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مؤلفه های سخنرانی 
اخیر ترامپ

 نگاهی به کتاب »بلوتوث«
نوشته عبدالرضا مولوی

کوه است این جهان 

کیمیای وطن به مناسبت 
هفته سالمت زنان بررسی کرد:

 دغدغه ای به نام 
سالمت روانی بانوان
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سرمقاله

سبک زندگی دینی
است  چندی  که  مناقشه  پر  موضوعات  از  یکی 
فضای گفتمانی در دانشگاه و شاید فضای عمومی 
را به خود مشغول کرده باشد، مفهوم سبک زندگی 
دینی است. این موضوع در فضای عمومی جامعه 
با طرح مصادیق عینی سبک زندگی که روایتگر 
مهندسی  الزامات  و  آن  تجویزی  غیر  چیستی 
از  زاویه های معطوف به چالش  حاکمیتی است، 
این  از  با قرائت حاکمیتی  را  قرائت جامعه ای آن 

مفهوم ایجاد کرده است. 
روایت حاکمیت از موضوع سبک زندگی به مثابه 
از  ابزاری برای مهندسی فرهنگی است که یکی 
منویات حاکمیت برای تحقق آرمان تمدن نوین 
اسالمی بوده و اهمیت این موضوع را به ضرورت 

از این حیث بدل کرده است...
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اطرافیان از نگاه امام علی)ع(
فامیل گرایی ممنوع!

قرار  کم ظرفیت  و  ناساخته  انسان  دست  اگر  قدرت 
قدرت  که  چرا  است؛  و سقوط دهنده  فسادآور  گیرد، 
با  مقابله  توان  که  را  انسانی  و  است  وسوسه کننده 
به  نیست،  برخوردار  الزم  تقوای  از  و  ندارد  را  نفس 

شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
 شیرینی مال و منال و قدرت به قدری است که انسان 
ضعیف ایمان را به سرعت به خود جذب می کند؛ به ویژه 
کسی که بر کرسی قدرت تکیه زده، به فراخور مقام 
و قدرتی که از آن برخوردار شده، منابع و اطالعات و 
دیگر مؤلفه های قدرت و مکنت مادی بیشتری دارد؛ از 
این جهت، ضریب سقوط او در دام هوا و هوس های 
شیطانی و نفسانی، بیش از دیگران است و خیلی زود 

ممکن است به انحراف و فساد گرفتار شود...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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رئیس سازمان مالیاتی کشور در کاشان مطرح کرد:

۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور 
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رئیس ستاد اربعین:

 ورود زائران بدون روادید
 به عراق ممنوع است 

حسین ذوالفقاری گفت: عراق برنامه ای جدی براى 
تامین امنیت زائران دارد و ورود زائران بدون روادید به 

عراق ممنوع است...

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

 مشکل صدور شناسنامه
 برای هیچ ایرانی وجود ندارد

سیف هللا ابوترابی گفت: ثبت احوال برای هیچ ایرانی 
مشکل صدور شناسنامه ندارد و چنانچه افراد بدون 

شناسنامه ...



کوتاه از سیاست
ترامپ به دنبال عقب نشینی ایران 

در برجام 
ــس  ــی« مجل ــدگان والی ــیون نماین ــس »فراکس رئی
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه ترامــپ بــه دنبــال 
عقب نشــینی ایــران در برجــام اســت، گفــت: عقــب 
رانــدن ایــران از ســوی ترامــپ در موضــوع مذاکــرات 
حــد و انــدازه هــم نــدارد و او بنــا دارد تــا هرجــا کــه 

ــرد.  ــش بب ــد سیاســت های خــود را پی بتوان
در  مــردم  نماینــده  حاجی بابایــی،  حمیدرضــا 
مجلــس، بــا اشــاره بــه اقدامــات آمریکایی هــا بــرای 
ــه دنبــال  ــا ایــران گفــت: ترامــپ ب ــاره ب مذاکــره دوب

عقب نشــینی ایــران در برجــام اســت.
وی افــزود: عقــب رانــدن ایــران از ســوی ترامــپ در 
موضــوع مذاکــرات حــد و انــدازه هــم نــدارد و او بنــا 
ــه الزم باشــد، سیاســت های خــود  ــا هرجــا ک دارد ت

را پیــش ببــرد.
ــس  ــی« مجل ــدگان والی ــیون نماین ــس »فراکس رئی
شــورای اســامی گفــت: ترامــپ در موضــوع برجــام 
آنقــدر بــه جلــو پیــش خواهــد آمــد کــه ببینــد ایــران 

ــد. ــینی می کن ــزان عقب نش ــه می ــه چ ب

 اعمال تحریم های بیشتر 
علیه ایران 

ــه داری آمریــکا می گویــد: پــس از اعــام  وزیــر خزان
ــد  ــران، قص ــال ته ــنگتن در قب ــد واش ــرد جدی راهب
ــران دارد.  ــه ای ــتری علی ــای بیش ــال تحریم ه اعم

»اســتیون منوچیــن«، وزیــر خزانــه داری آمریــکا 
تصریــح کــرد: قصــد دارد بــه  عنــوان بخشــی از راهبرد 
ــران، ســپاه پاســداران  ــال ای ــد واشــنگتن در قب جدی
ــرار  ــازه ق ــای ت ــدف تحریم ه ــامی را ه ــاب اس انق

دهــد.
بــه  نوشــته رویتــرز، منوچیــن در مصاحبــه بــا شــبکه 
ــا قصــد  ــه اینکــه آی خبــری فاکس نیــوز در پاســخ ب
اعمــال تحریم هــای بیشــتر علیــه ســپاه را دارد، 
گفــت: »بلــه، می خواهــم ایــن کار را انجــام بدهــم.«

در  اضافــه کــرد کــه  آمریــکا  خزانــه داری  وزیــر 
صنــدوق  و  جهانــی  بانــک  اخیــر  نشســت های 
ــا  ــکا ب ــرد آمری ــن رویک ــاره ای ــول درب ــی پ بین الملل
ــت. ــرده اس ــو ک ــود گفت وگ ــی خ ــان بین الملل همتای

ــا  ــتقیمی ب ــیار مس ــای بس ــت: »گفت وگوه وی گف
همتایانــم دربــاره کارهایــی کــه می خواهیــم بــا 
ایــران انجــام بدهیــم، داشــتم. بــا آن هــا دربــاره ایــن 

ــرد.« ــم ک ــکاری خواهی ــوع هم موض

هشدار آلمان درباره تقابل نظامی 
بر سر توافق هسته ای 

ــر خارجــه آلمــان، در ســخنانی  ــل، وزی زیگمــار گابری
ترامــپ،  دونالــد  تهدیــدات  کــه  داد  هشــدار 
ــق  ــروج از تواف ــر خ ــی ب ــکا، مبن ــور آمری رئیس جمه
هســته ای ایــران می توانــد منجــر بــه تحریــک تقابــل 
نظامــی شــود. ایــن اقــدام می توانــد موجــب تشــدید 

ــود. ــمالی ش ــره ش ــران ک بح
ــگاران در آســتانه نشســت وزرای  وی در جمــع خبرن
خارجــه اروپــا تاکیــد کــرد: مــا بــه عنــوان کشــورهای 
اروپایــی، بــه شــدت نگــران آن هســتیم کــه تصمیــم 
ــا  ــل نظامــی ب ــه تقاب رئیس جمهــور آمریــکا منجــر ب
ــی ام  ــکاران اروپای ــایر هم ــا س ــن ب ــود. م ــران ش ای
ــران  ــته ای ای ــق هس ــظ تواف ــی حف ــاره چگونگ درب

ــی خواهــم کــرد. رایزن

حمله رژیم صهیونیستی به سوریه 
ــرد آتشــبار های موشــکی  ــام ک ــم صهیونیســتی اع رژی
پدافنــد هوایــی ســوریه را هــدف حملــه قــرار داده اســت. 
رژیــم  داد  گــزارش  الحــدث  تلویزیونــی  شــبکه 
صهیونیســتی اعــام کــرد آتشــبار های موشــکی پدافنــد 
هوایــی ســوریه را کــه بــه ادعــای ایــن رژیــم بــه طــرف 
هواپیما هــای نظامــی آن تیرانــدازی کــرده بودنــد، هــدف 

ــت. ــرار داده اس ق
رژیــم  جنگنده هــای  شــد  مدعــی  اســرائیل  رادیــو 
ــرف  ــه ط ــوریه ب ــی س ــد هوای ــه پدافن ــتی ک صهیونیس
آن هــا شــلیک کــرد، در حــال گشــت زنی بــر فــراز لبنــان 

ــد. بودن

موگرینی: جایگزینی را برای 
توافق هسته ای بررسی نمی کنیم

مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا ابــراز امیــدواری 
ــه  ــان ادام ــران همچن ــا ای ــته ای ب ــق هس ــه تواف ــرد ک ک

داشــته باشــد.
»فدریــکا موگرینــی«، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه 
اروپــا، دیــروز اعــام کــرد کــه همچنــان انتظــار مــی رود کــه 

توافــق هســته ای بــا ایــران تــداوم داشــته باشــد.
وی در حاشــیه نشســت مقامــات اروپایــی گفــت: »امــروز 
پیــش از دیگــر مــوارد بــه همــراه وزرا بــه توافــق هســته ای 
بــا ایــران می پردازیــم و مــن انتظــار دارم کــه ایــن توافــق 
بــا حمایــت قــوی همــراه باشــد. مــن مــوارد جایگزینــی در 

ایــن مــورد را بررســی نمی کنــم.«
موگرینــی همچنیــن بــه تمــاس تلفنــی بــا »یوکیــا آمانــو«، 
ــرد  ــرژی اتمــی اشــاره ک ــی ان ــس بین الملل ــر کل آژان مدی
ــروری در  ــایت های ض ــه س ــی ب ــه وی دسترس ــت ک و گف
ایــران و پایبنــدی ایــن کشــور بــه توافــق هســته ای را تاییــد 

کــرده اســت.

 سرنوشت مبهم بیش از 
۲۰۰ دیپلمات افغانستانی 

برخــی مقامــات در وزارت خارجــه افغانســتان اعــام 
ــان  ــد کــه بیــش از ۲۰۰ دیپلمــات کشــور پــس از پای کردن
ماموریتشــان از کشــورهای عمدتــا اروپایــی بــه افغانســتان 

بازنگشــته اند.
ــور  ــه کش ــخنگوی وزارت خارج ــتغنی«، س ــکیب مس »ش
افغانســتان، نیــز ضمــن تاییــد ایــن خبــر گفــت کــه 
ــان  ــده شــدن آن ــوم پناهن ــه مفه ــراد ب ــن اف بازنگشــتن ای
ــام  ــی اع ــی گزارش ــتان ط ــک افغانس ــت.تلویزیون ی نیس
کــرده بــود کــه بــا توجــه بــه اســنادی کــه وجــود دارد ایــن 
ــورهایی  ــان در کش ــان ماموریتش ــس از پای ــا پ دیپلمات ه
کــه نماینــده سیاســی بودنــد یــا در کشــور ثالــث دیگــری 

پناهنــده شــده اند.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

اطرافیان از نگاه امام علی)ع(
ــدرت دارد  ــه ق ــر اریک ــه شــخص ســوار ب ــی ک اطاعات
دســت افــراد عــادی نیســت؛ درواقــع ایــن اطاعــات 
ــدرت هســتند  ــر ســر ق ــه ب دســت خواصــی اســت ک
ــذا  ــد؛ ل ــان او امــکان دسترســی دارن و خــود و اطرافی
مســئوالن بایــد چنــان خداتــرس باشــند کــه جرئــت 
نکننــد از ایــن اطاعــات رانتــی اســتفاده کننــد و تــازه 
ایــن را حــق خــود بداننــد، چــرا کــه خدمــت می کننــد! 
حضــرت رســول)ص( فرمودنــد: صــاح و فســاد 
جامعــه از رهگــذر صــاح و فســاد مســئوالن و متولیــان 

آن فراهــم می شــود. 
ــه  ــن زمین ــام در ای ــان علیه الس ــن امیرمؤمن همچنی
ِبَصــاَحِ  إِّال  ــُة  الرَِّعیَّ َتْصُلــُح  َفَلْیَســْت  می فرماینــد: 

ــُوالَِة. اْل
و  مدیــران  اصــاح  بــه  وابســته  جامعــه  اصــاح 

اســت.  مســئوالن 
ــود  ــر می ش ــدید و خطرناک ت ــی تش ــاد زمان ــن فس ای
کــه مســئوالن بــاب فامیل بــازی و اســتخدام نزدیــکان 
ــا و  ــاالری و آقازاده ه ــدی و شایسته س ــر ضابطه من را ب
بــرادر و... را بــر دیگــران ترجیــح دهنــد؛ اینجاســت کــه 
ــد و آن  ــدا می کنن ــت پی ــه ران ــی دسترســی ب خانوادگ

موقــع چــه خواهــد شــد؟ 
ــت  ــمت ابروس ــاالی چش ــت ب ــی گف ــم کس ــر ه اگ
ــردن  ــی ک ــود و سیاس ــد می ش ــا بلن ــاد وامظلوم فری

ــود. ــد ب ــر خواه ــه دیگ ــز وج ــئله نی مس
وقتــی کار بــه اینجــا کشــید کــه مراکــز قــدرت 
خانوادگــی )پــدر و فرزنــد و بــرادر و خواهــر و...( 
ــی  ــواده سیاس ــک خان ــت ی ــدرت در دس ــا ق ــود ی ش
)حــزب خــاص( قــرار گیــرد، می تــوان در حــوزه 
اداری، مفاســد اخاقــی و مالــی گوناگونــی را متصــور 
ــرداری شــخصی از  ــوان بهره ب ــه می ت دانســت؛ از جمل
امکانــات دولتــی )بیت المــال(، قائــل شــدن »حــق« 
ــا دیگــران،  ــوق یکســان ب ــر از حق ــرای »خــود« فرات ب
خــود را در حاشــیه امــن قــرار دادن و اســراف و 
ــن مفاســد دانســت؛ آنچــه  ــی از ای ــر را نمونه های تبذی
متاســفانه امــروزه مــا شــاهد آن هســتیم، فزون طلبــی 
و رانت خــواری اطرافیــان مســئول و سوءاســتفاده های 
ــه  ــه رو ب ــروزه بدبختان ــه ام ــت ک ــغلی اس ــر ش دیگ
ــدن  ــگ ش ــا از کم رن ــی این ه ــت؛ همگ ــش اس افزای
باورهــای دینــی و کــم شــدن پایبنــدی چنیــن افــرادی 
ــی  ــت دارد و خــود، عامل ــی حکای ــه ارزش هــای دین ب
ــادی  ــاع اقتص ــدن اوض ــامان تر ش ــرای نابس ــر ب دیگ
ــا و  ــیاری از تنگناه ــش بس ــب پیدای ــه موج ــت ک اس

مشــکات اقتصــادی می شــود.
ــزار  ــا ه ــه صده ــه از کشــوری ک جــای تاســف دارد ک
ــم و 4۰  ــی عظی ــاز و آزاده دارد و انقاب ــهید و جانب ش
ــت،  ــرده اس ــتادگی ک ــان ایس ــل زورگوی ــال در مقاب س
ــت از  ــه حکای ــود ک ــنیده می ش ــی ش ــار و اطاعات اخب
سوءاســتفاده های برخــی از آقازاده هــا و خویشــاوندان 
و منســوبان مســئوالن دارد کــه ای کاش ایــن مســائل 
در دادگاه صالــح بررســی می شــد و اگــر واقعیــت 
داشــت - کــه قطعــا بخشــی از آن واقعیتــی اســت کــه 
اتفــاق افتــاده - بــا آن مطابــق قانــون برخــورد می شــد 
تــا مــردم طعــم شــیرین عدالــت را بچشــند و بــه آینده 
ایــن نظــام الهــی خوشــبین تر و امیدوارتــر شــوند؛ کمــا 
ــه  ــردن ب ــورد نک ــی و برخ ــورت بی توجه ــه در ص اینک
موقــع مــردم دچــار ســردی و نگرانــی خواهنــد شــد و 
ــا خطــر  ــن فســاد ریشــه های حاکمیــت نظــام را ب ای

ــازد. ــه می س مواج
ــد  ــه ببین ــت ک ــار اس ــی در انتظ ــکار عموم ــون اف اکن
ــن  ــه اش ای ــا نتیج ــرد ت ــورت می گی ــی ص ــه اقدام چ
ــد  ــد و بدانن ــک چشــم نبینن ــه ی ــه را ب ــه هم باشــد ک
ــتند؛  ــدک هس ــتفاده کنندگان ان ــه سوء اس ــه این گون ک
ــه  گرچــه در رســانه های دیجیتــال هیاهــوی زیــادی ب

ــاده باشــد. راه افت
 چــه زیباســت اگــر مســئوالن رفتــار امیرالمؤمنیــن را 
ــی)ع(  ــام عل ــه  ام ــار عادالن ــد؛ رفت ــرار دهن ســرلوحه ق
ــه  ــگاه ک ــل، آن ــدش، عقی ــر و ارجمن ــرادر بزرگ ت ــا ب ب
از بیت المــال بــه ســبب هزینــه  ســنگین زندگــی، 
ســهمی  بیشــتر می خواســت یــا آن بانــوی عربــی کــه 
ــم،  ــوی عج ــتر از آن بان ــت بیش ــرت می خواس از حض
ــاب  ــز عت ــردازد و نی ــلمین بپ ــال مس ــه او از بیت الم ب
ــال را  ــه  بیت الم ــد خزان ــه چــرا گردنبن ــرش ک ــه دخت ب
ــزد؛  ــه گــردن بیاوی ــد ب ــا در روز عی ــه ت ــه گرفت ــه عاری ب
ــه  ــئوالن را متنب ــد مس ــن، بای ــد ای ــورد همانن ــا م ده ه
و مجــاب کــرده باشــد کــه ســهمی  بیــش از دیگــران 
بــه منســوبان خــود ندهنــد. اگــر ایــن نمونه هــا چــراغ 
راه باشــد، آن شــرایط برداشــته می شــود و کســی بــه 
ــده رانــت  ــد و پرون حقــوق عامــه دســت درازی نمی کن
بســته می شــود و قــدرت محــل ســقوط نخواهــد بــود. 
ــد؛  ــد امــروز چیــزی در خفــا نمی مان قدرتمنــدان بدانن
اســناد رفتــاری آن هــا در لحظــه در اختیــار مــردم 
اســت و همــه از اقدامــات خیلــی بــه ســرعت مطلــع 

می شــوند. 
ــد  ــه بتوانن ــت ک ــن اس ــئوالن ای ــاد مس ــع جه درواق
منســوبان خــود را متقاعــد و توجیــه کننــد کــه دنبــال 
رانــت نباشــند؛ بلکــه مثــل بقیــه مــردم زحمت بکشــند 
و از دســترنج خــود از حــال و درســت بهــره برنــد کــه 
ایــن لذتــش گــوارا و ارزشــمند اســت و آن هــا را عزیــز 
می کنــد؛ امــا ژن خــوب و آقازادگــی و... ارزشــی 

ــدارد. ن
نابــودی و ســقوط  از علــل مهــم  بی شــک یکــی 
سلســله های مختلــف، سوء اســتفاده های شــخصی 
و تضییــع حقــوق مســّلم عامــه بــه دخالــت فرزنــدان 

ــت.  ــوده اس ــئوالن ب مس
داشــته های  تمــام  کــه  اســت  حیــف  بنابرایــن 
حیثیتــی پــدر یــا مــادر کــه بــا مــرارت و صــرف عمــر، 
ــد  ــی و زیاده خوا هــی فرزن ــا بی مباالت حاصــل شــده ب
و بــرادر و خواهــر و پســرخاله و... بــر بــاد بــرود و ایــن 
ــرار  ــردم ق ــال م ــاهد مث ــداق و ش ــا مص عزیزکرده ه
بگیرنــد. ای کاش مســئوالن در آغــاز کار خــود لیســت 
ــد  ــام می کردن ــود را اع ــواده خ ــای خان ــوال و اعض ام
و در پایــان نیــز بررســی و رســیدگی می شــد تــا 
پاکدســت و چســبنده دســت از هــم تمیــز داده شــوند 
ــق عملکردشــان برخــورد شــود. ــا هــر کــدام مطاب و ب

کارشناس ارشد علوم سیاسی
نفیسه اله دادیگروه سیاست

ترامــپ از روزهــای اول کاندیداتــوری خــود در 
انتخابــات، بــه برجــام توجــه داشــت و آن را 
روزهــای  همــان  در  و  نامیــد  بــد«  »توافقــی 
ــاره  ــام را پ ــه برج ــرد ک ــرار ک ــا تک ــتین باره نخس

خواهــد کــرد. 
ــردن  ــد نک ــا تأیی ــش را ب ــای خوی ــن رؤی وی ای
پایبنــدی ایــران بــه برجــام پاســخ داد. ســخنرانی 
ســخنرانی هایش  تمــام  ماننــد  ترامــپ  اخیــر 
متناســب بــا ادبیــات سیاســی و بین المللــی نبــود 
و بیشــتر مشــمول لحن فحاشــانه افرادی ســخیف 
بــود. نه تنهــا لحــن و طــرز ایــراد ســخنان در شــأن 
مــردم ایــران نبــود، بلکــه تهدیــدات و نادانــی 

ــان داد. ــان نش ــه جهانی ــش را ب خوی
اگــر بخواهیــم متــن ســخنرانی را بررســی کنیــم، 
بهتــر اســت نخســت بــه موضــوع خلیــج فــارس 

ــم.  بپردازی
ــت:  ــود گف ــخنان خ ــکا در س ــور آمری رئیس جمه
آزاد  بــا ســاح های خــود کشــتیرانی  »ایــران 
را در خلیــج ع.ر.ب.ی )فــارس( مــورد تهدیــد                     

می دهــد.«  قــرار 
در بررســی پیشــینه تاریخــی خلیــج فــارس بایــد 
یــادآور شــد کــه کویــن تــوس کورتیــوس روفــوس 
)Quintus Curtius Rufus(، مــورخ رومــی در 
ــیکو  ــوارم پرس ــن آک ــام التی ــادی ن ــرن اول می ق
)Aquarum Persico( را بــرای خلیــج فــارس 
بــه کار بــرده اســت کــه بــه معنــای آبگیــر پــارس 

اســت. 
در منابــع تاریخــی و جغرافیایــی دوره اســامی 
نیــز بارهــا بــرای شناســایی و معرفــی آبــراه 
ــارات بحــر فــارس،  خلیــج فــارس از واژه هــا و عب
البحــر الفارســی، الخلیــج الفــارس، خلیــج فــارس 
اســتفاده شــده اســت. وقتــی ترامــپ واژه عربــی 
ــی  ــرد، یعن ــه کار می ب ــی ب ــای واژه فارس ــه ج را ب
نمی دهــد  اجــازه  او  بــه  عربســتان  دالرهــای 
ــد؛ چــرا کــه واقعیــت ســبب  کــه واقعیــت را ببین
ــد  ــا ترامــپ نمی دان ــد می شــود. ام کاهــش درآم
نادانــی یــا ناآگاهــی یــا سیاســت بازی وی در 
ــران  ــردم ای ــدت م ــبب وح ــا س ــن واژه تنه کار ای
ــکا خطــر  ــرای آمری ــن وحــدت ب ــه ای می شــود ک
بزرگــی اســت. ترامــپ بایــد بدانــد بــا مــردم 

متمــدن ایــران نمی تــوان از ســر ناآگاهــی یــا 
ــرد. ــت ک ــتی صحب سرمس

وی همچنیــن در پــاره ای از ســخنانش بــه بحــث 
تروریســم پرداخــت. رئیس جمهــور آمریــکا اعــام 
ــا امــروز  ــران ت ــه« ای کــرد کــه اقدامــات »خصمان
ــی  ــان اصل ــم از حامی ــن رژی ــته و ای ــه داش ادام

تروریســم در دنیاســت. 
ــه  وی در ســخنان خــود گفــت کــه رژیــم ایــران ب
ــور  ــپتامبر حض ــازده س ــه در ی ــت هایی ک تروریس
داشــتند، کمــک کــرد و از جملــه بــه پســر اســامه 

ــاه داد.  ــن الدن پن ب
ــت:  ــد و گف ــور« خوان ــران را »دیکتات ــم ای وی رژی
ــم در  ــی تروریس ــی اصل ــان حام ــران، همچن »ای
دنیاســت و بــه طالبــان، القاعــده، حمــاس و 

حــزب هللا کمــک می کنــد.« 
ترامــپ تأکیــد کــرد: »اســتراتژی جدیــد خودمــان 
را دربــاره ایــران اعــام می کنیــم کــه جلــوی 
ــران  ــا ای ــتیم ت ــران بایس ــه ای ــای خصمان رفتاره
هرگــز نتوانــد بــه ســاح هســته ای دســت یابــد.« 
ــن  ــرای یافت ــیاری ب ــای بس ــت تاش ه ــد گف بای
ــون همگــی  تعریفــی از تروریســم شــده کــه تاکن
ملــل  ســازمان  اســت.  مانــده  نــاکام  آن هــا 
ــوق  ــا حق ــد ت ــاد کن ــه الزم را ایج ــد زمین نمی توان
اســتعمار  از  آزادی  بــرای  مشــروع  و کارهــای 
و مقاومــت در برابــر اشــغال را از تروریســم و 

کنــد.  جــدا  ســازمان یافته  جنایت هــای 
ــی  ظواهــر و اشــکال تروریســم از کشــورهای عرب
آغــاز شــده اســت. القاعــده از مظلومیت هــای 
بیســت ویکم  قــرن  ابتــدای  در  مســلمانان 
انتشــار  بــا  کــرد  تــاش  و  سوء اســتفاده 
دیدگاه هــای افراطــی خــود، ســازمان بندی جدیــد 

ــد.  ــان عــرب ایجــاد کن ــان جه و جایگاهــی در می
داعــش هــم بــه عنــوان مؤخرتریــن، وحشــی ترین 
و گســترده ترین گــروه تروریســتی اســت کــه 
بیشــترین ابزارهــا را بــرای مبــارزه بــا نیروهــای بــه 

ــار دارد.  ــه آن در اختی ــه شــده علی کار گرفت
ــام  ــه در تم ــران ک ــا ای حــال ســوال اینجاســت آی
افراطی گری هــا  ایــن  برابــر  در  جهــان  نقــاط 
ایســتاده، تروریســت اســت؟ مقابلــه بــا ایــن 
یــا  می شــود  نامیــده  تروریســم  گروهک هــا، 

حمایــت از آن هــا؟ 
شــاید تعاریفــی کــه ترامــپ دارد برخــاف عــرف و 

تعریــف معقــول اســت. 

ــواره  ــوریه، هم ــراق و س ــتان، ع ــران در افغانس ای
ــوده و  ــا ب ــروع آن ه ــت مش ــردم و دول ــع م مداف
ــای یادشــده ایســتاده اســت؛ در  ــر گروه ه در براب
حالــی کــه تمامــی امکانــات و تجهیــزات نظامــی 
تروریســت ها و جنایتــکاران دنیــا پــس از کشــف 
معلــوم شــده کــه متعلــق بــه آمریــکا و اذنابــش 
بــوده اســت؛ ایــن خــود شــاهدی اســت آشــکار بر 

ــکا از تروریســم. حمایــت گســترده آمری
ترامــپ همچنیــن بخشــی از ســخنان خــود را بــه 
ســپاه پاســداران اختصــاص داد و افــزود: »ســپاه 
ــن  ــد؛ م ــت می کن ــد حمای ــرکوبگر اس ــم س از رژی
می خواهــم کــه  آمریــکا  خزانــه داری  وزارت  از 
ــوران و  ــن مام تمــام بخش هــای ســپاه و همچنی

ــه ایــن نهــاد را تحریــم کنــد.«  وابســتگان ب
ــای  ــداران از پول ه ــپاه پاس ــه س ــه داد ک وی ادام
زیــادی بــرای حمایــت مالــی از عملیات هــای 
تروریســتی اســتفاده کــرده اســت. عصبانیــت 
ترامــپ از ســپاه نشــان می دهــد کــه ســپاه 
اقتــدارش را بــه خوبــی بــه منصــه ظهــور گذاشــته 
ــکا  ــد رئیس جمهــور آمری کــه موجــب ســخنان تن

ــت.  ــده اس ش
گفــت:  والیتــی  علی اکبــر  کــه  همان گونــه 
»نیروهــای نظامــی از جملــه ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی، متعلــق بــه مــردم این ســرزمین 
هســتند و نه تنهــا اقتــدار و امنیــت را بــرای ایــران 
ــت  ــا مقاوم ــه ب ــد بلک ــان آوردن ــه ارمغ اســامی ب
تجزیه خواهــان  بــا  توانســتند  ایســتادگی  و 
دولت هــای  و  کشــورها  تضعیف کننــدگان  و 
ــت ها و  ــد و تروریس ــه کنن ــه مقابل ــی منطق قانون
جریان هــای افراطــی و تکفیــری و حامیــان آن هــا 

ــانند.« ــت بکش ــه ذل را ب
ــر  ــچ عنص ــه هی ــپ، بلک ــا ترام ــت نه تنه ــد گف بای
ــه  ــبت ب ــران را نس ــردم ای ــد م ــری نمی توان دیگ
ــا  ــه آن ه ــرد و ب ــی دلس ــای نظام ــپاه و نیروه س
ــد  ــوب می دانن ــردم خ ــه م ــرا ک ــد؛ چ ــن کن بدبی
ــپاه  ــه س ــت ک ــن اس ــی از ای ــخنان ناش ــن س ای
خــواب اســرائیل و آمریــکا را پریشــان کــرده 

ــت. اس

مؤلفه های سخنرانی اخیر ترامپ

ادامه از صفحه اول

ــیون  ــخنگوی فراکس ــاهرودی، س ــینی ش ــن حس ــید حس س
ــت:  ــره گف ــج عم ــزاری ح ــه برگ ــاره ب ــا اش ــارت، ب ــج و زی ح
ــا عربســتان  ــان مســئوالن کشــورمان ب ــرات می ــون مذاک تاکن
ســعودی دربــاره انجــام حــج عمــره بــه نتیجــه نرســیده اســت.
ــان  ــک می ــه دیپلماتی ــه نداشــتن رابط ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــزار نشــدن حــج عمــره اســت،  دو کشــور یکــی از عوامــل برگ
اظهــار کــرد: در حــج تمتــع هــم ما ایــن مشــکل را داشــتیم؛ 1۲ 
دیپلمــات مــا در آن زمــان پــس از حجــاج بــه عربســتان اعــزام 
ــکلی را  ــه مش ــر لحظ ــت ه ــوع می توانس ــن موض ــدند و ای ش

بــرای حجاجمــان پیــش بیــاورد.
نماینــده مــردم شــاهرود و میامــی تصریــح کــرد: اگــر 
ــی از  ــرای یک ــکلی ب ــعودی مش ــتان س ــه در عربس ــر لحظ ه
هموطنــان و زائــران بیــت هللا الحــرام پیــش می آمــد، بــه 

ــر  ــور دیگ ــمی در آن کش ــات رس ــک دیپلم ــتن ی ــل نداش دلی
ــاط  ــه عربســتان ســعودی ارتب ــا وزارت خارج نمی توانســتیم ب

ــم. ــل کنی ــکل را ح ــرده و مش ــرار ک برق
ســخنگوی فراکســیون حــج و زیــارت تأکیــد کــرد: بــرای 
برگــزاری حــج تمتــع مــا یــک اولویــت شــرعی داشــتیم و در 
کنــار آن دولــت عربســتان ســعودی هــم متعهــد شــده بــود کــه 
امنیــت، بهداشــت و ســامت، تغذیــه، حمــل و نقــل و اســکان 
زائــران را تأمیــن و تضمیــن کنــد؛ امــا شــاید بــرای حــج عمــره 

ــد. ــه نباش این گون
ــعودی  ــتان س ــرد: عربس ــان ک ــاهرودی خاطرنش ــینی  ش حس
بایــد بــرای برگــزاری حــج عمــره هــم بــه مســئوالن کشــورمان 
هماننــد زمــان برگــزاری حــج تمتــع تضمین هــای الزم را بدهــد 

و همــان شــرایط را مهیــا کنــد.

ــی  ــد هوای ــرارگاه پدافن ــده ق ــماعیلی، فرمان ــرزاد اس ــر ف امی
ــن  ــی ای ــان عقیدتی سیاس ــع کارکن ــا)ص(، در جم خاتم االنبی
ــور  ــز رئیس جمه ــخنان توهین آمی ــه س ــاره ب ــا اش ــرارگاه، ب ق
ــن  ــت: ای ــار داش ــران اظه ــت ای ــت و دول ــه مل ــکا علی آمری
ــکا  ــور آمری ــخنان رئیس جمه ــود س ــه می ش ــه گفت ــرف ک ح
باعــث همبســتگی بیــن مــا شــده، اشــتباه اســت؛ یعنــی اگــر 
ترامــپ ایــن ســخنان را نمی گفــت، مــا همبســتگی نداشــتیم؟ 
مؤلفه هــای همبســتگی در میــان ملــت و دولــت مــا چیزهــای 
مهم تــری اســت، نــه ســخنان احمقانــه فــردی کــه تمــام عمــر 

ــده اســت. خــود را در لهــو و لعــب گذران
ــا  ــود م ــوی خ ــتباهاتی از س ــه اش ــه داد: البت ــماعیلی ادام اس
وجــود داشــته کــه آن فــرد بــه خــود اجــازه چنیــن ســخنانی را 
ــتباهات و  ــر روی اش ــواری ب ــه موج س ــروع ب ــت و ش داده اس

اختافــات داخلــی مســئوالن مــا کــرده اســت.
وی افــزود: ترامــپ باعــث شــد اینکــه مقــام معظــم رهبــری 
مــردم هــم  بیشــتر  و  العالــی( می فرماینــد  )مــد ظلــه 
ــی  ــرای برخ ــت، ب ــاد نیس ــورد اعتم ــکا م ــه آمری ــد ک می دانن

ــود. ــت ش ــم ثاب ــور ه ــارج از کش ــل و خ ــراد در داخ اف
ــا درخصــوص  ــه بعضــی از اظهارنظره ــا اشــاره ب اســماعیلی ب
احتمــال داشــتن یــا نداشــتن حملــه آمریــکا بــه ایــران اظهــار 
ــخنانی  ــگان و س ــه بیگان ــا دادن ب ــخنان به ــن س ــت: ای داش
اســت کــه در خــارج از مرزهــای مــا مــورد سوء اســتفاده 
ــت؛  ــت نیس ــا درس ــن اظهارنظره ــرد. ای ــرار می گی ــمنان ق دش
نیروهــای مســلح مــا بــا اقتــدار کامــل در محافظــت از مرزهای 
کشــور حاضــر هســتند و اجــازه هیــچ غلطــی را بــه بیگانــگان 

ــد داد. نخواهن

سخنگوی فراکسیون حج و زیارت:

مذاکرات برای برگزاری حج عمره، بی نتیجه بوده است  
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی: 

برخی فهمیدند که آمریکا مورد اعتماد نیست

معاون سیاسی وزیر کشور:
دیوار بی اعتمادی به آمریکا 

روزبه روز بلندتر می شود
ــه  ــچ گاه ب ــت: هی ــر کشــور گف ــاون سیاســی وزی مع
آمریــکا اعتمــاد نکرده ایــم و دیــوار بی اعتمــادی 
ــه  ــده، بلک ــاه نش ــا کوت ــکا، نه تنه ــران و آمری ــن ای بی

روزبــه روز بلندتــر و ضخیم تــر می شــود.
اســماعیل جبــارزاده، معــاون سیاســی وزیــر کشــور با 
ــکا  ــور آمری ــودن رئیس جمه ــه ب ــه بی تجرب ــاره ب اش
در دولتــداری و مســائل سیاســی، وی را از لحــاظ 
روحــی و روانــی، غیرمعمــول خوانــد و اظهــار داشــت: 

ــود،  ــودش ب ــأن خ ــپ، در ش ــای ترام ــای آق حرف ه
نــه نظــام و مــردم مــا؛ تجربــه ثابــت کــرده کــه چنین 
اظهاراتــی، بــه منســجم شــدن بیــش از پیــش مــردم 

ــود. ــر می ش ــا منج م
ــه  ــبت ب ــا نس ــردم م ــه م ــان اینک ــا بی ــارزاده ب جب
هویــت و انقابشــان حســاس هســتند، تصریــح کرد: 
دشــمنان مــا، بارهــا و بارهــا تجربــه کرده انــد کــه اگــر 
بخواهنــد بــه حیطــه انقــاب تعرضــی بکننــد، همــه 
ــش  ــردم واکن ــای م ــا و توده ه ــا، گرایش ه جریان ه
نشــان می دهنــد و اکنــون نیــز معتقــدم کــه در اولیــن 
رئیس جمهــور  هتاکی هــای  بــه  مــردم  فرصــت، 

ــد داد. واکنــش نشــان خواهن

وی تحریــف عنــوان »خلیــج فــارس« از ســوی 
ترامــپ و حساســیت مــردم ایــران را بــه ایــن موضوع 
مــورد اشــاره قــرار داد و اظهــار داشــت: خوشــبختانه 
ــش  ــوع، واکن ــن موض ــه ای ــت ب ــان وطن دوس ایرانی

ــد. نشــان دادن
معــاون سیاســی وزیــر کشــور در پاســخ بــه ســؤالی 
مبنــی بــر اینکــه ســابقه اقدامــات ضدایرانــی آمریــکا 
علیــه ایــران و روشــن شــدن بدعهــدی آنــان در 
ــت و  ــرای دول ــه ای را ب ــه تجرب ــام، چ ــوع برج موض
مــردم مــا در پــی خواهــد داشــت، گفــت: مــا هیچ گاه 
ــادی  ــوار بی اعتم ــم و دی ــاد نکرده ای ــکا اعتم ــه آمری ب
ــه  ــده، بلک ــاه نش ــا کوت ــکا نه تنه ــران و آمری ــن ای بی

روزبــه روز بلندتــر و ضخیم تــر می شــود.
جبــارزاده افــزود: البتــه اگــر ایــن مذاکــرات را انجــام 
نمی دادیــم و ســفارش مقــام معظــم رهبــری مبنــی 
ــا  ــم، قطع ــی نمی کردی ــا را عمل ــا دنی ــل ب ــر تعام ب
چهــره واقعــی و صلح دوســت ایرانیــان بــرای مــردم 

ــد. ــن نمی ش ــران روش ای
وی بــا بیــان اینکــه چهــره واقعــی آمریــکا بــا 
ــردم  ــرای م ــه روز ب ــامی روزب ــوری اس ــار جمه رفت
ــدم  ــرد: معتق ــح ک ــود، تصری ــن تر می ش ــا روش دنی
ــت و  ــه ماهی ــود ک ــن ب ــام ای ــره برج ــن ثم بزرگ تری
چهــره واقعــی آمریــکا بــر جهانیــان و کشــورهای 5+1 

ــد. ــن ش ــل روش ــازمان مل ــای س و اعض

دولت
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،،
 بایــد گفــت نه تنهــا ترامــپ، بلکــه 
هیــچ عنصــر دیگری نمی توانــد مردم 
ایــران را نســبت بــه ســپاه و نیروهــای 
نظامــی دلســرد و بــه آن هــا بدبیــن 

کنــد 

ــزارش  ــه گ ــاره ب ــا اش ــری ب ــحاق جهانگی اس
ســازمان برنامــه و بودجــه درخصــوص شــرایط 
موجــود اقتصــاد ایــران گفــت: اقتصــاد کشــور 
رونــد خوبــی را آغــاز کــرده و بایــد ایــن رونــد 
اســتمرار یابــد و الزم اســت کــه ســازمان 
بــا حساســیت  بودجــه کشــور  و  برنامــه 
هرچــه بیشــتر ایــن موضــوع را دنبــال کنــد تــا 
ــا  ــت داشــته اند ب ــد مثب ــه رون ــی ک بخش های
ســرعت بیشــتر بــه مســیر خــود ادامــه دهنــد 
ــته های  ــی رش ــود در بعض ــای موج و ضعف ه

ــز اصــاح شــود. صنعتــی نی
معــاون اول رئیس جمهــور اظهــار داشــت: بایــد 
ارزیابــی دقیقــی صــورت گیــرد و بررســی شــود 

کــه بــا اجــرای برنامه هــا و سیاســت های 
ــاد  ــزان اقتص ــه می ــا چ ــی ت ــاد مقاومت اقتص

کشــور مقــاوم شــده اســت.
وی افــزود: پــس از ســخنرانی اخیــر ترامــپ 
دربــاره ایــران و برجــام، دشــمنان ملــت ایــران 
ــد کــه ســخنان رئیس جمهــور  تصــور می کردن
ــر  ــی ب ــی مختلف ــی و روان ــار اجرای ــکا آث آمری
ــران داشــته باشــد؛  شــاخص های اقتصــاد ای
ــردم  ــه م ــم ک ــاهده کردی ــل مش ــا در عم ام

 ایــران هیــچ اعتنایــی بــه ایــن ســخنان 
ــا و  ــد همکاری ه ــز رون ــا نی ــد و در دنی نکردن
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــور تح ــی کش ــارت خارج تج
نگرفــت کــه ایــن دســتاوردها تــا حــد زیــادی 
مرهــون اتــکا بــر سیاســت های کلــی اقتصــاد 
مقاومتــی اســت و از طــرف دیگــر نشــان 
می دهــد کــه مــردم ایــران بــه توانمنــدی 

ــتند. ــدوار هس ــور امی ــده کش ــی و آین داخل
جهانگیــری ادامــه داد: البتــه تــا رســیدن 

ــل اقتصــاد  ــوب و اجــرای کام ــه نقطــه مطل ب
ــد  ــادی وجــود دارد و بای ــه زی مقاومتــی فاصل
ــن  ــدان ای ــاش دوچن ــتر و ت ــز بیش ــا تمرک ب

ــم. ــه دهی ــیر را ادام مس
معــاون اول رئیس جمهــور طرح روســتا-تعاون 
و اختصــاص منابــع مالــی بــرای اعطــای وام 
ــی  ــتغال زایی را طرح ــت اش ــتایی در جه روس
ــازمان  ــس س ــرد و از رئی ــی ک ــت ارزیاب مثب
ــاه  ــاون، کار و رف ــه و وزرای تع ــه و بودج برنام

اجتماعــی، صنعــت، معــدن و تجــارت و جهــاد 
ــا  ــن موضــوع را ب ــه ای کشــاورزی خواســت ک
جدیــت دنبــال کــرده و بــرای تحقــق و اجــرای 

ــد. ــزی کنن ــرح برنامه ری ــن ط ای
بــا  همچنیــن  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
اشــاره بــه گــزارش معــاون رئیس جمهــور 
ــزان  ــوص می ــواده درخص ــان و خان ــور زن در ام
 بیــکاری دختــران تحصیلکــرده و نیــاز بــه 
اشــتغال زنــان سرپرســت خانــوار، بــر ضــرورت 
ایــن  بررســی  بــرای  جلســه ای  تشــکیل 
بــرای  راهکارهایــی  تدویــن  و  موضــوع 
ســاماندهی اشــتغال زنــان سرپرســت خانــوار 

ــرد. ــد ک تاکی

جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد:
مردم هیچ اعتنایی به سخنان ترامپ نکردند  

ــای  ــوریه روزه ــت: س ــامی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
بهتــری در پیــش دارد؛ شــرایط بحرانــی بــا 
ایســتادگی ها در حــال طــی شــدن اســت. 

شــورای  مجلــس  رئیــس  الریجانــی،  علــی 
اتحادیــه  اجــاس  حاشــیه  در  اســامی، 
ــاغ«  ــوده صب ــا »حم ــدار ب ــس در دی بین المجال
رئیــس پارلمــان ســوریه، گفــت: ســوریه روزهــای 

ــتادگی ها در  ــا ایس ــی ب ــرایط بحران ــش دارد؛ ش ــری در پی بهت
ــت. ــدن اس ــی ش ــال ط ح

ــرد  ــی شــروع بحــران ســوریه اشــاره ک ــای ابتدای ــه روزه وی ب
ــوریه  ــرد س ــاور نمی ک ــی ب ــا کس ــت: در آن روزه ــار داش و اظه
بتوانــد مقاومــت کنــد؛ امــا مــا بــا شــناخت از ســوریه، بــه ایــن 

ــتیم. ــان داش راه ایم
و  ایســتادگی کــرد  ســوریه  داد:  ادامــه  مجلــس  رئیــس 
هزینه هــای بســیاری داد؛ ولــی ســرمایه خوبــی هــم بــه 
دســت آورده اســت؛ اکنــون یــک بحــران 5 ســاله را پشــت ســر 

گذاشــته اید و آینــده ســوریه امیدوارکننــده اســت.
ــروز  ــت: ام ــان ســوریه گف ــس پارلم ــه رئی ــی خطــاب ب الریجان
بایــد بــه تثبیــت صلــح در ســوریه اندیشــید و بــه فکــر 

عادی ســازی روابــط دیپلماتیــک بــا دنیــا باشــید.

ــه  ــد ک ــت می کن ــمتی حرک ــه س ــوریه ب ــط س ــزود: رواب وی اف
امــروز بــه یقیــن می تــوان گفــت کــه بایــد 
ــد  ــن رون ــم؛ ای ــر کنی ــوریه فک ــازی س ــه بازس ب
پیچیدگی هایــی دارد، امــا رونــد رو بــه جلوســت.

رئیــس مجلــس اضافــه کــرد: بحــران ســوریه رو 
بــه پایــان اســت؛ امــا بحــران منطقــه ادامــه دارد 
و بایــد بــه فکــر مبــارزه دائــم بــا تروریســم بــود.

الریجانــی بــه نقــش رژیــم صهیونیســتی و ســعودی ها در 
بحران آفرینــی در منطقــه اشــاره و آن را محکــوم کــرد.

ــان  ــس پارلم ــاغ«، رئی ــوده صب ــدار »حم ــن دی ــن در ای همچنی
ســوریه، نیــز بــا قدردانــی از حمایت هــا و تــاش ایــران در 
ســوریه گفــت: حمایت هــای ایــران را از مقاومــت ســوریه هرگــز 
ــه  ــا ادام ــن حمایت ه ــم ای ــرد؛ امیدواری ــم ک ــوش نخواهی فرام

ــد. ــته باش داش
وی افــزود: ایــران و ســوریه بــرای اهــداف مشــخص و مقــدس 
در  ایرانیــان  جانفشــانی های  می کننــد؛  مبــارزه  ســوریه  در 
خــاک ســوریه در کنــار ســوری ها بــرای هــدف مقــدس مبــارزه 
ــان  ــوریه هم ــما در س ــا و ش ــمنان م ــت. دش ــم اس ــا تروریس ب
ــه  ــا غلب ــر م ــد ب ــا نمی توانن ــا آن ه ــتند؛ ام ــمنان آزادی هس دش

کننــد.

رئیــس ســتاد اربعیــن گفــت: عــراق برنامــه ای جــدی بــراى 
تامیــن امنیــت زائــران دارد و ورود زائــران بــدون 

روادیــد بــه عــراق ممنــوع اســت. 
حســین ذوالفقــاری، رئیــس ســتاد اربعیــن، در 
ــم  ــزارى مراس ــت اندرکاران برگ ــى دس گردهمای
اربعیــن کــه روز گذشــته در محــل وزارت کشــور 
برگــزار شــد، گفــت: اربعیــن حســینی)ع( 

ــراد از  ــه اف ــت و هم ــب اس ــان و مذاه ــه ادی ــه هم ــق ب متعل
هــر نــوع مذهــب و دینــی در ایــن مراســم شــرکت می کننــد.

ــتری در  ــش بیش ــن نق ــم اربعی ــدوارم مراس ــزود: امی وی اف
حفــظ انســجام میــان انســان ها و ادیــان مختلــف و مذاهــب 

ایجــاد کنــد.
ذوالفقــاری ادامــه داد: در دو ســال گذشــته رونــد رو بــه 
رشــدی در برگــزاری اربعیــن داشــتیم، چنیــن تجمعــی از نظــر 
ــر  ــا بی نظی ــت و ... در دنی ــیر، موقعی ــت، مس ــت، کیفی کمی
اســت. بنابرایــن مدیریــت بــر ایــن حــوزه هــم بایــد مبتنــی بر 
همــان فرهنــگ باشــد؛ در غیــر ایــن  صــورت تأثیــری نخواهــد 

داشــت.
ــررات  ــه مق ــان اینک ــا بی ــن ب ــزی اربعی ــتاد مرک ــس س رئی
مراســم اربعیــن بایــد مــورد توجــه زائــران قــرار گیــرد، افــزود: 

ــال  ــت. س ــوع اس ــراق ممن ــور ع ــه کش ــد ب ــدون روادی ورود ب
گذشــته مســئوالن ایــن کشــور همــکاری خوبی 
بــا کشــور مــا داشــتند و مشــکاتی کــه در ایــن 
زمینــه بــه وجــود آمــد برطــرف شــد؛ البتــه مــا 
قبــول داریــم کــه اگــر هزینــه اربعیــن کاهــش 
یابــد، همــه می تواننــد در ایــن مراســم شــرکت 
ــن  ــم ای ــا می خواهی ــال م ــن ح ــد. در عی کنن
مراســم بــه صــورت رایــگان انجــام شــود؛ امــا بایــد پذیرفــت 
کــه هــر کاری الزامــات خاصــی دارد و رعایــت قوانیــن و 
مقــررات ایــن مراســم مــورد تأکیــد مراجــع و مقــام معظــم 

ــری اســت. رهب
وی ادامــه داد: کســانی کــه بــدون تهیــه روادیــد قصــد خــروج 
از کشــور را دارنــد، اقدامشــان از نظــر شــرعی و قانونــی 
پذیرفتــه نیســت؛ همچنیــن دولــت ایــران و عــراق هــم ایــن 
ــایر  ــق س ــه ح ــرا ک ــد؛ چ ــون می دانن ــاف قان ــوع را خ موض
زائــران کــه بــه صــورت قانونــی قصــد خــروج از کشــور دارنــد، 
ــه  ــه کــرد: ممکــن اســت ب ــع می شــود.ذوالفقاری اضاف تضیی
دلیــل حضــور زائرانــی کــه ویــزا تهیــه نکرده انــد و قصــد دارنــد 
غیرمجــاز وارد عــراق شــوند، مــرز بســته شــود و همچون ســال 
گذشــته مشــکات زیــادی در ایــن زمینــه بــه وجــود بیایــد.

الریجانی در دیدار با رئیس پارلمان سوریه: 

سوریه، روزهای بهتری در پیش دارد
رئیس ستاد اربعین:

ورود زائران بدون روادید به عراق ممنوع است  



فناوری
شیائومی Mi 5X به بازار ایران رسید

ــورت  ــه ص ــیائومی Mi 5X ب ــمند ش ــل هوش موبای
غیررســمی و در تعــداد انبــوه در دو مــدل بــا حافظــه 
ــی  ــای طالی ــت در رنگ ه ــی 32 و 64 گیگابای داخل
ــران  ــل ای ــازار موبای ــدون گارانتــی وارد ب و مشــکی ب

شــده اســت. 
شــرکت چینــی شــیائومی در اواســط مردادمــاه 
 Mi 5X از گوشــی هوشــمند میــان رده شــیائومی
بــا قیمتــی مقــرون بــه صرفــه بــا امکانــات و 
از  ســخت افزاری در حــد موبایل هــای پرچــم دار 
جملــه پردازنــده قدرتمنــد، دوربیــن اصلــی دوگانــه 
و 4 گیگابایــت حافظــه رم بــه عنــوان یــک اســمارت 
فــون شــبه پرچم دار بــا ظاهــری زیبــا رونمایــی کــرد 
ــور  ــی را در کش ــیار خوب ــروش بس ــت ف ــه توانس ک
ــل  ــن موبای ــه ای ــد و حــاال محمول ــه کن ــن تجرب چی
پیــش از اجــرای طــرح رجیســتری موبایــل وارد 

ــران شــده اســت.  ای
موبایــل هوشــمند شــیائومی Mi 5X بــه صــورت 
دو  در  انبــوه  تعــداد  در  و  )قاچــاق(  غیررســمی 
ــت در  ــی 32 و 64 گیگابای ــه داخل ــا حافظ ــدل ب م
ــی وارد  ــدون گارانت ــکی ب ــی و مش ــای طالی رنگ ه

ــت.  ــده اس ــران ش ــل ای ــازار موبای ب
ــادی  ــگار اقتص ــی خبرن ــزارش میدان ــاس گ ــر اس ب
ایلنــا، مــدل 32 گیگابایــت حافظــه داخلــی گوشــی 
ــزار  ــت 960 ه ــیائومی Mi 5X دارای قیم ــراه ش هم
تومــان و مــدل 64 گیگابایــت حافظــه داخلــی ایــن 
موبایــل دارای قیمــت 1 میلیــون و 120 هــزار تومــان 

اســت.

کلوب برای همیشه تعطیل می شود
ســال  چندیــن  طــی  در  اجتماعــی  شــبکه های 
ــان  ــده و ایرانی ــرات ش ــار تغیی ــا دچ ــته باره گذش
همیشــه از ســاکنان پرجمعیــت و فعــال چنیــن 

بوده انــد.  فضاهایــی 
فعالیــت چشــمگیر مــردم کشــورمان در شــبکه 
اجتماعــی »اورکات« در ســال های آغازیــن دهــه 
80 نقطــه شــروع ایــن ماجــرا بــود و کــوچ کــردن بــه 
»یاهــو 360« و ســپس »فیس بــوک« ادامــه راهــی 
ــه »تلگــرام« و »اینســتاگرام«  اســت کــه امــروزه ب

ختــم شــده اســت. 
ــی  ــی ایران ــبکه اجتماع ــک ش ــام ی ــن ن ــن بی در ای
اجتماعــی  شــبکه  می درخشــید:  خــوش  هــم 
ــر رســیده ایــن شــبکه اجتماعــی  ــوب. حــاال خب کل
پــس از 12 ســال فعالیــت بــرای همیشــه در انتهــای 

ــد. ــد ش ــل خواه ــال تعطی ــز امس پایی

استوری برای فیس بوک
ــوک  ــد فیس ب اســتوری یکــی از قابلیت هــای جدی
ــنپ چت از  ــتاگرام و اس ــالف اینس ــه برخ ــت ک اس
محبوبیــت زیــادی برخــوردار نیســت و کاربــران 
فیس بــوک از آن اســتقبال چندانــی نکرده انــد. 
ــا  ــه تنه ــت ک ــن اس ــر ای ــن ام ــل ای ــی از دالی یک
بعضــی از شــرکت ها و مؤسســات تجــاری امــکان 

ــد.  ــتفاده از آن را دارن اس
ــن  ــوک، در ای ــد فیس ب ــر تولی ــان، مدی ــی س اِیم
ــر  ــاه اخی ــد م ــت: »در چن ــار داش ــوص اظه خص
ایــن امــکان فقــط بــرای بعضــی صفحــات تجــاری 
فعــال بــوده اســت؛ امــا بــه زودی قــرار اســت ایــن 
ــر  ــوک و ب ــات فیس ب ــام صفح ــرای تم ــکان ب ام
روی دو سیســتم عامــل iOS و اندرویــد فعــال 

شــود.«

اخبار اقتصادی

زنگ خطر جدید برای ترانزیت ایران
ــات  ــن اختالف ــان یافت ــس از پای ــاه پ ــد م چن
ــن  ــازرگان، ای ــرز ب ــر م ــر س ــه ب ــا ترکی ــران ب ای
ــور و  ــال کش ــرز فع ــن م ــه دومی ــت ب ــار نوب ب
اصلی تریــن مــرز زمینــی ایــران رســیده تــا بــرای 

ــود. ــدود ش ــخص مس ــی نامش مدت
ــوی وزارت راه و  ــه از س ــدی ک ــای جدی  آماره
ــد در  ــان می ده ــده، نش ــه ش ــازی ارائ شهرس
ــاری  ــال ج ــی س ــه ابتدای ــش ماه ــول ش ط
ترانزیــت ایــران رشــدی 2۷ درصــدی را بــه ثبت 

ــت.  ــانده اس رس
در ایــن آمــار در کنــار بنــدر شــهید رجایــی 
کــه همــواره بــه عنــوان اصلی تریــن محــل 
در کشــور شــناخته شــده،  جابه جایــی کاال 
مــرز زمینــی پرویزخــان قــرار دارد کــه توانســته 
حــدود 21 درصــد از جابه جایی هــای مربــوط 

ــد. ــت کن ــران مدیری ــت را در ای ــه ترانزی ب
ــاه  ــتان کرمانش ــه در اس ــی ک ــرز زمین ــن م ای
و شهرســتان قصــر شــیرین قــرار گرفتــه، 
اصلی تریــن محــل رفــت و آمــد تاجــران و 
کاالهــا میــان ایــران و اقلیــم کردســتان عــراق 
اســت کــه از امــروز طبــق اعــالم فرمانــدار قصــر 
شــیرین و بــا درخواســت دولــت مرکــزی عــراق 

فعالیتــش متوقــف می شــود. 
طبــق برآوردهــای صورت گرفتــه تــا زمانــی کــه 
ــوری در  ــت مح ــم از فعالی ــن اقلی ــوران ای مام
ــه مامــوران  ــد و امــور را ب ــار نرون ایــن حــوزه کن
ــکان  ــد، ام ــذار نکنن ــراق واگ ــزی ع ــت مرک دول
ــود  ــرزی وج ــان م ــن پای ــاره ای ــایی دوب بازگش

ــد داشــت. نخواه
هرچنــد ایــن تصمیــم بــا توجــه بــه برآوردهــای 
ــع  ــت قاط ــالم حمای ــور اع ــه منظ ــی و ب سیاس
صــورت  عــراق  مرکــزی  دولــت  از  ایــران 
گرفتــه و تصمیــم کالن بــه شــمار مــی رود، 
ــرد  ــه در عملک ــب توج ــری جال ــا تاثی ــا قطع ام
 ترانزیتــی ایــران در ماه هــای آینــده خواهــد 

گذاشت.

بانک پاسارگاد در بین برترین 
سازمان های دانشی قاره آسیا

بنیــاد  ارزیابــی  اســاس  بــر  بانــک  پاســارگاد 
جهانــی ســازمان دانشــی برتــر )Make( در ســال 
201۷ موفــق شــد رتبــه دوم آســیا را در محــور 
خــود آن  از  ســازمانی  دانش محــور   رهبــری 

کند.
ــر  ــط عمومــی بانــک  پاســارگاد، ب ــه گــزارش رواب ب
عملکــرد  صورت گرفتــه،  بررســی های  اســاس 
ــژه در 2 محــور از محورهــای  ــک  پاســارگاد به وی بان
هشــت گانه الگــوی جهانــی )Make( بســیار موفق 
ــور  ــه در مح ــوری  ک ــه  ط ــت؛ ب ــده  اس ــی ش ارزیاب
ــارگاد  ــک  پاس ــازمانی، بان ــور س ــری دانش مح رهب
موفــق بــه کســب رتبــه دوم آســیا و در محــور خلــق 
ارزش از دانــش مشــتریان موفــق بــه کســب رتبــه 

چهــارم آســیا شــد. 
هشــت گانه  محورهــای  درمجمــوع  همچنیــن 
Make، بــا اختــالف بســیار ناچیــز بــا ســایر 
 Toyota ــر ــاره نظی ــر ق ــی برت ــازمان های دانش س
 Beijing Capital و   ،Tata ،LG Samsung
آســیا  بیســتم  جایــگاه  کســب  بــه   موفــق 

شد.
گفتنــی اســت بنیــاد جهانــی ســازمان دانشــی برتــر 
)Make( بــه  عنــوان بزرگ تریــن و معتبرتریــن 
ــی و هدایــت ســازمان های جهــان در  مرجــع ارزیاب

ــود. ــوب می ش ــور محس ــت دانش مح مدیری

رئیــس ســازمان مالیاتــی کشــور بــا بیــان اینکــه 
ــان در  ــارد توم ــزار میلی ــر 30 ه ــاالنه حداکث س
ــت: در شــش  ــم، گف ــی داری ــرار مالیات کشــور ف
مــاه گذشــته 40 هــزار میلیــارد تومــان مالیــات از 

مؤدیــان اخــذ شــده اســت. 
ســید کامــل تقوی نــژاد در جمــع خبرنــگاران 
ضمــن اشــاره بــه اهــداف ســفر خــود و هیئــت 
همــراه بــه کاشــان اظهــار داشــت: مالیــات، 
یکــی از تامین کننــدگان بودجــه کشــور اســت و 
لــذا بــه عنــوان یــک موضــوع مهــم در اقتصــاد 

ــی مطــرح شــده اســت.  مقاومت
معــاون وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی پرداخــت 
ــری الزم و  ــور ام ــعه کش ــرای توس ــات را ب مالی
واجــب دانســت و افــزود: اعتمــاد بــه مــردم بــا 
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی فعلــی بایــد مــورد 
توجــه قــرار گیــرد و تعامــل با مــردم، تســریع در 
ادامــه خدمــات و تســهیل در امــر اخــذ مالیــات 
بررســی  و  بحــث  مــورد  از موضوعــات   نیــز 

بود. 
رئیــس ســازمان مالیاتــی کشــور ضمــن اشــاره 
بــه بخشــودگی جرائــم و تقســیط مالیات هــای 
ــان  ــهر خاطرنش ــط ادارات آن ش ــی توس پرداخت
کــرد: طــی شــش مــاه گذشــته 40 هــزار میلیارد 
تومــان مالیــات و 8 هــزار میلیــارد تومــان نیــز 
عــوارض ویــژه شــهرداری ها اخــذ شــده اســت. 

درصــد   38 اینکــه  بیــان  بــا  تقوی نــژاد 
بودجــه کشــور بــا اســتفاده از مالیــات تأمیــن 
می شــود، تصریــح کــرد: طبــق آمارهــا بیــن 
14 تــا 30 هــزار میلیــارد تومــان بــا توجــه بــه 
اقتصــاد زیرزمینــی، قاچــاق، عــدم شــفافیت 
ــی وجــود دارد.  ــرار مالیات اقتصــادی و ... ف

ــات و  ــب اطالع ــه کس ــاره ب ــن اش وی ضم
تجهیــز ادارات مالیاتــی مناطــق ابــراز داشــت: 
بــا اســتفاده از امکانــات بــه کار گرفتــه شــده 
توانســتیم در ســال گذشــته 5 هــزار میلیــارد 
تومــان مالیــات از محــل فــرار مالیاتــی 
ــز  ــور واری ــه کش ــه خزان ــه ب ــم ک ــذب کنی ج

شــد.

 نظام مالیاتی، نظامی پایدار و باثبات در 
تأمین درآمدهای دولت است

ــا  ــدار ب ــان در دی ــتاندار اصفه ــاون اس ــن مع همچنی
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و هیئــت 
همــراه تاکیــد کــرد: نظــام مالیاتــی، نظامــی پایــدار و 

باثبــات در تأمیــن درآمدهــای دولــت اســت. 
ــان و  ــتاندار اصفه ــاون اس ــان، مع ــا مؤمنی حمیدرض
ــه  ــا اشــاره ب ــرد: ب ــدار کاشــان، خاطرنشــان ک فرمان
نقــش مهــم فعــاالن اقتصــادی در تأمیــن درآمدهای 
دولــت، رفــع مســائل و مشــکالت کارآفرینــان و 
فعــاالن اقتصــادی، یــک ضــرورت اساســی بــه 
ــک  ــا ی ــات نه تنه ــزود: مالی ــی رود. وی اف ــمار م ش
منبــع درآمــدی ســالم و پایــدار، بلکــه از زمینه هــای 
ــت  ــور اس ــر کش ــاالری در ه ــی و مردم س دموکراس
ــه  ــه منزل ــات ب و مشــارکت مــردم در پرداخــت مالی

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــور ب ــاالری در آن کش مردم س
معــاون اســتاندار اصفهــان بــا تشــکر از حضــور 
ــور در  ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــد س ــئوالن ارش مس
ــار امیــدواری کــرد کــه ایــن  شهرســتان کاشــان اظه
ــی  ــائل مالیات ــع مس ــه رف ــر ب ــگ منج ــور پررن حض
بخــش خصوصــی و ایجــاد رونــق اقتصــادی در ایــن 

ــود. ــتان ش شهرس
ــدگل  ــتان آران و بی ــدار شهرس ــت فرمان ــی اس گفتن
نیــز در ایــن نشســت، بــر ضــرورت اعتمادآفرینــی از 
ســوی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــه منظــور رفــع 

مشــکالت مالیاتــی تولیدکننــدگان تاکیــد کــرد. 
ــودن  ــن ب ــه پایی ــاره ب ــا اش ــژاد ب ابوالفضــل معینی ن
ــد:  ــادآور ش ــتان ی ــن شهرس ــکاری در ای ــزان بی می
ــادی  ــاالن اقتص ــه فع ــی ب ــئوالن مالیات ــک مس کم
در ایــن شهرســتان، می توانــد بــه رونــق و رشــد 

ــد. ــک کن ــتان کم ــتر اس ــه بیش ــادی هرچ اقتص
 استقالل اداره مالیات کاشان

ــدگل  ــان و آران و بی ــردم کاش ــده م ــن نماین همچنی
در مجلــس بــا بیــان اینکــه باالتریــن بروکراســی در 
اســتان اصفهــان رخ می دهــد گفــت: اســتقالل اداره 
مالیــات کاشــان تحقــق افزایــش 40 درصــدی اخــذ 

مالیــات را در پــی دارد. 
ســید جــواد ســاداتی نژاد اظهــار داشــت: حجــم 
ــس  ــده مجل ــر نماین ــه دفت ــات ب ــادی از مراجع زی
ــن  ــاید ای ــاص دارد و ش ــی اختص ــوزه مالیات ــه ح ب
ــی ســایر  مشــکل در دیگــر شــهرهای اســتان و حت
ــده  اســتان های کشــور وجــود نداشــته باشــد. نماین
مــردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه در کاشــان و آران و بیــدگل 
ــزود:  ــی وجــود دارد، اف حــدود 2 هــزار واحــد صنعت

کاشــان هرچــه دارد بــرای مــردم اســت و ایــن 
شهرســتان را می تــوان نمونــه بــارز اقتصــاد مقاومتــی 
دانســت. عضــو کمیســیون آمــوزش مجلس شــورای 
ــت و  ــهیالت دانس ــد تس ــان را نیازمن ــالمی کاش اس
ــختگیرترین  ــان س ــتان اصفه ــرد: اس ــان ک خاطرنش
اســتان کشــور اســت و وجــود باالتریــن بروکراســی 
ــب  ــن مطل ــواه ای ــان، گ اســتان های کشــور در اصفه
ــور  ــه منظ ــن درخواســت ب اســت. ســاداتی نژاد ضم
ــح  ــان تصری ــتان اصفه ــات اس ــتقالل اداره مالی اس
کــرد: در صــورت اســتقالل اداره مالیــات کشــور 
متعهــد می شــویم کــه پرداخــت مالیــات در کاشــان 

ــد.  ــش یاب ــد افزای 40 درص
ــراز  ــت و اب ــت دانس ــق دول ــات را ح ــذ مالی وی اخ
داشــت: کاشــان، دومیــن قطــب تولیــد فــرش 
ماشــینی در جهــان اســت و لــذا شایســته رســیدگی 
بیشــتر اســت؛ بــه همیــن جهــت بایــد امــور مالیاتــی 
کاشــان در شــأن ایــن شــهر انجــام شــود؛ امــا 
ــر  ــه ب ــات ن ــذ مالی ــع اخ ــی مواق ــفانه بعض متأس
اســاس تشــخیص، بلکــه بــر اســاس ســلیقه انجــام 

می شــود.

رئیس سازمان مالیاتی کشور در کاشان مطرح کرد:

 ۳۰ هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی در کشور

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از تخصیــص 3000 میلیــارد تومــان 
اعتبــار جهــت آبیــاری تحــت فشــار باغ هــای کشــاورزی خبــر داد 
و گفــت: بــرای ایجــاد گلخانه هــای کوچــک تــا ســقف 100 میلیــون 

تومــان تســهیالت بــا ســود 6 درصــد وام تعلــق می گیــرد. 
ــش  ــعه بخ ــی توس ــه هم اندیش ــبی در جلس ــی طهماس محمدعل
کشــاورزی شــرق اســتان کرمــان گفــت: بــا اجــرای طــرح تجمیــع 
ــد و  ــی کاهــش می یاب ــه صــورت هوشــمند، مشــکالت اجتماع ب
بــا توجــه بــه تنــوع مالکیــت ایــن سیســتم می توانــد کارا باشــد 
ــادی  ــرکات زی ــاورزان و ب ــدن کش ــرد آم ــبب گ ــرح س ــن ط و ای

می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نگهــداری و آمــوزش بهره بــرداران 
سیســتم های آبیــاری نویــن مســئله مهمــی اســت، افــزود: 
ــت  ــاری تح ــت آبی ــارات جه ــان اعتب ــارد توم ــال 3000 میلی امس
فشــار تخصیــص یافــت کــه از ایــن فرصــت بایــد اســتفاده شــود.

ــاره اصــالح  معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور باغبانــی درب
ــه  ــون ب ــار از باغ هــای کشــور هم اکن باغ هــا گفــت: 900 هــزار هکت
ــن  ــد اصــالح شــوند و ای ــه بای صــورت ســنتی اداره می شــوند ک

ــود. ــام می ش ــی انج ــالح تدریج اص
ــم  ــد و ه ــوء تغذیه دارن ــم س ــا ه ــیاری از باغ ه ــزود: بس وی اف
کانــون آفــت شــده اند کــه درآمــد کمــی دارنــد و هزینــه نگهــداری 

آن هــا زیــاد اســت کــه بایــد اصــالح شــوند.
ــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــور باغبان ــاد کشــاورزی در ام ــر جه ــاون وزی مع
اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی از تولیــد، فــرآوری و بازرگانــی خرما 
ــه افــرادی کــه در  ــه دو صــورت وام ب ــد، گفــت: ب حمایــت می کن
ایــن زمینــه فعالیــت کننــد، تعلــق می گیــرد؛ یــک راه ایــن اســت 
ــه صادرکننــدگان پــس از آنکــه اهلیــت آن هــا تأییــد شــد،  کــه ب
ظــرف 48 ســاعت وام داده می شــود و راه دوم بــورس کاالســت 

کــه ســبب شــفافیت قیمــت خواهــد شــد.

دانش آموختــه  میلیــون   4.5 از  بیــش  کــه  حالــی  در 
ــل  ــه از مح ــارتی ک ــم، خس ــران داری ــکار در ای ــگاهی بی دانش
تحصیلکــردگان بیــکار بــه کشــور وارد می شــود، قابــل محاســبه 
نیســت. برابــر آمارهــا 20 درصــد دانش آموختــگان دانشــگاهی 
بیکارنــد و دلیــل ایــن امــر، ضعــف مهارت آمــوزی و نداشــتن 

ــت. ــازار کار اس ــت در ب ــور و رقاب ــرای حض ــارت الزم ب مه
 بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران در حالــی کــه در بهــار 
ــی 20  ــوزش عال ــراد دارای آم ــکاری اف ــرخ بی ســال گذشــته ن
ــد  ــه 20.6 درص ــال ب ــار امس ــزان در به ــن می ــوده، ای ــد ب درص
ــد.  ــر می ده ــردگان خب ــکاری تحصیلک ــد بی ــیده و از رش رس
ــگان  ــه دانش آموخت ــا هجم ــه ب ــت ک ــه اس ــش از دو ده بی
ــت  ــداد جمعی ــه تع ــه روز ب ــم و روزب ــور مواجهی ــکار در کش بی

بیــکار افــزوده می شــود. 
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــام وزی ــادی، قائم مق ابوالحســن فیروزآب

ــردگان  ــدی تحصیلک ــکاری 20 درص ــد بی ــا تأیی ــی، ب اجتماع
کــه  مواجهیــم  دانش آموختگانــی  بــا  امــروز  می گویــد: 
ــت،  ــرای رقاب ــارت الزم را ب ــوند، مه ــازار کار می ش ــی وارد ب وقت
ــد و دچــار  ــی ندارن ــک فضــای رقابت ــردن در ی ــدن و کار ک مان
ــد در تمــام ســطوح  ــل بای ــن دلی ــه همی مشــکل می شــوند؛ ب
آموزشــی و زندگــی تــا پیــش از ورود بــه بــازار کار یــک مداخلــه 

اســتراتژیک داشــته باشــیم. 
وی ضعــف در مهارت آمــوزی را علــت بیــکاری بخــش زیــادی 
از دانش آموختــگان می دانــد و می گویــد: نمی تــوان ایــن 
حقیقــت را نادیــده گرفــت کــه جامعــه بــه ســاختارهای 
آمــوزش مهارتــی نویــن نیــاز دارد تــا بتوانــد همــگام بــا ســایر 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــی کن ــرفت را ط ــیر پیش ــع، مس جوام
ــش از  ــد بی ــی بای ــالت تکمیل ــوزی در دوران تحصی مهارت آم

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه مســئوالن ق ــش م پی

کاهش اجاره بهاآزادسازی مکالمات بین الملل برای اپراتورهای مجازی

 ۵  ۸۱ میلیون مگاوات، حجم ۴ 
صادرات برق کشور

هزار تومان، قیمت هر برگ 
اوراق تسهیالت مسکن

 میلیون تومان، مبلغ 
وام ضروری بازنشستگی

صــادرات بــرق کشــور در نیمــه نخســت امســال بــه 5 میلیــون 
و 162 هــزار مــگاوات رســید.

طــی روزهــای اخیــر بــه طــور ناگهانــی قیمــت اوراق مســکن بــه 
۸1 هــزار تومــان افزایــش یافت.

امسال مبلغ وام ضروری بازنشستگان کشوری 
به 4 میلیون رسیده است.
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 اتحادیه طال   ربع سکه بهار آزادی
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سکه یک گرمی 

۱۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال  

تمام سکه طرح قدیم 

،،
رئیــس ســازمان مالیاتــی کشــور بــا 
بیــان اینکــه ســاالنه حداکثــر ۳۰ هــزار 
میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی 
داریــم، گفــت: در شــش مــاه گذشــته 
4۰ هــزار میلیــارد تومــان مالیــات از 

مؤدیــان اخــذ شــده اســت

ــه  ــاره ب ــا اش ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــل از انحصــار شــرکت  ــات بین المل آزادســازی مکالم
ارتبــاط زیرســاخت بــرای اپراتورهــای مجــازی اظهــار 
تنظیــم مقــررات خواســتیم  از کمیســیون  کــرد: 
ــرای  ــررات ب ــم مق ــا تنظی ــل را ب ــات بین المل مکالم
ــت  ــن ظرفی ــا از ای ــا آن ه ــد ت ــرار کن ــا برق MVNO ه

ــد.  ــتفاده کنن ــات اس ــت مکالم ــود کیفی ــرای بهب ب
محمدجــواد آذری جهرمــی در مراســم افتتاحیــه 
نمایشــگاه تلــکام 201۷ بــا بیــان اینکــه بــا آزادســازی 
مکالمــات بین الملــل بــرای اپراتورهــای مجــازی 
ــزود:  ــت مکالمــات حاصــل می شــود، اف ــود کیفی بهب
بــا فعــال شــدن اپراتورهــای مجــازی در صنعــت 
مخابــرات ایــن اپراتورهــا می تواننــد حجمــی از بــازار را 
بــرای خــود جــذب کننــد و 5 درصــد بــازار را بــه خــود 

ــد.  اختصــاص دهن
ایجــاد شــدن تعرفه هــای رقابتــی، بــزرگ شــدن بــازار 
و جلوگیــری از قاچــاق مکالمــه از مزایــای آزادســازی 

مکالمــات اســت. 
ــم  ــا فراه ــرای MVNO ه ــی ب ــب امکان ــن ترتی بدی
می شــود کــه از ایــن ظرفیت هــا اســتفاده کننــد. 
کمیســیون تنظیــم مقــررات در حــال تدویــن شــرایط 
ــد.  ــد ش ــالم خواه ــه زودی اع ــج آن ب ــت و نتای اس

وی بــا اشــاره بــه فعــال شــدن دو اپراتــور خصوصــی 
پســت بیــان کــرد: بــا آزادســازی فعالیت هــای 
پســتی، بــازار پســتی کشــور از ظرفیــت امــروز کــه 800 
میلیــارد تومــان در ســال اســت، بــه دو برابــر افزایــش 

پیــدا خواهــد کــرد. 
آذری جهرمــی بــا بیــان اینکــه در برنامــه جدیــد 
امســال در نمایشــگاه هــر روز یــک پنــل تخصصــی بــا 
موضوعــات مختلــف داریــم، گفــت: پنــل روز نخســت 

ــران اســت.  ــال در ای توســعه اقتصــاد دیجیت
ــزی،  ــک مرک ــس کل بان ــور رئی ــا حض ــل ب ــن پن ای
ــت،  ــر صنع ــوری، وزی ــادی رئیس جمه ــاون اقتص مع
معــدن و تجــارت و نماینــدگان مجلــس شــورای 

ــل  ــن پن ــت در ای ــود و بناس ــزار می ش ــالمی برگ اس
برنامــه ای بــرای تســریع فرصت هــای ســرمایه گذاری 

ــم شــود. فراه
 وی دربــاره پنــل دوم توضیــح داد: مهم تریــن اهــداف 
ــه ششــم توســعه در حــوزه وزارت ارتباطــات  در برنام
 ICT ــازار ــر کــردن حجــم ب گذاشــته شــده و 2.5 براب

در برنامــه اســت. 
بدیــن ترتیــب 2.5 برابــر کــردن حجــم در طــی برنامــه 
در پنــل بــا حضــور مدیــران تنظیــم مقــررات و فعالیت 

اقتصــادی بخــش خصوصــی برگــزار می شــود. 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات دربــاره  برگــزاری 
ــا  ــال ب ــکام امس ــح داد: تل ــکام توضی ــگاه تل نمایش
225 شــرکت داخلــی و 102 شــرکت خارجــی برگــزار 

می شــود. 
اعــالم  بــرای  خوبــی  فرصــت  نمایشــگاه  ایــن 
برنامه هــای مخابراتــی در کشــورهای توســعه یافته 

اســت. 
آذری جهرمــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت پیوســت فناوری 
اظهــار کــرد: یکــی از مهم تریــن حوزه هایــی کــه 
ICT اهمیــت دارد، اقتصــاد مقاومتــی و تولیــدات 
داخلــی اســت کــه از طریــق پیوســت فنــاوری ممکــن 

می شــود. 
بدیــن ترتیــب در پنــل ســوم، پیوســت فنــاوری 
ــرای  ــی ب ــاد مقاومت ــوزه اقتص ــات در ح وزارت ارتباط
ــا حضــور فعــاالن  ــرات ب تولیدکننــدگان صنعــت مخاب

صنعــت برگــزار می شــود.

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک گفــت: بر اســاس بخشــنامه 
اخیــر ســازمان تعزیــرات حکومتــی، ارائــه نکــردن کــد رهگیــری 

مشــمول تخلــف صنفــی محســوب خواهــد شــد.
ــت:  ــار داش ــکن اظه ــازار مس ــوص ب ــی درخص ــام عقبای  حس
را  متعــددی  ســامانه های  امــالک،  مشــاوران  اتحادیــه 
ــتغالت  ــالک و مس ــات ام ــع اطالع ــامانه جام ــه س زیرمجموع
ــدازی کــرده اســت  کشــور کــه از ســال ۷۷ ایجــاد شــده، راه ان

ــالک  ــش ام ــردم در بخ ــه م ــی ب ــات خوب ــد خدم ــه می توان ک
ــد.  ــه ده ارائ

ــه  ــوه قضائی ــگیری ق ــت پیش ــتور معاون ــه دس ــزود: ب وی اف
ارائــه  حکومتــی،  تعزیــرات  ســازمان  اخیــر  بخشــنامه  و 
ــداران و  ــه خری ــالک ب ــاوران ام ــوی مش ــری از س ــد رهگی ک
مســتأجران مســکن الزامــی اســت و اگــر مشــاوران امــالک کــد 
رهگیــری ارائــه ندهنــد، مشــمول تخلــف صنفــی خواهنــد شــد. 
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک ادامــه داد: بــه هیــچ عنــوان 
قــراردادی تحــت نــام »قــرارداد مســکن بــدون کــد رهگیــری« 

نداریــم؛ ضمــن اینکــه مشــاوران امــالک اجــازه دریافــت هزینــه 
ــی  ــاور امالک ــر مش ــد و اگ ــری ندارن ــد رهگی ــدور ک ــت ص باب
درخواســت هزینــه بــرای کــد رهگیــری کنــد، غیرقانونــی اســت 
و تخلــف محســوب می شــود. بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه 
ــش  ــز کاه ــا نی ــازار اجاره به ــی ب ــالک، پیش بین ــاوران ام مش
5 درصــدی مبلــغ اجــاره بــه دلیــل کاهــش تقاضــا نســبت بــه 
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــا دغدغ ــود و تنه ــد ب ــتان خواه ــل تابس فص
ــت  ــی اس ــپرده های بانک ــود س ــش س ــود دارد، کاه ــه وج زمین
ــد. ــا بینجام ــش اجاره به ــه افزای ــود ب ــی می ش ــه پیش بین ک
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نوبت دوم

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 96/66 )مرحله دوم(
شهرداری کاشان

بیکاران باسواد را دریابید!پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی برای ایجاد گلخانه

ــان  ــا بی ــئول، ب ــام مس ــی، مق ــود باران محم
اینکــه معامله کننــدگان چرتکــه ای بــا عرضــه 
پســته در بــورس کاال حــذف می شــوند، 
گفــت: صــادرات ایــن کاال اکنــون در دســت 

ــت.  مافیاس
رئیــس هیئت مدیــره تعاونــی تولیدکننــدگان 
پســته اســتان مرکــزی و فعــال بــازار پســته 
بــا بیــان اینکــه محصــول پســته هــم قابلیت 

ــوان خشــکبار  ــه عن تازه خــوری دارد و هــم ب
محســوب می شــود، اظهــار کــرد: بــرای 
ــک  ــی و ی ــر متول محصــوالت کشــاورزی اگ
ــد  ــته باش ــود نداش ــجم وج ــه منس اتحادی
ــت  ــازار را مدیری ــهامی ب ــرکت های س ــا ش ی
ــود  ــل نب ــه دلی ــد، در فصــل برداشــت ب نکنن

امــکان انبــارداری محصــول بــرای همــه 
کشــاورزان و باغــداران و نیــاز آن هــا بــه 
منابــع مالــی، عرضــه در بــازار افزایــش یافته 
و تعــادل بــازار بــه هــم می ریــزد؛ زیــرا باغدار 
ــی  ــع مال ــره محصــول و مناب ــار ذخی ــه انب ب
ــد  ــز می توان ــاورزی نی ــک کش ــاز دارد. بان نی

بــه تأمیــن نقدینگــی مــورد نیــاز فعــاالن این 
حــوزه کمــک کنــد تــا باغــداران نیــز در طــول 
ــد  ســال، هزینه هــای خــود را پوشــش دهن
و مجبــور بــه عرضــه بــا هــر قیمتــی نباشــند. 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــزود: ب ــی اف ــود باران محم
و  خرده مالــکان  بیشــتر  پســته  بــازار  در 

تولیدکننــدگان در ســطح کوچــک هســتند، به 
دلیــل مشــکالت مالــی محصــول خــود را بــه 

ــد.  ــه می کنن ــازار عرض ــی در ب ــر قیمت ه
بــه گفتــه وی در بــازار محصــوالت کشــاورزی 
کــه  پســته  بــازار  و  دارد  وجــود  مافیــا 
ــور  ــرای کش ــتراتژیک ب ــول اس ــک محص ی
امــر  ایــن  از  نیــز،  می شــود  محســوب 

مســتثنی نیســت. 

صادرات پسته در اختیار مافیا



هشتبهشت
دمای هوای اصفهان در روزهای 

پایانی هفته سردتر می شود
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــی هواشناس ــس اداره پیش بین رئی
ــه جــاری، شــاهد  ــان هفت ــا پای ــت: از روز سه شــنبه ت گف
کاهــش چهــار تــا شــش درجــه ای دمــای هــوای اســتان 

ــود. اصفهــان خواهیــم ب

حســن خدابخــش بــا اشــاره بــه بررســی نقشــه های 
هواشناســی اســتان اصفهان طــی دو روز آینــده اظهار 
داشــت: بررســی ایــن نقشــه ها بیانگــر گــذر امــواج 
ــان  ــتان اصفه ــر روی اس ــده ب ــدار در دو روز آین ناپای

اســت. 
اینکــه طــی دو روز آینــده بــرای  بــا بیــان  وی 
بیشــتر مناطــق اســتان اصفهــان آســمانی صــاف تــا 
ــاد  ــر و وزش ب ــش اب ــری و گاهــی افزای قســمتی اب
ــراز داشــت:  ــی می شــود، اب نســبتا شــدید پیش بین
همچنیــن وزش بــاد نســبتا شــدید تــا شــدید همــراه 
بــا گــرد و خــاک به ویــژه در مناطــق شــرق و شــمال 

شــرق پیش بینــی می شــود. 
رئیــس اداره هواشناســی اســتان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه طــی روزهــای سه شــنبه و چهارشــنبه در 
ــاهد  ــان ش ــتان اصفه ــی اس ــی و غرب ــق جنوب مناط
ــال  ــرد: احتم ــه ک ــود، اضاف ــم ب ــر خواهی ــش اب افزای
ــود دارد.  ــق وج ــن مناط ــده در ای ــای پراکن بارش ه
ــاری  ــه ج ــر هفت ــه در اواخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــود،  ــا کاهــش محســوس دمــا مواجــه خواهیــم ب ب
تصریــح کــرد: از روز سه شــنبه تــا جمعــه بــا کاهــش 
ــان  ــوا در اصفه ــای ه ــا شــش درجــه ای دم ــار ت چه

ــود.  ــم ب ــه رو خواهی روب
خدابخــش بــا بیــان اینکــه امــروز دمــای هــوا تغییــر 
محسوســی نخواهــد داشــت، ابــراز داشــت: در ایــن 
ــای  ــا دم ــان ب ــک و چوپان ــی خــور و بیابان ــازه زمان ب
۳۱ درجــه ســانتیگراد بــاالی صفــر گرم تریــن و 
ــک  ــی ی ــوای منف ــای ه ــا دم ــن و میاندشــت ب بوئی
درجــه ســانتیگراد خنک تریــن نقطــه اســتان اصفهــان 

می شــوند. پیش بینــی 

هشدار نمایندگان اصفهان درباره 
پرداخت نشدن تنخواه پلی اکریل

نماینــدگان اســتان اصفهــان در پــی بی توجهــی 
دولــت بــه تعهــدات مصــوب خــود در قبــال پرداخــت 
ــل،  ــه پلی اکری ــه کارخان ــاردی دوم ب تنخــواه 20 میلی
نامــه ای خطــاب بــه معــاون رئیس جمهــور و رئیــس 

ســازمان برنامــه  و بودجــه نوشــتند.
در ایــن نامــه کــه بــه امضــای اعضــای مجمــع 
ــه  ــر مصوب ــیده، ب ــان رس ــتان اصفه ــدگان اس نماین
ــر  ــی ب ــت مبن ــت دول ــرداد ۱۳95 هیئ ــورخ ۱9 م م
پرداخــت دو تنخــواه 20 میلیــاردی بــه ایــن کارخانــه 

ــت. ــده اس ــد ش تأکی
آنــان همچنیــن تزریــق نشــدن نقدینگــی بــه شــرکت 
ــر  ــای اخی ــدن تالش ه ــه مان ــه بی نتیج ــه مثاب را ب
احیــای  دســت اندرکاران  و  اســتانی  مســئوالن 
کارخانــه قلمــداد و اظهــار کرده انــد کــه در ایــن 
ــه، نوســازی تجهیــزات و  صــورت، تأمیــن مــواد اولی
پرداخــت حقــوق کارگــران امکان پذیــر نخواهــد بــود.

نماینــدگان اصفهــان بــا اشــاره بــه احتمــال بحرانــی 
ــه  ــد ک ــان کرده ان ــل اذع ــت پلی اکری ــدن وضعی ش
از دســت رفتــن فرصــت احیــای ایــن کارخانــه 
ــود و  ــران آن ش ــکاری کارگ ــه بی ــر ب ــد منج می توان
بــه دلیــل پراکندگــی کارگــران آن در کل اســتان، ایــن 
مســئله تهدیــدی بــرای اشــتغال کل اســتان خواهــد 

بــود.

بازگشایی زاینده رود به مصوبات 
شورای هماهنگی حوضه زاینده رود 

بستگی دارد
ــه ای  ــرکت آب منطق ــرداری ش ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
اصفهــان بــا اشــاره بــه ذخیــره ۱۷۸ میلیــون متــر مکعبــی 
ــد  ــاره س ــایی دوب ــان بازگش ــت: زم ــده رود گف ــد زاین س
زاینــده رود بســتگی بــه مصوبــات شــورای هماهنگــی 

ــده رود دارد. ــز زاین ــه آبری حوض
علــی بصیرپــور در ششــمین جلســه کمیتــه راهبــری 
طــرح احیــا و تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی در 
ــده  ــم باقی مان ــزان حج ــرد: می ــح ک ــاری تصری ــال ج س
در ســد زاینــده رود نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته معــادل ســال 95 اســت کــه ایــن مقــدار نســبت 
ــه ۷۴ درصــد کاهــش  ــک ب ــدت نزدی ــه متوســط بلندم ب

ــت. ــته اس داش
ــی ســد  ــر مکعب ــون مت ــت ۱۷۸ میلی ــا اعــالم ظرفی وی ب
زاینــده رود گفــت: زمــان بازگشــایی دوبــاره ســد زاینــده رود 
بســتگی بــه مصوبــات شــورای هماهنگــی حوضــه آبریــز 

ــده رود دارد. زاین
ــر و مســدود شــدن ۳9۸حلقــه چــاه  ــا اشــاره بــه ُپ وی ب
غیرمجــاز در اســتان از ابتــدای امســال گفــت: میــزان آب 
چاه هــای  ایــن  انســداد  از  حاصــل  صرفه جویی شــده 
غیرمجــاز، بیــش از ۸ میلیــون و 500 متــر مکعــب اســت.  
وی اظهــار داشــت: در راســتای حفاظــت از منابــع آب 
زیرزمینــی موجــود همچنیــن ۱۴ مــورد جلوگیــری از 
اصفهــان  اســتان  در  اضافه برداشــت چاه هــای مجــاز 
ــر مکعــب  ــون و ۴00 مت انجــام شــده اســت و یــک میلی
نیــز از ایــن طریــق در میــزان آب صرفه جویــی شــده 

ــت. اس
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شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان با ســابقه 20 
ــن پارک هــای  ــوان یکــی از بزرگ تری ــه عن ســاله  ب
علــم و فنــاوری کشــور نامیــده می شــود و الگــوی 
توســعه پارک هــای فنــاوری در کشــور اســت. 
این هــا، شــاه بیت ســخنان مهــدی کشــمیری، 
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، بــود 
کــه پــس از بازدیــد اصحــاب رســانه از بخش هــای 
مختلــف ایــن شــهرک در جمــع خبرنــگاران عنــوان 

کــرد.
ــی  ــی و تحقیقات ــهرک علم ــمیری ش ــدی کش مه
ــا در  ــن مجموعه ه ــی از کارآمدتری ــان را یک اصفه
ــت: ۷0  ــرد و گف ــوان ک ــاوری عن ــم و فن ــوزه عل ح
ــی  ــی و تحقیقات ــهرک علم ــگان ش ــد پذیرفت درص
بــه نقطــه پایــدار در کســب و کار می رســند و 
ایــن شــرکت ضمــن حمایــت از شــرکت های 
دانش بنیــان، زمینــه الزم را بــرای تجاری ســازی 
دســتاوردهای آن هــا و جــذب ســرمایه گذاری های 

ــی آورد. ــم م ــی فراه ــی و خارج داخل
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بیــش از ۴۷0 
کاری  زمینه هــای  بــا  دانش بنیــان  شــرکت 
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــهرک مش ــن ش ــف در ای مختل
بــوده و ۱0 مرکــز رشــد در اصفهــان و شهرســتان ها 
فعــال هســتند. همچنیــن 2 پــارک علــم و فنــاوری 
راه انــدازی شــده و چندیــن مرکــز خالقیــت و 
شــکوفایی در مراکــز مختلــف مشــغول بــه فعالیت 

ــتند. هس
ــع  ــه در طــرح جام ــه اینک ــا اشــاره ب  کشــمیری ب
5 تــا ۱0 پــارک فعــال هســتند، گفــت: پــارک 
تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  در  شــیخ بهایی 
اصفهــان شــکل گرفتــه و ۷0 درصــد اراضــی واگــذار 
ــده  ــاه آین ــه در 2، ۳ م ــن اینک ــت؛ ضم ــده اس ش

پــارک ابوریحــان بــه بهره بــرداری می رســد.
 واگذاری اراضی به شرکت های علمی 

و فناوری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از عملکردهــای 
خــوب شــهرک، واگــذاری اراضــی بــه شــرکت های 

ــون 500  ــزود: هم اکن ــت، اف ــاوری اس ــی و فن علم
شــرکت در شــهرک مســتقرند کــه بیشــتر در 
ــوزه  ــتند؛ در ح ــال هس ــوژی فع ــای تکنول حوزه ه
ــی را  ــز فعالیت های ــر نی ــکی و هن ــالمت و پزش س

آغــاز کرده ایــم.  
کشــمیری از حــدود ۶ هــزار و 500 نفــر تحصیلکرده 
شــاغل در ایــن شــرکت ها ســخن گفــت و بــه ایــن 
ــورد  ــبختانه  رک ــه خوش ــت ک ــاره داش ــئله اش مس
خوبــی را در بحــث قراردادهــای توســعه در صنایــع 
ــه 900 فنــاوری تجاری شــده در  داریــم و نزدیــک ب

ــه ثبــت رســانده ایم. ایــن زمینــه ب
 وی یــادآور شــد: حــدود ۱0 میلیــون دالر صــادرات، 
بالــغ بــر 500 میلیــارد تومــان فــروش، حــدود یــک 
هــزار و ۴00 میلیــارد تومــان گــردش مالــی و حــدود 
۱۸0 میلیــارد تومــان حجــم قراردادهــا ســهم درآمــد 
ــن  ــر ای ــت و اگ ــوده اس ــهرک ب ــته ش ــال گذش س
شــرایط بــه همین گونــه پیــش بــرود، در آینــده ای 
ــتان  ــادی اس ــر اقتص ــب برت ــزو ۷ قط ــک ج نزدی

می شــویم.
وی خبــر داد: بــه زودی شــرکت تولیــد نــخ جراحــی 
چشــم در شــهرک افتتــاح می شــود کــه ۶0 میلیــارد 

تومــان در شــهرک ســرمایه گذاری کرده انــد.
کشــمیری شــرط تکامــل شــهرک را حضــور در 

مجامــع بین المللــی برشــمرد و گفــت: بازدیــد 
مدیــر کل یونســکو، نمــود جایــگاه شــهرک در 
ــه  ــا توج ــکو ب ــت. یونس ــی اس ــع بین الملل مجام
بــه شــناختی کــه از ایــران در حــوزه فناوری داشــت 
بــه راه انــدازی مرکــز منطقــه ای توســعه مراکز رشــد 
یونســکو اقــدام کــرد و قــراردادی مشــترک میــان 

ــد. ــا ش ــکو امض ــران و یونس ــت ای دول
 نوآوری، هدف اصلی کنفرانس علمی 

و فناوری
ــی  ــس شــهرک علم ــام رئی ــز قائم مق ــه نی در ادام
ــن  ــی و پنجمی ــت: س ــان گف ــی اصفه و تحقیقات
کنفرانــس جهانــی پارک هــای علــم و فنــاوری 
چهاردهــم  تــا  یازدهــم  از  نــوآوری  مناطــق  و 
ــی  ــه میزبان ــار ب ــرای نخســتین ب شــهریور ۱۳9۷ ب
 جمهــوری اســالمی ایــران و توســط شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی اصفهــان در کالن شــهر اصفهــان برگزار 

ــد. خواهد ش
مهم تریــن  از  یکــی  افــزود:  خاکبــاز  حســن 
ــاط  ــالب در ارتب ــم انق ــر معظ ــه رهب ــی ک بحث های
بــا اقتصــاد مقاومتــی بیــان کردنــد، موضــوع 
ــه یکــی  ــان اســت ک ــه اقتصــاد دانش بنی توجــه ب
ــی و  ــهرک های علم ــئله، ش ــن مس ــای ای از پایه ه

ــتند.  ــاوری هس فن

ــای  ــی پارک ه ــس جهان ــی کنفران وی موضــوع اصل
علمــی و فنــاوری ســال 20۱۸ را »بــه ســوی شــهرها 
ــرورش  ــزود: پ ــرد و اف ــالم ک ــدار« اع ــع پای و جوام
ــی  ــدف اصل ــوآوری ه ــتم های ن ــج اکوسیس و تروی
برگــزاری ایــن کنفرانــس اســت.برای ایــن کنفرانس 
جهانــی، مقاله هایــی بــه زبــان انگلیســی و در چهــار 
محــور اصلــی و هفــت محــور فرعــی پذیرفتــه شــده 

اســت.
»شــهرها،  را  اصلــی کنفرانــس  محورهــای  وی 
نــوآوری:  مناطــق  و  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای 
ــای  ــا و عملکرده ــتراتژی ها«، »ابزاره ــا و اس چالش ه
جدیــد بــرای شــهرها و مناطــق نــوآوری، چالش هــای 
 جوامــع و شــهرها« و »نقــش پارک هــای علــم 
و فنــاوری بــرای غلبــه بــر چالش هــا از طریــق 
ــد و  ــرای رش ــی ب ــی« و »کارآفرین ــوآوری اجتماع ن
ــق  ــاوری و مناط ــم و فن ــای عل ــداری در پارک ه پای

ــرد. ــالم ک ــوآوری‹« اع ن
وی بــا بیــان اینکــه عالقه منــدان می تواننــد خالصــه 
مقاله هــای خــود را تــا ســوم آبــان 9۶ بــه دبیرخانــه 
کمیتــه راهبــری کنفرانــس ارســال کننــد، ادامــه داد: 
اعــالم نتایــج پذیــرش خالصــه مقاله هــا در 2۴ آذر 
۱۳9۶ و اعــالم نتایــج پذیــرش مقاله هــای کامــل در 

۱5 خــرداد ۱۳9۷ خواهــد بــود.
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مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی بــه پروژه هــای 
شــرکت عمــران در ایــن شــهر اشــاره کــرد و گفــت: بزرگ تریــن 
ــن  ــی، اولی ــه روش بیولوژیک ــور ب ــی کش ــه فاضالب ــج تصفی پکی
ــروژه ۱۷9  ــاری، پ ــدی تج ــروژه ۷2 واح ــیده، پ ــتخر سرپوش اس
ــارک  ــر، پ ــکن مه ــوم مس ــه س ــر، مدرس ــکن مه ــدی مس واح
و فضــای ســبز و اجــرای آســفالت معابــر مســکن مهــر از 
ــر راه و  ــام وزی ــور قائم مق ــا حض ــه ب ــود ک ــی ب ــه پروژه های جمل
ــر راه و شهرســازی  ــاون وزی ــور اســتان ها و مع شهرســازی در ام
و نماینــده مــردم شهرســتان مبارکــه و فرمانــدار مبارکــه در شــهر 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب مجلس
مجیــدی افــزود: پــروژه تصفیــه فاضــالب بــه روش بیولوژیکــی را 

یــک شــرکت دانش بنیــان اجــرا کــرده و در نــوع خــود در کشــور، 
بزرگ تریــن پکیــج فاضالبــی بــه روش لجــن فعــال اســت.

وی افــزود: بعضــی از ایــن پروژه هــا مثــل اســتخر سرپوشــیده، 
ــکل  ــل مش ــه دلی ــی ب ــود؛ ول ــده ب ــی ش ــل کلنگ زن ــال ها قب س
تأمیــن اعتبــار بالتکلیــف مانــده بــود کــه طــی یکســال گذشــته با 
ــه  ــه صــورت مشــارکتی ب ــه ب ــی صورت گرفت تالش هــای مدیریت
بهره بــرداری رســید. عملیــات اجرایــی بعضــی پروژه هــا از جملــه 
مدرســه نیــز از ســال گذشــته آغــاز شــده بــود کــه بــا لطــف خــدا 
و حمایــت مســئوالن آمــاده افتتــاح شــد کــه نقــش مهمــی در 

توســعه و آبادانــی شــهر مجلســی خواهــد داشــت.
ــام  ــای نیمه تم ــم پروژه ه ــه حج ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ملــی و اســتانی در کشــور، مهم تــر از هــر چیــزی تعییــن تکلیــف 

آن هــا جهــت جلوگیــری از اتــالف ســرمایه های ملــی اســت.

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان گفــت: 
قدیمی تریــن وقف نامــه در اصفهــان از احمــد رســتم 
بــوده کــه منزلــش نزدیــک پل شهرســتان اســت و هــزار و 
۱۱۷ ســال پیــش آن را وقــف بــر ســادات زائــران و عتبــات 

عالیــات کــرده اســت.
حجت االســالم رضــا صادقــی در نخســتین همایــش 
ــان  ــهدای اصفه ــر ش ــران خّی ــن و همس ــل از والدی تجلی
مــال  و  جــان  واقــف  شــهید،  خانواده هــای  افــزود: 
بوده انــد؛ کلمــه انفــاق در قــرآن بســیار ذکــر شــده اســت. 
ــت  ــه دس ــه ب ــش از اینک ــد و پی ــه می ده ــان صدق انس
فقیــر برســد، طبــق حدیــث امــام ســجاد بــه دســت خــدا 
ــام  ــه انج ــی ک ــه وقف ــت ک ــوب اس ــدر خ ــد؛ چق می رس

ــد. ــی بمان ــد باق ــا اب ــه ت ــد ک ــوری باش ــم، ط می دهی

ــیار  ــف بس ــه وق ــوان در زمین ــرد: بان ــان ک وی خاطرنش
ــزرگ واقفــی  ــد؛ مدرســه جــده کوچــک و ب فعــال بوده ان
ــدارس  ــن م ــت ای ــال از قدم ــد س ــته اند؛ چن ــم داش خان
ــب  ــاز ش ــدارس نم ــن م ــه در ای ــدر طلب ــذرد و چق می گ
خوانده انــد؛ از ایــن کارهــا عقــب ماندیــم؛ 2۳ هــزار و ۷00 
ــام  ــد ن ــیم؛ بای ــته باش ــامانه داش ــد در س ــه بای وقف نام
شــهدای اصفهــان بــه عنــوان موقوفــات در ایــن ســامانه 
ــد. ــدگار بمان ــده مان ــرای نســل های آین ــا ب ــت شــود ت ثب

ــرآن  ــه از ق ــگ عاشــورا برگرفت ــان داشــت: فرهن وی اذع
اســت و امــروز هرچــه داریــم از عاشوراســت؛ اگــر امــروز 
ــی  ــر باق ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــم ام می خواهی
بمانــد، بــرای قــرآن وقــف کنیــد؛ امــروز وقــف قــرآن کــم 

ــم. داری

از  مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
ــازی  ــرای نوس ــنه ب ــای وام قرض الحس ــرح اعط ــرای ط اج
انشــعابات آب و فاضــالب بــا هــدف کمــک بــه حفــظ محیــط 
زیســت و منابــع آبــی کشــور خبــر داد و گفــت: در ایــن طــرح 
ــک  ــنه از بان ــهیالت قرض الحس ــت تس ــا دریاف ــان ب متقاضی
ــزان کســری حــق انشــعابات  ــران، می ــر ای قرض الحســنه مه
ــد  ــن می کنن ــه شــرکت های آب و فاضــالب را تامی ــوط ب مرب

می پردازنــد. و 
هاشــم امینــی افــزود: در تفاهم نامــه ای کــه بــه همیــن منظور 
ــی  ــالب نقدینگ ــرکت های آب و فاض ــیده، ش ــا رس ــه امض ب
ــن  ــدام تامی ــت اق ــای در دس ــبرد پروژه ه ــرای پیش الزم را ب

می کننــد.
ــن طــرح را افزایــش ســرعت اجــرا و  وی نتیجــه اجــرای ای

ادامــه پروژه هــای حــوزه آب و فاضــالب عنــوان کــرد و گفــت: 
ــت  ــی پرداخ ــی مال ــه توانای ــی ک ــب متقاضیان ــن ترتی ــه ای ب
ــه  ــه را در اقســاط ۳۶ ماه ــد هزین ــد، می توانن ــدی را ندارن نق
بپردازنــد و بــه ســرعت از خدمــات انشــعاب فاضــالب 

ــوردار شــوند. برخ
ــتای  ــران در راس ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس ــزود: بان وی اف
مســئولیت های اجتماعــی و توانمندســازی نیازمنــدان واقعــی 
و قشــرهای ضعیــف جامعــه تــالش کــرده تــا در قالــب ایــن 
ــا را  ــن پروژه ه ــی ای ــای مال ــی از هزینه ه ــه، بخش تفاهم نام

ــد. ــن کن ــژه در بخــش فاضــالب تامی به وی
ــهر  ــی در ش ــور آزمایش ــه ط ــرح ب ــن ط ــی ای ــه امین ــه گفت ب
ــتان  ــهرهای اس ــایر ش ــرای س ــده و ب ــی ش ــاد اجرای نجف آب

ــود. ــد ب ــل تســری خواه ــدل قاب ــن م ــز ای نی

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اصفهــان گفــت: طــرح خانه هــای 
ــان  ــوب اصفه ــرب و جن ــتان غ ــه زودی در ۶ شهرس ــافر ب مس
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــای اقامت ــش ظرفیت ه ــدف افزای ــا ه ب

اجرایــی می شــود.
ــاب از  ــس از انتخ ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــدون  هللا ی فری
ــوز از  ــذ مج ــافر و اخ ــه مس ــدازی خان ــاِن راه ان ــان متقاضی می
ــرح  ــن ط ــالح ای ــع ذی ص ــتان و مراج ــی اس ــراث فرهنگ می
در شهرســتان های لنجــان، گلپایــگان، خوانســار، شــهرضا، 
فریدونشــهر و چــادگان اجرایــی می شــود، افــزود: خانــه 
ــوئیت ها،  ــا، س ــا، اتاق ه ــا، خانه ه ــواع ویاله ــامل ان ــافر ش مس
ــه  ــت ک ــایری اس ــی و عش ــای ییالق ــا و اقامتگاه ه آپارتمان ه

ــت. ــوز داده اس ــا مج ــه آن ه ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می س
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه افــق افزایــش تعــداد 

ــی  ــای اقامت ــا و مکان ه ــال ۱۴0۴، هتل ه ــا س ــگران ت گردش
زیــاد جــذب  ایــن ظرفیــت  پاســخگوی  اصفهــان هنــوز 

نیســت. گردشــگری 
ــردی  ــای بوم گ ــه اقامتگاه ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــن ب وی همچنی
اســتان مــورد اســتقبال خــوب گردشــگران داخلــی و خارجــی 
بــوده، اظهــار داشــت: در ایــن خانه هــا بــه شــکلی کامــال 
واقعــی در یــک زندگــی بومــی در محلــه یــک شــهر یــا روســتا 
ــی آن  ــی و غذای ــگ، آداب زندگ ــا فرهن ــم و ب ــرار می گیری ق

ــویم. ــه رو می ش ــی روب ــال واقع ــکلی کام ــه ش ــه ب منطق
وی تاکیــد کــرد: اقامتــگاه بوم گــردی ضمــن تاثیــر در اقتصــاد 
ــتان، در  ــاط اس ــام نق ــه آن در تم ــع عادالن ــگری و توزی گردش
ــور  ــر کش ــوی ه ــراث معن ــای می ــنت ها و جاذبه ه ــی س معرف

نیــز تاثیــر بســزایی دارد.

با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال

پروژه های مجلسی بهره برداری شد
اعطای وام قرض الحسنه 

برای نوسازی انشعابات آبفای اصفهان

جزئیاتی از قدیمی ترین 
وقف نامه موجود در اصفهان

 راه اندازی خانه های مسافر 
در ۶ شهرستان غرب و جنوب اصفهان 

نماینده مردم لنجان: 
باید مردم را از ارزش یک لیتر آب 

آگاه کرد
شهرســتان  مــردم  نماینــده  مهنــدس کوهکــن، 
لنجــان در مجلــس، از آبفــای منطقــه لنجــان بازدیــد 

ــرد.  ک
در ایــن دیــدار کــه در محــل ســالن اجتماعــات آبفای 
زرین شــهر برگــزار شــد، ابتــدا مدیــر آبفای شهرســتان 
درخصــوص  آبفــا  عملکــرد  از  گزارشــی  لنجــان 
زرین شــهر،  در شــهر های  فاضــالب  شــبکه گذاری 
ســده، لنجــان، ورنامخواســت و همچنیــن آبرســانی 
ــه  ــادران ارائ ــن و باغب ــه شــهرهای باغشــاد، چرمهی ب
ــا توجــه بــه اینکــه قیمــت  کــرد و در ادامــه گفــت: ب
تمام شــده یــک متــر مکعــب آب حــدود ۷۱۴۸ 
ریــال در اســتان اصفهــان اســت، ولــی مصرف کننــده 
آبفــا  لــذا شــرکت های  ۴5۴2 ریــال می پــردازد، 
جــزو شــرکت های زیــان ده محســوب می شــوند.

ــاره اجــرای شــبکه فاضــالب در لنجــان   بیکیــان درب
ــع  ــه روش بی ــالب ب ــبکه فاض ــرای ش ــت: در اج گف
ــن  ــم و ای ــه پیشــگام بوده ای ــوالد مبارک ــا ف ــل ب متقاب
پــروژه هنــوز ادامــه دارد؛ امــا مــا در امــر آبرســانی بــه 
ســه شــهر باغبــادران، چرمهیــن، باغشــاد و دو محلــه 
شــهر زاینــده رود بــا مســائل و مشــکالت بودجــه 
و مجوزهــای الزم ارگان هــای مختلــف دســت بــه 
ــا بــه حــال بالــغ بــر 2000  ــا ایــن همــه ت گریبانیــم؛ ب
ــا قطــر ۴00 و 500 از جنــس چــدن  متــر شــبکه آب ب
داکتیــل و فــاز اول پــروژه آبرســانی بــه این ســه شــهر 
تکمیل شــد و آب شــرب و بهداشــت شــهر باغشــاد از 
ــود. ــن می ش ــیخعلی تامی ــه باباش ــل تصفیه خان مح

بیکیــان از حمایــت نماینــده مــردم در مجلس شــورای 
ــه  ــاح تصفیه خان ــبرد افتت ــوص پیش ــالمی درخص اس
فاضــالب ســده لنجــان و ورنامخواســت تشــکر کــرد.

در ادامــه مهنــدس کوهکــن، نماینــده مردم شهرســتان 
ــی  ــت ارزیاب ــا مثب ــالمی، ب ــورای اس ــس ش در مجل
کــردن عملکــرد آبفــای منطقــه دربــاره مطالبــات مردم 

ــد مــردم  ــا گفــت: مــا مســئوالن بای شهرســتان از آبف
ــی مــردم  ــم؛ یعن ــاد فرهنگــی آگاه کنی ــدا در ابع را ابت
ــر  ــک مت ــا ی ــه آبف ــت برســند ک ــن واقعی ــه ای ــد ب بای
مکعــب آب را حــدود ۴000 ریــال تحویــل می دهــد؛ در 
حالــی کــه یــک لیتــر آب معدنــی در بــازار ۱0000 ریــال 
عرضــه  می شــود. بایــد از تریبــون نمــاز جمعــه و 
جماعــات دربــاره ارزش یــک لیتــر آب بــه مــردم گفته                                                                                 

شــود.
وی دربــاره آبرســانی بــه شــهر های باغشــاد، چرمهیــن 
ــا  ــم ت ــام ســعی مان را می کنی ــت: تم ــادران گف و باغب
ــی درخصــوص  ــم؛ ول ــا کنی ــروژه را مهی ــن پ ــار ای اعتب
فــروش پســاب بــه ذوب آهــن از طریــق تصفیه خانــه 
فاضــالب دو شــهر باغبــادران و چرمهیــن صحبت هــای 
انجــام و  ایــن شــرکت  بــا مدیــر عامــل  اولیــه 
راهکارهــای الزم نیــز ارائــه شــده تــا بتوانیــم بــا  روش 
ــا شــرکت ذوب آهــن،  ــل ب ــع متقاب ســرمایه گذاری بی
ــز  ــن را نی ــادران و چرمهی ــهرهای باغب ــبکه های ش ش

اجــرا کنیــم.

ــدار رئیــس ســازمان نظــام مهندســی  در دی
ــر تعامــل  ــان ب ــا شــهردار اصفه ســاختمان ب
ــا ایــن ســازمان  هرچــه بیشــتر شــهرداری ب

تاکیــد شــد.
شــهردار اصفهــان در ایــن دیــدار اظهــار کــرد: 
معتقــدم در صورتــی کــه خواهــان ایــن 
باکیفیــت  ساخت وســازی  کــه  هســتیم 
در شــهر اصفهــان و شــهر پــر از جاذبــه و 
ــردم شــهر  ــرای گردشــگران و م ــا ب زیبایی ه
ــد بیــن شــهرداری و نظــام  رقــم بخــورد، بای
مهندســی تعامــل بســیار خوبــی برقــرار 

ــد. باش

وی بــا بیــان اینکــه بــرای جامــه عمــل 
ــهرداری  ــعارهایمان در ش ــه ش ــاندن ب پوش
کمــک  مهندســی  نظــام  اســت  نیــاز 
ــح  ــد، تصری ــته باش ــا داش ــه م ــیاری ب بس
ــتی  ــم درس ــهر نظ ــه ش ــی ک ــرد: در صورت ک
در تخصص هــای ســازمان نظــام مهندســی 
می شــوند  متوجــه  مــردم  کنــد،  پیــدا 
کــه ســاخت شــهر از پشــتوانه ای علمــی 

برخــوردار بــوده اســت.
ــار  ــهر دچ ــر ش ــرد: اگ ــد ک ــوروزی تاکی ن
ســردرگمی و بی نظمــی باشــد، نخســتین 
ــام  ــی رود، نظ ــوال م ــر س ــه زی ــی ک جای

مهندســی و مهندســان شــهر هســتند؛ 
بنابرایــن از ایــن ســازمان تقاضــا دارم 
ــتر  ــهرداری را بیش ــا ش ــا ب ــت و آمده رف
کنــد تــا ســبب افزایــش نقــاط مشــترک و 

ــود. ــالف ش ــاط اخت ــش نق کاه
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان و شــهرداری 
ــه صــورت جزیره هــای جــدا  ــد ب نمی توانن
ــام  ــرد: نظ ــه ک ــد، اضاف ــل کنن ــم عم از ه
مهندســی بایــد بــا تمــام تــوان و امکانــات 
بیایــد؛  شــهری  مدیریــت  بــه کمــک 
ــرای  ــورت کار ب ــن ص ــر ای ــه در غی ــرا ک چ

شــهرداری مشــکل می شــود.

نوروزی شهرســازی و شهروندســازی را الزم و 
ملــزوم یکدیگــر دانســت و افــزود: معیــار مــا 
در شــهر، شهروندســازی اســت؛ چــرا کــه اگر 
ــازی  ــت شهرس ــورت گرف ــازی ص شهروندس

ــود. ــانی می ش ــز کار آس نی
 سازمان نظام مهندسی، اتاق فکر 

شهرداری
در ادامــه ایــن جلســه رئیــس ســازمان 
نظــام مهندســی اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــه کارهــای بســیار در شــهرداری انجــام  اینک
ــد  ــری مانن ــیار دیگ ــای بس ــا کاره ــده، ام ش
حرکت هــای  و  غیرکالبــدی  حرکت هــای 
ایــن  گفــت:  دارد،  وجــود  نرم افــزاری 
بزرگــی  اتــاق بســیار  ســازمان می توانــد 
بــرای کمــک بــه شــهرداری باشــد؛ زیــرا مــا 

۳۱ هــزار عضــو داریــم.

اینکــه  بــا تاکیــد بــر  علــی عموشــاهی 
ــون  ــه تاکن ــود دارد ک ــیاری وج ــای بس کاره
انجــام نشــده و می تــوان آن را بــا وحــدت و 
همفکــری شــهرداری انجــام داد، ادامــه داد: 
افزایــش  را  عمــر ســاختمان ها  می تــوان 
داد؛ چــرا کــه هــر میــزان عمــر ســاختمان ها 
افزایــش یابــد، توانســته ایم محیــط زیســت 

ــم. ــظ کنی ــی را حف و ســرمایه مل
نظــام  ســازمان  هیئت مدیــره  عضــو 
مهندســی ســاختمان نیــز تصریــح کــرد: تــا 
ــا پدیــده وارونگــی  یکــی، دو هفتــه آینــده ب
هــوا مواجــه می شــویم کــه جــز بــا همدلــی 
و همفکــری نمی تــوان آن را حــل کــرد و 
ــهرداری  ــه ش ــالش مجموع ــا ت ــدوارم ب امی
ــهر  ــاهد ش ــی، ش ــام مهندس ــازمان نظ و س

ــیم. ــری باش زیبات

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

کاهش مصرف آب شرب در نجف آباد
مدیــر آبفــای شهرســتان نجف آبــاد گفــت: بــا تــداوم 
ــرف آب در  ــت مص ــی مدیری ــای آموزش ــزاری کالس ه برگ
مــدارس در مقاطــع مختلــف تحصیلــی و مشــاوره دادن بــه 
ــا  ــا و کارگاه ه ــی، کارخانه ه ــز علم ــر مراک ــگاه ها و دیگ دانش
و همچنیــن ســازمان ها و ارگان هــا، مصــرف ســرانه آب 
ــه  ــش ماه ــب در ش ــر مکع ــی ۶0۴۸9 مت ــش خانگ در بخ
اول ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش یافتــه 

اســت.
حســین مجیــدی افــزود: در چنــد ســال اخیــر رونــد کاهش 
بخــش خانگــی در شهرســتان  در  مصــرف ســرانه آب 
ــال  ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــه دارد؛ ای ــاد ادام نجف آب
ــالوه  ــرف ع ــی مص ــی و منطق ــش اصول ــرای کاه ــاری ب ج
بــر ترغیــب مــردم بــه اســتفاده از تجهیــزات و ابــزار کاهنــده 
مصــرف آب همــکاری شــهرداری ها در تبلیغــات محیطــی در 

ســطح شــهر بســیار موثــر واقــع شــده اســت.
مجیــدی بــه رهنمودهــای ائمــه جمعــه و جماعــات دربــاره 
مصــرف بهینــه آب اشــاره کــرد و گفــت: اقدامــات میدانــی 
ــت  ــان آب و همین طــور محدودی ــن و حامی ــه مروجی کمیت
ــل  ــر عوام ــاز از دیگ ــاخت و س ــعابات س ــذاری انش در واگ

کاهــش مصــرف آب در شهرســتان اســت.

اجرای پروژه های مخابراتی به ارزش 
15 میلیارد ریال در اردستان 

ــی  ــرات اردســتان از اجــرای طرح هــای مخابرات ــر مخاب مدی
بــه ارزش حــدود ۱5 میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان خبــر 
داد کــه تــا پایــان پاییــز امســال بــه بهره بــرداری می رســند.

حمیدرضــا ترکیــان گفــت: فیبــر نــوری اردســتان بــه شــهر 
مهابــاد بــه طــول ۴5 کیلومتــر فیبــر و 22 کیلومتر حفــاری از 
جملــه طرح هــای در دســت اجراســت کــه بــا اختصــاص ۱0 
میلیــارد ریــال اعتبــار بیــش از 90 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

ــه زودی تکمیــل می شــود. دارد و ب
وی افــزود: همچنیــن طــرح فیبــر نــوری اردســتان بــه شــهر 
زواره نیــز بــه طــول ۱5کیلومتــر فیبــر و ۱۳ کیلومتــر حفــاری 
بــا اعتبــار 5 میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات شــرکت 
مخابــرات در دســت اجراســت کــه ایــن طــرح نیــز تــا پایــان 

ــد. ــام می رس ــه اتم ــاری ب ــال ج ــاه س آبان م

دستگیری یک شکارچی در صولک  
ــان گفــت:  ــط زیســت اصفه ــگان حفاظــت محی ــده ی فرمان
ــرل مناطــق و  ــش و کنت ــان پای ــان ســمیرم در زم محیط بان
زیســتگاه های منطقــه صولــک در مجــاورت منطقــه شــکار 
ــتگیر  ــد را دس ــکار و صی ــف ش ــک متخل ــک ی ــوع ون ممن

ــد. کردن
ــف  ــن متخل مرتضــی جمشــیدیان افــزود: در بازرســی از ای
یــک اســلحه شــکاری دولــول مجــاز، الشــه یــک کبــک و 

تعــداد ۴ فشــنگ ســاچمه کشــف و ضبــط شــد.

 نصب سامانه گرمایشی 
در5۰ درصد مدارس فریدن  

ــامانه های  ــت: س ــدن گف ــرورش فری ــوزش و پ ــس آم رئی
ایــن  مــدارس  از  درصــد   50 در  اســتاندارد  گرمایشــی 

شهرســتان نصــب شــده اســت.
نیازعلــی عالیــی افــزود: ایــن طــرح شــامل نصــب پکیــج 
ــا پایــان ســال در ســطح  و شــوفاژ اســت کــه بــه تدریــج ت

ــه اجــرا درخواهــد آمــد. تمــام مــدارس ب
ــه ای  ــت هللا خامن ــگاه هنرســتان آی وی از آماده ســازی خواب
شــهر داران در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و افــزود: مراحــل 
ســاخت 2 مدرســه روســتای نهرخلــج و خّیرســاز طالکــوب 
داران در حــال تکمیــل اســت و ایــن طرح هــا بــه زودی بــه 

ــید. ــد رس ــرداری خواهن بهره ب
ــرورش  ــوزش و پ ــارات آم ــاری اعتب ــال ج ــن در س همچنی
شهرســتان از ۳۶0 میلیــون تومــان در ۴ ســال گذشــته بــه 2 

میلیــارد و ۴00 میلیــون تومــان رســیده اســت.

توزیع سوخت در بخش کشاورزی 
تیران و کرون

ــش  ــوخت در بخ ــر س ــزار لیت ــت ه ــون و دویس ــک میلی ی
ــران و  ــتان تی ــروری شهرس ــداری و دامپ ــاورزی و دام کش

ــع شــد. ــرون توزی ک
و کــرون  تیــران  شهرســتان  جهــاد کشــاورزی  مدیــر 
گفــت: ایــن میــزان ســوخت امســال بیــن واحدهــای 
مرغــداری ، دامــداری، گلخانه هــا ، بهره بــرداران چاه هــای 
ــده  ــع ش ــارچ توزی ــرورش ق ــای پ ــاورزی و واحد ه آب کش
است.محســن حاج عابــدی افــزود: توزیــع فرآورده هــای 
نفتــی دولتــی بــه منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان دامــی و 
کشــاورزی در ایــن شهرســتان انجــام شــده اســت. ســاالنه 
بیــش از هشــت هــزار تــن تخم مــرغ در شهرســتان تیــران و 
ــد تخم مــرغ  ــد می شــود کــه ۱0 درصــد کل تولی کــرون تولی

ــان اســت.  اســتان اصفه

 نصب سردیس ۴ سردار شهید 
در کاشان 

ــر عامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری کاشــان از نصــب  مدی
ســردیس ۴ ســردار شــهید کاشــانی خبــر داد و گفــت: در ادامــه 
ــزرگان کاشــان، ۴ ســردیس از  نصــب ســردیس مشــاهیر و ب
ســرداران شــهید کاشــان )شــهید کریمــی، شــهید محمدتقــی 
پکــوک، ، شــهید علــی معمــار کاشــانی و شــهید علــی معمــار 
حســن آبادی( در مکان هــا و معابــر بــه نــام ایــن شــهدای 

واالمقــام  نصــب شــد.

ــن دوره  ــه در اولی ــن ســردیس ها ک ــزود: ای ــه اف ــروز گرانمای به
ســمپوزیوم ســرداران شــهید کاشــان توســط هنرمنــدان مطــرح 
کشــوری ســاخته و اجــرا شــده بــود، بعــد از طــی مراحــل نهایی 
آمــاده نصــب و در معابــر و مکان هــای معیــن قــرار داده شــد.

شهردار اصفهان در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی:

ساخت وساز در شهر، نیازمند پشتوانه ای علمی است
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وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی «

اول و دوم و ســوم و  آراء صــادره هیات هــای  برابــر 
چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکان
ــذا  ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی و بالمع
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی مــی شــود درصورت روز آگه
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــند مالکی ــه صدورس ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری باشــند مــی توانن
ــت اســناد  ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
ــرف  ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــالک مح و ام
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 

خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ســوم  هیــأت   1394/12/25-54679 شــماره  1.رای 
آقــای هیبــت الــه کرمــی کتکــی بــه شناســنامه شــماره  
ــه  ــد  ال 7  کدملــی 4621906496 صــادره شــهرکرد فرزن
کــرم  نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت  104.34  مترمربــع از پــاک شــماره 68 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــداداز ــه بی ــمی رباب ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ
ــای  ــأت اول آق ــماره 4655-1395/02/27 هی 2.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رهنان ــول صدیق ــید رس س
17 کدملــی 1286739195 صــادره اصفهــان فرزنــد ســید 
ــاحت 143.20  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــین  شش حس
ــع پــاک شــماره 430فرعــی از19  اصلــی واقــع  مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 411 امــاک ــت صفحــه 394و397 دفت ازموردثب
3.رای شــماره 15529-1395/06/14 هیــأت ســوم آقــای 
ســید راه خــدا میــر احمــدی  بــه شناســنامه شــماره  5 
کدملــی 4679481579 صــادره اصفهــان فرزنــد خــداداد 
بــه مســاحت 211.5   خانــه  بــاب  یــک  ششــدانگ 
مترمربــع از پــاک شــماره 381     فرعــی از 13     اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق
 75/5/17 مــورخ   134498 ازسندشــماره   اصفهــان 

ــان ــه 7 اصفه دفترخان
چهــارم  هیــأت   1395/06/25-16929 شــماره  4.رای 
ــه شناســنامه  ــی   ب ــر معصوم ــای ســید حســین می آق
شــماره 52121  کدملــی 1280946946 صــادره  اصفهــان  
ــه  ــه  ب ــاب خان ــد ســید قاســم  ششــدانگ یــک ب فرزن
ــماره   340    ــاک ش ــع از پ ــاحت 137.13  مترمرب مس
فرعــی از  13    اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازسندشــماره 109591 

ــان ــه 103 اصفه ــورخ 74/2/16 دفترخان م
چهــارم  هیــأت   1395/06/25-16930 شــماره  5.رای 
آقــای مــراد منصــوری بــه شناســنامه شــماره 356 
کدملــی 6219509031 صــادره فریــدن  فرزنــد فــرخ  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 180  مترمربــع 
از پــاک شــماره  2768    فرعــی از   18   اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی  حســن علیخانــی رنانــی     ازموردثبــت 

ــاک ــر 85       ام ــه 192      دفت صفح
6.رای شــماره 18295-1395/07/06 هیــأت ســوم آقــای  
ــماره     ــنامه ش ــه شناس ــی     ب ــی بهارانچ ــین عباس حس
اصفهــان     صــادره     1283013762 1392  کدملــی  
ــک  ــدانگ ی ــگ از شش ــه دان ــار      س ــد  عبدالغف فرزن
بــاب  تعمیــرگاه      بــه مســاحت     624.05    مترمربــع 
از پــاک شــماره   452    فرعــی از  13    اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــه  ــورخ  85/7/22  دفترخان ــماره  66302 م ــند ش از س

ــان 25  اصفه
ســوم  هیــأت   1395/07/06-18297 شــماره  7.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی      ب ــادگاری بهارانچ ــدی ی ــای مه آق
شــماره  1123  کدملــی  1283012502   صــادره  اصفهــان  
ــاب  ــد  عبــاس    ســه دانــگ از ششــدانگ یــک ب فرزن
تعمیــرگاه  بــه مســاحت     624.05   مترمربــع از پــاک 
شــماره  452     فرعــی از  13      اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب اصفه
ــه   ــورخ 85/7/22  دفترخان ــماره  66302  م ــند ش از س

ــان 25 اصفه
8.رای شــماره 19756-1395/07/25 هیــأت چهــارم 
آقــای  عــزت الــه حبیبــی   بــه شناســنامه شــماره   406  
ــد   ــودرز   فرزن ــادره  الیگ ــی   4171276438   ص کدمل
نجــف قلــی           ششــدانگ یــک بــاب  خانــه    بــه 
مســاحت   121.53   مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی 
از  68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــن  ــید حس ــمی  س ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل
شــادزی ازموردثبــت صفحــه  76  دفتــر  332     امــاک

ــای  ــأت اول آق ــماره 23296-1395/09/02 هی 9.رای ش
حســین اویســی کیخــا بــه شناســنامه شــماره 945 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   3670634835 کدملــی 
مرادعلــی ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 

تجــاری مســکونی  بــه مســاحت   104.30     متــر مربــع 

پــاک شــماره  424 و 426   فرعــی از 5   اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 994 مــورد ثبــت صفحــه 520 دفت
10.رای شــماره 23297-1395/09/02 هیــأت اول  خانــم 
معصومــه اویســی کنجــا بــه شناســنامه شــماره 9 
ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1288775741 ص کدمل
ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری 
مســکونی  بــه مســاحت   104.30     متــر مربــع پــاک 

شــماره  424 و 426   فرعــی از 5   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر  7 ــت صفحــه 71 دفت ــورد ثب م
دوم  هیــأت   1395/09/15-24336 شــماره  11.رای 
خانــم اعظــم یــادگاری بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1283013460 ص 1378 کدمل

ــک  ــه ششــدانگ ی ــه مشــاع از 72 حب ــی 30 حب رجبعل
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 237.00 متــر مربــع پــاک 
شــماره  57 فرعــی از 14   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــاک ــر 838 ام ــه 178 دفت صفح
12.رای شــماره 24335-1395/09/15 هیــأت دوم آقای 
ــماره 1  ــنامه ش ــه شناس ــتانی ب ــوذن کوهانس ــی م مرتض

کدملــی 1290170266 صــادره اصفهــان  فرزنــد رجبعلــی 

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــاع از 72 حب ــه مش 42   حب
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاحت  237.00 مت ــه مس ــاختمان ب س
شــماره  57 فرعــی از 14   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــاک ــر 312  ام ــه 488 دفت صفح
13.رای شــماره 28519-1395/10/29 هیــأت چهــارم 
خانــم فاطمــه خلیلــی کوهانســتانی بــه شناســنامه 
شــماره 17 کدملــی 1289945845 صــادره اصفهــان 
فرزنــد حســین ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
429.53 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 767 
فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بــه موجــب سندشــماره 
15091-48.7.8 دفتــر 77 اصفهــان بابــت صــداق مالــک 

ــی باشــد ــگ م 4.5 ســهم از 5 ســهم ســه دان
هیــأت ســوم   14.رای شــماره 1395/10/18-27648 
آقــای بهــزاد شــریفی بــه شناســنامه شــماره 213 
کدملــی 1290303967 صــادره اصفهــان فرزنــد رجبعلــی 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 174.20 
ــی  ــی از 18 اصل ــماره 1358 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق
اصفهــان  از ســند شــماره 70754 مــورخ 92/9/16 

دفترخانــه 112 اصفهــان
دوم  هیــأت   1395/12/03-31644 شــماره  15.رای 
آقــای اســماعیل جدیــدی مقانــک بــه شناســنامه 
ــی 4171891183 صــادره  الیگــودرز   شــماره 1178 کدمل
فرزنــد محمدابراهیــم ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 152 متــر مربــع پــاک شــماره 67 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــد شــاه عائ ــت محم ــان از مالکی اصفه
16.رای شــماره 30550-1395/11/23 هیــأت دوم آقــای 
ــماره 1273658507  ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــد باق احم
ــر  ــد اکب کدملــی 1273658507 صــادره  اصفهــان فرزن
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش 2 دان
ــی  ــع پــاک شــماره 68  اصل ــه مســاحت 109 مترمرب ب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــدی ــه نهاون ــان از مالکیــت صدیق اصفه
دوم  هیــأت   1395/11/23-30549 شــماره  17.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــه کاظمــی مشــکانی ب ــم رقی خان
فرزنــد  47 کدملــی 1263229115 صــادره  کاشــان 
قــدرت الــه در 4  دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 

بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  109    مترمربــع پــاک 
شــماره   68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت صدیقــه 

ــدی نهاون
اول  هیــأت   1395/12/21-33341 شــماره  18.رای 
آقــای حمیــد پرتــوی بــه شناســنامه شــماره 1887 
ــد  ــد مجی ــی 1880644711 صــادره شوشــتر  فرزن کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 99.65 
ــع در  ــی واق ــی از 68 اصل ــاک شــماره فرع ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
از مالکیــت حســین زارع بهــرام آبــادی مــورد ثبــت 

ــاک ــر 48 ام ــه 93 دفت صفح
19.رای شــماره 32644-1395/12/14 هیــأت اول آقــای 
رجبعلــی فتحــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 55 
کدملــی 1289881405 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 199.6 

ــی از 18  ــاک شــماره 607 و 612 و 611 فرع ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت احمــد فتحــی رنانــی مــورد 

ــاک ــر 364 ام ــه 319 دفت ــت صفح ثب

20.رای شــماره 2310-1396/01/31 هیــأت اول خانــم 
ربابــه رجبــی بــه شناســنامه شــماره 504 کدملــی 
6219381858 صــادره بوئیــن و میاندشــت فرزنــد علــی 
ــه  ــه ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب ســه دان
مســاحت 82.80 مترمربــع پــاک شــماره 2416 فرعــی 
ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت  ــی واقــع در اصفه از 18 اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت فاطمــه خاکــی رنانــی 

ــاک ــر 396 ام ــت صفحــه 333 دفت ــورد ثب م
21.رای شــماره 2309-1396/01/31 هیــأت اول آقــای 
شــماره 437  شناســنامه  بــه  معصومــی  مصطفــی 
میاندشــت  و  بوئیــن  6219381181 صــادره  کدملــی 
ــد فامــرز ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک  فرزن
بــاب خانــه بــه مســاحت 82.80 مترمربــع پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  18 اصل ــماره 2416 فرع ش
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
فاطمــه خاکــی رنانــی مــورد ثبــت صفحــه 333 دفتــر 

396 امــاک
ــای  ــأت اول آق ــماره 2198-1396/01/30 هی 22.رای ش
شــعبان مزروعــی ســبدانی بــه شناســنامه شــماره 298 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره  خمین ــی 1141908476 ص کدمل
صــادق ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع در  ــی واق ــماره  32 اصل ــاک ش ــع پ 208.20 مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ســبدانی ــت شــعبان مزروع مالکی
اول  هیــأت   1396/03/03-5196 شــماره  23.رای 
ــه شناســنامه شــماره  خانــم زینــب بابائیــان چیگانــی ب
فرزنــد  فریــدن   صــادره   1159670234 10 کدملــی 
حســن ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
124.85مترمربــع پــاک شــماره 535 فرعــی از 27 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمــد نــادری درباغشــاهی 

ــاک ــر 105 ام ــه 467 دفت ــت صفح ــورد ثب م
اول   هیــأت   1396/02/27-4634 شــماره  24.رای 
خانــم اکــرم حیــدرزاده بــه شناســنامه شــماره 18 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290432661 کدملــی 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب محمدرضــا ششــدانگ ی
101.90 مترمربــع پــاک شــماره 85 فرعــی از 16 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر 1068 امــاک ــت صفحــه 518 دفت ــورد ثب ــان م اصفه

25.رای شــماره 3855-1396/02/18 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره  آقــای قاســم امینــی هســنیجه ب
ــد  ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ــی 1092038574 ص 2 کدمل
محمدعلــی  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
150 مترمربــع از پــاک شــماره  52  فرعــی از 27 اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالــک رســمی جمشــید جعفریــان صدیــق 

ــر 825  امــاک ــت صفحــه 213 دفت ثب
ســوم   هیــأت   1396/03/22-6805 شــماره  26.رای 
ــماره 869  ــنامه ش ــه شناس ــری  ب ــد جهانگی ــای اس آق
ــد مســلم   ــی 1128954974  صــادره بلطــاق فرزن کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 92.80 
مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از 68  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــماعیل زارع ــرزا اس ــاج می ــمی ح ــک رس مال
چهــارم  هیــأت   1396/03/16-6156 شــماره  27.رای 
ــه  ــاهیوردی ب ــدی ش ــک محم ــه مل ــت ال ــای حج آق
شناســنامه شــماره 978 کدملــی 6219483669  صــادره 
فریــدن فرزنــد اســداله  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی  ــماره  فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 148.50 مترمرب مس

از  67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــک رســمی  ــع الواســطه از مال ــان م ــک غــرب اصفه مل

ــی محمدشــاه عائ
چهــارم  هیــأت   1396/03/16-6195 شــماره  28.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــود نصراصفهان ــای محم آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1284575047 ص 578 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین  شش حس
276.93 مترمربــع از پــاک شــماره 337   فرعــی از 7 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 

135628 مــورخ 79/12/4 دفترخانــه 103 اصفهــان
29.رای شــماره 5666-1396/03/08 هیــأت دوم آقــای 

مســعود زمانــی بــه شناســنامه شــماره 10 کدملــی 
محمدعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1288962266
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  باســتثناء بهــاء 
ثمنیــه اعیانــی   بــه مســاحت  137.30   مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از 27   اصل ــماره   541   فرع ــاک ش پ
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
از  ســهم االرث عبدالرحیــم نــادری ورثــه خدیجــه نــادری 

ــاهی درباغش
30.رای شــماره 7298-1396/03/27 هیــأت اول آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 995  ــی ب حســین جعفــری ولدان
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1283506904 ص کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــا در  شش رض
126.04 مترمربــع پــاک شــماره 998 فرعــی از 36 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت براتعلــی جعفــری طبــق 

ــی ــه ثبت ــار نام اظه
اول  هیــأت   1396/03/30-7659 شــماره  31.رای 
آقــای غامعلــی کیانــی زهرانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283257378 ص 820 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش مصطف
225.49مترمربــع پــاک شــماره  4 فرعــی از 6 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر 613  ــات 467 و 74 دفات ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

و 604 امــاک
32.رای شــماره 7650-1396/03/30 هیــأت اول آقــای 
علــی رضــا نــادری در باغشــاهی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1284720586 ص 304 کدمل
کریــم ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری  اداری  

بــه مســاحت 155.27 مترمربــع پــاک شــماره 31 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــم زاده ــب کری ــت ابوطال ــان از مالکی غــرب اصفه
33.رای شــماره 7643-1396/03/30 هیــأت اول آقــای 
ــماره 852  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــام باش ــید خی جمش
کدملــی 1284394301 صــادره اصفهــان  فرزنــد فضــل 
الــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  360 
مترمربــع پــاک شــماره 91 فرعــی از 37 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــه 137  بشــماره ســند 24889 مــورخ 90/7/12 دفترخان

اصفهــان
34.رای شــماره 6403-1396/03/18 هیــأت دوم آقــای 
حســین غامــی بــه شناســنامه شــماره 14 کدملــی 
میرزاقلــی  فرزنــد  5759755341 صــادره چــادگان 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 95.95 

مترمربــع پــاک شــماره 760 فرعــی از 26 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــور شــیروی مــورد ثبــت  ــان  از مالکیــت شــهناز پ اصفه

ــاک ــر 520 ام ــه 173 دفت صفح
35.رای شــماره 10573-1396/05/02 هیــأت دوم خانم 
ربابــه کشــانی بــه شناســنامه شــماره 978 کدملــی 
دو  ماشــاله  فرزنــد  اصفهــان  1286896541 صــادره 
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش دان

ــماره   483    ــاک ش ــع پ ــاحت   159   مترمرب ــه مس ب
فرعــی از   25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 27099 مــورخ 
1396/2/21 و 27098 مــورخ 1396/2/21 دفترخانــه 271 

ــان اصفه
36.رای شــماره 10574-1396/05/02 هیــأت دوم آقــای 
اصغــر جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 67 کدملــی 
1290113238 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن چهــار 
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش دان
ــماره   483    ــاک ش ــع پ ــاحت   159   مترمرب ــه مس ب
فرعــی از   25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 27099 مــورخ 
1396/2/21 و 27098 مــورخ 1396/2/21 دفترخانــه 271 

اصفهــان
ــم  ــأت دوم خان 37.رای شــماره 9150-1396/04/17 هی
فاطمــه بیگــم پیامــی بــه شناســنامه شــماره 267 
کدملــی 3500758614 صــادره بوشــهر فرزنــد ســید 
ــک  ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــی س ــد عل محم
ــه مســاحت  152.70    مترمربــع  ــاب   ســاختمان   ب ب
پــاک شــماره   28   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت از  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

ــی ــوادی کوجان ــد ج ــهم االرث وراث محم س
38.رای شــماره 9149-1396/04/17 هیــأت دوم آقــای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــو ب ــی جعفرل ــه رضائ ــت ال نعم
فرزنــد  آبــاده  7273 کدملــی 2410071392 صــادره 
ــاب    ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــوض س ع
ــع پــاک  ــه مســاحت  152.70    مترمرب ســاختمان   ب
شــماره   28   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت از ســهم 

ــی ــوادی کوجان ــد ج االرث وراث محم
39.رای شــماره 10629-1396/05/03 هیــأت دوم خانــم 
ــی  ــماره 1723 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــد امی ناهی
خلیــل  فرزنــد  الیگــودرز  صــادره    4849877265
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
140.04   مترمربــع پــاک شــماره 68  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
ــت  ــورد ثب ــادی م ــت رضــا رنجکــش عاشــق آب از مالکی

ــاک ــر 214 ام ــه 155 دفت صفح
40.رای شــماره 9746-1396/04/25 هیــأت دوم آقــای 
کــرم الــه محمــدی ارمنــدی بــه شناســنامه شــماره 1602 
ــد ســیف  ــردگان فرزن کدملــی 4668953512 صــادره ل
الــه ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
ــع در  ــی واق ــماره   66   اصل ــاک ش ــع پ 127   مترمرب
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت حســن رزان
41.رای شــماره 9717-1396/04/24 هیــأت دوم آقــای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 11 کدمل ــی ب ــی کریم محمدعل
1289812055 صــادره اصفهــان فرزنــد مهدی ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    167.05  
مترمربــع پــاک شــماره    68  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــادی ــرام آب ــی به ــدی کریم ــت مه مالکی

42.رای شــماره 9997-1396/04/27 هیــأت چهــارم 
خانــم زهــرا شــبانیان بــه شناســنامه شــماره 412 کدملی 

4650340934 صــادره بروجــن فرزنــد صفــر علــی ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
از پــاک شــماره2493  122.65 مترمربــع قســمتی 
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق فرعــی از18 اصل

ــک  ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــر 550  ــی حیــدری کــه در ص 86 دفت رســمی محمدعل

مالــک میباشــد

43.رای شــماره 9995-1396/04/27 هیــأت چهــارم  
آقــای جهانگیــر اســدی بروجنــی بــه شناســنامه شــماره 
بروجــن  فرزنــد  51 کدملــی 4650298660 صــادره 
حســین ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 122.65 مترمربــع قســمتی از پــاک 

شــماره2493 فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 
الواســطه از مالــک رســمی محمدعلــی حیــدری کــه در 

ص 86 دفتــر 550 مالــک میباشــد
اول  هیــأت   1396/04/28-10141 شــماره  44.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ســودانی ب ــای ســعید رضائ آق
1130006281 کدملــی 1130006281 صــادره  خمینــی شــهر 
فرزنــد امیــر ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع در  ــی واق ــماره 34 اصل ــاک ش ــع پ 135.06مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ســودانی ــر رضائ ــت امی مالکی
45.رای شــماره 9950-1396/04/27 هیــأت چهــارم 
آقــای حســین امیــری بــه شناســنامه شــماره 112 
ــه  ــد یدال ــهرضا فرزن ــادره  ش ــی 1198806915 ص کدمل
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ســه دان
مســاحت 234.70 مترمربــع پــاک شــماره   67 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــتی ــری یزدخواس ــت صغ ــان از مالکی اصفه
46.رای شــماره 10443-1396/05/02 هیــأت اول آقــای 
ولــی الــه معصومــی بــه شناســنامه شــماره 326 کدملــی 
فرزنــد  میاندشــت  و  بوئیــن  6219379985 صــادره 
محمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 63.70 
مترمربــع پــاک شــماره 2704 فرعــی از 18 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه 125 دفتــر 947 امــاک
ــم  ــأت اول خان 47.رای شــماره 9132-1396/04/17 هی
ــی  ــماره 51031 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــام کلین اله
ــک   ــه ی ــد فضــل ال ــان فرزن 1280400013 صــادره  اصفه
ســهم مشــاع از 5 ســهم ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی  ــاک شــماره 30 فرع ــع پ مســاحت 235.90 مترمرب
ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 26 اصل
ــی  ــه کلین ــل ال ــت فض ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 53 امــاک ــت صفحــه 19 دفت ــورد ثب م
ــای  ــأت اول آق ــماره 9131-1396/04/17 هی 48.رای ش
ــی  ــماره 2069 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــا کلین علیرض
ــه دو  ــل ال ــد فض ــان  فرزن ــادره اصفه 1285848020 ص
ســهم مشــاع از 5 ســهم ششــدانگ یــک بــاب   خانــه    
بــه مســاحت   235.90   مترمربــع پــاک شــماره   30   
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از    26  اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت فضــل اله 

کلینــی مــورد ثبــت صفحــه 19 دفتــر 53 امــاک
ــای  ــأت اول آق 49.رای شــماره 9133-1396/04/17 هی
امیرحســین  کلینــی بــه شناســنامه شــماره 3523 
ــل  ــد فض ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1286128390 ص کدمل
الــه دو ســهم مشــاع از 5 ســهم    ششــدانگ یــک 
بــاب   خانــه    بــه مســاحت   235.90   مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از    26  اصل ــماره   30   فرع ــاک ش پ
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
ــه 19  ــت صفح ــورد ثب ــی م ــه کلین ــل ال ــت فض از مالکی

ــاک ــر 53 ام دفت
50.رای شــماره 9959-1396/04/26 هیــأت اول  آقــای 

علــی رضــا نــادری در باغشــاهی بــه شناســنامه شــماره 
304 کدملــی 1284720586 صــادره اصفهــان فرزنــد 
کریــم ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
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
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  آقــای ســید منصــور احمــدی شــیخ شــبانی 
ــادره  ــی 4623117677 ص ــماره 31 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــود شش ــید محم ــد س فرزن
ــع پــاک شــماره فرعــی از34  مســاحت 193.1 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حســن شــاه ســنایی 

ــر 951 ــت ص 297 دفت ــورد ثب م
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 زین 
العابدیــن     ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت 
417.86   مترمربــع از پــاک شــماره 78    فرعــی از40  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــر  ــه  433    دفت ــت صفح ــان   ازموردثب ــرب اصفه غ

478   امــاک
62.رای شــماره 8520-1396/04/11 هیــأت ســوم آقــای 
احمــد مومــن زاده خولنجانــی بــه شناســنامه شــماره 15 
کدملــی 5419455293 صــادره مبارکــه فرزنــد محمــد 
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  
کدملــی    0062498967  صــادره  تهــران  فرزنــد  
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 
غــرب اصفهــان ازموردثبــت صفحــه  218    دفتــر1075    

امــاک
ســوم  هیــأت  شــماره 1396/04/31-10257  64.رای 
آقــای رســول تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 
6  کدملــی 1290368538 صــادره جــروکان   فرزنــد 
حســین    ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت  
173  مترمربــع از پــاک شــماره     فرعــی از 44 اصلــی 
ــک غــرب  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 ــاس جــان نث 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 ــرب اصفه ــک غ 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 مالکیــت مصطفــی رضائ
ســوم  هیــأت   1396/03/31-8133 شــماره  67.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــمی ب ــد حسین هاش ــای محم آق
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  ــای عمــران کاظمــی ب آق
ــد  ــد محم ــان فرزن ــی 1292091479 صــادره اصفه کدمل
 344.72 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
مترمربــع پــاک شــماره227 فرعــی از9 اصلــی واقــع در 
ــان  ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه
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  آقــای  
ــی  ــماره 907 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر رضای منوچه
1283291428 صــادره اصفهــان فرزنــد امیــر ششــدانگ 
ــع پــاک  ــه مســاحت 257.88 مترمرب ــه ب یکبــاب خان
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق 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 
ــه مســاحت 206.61  ــه  ب کریــم ششــدانگ یکبــاب خان
مترمربــع پــاک شــماره 320 فرعــی از 7 اصلــی واقع در 
اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان در 

ــد ــک میباش ــر 496 مال 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 
ــال 14498 مــورخ  ــان بموجــب ســند  انتق 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 
شناســنامه  بــه  رنانــی  مقیمــی  ابراهیــم  آقــای 

شــماره 428  کدملــی    1290825149  صــادره اصفهــان   
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   بــه 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

ــک میباشــد مال
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 
ــی  ــاک شــماره 541 فرعــی از27 اصل ــع پ 155 مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14حــوزه ثب ــع در اصفه واق
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی خدیجــه نــادری 

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
ــع الواســطه از  ــان م ــرب اصفه ــک غ 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
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــماره282و295  ــاک ش ــع پ ــاحت 268.90 مترمرب مس
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ 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 
ــی از11  ــاک شــماره282و295 فرع ــع پ 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 

ــان ــام متقاضی ن
ســوم  هیــأت  شــماره 1396/05/21-12373  80.رای 
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 
ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از  18 اصل
ــت  ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

صفحــه 280 دفتــر 435  امــاک
ســوم  هیــأت   1396/05/21-12357 شــماره  81.رای 
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
ســوم   هیــأت  شــماره 1396/04/14-8945  83.رای 
آقــای  عبدالــه مهــدوی  بــه شناســنامه شــماره60   
کدملــی 5499564787 صــادره نجف آباد فرزندشــعبان 
ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت97.90    
مترمربــع از پــاک شــماره 28 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــی ــدی کوجان ــین محم ــمی عبدالحس رس
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 
ــین  ــد حس ــران فرزن ــادره گنی ــی 1290260028  ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 75.80 
ــی  ــی از 13  اصل ــاک شــماره 268   فرع ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ 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 فوق 

درثبــت صفحــه 112   دفتــر 320  امــاک
88.رای شــماره 12667-1396/05/24 هیــأت ســوم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــا  ب ــری نی ــه جعف ــای  یدال آق
24 کدملــی 4623001296  صــادره شــهرکرد فرزنــد 

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــی   ازششــدانگ یــک ب رضاقل
ــی  ــی از  28 اصل ــماره فرع ــاک ش ــع از پ 144 مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان از مالــک رســمی حســین رضائــی ثبــت صفحــه 
ــاک ــر 54  ام ــی 271  دفت 268 ال

89.رای شــماره 12677-1396/05/24 هیــأت ســوم آقای 
خدابخــش علــی جانــی  بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی 
5419575043  صــادره مبارکــه فرزنــد احمــد ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 95.35 مترمربــع از پــاک 
شــماره 415   فرعــی از  26 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
ــر   ــت صفحــه 308 دفت رســمی حــاج محمــد ســالمی ثب

ــاک 264 ام
90.رای شــماره 12696-1396/05/24 هیــأت ســوم آقــای 
ــی  ــماره 14 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــی قلع ــی کیان عل
1289875944 صــادره اصفهــان فرزنــد قربانعلــی  14.40 
حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 242.70 مترمربــع از پــاک شــماره 412   فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  14 اصل
ــه نصــری  ــک رســمی فاطم ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

ــادی نصرآب
91.رای شــماره 12689-1396/05/24 هیــأت ســوم خانــم 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 7 کدمل ــه  ب ــی قلع ــه کیان صدیق
1290021351  صــادره اصفهــان فرزنــد قربانعلــی 7.2 
حبــه مشــاع  از72 حبــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 242.70 مترمربــع از پــاک شــماره 412  فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  14 اصل
ــه نصــری  ــک رســمی فاطم ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

ــادی نصرآب
92.رای شــماره 12691-1396/05/24 هیــأت ســوم آقــای 
علیرضــا دهقانــی بــه شناســنامه شــماره 14 کدملــی 
ــد قربانعلــی  14.40  1290038414  صــادره اصفهــان فرزن
حبــه مشــاع از72 حبــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــماره 412    ــاک ش ــع از پ ــاحت  242.70 مترمرب ــه مس ب
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  14 اصل فرع
ــه  ــمی فاطم ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــادی ــری نصرآب نص
ســوم   هیــأت   1396/05/24-12694 شــماره  93.رای 
ــماره 9  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــی قلع ــی کیان ــای مرتض آق
کدملــی 1289962081  صــادره اصفهــان فرزنــد قربانعلــی  
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــاع  از72 حب ــه مش 14.40 حب
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 242.70 مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 14 اصل 412   فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فاطمه 

ــادی ــری نصرآب نص
94.رای شــماره 12695-1396/05/24 هیــأت ســوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 3  ــادی  ب عباســعلی نصــری نصرآب
کدملــی 1289866953  صــادره اصفهــان فرزنــد قربانعلی   
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــاع از 72 حب ــه مش 14.40 حب
ــع از پــاک شــماره  ــه مســاحت  242.70 مترمرب ــه ب خان
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  14 اصل 412   فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فاطمه 

نصــری نصرآبــادی
95.رای شــماره 12686-1396/05/24 هیــأت ســوم خانــم 
بتــول دهقانــی ناژوانــی  بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی 
1289930961  صــادره اصفهــان فرزنــد قربانعلــی  7.2 
ــه  ــه ب ــاب خان حبــه مشــاع از72 حبــه ششــدانگ یــک ب
مســاحت 242.70 مترمربــع از پــاک شــماره 412  فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  14 اصل
ــه نصــری  ــک رســمی فاطم ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

ــادی نصرآب
ســوم   هیــأت   1396/05/28-13046 شــماره  96.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــینی ب ــد حس ــین محم ــای حس آق
ــا  ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290218943 ص 16 کدمل
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 260.75 مترمربــع 
پــاک شــماره 550و551 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی علــی و عبــاس محمــد حســینی لمجیــری 
ــین   ــاج حس ــام ح ــه ن ــر 170 ب ــب ص 176 دفت و  بموج
غفــورزاده لمجیــری و ســند 41404 مــورخ 73/6/20 

ــادی ــول کیقب ــام بت ــه ن ــه 40 ب دفترخان
97.رای شــماره 13052-1396/05/28 هیــأت ســوم آقــای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 34901 کدمل ــی ب رســول عبدالله
1282276425 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس ششــدانگ 
ســاختمان تجــاری بــه مســاحت 220.76 مترمربــع پــاک 
شــماره 198 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــت ص465  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

دفتــر 842 امــاک
98.رای شــماره 13081-1396/05/29 هیــأت ســوم خانــم 
بتــول عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 1396 کدملــی 
ــگ  ــه دان ــین س ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1283511096 ص
مشــاع از  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 309 
ــع در  ــی واق ــی از 36 اصل ــاک شــماره 270 فرع ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ــاک ــر 842 ام ــت ص 161 دفت ثب

ســوم  هیــأت   1396/05/29-13083 شــماره  99.رای 

ــی  ــماره 1116 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــریفی ب ــا ش ــای رض آق

1283508141 صــادره فرزنــد حســین ســه دانــگ مشــاع از  

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 309 مترمربــع پــاک 
شــماره 270 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت ص 161 دفتــر 

ــاک 842 ام

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 13174-1396/05/30 هی 100.رای ش
ــی  ــماره 45509 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــا ب ــا باب ــف آق یوس
ــاع  ــگ مش ــه دان ــن س ــد حس ــادره فرزن 4720606849 ص
ــع  ــه مســاحت 123.52 مترمرب ــه ب ــاب خان ازششــدانگ یکب
پــاک شــماره فرعــی از68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی مهدی 
ــاک ــر 199 ام ــادی بموجــب ص 205 دفت ــرام اب ــی به کریم

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 13175-1396/05/30 هی 101.رای ش
ــی  ــماره 41889 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــادات رضوان س
1282346229 صــادره اصفهــان فرزنــد سیدهاشــم ســه 
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع  ــی واق ــع پــاک شــماره فرعــی از68 اصل 123.52 مترمرب
در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 
ــب ص  ــادی بموج ــرام اب ــی به ــدی کریم ــمی مه ــک رس مال

205 دفتــر 199 امــاک

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 13199-1396/05/30 هی 102.رای ش
علــی کیانــی بــه شناســنامه شــماره 14 کدملــی 1289972699 
صــادره اصفهــان فرزنــد جعفــر ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 249.77 مترمربــع پــاک شــماره 201 فرعــی از27 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــر رضای ــک رســمی جعف ــک رســمی از مال ــان از مال اصفه

برزانــی

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 13129-1396/05/29 هی 103.رای ش
عبدالرحمــن لشــنی زنــد بــه شناســنامه شــماره 331 کدملــی 
علــی ششــدانگ  حاجــی  فرزنــد  صــادره   1819272044
یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 140.30 مترمربــع پــاک شــماره 
68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان خریــداری بــه صــورت عــادی مــع الواســطه از امیــر 
ــروز و  ــور و ف ــم پ ــت رحی ــهین دخ ــی و ش ــهراب  راهنمای س

فرزانــه و فــرزاد  رحیــم پــور
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دانستنیهاسالمت6
 پاک سازی کبد از سموم با 

گیاهان دارویی 
نوشــیدن دمنوش هــا در فصل هــای پاییــز و زمســتان 
ــگیری از  ــری در پیش ــش موث ــت و نق ــد اس ــیار مفی بس

ــف دارد.  ــای مختل ــه بیماری ه ــا ب ابت
کبــد بــه مــرور زمــان بــه علــت مــواد شــیمیایی و 
محیــط  و  غذایــی  مــواد  در  موجــود  آفت کش هــای 
ــوال  ــد معم ــمومیت کب ــود. مس ــموم می ش ــت، مس زیس
ــش وزن،  ــکم، افزای ــخ ش ــوء هاضمه، نف ــردرد، س ــا س ب
ــه  ــکات کیس ــردل و مش ــوزش س ــدی، س ــای کب لکه ه

ــت.  ــراه اس ــرا هم صف
ــدن را  ــت ب ــه رطوب ــی ک ــواد غذای ــنگین و م ــای س غذا ه
زیــاد می کننــد، کبــد را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد. 
ــه  ــی ک ــه گیاهان ــم ب ــی می اندازی ــب نگاه ــن مطل در ای
مصــرف آن هــا کمــک شــایانی بــه پاک ســازی کبــد 

می کنــد.
 خواص آرتیشو )کنگرفرنگی(

ــح  ــک ترش ــث تحری ــی باع ــان کنگرفرنگ ــا هم ــو ی آرتیش
صفــرا می شــود و بــه دفــع توکســین ها یــا ســموم 
انباشته شــده در کبــد کمــک می کنــد. مــاده موثــر موجــود 
ــلول های  ــی در س ــدن چرب ــته ش ــع انباش ــو مان در آرتیش
ــی در  ــر چرب ــاه، ذخای ــن گی ــاره ای ــود. عص ــدی می ش کب
ــار  ــا مه ــد و ب ــش می ده ــا را کاه ــایر بافت ه ــد و س کب
آنزیــم »هیدروکســی متیــل گلوتاریــل کوآنزیــم آ ردوکتــاز« 
موجــب کاهــش کلســترول در بــدن می شــود. ایــن گیــاه 
بــه شــکل دمنــوش و در ۴۵ روز بایــد اســتفاده شــود تــا 
ــد. ــم کن ــدی را تنظی ــد آنزیم هــای کب ــق بتوان ــن طری از ای

 خواص چای زردچوبه
روش هــای  مهم تریــن  از  یکــی  زردچوبــه،  چــای 
ــرا را  ــه صف ــاده، کیس ــن م ــت. ای ــد اس ــم زدایی از کب س
تحریــک می کنــد و ســبب تولیــد صفــرا می شــود. کبــد از 

مایــع صفــرا بــرای ســم زدایی اســتفاده می کنــد.
 طرز تهیه چای زردچوبه

چهــار پیمانــه آب را بجوشــانید، ســپس یــک قاشــق 
ــوری  ــق مرباخ ــک قاش ــه و ی ــودر زردچوب ــوری پ مرباخ
پــودر زنجبیــل را بــه آن اضافــه کنیــد و بگذاریــد بــه مــدت 
۱۰ دقیقــه روی شــعله کــم بجوشــد. چــای آماده شــده را 
ــا کمــی عســل و لیموتــرش میــل کنیــد. از صافــی رد و ب
می تــوان روزانــه ســه بــار چــای زردچوبــه را مصــرف کــرد.

 سم زدایی از کبد با مخلوط آب لیمو و روغن 
زیتون

مصــرف یــک قاشــق غذاخــوری روغــن زیتــون بــه همــراه 
ــه  ــه ب ــش از صبحان ــو پی ــک قاشــق غذاخــوری آب لیم ی

ــد. ــمگیری می کن ــک چش ــد کم ــازی کب پاک س
 معجونی برای پاک سازی کبد

ــدد  ــک ع ــد ی ــی بای ــیدنی طبیع ــن نوش ــه ای ــرای تهی ب
ــدد  ــک ع ــج و ی ــدد هوی ــک ع ــا ی ــط را ب ــدر متوس چغن
ــد و در  ــوط کنی ــا مخل ــام داخــل میکســر کام ســیب خ
انتهــا یــک لیــوان آب بــه آن بیفزاییــد. ایــن نوشــیدنی را 
نیــم ســاعت پیــش از صبحانــه میــل کنیــد. بــرای تصفیــه 
و پاک ســازی کبــد بایــد ۵ روز، روزانــه یــک لیــوان از ایــن 
نوشــیدنی میــل کــرده و ســپس ۱۰ روز مصــرف آن را قطــع 

ــاره شــروع کنیــد. و دوب

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ــان  ــامت زن ــه س ــاه ب ــا 3۰ مهرم ــاله 2۴ ت ــر س ه
اختصــاص داده شــده اســت. بعضــی از موضوعــات 
مربــوط بــه ســامت بانــوان منحصربه فــرد هســتند. 
نخســتین اولویــت ســامتی در زنــان ســامت 
ــه  ــن اســت کــه ب ــی واقعیــت ای ــی اســت؛ ول روان
ــر توجــه شــده  ــان کمت ــه از ســامتی زن ــن جنب ای

اســت.
تامیــن ســامت روان در زنــان از عوامــل مهــم ثبات 
ــاالت  ــت. اخت ــه اس ــواده و جامع ــداری خان و پای
ــر  ــار ســنگینی را ب ــن گــروه، ب ــژه در ای ــی به وی روان

ــد.  ــل می کن ــه تحمی ــرد و جامع خــود ف
ــد  ــف مانن ــای مختل ــه نقش ه ــه ب ــا توج ــان ب زن
مــادر و همســر، بیشــتر مســتعد ابتــا بــه اختاالت 

روانــی هســتند. 
منظــور از ســامت روان ایــن اســت کــه فــرد بتوانــد 
کارهــای روزمــره خــود را بــه خوبــی انجــام دهــد و 
همچنیــن بــا افــراد خانــواده و محیــط خــود ارتبــاط 
ــارهای  ــر فش ــه اگ ــرا ک ــد؛ چ ــرار کن ــب برق مناس
روانــی مــدام فــرد را تهدیــد کنــد، دیگــر نمی توانــد 
انجــام  در  توانــا  و  نیرومنــد  بانشــاط،  انســانی 

ــد. ــود باش ــئولیت های خ مس
 مسئولیت های مختلف و سالمت زنان

روان شناســی  ارشــد  امینــی، کارشــناس  لیــا 
ــت:  ــا گف ــگار م ــه خبرن ــه ب ــن رابط ــی، در ای بالین
مختلــف  نقش هــای  در  زنــان  مســئولیت های 
می توانــد ســامت آن هــا را بــه خطــر بینــدازد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه برخــی از زنــان عــاوه بــر کار 
ــزل  ــرای کســب درآمــد در خــارج از من ــزل ب در من
ــدان  ــن فشــار دوچن ــه ای ــد ک ــز فعالیــت می کنن نی
نقش هــا ممکــن اســت آن هــا را از نظــر روحــی و 

ــا مشــکل مواجــه ســازد. ــی ب روان
ــی کــه ســامت روان در  ــی ادامــه داد: در حال امین
ــان موجــب شــادی و نشــاط و افزایــش حــس  زن
اعتمادبه نفــس در آنــان می شــود، نبــود آن از طــرف 
ــدی از  ــره و ناامی ــترس، دله ــراب، اس ــر اضط دیگ

ــه همــراه خواهــد داشــت. زندگــی را ب
حساســیت های  دلیــل  بــه  زنــان  افــزود:  وی 
روحــی و روانــی بیشــتر از مــردان در معــرض 
همین طــور  و  دارنــد  قــرار  روانــی  آســیب های 
کودکانــی کــه از مــادران دارای اختــاالت روانــی بــه 
دنیــا می آینــد، بیشــتر در معــرض اختــاالت روانــی 
ــی  ــال ناکام ــتند و احتم ــردگی هس ــه افس از جمل

ــت.  ــتر اس ــراد بیش ــن اف ــی در ای تحصیل
 همسران خود را درک کنید

ایــن مشــاور خانــواده بــا اشــاره بــه نقش مــردان در 
ایــن زمینــه توصیــه کــرد: شــما بایــد نیازهایشــان، 

عواطفشــان، شــادی، ناراحتی، ســرزندگی، کســالت 
و خــوب و بدشــان را درک کنیــد؛ به ویــژه اگــر مــورد 
ــان را  ــت آن ــد موقعی ــد، بای ــرار گرفته ان ــری ق بی مه
درک و بــا آنــان همدلــی کنیــد. اولیــن نشــانه درک 
شــما از زنــان ایــن اســت کــه بــه صحبت هایشــان 
بــه دقــت و بــا توجــه گــوش دهیــد. هنــگام 
صحبــت آنــان بــا دســت هایتان ور نرویــد، روزنامــه 
نخوانیــد، ســرتان را بــاال بیاوریــد و صمیمانــه 

نگاهشــان کنیــد.
 زن به توجه نیاز دارد

امینــی تصریــح کــرد: بــه او توجــه کنیــد، بــه 
ــه  ــش، ب ــه صورت ــش، ب ــه لباس های ــش، ب نیازهای
فعالیــت روزانــه اش، همگــی ایــن کارهــای بــه نظــر 
ــا  ــی را در آن ه ــه زندگ ــد ب ــراری امی ــره و تک روزم
ــد،  ــب بدهی ــوت قل ــه زن ق ــد. ب ــش می ده افزای
بــه او بگوییــد کــه دوســتش داریــد، بگوییــد 
ــه  ــد ک ــد، بگویی ــش می کنی ــه حمایت ــه همیش ک
تنهایــش نمی گذاریــد، بگوییــد کــه حجــم عمــده ای 
از مشــکات زندگــی را او بــه دوش می کشــد، 
بگوییــد کــه او کانــون محبــت اســت و خانــه بــدون 

او روح نــدارد.
ایــن روان شــناس بــا بیــان اینکــه برخــی همیشــه 
ــار  ــد، اظه ــتگی ناپذیر می دانن ــودی خس زن را موج
کــرد: زن هیــچ گاه خســته و بیمــار نمی شــود، 

یــا  کارافتــاده  از  نمی شــود،  دردمنــد  و  ناتــوان 
بازنشســته نمی شــود و همیشــه از او انتظــار دارنــد 
بــه همســر و فرزنــدان رســیدگی کنــد، رفــت و روب 
و خریــد منــزل را انجام دهــد، از میهمانــان پذیرایی 
ــه  ــواده را ب ــادی خان ــای اقتص ــار کمبوده ــد، ب کن
دوش بکشــد و صرفه جویــی و قناعــت را پیشــه 
ــات  ــردن اوق ــر ک ــرای پ ــه ب ــرانجام آنک ــد و س کن
ــت  ــد؛ درس ــاش کن ــواده ت ــای خان ــت اعض فراغ
ــک  ــف ی ــا بخشــی از وظای ــه این ه ــه هم اســت ک
زن اســت، ولــی بی انصافــی نکنیــد و بــا همســرتان 

ــن کارهــا همــراه شــوید. ــام ای در تم
 مشارکت همسران در طول دوران 

بارداری
دکتــر زهــرا عابــدی، متخصــص زنــان و زایمــان در 
ــه  ــان ب ــامتی زن ــه س ــه ب ــت توج ــا اهمی ــه ب رابط
خبرنــگار مــا گفــت: بــارداری و زایمــان بزرگ تریــن 
ــا  ــان ب ــارداری و زایم ــت؛ ب ــی زن اس ــاق زندگ اتف
وجــود ارتقــای ســامت روانــی ناشــی از احســاس 
»مــادر شــدن« و پــرورش کــودک در صــورت 
مراقبــت نکــردن، ســبب فرســودگی زودرس و 
بــروز مشــکات جســمی ناشــی از کم خونــی، 
ضعــف جســمانی و... مــادر می شــود؛ بنابرایــن 
مراقبت هــای تنظیــم خانــواده، دوران بــارداری، 
بــارداری،  طــول  در  مناســب  تغذیــه  مشــاوره، 
تزریــق واکســن های ضــروری، تــاش بــرای ایجــاد 
اســترس ها،  از  پرهیــز  روحی روانــی،  آرامــش 
کنتــرل وضعیــت ســامت مــادر توســط پزشــک یــا 
مامــای دوره دیــده، مصــرف اســیدفولیک و... بــرای 

ــت. ــروری اس ــامت زن الزم و ض ــظ س حف
وی همراهــی و مشــارکت همســران را در طــول 
و  دانســت  ضــروری  مــادر  بــا  بــارداری  دوران 
ــرو  ــن در گ ــادر و جنی ــامت م ــرد: س ــح ک تصری
همــکاری مســئوالنه شــوهر اســت؛ احســاس 
ــرای مــادر  ــه یــک زایمــان ســالم را ب امنیــت زمین
فراهــم می کنــد؛ بنابرایــن مشــارکت مــردان در 
انجــام امــور مربــوط بــه آنــان بســیار اهمیــت دارد.

 نقش زنان به عنوان محور سالمت 
خانواده

احمــد رســولی، متخصــص تغذیــه، گفــت: آگاهــی 
و ســواد تغذیــه ای زنــان کــه تنظیــم ســبد و ســفره 
خانــواده را بــه دســت دارنــد، می توانــد او را در 

ــد. ــاری کن ــی ی ــواد غذای انتخــاب درســت م
ــا توجــه بــه نقــش زنــان بــه  رســولی ادامــه داد: ب
عنــوان محــور ســامت خانــواده، غفلــت از آمــوزش 
ــه و بهداشــت باعــث می شــود کشــور  آن هــا، تغذی

بــه  و  بدهــد  از دســت  را  آینــده خــود  منابــع 
ــه  ــر کشــوری را ب ــد ه ــه می توان ــرود ک شــرایطی ب

ســقوط و عقب افتادگــی بکشــاند.
ــه تصریــح کــرد: زن، محــور  ایــن متخصــص تغذی
تغذیــه خانــواده اســت و چگونگــی آگاهــی اوســت 
کــه منابــع مالــی را تقســیم و مــواد غذایــی مــورد 

ــد. ــه می کن ــواده را تهی ــاز خان نی
 سالمت روانی زنان شاغل

ــواده، در  ــی خان ــری، کارشــناس تربیت ــی جعف عل
رابطــه بــا زنــان شــاغل و اهمیــت ســامتی آن هــا 
ــنگر  ــاغل در س ــان ش ــه زن ــا ک ــد: از آنج می گوی
ــف  ــه وظای ــال ب ــام و کم ــد تم ــز بای ــواده نی خان
ــه تمــام  ــه دار ب ــان خان ــد زن ــد و مانن خــود بپردازن
ــا  ــد و ب ــل کنن ــو عم ــک کدبان ــئولیت های ی مس
مخاطــرات شــغلی نیــز در محیــط کار روبــه رو 
روحی روانــی  شــرایط  همچنیــن  می شــوند، 
آن هــا بــا مــردان متفــاوت اســت، بیشــتر فرســوده 
ــد. ــه می کنن ــار مخــرب آن را تجرب می شــوند و آث

جعفــری ادامــه داد: مخاطــرات شــغلی، یکــی از 
مهم تریــن عواملــی اســت کــه در حیطــه ســامتی 
خانم هــای شــاغل بایــد بــه آن توجــه شــود. 
فرســودگی شــغلی، امــروزه بــه یکــی از مهم تریــن 
بهداشــتی درمانی  شــبکه های  در  مســائل 
تبدیــل شــده و خانم هــای شــاغل بــه دلیــل 
ــاص  ــت خ ــی و وضعی ــئولیت زندگ ــتن مس داش
ــه  ــا ب ــرض ابت ــتر در مع ــود بیش ــی خ روحی روان

ــد. ــرار دارن آن ق

ــر  ــی ب ــار مخرب ــزود: فرســودگی شــغلی آث وی اف
ــر  بهداشــت و ســامت روان خانم هــای شــاغل ب
ــکات  ــود مش ــب می ش ــذارد و موج ــای می گ ج
ــن  ــد. بهتری ــش یاب ــان افزای ــز در آن ــمی نی جس
ــغلی  ــکات ش ــاندن مش ــل رس ــه حداق ــکار ب راه
خانم هــا در محیــط کار آنــان اســت کــه بایــد 

ــود. ــرا ش ــی و اج ــران طراح ــط مدی توس

،،
 تامین سالمت روان در زنان از عوامل مهم 
ــواده و جامعــه اســت.  ثبــات و پایــداری خان
ــار  ــن گــروه ب ــژه در ای ــی، به وی اختــالالت روان
ســنگینی را بــر خــود فــرد و جامعــه تحمیــل 

می کنــد

کیمیای وطن به مناسبت هفته سالمت زنان بررسی کرد:

دغدغه ای به نام سالمت روانی بانوان
مشکالت زیادی بر سر راه سالمت و بهداشت زنان وجود دارد
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ــارم  ــأت چه ۱۰۴.رای شــماره ۱2968-۱396/۰۵/28 هی
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــی علویج ــا امین ــای علیرض آق
فرزنــد  تهــران  صــادره   ۰۰۴7۵78696 کدملــی   3۵۵
حیدرعلــی   ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 
ــع قســمتی از پــاک شــماره فرعــی از 32   ۴۱.۴۰ مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــه  ــک رســمی صدیق ــع الواســطه از مال ــان م غــرب اصفه

ــزی تمی
۱۰۵.رای شــماره ۱۰۵۱2-۱396/۰۵/۰2 هیــأت چهــارم آقــای 
ــماره 2۰  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــنائی گنیران ــاه س ــر ش اکب
کدملــی ۱29۰۱69276 صــادره اصفهــان فرزند غامحســین 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱6۴.9۵ مترمربــع 
قســمتی از پــاک شــماره۱8 فرعــی از2۱ اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ اصفه
ــر ۱۰3۱ و  ــر 666و ص ۵6۱ دفت ــت ص 2۵2 دفت ــورد ثب م

ــک میباشــد ــر 666 مال ص 2۵۵ دفت
چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/۰2-۱۰۵8۵ شــماره  ۱۰6.رای 
آقــای اصغــر نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 6 
علــی  محمــد  فرزنــد  صــادره  کدملــی ۱29۰۱2238۵ 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۰3.92 مترمربــع 
قســمتی از پــاک شــماره ۱۴66 فرعــی از ۵ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
ــد ــک میباش ــی مال ــر ۱۰ فرع ــب ص ۵2۱ دفت ــه بموج ک

چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/۰2-۱۰۴8۰ شــماره  ۱۰7.رای 
آقــای مجتبــی صالحــی بــه شناســنامه شــماره 68 کدملی 
ــه ششــدانگ  ــد عزیزال ــان فرزن ۱29۱۰2۰2۰9 صــادره اصفه
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۱۴.۱8 مترمربــع قســمتی 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 28 اصل ــاک شــماره فرع از  پ
بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مع الواســطه 

از مالــک رســمی زبیــده واعظــی
۱۰8.رای شــماره ۱۰۴2۱-۱396/۰۵/۰۱ هیــأت چهــارم خانــم 
ــه شناســنامه شــماره ۱۴88  ــه ب ــی فرادنب سوســن آقاخان
کدملــی ۵8۵97۴27۴6 صــادره ابــادان فرزنــد علــی 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱2۰.۵۵ مترمربــع 
قســمتی از پــاک شــماره 2۵۰2 فرعــی از ۱8 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
مع الواســطه از مالــک رســمی غامرضا-ابراهیم-شــهناز-

ــات  ــه در صفح ــی ک ــین صال ــدان غامحس ــره فرزن زه
۱83و367و37۰و376دفاتــر 232و۴۴3مالــک می باشــد

چهــارم   هیــأت  شــماره ۱396/۰۵/3۰-۱3276  ۱۰9.رای 
ــه شناســنامه شــماره ۱6۴  ــور ب آقــای داریــوش اســحق پ
کدملــی ۴623۰۰3۰86 صــادره فرزنــد خســرو ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 8۰ 
ــی  ــاک شــماره فرعــی از67 اصل ــع قســمتی از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱۴ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی اکبــر تفاقی

چهــارم  هیــأت  شــماره ۱396/۰۵/3۰-۱3273  ۱۱۰.رای 
خانــم آذر رفیعــی بــه شناســنامه شــماره ۱6۰ کدملــی 
۱29۱۰778۱2 صــادره فرزنــد علــی اصغــر ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 8۰ 
ــی  ــاک شــماره فرعــی از67 اصل ــع قســمتی از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱۴ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی اکبــر تفاقی

چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/3۱-۱3۴۱2 شــماره  ۱۱۱.رای 
خانــم زهــرا اســدی بــه شناســنامه شــماره ۱73۵2 کدملی 
ــه  ــی س ــد حیدرعل ــار فرزن ــادره خوانس ۱22923۱2۴2 ص
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱38.۵7 
مترمربــع پــاک شــماره۵3۱ فرعــی از 26 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــک  کــه در صفحــات 33و38۰ دفترهــای 726 و7۴3 مال
میباشــند

چهــارم   هیــأت   ۱396/۰۵/3۱-۱3۴۱3 شــماره  ۱۱2.رای 
شناســنامه  بــه  ســیدصالحی  محســن  ســید  آقــای 
شــماره 3 کدملــی ۱229628۱77 صــادره خوانســار فرزنــد 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان ــیداحمد  س س
مســاحت ۱38.۵7 مترمربــع پــاک شــماره۵3۱ فرعــی از 
26 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  کــه در صفحــات 33و38۰ دفترهــای 726 

ــند ــک میباش و7۴3 مال
چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/3۱-۱3۴۰9 شــماره  ۱۱3.رای 
آقــای احمــد رضــا جبــار زارع بــه شناســنامه شــماره 
ــم  ــد کری ۵66 کدملــی ۱29۱۰۱9۱۵۴ صــادره اصفهــان فرزن
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۵3.۴9 مترمربــع 
پــاک شــماره فرعــی از67 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح بخ

ــانی ــت کلوش ــمی عف رس
چهــارم   هیــأت   ۱396/۰۵/2۴-۱26۰9 شــماره  ۱۱۴.رای 
آقــای ســاالر یــاوری دورکــی بــه شناســنامه شــماره ۱63۵ 
ــی در  ــد مرتض ــادره اردل فرزن ــی ۴689۴8۱۱۱3 ص کدمل
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱6۴.۴۵ مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از3۱ اصل ــماره فرع ــاک ش ــمتی از  پ قس
اصفهــان بخــش ۱۴حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 

ــی ــک رســمی حســن ســلیمی بابوکان الواســطه از مال
چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/3۱-۱3۴۴۱ شــماره  ۱۱۵.رای 
ــماره ۱۰6۱  ــنامه ش ــه شناس ــندی ب ــن خورس ــای محس آق
ــاس  ــد عب ــان فرزن ــی ۱283399۴7۴ صــادره اصفه کدمل
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 23۴.۵۰ مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از۱۴ اصل ــاک شــماره۵7۰ فرع پ
بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در 
صفحــات ۱۵9و۵۴3 الــی ۵۵8 و۵6۵ دفاتــر ۱۵6و۵8۱ 

ــد ــک میباش مال
چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/3۱-۱3۴2۱ شــماره  ۱۱6.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره ۱ کدمل ــی ب ــم ســلطان حبیب خان
۱۱29772۴7۰ صــادره فریدونشــهر فرزنــد حســین دو 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
۱۰۱.3۵ مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 8۱9 فرعــی از 
۴۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴حــوزه ثبــت ملــک 
ــول  ــمی بت ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه غ

ــادی کیقب
چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/3۱-۱3۴۱8 شــماره  ۱۱7.رای 
آقــای نبــی الــه شیاســی بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی 
۱۱2976927۵ صــادره فریدونشــهر فرزنــد ولــی الــه چهــار 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
۱۰۱.3۵ مترمربــع پــاک شــماره 8۱9 فرعــی از ۴۰ اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱۴ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی بتــول کیقبــادی

چهــارم  هیــأت  ۱۱8.رای شــماره ۱396/۰۵/28-۱297۵ 
آقــای محمدرضــا جهانگیــری به شناســنامه شــماره 2273 
ــی    ــد یارعل ــدن فرزن ــادره فری ــی 62۱93۵۵873 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 92.2۰ مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از  68 اصل ــماره  فرع ــاک ش ــمتی از پ قس
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــع الواســطه از مالــک رســمی سیدحســن شــادزی کــه در 
ثبــت صفحــه  76 دفتــر 332  امــاک، مالــک مــی باشــد

۱۱9.رای شــماره ۱۱8۵6-۱396/۰۵/۱6 هیــأت چهــارم آقــای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 36۵92 کدمل ــود قدســی ب محم
محمدحســن  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱28229399۰

ــع  ــه مســاحت ۱۴۰.۵ مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــع در  ــی واق ــی از68 اصل ــماره فرع ــاک ش ــمتی از پ قس

اصفهــان بخــش ۱۴حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 
ــادی  الواســطه از مالــک رســمی مهــدی کریمــی بهــرام اب

ــت میباشــد ــر ۱99 ثب ــه در ص 2۰۵ دفت ک
چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/23-۱2۵۱6 شــماره  ۱2۰.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 8 کدمل ــک پورعجــم ب ــم مل خان
عبدالعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱2898696۴2
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 392.7۵ مترمربــع 
قســمتی از  پــاک شــماره 7۰7 فرعــی از 2۵ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی مرتضــی پــور عجــم بموجــب دادنامــه 2۱6 

ــهر ــی ش ــورخ ۴3/۵/6 دادگاه خمین م
چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/28-۱297۱ شــماره  ۱2۱.رای 
آقــای حســین حیــدری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 7۱9 
کدملــی ۱29۰9۰63۴3 صــادره خمینــی شــهر فرزند ســیف 
الــه   ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱3۱.۴۵ 
ــع قســمتی از پــاک شــماره 2۵۰3  فرعــی از  ۱8  مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــن  ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه غ
ــاک،  ــر 63  ام ــه 22۴  دفت ــت صفح ــه در ثب ــری ک جعف

مالــک مــی باشــد
چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/۰7-۱۰876 شــماره  ۱22.رای 
خانــم پــری جــان زمانــی بــه شناســنامه شــماره 2۵ 
ــی  ــد عل ــاران فرزن ــادره گچس ــی ۴269۴۱733۱ ص کدمل
ــه .  ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب محمــد ســه دان
ــماره  ــاک ش ــمتی از پ ــع قس ــاحت ۱۴۵ مترمرب ــه مس ب
ــوزه  ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 67 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــا ابراهیم رض
چهــارم  هیــأت  شــماره ۱396/۰۵/۰7-۱۰87۵  ۱23.رای 
ــماره 228  ــنامه ش ــه شناس ــی زاده ب ــه زمان ــم فاطم خان
فرزنــد  گچســاران  صــادره   ۴269292288 کدملــی 
ــه  ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ــی ســه دان خانعل
. بــه مســاحت ۱۴۵ مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 67 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا 

ــی ابراهیم
چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/۱6-۱۱969 شــماره  ۱2۴.رای 
خانــم مهنــاز حیــدری جونــی بــه شناســنامه شــماره 
۱979 کدملــی ۱283۰۴23۱2 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حســین ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــماره 2۱۴  ــاک ش ــمتی از پ ــع قس ــاحت ۱۴2 مترمرب مس
ــوزه  ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از۴۰ اصل فرع
ــک رســمی  ــداری از مال ــان خری ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

ــک میباشــد ــر ۱73 مال ــه در ص 9 دفت ــان ک ــه براتی حبیب
چهــارم  هیــأت   ۱396/۰۵/۱6-۱۱966 شــماره  ۱2۵.رای 
ــماره ۱۱87  ــنامه ش ــه شناس ــر زاده ب ــن نصی ــم سوس خان
ــد مالــک ســه  کدملــی ۰۰۵۰66689۴ صــادره تهــران فرزن
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع ازشش ــگ مش دان
۱۴2 مترمربــع پــاک شــماره 2۱۴ فرعــی از۴۰ اصلــی واقع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
خریــداری از مالــک رســمی حبیبــه براتیــان کــه در ص 9 

ــک میباشــد ــر ۱73 مال دفت
ــم  ــأت دوم خان ــماره ۱23۴۱-۱396/۰۵/2۱ هی ۱26.رای ش
ــماره ۱67۰  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــان مارنان ــه قدیری ریحان
ــود  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱289۰2۴3۵9 ص کدمل
ــاحت   87.۰7    ــه مس ــازه ب ــاب    مغ ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره  ۴62    فرعــی از ۴۰   اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
از مالکیــت محمــد کیقبــادی لمجیــری  مــورد ثبــت صفحه 

38۵ دفتــر 98 امــاک

ــای  ــأت دوم آق ۱27.رای شــماره ۱2329-۱396/۰۵/2۱ هی
محمــد حســن صباغــی بــه شناســنامه شــماره 3۴۵ 
ــا  ــد غامرض ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱2898۱۵8۱۱ ص کدمل
ــه مســاحت  323     ــاب   ســاختمان   ب ششــدانگ یــک ب
مترمربــع پــاک شــماره ۱67     فرعــی از   ۱9 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
از مالکیــت محمــد صباغــی رنانــی مــورد ثبت صفحــه 2۱3 

دفتــر 77 امــاک
ــای  ــأت دوم آق ــماره ۱23۱8-۱396/۰۵/۱9 هی ۱28.رای ش
ــی  ــماره ۱663 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی صادق مه
ــد علــی ششــدانگ  ۱28۵892836 صــادره اصفهــان فرزن
یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت ۱62.36 مترمربــع پــاک 
ــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه  شــماره  68   اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبــاس زارع بهــرام 

آبــادی
ــم  ــأت دوم خان ــماره ۱23۰9-۱396/۰۵/۱9 هی ۱29.رای ش
فاطمــه خانــم امیرملکــی بــه شناســنامه شــماره 8۰7 
ــی  ــد میرزاعل ــزد فرزن ــادره  ی ــی ۴۴32۰69333 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   3۱7.۱۰   
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره   67  اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت 

منیــژه مهــدوی
ــم  ــأت دوم خان ــماره ۱2۱۴۵-۱396/۰۵/۱8 هی ۱3۰.رای ش
بــه شناســنامه شــماره ۰ کدملــی  پروانــه معصومــی 
ــی  ــک عل ــد مل ــگ فرزن ــودر آهن ــادره  کب ۴۰2۰۱36۰۰9 ص
ــه مســاحت   ۱۴۴    ــاب   ســاختمان   ب ششــدانگ یــک ب
ــان  ــی واقــع در اصفه ــع پــاک شــماره  68    اصل مترمرب
بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

قاســم حســینی
ــای  ــأت دوم  آق ۱3۱.رای شــماره ۱2۱۱3-۱396/۰۵/۱8 هی
منصــور مســتاجران گورتانــی بــه شناســنامه شــماره ۱797 
ــد اصغــر  کدملــی ۱283۴38۴37 صــادره اصفهــان  فرزن
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   ۱۰7.۴۰   
مترمربــع پــاک شــماره  ۴۰9    فرعــی از  ۱۵  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
مــورد ثبــت  صفحــه 3۰3 دفتــر  ۵2 و صفحــه ۵9۵ دفتــر 

9۵۴  امــاک
ــای  ــأت دوم آق ــماره ۱۱3۵۱-۱396/۰۵/۱۱ هی ۱32.رای ش
ابوالقاســم رضائــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 77 
ــین  ــد حس ــان  فرزن ــادره اصفه ــی ۱29۰۰۴2۰2۰ ص کدمل
بــه مســاحت    بــاب   ســاختمان    ششــدانگ یــک 
323.7۵   مترمربــع پــاک شــماره   787   فرعــی از 
ــت  ــوزه ثب ــش  ۱۴  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ۱6   اصل
ــورخ ۱389/۱2/۱۰  ــند ۱۱۰۵۰3 م ــان س ــرب اصفه ــک غ مل

دفترخانــه 98 اصفهــان
ــم  ــأت دوم خان ۱33.رای شــماره ۱۱3۵2-۱396/۰۵/۱۱ هی
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــرا ماهران ــه صغ فاطم
۴۰۰۴ کدملــی ۱282998۰6۴ صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 
حســین ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
۱۴۵.7۵     مترمربــع پــاک شــماره   93   فرعــی از 
ــت  ــوزه ثب ــش  ۱۴  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ۱6    اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 2۴2 دفتــر 9۱۵ 

امــاک
ــای  ــأت دوم آق ۱3۴.رای شــماره ۱۱3۵۴-۱396/۰۵/۱۱ هی
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــی محمودآب ــاس عبدالله عب
ــا  ــد رض ــادره اراک فرزن ــی ۰۵32223373 ص ۱87 کدمل

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه  بــه 
مســاحت  ۵۰     مترمربــع پــاک شــماره  7۴9       فرعــی 
از  ۱6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 293 دفتــر 6۵ 

امــاک
ــای  ــأت دوم آق ۱3۵.رای شــماره ۱۱3۵3-۱396/۰۵/۱۱ هی
ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب ــی محمودآب حســین عبدالله
799 کدملــی ۰۵322۱72۰9 صــادره اراک فرزنــد رضــا 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه  بــه 
مســاحت  ۵۰     مترمربــع پــاک شــماره  7۴9       فرعــی 
از  ۱6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 293 دفتــر 6۵ 

امــاک
ــای  ــأت دوم آق ــماره ۱۱366-۱396/۰۵/۱2 هی ۱36.رای ش
ــی  ــماره 2۰۵7 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــود اکب محم
۱283۰۴6962 صــادره  اصفهــان فرزنــد عبدالــه ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    ۱۱9.۵9  مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از  2۵  اصل ــماره   ۵۵8   فرع ــاک ش پ
ــان  ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــر 236 امــاک مــورد ثبــت   صفحــه 337 دفت
ــم  ــأت دوم خان ۱37.رای شــماره ۱۱37۱-۱396/۰۵/۱2 هی
فــروغ الســادات فروتــن بــه شناســنامه شــماره ۱۱7۱ 
فرزنــد حســین  اهــواز  کدملــی ۱7۵۴2۰۰62۱ صــادره 

بــه مســاحت   بــاب   ســاختمان    ششــدانگ یــک 

3۴۱.83   مترمربــع پــاک شــماره   ۴3  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ســند 2۴۱78 مــورخ ۱39۵/۱2/9 دفترخانــه 337 اصفهان

ــم  ــأت دوم خان ــماره ۱۱۴۰۱-۱396/۰۵/۱2 هی ۱38.رای ش
ــماره 3۴  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــودی رنان ــت محم عصم
ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱29۰22۴73۰ ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت   ۱32.۰۴   
ــی  ــی از  ۱8  اصل ــماره    3۱۱2  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــر ۱۰63 امــاک   ــت   صفحــه ۵۰3 دفت ــورد ثب ــان م اصفه
ــای  ــأت دوم آق ــماره ۱۱۴۰7-۱396/۰۵/۱2 هی ۱39.رای ش
ــی  ــه شناســنامه شــماره ۴۵۵ کدمل ــی ب ــرک تراب اصغــر ت
۰۰۴۱۵9۴932 صــادره تهــران فرزنــد علــی ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   ۴۰۱   مترمربــع پــاک 
شــماره    68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ــان   ــا قانعی ــت رض ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

مــورد ثبــت     صفحــه ۴۰6 دفتــر 29۵ امــاک
دوم  هیــأت   ۱396/۰۵/2۱-۱2۴2۴ شــماره  ۱۴۰.رای 
ــی  ــماره 2 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرف فتح ــم اش خان

ــه  ــه س ــد یدال ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ۱۱۴22۰۴3۱6 ص
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش ــگ مش دان
ــماره  ۴۵    ــاک ش ــع پ ــاحت  ۱72.37    مترمرب ــه مس ب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک 
ــه ــت وازیچ ــادق جوانبخ ــت ص ــان  از مالکی ــرب اصفه غ

ــای  ــأت دوم آق ــماره ۱2۴2۵-۱396/۰۵/2۱ هی ۱۴۱.رای ش
ــماره 8  ــنامه ش ــه شناس ــونکی ب ــی س ــیر جلیل ــی ش عل
ــد آزاد ســه  ــردگان فرزن ــی ۴6696669۴۰ صــادره  ل کدمل
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش ــگ مش دان
ــماره  ۴۵    ــاک ش ــع پ ــاحت  ۱72.37    مترمرب ــه مس ب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک 

ــه ــت وازیچ ــادق جوانبخ ــت ص ــان  از مالکی ــرب اصفه غ
ــای  ــأت اول آق ــماره ۱322۱-۱396/۰۵/3۰ هی ۱۴2.رای ش
رضــا شــریفی جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 28 کدملی 
ــدانگ  ــر شش ــد صف ــان فرزن ــادره اصفه ۱29۰3۱6۱39 ص
یــک بــاب خانــه و مغــازه بــه مســاحت 22۰.۴۴مترمربــع 
ــان بخــش ۱۴  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره  ۴۴ اصل پ
ــاس  ــت عب ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

کاظمــی
۱۴3.رای شــماره ۱323۰-۱396/۰۵/3۰ هیــأت اول خانــم 

محبوبــه صمــدی دارافشــانی بــه شناســنامه شــماره 
ــا  ــد رض ــان  فرزن ــادره لنج ــی ۱۱7۰6۱8۱89 ص 3۵۴ کدمل
ــه مســاحت 2۰2.۵۰  ــه ب ــاب خان ــک ب ــی ششــدانگ ی قل
ــع  ــی واق ــی از 2۵ اصل ــماره ۱۰3 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
بنــام  امــاک  دفتــر 8۵۵  ثبــت صفحــه ۱93  مــورد 
ــورد  ــی م ــاری الدان ــر جــان نث ــت امی متقاضــی و از مالکی

ــاک ــر ۱92 ام ــه 23۱ دفت ــت صفح ثب
ــم  ــأت اول خان ۱۴۴.رای شــماره ۱3۱66-۱396/۰۵/29 هی
ــی  ــه شناســنامه شــماره ۱۰۴7 کدمل ــاری ب ــرا جــان نث زه
۱283۴۴97۴9 صــادره  اصفهــان فرزنــد اکبــر ششــدانگ 
ــع  ــاحت  6۰.89    مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب    مغ ــک ب ی
ــع در  ــی واق ــی از  ۱3  اصل ــماره   3۴۵   فرع ــاک ش پ
ــان  ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــاک ــر 23 ام ــه ۱۵8 دفت ــت   صفح ــورد ثب م
۱۴۵.رای شــماره ۱3۱98-۱396/۰۵/3۰ هیــأت اول  خانــم 
ــی  ــماره 8۱ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر اصفهان ــرا نص زه
ــی ششــدانگ  ــد تق ــان فرزن ۱29۰۱8۵82۴ صــادره  اصفه
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۵6 مترمربــع پــاک 
شــماره ۴8۰ فرعــی از ۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه   

ــاک ــر  692   ام 2۱۵  دفت
ــای  ــأت اول آق ــماره 98۵2-۱396/۰۴/26 هی ۱۴6.رای ش
ــی  ــماره 387 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــرمدی ب ــود س محم
ــین  ــد عبدالحس ــاد فرزن ــف آب ــادره  نج ۱۰9۱۱7۰789 ص
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 3۱۵ مترمربــع 
پــاک شــماره ۵۰72 فرعــی از ۴ اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــاک ــر 632 ام ــات 362 و 36۵ دفت صفح
ــای  ــأت اول آق ــماره ۱3۱92-۱396/۰۵/3۰ هی ۱۴7.رای ش
ســهراب بهمــن زیــاری بــه شناســنامه شــماره 273۴ 
ــم  ــد ابراهی ــادان فرزن ــادره آب ــی ۱8۱79۵۴326 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب    خانــه   بــه مســاحت   ۱26   
ــی  ــی از ۴۰   اصل ــماره 397     فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــری ــور لیمجی ــن پ ــه حس ــت نصرال ــان از مالکی اصفه
اول  هیــأت   ۱396/۰۵/29-۱3۱62 شــماره  ۱۴8.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــم اعتصام ــرم بیگ ــم محت خان
ــید  ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱29۰۱6۱7۰۴ ص ۱۵2 کدمل
ــاحت     ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش مصطف
۱38  مترمربــع پــاک شــماره  3693    فرعــی از ۱8   
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک 
ــی مــورد  ــم ســهرابی رنان ــان  از مالکیــت کری غــرب اصفه

ــاک ــر 287 ام ــه 38۴ دفت ــت   صفح ثب

اول  هیــأت   ۱396/۰۵/3۰-۱3۱86 شــماره  ۱۴9.رای 
آقــای غامرضــا طهمورثــی بــه شناســنامه شــماره ۵ 
ــه  ــت ال ــد عنای ــی ۴2۱93۱97۱9 صــادره دورود فرزن کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱2۱.8۰ مترمربع 

ــتای  ــی )در راس ــی از  ۴۰  اصل ــماره  ۱۱/2 فرع ــاک ش پ

استانداردســازی بــه پــاک 3۴۰8 فرعــی از ۴۰ اصلــی 
تبدیــل شــده اســت( واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــد کیقبــادی 

ــری لمجی

۱۵۰.رای شــماره ۱32۱۱-۱396/۰۵/3۰ هیــأت اول خانــم 
ــی  ــماره ۱2 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــار ب ــن خاکس ام البنی
62299۰2۱76 صــادره میمــه فرزنــد محمدعلــی ششــدانگ 
ــه بــه مســاحت ۱28.۴۵ مترمربــع پــاک  یــک بــاب خان
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی  از 27  فرعــی  شــماره 3۱7 
ــان از مالکیــت  بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــاری ــری انص ــرام جاب به

۱۵۱.رای شــماره ۱3۴97-۱396/۰۵/3۱ هیــأت 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی مزروع ــای عل اول آق
۱۴7۵ کدملــی ۱283278۴72 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد شش محم
۱۴2.2۰ مترمربــع پــاک شــماره 2۵3 فرعــی از ۴۰ 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ثبــت صفحــه ۵۱۵ دفتــر ۱۱۰۵ امــاک

اول  هیــأت  ۱۵2.رای شــماره ۱396/۰۵/3۱-۱3۴98 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتین دوز ب ــد پوس ــای مجی آق
ــد  ــان فرزن ــی ۱28۵72۰27۱ صــادره اصفه ۱6۵2 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین شش حس
۱۰۱.68 مترمربــع پــاک شــماره 332 فرعــی از ۱۱ 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 

ــتین دوز ــین پوس ــت حس ــان از مالکی ــرب اصفه غ

اول  هیــأت   ۱396/۰۵/3۱-۱3۵۰6 شــماره  ۱۵3.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــریفی جروکان ــا ش ــای غامرض آق
ــی  ــادره خمین ــی ۱۱۴۱888۰۴۱ ص ــماره 66۴ کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــر شش ــد صف ــهر فرزن ش
مســاحت ۱69.۱۴مترمربــع پــاک شــماره  ۴۴ اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــاس کاظم ــت عب ــان از مالکی اصفه

هیــأت   ۱396/۰6/۰2-۱38۵۵ شــماره  ۱۵۴.رای 

ــه  ــدی شــیخ شــبانی ب ــدی احم ــای ســید مه اول آق
شناســنامه شــماره 362 کدملــی ۱28۴9۱369۴ صادره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــر شش ــید قدی ــد س ــان فرزن اصفه
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 9۵.89 مترمرب ــه ب خان
63 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین 

ــی رضائ

اول   هیــأت   ۱396/۰۴/26-992۴ شــماره  ۱۵۵.رای 
آقــای عبــاس پــوده بــه شناســنامه شــماره ۱27۵ 
فرزنــد  اصفهــان   صــادره   ۱2876۵۰۴۰6 کدملــی 
ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــت ال نعم
بــاب خانــه بــه مســاحت 9۴.2۱ مترمربــع پــاک 
شــماره  68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ 
ــا ــت  رض ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب  ح

 قانیان
۱۵6.رای شــماره 9923-۱396/۰۴/26 هیــأت اول خانم 

ــه شناســنامه شــماره ۱۰۴9  ــی ب ــی ناژوان طاهــره دهقان
کدملــی ۱28۴۵۵۴29۵ صــادره اصفهــان  فرزنــد عباس 
ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی  ــماره 68 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 9۴.2۱ مترمرب مس
واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت  رضــا قانیــان
اول  هیــأت   ۱396/۰۴/26-9867 شــماره  ۱۵7.رای 
شناســنامه  بــه  ولدانــی  عباســی  مرتضــی  آقــای 
ــی  ــادره خمین ــی ۱283۵۰6۵3۱ ص ــماره 9۵8 کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــد حســن ششــدانگ ی شــهر فرزن
مســاحت ۱7۴.2۵ مترمربــع پــاک شــماره ۱6۱ فرعــی 
از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت 

ــریفی ــی ش ــت مصطف ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل
اول  هیــأت   ۱396/۰۴/26-9863 شــماره  ۱۵8.رای 
ــه شناســنامه شــماره ۱77  ــی ب ــای عبدالرضــا مؤمن آق
فرزنــد  فریدونشــهر  صــادره   ۱۱292۴6۱67 کدملــی 
غامحســین ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  
23۵.72 مترمربــع پــاک شــماره  68 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــادی ــرام آب ــی به ــدی کریم ــت مه از مالکی

ادامه از صفحه 5

ادامه در صفحه7

خانواده
اصول اساسى در تربیت فرزند 

اصل دوم: انتخاب نام خوب 
S.Iravani@eskimia.ir

صدیقه ایروانیگروه خانواده

در شــماره های پیشــین ایــن گــزارش از اصــل انتخــاب 
همســر صحبــت کردیــم. در ادامــه بــا مــا همــراه 

باشــید.
از حقوقــى کــه پیامبــر)ص( بــه آن توصیــه فرموده انــد 
و احادیــث فراوانــى در ایــن رابطــه وجــود دارد، انتخــاب 
ــه  ــت ک ــى اس ــوب، نام ــام خ ــت؛ ن ــوب اس ــام خ ن
معنــاى خوبــى از آن صــادر شــود، پیــام ارزشــى در بــر 
ــا از  ــان نام ه ــه در می ــى اســت ک داشــته باشــد و نام
ویژگى هــاى ارزشــى برخــوردار باشــد؛ خوشــبختانه 
ــردم  ــش م ــدارى و گرای ــل دین ــه دلی ــا ب ــور م در کش
بــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت علیهم الســام 
کمتــر دیــده مى شــود از نام هایــى اســتفاده شــود 
ــه  ــود؛ گرچ ــر ش ــث تحقی ــد باع ــراى فرزن ــدا ب ــه بع ک
گاه دیــده مى شــود؛ افــرادى نام هــاى هنرپیشــه ها 
و ... را کــه شــخصیتى نه چنــدان مطلــوب دارنــد، 
ــا  ــفانه ت ــد و متأس ــاب مى کنن ــان انتخ ــراى فرزندش ب
ــه  ــد، آن هنرپیش ــز برس ــه دوران تمیی ــد ب ــن فرزن ای
ــه  ــینمایى و... ب ــى، س ــرى، ورزش ــخصیت هن ــا ش ی
 مفســده اى دچــار شــده کــه باعــث ســرافکندگى اســت 
و ایــن بــار منفــى بــراى آن کــودک خواهــد شــد؛ ایــن 
در حالــى اســت کــه مــا هــم در فرهنــگ دینــى و هــم 
در فرهنــگ ملــى کشــورمان نام هایــى داریــم کــه 
بســیار بامعناســت. در هــر حــال نــام خــوب از حقوقــى 

اســت کــه فرزنــد دارد و بایــد ایــن حــق ادا شــود.
 اصل سوم: آموزش قرآن 

آمــوزش  اکــرم)ص( دربــاره  در فرمایــش رســول 
ــد بیامــوزد  ــد بای اولیــن و مهم تریــن چیــزى کــه فرزن
ــى  ــد، کتــاب خداســت؛ کتاب ــا آن آشــنایى پیــدا کن و ب
کــه پاســخگوى همــه نیازهــاى بشــرى اســت و اگــر 
ــاد  ــى ابع ــم، در تمام ــا آن آشــنا کنی ــان را ب ــا کودکم م
فرهنگ هــاى  بــه  و  شــد  خواهــد  غنــى  زندگــى 
ــه  ــه مای ــى ک ــد؛ کتاب ــد ش ــیده نخواه ــى کش انحراف
ــه اوج  ــه نقط ــان را ب ــت و انس ــت اس ــات و هدای نج

می رســاند. کمــال 
ــا ایــن کتــاب آشــنایى پیــدا کــرد، اگــر   اگــر فرزنــد ب
راه مســتقیم را یافتــه اســت و هرگــز بــه بیراهــه 
نخواهــد رفــت و بــه دنیــا و آخــرت بــه معنــاى واقعــى 
ــکرى)ع(  ــن عس ــام حس ــد. ام ــت مى یاب ــه دس کلم
مى فرماینــد: روز قیامــت خداونــد بــه پــدر و مــادر 

پــاداش بزرگــى عنایــت مى فرمایــد.
آن هــا مى گوینــد: پــروردگارا! ایــن همــه تفضــل دربــاره 

مــا از کجاســت؟ 
گفتــه مى شــود: ایــن پــاداش شماســت کــه بــه 
فرزنــد خــود کتــاب خــدا را آموختیــد و او را در آیینــش 

ــد. ــت کردی ــا تربی ــر و بین بصی



7 رسانیامروز سه شنبه 25 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 553 روزنامه اطالع  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 
کدملــی 1290254168 صــادره  اصفهــان فرزنــد مهــدی 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان بــه مســاحت 
ــع پــاک شــماره 7451  فرعــی از  18   148.46 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  461   دفتــر  1064   

ــاک ام
دوم  هیــأت   1396/06/21-15059 شــماره  178.رای 
آقــای علــی محمــد احمــدی کارالدانــی بــه شناســنامه 
اصفهــان  6 کدملــی 1289973679 صــادره  شــماره 
فرزنــد عبدالغفــور ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت  306 مترمربــع پــاک شــماره    45  فرعــی 
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
14  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 529 دفتــر 

ــاک 57 ام
اول  هیــأت   1396/05/29-13157 شــماره  180.رای 
خانــم مرضیــه آل حیــدری بــه شناســنامه شــماره 482 
ــد  ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290440867 ص کدمل
صفرعلــی ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب    
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت  197    مترمرب ــه مس ــه  ب خان
739    فرعــی از  36  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت 

ــی ــری ولدان حســین جعف
اول  هیــأت   1396/05/29-13156 شــماره  181.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــور رحیم ــای منص آق
341 کدملــی 1290288811 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاب     ــک ب ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی حســن ســه دان
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت  197    مترمرب ــه مس ــه  ب خان
739    فرعــی از  36  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت 

ــی ــری ولدان ــین جعف حس
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 
ــاع از  ــهم مش ــدار 15 س ــاک و مق ــر 1135 ام 71 دفت
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
ــه مســاحت     ــه  ب ــاب   خان ــک ب حســین ششــدانگ ی
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 ــی ششــدانگ ی 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 
ــنامه  ــه شناس ــتابی ب ــیدی راس ــود جمش ــای محم آق
شــماره 622 کدملــی 1287289010 صــادره اصفهــان  
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــدر عل ــد حی فرزن
ــی  ــماره 31 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 17.20 مترمرب مس
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــتایی ــیدی راس ــود جمش ــت محم ــان  از مالکی اصفه
اول  هیــأت   1396/05/29-13080 شــماره  186.رای 
آقــای منصــور توســلی نــژاد بــه شناســنامه شــماره 286 
ــد حســن  کدملــی 1290179247 صــادره اصفهــان فرزن
ششــدانگ یــک بــاب   خانــه    بــه مســاحت   175.75    
مترمربــع پــاک شــماره    456 و 457   فرعــی از  19  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان  از مالکیــت صغــری موجــودی رنانــی
اول  هیــأت   1396/05/28-12996 شــماره  187.رای 
ــماره 733  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرداد جائ ــای مه آق
کدملــی 1291512012 صــادره اصفهــان فرزنــد صفرعلــی 
ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت  164.83     
واقــع در  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 
ــه مســاحت   103.90    ــه ب ــاب    خان ــک ب ششــدانگ ی
ــی  ــع پــاک شــماره   288   فرعــی از  19  اصل 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  آقــای حســین 
34 کدملــی 1290184372 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت    ــه  ب ــاب    خان محمــود ششــدانگ یــک ب
ــی از  15  ــاک شــماره    80  فرع 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 
ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت   381.80   

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 
محمــود ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه  بــه مســاحت   
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

ثبــت صفحــه 196 دفتــر 170 امــاک
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
ــع پــاک شــماره   271   فرعــی از 36   اصلــی  مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــه شــریفی ولدان ــح ال ــان  از مالکیــت فت اصفه
اول   هیــأت   1396/05/29-13144 شــماره  193.رای 
ــه شناســنامه شــماره 1466  ــی ب ــرام جوزدان ــم احت خان
کدملــی 1281097578 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی  ــماره 446 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 480  مترمرب مس
حــوزه   14 بخــش  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   12 از 
ــورخ  ــان از  ســند    75300 م ــک غــرب اصفه ــت مل ثب
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 
 10 بــه شناســنامه شــماره  پرویــز جوزدانــی  آقــای 
کدملــی 1285306521 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
ــه  ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان س
ــماره   446    ــاک ش ــع پ ــاحت   480   مترمرب ــه مس ب
فرعــی از  12  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــند    75300  ــان از  س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
بنــام  مــورخ 1393/5/28 دفترخانــه 112 اصفهــان  
متقاضــی و ســهم االرث متقاضــی  از محمــد جوزدانــی 

ــه ــق اظهارنام طب
اول  هیــأت   1396/05/29-13167 شــماره  195.رای 
آقــای محســن اســماعیلی بــه شناســنامه شــماره 579 
کدملــی 1286003271 صــادره  اصفهــان فرزنــد محمــد 
ــاحت   ــه مس ــه   ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش تق
ــی  ــاک شــماره   81 و 82   فرع ــع پ 99.53    مترمرب
ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  27  اصل
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 
1290127824 صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر ششــدانگ 
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
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــود شش محم
275.76 مترمربــع پــاک شــماره 3533 و 3534 
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
ــی واقــع در  ــع پــاک شــماره  44 اصل 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 بــه شناســنامه 
اصفهــان   صــادره    1290036667 6 کدملــی  شــماره 
بــه  بــاب خانــه  یــک  فرزنــد محمــود ششــدانگ 
مســاحت 298.33مترمربــع پــاک شــماره 340 فرعــی 
ــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت  از 13 اصل
ــماره 22627  ــند ش ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ مل

مــورخ 94/8/17 دفترخانــه 371 اصفهــان
اول  هیــأت   1396/05/30-13206 شــماره  200.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب آقــای مجیــد جعفــری ولدان
1217 کدملــی 1283509301 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین شش حس
251.94مترمربــع پــاک شــماره  18 فرعــی از 36 اصلی 
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 
حســین تقــی یــار رنانــی ثبــت صفحــه 504 دفتــر 140 
امــاک بــا قیــد بــه اینکــه منافــع و حــق ســکنی مــادام 
الحیــات در اختیــار آقــای حســین رجــب پــور رحمتــی 

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
ــی 2721424149 صــادره الهیجــان  شــماره 345 کدمل
فرزنــد شــعبان چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــاک  ــع پ ــاحت 223.92 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از18 اصل ــماره 3342 فرع ش
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
حســین تقــی یــار رنانــی ثبــت صفحــه 504 دفتــر 140 
امــاک بــا قیــد بــه اینکــه منافــع و حــق ســکنی مــادام 
الحیــات در اختیــار آقــای حســین رجــب پــور رحمتــی 

ــد یوســف مــی باشــد فرزن
اول  هیــأت   1396/05/31-13468 شــماره  203.رای 
آقــای امیرعبــاس نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 
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
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290603367 ص 1972 کدمل
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 
ــان ثبــت صفحــه  ــان از مالکیــت مهــری الهیجانی 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   
ــع پــاک  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 

ــان ــه 103 اصفه دفترخان
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 
ــه  ــد ک ــی باش ــت م ــکام بازداش ــرای اح ــعبه اول اج ش

ــد بازداشــت صــادر شــود ــا قی ــز ب ســند ششــدانگ نی
دوم  هیــأت   1396/06/14-14693 شــماره  211.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــینی ب ــن حس ــای سیدمحس آق
595 کدملــی 4669205609 صــادره لــردگان فرزنــد 
ســید علــی رحــم ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به 
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
دوم  هیــأت   1396/06/13-14681 شــماره  212.رای 
آقــای نادعلــی اســماعیلی بــه شناســنامه شــماره 2 
کدملــی 5499750084 صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 
عربعلــی ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــع پــاک شــماره   3950    مســاحت  168.36    مترمرب
فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حمیدرضــا زندیه  
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 از مالکیــت منی
دوم  هیــأت   1396/06/25-15186 شــماره  214.رای 
آقــای صفرعلــی رحیــم زاده بــه شناســنامه شــماره 322 
کدملــی 1290163383 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد یــد 
الــه ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
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 رنانی 

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   
ــی از   ــماره  308    فرع ــاک ش ــع پ 138.36   مترمرب
27  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت احمــد انصــاری مــورد 

ــاک ــر 160   ام ــه  121 دفت ــت صفح ثب
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
ــع پــاک  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  ــان بخــش  14  حــوزه ثب 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  
ــی از   ــماره   187   فرع ــاک ش ــع پ 159.50    مترمرب
ــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت  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 

ــر جعفــری ورنوســفادرانی ــان از مالکیــت اکب 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 
ــاحت  149.50   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
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 مالکیت 

ــادی حســن بیــات ب
اول  هیــأت   1396/06/29-15627 شــماره  225.رای 
آقــای حســین شــریفیان قهفرخــی بــه شناســنامه 
ــان   ــی 1281039470 صــادره اصفه شــماره 61466 کدمل
بــاب    خانــه  یــک  فرزنــد غامعلــی ششــدانگ 
ــماره 746      ــاک ش ــع پ ــاحت 138     مترمرب ــه مس ب
فرعــی از 14   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت متقاضــی 
ــزان  ــر 42 امــاک و   می مــورد ثبــت صفحــه 153 دفت
ــی  ــت غامعل ــا از مالکی ــورد تقاض ــع از م ــر مرب 50 مت
شــریفیان قهفرخــی  مــورد ثبــت صفحــه  301   دفتــر 
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 به شناســنامه شــماره 28 
کدملــی 1290221618 صــادره فرزنــد نادعلــی ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 221.45 مترمرب 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 محمــود   ششــدانگ یــک ب
ــی از  ــماره 719    فرع ــاک ش ــع از پ 40.75   مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 26 اصل
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی  زهــرا اقتــداری 
ــر  166   ــت صفحــه    370  دفت ازسندشــماره   ازموردثب

امــاک
228.رای شــماره 15226-1396/06/26 هیــأت ســوم 
آقــای نعمــت الــه احمــدی رنانــی به شناســنامه شــماره 
ــهر  ــی ش ــادره خمین ــی 1290523339 ص 1203  کدمل
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــی  1.5 دان ــد محمدعل فرزن
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت195.3 مترمربــع از پــاک 
شــماره 804 فرعــی از18  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
رســمی  کریــم وحســن و یدالــه  همگــی احمــدی رنانی 
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 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی رنان ــرا احم ــم زه خان
713 کدملــی 1290745056 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ابوالقاســم  1.5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
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 ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
رســمی  کریــم وحســن و یدالــه  همگــی احمــدی رنانی 
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 ــم احمــدی رنان ــای ابراهی آق
630 کدملــی1290410127      صــادره خمینــی شــهر   
ــدانگ  ــاع از   شش ــگ مش ــی 1.5 دان ــد محمدعل فرزن
ــع  ــاحت195.3    مترمرب ــه مس ــه   ب ــاب خان ــک ب ی
از پــاک شــماره  804فرعــی از18  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی  کریــم وحســن و یدالــه  همگــی 
ازسندشــماره    غامعلــی  فرزنــدان  رنانــی  احمــدی 

ازموردثبــت صفحــه  397    دفتــر 219   امــاک
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 ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
رســمی  کریــم وحســن و یدالــه  همگــی احمــدی رنانی 
ــت صفحــه   ــی ازسندشــماره   ازموردثب 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  اول باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و 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

اصلــی قیــد شــده اســت.
 1396/05/26-12924 شــماره  اصاحــی  2.رای 

ــا  ــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب هیــأت دوم باتوجــه ب
ــده  ــرا نش ــون اج ــا کن ــأت ت ــه رای هی ــه اینک ــت ب عنای
لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن شــرح اصــاح مــی 
گــردد: شــماره پــاک  مــورد تقاضــا 2762 فرعــی از 18 
اصلــی صحیــح مــی باشــد کــه در رای شــماره 27300-

1395/10/13 هیــأت دوم شــماره پــاک اشــتباهًا 2763 
ــت. ــده اس ــد ش ــی قی ــی از 18 اصل فرع

ــأت  ــماره 12915-1396/05/26 هی ــی ش 3.رای اصاح
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

اصلــی قیــد شــده اســت.
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 اجرا 

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

21394 الــف  .م  صادرخواهدشــد 
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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 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــای موض ــر آراء هیاته براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقد ســند رســمی 
در واحــد ثبتــی منطقــه شــمال اصفهــان تصرفــات 
ــده  ــرز گردی ــان  مح ــارض متقاضی ــا مع ــه و ب مالکان
ــورد  ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل اس
ــه منظــور اطــاع عمــوم در دو  ــر ب ــه شــرح زی تقاضــا ب
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه 
ــان  ــندمالکیت متقاضی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد  از تاریــخ انتشــار 
ــا  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه اولی
ــس  ــلیم  و پ ــل تس ــاک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــخ تســلیم  از اخــذ رســید.ظرف مــدت یــک مــاه از تاری
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 
نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت  انقضــای مــدت 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــراض نس ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

ــد. ــد ش ــدام خواه ــررات اق ــق مق ــت طب ــند مالکی س
1- رای شــماره   139660302026007356    مــورخ    
1396/05/14    آقــای حســن محمــدی بــه شناســنامه 

ــان  ــی 1287862837 صــادره اصفه شــماره 979 کدمل
فرزنــد کوچکعلــی در دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  60.53  مترمربــع پــاک 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 13900    اصل ــماره  - فرع ش
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  ــان خری ــت اصفه 5 ثب
ــب  ــدری  بموج ــد ص ــمی محم ــک رس ــطه از مال الواس
ســند 2338  مــورخ 1324/08/29  دفتــر 67  اصفهــان 
بــوده کــه مــورد درخواســت بموجــب وکالتنامــه 99713 

ــه رمضــان  ــه 9 اصفهــان ب مــورخ 1381/12/26 دفترخان
مشــکل گشــا و وکالتنامــه 109150 مــورخ 1386/10/23 

دفتــر 9   اصفهــان بــه متقاضــی واگــذار شــده اســت
2- رای شــماره   139660302026007363    مــورخ    
1396/05/14    آقــای  کوچعلــی محمــدی کچلویــی 
 1753318904 66 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
ــاع  ــگ مش ــار دان ــاس در چه ــد عب ــواز فرزن ــادره اه ص
ــه مســاحت  60.53   ــه  ب ــاب خان از ششــدانگ  یــک ب
ــی  ــی از 13900   اصل ــماره  - فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــد  ــمی محم ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام
ــورخ 1324/08/29   ــند 2338  م ــب س ــدری  بموج ص
دفتــر 67  اصفهــان بــوده کــه مــورد درخواســت بموجــب 
وکالتنامــه 99713 مــورخ 1381/12/26 دفترخانــه 9 
اصفهــان بــه رمضــان مشــکل گشــا و وکالتنامــه 109150 
مــورخ 1386/10/23 دفتــر 9   اصفهــان بــه حســن 
ــذار  ــی واگ ــه متقاض ــه ب ــب قولنام ــدی و بموج محم

شــده اســت
3-  رای شــماره   139660302026008001    مــورخ    
1396/05/23   آقــای محمــد رنجبــر امــام زاده بــه 
 5659386334 کدملــی   443 شــماره  شناســنامه 
صــادره حــوزه 23 اصفهــان فرزنــد حیــدر در  ششــدانگ  
ــه  بــه مســاحت  120  مترمربــع پــاک  یــک بــاب خان
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 15180  اصل ــماره  - فرع ش

ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  ــان خری ــت اصفه 5 ثب
ــی ــرادی کهنگ ــاس م ــمی عب ــک رس ــطه از مال الواس

4- رای شــماره   139660302026004643    مــورخ    
نوربخــش  مریــم  ســیده  خانــم      1396/03/22
چــم چنگــی بــه شناســنامه شــماره 317 کدملــی 
ســید  فرزنــد  شــهرکرد  صــادره   4620836443
بــه  بــاب خانــه   یــک  بخشــعلی در  ششــدانگ  

ــع پــاک شــماره -  فرعــی  مســاحت  92.97  مترمرب

از13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی مرتضــی صــدری
مــورخ         139660302026000059 رای شــماره     -5
ــه  ــور ب ــی پ ــدی طهران ــرا مجی ــم زه 1396/01/10    خان
شناســنامه شــماره 181 کدملــی 1285405498 صــادره 
ششــدانگ  بصــورت  غامحســین  فرزنــد  اصفهــان 

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 170 مترمربــع ازپــاک 
شــماره 88 فرعــی از 15187   اصلــی واقــع در بخــش 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  5 ثبــت اصفهــان خری

ــرازی ــین خ ــمی حس ــک رس ــطه از مال الواس
6- رای شــماره   139660302026007523    مــورخ    
بــه  رســی  کوچــه  فاطمــه  خانــم     1396/05/16
 1281595578 49850 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
بصــورت  غامحســین  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــاحت 303.90   ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
ــع  ــی واق ــماره 13953   اصل ــاک ش ــع از پ ــر مرب مت
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
مــورخ         139660302026008020 رای شــماره     -7
ــی ورنامخواســتی  ــد جال ــای محم 1396/05/24    آق
ــی 1170879357  ــد مل ــماره 104 ک ــنامه ش ــه شناس ب
ــه ششــدانگ  ــرهللا نســبت ب ــد ام صــادره لنجــان فرزن
ــه بــه مســاحت 123 مترمربــع پــاک شــماره  یکبابخان
41  فرعــی از  14458    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــه حبیبیــان از مالــک رســمی نعمــت ال
8- رای شــماره   139660302026007236    مــورخ    
بــه  قربانــی ســینی  بهــرام  آقــای      1396/05/12
 1286876613 کدملــی   2345 شــماره  شناســنامه 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــر نس ــد اکب ــان فرزن ــادره اصفه ص
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 79.77 مترمربــع 
پــاک شــماره 109  فرعــی از 14915   اصلــی واقــع در 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــد ــی باش ــمی م رس
  139660302026004080 شــماره     رای   -9
شــماره  اصاحــی  رای  و     1396/03/10 مــورخ  
    1396/05/28 مــورخ         139660302026008213
ــماره 2071  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــین آذری ــای افش آق
کــد ملــی 0050906976 صــادره تهــران فرزنــد هوشــنگ 
ــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه  ــه دودان نســبت ب
ــا کاربــری فضــای  زمیــن محصــور بابنــای احداثــی و ب
ســبز  بــه مســاحت 4462.18 مترمربــع پــاک شــماره  
11620    فرعــی از 15177   اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب
ــادام  ــه م ــع موردمعامل ــه مناف ــن اینک ــد ضم ــی باش م
ــه اقــای هوشــنگ اذریــان میباشــد  الحیــات متعلــق ب
ــن  ــود و همچنی ــد ب ــن خواه ــع عی ــوت تاب ــس ازف وپ

حــق انتقــال ان را مگربارضایــت وی ندارنــد.
  139660302026004079 شــماره    رای   -10
شــماره     اصاحــی  رای  و   1396/03/10 مــورخ 
139660302026008212  مــورخ  1396/05/28    آقــای 
آرام آذریــان بــه شناســنامه شــماره 214 کــد ملــی 
هوشــنگ  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   0452261058
ــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه  ــه دودان نســبت ب
ــای  ــری فض ــا کارب ــی و ب ــای احداث ــن محصوربابن زمی
ســبز  بــه مســاحت 4462.18 مترمربــع پــاک شــماره  
11620   فرعــی از  15177   اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب
ــادام  ــه م ــع موردمعامل ــه مناف ــن اینک ــد ضم ــی باش م
ــه اقــای هوشــنگ اذریــان میباشــد  الحیــات متعلــق ب
ــن  ــود و همچنی ــد ب ــن خواه ــع عی ــوت تاب ــس ازف وپ

حــق انتقــال ان را مگربارضایــت وی ندارنــد.
   139660302026004078 شــماره    رای   -11
شــماره   اصاحــی  رای  1396/03/10و  مــورخ 
139660302026008210 مــورخ     1396/05/28   آقــای 
ــی  ــماره 208 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــان آذری آرم
هوشــنگ  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1284557693
ــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه  ــه دودان نســبت ب
ــای  ــری فض ــا کارب ــی و ب ــای احداث ــن محصوربابن زمی
ســبز  بــه مســاحت 4462.18 مترمربــع پــاک شــماره  
11620   فرعــی از  15177   اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب
ــادام  ــه م ــع موردمعامل ــه مناف ــن اینک ــد ضم ــی باش م
ــه اقــای هوشــنگ اذریــان میباشــد  الحیــات متعلــق ب
ــن  ــود و همچنی ــد ب ــن خواه ــع عی ــوت تاب ــس ازف وپ

حــق انتقــال ان را مگربارضایــت وی ندارنــد.

12- رای شــماره   139660302026006461    مــورخ    
ــه شناســنامه  ــای جــال قدوســی ب 1396/04/25   آق
شــماره 69606 کدملــی 1281795925 صــادره اصفهــان 
یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  مصطفــی  فرزنــد 
ســاختمان بــه مســاحت 167.15 مترمربــع پــاک 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   13893 شــماره 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
13- رای شــماره   139660302026006847    مــورخ    
1396/05/04     آقــای  احمــد فقیهــی حبیــب آبــادی 
بــه شناســنامه شــماره 6030  کدملــی 6609389160   
ــه  ــبت ب ــین نس ــد حس ــد محم ــوار فرزن ــادره برخ ص
  94 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
از   14915    مترمربــع پــاک شــماره  69   فرعــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی 

ــی ــی زارع ــی وحیدرعل ــال نجف ج

14- رای شــماره   139660302026007243    مــورخ    
1396/05/12    آقــای قیصــر علــی شــفیعی علویجــه به 
ــی  1091973822  صــادره  شناســنامه شــماره 16 کدمل
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــا نس ــد غامرض ــاد فرزن ــف اب نج
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 9.43   مترمربــع 
پــاک شــماره   1965   فرعــی از 14916    اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
15- رای شــماره   139560302026022109    مــورخ    
1395/12/11    خانــم زهــرا بــی غمیــان بــه شناســنامه 
شــماره 63821   کدملــی  1281737331  صــادره 
اصفهــان فرزنــد رجبعلــی  نســبت بــه ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت  222.80   مترمرب ــاب ســاختمان ب یکب
ــع  ــی واق ــی از  99   اصل ــاک شــماره  688   فرع از پ
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

16- رای شــماره   139660302026005484    مــورخ    
1396/04/07    آقــای مرتضــی زارعــان آدرمنابــادی 
ــی   6609560481    ــماره  34  کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره اصفهــان فرزنــد محمدعلــی در  ششــدانگ  یک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت  180.70    مترمربــع پــاک 
شــماره  - فرعــی از  15178    اصلــی واقــع در بخــش 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  5 ثبــت اصفهــان خری
 الواســطه از مالــک رســمی  ســید باقــر حســینی 

خوابجانی
17- رای شــماره   139660302026008055    مــورخ    
ــی  ــی اونج ــال کاظم ــید کم ــای س 1396/05/24    آق
 1189782707 کدملــی   8 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــه  ــبت ب ــمعیل نس ــید اس ــد س ــتان فرزن ــادره اردس ص
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 92 مترمربــع پــاک 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از15177 اصل ــماره 44 فرع ش
ــمی ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه  5 ثب
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مــورخ    139660302026007286 شــماره  رای   -18
1396/05/12 آقــای خســرو قدیــری بــه شناســنامه شــماره 
82 کدملــی 5110482152 صــادره برخوارومیمــه فرزنــد 
ــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک  رمضــان نســبت ب
ــه مســاحت 15.20  ــای احداثــی ب قطعــه ملــک محصوربابن
اصلــی  از14458  پــاک شــماره295 فرعــی  مترمربــع 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی  علــی ســراج -رای 
  1396/05/12 مــورخ  شــماره   139660302026007287  
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر خرزوق ــهناز فروه ــم ش خان
10 کدملــی 5110548374 صــادره برخوارومیمــه فرزنــد 
ــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک  ــه نســبت ب عزیزال
ــه مســاحت 15.20  ــای احداثــی ب قطعــه ملــک محصوربابن
مترمربــع پــاک شــماره295 فرعــی از14458 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــراج ــی س ــمی  عل ــک رس ــطه از مال ــع الواس م
مــورخ         139660302026008117 شــماره    رای   -19
1396/05/25    آقــای وحیــد حاتمــی به شناســنامه شــماره 
ــد رضــا  713 کدملــی 1293229784 صــادره اصفهــان فرزن
ــاحت  181   ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی در شش
مترمربــع پــاک شــماره 50  فرعــی از 14915 اصلــی واقع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ         139560302026022619 شــماره    رای   -20
بــه  شــناس  حــق  محمدرضــا  آقــای      1395/12/18
شناســنامه شــماره 188 کدملــی 5110524939 صــادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــن بص ــد حس ــاد فرزن ــت آب دول
مغــازه  بــه مســاحت 21.15 مترمربــع از پــاک شــماره 309  
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی  ســید رســول 

ــینی حس
مــورخ         139660302026007999 شــماره    رای   -21
1396/05/23    خانــم همــدم یارمحمــدی اشــنی بــه 
شناســنامه شــماره 61000 کدملــی 1281704539 صــادره 
ــه  ــه ششــدانگ یکبابخان ــد مهــدی نســبت ب ــان فرزن اصفه
ــع  ــه مســاحت 57 مترمرب ــی ان ب ــه اســتثنابهاثمنیه اعیان ب
ــع در  ــی واق ــی از  13550   اصل ــماره 216   فرع ــاک ش پ
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ         139660302026001858 شــماره    رای   -22
ــنامه  ــه شناس ــور ب ــن پ ــس حس ــم نرگ 1396/02/06   خان
شــماره 2 کدملــی 1129690792 صــادره فریدونشــهر فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــلم نس مس
149.45 مترمربــع پــاک شــماره 15177  اصلــی واقــع در 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه بخــش 5 ثب
ــن رســمی رضــا وحســین وحســن  ــع الواســطه از مالکی م

ــان امیدی
مــورخ         139660302026007884 شــماره    رای   -23
ــنامه  ــه شناس ــر ب ــود ح ــید محم ــای س 1396/05/22    آق
شــماره 74 کدملــی 1284498107 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ســید محمــد در  ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه 
ــی از  ــماره  4 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  48.20  مترمرب مس
15182   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ         139660302026007528 شــماره    رای   -24
بــه  غریبونــد  مــرادی  خاتــون  خانــم      1396/05/16
شناســنامه شــماره 2554 کدملــی 1971566896صــادره 
مســجد ســلیمان فرزنــد منــده بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 100.40مت ــه مس ــه ب خان
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی 

ــدری ــی ص ــد و مرتض محم
مــورخ         139660302026005374 شــماره    رای   -25
1396/04/03     آقــای علــی عابــدی گنهرانــی به شناســنامه 
شــماره 727 کدملــی 5499269645 صــادره تیــران و کــرون 
فرزنــد امیرقلــی نســبت بــه 133 ســهم مشــاع از 200 
ســهم  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  200.73 
مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13900   اصلــی واقع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ         139660302026005365 شــماره    رای   -26
1396/04/03    خانــم مریــم ابراهیمــی بــه شناســنامه 
ــد  ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ــی 1091900450 ص ــماره 1 کدمل ش
ســهم    200 از  مشــاع  ســهم   67 بــه  نســبت  اســدهللا 
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  200.73 
مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــد ــی باش م
مــورخ         139660302026007219 شــماره    رای   -27
1396/05/10    خانــم مهــری محلوجــی بــه شناســنامه 
شــماره 1238 کدملــی 1285796780 صــادره اصفهــان 
فرزنــد اکبــر در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
از 15168    پــاک شــماره -  فرعــی  62.75  مترمربــع 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــک رســمی غامحســین  نامــه عــادی مــع الواســطه از مال

ــی ــن الرعایائ امی
مــورخ         139660302026008028 شــماره    رای   -28
1396/05/24    آقــای حســن صادقــی بــه شناســنامه 
شــماره 2 کدملــی 1091992339 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب حســینعلی نســبت ب
مســاحت 147 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

ــی باشــد رســمی م
مــورخ         139660302026008035 شــماره    رای   -29
ــنامه  ــه شناس ــریفی ب ــعود ش ــای مس 1396/05/24    آق
ــد  ــاده فرزن شــماره 1298 کدملــی 2410772366 صــادره آب
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــم نس کری
ــع در  ــی واق ــاک شــماره 13900  اصل ــع پ 139.85 مترمرب

بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 
مــی باشــد

مــورخ         139660302026008231 شــماره    رای   -30
ــه  ــاوری ب ــان رنجبری ــوم   قرب ــه مرح 1396/05/29    ورث
ــادره  ــی 1460294890 ص ــماره 29519 کدمل ــنامه ش شناس
ــت شــماره 6151  ــی بموجــب حصــر وراث ــد عل ــل فرزن اردبی
مــورخ 1394/11/20 شــورای حــل اختــاف شــعبه 10 حصــر 
وراثــت اصفهــان 1-نرگــس براتــی گرجــی )زوجــه( 2-مهنــاز 

3-فاطمــه 4-ســکینه رنجبــر یــاوری )فرزنــدان( بــه قانــون 
ارث در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  192.75  
مترمربــع پــاک شــماره  46 فرعــی از 14915   اصلــی واقــع 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026007159 شــماره    رای   -31
1396/05/10      آقــای اصغــر شــمع گیــران مقــدم بــه 
ــادره  ــی 1284436152 ص ــد مل ــماره 95 ک ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 

مســاحت 79.54 مترمربــع پــاک شــماره  15110   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026002804 شــماره    رای   -32
ــنامه  ــه شناس ــور ب ــت پ ــا فضیل ــای رض 1396/02/18    آق
شــماره 890 کدملــی 1286718481 صــادره اصفهــان فرزنــد 
یــدهللا در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
101.85  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 14990   اصلی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139560302026022702 شــماره    رای   -33
1395/12/21    اقــای علــی اکبــری  بــه شناســنامه شــماره 
ــد داود   ــان  فرزن ــی 6229969580  صــادره اصفه 26  کدمل
ــه  ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــع از پــاک شــماره 41  ــه مســاحت 145  مترمرب ومغــازه ب
فرعــی از 14458   اصلــی واقــع دربخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد-رای شــماره 
139560302026022703 مــورخ 1395/12/21 خانــم پرویــن 
ــه شناســنامه شــماره 35  کدملــی  محمــودی چتــرودی  ب
2993534181  صــادره کرمــان  فرزنــد جعفــر  نســبت 
ــه  ــازه ب ــه ومغ ــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان ــه دو دان ب
ــی از  ــماره 41 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 145  مترمرب مس
14458  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139560302026022704 شــماره    رای   -34
1395/12/21     اقــای ســتار قائــدی  بــه شناســنامه شــماره 
ــی  ــد نب ــدن  فرزن ــادره فری ــی 4622998009  ص 25  کدمل
الــه  نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
ــع از پــاک شــماره 41  ــه مســاحت 145  مترمرب ومغــازه ب
فرعــی از 14458  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026003153 شــماره    رای   -35
1396/02/27    خانــم شــها کیانــی اجگــردی به شناســنامه 
شــماره 1528 کدملــی 1289334315  صــادره اصفهــان 
ــاب ســاختمان   ــی در  ششــدانگ  یــک ب ــد رجــب عل فرزن
بــه مســاحت  135.80  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 
13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی جمیلــه 

زراعتــی شــمس آبــادی
مــورخ         139660302026000453 شــماره    رای   -36
1396/01/19   اقــای علــی کنعانــی  بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان   5659562310  صــادره  18  کدملــی 
محمدعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
92.67  مترمربــع از پــاک شــماره 13900   اصلــی واقــع در 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه بخــش 5 ثب

ــیرانی ــمی مظفرش ــک رس ــطه از مال ــع الواس م
مــورخ         139660302026007987 شــماره    رای   -37
ــفادرانی  ــی ورنوس ــی اعائ ــای عبدالعل 1396/05/23    آق
ــادره  ــی 1140939920 ص ــماره 183 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
خمینــی شــهر فرزنــد یدالــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 106.73 مترمرب ســاختمان ب
14032 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــرک مورنان ــی ت مصطف
مــورخ     شــماره   139660302026007745     رای   -38
1396/05/19    خانــم محــرم شــیخان بــه شناســنامه 
شــماره 24 کدملــی 2722052628 صــادره الهیجــان فرزنــد 
احمدعلــی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه و مغــازه متصلــه 
بــه مســاحت  143.70  مترمربــع پــاک شــماره  38 
فرعــی از 14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــن نجف ــن الدی رســمی شــیخ زی
مــورخ         139660302026007706 شــماره    رای   -39
1396/05/18    آقــای مصطفــی زارعــی خوابجانــی بــه 
 1280988967 کدملــی   56484 شــماره  شناســنامه 
ــک  ــدانگ  ی ــه در  شش ــی ال ــد ول ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــاحت  160   ــه مس ــفت کاری  ب ــد س ــاختمان در ح ــاب س ب
مترمربــع پــاک شــماره  55 فرعــی از 14874  اصلــی واقع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــدی ــعود احم ــمی مس ــک رس ــطه از مال ــع الواس م
مــورخ         139660302026007531 شــماره    رای   -40
1396/05/16   اقــای داریــوش مختــاری کرچگانــی بــه 
ــادره  ــی 1818922037 ص ــماره 2557 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص ــد عل ــادان فرزن اب
ــاک شــماره 13900  ــع از پ ــر مرب ــه مســاحت 129.85 مت ب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین امیــن 

ــی الرعایای
مــورخ         139660302026005423 شــماره    رای   -41
ــنامه  ــه شناس ــور ب ــاح پ ــهرام فت ــای ش 1396/04/04   آق
اصفهــان  شــماره 1730 کدملــی 1284858103 صــادره 
فرزنــد علــی داد نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 187.25 مترمربــع پــاک 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13900 اصل ش
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــق ــان صدی ــا جعفری ــمی رض رس
مــورخ         139660302026005424 شــماره    رای   -42
1396/04/04    آقــای ســعید طاهــری اردســتانی بــه 
شناســنامه شــماره 72 کدملــی 1239518196 صــادره نطنــز 
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــا نس ــد رض فرزن
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 187.25 مترمربــع پــاک 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13900 اصل ش
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــق ــان صدی ــا جعفری ــمی رض رس
مــورخ     شــماره   139660302026007538     رای   -43
1396/05/17   آقــای علــی ماهرانــی برزانــی بــه شناســنامه 
شــماره 186 کدملــی 1290655758 صــادره اصفهــان فرزنــد 
نادعلــی بصــورت ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان نیمــه تمــام 
بــه مســاحت 153 مترمربــع از پــاک شــماره 13900  اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026007518 شــماره    رای   -44
1396/05/16    آقــای  محمــد حســن عنایتــی عطــا ابــادی 
ــی  5129775015  صــادره  ــه شناســنامه شــماره 20 کدمل ب
ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص ــدر عل ــد حی ــان فرزن دهاق
کارواش بــه مســاحت 956.60  متــر مربــع از پــاک شــماره  
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از  14915   اصل 381  فرع
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــک رســمی حســین موســوی الغــروی مال
مــورخ     شــماره   139660302026007734     رای   -45
1396/05/18    آقــای  مســعود انصــاری کرمانــی بــه 
ــادره  ــی 1285803868 ص ــماره 1945 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  
ــی  ــماره 551 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 20 مترمرب ــه مس ب
از452  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ســید 

ــی ــر عقیل اکب
مــورخ         139660302026006864 شــماره    رای   -46
1396/05/04    آقــای مهــدی ســجادیه بــه شناســنامه 
شــماره 30 کدملــی 1286386421 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان ب ســیدعباس نســبت ب
مســاحت 250.85 مترمربــع پــاک شــماره 15178 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 

عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی اســداله و مهــدی 
ــزی ــو ســلطنت توانگــر ری ــی و  بان ــی چــم گردان عابدین

مــورخ         139660302026008171 شــماره    رای   -47
ــادی  1396/05/26    آقــای  علــی اکبــر شــیروانی فیــل آب
ــی 4679501766 صــادره  ــه شناســنامه شــماره 38 کدمل ب
یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت  قاســم  فرزنــد  فارســان 
ــاک  ــع از پ ــاحت 26 مترمرب ــه مس ــاری ب ــاختمان تج س
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از14915  اصل ــماره 8061  فرع ش
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــت ــوان رضای ــم رض ــمی خان ــک رس از مال
مــورخ         139660302026008392 شــماره    رای   -48
ــه  ــتری ب ــه زاده شوش ــین فقی ــای حس 1396/06/02    آق
شناســنامه شــماره 32143   کدملــی 1282248650 صــادره 
اصفهــان فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه به 
مســاحت 153.30  مترمربــع از پــاک شــماره 3  فرعــی از  
13542   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محمود 

کاروان
مــورخ         139660302026011328 شــماره    رای   -49
ــنامه  ــه شناس ــفیان ب ــود یوس ــای محم 1396/06/22   آق
شــماره 24 کدملــی 5129974646 صــادره دهاقــان فرزنــد 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــورت س ــم بص ــد قاس محم
ــاک  ــع از پ ــاحت 47.60 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ یکب
شــماره 549 فرعــی از452  اصلــی واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــه پناه ــاس و حکیم ــمی عب ــن رس از مالکی
مــورخ         139660302026011322 شــماره    رای   -50
ــنامه  ــه شناس ــفیان ب ــن یوس ــای محس 1396/06/23    آق
ــد  ــهرضا  فرزن ــادره ش ــی 5129906217 ص ــماره 40 کدمل ش
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــورت س ــم بص ــد قاس محم
ــاک  ــع از پ ــاحت 47.60 مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب مغ یکب
شــماره 549 فرعــی از452  اصلــی واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی  ــه پناه ــاس و حکیم ــمی عب ــن رس از مالکی
مــورخ         139660302026010650 شــماره    رای   -51
بــه  رئیســی گهروئــی  ســوگلی  خانــم     1396/06/13
شناســنامه شــماره 46 کدملــی 6339675141 صــادره 
ــه   ــاب خان ــک ب ــی در ششــدانگ  ی ــد براتعل شــهرکرد فرزن
بــه مســاحت 130.79   مترمربــع پــاک شــماره  205 فرعــی 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق از 14915   اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
مــورخ         139660302026010508 شــماره    رای   -52
1396/06/12    خانــم زهــرا محمدیــان قارنــه بــه شناســنامه 
شــماره 4388 کدملــی 1283622033 صــادره اصفهــان 
فرزنــد حســنعلی در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  باســتثناء 
بهــاء ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت  132.01  مترمربــع پــاک 
شــماره 1  فرعــی از 15187   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026011256 شــماره    رای   -53
بــه  خوندابــی  یحیائــی  فاطمــه  خانــم     1396/06/22
شناســنامه شــماره 22 کدملــی 1091954321 صــادره نجــف 
ــه  ــه  ب ــد حیــدر بصــورت ششــدانگ یکبــاب خان ــاد فرزن آب
ــی  ــماره 39 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 142.69 مترمرب مس
اصفهــان  ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــی  از15179   
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــان ــر علیجانی ــد جعف ــمی محم رس
مــورخ         139660302026011583 شــماره    رای   -54
ــنامه  ــه شناس ــدی ب ــاه من ــا ش ــای رض 1396/06/26    آق
شــماره 116 کــد ملــی 1199751294 صــادره شــهرضا فرزنــد 
احمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــی از14916   ــاک شــماره 128  فرع ــع از پ ــر مرب 108.07 مت
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محمــود امیــن 

الرعایایــی
مــورخ         139660302026010396 شــماره    رای   -55
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــر دهقان ــی اکب ــای عل 1396/06/11   آق
شــماره 5417 کدملــی 2410462227 صــادره آبــاده فرزنــد 
نعمــت الــه در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
116.60  مترمربــع پــاک شــماره 111  فرعــی از 14915 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ســید محمــد 

ــی طباطبائ
مــورخ         139660302026005882 شــماره    رای   -56
بــه  خوندابــی  طالبــی  رحمــن  آقــای      1396/04/14
شناســنامه شــماره 5 کــد ملــی 1159664889 صــادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــه بص ــیف ال ــد س ــدن فرزن فری
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 142.19 مترمرب ــه مس ــه  ب خان
15180    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی زیــن 

ــی ــن کرباس العابدی
مــورخ         139660302026003800 شــماره    رای   -57
ــنامه  ــه شناس ــدی ب ــدی مااحم ــای مه 1396/03/08   آق
شــماره 725 کدملــی 1092340947 صــادره نجــف ابــاد 
فرزنــد مصطفــی نســبت بــه ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 231.07 مترمربــع پــاک 
شــماره61 فرعــی از14458   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026003801 شــماره    58-رای 
ــه شناســنامه  ــدی ب ــای مســعود مااحم 1396/03/08   آق
شــماره 1118 کدملــی 1092344871 صــادره نجــف ابــاد 
فرزنــد مصطفــی  نســبت بــه ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 231.07 مترمربــع پــاک 
شــماره61 فرعــی از14458   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026007727 شــماره    رای   -59
بــه  پناهــی گنهرانــی  غامعلــی  آقــای     1396/05/18
شناســنامه شــماره 16 کدملــی 5499808392 صــادره نجف 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــی در ششــدانگ  ی ــد نادعل ــاد فرزن آب
مســاحت  143.75  مترمربــع پــاک شــماره 60  فرعــی از 
14458   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــی ــه ســلطانی آفاران عبدال
مــورخ         139660302026002691 شــماره    رای   -59
1396/02/18   خانــم فاطمــه همتــی اشــنی بــه شناســنامه 
ــاد  ــف آب ــادره نج ــی 1090661479 ص ــد مل ــماره 1666 ک ش
فرزنــد آقــا بابــا نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 75.20 مترمربــع پــاک شــماره 15139   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026010682 شــماره    رای   -60
1396/06/14   آقــای  علــی پنــاه اصغــرزاده مرغملکــی بــه 
ــادره  ــی 4620404322 ص ــماره 1856 کدمل ــنامه ش شناس
ــه   ــاب خان ــک ب ــد حســن در  ششــدانگ  ی شــهرکرد فرزن
بــه مســاحت  125.90  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 
13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی  

ــادی ــمس آب ــی ش ــی زارع رجبعل
مــورخ         139560302026019505 شــماره    رای   -61
ــه  ــی ب ــه تک ــی قلع ــی عباس ــای فضلعل 1395/11/11    آق
شناســنامه شــماره 9 کــد ملــی 6339627323 صــادره 

ــه   ــاب خان ــد روزعلــی در  ششــدانگ  یــک ب شــهرکرد فرزن
بــه مســاحت  227.55  مترمربــع پــاک شــماره 12  فرعــی 
از 31   اصلــی واقــع در بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ         139660302026007958 شــماره    رای   -62
ــه شناســنامه  1396/05/23    آقــای حســین مقــوا ســاز ب
شــماره 626 کــد ملــی 1287493254 صــادره اصفهــان 
فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
ــی از  ــماره 70  فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 182.36 مترمرب مس
14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ         139660302026008180 شــماره    رای   -63
ــه  ــی ب ــی زفــره ئ 1396/05/26   آقــای  محمــد رضــا بهلول
ــی 5419139103  صــادره  ــد مل شناســنامه شــماره 347 ک
مبارکــه فرزنــد یدالــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه 
مســاحت 150 مترمربــع از پــاک شــماره 5  فرعــی از 13900   
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد 
مــورخ         139660302026008103 شــماره    رای   -64
1396/05/25   خانــم فخــری الســادات نریمانــی بــه 
ــادره  ــی 1287389821 ص ــماره 4849 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد ســید محمــود نســبت بــه دودانــگ مشــاع 
ــع  ــاحت 134.82 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان از شش
پــاک شــماره 63  فرعــی از15187   اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ         139660302026008104 شــماره    رای   -65
1396/05/25    آقــای مهــدی نوربخــش دهکــردی بــه 
ــادره  ــی 1287186173 ص ــماره 1852 کدمل ــنامه ش شناس
ــاع از  ــگ مش ــه چهاردان ــبت ب ــول نس ــد رس ــان فرزن اصفه
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 134.82 مترمربــع 
پــاک شــماره 63 فرعــی از15187   اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
مــورخ         139660302026004379 شــماره    رای   -66
1396/03/17   آقــای محمــد رضــا یزدانــی قلعــه تکــی بــه 
ــادره  ــی 6339368638 ص ــماره 772 کدمل ــنامه ش شناس
شــهرکرد فرزنــد علــی رضــا در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت 126.96   مترمربــع پــاک شــماره 275  
فرعــی از 14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــیخان ــود ش ــمی محم رس
مــورخ         139660302026011566 شــماره    رای   -67
1396/06/26   اقــای مهــدی نصوحیــان بــه شناســنامه 
ــد  شــماره 52 کــد ملــی 1291032029صــادره اصفهــان فرزن
محمــد رضــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه به مســاحت 
265.20 متــر مربــع از پــاک شــماره 13900   اصلــی واقع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ         139660302026010664 شــماره    رای   -68
بــه شناســنامه  1396/06/13    خانــم رقیــه رمضانــی 
شــماره 1114 کــد ملــی 1159414696 صــادره فریــدن فرزنــد 
ــاحت    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــف در  شش صدی
76.50 مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 15178   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026010664 شــماره    رای   -69
بــه شناســنامه  1396/06/13    خانــم رقیــه رمضانــی 
شــماره 1114 کــد ملــی 1159414696 صــادره فریــدن فرزنــد 
ــاحت    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــف در  شش صدی
76.50 مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 15178   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026008383 شــماره    رای   -70
1396/06/02   آقــای  رحیــم کدخدائــی الیادرانــی بــه 
ــادره  ــی 1285029836 ص ــماره 4441 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب کارگاه   ــر بصــورت ششــدانگ یکب ــد اصغ ــان فرزن اصفه
بــه مســاحت 75.85 مترمربــع از پــاک شــماره 268 
فرعــی از452  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
مــورخ         139660302026011192 شــماره    رای   -71
1396/06/21    آقــای یعقــوب ســورانی بــه شناســنامه 
شــماره 1114 کدملــی 1159132372  صــادره فریــدن فرزنــد 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــم در  شش رحی
169.86  مترمربــع پــاک شــماره 48  فرعــی از 15179   
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی   میرزا مســعود 

ــیروانی ــان ش خ
مــورخ         139660302026008176 شــماره    رای   -72
بــه  هرنــدی  امینــی  هاجــر  خانــم        1396/05/26
ــادره  ــی 5659544487   ص ــماره 2  کدمل ــنامه ش شناس
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــورت س ــز بص ــد عزی ــه  فرزن کوهپای
ــع  ــه مســاحت 117.90  مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
از پــاک شــماره  13740   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

مــورخ         139660302026008174 شــماره    رای   -73
1396/05/26    خانــم فهیمــه ســامی بــه شناســنامه 
شــماره - کدملــی 1200018508 صــادره ســمیرم فرزنــد علــی 
حســین بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 117.90 مترمربــع از پــاک شــماره 
13740  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ         139660302026010528 شــماره    رای   -74
1396/06/12    آقــای منصــور بشــیری بــه شناســنامه 
شــماره 1041 کــد ملــی 1286689211 صــادره اصفهــان فرزند 
حســین در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  به مســاحت   139 
مترمربــع پــاک شــماره  82  فرعــی از 14915   اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی محمــد مرادمنــد جــزی
مــورخ         139660302026008476 شــماره    رای   -75
1396/06/04    آقــای مســعود باقــی هراتمــه بــه شناســنامه 
شــماره 296  کدملــی 1291022481  صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــاب کارگاه  ب ــدانگ یکب ــورت شش ــداله بص اس
302 مترمربــع از پــاک شــماره  1  فرعــی از 475   اصلــی 
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی عبدالرســول حــدادی

مــورخ         139660302026010827 شــماره    رای   -76
ــی  ــم فهیمــه ســادات موســوی مورنان 1396/06/15     خان
بــه شناســنامه شــماره 5796 کدملــی 1293095125 صــادره 
ــاب  ــد سیدمحســن بصــورت ششــدانگ یکب ــان فرزن اصفه
ــع از پــاک شــماره 7  ــه مســاحت 203.25 مترمرب ــه ب خان
فرعــی از15177   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــران  ــه رنجب رســمی ســید عبدال
مــورخ         139660302026010824 شــماره    رای   -77
1396/06/15    آقــای ایــرج جعفــری بــه شناســنامه 
ــد  شــماره 132 کدملــی 1290301603 صــادره اصفهــان فرزن
ــاب ســاختمان نیمــه ســاز   احمــد بصــورت ششــدانگ یکب
ــی  ــماره 8 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 154 مترمرب ــه مس ب
از452  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ         139660302026010549 شــماره    رای   -78
ــنامه  ــه شناس ــادق زاده ب ــر ص ــای  اصغ 1396/06/12   آق
شــماره 1713 کــد ملــی 1287939082 صــادره اصفهــان  
فرزنــد غامرضــا در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه و مغــازه 
ــاک شــماره  302  ــع پ ــه مســاحت 210  مترمرب ــه ب متصل
فرعــی از 14916   اصلــی مجــزی شــده از 167  فرعــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالکیــن رســمی محمــد آبــدار اصفهانــی و 

ــی ــدار اصفهان جــواد آب
مــورخ         139660302026008093 شــماره    رای   79-
ــنامه  ــه شناس ــان ب ــک ترابی ــای امیرباب 1396/05/25   آق
شــماره 1116 کدملــی 1285754301 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت  ــاب کارگاه ب ــه ششــدانگ یکب احمــد نســبت ب
ــی  ــی از452  اصل ــماره 268  فرع ــاک ش ــع پ 75 مترمرب
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق

ــی باشــد ــک رســمی م مال
مــورخ         139660302026010517 شــماره    رای   -80
1396/06/12   آقــای حمیــد قادریــان آذرخوارانــی بــه 
 1270220306 1270220306 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد اکبــر در ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه بــا قیــد بــه اینکه حق ســکونت 
مــادام الحیــوه متعلــق بــه آقــای اکبــر قادریــان آذرخوارانــی 
ــاحت   ــه مس ــت ب ــن اس ــع عی ــوت تاب ــس از ف ــوده و پ ب
72.50  مترمربــع پــاک شــماره-   فرعــی از 15110   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

ــی باشــد رســمی م
مــورخ         139660302026010525 شــماره    رای   -81
ــه  ــی ب ــان آذرخواران ــا قادری ــای محمدرض 1396/06/12   آق
ــی 5640028552  ــماره 5640029552 کدمل ــنامه ش شناس
ــگ  ــه دان ــر در س ــد اکب ــان فرزن ــک اصفه ــوزه ی ــادره ح ص
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه بــا قیــد بــه اینکه حق 
ــان  ــر قادری ــای اکب ــه آق ــق ب ــوه متعل ســکونت مــادام الحی
ــه  ــت ب ــن اس ــع عی ــوت تاب ــس از ف ــوده و پ ــی ب آذرخواران
ــی از  ــماره-   فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  72.50  مترمرب مس
ــه خــود  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق 15110 اصل

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ         139560302026022269 شــماره    رای   -82
1395/12/14    خانــم زهــرا صفــاری  بــه شناســنامه شــماره 
356  کدملــی 0492424871  صــادره شــهرری  فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــد  نس احم
100.89  مترمربــع از پــاک شــماره 26و27 فرعــی از 15177    
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا امیدیــان

مــورخ         139660302026007916 شــماره    رای   -83
بــه  تهرانــی  فرقانــی  مســیب  آقــای      1396/05/22
شناســنامه شــماره 693 کدملــی 1754019900 صــادره اهــواز 
فرزنــد حســن  بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان نیمه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 478.50  مترمرب ــه مس ــاز ب س
ــان کــه خــود  ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق 309  اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ         139660302026010642 شــماره    رای   -84
بــه  افوســی  کریمــی  جلیــل  آقــای      1396/06/13
شناســنامه شــماره 6 کدملــی 6219821521 صــادره فریــدن 
فرزنــد غامرضــا در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه باســتثناء 
بهــاء ثمنیــه اعیانــی  بــه مســاحت  129.60  مترمربــع پاک 
شــماره 39  فرعــی از 15179    اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
مــورخ     شــماره   139660302026005387     رای   -85
1396/04/04    آقــای  حســن کریمــی بــه شناســنامه 
دهاقــان  صــادره    5129627733 80 کدملــی  شــماره 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــورت شش ــاءاله بص ــد ماش فرزن
ــی  ــماره  1  فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 304 مترمرب ــه مس ب
از 14458   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــاری ــری انص ــواد جاب ــمی ج رس
مــورخ         139660302026011585 شــماره    رای   -86
بــه  یانچشــمه  1396/06/26    خانــم مریــم ســورانی 
شناســنامه شــماره 76418 کدملــی 1281858285 صــادره 
اصفهــان فرزنــد محمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــماره 274  ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 200.95 مت ــه مس ب
فرعــی از14916   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
مــورخ         139660302026011348 شــماره    رای   -87
1396/06/23   خانــم صغــرا نجاتــی هفدانــی بــه شناســنامه 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1291660542 ص ــماره 2 کدمل ش
نجاتعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 152.30 مترمربــع از پــاک شــماره 7779 فرعــی 
از14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال
مــورخ         139660302026008413 شــماره    رای   -88
ــوری  ــه ش ــری مزرع ــهربانو مظاه ــم ش 1396/06/02    خان
بــه شناســنامه شــماره 15 کــد ملــی 5659207741 صــادره 
کوهپایــه فرزنــد محمــد بصــورت  دو دانــگ مشــاع از 
ــع  ــاحت 91.80  مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــاک شــماره  13900   اصل ازپ
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
مالکیــن رســمی  حســن و فاطمــه زراعتــی شــمس ابــادی

مــورخ         139660302026008414 شــماره    رای   -89
1396/06/02  آقــای  عباســعلی زاهــدی بــه شناســنامه 
شــماره 4 کدملــی 5649567832 صــادره جرقویــه فرزنــد 
ــاب  ــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکب غــام بصــورت  چه
خانــه بــه مســاحت 91.80  مترمربــع ازپاک شــماره  13900   
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــن و  ــمی  حس ــن رس ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــادی فاطمــه زراعتــی شــمس اب
مــورخ         139660302026011580 شــماره    رای   -90
1396/06/26    اقــای علــی ارمغــان بــه شناســنامه شــماره 
ــا  ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ــی 5659810284 ص 119 کدمل
بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 171.10 متــر 
مربــع از پــاک شــماره 13849   اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
ــین  ــد از وراث عبدالحس ــه اح ــل ال ــمی فض ــک رس از مال

ــی ــا خوابجان امیــن الرعای
مــورخ         139660302026001758 شــماره    رای   -91
1396/05/10   آقــای جعفــر شــیریان بــه شناســنامه شــماره 
21 کدملــی 1291414800   صــادره اصفهــان فرزند محمدعلی 
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 37.25 
مترمربــع پــاک شــماره 95 فرعــی از 14873   اصلــی واقــع 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026008183 شــماره    رای   -92
ــه شناســنامه  ــوی ب ــم پرویــن اغــا   عل 1396/05/26   خان
ــد  شــماره 67 کدملــی 1199758272 صــادره شــهرضا فرزن
حبیــب الــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  به مســاحت 
ــی از14915    ــماره 340 فرع ــاک ش ــع از پ 136.50 مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026008395 شــماره    رای   -93

1396/06/02   خانــم حیــات جــان طاهــری بــه شناســنامه 
شــماره 17 کدملــی 6339775128 صــادره شــهر کــرد 
فرزنــد رحمــن خــدا بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه 
مســاحت 19.15 مترمربــع از پــاک شــماره 13900   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 

ــر خــرازی ــک رســمی اکب عــادی مــع الواســطه از مال
مــورخ         139660302026011258 شــماره    رای   -94
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب 1396/06/22   آقــای رضــا رضائ
ــی  ــد تق ــتان فرزن ــادره اردس ــی 1189689431 ص 42 کدمل
ــاحت  72.25   ــه مس ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی در شش
ــی  ــی از 14915   اصل ــماره   269 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026006135 شــماره    رای   -95
ــنامه  ــه شناس ــت ب ــا هدای ــای حمیدرض 1396/04/19   آق
شــماره 3044 کدملــی 4268810226 صــادره گچســاران 
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــادق نس ــد ص فرزن
مســاحت 20.15 مترمربــع پــاک شــماره  15178   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026011289 شــماره    رای   -96
ــنامه  ــه شناس ــن دار ب ــم ارس ــای ابراهی 1396/06/23    آق
شــماره 50301 کدملــی 4720654411 صــادره کنســولی 
عــراق فرزنــد عباســعلی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه 
) باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی آن ( بــه مســاحت 143.65 
مترمربــع از پــاک شــماره 4 فرعــی از 15178   اصلــی واقــع 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026008037 شــماره    رای   -97
1396/05/24    آقــای بهــرام غامــی هفشــجانی بــه 
شناســنامه شــماره 550 کدملــی 4621325965 صــادره 
شــهر کــرد فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 129.55 مترمربــع پــاک شــماره 109 فرعــی 
اصفهــان  ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــی  از14915   
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــه  ماباش ــم رباب ــمی خان رس
مــورخ         139660302026011241 شــماره    رای   -98
1396/06/22   آقــای حســن جزنابــادی بــه شناســنامه 
شــماره 5 کدملــی 1249651689 صــادره نائیــن فرزنــد 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــد در  شش محم
128.86  مترمربــع پــاک شــماره 102  فرعــی از 14915  
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محمدحســن 

ــی نجف
مــورخ        139660302026011216 شــماره    رای   -99
1396/06/22   خانــم زهــره دارابــی بــه شناســنامه شــماره 
45861 کدملــی 1282383604 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمــود در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  
189  مترمربــع پــاک شــماره 125  فرعــی از 14915 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ      1396603020260  05942 شــماره   رای   -100
ــره  ــاهرضائی زف ــر ش ــید محمدباق ــای س 1396/04/15   آق
بــه شناســنامه شــماره 5003 کدملــی 1287276636 صــادره 
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاب در  شش ــید وه ــد س ــان فرزن اصفه
ــماره  -  ــاک ش ــع پ ــاحت  90.05  مترمرب ــه مس ــه  ب خان
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــی از 13900 اصل فرع
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــدکه بموجــب 
ســند 16942 مــورخ 94/12/24 دفتــر 253 اصفهــان مقــدار 
40.30 ســهم مشــاع از پــاک بــه شــهرداری جهــت تعریض 
گــذر انتقــال قطعــی شــده اســت و شــهرداری بموجــب نامه 
شــماره 7/96/2458 مــورخ 1396/03/13 اعــام کــرده 
مقادیــر در مســیر تــا زمــان بازســازی و تخریــب در اختیــار 

ــع اســت مالــک بامان
مــورخ      1396603020260  22695 شــماره   رای   -101
بــه  وانانــی   مظفــری  مســیب  اقــای    1395/12/21
شناســنامه شــماره 38  کدملــی 4622004194  صــادره 
شــهرکرد  فرزنــد احمــد  نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه  
ــع از پــاک شــماره 15178  ــه مســاحت 133.72  مترمرب ب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محموداوقاتیان

مــورخ      1396603020260  11552 شــماره   رای   -102
ــنامه  ــه شناس ــکاف زاده ب ــم ع ــم مری 1396/06/26    خان
شــماره 215 کدملــی 1290353565صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــد بص احم
53.81 متــر مربــع از پــاک شــماره 15178اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ      1396603020260  11554 شــماره   رای   -103
1396/06/26    اقــای ناصــر مظاهــری بــه شناســنامه 
شــماره 36 کدملــی 5499305331 صــادره تیــران و کــرون 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــا بص ــد غامرض فرزن
مســاحت 157.25 متــر مربــع از پــاک شــماره 13900 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ      1396603020260  10618 شــماره   رای   -104
1396/06/13   آقــای  وحیــد عســگری نــژاد بــه شناســنامه 
شــماره 1829 کدملــی 0320628779 صــادره کــرج  فرزنــد 
ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص ــد عل احم
مســاحت 129.70 مترمربــع از پــاک شــماره 60 فرعــی 
از13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــدری ــینعلی ص حس
مــورخ      1396603020260  07978 شــماره   رای   -105
1396/05/23   خانــم صدیقــه شــفیعی برزآبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 23 کدملــی 5659595774 صــادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــاس نس ــد عب ــه فرزن کوهپای
مغــازه بــه مســاحت 43.23 مترمربــع پاک شــماره 15180 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال
مــورخ      1396603020260  10686 شــماره   رای   -106
1396/06/14   آقــای حمیــد رضــا شــریفی حبیــب آبــادی 
ــی 1291072233 صــادره  ــه شناســنامه شــماره 269 کدمل ب
اصفهــان فرزنــد عبدالــه در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  102.05  مترمربــع پــاک شــماره  34 فرعــی از 
14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 
مــورخ      1396603020260  11220 شــماره   رای   -107
1396/06/22    آقــای حیــدر منتظــری نجف آبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 731 کدملــی 1090876531 صــادره 
نجــف آبــاد فرزنــد حســین در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
ــی از  ــماره 4  فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  180  مترمرب ــه مس ب
14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ      1396603020260  07988 شــماره   رای   -108
1396/05/23    خانــم ســهیا محمــدی بــه شناســنامه 
شــهرکرد  صــادره   6339689434 کدملــی   3 شــماره 
فرزنــد پرویــز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــی  ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 119.27 مترمرب مس
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

ــی باشــد   رســمی م
مــورخ      1396603020260  08138 شــماره   رای   -109
1396/05/26   آقــای رســول شــیروانی جوزدانــی بــه 
شناســنامه شــماره 43879 کدملــی 1280864389 صــادره 
ــی بصــورت ســه دانــگ مشــاع از  ــد صفرعل ــان فرزن اصفه
ــع  ــه مســاحت 251.90 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت  از پــاک شــماره  13900  اصل
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــدری جون ــد حی ــین و محم ــمی حس ــک رس مال
مــورخ      1396603020260  08141 شــماره   رای   -110
1396/05/26   خانــم بتــول حیــدری جونــی بــه شناســنامه 
شــماره 1611 کدملــی 1283041316 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حســین بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ــماره   ــاک ش ــع از پ ــاحت 251.90 مترمرب ــه مس ــه ب خان
13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــدری جون ــد حی ــین و محم حس
مــورخ      1396603020260  02193 شــماره   رای   –111
1396/02/11 آقــای اســداله ســپهری محمدآبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 61910 کدملــی 1281716146 صــادره 
اصفهــان فرزنــد علــی اکبــر بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 
ــع از  ــه مســاحت 143 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــت  ــش 5 ثب ــع در  بخ ــی واق ــماره 15182 اصل ــاک ش پ
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــی مورنان ــاس صدیق ــمی عب ــک رس مال
مــورخ      1396603020260  02194 شــماره   رای   -112
ــادی  ــور محمدآب ــین پ ــلطان حس ــم س 1396/02/11   خان
بــه شناســنامه شــماره 113 کدملــی 5649655431 صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــورت س ــد بص ــد محم ــه فرزن جرقوی
ــع از  ــه مســاحت 143 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 15182 اصل ــاک ش پ
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــی مورنان ــاس صدیق ــمی عب ــک رس مال
مــورخ      1396603020260  06894 شــماره   رای   -113
ــه  ــی ب ــازی دهاقان ــیدعباس حج ــای س 1396/05/05   آق
شناســنامه شــماره 166 کدملــی 5129595777 صــادره 
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد ســیدرضا نســبت ب ــان فرزن دهاق
پــاک  مترمربــع   104.34 مســاحت  بــه  ســاختمان 
شــماره994 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی وراث مرحــوم محمدکشــاورزخوابجانی
مــورخ      1396603020260  07364 شــماره   رای   -114
1396/05/14  آقــای غامحســین ســلمانی بــه شناســنامه 
شــماره 12 کدملــی 5759615319 صــادره چــادگان فرزنــد 
ــاب  شــیرعلی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک ب
مغــازه  بــه مســاحت  150.53  مترمربــع پــاک شــماره 4  
فرعــی از 14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

رســمی احمــد و حســن عصــارزادگان
مــورخ      1396603020260  07365 شــماره   رای   -115
بــه  بیدآبــادی  اکبــر شــیرانی  1396/05/14    آقــای  
شناســنامه شــماره 1027 کدملــی 1285560590 صــادره 
از  اصفهــان فرزنــد اســماعیل در ســه دانــگ مشــاع 
ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  150.53  
مترمربــع پــاک شــماره 4  فرعــی از 14039 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــن  ــد و حس ــمی احم ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

عصــارزادگان
مــورخ      1396603020260  08069 شــماره   رای   -116
1396/05/25   آقــای رضــا پاینــده حبیــب آبــادی بــه 
ــادره  ــی 1286883164 ص ــماره 3001 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد رمضانعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 219.98 مترمربــع پــاک شــماره 
169 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــی باشــد   ــک رســمی م ــود متقاضــی مال ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ      1396603020260  11582 شــماره   رای   -117
ــه شناســنامه  1396/06/26   اقــای اصغــر صالحــی رزوه ب
شــماره 3048 کدملــی 5759237772 صــادره فریــدن 
فرزنــد عبــاس بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 99.15 متــر مربــع از پــاک شــماره 13900 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــی  ــاس زراعت ــمی عب ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــادی ــمس اب ش
مــورخ      1396603020260  08118 شــماره   رای   -118
1396/05/25  آقــای مجیــد امینــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  2029 کدملــی 1283616637 صــادره 
محمدتقــی نســبت بــه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 445.71 مترمربــع پــاک 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از14458 اصل ــماره 299 فرع ش
ــی  ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ثب
باشــد - رای شــماره  08119 1396603020260   مــورخ  
ــه  ــتانی ب ــماعیلی کوهانس ــر اس ــای اصغ 1396/05/25  آق
ــی 1287884733 صــادره  شناســنامه شــماره 1193 کدمل
ــاع از  ــگ مش ــه دودان ــبت ب ــد نس ــد احم ــان فرزن اصفه
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 445.71 
مترمربــع پــاک شــماره 299 فرعــی از14458 اصلــی واقــع 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

ــی باشــد  رســمی م
مــورخ      1396603020260  08120 شــماره   رای   -119
شناســنامه  بــه  امینــی  رجبعلــی  آقــای   1396/05/25
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1291318836 ص ــماره 2 کدمل ش
محمدتقــی نســبت بــه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 445.71 مترمربــع پــاک 
ــش 5  ــع در  بخ ــی واق ــی از14458 اصل ــماره 299 فرع ش
ــی  ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ثب

ــد باش
مــورخ      1396603020260  07188 شــماره   رای   -120
ــه شناســنامه  ــژاد ب ــی ن ــد پهلوان ــم ناهی 1396/05/10   خان
ــان  ــادره اصفه ــی 1281766836 ص ــماره 66877 کدمل ش
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــم نس ــد ابوالقاس فرزن
مســاحت 222.05 مترمربــع پــاک شــماره  13519 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ابوالقاســم پهلــوان 
ــور ــی پ ــه تائب ــم مرضی ــران رمضــان آقاســم وخان ــژاد وای ن
مــورخ      1396603020260  07865 شــماره   رای   -121
بــه  دیزیچــه  بهرامــی  بهجــت  خانــم     1396/05/22
شناســنامه شــماره 104 کدملــی 5419465787 صــادره 
مبارکــه فرزنــد حســن در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــی از  ــماره 2  فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  111.75  مترمرب مس
15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 
ــان ــین امیدی عبدالحس

مــورخ      1396603020260  11581 شــماره   رای   -122
ــنامه  ــه شناس ــش ب ــان رنجک ــای رمض 1396/06/26   اق
برخــوار  6609207887صــادره  کدملــی   2088 شــماره 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص ــد عل ــه فرزن میم
ــاک شــماره 15178  ــع از پ ــر مرب ــه مســاحت 100.70 مت ب

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 

ــم  ــمی ابوالقاس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام
ــان امیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول     25 /96/07

تاریخ انتشار نوبت   دوم     96/8/10
م الــف   23088  -   زهــره ایروانــی    رئیــس منطقــه ثبــت 

اســناد و امــاک شــمال اصفهان

ادامه از صفحه 7



9 امروز سه شنبه 25 مهرماه 1396 - سال سوم - شماره 553 روزنامه

توپ و تور

ایران در رده ۳۴ جهان و نخست آسیا
رده بنــدی   )FIFA( فوتبــال  جهانــی  فدراســیون 
تیم هــای ملــی جهــان در مــاه اکتبــر را منتشــر کــرد. 
در ایــن رده بنــدی ایــران بــا ۹ پلــه ســقوط در رده 
ــن  ــرار گرفــت. همچنی ــان و نخســت آســیا ق ۳۴ جه
تیم هــای آلمــان، برزیــل و پرتغــال در رده هــای اول تــا 

ــد.  ــرار گرفتن ــان ق ــی جه ــای مل ــوم تیم ه س
تیــم ملــی فوتبــال ایــران در حالــی ایــن ســقوط 
چشــمگیر را داشــت کــه در ایــن مــاه توانســت توگــو را 
بــا دو گل شکســت دهــد و روســیه را نیــز بــا تســاوی 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــی ب ــد؛ ول ــف کن ــک متوق ــر ی ــک ب ی
بیشــتر تیم هــا بازی هــای انتخابــی داشــتند و امتیــاز 
دوســتانه  بازی هــای  از  نیــز  انتخابــی  بازی هــای 
ــا ایــن ســقوط روبــه رو  بســیار بیشــتر اســت، ایــران ب

شــد.

 بازگشت قائدی به استقالل 
پیش از بازی جام حذفی

مهــدی قائــدی کــه بــا تصمیــم ســرمربی تیــم فوتبــال 
ــد  ــگاه تبعی ــن باش ــای ای ــم امیده ــه تی ــتقالل ب اس
شــده بــود، بــه زودی بــه تیــم بزرگســاالن بازمی گــردد. 
وینفــرد شــفر بــه اولیــن حاشــیه ای کــه توســط یــک 
بازیکــن در اســتقالل ایجــاد شــد، واکنــش نشــان داد 
و مهــدی قائــدی جــوان از تمریــن بــا تیــم بزرگســاالن 

محــروم و بــه تیــم امیــد تبعیــد شــد. 
ایــن بازیکــن هــم پــس از عذرخواهــی از اعضــای کادر 
ــم  ــی و سرپرســتی و هــواداران اســتقالل، از تصمی فن
نخســتین جلســه  یکشــنبه  روز  و  تمکیــن  شــفر 

ــرد.  ــه ک ــم تجرب ــن تی ــا ای ــی اش را ب تمرین
پیگیری هــا در ایــن خصــوص مشــخص کــرد احتمــال 
اینکــه ایــن بازیکــن پیــش از دیــدار اســتقالل در جــام 
حذفــی بــه تمرینــات تیــم بزرگســاالن بازگــردد، وجــود 
ــن  ــه ای ــان ک ــت هم ــد اس ــفر معتق ــرد ش دارد. وینف
ــرار  ــه در آن ق ــی ک ــه جایگاه ــوان متوج ــن ج بازیک

گرفتــه بشــود، برایــش کافــی اســت.

احضار ۴ مدیرعامل لیگ برتری 
به کمیته اخالق

ــال، چهــار مدیرعامــل  کمیتــه اخــالق فدراســیون فوتب
باشــگاه های لیــگ برتــری را بــه ایــن کمیتــه احضــار 
کــرد. در راســتای مقابلــه و مبــارزه بــا فســاد و 
ــه اخــالق  ــال، کمیت ــان فوتب ــی بازیکن ــی غیرقانون دالل
فدراســیون فوتبــال چهــار تــن از مدیــران عامــل 
ــود را از  ــان خ ــه بازیکن ــر را ک ــگ برت ــگاه های لی باش
ــطه های  ــق واس ــناس و از طری ــای ناش ــق دالل ه طری
بــه  مســئله دار و کارچاق کــن خریــداری کرده انــد، 

ــرد.  ــار ک ــالق احض ــه اخ کمیت
ــم  ــئله دار در محاک ــطه های مس ــن واس ــدادی از ای تع
موضــوع  ایــن  و  هســتند  ســابقه  دارای  قضایــی 
حساســیت کمیتــه اخــالق فدراســیون فوتبــال را بــرای 

ــت. ــرده اس ــتر ک ــده بیش ــن پرون ــی ای بررس

کوتاه اخبار 
دانشجوی مبارکه ای، نایب قهرمان 

مسابقات کاراته گرجستان شد
M.Bagheri@eskimia.ir

محمد باقریمبارکه

مدیریــت  رشــته  دانشــجوی  علیرضایــی،  حمیدرضــا 
ــق  ــه، موف ــد مبارک ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش صنعت
ــی  ــه بین الملل ــابقات کارات ــی مس ــب نایب قهرمان ــه کس ب

ــد.  ــتان ش گرجس

مســابقات کاراتــه بین المللــی گرجســتان در شــهر تفلیــس 
در ورزشــگاه آرنــادو بــا حضــور یــازده کشــور ایــران، 
ــتان،  ــیه، قزاقس ــتان، روس ــتان، عربس ــتان، ارمنس گرجس
ــه و عــراق برگــزار  بحریــن، قرقیزســتان، آذربایجــان، ترکی
ــا  ــود ب ــای خ ــی رقابت ه ــی ط ــا علیرضای ــد. حمیدرض ش
ــتان  ــه و قرقیزس ــتان، ترکی ــتان، ارمنس ــورهای قزاقس کش
توانســت رتبــه دوم مســابقات کمیتــه انفــرادی در وزن 

ــد.  ــاص ده ــود اختص ــه خ +85 را ب
ــکاران  ــی ورزش ــابقات آمادگ ــن مس ــزاری ای ــدف از برگ ه
ــه مســابقات المپیــک 2020 توکیوســت. ــی ب ــرای راهیاب ب

خطر از بیخ گوش 
ملی پوشان واترپلو گذشت

ــرای حضــور در  ــو ب ــی واترپل ــرواز تیــم مل ــی کــه پ در حال
مســابقات توســعه جهانــی بامــداد روز دوشــنبه تهــران را بــه 
مقصــد ترکیــه و ســپس مالــت تــرک کــرده بــود، هواپیمــا 
ســاعتی پــس از پــرواز بــه دلیــل نقــص فنــی بــه فــرودگاه 
ــیون  ــالم فدراس ــق اع ــت. طب ــران بازگش ــی ته ــام خمین ام
شــنا، شــیرجه و واترپلــو، خوشــبختانه هیــچ یــک از 
مســافران بــا مشــکل مواجــه نشــدند. کاروان ایــران بالفاصه 
ــس از  ــا پ ــران بازگشــت ت ــی در ته ــه کمــپ تیم هــای مل ب
اســتراحت، در مجموعــه ورزشــی شــیرودی تمرینــات خــود 

ــد و از شــرایط آمادگــی دور نشــود. ــال کن را دنب

کاشان، میزبان جام باشگاه های 
کشتی آزاد جهان شد

کاشــان بــه عنــوان میزبــان رقابت هــای کشــتی آزاد 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــاب ش ــان انتخ ــگاه های جه ــام باش ج
ــام  ــابقات ج ــزاری مس ــرای برگ ــه ب ــی صورت گرفت بررس
باشــگاه های جهــان در شــهر کاشــان، فدراســیون کشــتی 
ــن درخواســت اعــالم کــرد.  ــا ای ــه خــود را ب موافقــت اولی

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

هنــوز مــدت زیــادی از شــروع مســابقات لیــگ 
ــا در  ــت؛ ام ــته اس ــور نگذش ــال کش ــر فوتب برت
همیــن مــدت کوتــاه چندیــن مربــی بــه دالیــل 
ــی از  ــد بعض ــده اند. هرچن ــراج ش ــف اخ مختل
ایــن اخراج هــا بــه دلیــل نتایــج ضعیــف اتفــاق 
افتــاده، امــا بعضــی دیگر هــم ماجراهایــی آنقدر 
ــی  ــگ فوتبال ــاور آن در لی ــه ب ــد ک ــب دارن عجی
ــدک  ــود ی ــوند خ ــه ای را در پس ــام حرف ــه ن ک

ــت. ــخت اس ــد، س می کش
 علی کریمی

ماجــرای علــی کریمــی و اخــراج و بازگشــت او 
و دوبــاره اخراج شــدنش، یکــی از ماجراهــای 
عجیــب لیــگ برتــر بــود. هرچنــد علــی کریمــی 
یکــی از محبوب تریــن ورزشــکاران ایــران اســت 
امــا بــا توجــه بــه خصوصیــات اخالقــی ای کــه از 
او ســراغ داریــم، کریمــی گزینــه محبوبــی بــرای 

مربیــان غیرفوتبالــی ایــران نیســت. 
ــردم  ــن م ــه در بی ــدازه ک ــان ان ــه هم ــی ب کریم
محبــوب اســت، در بیــن مدیــران فوتبالــی ایران 
بــه دلیــل رک بــودن و گفتــن بســیاری از حقایق 
ــا  ــار این ه ــی در کن ــه کریم ــت. البت ــور اس منف
تجربــه چندانــی در مربیگــری نــدارد و بــا توجــه 
ــه  ــن عرص ــا در ای ــد حاالحااله ــنش، بای ــه س ب

تــالش کنــد تــا بتوانــد دوران بی نظیــر فوتبالــش 
را ایــن بــار در کســوت مربــی تکــرار کنــد. البتــه 
ــری  ــرای مربیگ ــی ب ــی کریم ــه عل ــه ای ک گزین
انتخــاب کــرده بــود هــم، در اخراج شــدنش 
و  بی ســر  باشــگاه  در  زیــرا  نبــود؛  بی تأثیــر 
ــز  ــزی ج ــری چی ــت مربیگ ــد نف ــامانی مانن س

ــت. ــان نیس ــکالت بی پای ــر و مش دردس

 حمید درخشان
خــود حمیــد درخشــان هــم یــادش نیســت کــه 
ــای  ــا انته ــدا ت ــه از ابت ــود ک ــی ب ــار ک ــن ب آخری
فصــل روی نیمکــت یــک تیــم دوام آورده بــود. 
ــر از  ــر پ ــال های اخی ــان در س ــه درخش کارنام
تیم هایــی اســت کــه او تنهــا چندمــاه در آن هــا 

کار کــرده و حتــی یــک فصل هــم در آن هــا دوام 
ــوز ســرمربی نفــت  ــه او هن ــاورده اســت. البت نی
اســت، امــا بــا توجــه بــه اینکــه در اوایــل فصــل 
اخــراج شــد و جایــش را بــه علــی کریمــی داد، 
او را نیــز بایــد در لیســت اخراجی هــای امســال 

قــرار داد. 
دوران  در  انــدازه کــه  همــان  بــه  درخشــان 
ــوده، در دوران مربیگــری  ــازی اش درخشــان ب ب
ــا  ــا ب ــر شــده اســت؛ ام ــدون درخشــش ظاه ب
ایــن حــال بایــد بــه انتظــار بنشــینیم و ببینیــم 
او می توانــد در نفــت دســت بــه کار بزرگــی 
بزنــد و درخشــان ظاهــر شــود یــا نــه، چنــد مــاه 
دیگــر بایــد شــاهد اخــراج چندبــاره اش از نفــت 

باشــیم.
 علیرضا منصوریان

خیلی هــا بــا توجــه بــه نایب قهرمانــی اســتقالل 
در فصــل قبــل فکــر نمی کردنــد کــه منصوریــان 
ــه دو  ــا ایــن همــه ب ــار شــود. ب اینقــدر زود برکن
نکتــه توجــه کنیــم؛ اول اینکــه منصوریــان ســال 
قبــل هــم تــا پایــان همیــن هفته هــا وضعیتــی 
این گونــه داشــت و ســال قبــل هــم در معــرض 
ــود؛  ــل ب ــی نیم فص ــای میان ــراج در هفته ه اخ
بنابرایــن فکــر نکنیــم کــه او بــرای نخســتین بــار 
بــوده کــه در ایــن موقعیــت قــرار داشــته اســت. 
ــان خــودش  ــوده کــه منصوری نکتــه دوم ایــن ب

ــل داد.  ــتقالل ه ــی اس ــمت در خروج ــه س را ب
خریدهــای  تجربــه  او  کــه  باشــد  یادمــان 
ــه  ــد ک ــت و دی ــال اول را داش ــت در س گرانقیم
ــد؛ امــا  ــه زدن ــه او ضرب انتخاب هایــش چقــدر ب
در ســال دوم دقیقــا همــان کار را تکــرار کــرد و در 
همــان مســیر قــرار گرفــت. تکــرار همــان مســیر 
قاعدتــا بایــد بــه همــان نتایــج ختــم شــود. بــه 
ــا  ــان ب ــده بســیاری از کارشناســان منصوری عقی
ــه ریشــه ســوابق خــوب  دســت خــود تیشــه ب
ــی  ــا مدت ــل ت ــال حداق ــری اش زد و فع مربیگ

ــد. ــا باش ــت اخراجی ه ــد در لیس بای
 لوکا بوناچیچ

 لــوکای عبــوس در هیــچ باشــگاهی دوام نیاورده 
اســت. لــوکا اتفاقــا پیش بینی پذیرتریــن مربــی 
ــه ســرانجام  ــود ک ــگ ب ــاری لی در معــرض برکن
هــم برکنــار شــد. دربــاره او نیــازی بــه نوشــتن 
ــگاه  ــن ن ــه ای ــط ب ــب دیگــری نیســت؛ فق مطل
کنیــد کــه آخریــن ســالی کــه یــک فصــل تمــام 

ســرمربی تیمــی بــوده، کــی و کجــا بــوده و بــه 
چــه نتیجــه ای منجــر شــده اســت.

 اکبر میثاقیان
 اکبرآقــا هــم مدتــی اســت کــه در چرخــه 
برکنــاری افتــاده و جایــی دوام نمــی آورد. او 
ــی شــوک«  ــل در ســیاه جامگان »مرب ســال قب
بــود و تنهــا در بــازی آخــر فصــل توانســت 

تیمــش را در لیــگ برتــر نگــه دارد. 
ســیاه جامگان در ایــن فصــل بــه جــای اینکــه از 
فصــل قبــل درس بگیــرد، بــاز هــم همان مســیر 
ــرد و در ایــن مســیر  فصــل گذشــته را پیــش ب
ــل  ــم غیرقاب ــدان ه ــان چن ــر میثاقی اخــراج اکب
انتظــار نبــود؛ بــا ایــن حــال بــا شــناختی کــه از 
ــود دارد  ــار وج ــن انتظ ــم، ای ــیاه جامگان داری س
کــه در هفته هــای آخــر لیــگ اگــر کارشــان 
دوبــاره گــره بخــورد، دســت بــه دامــان اکبرآقــا 
ــتاد  ــان، اس ــر میثاقی ــد اکب ــه باش ــوند. هرچ ش

ــت. ــل اس ــر فص ــوک های آخ ش

گزارش کیمیای وطن از مربیان اخراجی لیگ برتر

اخراجیها

باشــگاه ذوب آهــن در واکنــش بــه اظهــارات مســئوالن 
باشــگاه ســپاهان اعــالم کــرد: قــرارداد ورزشــگاه فوالدشــهر 

ــون.  ــه ۷0 میلی ــوده، ن ــون ب ۴۴ میلی
ــه  ــه ب ــا توج ــن »ب ــگاه ذوب آه ــایت باش ــزارش س ــه گ ب
مصاحبــه اخیــر آقــای محســن طاهــری، مدیرعامــل 
باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان، مبنــی بــر اینکــه قــرارداد 
ــوده،  ــون ب ــا ۷0 میلی ــا م ورزشــگاه فوالدشــهر ذوب آهــن ب
جهــت شفاف ســازی و تنویــن افــکار عمومــی شــایان ذکــر 
ــا  ــغ قــرارداد ورزشــگاه فوالدشــهر ب اســت کــه آخریــن مبل
باشــگاه ســپاهان جهــت اســتفاده از ورزشــگاه فوالدشــهر 
ــوده اســت  ــان ب ــون و ۴0۱ هــزار و 500 توم ــغ ۴۴ میلی مبل
ــه ایــن  ــور برگــزار شــده ب ــر ن و البتــه در مســابقاتی کــه زی
مبلــغ، ۱2 میلیــون و 25۴ هــزار و 8۱۴ تومــان اضافــه 

می شــده اســت.« 

در ایــن اطالعیــه همچنیــن آمــده: »مســابقات تیــم فوتبــال 
ــران و  ــتقالل ته ــپولیس و اس ــای پرس ــا تیم ه ــپاهان ب س
ذوب آهــن اصفهــان بــا ۳0 درصــد مبلــغ اضافه تــر محاســبه 
می شــده اســت. تاریــخ آخریــن قــرارداد باشــگاه ذوب آهــن 
ــا باشــگاه فــوالد  جهــت اســتفاده از ورزشــگاه فوالدشــهر ب
ــد شــده و  ــرداد ۹5 منعق ــخ ۷ م ــه ســپاهان، در تاری مبارک
ــه ورزشــگاه فوالدشــهر  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــن نبای همچنی
ــگاه های  ــی از ورزش ــوان یک ــه عن ــر ب ــال اخی در دوازده س
 A برگزیــده کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا رتبه بنــدی
انتخــاب شــده و همــواره میزبــان مــورد تائیــد ایــن 
کنفدراســیون جهــت برگــزاری رقابت هــای لیــگ قهرمانــان 
ــی  ــون تمام ــه تاکن ــر اینک ــالوه ب ــت؛ ع ــوده و هس ــیا ب آس
قهرمانی هــا و افتخــارات تیــم همشــهری در ســالیان اخیــر، 

ــم خــورده اســت.« در ورزشــگاه فوالدشــهر رق

ــا  محمــد پنجعلــی، پیشکســوت تیــم فوتبــال پرســپولیس، ب
بیــان اینکــه ســیامک نعمتــی و بشــار رســن می تواننــد بــرگ 
برنــده ایــن تیــم باشــند، گفــت: گــره کــور پرســپولیس در بــازی 

ــاز شــود. ــا یــک گل ب ــد ب ــا الهــالل می توان ب
محمــد پنجعلــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره بــازی 
ــیا  ــان آس ــگ قهرمان ــی لی ــپولیس در نیمه نهای ــت پرس برگش
ــازی، شــرایط خــاص  ــالل عربســتان گفــت: هــر ب ــل اله مقاب
خــودش را دارد. کســی نمی توانــد نتیجــه بــازی رفــت را 
کــه باخــت چهــار بــر صفــر پرســپولیس را بــه همــراه داشــت 
ــا  ــود دقیقــه دیگــر فرصــت اســت ت ــد؛ امــا حــاال ن عــوض کن

ــد. ــان بدهن ــان را نش ــد و خودش ــان کاری کنن بازیکن
ــک  ــرد: تاکتی ــح ک ــه تصری ــپولیس در ادام ــوت پرس پیشکس
برانکــو ایوانکوویــچ در ایــن بــازی، حــرف اول و آخــر را می زنــد. 
گــره کــور پرســپولیس در همــان دقایــق نخســت می توانــد بــا 

یــک گل بــاز شــود. یــک گل در همــان ۱0 دقیقــه ابتدایــی بــازی 
ــد. ــه ســود پرســپولیس برگردان ــد ورق را کامــال ب می توان

پنجعلــی درخصــوص غیبــت بازیکنــان اصلــی پرســپولیس در 
ــی دارد.  ــار داشــت: پرســپولیس شــرایط خوب ــدار اظه ایــن دی
ــه  ــرش را ب ــان مدنظ ــد بازیکن ــم می توان ــن تی ــی ای کادر فن
ــاد  ــای فرش ــه ج ــو ب ــم برانک ــد. نمی دان ــن کن ــی جایگزی خوب
ــا  ــد داد؛ ام ــرار خواه ــدان ق ــی را در می ــه بازیکن ــدزاده چ احم
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه گزینه هــای ایده آلــی همچــون 
ــد  ــد کــه می توانن ســیامک نعمتــی و بشــار رســن وجــود دارن

ــد. ــده پرســپولیس لقــب بگیرن ــرگ برن ب
ــیا  ــان آس ــگ قهرمان ــی لی ــه نیمه نهای ــت مرحل ــدار برگش دی
تیم هــای  بیــن   ۱۹:۳0 ســاعت  از  و  سه شــنبه  امــروز 
ــزار  ــان برگ ــقط عم ــتان در مس ــالل عربس ــپولیس و اله پرس

ــد. ــد ش خواه

ورزش

،،
هنوز مدت زیادی از شروع مسابقات 
لیــگ برتــر فوتبــال کشــور نگذشــته 
اســت؛ امــا در همیــن مــدت کوتــاه 
چندیــن مربــی بــه دالیــل مختلــف 

شــده اند اخــراج 
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وضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمیادارهثبتاسناد

کاشان
برابــر آراء صــادره  هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ــات  ــان تصرف ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب مس
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت . 
ــه  ــورد تقاضــا ب ــان و امــاک م ــذا  مشــخصات متقاضی ل
ــه  ــت ب ــوم در2  نوب ــاع عم ــور اط ــه منظ ــر ب ــرح زی ش
ــخاص  ــه اش ــود 0 در صورتیک ــی میش ــه 15 روز آکه فاصل
ــی  ــان اعتراض ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
داشــته باشــند . مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
کاشــان تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه 

مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد.
۱(رای شــماره ۱۳۹660۳020۳۴0۱06۷8 هیــأت دوم.زهــره 
فــدوی کاشــانی فرزنــد علــی بشــماره  شناســنامه6۹صادره 
ملی۱26۱۹۳۱0۴۱-ششــدانگ  بشــماره   کاشــان  از 
 5 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت۱۷۳/۳5  یکبابخانــه 
فرعــی از پــالک ۹0- اصلــی واقــع در اراضــی شــهر 

رســمی( بخش۱کاشــان)مالک 

دوم. هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱2۷۱۴ شــماره  2(رای 
بشــماره   ســیدمهدی  فرزنــد  سیدجعفرخراســانی 
شناســنامه65صادره ازکاشان بشــماره  ملی۱26۱۴۱6۴8۱-

ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت۱8۹/۷5 مترمربع بشــماره 
ــمتی  ــی و قس ــماره ۱و2و۳و۴فرع ــزی ازش ــی مج 5 فرع
از مشــاعات ازپــالک 6۳5۱- اصلــی واقــع دراراضــی 
خراســانی  ازمهــدی  شهربخش۱کاشــان)خریداری 

ــدی( ــم اله ــه اعل ومرضی

هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱0685 شــماره  ۳(رای 
محمدبشــماره   فرزنــد  دوم.عذراجعفرابــادی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۱۳8صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی۱2622۱65۳2-س
ــزی  ــی مج ــماره ۱۱ فرع ــع بش ــاحت۱۱2/20 مترمرب بمس
از2فرعــی وقســمتی ازمشــاعات از پــالک 658۳- اصلــی 
واقــع در اراضــی شــهر بخش۱کاشــان)مالک رســمی(
 ۱۳۹660۳020۳۴0۱068۴ شــماره  ۴(رای 
اقــا  علــی  فرزنــد  خبــره  دوم.حســن  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۹۷۱صادره  بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی۱26۱556۴88-س
ــزی  ــی مج ــماره ۱۱ فرع ــع بش ــاحت۱۱2/20 مترمرب بمس
از2فرعــی وقســمتی ازمشــاعات از پــالک 658۳- اصلــی 
واقــع در اراضــی شــهر بخش۱کاشــان)مالک رســمی( 
5(رای شــماره ۱۳۹660۳020۳۴00۹۳5۴ هیــأت اول.بتــول 
مباشــری فرزنــد اســماعیل بشــماره  شناســنامه۷۷صادره 
ملی۱262۱۴۹۳8۱-ششــدانگ  بشــماره   ازکاشــان 
مترمربــع  بمســاحت2۱5/5۷  قدیمــی  یکبابخانــه 
بشــماره 8 فرعــی مجــزی از شــماره  ۷و6و5 و۴ و۳ 
ــهر  ــی ش ــع در اراض ــی واق ــالک ۷۹0۳- اصل ــی از پ فرع

رســمی(  بخش۱کاشــان)مالک 
 ۱۳۹660۳020۳۴0۱2۷۳۷ شــماره  رای   )6
اقاعبــاس  فرزنــد  عالئیــان  عفــت  دوم.  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه2۹۹۹صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ششــدانگ   -  ۱2605۴6۱0۱ ملــی 
بمســاحت۱80/65مترمربع بشــماره ۱۱۱۴8 فرعــی مجــزی 
ــی  ــالک 2- اصل از شــماره ۳۷6 و۳۷8 فرعــی مکــرر از پ
واقــع در صالــح ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی( 

هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00588۹ شــماره  ۷(رای 
ســیدمحمد  فرزنــد  مرصعــی  دوم.ابوالقاســم 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۴8۱صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی۱26۱5۳8۳۳۱-ششــدانگ 
بمســاحت۱6۱/۴5مترمربع بشــماره ۱۱۴۷۴فرعــی مجــزی 
ازشــماره ۱۱28۴ فرعــی از پــالک 2- اصلــی واقــع در صالح 
ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از ورثــه ســیدرضا مرصعــی( 
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۹26۹ شــماره  8(رای 
فرزندغالمحســین  ظریــف  دوم.سجادســالمی 
اســدابادهمدان  از  شناســنامه22صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی۴0۱۱882۱6۱-ششــدانگ  بشــماره  
بمســاحت۹2/۷5مترمربع بشــماره ۱۱۴85فرعــی مجــزی 
از شــماره  2۷5 فرعــی از پــالک 2- اصلــی واقــع در صالــح 
عبدالهــی(  ازمهــدی  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 
اول. هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱۱0۳6 شــماره  ۹(رای 

احســان شــکرریز فرزنــد رحمــت الــه بشــماره  شناســنامه 
ــی۱26۳22۷658- ــماره  مل ــان بش ــادره از کاش ۳۷2 ص

موقوفــه  درعرصــه  احداثــی  اعیانــی  ششــدانگ 
۱۱۴8۷فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت۳0۷/06 
مجــزی از80۷ فرعــی از پــالک 2- اصلــی واقــع در صالــح 

ابــاد بخش2کاشــان)اجاره نامــه ازاوقــاف(
دوم. هیــأت    ۱۳۹660۳020۳۴0۱062۴ شــماره  ۱0(رای 
بشــماره   فرزنــد غالمحســین  بیکــی  فاطمــه حســن 
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره  ملــی۱2500205۱۴-
ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
فرعــی   ۱۱۴8۹ بشــماره  بمســاحت۱2۳/۳۳مترمربع 
مجــزی از شــماره ۹625 فرعــی از پــالک 2- اصلــی واقــع 
در صالــح ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازامیرحســین 

جلودارپــور( 
هیــأت    ۱۳۹660۳020۳۴0۱062۳ شــماره  ۱۱(رای 
محمــد  فرزنــد  جلودارپــور  دوم.امیرحســین 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۹۴۷صادره  بشــماره  

ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ملی۱26۳۳220۱8-ســه 
ــماره  ــاحت۱2۳/۳۳مترمربع بش ــاختمان بمس ــاب س یکب
ــالک  ــی از پ ــماره ۹625 فرع ــزی از ش ــی مج ۱۱۴8۹ فرع
ــان)مالک  ــاد بخش2کاش ــح اب ــع در صال ــی واق 2- اصل

رســمی( 

۱2(رای شــماره ۱۳۹660۳020۳۴00۷۳68 هیأت اول.مهدی 
چــراغ بیکــی فرزنــد احمــد بشــماره  شناســنامه۱۳2صادره 
دانــگ  ملی۱262۳۴2۳۴۱-ســه  بشــماره   کاشــان  از 
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت۱۹0/25مترمربع بشــماره 

658 فرعــی از پــالک۳و۱8- اصلــی واقــع در غیــاث 

ــن  ــطه ازمالکی ــع الواس ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش اب
ــاد کاشــان( ــاث اب مشــاعی غی

هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۷۳6۹ شــماره  ۱۳(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  نیاســر  عطــری  اول.مهیــن 
بشــماره   نیاســر  از  شناســنامه۹صادره  بشــماره  
ازششــدانگ  دانــگ  ملی۱262۹5۱666-ســه 
 658 بشــماره  بمســاحت۱۹0/25مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی از پــالک۳و۱8- اصلــی واقــع در غیــاث ابــاد 
ازمالکیــن  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

کاشــان( ابــاد  غیــاث  مشــاعی 
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۹25۹ شــماره  ۱۴(رای 
حســین  فرزنــد  میــری  میــدان  زارع  دوم.حمیدرضــا 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۱5۹صادره  بشــماره  
ملی۱26۱۹8۹۳۱۷-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت۱2۷مترمربع بشــماره 665 فرعی از پالک۳و۱8- 
اصلــی واقــع در غیــاث ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 

ــان(  ــاد کاش ــاث اب ــاعی غی ــن مش ــطه ازمالکی الواس
۱5(رای شــماره ۱۳۹660۳020۳۴00۹262 هیــأت دوم.الهام 

شناســنامه2658صادره  فرزندمحمدبشــماره   طوطیــان 
دانــگ   ملی۱26۳۳۳۹۱0۷-ســه  بشــماره    ازکاشــان 
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت۱2۷مترمربع بشــماره 
از پــالک۳و۱8- اصلــی واقــع در غیــاث  665 فرعــی 
ــن  ــطه ازمالکی ــع الواس ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش اب

ــان( ــاد کاش ــاث اب ــاعی غی مش
 ۱۳۹660۳020۳۴006۷55 شــماره  ۱6(رای   
ماشــااله  فرزنــد  علیمــی  اول.مجتبــی  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه520۴صادره  بشــماره  
ملی۱26۳۳6۴55۱-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت۱۷۹۳/۱5  ســوله  کارگاه 
ــاد  ــع در عیســی اب ــی واق ــالک ۴ - اصل ــی از  پ 252 فرع

کوچــی(  الــه  ازولــی  بخش2کاشــان)خریداری 
اول. هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴006۷56 شــماره  ۱۷(رای 

میترابخشــنده فر فرزند علی بشــماره  شناســنامه0صادره از 
کاشــان بشــماره  ملی۱250۱08۱۷۹-ســه دانگ ازششدانگ 
یکبــاب کارگاه ســوله بمســاحت۱۷۹۳/۱5مترمربع بشــماره 
ــاد  ــی اب ــع در عیس ــی واق ــالک۴- اصل ــی از پ 252 فرع

بخش2کاشــان)خریداری ازولــی الــه کوچــی( 
 ۱۳۹660۳020۳۴00۹666 شــماره  ۱8(رای 
باباماشــااله  فرزنــد  گــو  حــق  اول.مهــدی  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه۳8۹2۴صادره  بشــماره  
یکبــاب  ملی۱260۳۷۹26۴-ششــدانگ  بشــماره  
 25۳ بشــماره  بمســاحت۳6۷/۴8مترمربع  کارگاه 
ابــاد  عیســی  در  واقــع  اصلــی  پــالک۴-  از  فرعــی 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک 
 ۱۳۹660۳020۳۴0۱0۷50 شــماره  ۱۹(رای 
علیرضــا  فرزنــد  غفارپــور  اول.ماشــااله  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۳صادره  بشــماره  
اعیانــی  ازششــدانگ  ملی۱2۳۹۷58۳08-چهاردانــگ 
احداثــی درعرصــه موقوفــه بمســاحت۱۹6مترمربع بشــماره 

۹5۷0فرعــی مجــزی از شــماره ۱۳۹5 فرعــی از پــالک ۱۱- 

اصلــی واقــع در زیــدی بخش2کاشــان)اجاره نامــه اوقاف(

20(رای شــماره ۱۳۹660۳020۳۴0۱0۷5۱ هیــأت اول.امینــه 
شــجاعی زاده فرزند اســداله بشــماره  شناســنامه۱۹0صادره 
دانــگ  ملــی۱26۱6۴2۹۳۷-دو  بشــماره   کاشــان  از 
موقوفــه  عرصــه  در  احداثــی  اعیانــی  ازششــدانگ 
ــزی از  ــی مج ــماره ۹5۷0 فرع ــاحت۱۹6مترمربع بش بمس

شــماره ۱۳۹5 فرعــی از پــالک ۱۱- اصلــی واقــع در زیــدی 
بخش2کاشــان)اجاره نامــه اوقــاف(

اول.  هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱0۷۱۷ شــماره  2۱(رای 
ــد ســیدمحمود  ســید حســین ســیدی حســنارودی فرزن
بشــماره   ازکاشــان  5۳۱ صــادره  بشــماره  شناســنامه 
ملی۱260۹۴0۷56-ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل بر 
ــاری بمســاحت۹8/۷5مترمربع بشــماره  ۹5۷۱ فرعــی  انب
مجــزی از شــماره 66۴۹ فرعــی از پــالک ۱۱- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــدی بخش2کاش در زی
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱0۷۱۳ شــماره  22(رای 
محمــد  فرزنــد  پرســتی  یــزدان  اول.عباســعلی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۹۴۷صادره  بشــماره  
ملی۱26۱۴5۷۳۴۱-ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 
ــماره  ــاحت2۳0/22مترمربع بش ــاق بمس ــر اط ــتمل ب مش
ــالک  ــی از پ ــماره ۴65۳ فرع ــزی از ش ــی مج 568۱ فرع
۱۳- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم بخش2کاشــان)مالک 

رســمی(
دوم. هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱22۳0 شــماره  2۳(رای 

ســیاوش حکیمــی کاشــانی فرزنــد علــی محمــد بشــماره  
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره  ملــی۱250۴۹0۷۱5-
ازیکبابخانــه  قســمتی  ازششــدانگ  چهاردانــگ 
بمســاحت2/56مترمربع بشــماره 5۷5۳ فرعــی از8۹۷ 

ازپــالک ۱۳- اصلــی واقــع دردشــت حکیــم  فرعــی 
بخش2کاشــان)خریداری ازوراث علیمحمدنــوروزی وملک 

جوانمــردی (
دوم. هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱22۳۱ شــماره  2۴(رای 
ــماره   ــد بش ــی محم ــد عل ــانی فرزن ــی کاش ــه حکیم غزال
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره  ملــی۱250۱8۳8۹۱-
ازیکبابخانــه  قســمتی  ازششــدانگ  دودانــگ 
بمســاحت2/56مترمربع بشــماره 5۷5۳ فرعــی از شــماره 
دشــت حکیــم  در  واقــع  اصلــی  پــالک ۱۳-  از   8۹۷
بخش2کاشــان)خریداری ازوراث علیمحمدنــوروزی وملک 

جوانمــردی(
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۱۱۱۷ شــماره  25(رای 
بشــماره   حســین  فرزنــد  اول.احمدمیرزائــی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۱06۴صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان ملی۱26۱86۳۳۷2-س
بمســاحت۱۳5مترمربع بشــماره 2228۷فرعــی مجــزی از 
شــماره 8056 فرعــی از پــالک ۱5- اصلــی واقــع درناجــی 

جــوان( ازامیررضــا  ابادبخش2کاشــان)خریداری 
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۱۱۱8 شــماره  26(رای 
عبــاس  فرزنــد  موغــاری  محمــدی  اول.نرگــس 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه5۴۱صادره  بشــماره  
ملی۱262۳5۱۱۷0-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت۱۳5مترمربع بشــماره 2228۷فرعــی مجــزی از 
شــماره 8056 فرعــی از پــالک ۱5- اصلــی واقــع درناجــی 

جــوان( ازامیررضــا  ابادبخش2کاشــان)خریداری 
دوم. هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۱۱66 شــماره  2۷(رای 

بشــماره   اســداله  فرزنــد  دره  خیراندیــش  افســانه 
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره  ملــی۱250۱۳۴5۱۱-
ــاحت۷۹/۱8مترمربع  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب شش
از پــالک ۱5-  از۱۱۳۹6 فرعــی  بشــماره 22۳06فرعــی 
ــع  ــان)خریداری م ــی ابادبخش2کاش ــع درناج ــی واق اصل
ــالح  ــون ف ــی وخات ــی ارمک ــیب امین ــطه ازوراث مس الواس

ــی( ارمک
28(رای شــماره ۱۳۹660۳020۳۴00۱۱6۹ هیــأت دوم.جــواد 
مادابــی فینــی فرزندمحمد بشــماره  شناســنامه8۳۱صادره 
دانــگ  ملی۱26۳566650-ســه  بشــماره   ازکاشــان 

ازششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت۳6مترمربع بشــماره 
22۳08فرعــی از ۴0۳6 فرعــی از پــالک ۱5- اصلــی واقــع 

درناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 
ــره( ــی و غی ــی بیدگل ازحســن زراعت

هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۱۱۷۱ شــماره  2۹(رای 
فرزنداســماعیل  فینــی  دوم.محمدمادابــی 
بشــماره   ازکاشــان  شناســنامه6صادره  بشــماره  
یکبــاب  ازششــدانگ  دانــگ  ملی۱26285۴۴۳۱-ســه 
مغــازه بمســاحت۳6مترمربع بشــماره 22۳08فرعــی از 
ــاد  ــی اب ــع درناج ــی واق ــالک ۱5- اصل ــی از پ ۴0۳6 فرع
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازحســن زراعتــی 

غیــره( و  بیدگلــی 
اول. هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۳۴۹5 شــماره  ۳0(رای 
حســین فتاحیــان فرزندعلــی بشــماره  شناســنامه6صادره 
ملی۱26۳2680۷2-ششــدانگ  بشــماره   ازکاشــان 
ــی  ــماره 22۳8۷فرع ــاحت۱00مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
مجــزی از شــماره ۷۴۹۹ فرعــی از پــالک ۱5- اصلــی واقــع 
درناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازامیرحســین 

ــکار( بی
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00582۱ شــماره  ۳۱(رای 
بشــماره   محمــود  فرزنــد  بخشــی  اول.امیرحســین 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۴۴۱8صادره 
ــاحت۹6  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ملی۱26۳۳56۷02-شش
از شــماره  بشــماره 22۴26 فرعــی مجــزی  مترمربــع 

ــاد  ــی اب ــع درناج ــی واق ــالک ۱5- اصل ــی از پ 66۷۱ فرع
زاده( سعیدحســین  از  بخش2کاشــان)خریداری 

اول. هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۷۴26 شــماره  ۳2(رای 
مهــدی خیرخــواه کلــه فرزنــد محمدحســین بشــماره  
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره  ملــی۱25008۷52۱-
ــع  ششــدانگ ســاختمان مســکونی بمســاحت۱00 مترمرب
 ۷۴۴2 شــماره  از  مجــزی  فرعــی   22۴2۷ بشــماره 
ابــاد  درناجــی  واقــع  اصلــی   -۱5 پــالک  از  فرعــی 

ازمحمــدزکاری( بخش2کاشــان)خریداری 
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۷۹۹۳ شــماره  ۳۳(رای 
ماشــااله  فرزنــد  بیدگلــی  مرصعــی  دوم.حســین 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه25۱0صادره  بشــماره  
مغــازه  یکبــاب  ملی۱26۱۹۷2۱8۱-ششــدانگ 
بمســاحت۹0/05 مترمربــع بشــماره 22۴52 فرعــی از پالک 
۱5- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه از مالکیــن مشــاعی ناجــی ابــاد(
 ۱۳۹660۳020۳۴00۹۴۴۹ شــماره  ۳۴(رای 
فرزنــد  رهقــی  محمــدی  دوم.معصومــه  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه۱۴۳۱صادره  بشــماره   علــی 
یکبابخانــه  ملی۱26۱22888۱-ششــدانگ  بشــماره  
مجــزی  2250۳فرعــی  بشــماره  بمســاحت۱00مترمربع 
ــع در  ــی واق ــالک ۱5- اصل ــی از پ ــماره  5۳۹5 فرع از ش
الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  ناجــی 

بوســتانی( ازمحســن 
دوم. هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱08۹0 شــماره  ۳5(رای   

بشــماره   حســین  فرزنــد  قزاانــی  علیخانــی  مهدیــه 
کاشــان از  شناســنامه0صادره 

ازششــدانگ  دانــگ  ملی۱2500525۹۹-ســه  بشــماره  
ــماره  2250۴  ــع بش ــاحت88/۳2 مترمرب ــه بمس یکبابخان
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -۱5 پــالک  از  فرعــی 
ازمالکیــن  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

مشــاعی ناجــی ابــاد(
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱08۹۱ شــماره  ۳6(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  فــر  دلخــواه  دوم.احمدرضــا 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۳۳۳6صادره  بشــماره  
ملی۱26202۱0۷۳-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت88/۳2 مترمربــع بشــماره 2250۴ از پــالک ۱5- 

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 
الواســطه ازمالکیــن مشــاعی ناجــی ابــاد(

هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۹6۹۷ شــماره  ۳۷(رای 
بشــماره   نصرالــه  فرزنــد  یــار  اول.ناهیدفــرخ 
بشــماره   بیــدگل  و  آران  از  شناســنامه۳6۴صادره 
ســاختمان  یکبــاب  ملی6۱۹۹60۴88۱-ششــدانگ 
 22505 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت۱۳۱/6۴ 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -۱5 پــالک  از  فرعــی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۹66۳ شــماره  ۳8(رای 
اســداله  فرزنــد  ایوبــی  زاده  حســین  اول.محمــد 
کاشــان  از  شناســنامه۱0۴۹6صادره  بشــماره  
چهاردیــواری  ملی۱2606۱۱۳۱0-ششــدانگ  بشــماره  

بشــماره  بمســاحت۱60مترمربع  براطــاق  مشــتمل 

درناجــی  واقــع  اصلــی   -۱5 پــالک  از  22506فرعــی 

خیرخــواه( ازملیحــه  ابادبخش2کاشــان)خریداری 
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۹6۷8 شــماره  ۳۹(رای 
حســین  فرزنــد  حجــازی  اخــوان  اول.حمیدرضــا 
کاشــان  از  شناســنامه2۳۷5صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی۱262052۱۱۴-ششــدانگ  بشــماره  
بشــماره 22508فرعــی مجــزی  بمســاحت۱00مترمربع 
از۹۳۴5فرعــی از پــالک ۱5- اصلــی واقــع درناجــی 

رســمی( ابادبخش2کاشــان)مالک 

 ۱۳۹660۳020۳۴0۱06۳8 شــماره  ۴0(رای 
محمــد  فرزنــد  دوم.حمیدحفیظیــان  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه86صادره  بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی۱26۱8۷۷۳۳0-س
مجــزی  225۱0فرعــی  بشــماره  بمســاحت۱00مترمربع 
درناجــی  واقــع  اصلــی   -۱5 پــالک  از  از56۱۹فرعــی 

رســمی( ابادبخش2کاشــان)مالک 
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱06۳۹ شــماره  ۴۱(رای 
حســین  فرزنــد  مجــرد  نمدیــان  دوم.زهــرا 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۱۳66صادره  بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی۱262085۳۳0-س
مجــزی  225۱0فرعــی  بشــماره  بمســاحت۱00مترمربع 
درناجــی  واقــع  اصلــی   -۱5 پــالک  از  از56۱۹فرعــی 

ازحمیدحفیظیــان( ابادبخش2کاشــان)خریداری 
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۹2۷۱ شــماره  ۴2(رای 
حســنعلی  فرزنــد  بیدگلــی  باقــری  دوم.شمســی 
وبیــدگل  آران  از  شناســنامه۱۴۴صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی6۱۹۹۴088۹6-ششــدانگ  بشــماره  
بمســاحت۱۹8/5۹مترمربع بشــماره 225۱۱فرعــی ازپــالک 
۱5- اصلــی واقــع درناجــی ابادبخش2کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه ازمالکیــن مشــاعی ناجــی ابــاد(
دوم. هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱0۹5۱ شــماره  ۴۳(رای 

مســعودهادیان فرزند نوراله بشــماره  شناســنامه۱8۱صادره 
ملی۱2620۳0۱88-ششــدانگ  بشــماره   کاشــان  از 
بشــماره  بمســاحت۱5۹/۴0مترمربع  یکبابخانــه 
درناجــی  واقــع  اصلــی   -۱5 ازپــالک  225۱2فرعــی 
ابادبخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از مالکیــن 

مشــاعی ناجــی ابــاد(
دوم. هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱0۹۱۳ شــماره  ۴۴(رای 
مهــدی ذراتی فرزند غالمعلی بشــماره  شناســنامه۱۹صادره 
از کاشــان بشــماره  ملی۱26۱۹2۷2۷۴-ششــدانگ یکباب 

مغــازه بمســاحت۱2/۹0مترمربع بشــماره 225۱6فرعــی 
واقــع  اصلــی   -۱5 ازپــالک  از202۴2فرعــی  مجــزی 

ــطه از  ــع الواس ــان)خریداری م ــی ابادبخش2کاش درناج
ــی( ــر ذرات جعف

هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱086۴ شــماره  ۴5(رای 
علــی  فرزنــد  کار  ینجــه  باقــرزاده  دوم.مســلم 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۷5۳۹صادره  بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی۱26۳۳8۷۹0۱-س
بمســاحت6۷/60مترمربع بشــماره 225۱۷فرعــی ازپــالک 
۱5- اصلــی واقــع درناجــی ابادبخش2کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه از مالکیــن مشــاعی ناجــی ابــاد(

هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱0865 شــماره  ۴6(رای 
احســان  ســید  فرزنــد  جهانتــاب  دوم.زهراســادات 
بشــماره  شناســنامه۱۳۴۹۴صادره از کاشــان بشــماره  
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی۱26۳۴۴۷۴22-ســه دان
بمســاحت6۷/60مترمربع بشــماره 225۱۷فرعــی ازپــالک 

۱5- اصلــی واقــع درناجــی ابادبخش2کاشــان)خریداری 
ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس م

هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱0۹65 شــماره  ۴۷(رای 
حســین  فرزنــد  ارمکــی  دوم.ســعیدصالحی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه80۷صادره  بشــماره  
زمیــن  قطعــه  ملی۱26۱۱۴8۳55-ششــدانگ 
ــاحت۷۷/۷0مترمربع  ــاختمان بمس ــتمل برس محصورمش
بشــماره 225۱8فرعــی ازپــالک ۱5- اصلــی واقــع درناجی 
ابادبخش2کاشــان)خریداری باواســطه ازشمســی بخشــی 

کاشــی(
  ۱۳۹660۳020۳۴0۱06۷6 شــماره   رای   )۴8
بشــماره   علــی  فرزنــد  ترکــی  ســعید  دوم.  هیــأت 
ملــی  بشــماره   قــم  از  شناســنامه۱۴۷۳۱صادره 

یکبابخانــه  ششــدانگ   -  0۳86۳8۹۴۴6
22520فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت۹6 

ــالک ۱5-  ــده شــماره 66۷۱ فرعــی ازپ مجــزی از باقیمان

اصلــی واقــع درناجــی ابادبخش2کاشــان)خریداری مــع 
کاشــی( زاده  سعیدحســین  از  الواســطه 

دوم. هیــأت  شــماره ۱۳۹660۳020۳۴0۱2۷0۴  ۴۹(رای 

بشــماره   محمــد  علــی  فرزنــد  زاده  محمدرضاباشــی 
شناســنامه۱65صادره از قم بشــماره  ملــی0۳85۱۳2۱0۷-
مترمربــع  بمســاحت۱5۳/8۳  یکبابخانــه  ششــدانگ 

واقــع  اصلــی   -۱5 ازپــالک  225۳2فرعــی  بشــماره 

ــطه از  ــع الواس ــان)خریداری م ــی ابادبخش2کاش درناج
ــی( ــی کاش ــی بخش شمس

هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱26۳5 شــماره  50(رای 
احمــد  فرزنــد  مقــدم  قصابــی  دوم.فاطمــه 
کاشــان  از  شناســنامه۱۱85صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی۱26۱۹۱266۷ششــدانگ  بشــماره  
بمســاحت۷5مترمربع بشــماره 2255۹فرعــی مجــزی 
واقــع درناجــی  ازپــالک ۱5- اصلــی  از۷۹۴5فرعــی 

ابادبخش2کاشــان)خریداری ازمنیــره کریمــی مرقــی(
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۳۹۹8 شــماره  5۱(رای 
ســیدرضا  فرزنــد  مفــرد  اســالمبولی  دوم.ســیدعلی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۱02۴صادره  بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی۱26۱۷2۳6۹۴-س

بمســاحت۱۱2/۳0مترمربع بشــماره 65۳8فرعــی مجــزی 
از5۱6۹  فرعــی ازپــالک 2۳- اصلــی واقــع دردرب فیــن 
ــع الواســطه ازحــاج حســن  بخش2کاشــان)خریداری م

ــی( بخش
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۴000 شــماره  52(رای 
بشــماره   عبــاس  فرزنــد  ضیغــم  دوم.مرضیــه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۱۳5۳صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی۱26۱۷52۷۳2-س
بمســاحت۱۱2/۳0مترمربع بشــماره 65۳8فرعــی مجــزی 
ــن  ــع دردرب فی ــی واق ــالک 2۳- اصل ــی ازپ از5۱6۹ فرع
ــع الواســطه ازحــاج حســن  بخش2کاشــان)خریداری م

بخشــی(
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۹۳02 شــماره  5۳(رای 
بشــماره   قاســم  فرزنــد  صالحــی  اول.حســینعلی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه6۳8۷صادره 
مغــازه  یکبــاب  ملی۱2605۷0۳۱2-ششــدانگ 

ــزی  ــی مج ــماره 655۱فرع ــاحت2۳/2۱مترمربع بش بمس
ــع دردرب  ــی واق ــالک 2۳- اصل ــی ازپ از۳۳۴و۳۳5 فرع

صالحــی( قاســم  از  بخش2کاشــان)خریداری  فیــن 

هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴00۹۳20 شــماره  5۴(رای   
بشــماره   حســن  فرزنــد  جلــودار  اول.حســین 

کاشــان از  شناســنامه552صادره 

یکبابخانــه  ملی۱26220۳۴06-ششــدانگ  بشــماره  

بمســاحت25۱مترمربع بشــماره 6552فرعــی مجــزی 

از۴8۹0 فرعــی ازپــالک 2۳- اصلــی واقــع در درب فیــن 

بخش2کاشــان)خریداری از پرویــز مهدیــزاده(
هیــأت   ۱۳۹660۳020۳۴0۱0۷20 شــماره  55(رای 
بشــماره   فرزندعبــاس  زارع  اســمعیلی  اول.علــی 

بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۴0۴۴8صادره 
زمیــن  قطعــه  ملی۱260۳۹۴52۳-ششــدانگ 
ــاحت2۹/25مترمربع  ــاختمان بمس ــتمل برس محصورمش

ــالک  ــی  از پ ــزی از65۴فرع ــی مج ــماره ۱۱0۴۳فرع بش

۳۳- اصلــی واقــع درفین کوچــک بخش2کاشــان)مالک 
ادامهدرصفحه10رســمی(

بشار،کلیدصعودپرسپولیسبهفینالآسیابیانیهباشگاهذوبآهندرپیواکنشسپاهانیها



حرف و نقل

 دفتر تخصصــی ادبیات و زبان ســازمان فرهنگی تفریحی 
ــه »شــب های شــعر  ــان ســومین برنام شــهرداری اصفه
حوضخانــه« را بــا حضــور میــاد عرفان پــور برگــزار 
می کنــد. ایــن برنامــه روز چهارشــنبه 26 مهرمــاه ســاعت 
ــه  ــور« در محــل حوضخان ــاد عرفان پ ــا حضــور »می 16 ب
الغدیــر واقــع در خیابــان عامــه امینــی بــاغ غدیــر برگــزار 

خواهــد شــد.
 نمایــش »بازیگرشــو« بــه نویســندگی مهنــاز قبــادی 
ــزاری  ــی برگ ــری، در روز پایان ــا قلعگ ــی رض ــا کارگردان ب
دومیــن جشــنواره  غیررقابتــی نمایش هــای بیرونــی 
ــر جمعــه 2۸ مهرمــاه، رأس ســاعت 1۸:۴۵ در  ــاالر هن ت

ــود. ــرا می ش ــاژوان اج ــارک ن پ
ــزادی،  ــام به ــد بهن ــم بلن ــی«، ســومین فیل  »وارونگ
وارد شــبکه نمایــش خانگــی شــد. ایــن فیلــم بــا بــازی 
ــودای  ــش س ــا در بخ ــی مصف ــاهی و عل ــحر دولتش س
ــم فجــر  ــن دوره جشــنواره فیل ســیمرغ ســی و چهارمی
حضــور داشــت و همچنیــن در بخــش نوعــی نــگاه دوره 
شــصت و نهــم جشــنواره فیلــم کــن نیــز پذیرفتــه شــد.

ــوی« در  ــک »دی ــه عروس ــکیبا، صداپیش ــن ش  هوت
ــت«  ــور توئیس ــکال »الی ــش موزی ــزی، در نمای کاه قرم

ــد. ــازی می کن ــروف را ب ــن مع ــش فاگی نق
ــر و تلویزیــون  ــان، بازیگــر ســینما، تئات  علــی نصیری
درخصــوص حضــور دوبــاره خــود در جشــنواره فیلــم فجر 
گفــت: امســال در فیلــم »حکایــت دریــا« بــه کارگردانــی 
»بهمــن فرمــان آرا« حضــور دارم و تــا آنجــا کــه می دانــم 
ــد  ــم فجــر امســال خواه ــه جشــنواره فیل ــم ب ــن فیل ای

رســید.
ــی روش  ــوس ک ــابق کارل ــتیار س ــازی، دس ــد نم  امی
در تیــم ملــی، دامــاد خانــواده لیــا اوتــادی شــد. امیــد 

ــادی ازدواج کــرد. ــا اوت ــا خواهــر لی نمــازی ب
 فیلــم »حــد« کــه در بخــش بهتریــن بازیگــر بــرای 
ــی جشــنواره   ــن کارگردان ــا و بهتری ــازی داوود معینی کی ب
ــت  ــه دریاف ــق ب ــود، موف ــده ب ــزد ش ــز نام ــوود هیل هالی

جایــزه بهتریــن فیلــم کوتــاه خارجــی شــد.
ــی  ــژه میدان ــای وی ــر جلوه ه ــوقی، مدی ــاس ش  عب
ــت:  ــای خــود گف ــن فعالیت ه ــاره جدیدتری ســینما، درب
چنــدی پیــش کار جلوه هــای ویــژه میدانــی فیلــم 
ســینمایی »بمــب« بــه کارگردانــی پیمــان معــادی را بــه 
ــه موضــوع موشــک باران ایــران در  ــان رســاندم کــه ب پای
زمــان جنــگ تحمیلــی می پرداخــت. داســتان فیلــم هــم 
دربــاره موشــکی اســت کــه بــر ســر یــک خانــه می افتــد 
را گرفتــار مســائل خــود  خانــه  آن  و همســایه های 

می کنــد.
 »ریچــارد ویلبــر«، شــاعر و مترجــم آمریکایــی برنــده 

جایــزه »پولیتزر«، درگذشــت.
 بابــک حمیدیــان هــم بــه فیلــم »مصادره« پیوســت. 
رضــا عطــاران، هومــن ســیدی، میرطاهــر مظلومــی، 
 هــادی کاظمــی، مــزدک میرعابدینــی و ســیامک صفــری 

دیگــر بازیگــران ایــن فیلــم هســتند.
»تابســتان  فیلــم  ایــرج زاد، کارگــردان  ابراهیــم   
ــی داشــت، از  ــی و خانوادگ ــی اجتماع ــه موضوع داغ« ک
همراهــی نکــردن نهادهــای مربوطــه در زمینــه تبلیغــات 

ــرد. ــاد ک ــم انتق فیل

کارشناس ارشد ادبیات فارسی
عاطفه بازفتـیگروه فرهنگ

ماجــرای بعضــی کتاب هــا، داســتان زندگــی برخــی 
از مردمــی اســت کــه ممکــن اســت بارهــا بی توجــه 
از کنارشــان در خیابــان گذشــته باشــیم و چهــره 
گرفتــه و نگرانی هایشــان را در پــِس چشــم های 
ــده  ــوم ندی ــه ای نامعل ــه نقط ــا ب ــده آن ه دوخته ش
ــی  ــال ۸۴ کتاب ــر راوش« س ــارات »مه باشیم.انتش
را بــرای کــودکان بــا عنــوان »بلوتــوث« نوشــته 
ــد  ــی بع ــرد و مدت ــر ک ــوی« منتش ــا مول »عبدالرض
»صــادق رشــیدیان« بــا همــکاری »علــی ناصــری« 

ــد.  ــه کردن ــی تهی ــاب صوت از آن، کت
»بلوتــوث«، برشــی از واقعیت هــای تلــخ و شــیرینی 
اســت کــه اطرافمــان وجــود دارنــد؛ داســتانی اســت 
ــوز هــم انســان های  ــد هن ــت می کن کوچــک کــه ثاب
باوجــدان و »مهربانی هــا« وجــود دارنــد؛ همــان 
کســانی کــه از درد، انــدوه و محنــت دیگــران در غــم 

هســتند. 
در ادامــه مــروری گــذرا بــر کتــاب »بلوتــوث« 

داشــت. خواهیــم 

 موضوع کتاب
»بلوتــوث«، داســتان »ماهـــــان مهربانــی« را روایت 
می کنــــد کــه پــس از تمــام شــدن تحصیـــــاتش 
بــا یکـــــی از هم کاســی هایش  در دانشــــگاه، 
ازدواج می کنــد و حاصــل آن دختــری بــه نــام 
و  ماهــان  مدتــی  از  پــس  »ماهــور« می شــود. 
همســرش مهســا بــه خاطــر نداشــتن درک متقابــل 
ــت  ــور در هف ــه ماه ــا اینک ــوند ت ــدا می ش ــم ج از ه
ســالگی بــه دلیــل بیمــاری ســرطان مغــز اســتخوان 
در بیمارســتان بســتری می شــود؛ از ایــن  رو ماهــان 
ــن  ــا نواخت ــا ب ــی رود ت ــتان م ــه بیمارس ــر روز ب ه
فلــوت بــه دختــرش و دیگــر بچه هــا شــادی و 

ــد.  ــدواری ببخش امی
ــه اســم شــادی هــر دو  ماهــور و یکــی از کــودکان ب
نیــاز بــه عمــل دارنــد، امــا خانــواده شــادی توانایــی 
پرداخــت هزینــه عمــل او را ندارنــد. ماهــان هرچنــد 
ــا  ــا زندگــی متوســط اســت، امــا ب خــود کارمنــدی ب
فــداکاری، درمــان کودکــی دیگــر را بــر فرزنــد خــود 
ترجیــح می دهــد و همیــن فــداکارِی بــزرگ باعــث 

ــود. ــی او می ش ــی در زندگ ــرات مهم تغیی

 طرح جلد کتاب
»بلوتــوث«، کتابــی اســت کــه بایــد از جلــد مطالعــه 
شــود. هرچنــد طــرح جلــد آن در ظاهــر خیلــی 
ســاده بــه نظــــر می رســد، امــا درواقــع هوشــمندانه 

ــف انتخــاب شــده اســت.  و ظری
نــام   Bluetooth همــان  یــا  بلوتانــد«  »هارالــد 
پادشــاه دانمــارک در ســال های 9۴0 تــا 9۸۵ م 
ــرد  ــری ک ــا جلوگی ــترش جنگ ه ــه از گس ــوده ک ب
ــد داد و  ــم پیون ــه ه ــروژ را ب ــارک و ن ــور دانم و کش
ــرد؛  ــاش ک ــتی ت ــح و دوس ــت صل ــواره در جه هم
ســال های  در  به ویــژه  امــروزه  کــه  همان طــور 
گذشــته تکنولــوژی بلوتــوث کــه از نــام همیــن 
پادشــاه گرفتــه شــده، جهــان ارتباطــات کامپیوتــری 
ــت؛  ــد داده اس ــم پیون ــه ه ــراه را ب ــای هم و تلفن ه
پــس نــام کتــاب می توانــد ایــن مفهــوم را در ذهــن 
ــم  ــه یکــی از پیام هــای مه ــد ک ــده تداعــی کن خوانن
مولــوی در ایــن کتــاب، گســترش دوســتی، مهـــر و 
توجــه بــه دیگــران اســت. در قســمتی از کتــاب بــه 
کاربــرد مثبــت و منفــی بلوتــوث اشــاره می شــود کــه 
در جــای خــود می توانــد گویــای بعضــی نــکات مهــم 
جامعه شناســی و روان شناســی زندگــی ایرانیــان 

باشــد. 
ــه رنــگ قرمــز نوشــته  روی جلــد، واژه »بلوتــوث« ب
شــده کــه تناقضــی بدیهــی بــا مفهــوم »دنــدان آبی« 
ــه  ــه باشــد ک ــن نکت ــادآور ای ــد ی می ســازد و می توان
بســیاری از ابــزار اطاع رســـــانی در عیــن مفیــد 

بــودن، بــا توجــه بــه کاربــرد آن هــا و ســطح فرهنــگ 
و ســواد کاربــران مضــر هــم هســتند. 

در عیــن حــال کــه رنــگ قرمــز، تداعی کننــده 
هشــدار و بیمــاری ســرطان خــون ماهــور هــم 

هســت.
 احساس نوع دوستی

کتــاب  نویســنده  مهــم  پیام هــای  از  یکــی 
ــوش  ــران و فرام ــتن دیگ ــت داش ــوث«، دوس »بلوت
نکــردن درد و ســختی های آن هاســت؛ از ایــن  رو 
می تــوان گفــت وی بــه خوبــی از پــِس القــای 
ــوری  ــه ط ــده اســت؛ ب ــوم »نوع دوســتی« برآم مفه
ــه پایــان می رســاند،  کــه وقتــی خواننــده کتــاب را ب
اگــر عضــو مؤسســات خیریــه باشــد، از نقــش مثبت 
خــود احســاس خوبــی خواهــد داشــت؛ در غیــر ایــن 
صــورت داســتان »بلوتــوث« بــا وجدان و احساســات 
بــازی می کنــد  آنچنــان  بشردوســتانه مخاطــب 
ــت در  ــرای عضوی ــی ب ــال فرصت ــه دنب ــا ب ــه حتم ک

ــد. ــه باش ــات خیری مؤسس
 نجـــات شادی

عبدالرضــا مولــوی در »بلوتــوث« خیلــی ســاده، 
راحــت و روان داســتان زندگــی »فرشــتگان معصومی« 
ــور  ــار و رنج ــی بیمــ ــا تن ــه ب ــد ک ــت می کن را روای
دردهــای بیمــاری را تحمــل می کننــد. گاهــی از 
ــحال  ــدر خوش ــان آن ق ــوِت ماه ــای فل ــدای زیب ص
بیمــاری  بــرای مــدت کوتاهــی،  می شــوند کــه 
فراموششــان می شــود. کودکانــی رنجــور کــه پیــش 

از چشــیدن طعــم لذت بخــش کودکــی، مــزه داروهــا 
و درد را حــس می کننــد.

ــام »شــادی« هســت؛  ــه ن ــی ب در داســتان، دخترک
همانــی کــه هزینه هــای عملــش ســنگین و پرداخــت 
آن از عهــده خانــواده اش خارج اســت. از ســوی دیگر 
ــی در  شــادی و خوشــحالی، احســاس بســیار مهم
ــی  ــت؛ احساس ــان اس ــودکان جهــ ــه ک ــی هم زندگ
کــه امــکان دارد کــودکان بیمــار آن را فرامــوش 
کننــد؛ چــرا کــه اغلــب جــای خــود را بــه غــم و درد 
پابه پــای  بنابرایــن عبدالرضــا مولــوی  می دهــد؛ 
اشــخاص داســتان، ســعی دارد هــر طــور شــده 
ــد  ــه زندگــی برگردان شــادی را نجــات دهــد و او را ب

ــد! ــا نفــس بکشــد و بمان ت
 این جهان کوه است

عبدالرضــا مولــوی »بلوتــوث« را بــرای کــودکان 
نوشــته و آن را بــه کــودکان مبتــا بــه ســرطان 
»بلوتــوث«، کتابــی  امــا  اســت؛  تقدیــم کــرده 
ــر  ــد ب ــرای تأکی ــان؛ ب ــرای انس ــان ب ــت از انس اس
انســانیت؛ کتابــی کــه بــا پیــام دوســتداری دیگــران 
ــان  ــر انس ــال خی ــدام از اعم ــد هیچ ک ــت می کن ثاب
ــن  ــه ذهــ ــا را ب ــت موالن ــد و بی ــخ نمی مان بی پاس
مــی آورد: »ایــن جهــان کــوه اســت و فعــل مــا نــدا               

ــدا« ــا را َص ــد نداه ــا آی ــوی م س
نویســنده در کتــاب »بلوتــوث«، وجدان هــای خفتــه 
ــِی  ــزرگ در پ ــات ب ــد »اتفاق ــت می کن ــدار و ثاب را بی

ــر کوچکــی رخ می دهــد.« ــه ظاهــ حادثه هــای ب

پــس از نمایــش مســتند »رؤیاهــای دم صبــح« در ژاپــن 
چنــد تهیه کننــده ژاپنــی بــرای ســاخت فیلــم بعــدی 
ــد. ــی کردن ــام آمادگ ــن کشــور اع ــرداد اســکویی در ای مه
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مســتند »رؤیاهــای دم صبــح« 
ــش در  ــدی پی ــه چن ــکویی ک ــرداد اس ــی مه ــه کارگردان ب
جشــنواره »یاماگاتــا« روی پــرده رفــت، بــا اســتقبال 
مخاطبــان روبــه رو شــد؛ بــه طــوری کــه در هــر 2 نمایشــی 
ــه شــده  ــم در جشــنواره در نظــر گرفت ــن فیل ــرای ای ــه ب ک
ــه دلیــل پرشــدن ســالن نتوانســتند وارد  ــود، بســیاری ب ب

شــوند.
ــم  ــران فیل ــرای اک ــی ب ــده ژاپن ــد پخش کنن ــن چن همچنی
در توکیــو و دیگــر شــهرهای ژاپــن بــا شــرکت »دریــم لــب 
ــده  ــب، پخش کنن ــرین میرش ــت نس ــه مدیری ــز« ب فیلم
جهانــی فیلــم، وارد مذاکــره شــدند و معتقــد بودنــد مــردم 

ژاپــن از ایــن فیلــم اســتقبال خواهنــد کــرد.
پــس از اکــران ایــن فیلــم در کشــورهای انگلیــس، 
ــن  ــه، ای ــترده در فرانس ــران گس ــکا و اک ــوئیس، آمری س
ــینمایی  ــتند س ــران مس ــرای اک ــنهاد ب ــن پیش جدیدتری

»رؤیاهــای دم صبــح« در ژاپــن اســت. 
ــته های  ــگاه در رش ــتاد دانش ــن اس ــال چندی ــن ح در عی
از  جامعه شناســی  و  انسان شناســی  زنــان،  مطالعــات 
اســکویی بــرای شــرکت در ســمینارها و نشســت های 
تخصصــی در دانشــگاه توکیــو و دانشــگاه های شــمال 

ــد. ــوت کردن ــال 201۸ دع ــرای س ــن ب ژاپ
ــا  ــور ب ــن کش ــی ای ــبکه تلویزیون ــدگان ش ــن نماین همچنی
ــح«  ــای دم صب ــش »رؤیاه ــرای نمای ــز ب ــام NHK نی  ن
و حمایــت از فیلــم بعــدی مهــرداد اســکویی وارد مذاکــره 

شــدند.

ــا«  ــن زیب ــینمایی »ج ــم س ــده فیل ــد، تهیه کنن ــرداد فری مه
گفــت: فیلمنامــه »جــن زیبــا« پتانســیل خوبــی دارد و 

باشــد.  آینــده  ســال های  پرفروش هــای  از  امیــدوارم 
فریــد دربــاره رونــد پیش تولیــد فیلــم توضیــح داد: همچنــان 
ــد  ــن رون ــوز ای ــد در حــال انجــام اســت و هن ــد پیش تولی رون
ــه  ــد را ب ــر کار پیش تولی ــم زودت ــاش می کنی کامــل نشــده؛ ت
ســرانجام برســانیم تــا هرچــه ســریع تر فیلــم جلــوی دوربیــن 

بــرود. 
وی ادامــه داد: داســتان در اصفهــان روایــت می شــود و تــاش 

می کنیــم فیلــم را بــه جشــنواره فیلــم فجــر برســانیم. 
ــه کار  ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــه« در پاس ــردان »دعوت نام کارگ
ــن  ــد، ای ــران ش ــه اک ــر و تجرب ــروه هن ــاز در گ ــی فیلمس قبل
فیلــم دارای مخاطــب خــاص خواهــد بــود یــا قشــر وســیعی 
ــه  ــا خــود همــراه خواهــد کــرد، گفــت: مــن ب از مخاطــب را ب

عنــوان تهیه کننــده، تولیــد را بــه ســمت اکــران عمومــی فیلــم 
در ســطح گســترده می بــرم تــا مــردم از ایــن فیلــم اســتقبال 
کننــد. تــاش شــده قصــه جذابیــت و گیرایــی الزم را داشــته 
باشــد تــا مــورد پســند واقــع شــود. فیلمنامــه پتانســیل خوبــی 
ــد. ــده باش ــال های آین ــای س ــدوارم از پرفروش ه دارد و امی

ــم  ــن فیل ــخصیت های ای ــداد ش ــتان و تع ــاره داس ــد درب فری
گفــت: داســتان مثــل بقیــه آثــار ســینمایی معمــول دو 
شــخصیت اصلــی دارد کــه درواقــع بــا حضورشــان قصــه 
ــی از  ــی یک ــاد اصان ــم فره ــن فیل ــد. در ای ــش می برن را پی
ــال  ــه دنب ــر زن ب ــرای بازیگ ــت و ب ــی اس ــخصیت های اصل ش
بازیگــران جوانــی هســتیم کــه پاســخگوی تماشــاگر باشــند. 
 پیــش از ایــن حضــور یــک بازیگــر سرشــناس تــرک در ایــن 
ــده  ــوی تهیه کنن ــر از س ــن خب ــه ای ــد ک ــانه ای ش ــم رس فیل

ــب شــد. تکذی

فرهنگ و هنر10
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این جهان کوه است

امروز سه شنبه 25 مهرماه 1396 - سال سوم - شماره 553 روزنامه

هیــأت   13966030203۴011۸۴0 شــماره  ۵6(رای 
فرزندمحمــد  مشــکانی  ســاروقی  دوم.ابوالفضــل 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه179صادره  بشــماره  
زمیــن  قطعــه  ملی126361۵619-ششــدانگ 
ــاحت199/۵6مترمربع  ــاختمان بمس ــتمل برس محصورمش
بشــماره  110۵۸ فرعــی مجــزی از97فرعــی  ازپــاک 33- 
اصلــی واقــع درفیــن کوچــک بخش2کاشــان)خریداری از 

ورثــه غــام اســیابان فینــی(
 13966030203۴007۴3۴ شــماره  ۵7(رای 
فرزنــد  فینــی  عزیــزی  اول.فاطمــه  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه107صادره  بشــماره   علــی 
یکبابخانــه  ملی126292132۵-ششــدانگ  بشــماره  
فرعــی   667۴ بشــماره  مترمربــع  بمســاحت260/3۵ 
ــع در  ــی واق ــاک 3۴- اصل ــی از پ ــزی از3۴93فرع مج

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ  فیــن 
هیــأت   13966030203۴007۴3۵ شــماره  ۵۸(رای 
بشــماره   علــی  فرزنــد  فینــی  عزیــزی  اول.زهــره 
شناســنامه119صادره از کاشان بشــماره  ملی1263009131-

مترمربــع  بمســاحت2۴9/77  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــاک  ــی از پ ــزی از3۴93فرع ــی مج ــماره 6906 فرع بش
3۴- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)مالک 

رســمی(
دوم. هیــأت   13966030203۴0109۸7 شــماره  ۵9(رای 

جــواد احمدیان فرزنداحمد بشــماره  شناســنامه7۴0صادره 
دانــگ  ملی12619۵۴۴۸3-ســه  بشــماره   کاشــان  از 
بمســاحت271/11  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  از 
از۵93    مجــزی  فرعــی   6939 بشــماره  مترمربــع 
فرعــی ازپــاک 3۴- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
بخش2کاشــان)خریداری ازعلــی ریاضــی فینــی و غیــره( 
دوم. هیــأت   13966030203۴0109۸۸ شــماره  60(رای 

فائــزه خدابخشــی جوینانــی فرزنــد امرالــه بشــماره  
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره  ملــی12۵0019192-
ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه 
بمســاحت271/11 مترمربــع بشــماره 6939 فرعــی مجــزی 
از۵93فرعــی از پــاک 3۴- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
ــی  ــی ریاض ــطه ازعل ــع الواس ــان)خریداری م بخش2کاش

ــره( ــی و غی فین
هیــأت   13966030203۴011007 شــماره  61(رای 
عبــاس  فرزنــد  فینــی  کریمــی  دوم.حســین 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه1073صادره  بشــماره  
باغچــه  یکــدرب  ملی126172۴1۸6-ششــدانگ 
فرعــی   69۴0 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت۴۸1/۵۵ 
مجــزی از۵9۴فرعــی از پــاک 3۴- اصلــی واقــع در فیــن 
احمــدی( ازیدالــه  بخش2کاشــان)خریداری  بــزرگ 

هیــأت   13966030203۴01090۴ شــماره  62(رای 
شــکراله  فرزنــد  فینــی  خدادادیــان  حســین  دوم. 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه179صادره  بشــماره  
یکبــاب  ازششــدانگ  دانــگ  ملی1263032931-ســه 
ــماره 69۴۴  ــع بش ــاحت230/03 مترمرب ــاختمان بمس س
فرعــی مجــزی از11۴9فرعــی از پــاک 3۴- اصلــی واقــع 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ  فیــن  در 
دوم. هیــأت   13966030203۴01090۵ شــماره  63(رای   

ــماره   ــا بش ــی اق ــد عل ــادی فرزن ــی اب ــی عل ــمیه ارباب س
اران از  شناســنامه1صادره 

دانــگ  ملی61999101۸۴-ســه  بشــماره   وبیــدگل 
بمســاحت230/03  ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ 
ــی  ــزی از11۴9فرع ــی مج ــماره 69۴۴ فرع ــع بش مترمرب
بــزرگ  فیــن  در  واقــع  اصلــی   -3۴ پــاک  از 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 

هیــأت   13966030203۴009۸09 شــماره  6۴(رای 
مهــدی  فرزنــد  فینــی  هوشــمند  دوم.محمدرضــا 
کاشــان  از  شناســنامه۴926صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی126102۵6۵2-ششــدانگ  بشــماره  
فرعــی   69۴۵ بشــماره  مترمربــع  بمســاحت۴73/60 
مجــزی از10۸2فرعــی از پــاک 3۴- اصلــی واقــع در فیــن 
بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازوراث 

نعلچــی کاشــی ( اخــوان وعــذرا  علــی 
6۵(رای شــماره 13966030203۴010707 هیأت اول.حسن 
شــیخی فینــی فرزنــد یدالــه بشــماره  شناســنامه۵۴صادره 
دانــگ  ملی1262790۵6۵-ســه  بشــماره   کاشــان  از 
مترمربــع  بمســاحت3۴2/2۴  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
ــاک  ــی از پ ــزی از۵772 فرع ــی مج ــماره 69۴6فرع بش
3۴- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)مالک 

رســمی(
هیــأت   13966030203۴01070۸ شــماره  66(رای 
حســن  فرزنــد  فینــی  شــیخی  اول.ملیحــه 
بشــماره   تهــران  از  شناســنامه۴933صادره  بشــماره  
ملی007۴0797۸6-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
69۴6فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت3۴2/2۴ 
ــع در  ــی واق ــاک 3۴- اصل ــی از پ ــزی از۵772فرع مج

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ  فیــن 
اول. هیــأت   13966030203۴010666 شــماره  67(رای 

ســیدعباس  فرزنــد  کاشــان  پــور  ســادات  حســن 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه99صادره  بشــماره  
ملی1262۸62361-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی   69۴7 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت3۴1/37 
ــع در  ــی واق ــاک 3۴- اصل ــی از پ ــزی از۵772فرع مج

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ  فیــن 
هیــأت   13966030203۴010667 شــماره  6۸(رای 
حســن  فرزنــد  فینــی  شــیخی  اول.محبوبــه 
بشــماره   تهــران  از  شناســنامه۴2۴9صادره  بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی0۴۵0۵۸9۵79-س
فرعــی   69۴7 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت3۴1/37 
ــع در  ــی واق ــاک 3۴- اصل ــی از پ ــزی از۵772فرع مج

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ  فیــن 
69(رای شــماره 13966030203۴01100۴ هیأت دوم.حسین 
حســینی فرزندمحمداقا بشــماره  شناســنامه۴7692صادره 
ملی1260۴670۵۸-ششــدانگ  بشــماره   ازکاشــان 
یکبابخانــه بمســاحت16۵مترمربع بشــماره 23۴فرعــی 
واقــع  اصلــی   -37 ازپــاک  از163فرعــی  مجــزی 
الواســطه  مــع  دریزدابادبخش2کاشــان)خریداری 

ازمحمدتقــی کمجانــی ومصطفــی باغــی مرقــی(
اول. هیــأت   13966030203۴0093۵2 شــماره  70(رای 
شــهاب منعمــی حســن آبــادی فرزنــد علــی اکبــر 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه1۴صادره  بشــماره  
ســاختمان  یکبــاب  ملی126290۴۸97-ششــدانگ 
ــع بشــماره 1۴61 فرعــی مجــزی  بمســاحت۸7/10 مترمرب
ــاد  ــع در حســن اب ــی واق ــاک ۴0- اصل از۴6۴فرعــی از پ

منعمــی(  ازحبیــب  بخش2کاشــان)خریداری 
 13966030203۴00۴973 شــماره  71(رای 
فرزنــد  لتحــری  قدیمــی  اول.حمیدرضــا  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه136صادره  بشــماره   تقــی 
یکبابخانــه  ملی1262312061-ششــدانگ  بشــماره  
677۸فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت323/70 
ــع در  ــی واق ــاک ۴۵- اصل ــی  از پ ــزی از1۴77 فرع مج
کاظمــی( ازحســین  بخش2کاشــان)خریداری  لتحــر 

هیــأت   139۵6030203۴0206۵2 شــماره  72(رای 
بشــماره   مرتضــی  فرزنــد  حاجــی  اول.مصطفــی 
شناســنامه۴صادره از کاشــان بشــماره  ملی1263030۵99-

ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت10۴/۴۵ 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی   6۸19 بشــماره  مترمربــع 
از پــاک ۴۵- اصلــی واقــع در لتحــر  1۴3۸ فرعــی 
گندمــکار( ابراهیــم  ازورثــه  بخش2کاشــان)خریداری 

73(رای شــماره 139۵6030203۴0206۵3 هیــأت اول.نیره 
بهشــتی فرزنــد مصطفی بشــماره  شناســنامه۵9۸صادره از 

ن شا کا
بشــماره  ملی1263۵737۴6-ســه دانــگ ازششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت10۴/۴۵ مترمربــع بشــماره 6۸19 
ــاک ۴۵-  ــی از پ ــماره  1۴3۸ فرع ــزی از ش ــی مج فرع
ــه  ــان)خریداری ازورث ــر بخش2کاش ــع در لتح ــی واق اصل

ــکار( ــم گندم ابراهی
هیــأت   13966030203۴010761 شــماره  7۴(رای 
حاجــی  فرزنــد  لتحــری  اقاجانــی  دوم.علــی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه2۵صادره  بشــماره  
ملی1262۸0۸316-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی   6933 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت1۵2/67 
ــی  ــاک ۴۵- اصل ــی از پ ــماره  136۴ فرع ــزی از ش مج
ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م ــر بخش2کاش ــع در لتح واق

لتحــری( اقاجانــی  ازحاجــی 
هیــأت   13966030203۴010760 شــماره  7۵(رای 
حســین  فرزنــد  لتحــری  اقاجانــی  دوم.اعظــم 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۸۸صادره  بشــماره  
ملی1262۸۴۴۴01-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی   6933 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت1۵2/67 
ــی  ــاک ۴۵- اصل ــی از پ ــماره  136۴ فرع ــزی از ش مج
ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م ــر بخش2کاش ــع در لتح واق

لتحــری( اقاجانــی  ازحاجــی 
 13966030203۴010۸۸3 شــماره  76(رای 
فرزندحســین  دوم.احمدشــومالی  هیــأت 
بــه  ازکاشــان  شناســنامه۴33صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی12616۵323۸-ششــدانگ  شــماره  
فرعــی   6936 بشــماره  بمســاحت11۸/3۵مترمربع 
واقــع  ۴۵-اصلــی  پــاک  از  از3316فرعــی  مجــزی 

رســمی( درلتحربخش2کاشــان)مالک 
هیــأت   13966030203۴01063۵ شــماره  77(رای 
دوم.مهــری باقــی لتحــری فرزنــد حســین بشــماره  
شناســنامه26صادره از کاشان بشــماره  ملی1262۸2۴109-
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت۵2/۴۵ مترمربــع بشــماره 
6939 فرعــی مجــزی از شــماره  971 فرعــی از پــاک ۴۵- 
ــان)خریداری ازوراث  ــر بخش2کاش ــع در لتح ــی واق اصل

ــری( ــزاده لتح محمدمهدی
اول. هیــأت   13966030203۴00962۴ شــماره  7۸(رای 
غامرضــا شــعبانی زاده لتحــری فرزنــد علــی محمــد 
بشــماره   کاشــان  از  صــادره  شناســنامه62  بشــماره  
ملی1262۸0272۵-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت202/91 مترمربــع بشــماره 69۴0 فرعــی مجــزی 
از شــماره 1277فرعــی از پــاک ۴۵- اصلــی واقــع در لتحر 

بخش2کاشــان)مالک رســمی(
اول. هیــأت   13966030203۴00962۵ شــماره  79(رای 

محمدحســین  فرزنــد  لتحــری  زاده  شــعبانی  مولــود 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه11صادره  بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1262۸۴363۴-س
بمســاحت202/91 مترمربــع بشــماره 69۴0 فرعــی مجــزی 
از شــماره 1277فرعــی از پــاک ۴۵- اصلــی واقــع در لتحر 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 

هیــأت   13966030203۴0096۵9 شــماره  ۸0(رای 
حســین  فرزنــد  لتحــری  شــاطریان  اول.رحمــت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۵9صادره  بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی12629۵6۴63-س

فرعــی   69۴1 بشــماره  بمســاحت303مترمربع 
واقــع  اصلــی   -۴۵ پــاک  از  از2۴7فرعــی  مجــزی 
درلتحربخش2کاشــان)خریداری از حســین شــاطریان(

هیــأت   13966030203۴009660 شــماره  ۸1(رای 
حســن  فرزنــد  لتحــری  اربابــی  اول.نرگــس 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه2۸7۴صادره  بشــماره  
ملی12610۴9۸96-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی   69۴1 بشــماره  بمســاحت303مترمربع 
واقــع  اصلــی   -۴۵ پــاک  از  از2۴7فرعــی  مجــزی 
درلتحربخش2کاشــان)خریداری از حســین شــاطریان(

 13966030203۴009۸۵0 شــماره  ۸2(رای 
جــواد  فرزنــد  میراخورلتحــری  دوم.میثــم  هیــأت 
شــماره   بــه  ازکاشــان  شناســنامه0صادره  بشــماره  
ملی12۵0062۵61-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی   69۴3 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت113/۵6 
مجــزی از شــماره  2۴2 فرعــی از پــاک ۴۵- اصلــی واقــع 
در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازشــرکت 

وابریشــم کاشــان( مخمــل 
دوم. هیــأت   13966030203۴009۸۵1 شــماره  ۸3(رای 

ــماره   ــد بش ــی محم ــد عل ــری فرزن ــلمانی لتح ــزه س فائ
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره  ملــی12۵0160790-

ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت113/۵6 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی   69۴3 بشــماره  مترمربــع 
لتحــر  در  واقــع  اصلــی   -۴۵ پــاک  از  2۴2فرعــی 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازشــرکت مخمــل 

وابریشــم کاشــان(
هیــأت   13966030203۴011037 شــماره  ۸۴(رای 
صفــر  فرزنــد  لتحــری  کار  اول.اصغرهندوانــه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه272۸صادره  بشــماره  
ســاختمان  یکبــاب  ملی126103۸۴31-ششــدانگ 
69۴6فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت1۴3/7۸ 
مجــزی از۴36 فرعــی از پــاک ۴۵- اصلــی واقــع در لتحر 

اربــاب( عبــاس  ازورثــه  بخش2کاشــان)خریداری 
 13966030203۴010۵9۵ شــماره  ۸۵(رای 
فرزندغامرضــا  باقــرزاده  دوم.ابوالفضــل  هیــأت 
بشــماره   ازکاشــان  شناســنامه99صادره  بشــماره  
مشــتمل  چهاردیــواری  ملی126303۴۴۸9-ششــدانگ 
 69۴۸ بشــماره  بمســاحت196/۴۵مترمربع  براعیــان 
ازپاک۴۵-اصلــی  فرعــی   ۴27 از  مجــزی   فرعــی 
الواســطه  مــع  درلتحربخش2کاشــان)خریداری  واقــع 

تهامــی( ازسیدحســن 
 13966030203۴011030 شــماره  ۸6(رای 
فرزندحســن  زاده  اول.اصغرحاجــی  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه10۴3۵صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی126061070۵-ششــدانگ  بشــماره  
69۴9فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت1۵3/2۸ 
مجــزی از32۸فرعــی از پــاک ۴۵- اصلــی واقــع در لتحــر 
حاجــی( رضــا  فاطمــه  از  بخش2کاشــان)خریداری 

هیــأت   13966030203۴0132۵۵ شــماره  ۸7(رای 
دوم. ســید محســن میــر آفتــاب فرزندســید مهــدی  
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۵9۴صادره  بشــماره  
مشــتمل  بــاغ  یکــدرب  ملی1261۵۵2717-ششــدانگ 
برســاختمان مرغــداری بمســاحت20101 مترمربــع بشــماره  

7006 فرعــی مجــزی از 2037فرعــی از پــاک ۴۵- اصلــی 
مرتضــی  از  بخش2کاشــان)خریداری  لتحــر  در  واقــع 

گندمــکار(
 13966030203۴012076 شــماره  ۸۸(رای 
احمــد  فرزنــد  قدیــری  دوم.علیرضــا  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه9712صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1263۴09636-ششــدانگ  بشــماره  

بمســاحت93/69 مترمربــع بشــماره 139۵۴فرعــی مجزی 
از۸226و۸206فرعــی از پــاک ۴9- اصلــی واقــع در صفــی 
اززهــرا  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 

کاشــانی( فخاریــان 
هیــأت   139۵6030203۴031119 شــماره  ۸9(رای 
ابوالقاســم  فرزنــد  پوربیدگلــی  عبدالــه  دوم.ســمیه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۵13صادره  بشــماره  
ملی1262033۵00-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی   1۴3۴3 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت96/۵۵ 
ــع در  ــی واق ــاک ۴9- اصل ــی از پ ــزی از ۸236 فرع مج

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  صفــی 
هیــأت   139۵6030203۴031120 شــماره  90(رای 
حســین  فرزنــد  بیدگلــی  خارکــن  دوم.مهــدی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه۸01۴صادره  بشــماره  
ملی61992۴2۴۴0-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی   1۴3۴3 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت96/۵۵ 
مجــزی از۸236فرعــی از پــاک ۴9- اصلــی واقــع در 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  صفــی 
 13966030203۴007۴۴3 شــماره  91(رای 
فرزندســیداحمد  تهمتنــی  اول.ســیدعلی  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه۴2۸صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1262122۴22-ششــدانگ  بشــماره  
1۴۴33فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت11۸/۸0 
مجــزی از1۴۸0فرعــی از پــاک ۴9- اصلــی واقــع در صفــی 
باغچائــی( ازمحمداقــا  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 

هیــأت   13966030203۴007۴2۵ شــماره  92(رای   
بشــماره   عبدالرضــا  فرزنــد  طوینــی  اول.صالحــه 

اهــواز از  شناســنامه1۵22صادره 
یکبابخانــه  ملی17۵2713311-ششــدانگ  بشــماره  
بمســاحت10۸/0۴ مترمربــع بشــماره 1۴۴3۸فرعــی مجزی 
ــاد  ــی اب ــع در صف ــی واق ــاک ۴9- اصل از۸2۵0فرعــی از پ

بخش2کاشــان)مالک رســمی(
هیــأت   13966030203۴0092۵3 شــماره  93(رای 
الــه  رحمــت  فرزنــد  ابــادی  اکبرامیــن  اول.علــی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه677صادره  بشــماره  
ملی1262339669-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت133/۵ مترمربــع بشــماره 1۴۴۵1فرعــی مجــزی 
از12373فرعــی از پــاک ۴9- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

گرامــی( ازناهیــد  بخش2کاشــان)خریداری 
هیــأت   13966030203۴0092۵۴ شــماره  9۴(رای 
ماشــااله  فرزنــد  مقــدم  افشــاری  اول.ســکینه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه1۴33صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ملی1261۸90711-ســه 
بمســاحت133/۵ مترمربــع بشــماره 1۴۴۵1فرعــی مجــزی 
از12373فرعــی از پــاک ۴9- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

گرامــی( ازناهیــد  بخش2کاشــان)خریداری 
9۵(رای شــماره 13966030203۴0106۴7 هیــأت دوم.عطیه 
بــاغ چائی فرزند حســین بشــماره  شناســنامه1۴02۵صادره 
از کاشــان بشــماره  ملــی 1263۴۵2736 - ششــدانگ 
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت93/۸۸  یکبابخانــه 
 -۴9 پــاک   از  از۸266فرعــی  مجــزی  1۴۴61فرعــی 
اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 

الواســطه ازغامرضــا آزوغ(
ــأت اول.رضــا  96(رای شــماره 13966030203۴00967۵ هی
زارع صــدر فرزنــد علــی اکبــر بشــماره  شناســنامه319صادره 
ملی12617۵7۵0۵-ششــدانگ  بشــماره   کاشــان  از 
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت121/۸۵  یکبابخانــه 

1۴۴6۵فرعــی مجــزی از1۸۵6فرعــی از پــاک ۴9- اصلــی 
واقــع در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت   13966030203۴010927 شــماره  97(رای 

بشــماره   یــاره  فرزنــد  کهریــزی  دوم.جهانبخــش 
بشــماره   باختــران  از  شناســنامه۵22صادره 
ملی32۵2۵9۵7۵3-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت۸6/06 مترمربــع بشــماره 1۴۴6۸فرعــی مجــزی 
از70۴3 فرعــی از پــاک ۴9- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازســیدابراهیم 

حجــازی(
دوم. هیــأت   13966030203۴01092۸ شــماره  9۸(رای 

ــه بشــماره  شناســنامه6۵3صادره  مریــم بژکــم فرزندعبدال
ــگ از  ــه دان ــماره  ملی32۵۴7310۵0-س ــاه بش از کرمانش
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت۸6/06 مترمربــع بشــماره 
 -۴9 پــاک  از  از70۴3فرعــی  مجــزی  1۴۴6۸فرعــی 
اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 

ــازی( ــیدابراهیم حج ــطه ازس الواس
99(رای شــماره 13966030203۴009۵21 هیــأت دوم.مهدی 
اردش فرزنــد رمضانعلــی بشــماره  شناســنامه2۴7۵صادره 
از  دانــگ  ملی0073966۸9۴-ســه  بشــماره   تهــران  از 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت7۵/33 مترمربــع 
بشــماره 1۴۴69فرعــی مجــزی از1271فرعــی از پــاک ۴9- 
اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 

الواســطه ازوراث علــی محمدخاکبــاز(
100(رای شــماره 13966030203۴009۵22 هیــأت دوم.مریم 
شناســنامه2037صادره  بشــماره   برخورفرزندحســینعلی 
ازکاشــان بــه شــماره  ملی126200۸093-ســه دانــگ از 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت7۵/33 مترمربــع 
بشــماره 1۴۴69فرعــی مجــزی از1271فرعــی از پــاک ۴9- 
اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 

ــاز( الواســطه ازوراث علــی محمدخاکب
هیــأت   13966030203۴0099۵0 شــماره  101(رای 
ســیدعلی  فرزنــد  زاده  بابائــی  دوم.ســیدعباس 
کاشــان  از  شناســنامه۵1صادره  بشــماره   اکبــر 
یکبابخانــه  ملی1262۴۸۴71۵-ششــدانگ  بشــماره  
1۴۴71فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت109/37 
مجــزی از۴272فرعــی از پــاک ۴9- اصلــی واقــع در 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  صفــی 
هیــأت   13966030203۴0103۸7 شــماره  102(رای   
بشــماره   ابراهیــم  فرزنــد  تقوائــی  دوم.اســماعیل 

کاشــان از  شناســنامه136۴صادره 
بشــماره  ملی12633۴۵2۸1-ســه دانــگ ازششــدانگ 
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت1۴0/7۵  یکبابخانــه 
1۴۴72فرعــی مجــزی از790 از پــاک ۴9- اصلــی 
واقــع در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 

الواســطه از ناهیدگرامــی(
 13966030203۴010391 شــماره  103(رای 
هیــأت دوم.عطیــه کریمــی کلــه فرزنــد غامرضــا 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  
ملی12۵000۵۴3۴-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت1۴0/7۵ مترمربــع بشــماره 1۴۴72فرعــی 

ــی  ــع در صف ــی واق ــاک ۴9- اصل ــزی از790 از پ مج

از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 
ناهیدگرامــی(

هیــأت   13966030203۴010۵93 شــماره  10۴(رای 
عبــاس  فرزنــد  مرقــی  دوم.محمداحمدیــان 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه2۵صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ششــدانگ   -  12627792۴3 ملــی 
بمســاحت72/9۴ مترمربــع بشــماره 1۴۴7۵فرعــی 
در  واقــع  اصلــی   -۴9 پــاک  از  از1۴71  مجــزی 
ــداری مــع الواســطه  ــاد بخش2کاشــان )خری صفــی اب

گیاهــی( ازغامرضــا 
هیــأت   13966030203۴0110۴۸ شــماره  10۵(رای 

بشــماره   علــی  فرزنــد  اول.محمدجوادپــژوم 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه617صادره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1261936۵07-س
ــزی  ــی مج ــماره 1۴۴77فرع ــاحت136مترمربع بش بمس
از131۸فرعــی از پــاک ۴9- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 
بخش2کاشــان)خریداری ازلطــف الــه خــان عامــل(
هیــأت   13966030203۴0110۴9 شــماره  106(رای 
بشــماره   الــه  نعمــت  فرزنــد  دلشــاد  اول.زهــره 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه2603صادره 
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی12620۵۴397-ســه دان

ــزی  ــی مج ــماره 1۴۴77فرع ــاحت136مترمربع بش بمس
از131۸فرعــی از پــاک ۴9- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

بخش2کاشــان)خریداری ازلطــف الــه خــان عامــل(

اول. 107(رای شــماره 13966030203۴011۸26 هیــأت 
فرزنــد  بــاف  مخمــل  زاده  علینقــی  الــه  ســیدروح 
ســیدعباس بشــماره  شناســنامه 1619 صــادره از کاشــان 
یکبابخانــه  ملی1261963271-ششــدانگ  بشــماره  
ــزی  ــی مج ــماره 1۴۴96فرع ــع بش ــاحت99 مترمرب بمس

ــی  ــع در صف ــی واق ــاک ۴9- اصل ــی از پ از1072۸  فرع

ــادی( ــاد بخش2کاشــان)خریداری ازابوالقاســم نصراب اب

10۸(رای شــماره 13966030203۴011۸۴۸ هیــأت اول.

الهــه طائفی فرزند غظنفر بشــماره  شناســنامه1122صادره 

ملی12619292۸1-ششــدانگ  بشــماره   کاشــان  از 

یکبابخانــه بمســاحت99 مترمربــع بشــماره 1۴۴97فرعــی 

مجــزی از 1072۸ فرعــی از پــاک ۴9- اصلــی واقــع در 
ــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی( صفــی اب

هیــأت   13966030203۴012721 شــماره  109(رای 

غامحســین  فرزنــد  فینــی  ســبزیان  دوم.فاطمــه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  

یکبابخانــه  ملی12۵0313661-ششــدانگ 

1۴۴9۸فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت70/۸0 
ــع در  ــی واق ــاک ۴9- اصل ــی از پ ــزی از1323فرع مج
صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

اکبــرزارع( خانــم  ازبانوعــذرا 

اول. شــماره13966030203۴001121هیأت  110(رای 
بشــماره  عبــاس  فرزنــد  بیدگلــی  ســعیدجالی 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه۵۵۵3صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی0071261370-س

بمســاحت126/26 مترمربــع بشــماره3۴2فرعی از پــاک 
۵2- اصلــی واقــع در اراضــی مشــاعی صفــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
هیــأت  شــماره13966030203۴001122  111(رای   
بشــماره  محمــد  فرزنــد  جــم  ناظــری  اول.ســمیه 

کاشــان از  شناســنامه32۸۸صادره 

دانــگ  ســه  ملــی126206۵2۴0-  بشــماره 

ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت126/26 مترمربــع 
بشــماره3۴2فرعی از پــاک ۵2- اصلــی واقــع در اراضــی 
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب ــاعی صف مش

هیــأت  شــماره13966030203۴010397  112(رای 

فرزنــد  قمصــری  عظیمیــان  دوم.محمدحســین 

کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  عبــاس 

یکبابخانــه  ملی12۵0390۵۴0-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت190/20 مترمربــع بشــماره362فرعی از پــاک 
۵2- اصلــی واقــع در اراضــی مشــاعی صفــی ابــاد 
ازمالکیــن  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

مشــاعی مزرعــه صفــی ابــاد(

ادامه از صفحه 9

ادامه درصفحه 11

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

شکوه زندگی
نویسنده میشائیل کومپفمولر

قیمت 25 هزارتومان
نشر نو

خانواده موسکات
نویسنده آیزاک باشویس سینگر

قیمت 45 هزارتومان
نشر روزنه

تاریخ باغ و باغ سازی در ایران
نویسنده غالمرضا جمال الدین

قیمت 35 هزارتومان
نشر روزنه
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 امنیت غذایی روستاهای ایران 

در معرض تهدید
مهاجــرت از روســتاها بــه شــهرهای بــزرگ یا حاشــیه آن ها 
ــل  ــروز تبدی ــی، ام ــت غذای ــن نشــدن امنی ــل تأمی ــه دلی ب
ــازمان های  ــه س ــی ک ــا جای ــت؛ ت ــده اس ــی ش ــه نگران ب
بین المللــی ماننــد فائــو موضــوع شــعار امســال روز جهانــی 
غــذا را ســرمایه گذاری روی توســعه روســتا و تأمیــن 
ــی  ــت؛ موضوع ــرده اس ــاب ک ــا انتخ ــی آن ه ــت غذای امنی
کــه تغییــر اقلیــم و سیاســتگذاری نادرســت منابــع آبــی و 

ــد.  ــا می کن ــش اول را ایف ــاک در آن، نق خ
ایــران نیــز از ایــن موضــوع مصــون نمانــده و امــروز 
بســیاری از روســتاهای آن بــا خطــر تأمیــن نشــدن امنیــت 

ــتند.  ــه رو هس ــی روب غذای
دکتــر ربابــه شیخ االســام، عضــو گــروه بهداشــت و تغذیــه 
فرهنگســتان علــوم پزشــکی و متخصــص ســامت عمومی 
نامبــارک  رونــد  ایــن  می گویــد:  اپیدمیولوژیســت،  و 
چرخــه ای ایجــاد می کنــد کــه انتهــای آن بــه کــوچ از 

روســتاها می رســد. 
ــت روســتایی در کشــور  ــه کاهــش جمعی ــا اشــاره ب وی ب
بــه رقــم ۲۰ درصــد اظهــار می کنــد: در حــال حاضــر 
تولیــد غــذا در روســتاها بســیار کــم شــده و از آن حمایــت 
نشــده اســت. همچنیــن از تغییــر نــوع غــذای آن هــا نیــز 
حمایــت نشــده اســت. ممکــن اســت بگوینــد شــالیکاری 
ــوع  ــه ای ممن ــن کار در منطق ــرد و ای ــه ای آب می ب در منطق
ــای  ــوی پ ــه اینکــه راه دیگــری جل ــا توجــه ب ــا ب شــود؛ ام
را  زمین هــای خــود  آن هــا  نشــده،  کشــاورز گذاشــته 
می فروشــند و بــه جــای آن هــم شــغلی برایشــان ایجــاد 
ــون  ــی داشــته باشــند. تاکن ــد جایگزین ــا درآم نمی شــود ت
روی تغییــر کاربــری ایــن زمین هــا متناســب بــا اقلیــم آن 
ــد  ــاورزی بای ــت. وزارت کش ــده اس ــری نش ــه همفک منطق

ــد. ــن موضــوع کاری کن ــرای ای ب

 پایان آذر، آخرین مهلت 
بخشودگی ۲ برابری جرائم معوق

رئیــس پلیــس راهــور ناجــا گفــت: طــرح بخشــودگی دیرکرد 
جرائــم رانندگــی معــوق تــا پایــان ســال ۹۵ پایــان آذرمــاه بــه 

اتمــام می رســد.
 ســردار تقــی مهــری افــزود: بــر اســاس قانــون بودجــه ۹۶ 
ــرای  ــه ب ــکان وســایل نقلی ــه مال ــی ک ــرر شــده در صورت مق
پرداخــت اصــل جرائــم معــوق رانندگــی خــود تــا پایان ســال 
۹۵ اقــدام کننــد، ۲ برابــری دیرکــرد آن هــا بخشــوده شــود.

 رئیــس پلیــس راهــور ناجــا تصریــح کــرد: در صورتــی کــه 
ــت  ــرای پرداخ ــرر ب ــت مق ــه در مهل ــایل نقلی ــکان وس مال
ــتمی  ــور سیس ــه ط ــد، ب ــدام نکنن ــود اق ــوق خ ــم مع جرائ

ــود.  ــال می ش ــاره اعم ــا دوب ــری آن ه ــه ۲ براب جریم
اســت  خوبــی  بســیار  فرصــت  ایــن  گفــت:  وی 
تــا  داده  قــرار  هموطنــان  اختیــار  در  قانونگــذار  کــه 
اقــدام  خــود  معوقــه  دیــون  پرداخــت  بــرای  بتواننــد 
 کننــد. وی گفــت: پرداخــت مــوردی جرائــم رانندگــی در
ســایت    www.rahvar۱۲۰ طراحــی شــده و هموطنــان 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن ســایت بــرای پرداخــت مــوردی 

ــد. ــدام کنن ــم اق ــان اقســاطی جرائ ــا هم ی

یادداشت
 پاسخ شرم آور به 

گالیه های یک دانش آموز
D.Rashidzade@eskimia.ir

دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

در چنــد روز گذشــته خبــری ناراحت کننــده از وضعیــت 
ــی، منتشــر  ــوز هرمزگان ــه شــب راه«، دانش آم »محدث

شــد کــه افــکار عمومــی را تحــت تأثیــر قــرار داد. 
ایــن دانش آمــوز کــه یکــی از بازمانــدگان حادثــه 
ــت،  ــه اس ــوزان نخب ــوس دانش آم ــی اتوب ــخ واژگون تل
ــژه  ــرورش به وی ــوزش و پ ــئوالن آم ــی مس از بی توجه

ــود.  ــرده ب ــه ک ــی گای مســئوالن هرمزگان
درســت چنــد روز پــس از ایــن اتفــاق آمــوزش و 
نــام  پــرورش هرمــزگان در اطاعیــه ای کــه جــز 
ــه  ــاد، ب ــر آن نه ــری ب ــام دیگ ــوان ن ــه نمی ت وقیحان
چــاپ  بــا  و  داد  نشــان  واکنــش  ایــن گایه هــا 
ــن  ــی از ای ــه خوب ــه ب ــرد ک ــات ک ــدارک اثب اســناد و م
دانش آمــوز حمایــت کــرده اســت؛ امــا ایــن اطاعیــه 
آنقــدر دچــار تناقــض و گزافه گویــی اســت کــه پاســخ 
ــق  ــم در ح ــداق ظل ــه آن مص ــی ب ــدادن و بی تفاوت ن

ایــن دانش آمــوز اســت.
خدمــات  بلندبــاالی  لیســت  اینکــه  اول  نکتــه 
انجام شــده در حــق »محدثــه« ماننــد اعــزام بــه 
بیمارســتان مجهــز و خدمــات بالینــی و پزشــکی که در 
ایــن اطاعیــه بــا افتخــار خاصــی از آن نــام برده شــده، 
کمتریــن وظیفــه آمــوزش و پــرورش در قبــال محدثــه 
ــه وظیفــه، هیــچ افتخــاری وجــود  ــوده و در عمــل ب ب

ــد. ــه آن ببالن ــد ب ــن دوســتان بخواهن ــه ای ــدارد ک ن
نکتــه دوم اینکــه لیســت مبالغــی کــه بــه عنــوان کمک 
بــه ایــن دانش آمــوز مطــرح شــده، جــای ســؤال 
ــی  ــغ اهدای ــن مبال ــخ بعضــی از ای ــی دارد. تاری فراوان
ــس از  ــت پ ــان درس ــون توم ــک میلی ــغ ی ــد مبل مانن
ــن  ــه ای ــت ک ــخص اس ــوده و مش ــزارش ب ــار گ انتش
ــرای فــرار از واقعیــات موجــود پرداخــت  مبلــغ تنهــا ب
شــده اســت. دیگــر اینکــه بــر چــه اساســی مبلــغ دیــه 
ــه  ــوی بیم ــوز از س ــن دانش آم ــه ای ــده ب پرداخت ش
کمــک محســوب می شــود؟ خانــه ساخته نشــده 
و  فــرش  ماننــد  امکاناتــی  دارای  اهدایــی چطــور 

ــت؟ ــون اس تلویزی
هدایــای اهدایــی ســازمان ها و نهادهــای جــدا از 
آمــوزش و پــرورش چــه ربطــی بــه مســئوالن آمــوزش 

و پــرورش دارد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن اطاعیــه چیــزی جــز 
ــت  ــر اس ــت و بهت ــه نیس ــای عوام فریبان گزافه گویی ه
ــه جــای  دوســتان در آمــوزش و پــرورش هرمــزگان ب
این گونــه رفتارهــا بابــت اتفــاق رخ داده دســت کم 
یکبــار بــه صــورت رســمی از مــردم هرمــزگان و ایــران 
عذرخواهــی کننــد و مســببان ایــن حادثــه هرچــه 
ــل  ــت تحوی ــراد باکفای ــه اف ــر میزهــای خــود را ب زودت

ــد. دهن

ــوال  ــت اح ــت: ثب ــور گف ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــخنگوی س س
بــرای هیــچ ایرانــی مشــکل صــدور شناســنامه نــدارد و چنانچــه 
افــراد فاقــد شناســنامه ادعــای ایرانــی بــودن دارنــد، بایــد مراحــل 

ــد.  تشــخیص هویــت و تابعیــت را طــی کنن
»ده  طرح هــای  قالــب  در  کــرد:  اظهــار  ابوترابــی  ســیف هللا 
ــدر  ــه دارای پ ــد شناســنامه ک ــراد فاق گردشــی« در روســتاها، اف
و مــادر ایرانــی هســتند، شناســایی شــده و بــه آنــان شناســنامه 
داده می شــود؛ امــا در مواقعــی کــه زنــان ایرانــی بــا مــردان اتبــاع 
ــی  ــت و گواه ــاص اس ــی خ ــرایط قانون ــامل ش ــد، ش ازدواج کنن
والدت اتبــاع خارجــی صــادر می شــود و فرزنــد متولدشــده پــس 
از ۱8 ســال ســکونت در ایــران و در صــورت خــارج نشــدن، تابــع 

ــران خواهــد شــد.  ــت ای دول
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه قانــون ثبــت ازدواج گفــت: کســی کــه 
ازدواج شــرعی بــدون ثبــت انجــام دهــد، یعنــی یــک زن ایرانــی 

ــده  ــت نش ــان ثب ــد و ازدواجش ــی ازدواج کن ــرد ایران ــک م ــا ی ب
ــت احــوال  ــه ثب ــه ب ــا مراجع ــد فرزندشــان ب ــس از تول باشــد، پ
ــه  ــاع بیگان ــرای اتب ــا ب ــد؛ ام ــت کنن ــنامه دریاف ــد شناس می توانن
ــون  ــع قان ــوع تاب ــن موض ــام داد و ای ــن کار را انج ــوان ای نمی ت
مدنــی کشــور اســت. درحقیقــت اخــذ تابعیــت ایــران مربــوط بــه 

ــت.  ــه اس وزارت خارج
وی همچنیــن دربــاره افــرادی کــه ادعــای ایرانــی بــودن دارنــد، اما 
شناســنامه ندارنــد نیــز، اضافــه کــرد: افــرادی کــه ادعــای ایرانــی 
ــرای  ــد ب ــتند، می توانن ــنامه هس ــدون شناس ــا ب ــد، ام ــودن دارن ب
تشــکیل پرونــده بــه فرمانــداری مراجعــه کننــد؛ پــس از معرفــی 
ــده ای  ــرای بررســی و تأییــد هویــت، پرون ــه نیــروی انتظامــی ب ب
ــتان  ــن اس ــورای تأمی ــه ش ــکیل و ب ــت تش ــن تابعی ــرای تعیی ب
بــرده می شــود کــه در صــورت تاییــد تابعیــت توســط شــورا، ثبــت 

ــد. ــز شناســنامه صــادر می کن احــوال نی

زنــگ مهــر امســال با طــرح ایــن انتقــاد از ســوی رئیس جمهور 
کــه »کتاب هــای درســی مــا دانش آمــوز را بــه جــای تربیــت 
بــرای فــردا، بــرای دیــروز تربیــت می کنــد«، بــه صــدا درآمــد. 
محمــود امانــی طهرانــی، مدیــر کل دفتــر تألیــف کتــب نظــری 
ــد  ــادات می گوی ــن انتق ــر ای ــرورش، در براب وزارت آمــوزش و پ
ــه مســائل نظــام آموزشــی  ــا آگاهــی کافــی ب رئیس جمهــور ب
ــان از  ــن نش ــته و ای ــی داش ــوص اظهارات ــن خص ــور در ای کش
آینده نگــری شــخص وی دارد؛ امــا در ادامــه بــه دفــاع از 
ــه و  ــرورش پرداخت عملکــرد حــوزه کاری خــود و آمــوزش و پ
بــه بیــان جزئیاتــی از نحــوه تغییــر کتــب از حافظه محــور بــه 
ــای  ــوزان در کاس ه ــردن دانش آم ــارت و فعالیت محــور ک مه
درس از دهــه 7۰ می پــردازد؛ وی می گویــد کــه چطــور در 
اوایــل دهــه 7۰ کتــب علــوم دانش محــور و حافظه محــور 
پــس از مطالعــه عمیــق ســه ســاله تغییــر داده و مهارت هــای 

ترتیــب  بدیــن  و  شــده  آن گنجانــده  در  یادگیــری  پایــه 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت در کاس ق ــور فعالی ــوز مح دانش آم

 وی کــه بــا اســتناد بــه پژوهش هــای خودشــان معتقــد 
ــن روش تدریــس در بیــش از دوســوم کاس هــای  اســت ای
ــه  ــن فاصل ــه در ای ــد ک ــد می کن ــود، تاکی ــرا می ش درس اج
ــی،  ــی، فارس ــب ریاض ــون( کت ــه 7۰ تاکن ــی ده ــی )ط زمان
مطالعــات اجتماعــی و دینــی مشــمول تغییــرات چشــمگیری 

ــت.  ــده اس ــازی ش ــوا، روش و آماده س ــث محت از حی
بــا وجــود تاکیــد مســئوالن ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 
آموزشــی بــر بــه روزآوری بــر اســاس برنامــه درس ملــی 
به ویــژه از زمــان تغییــر ســاختار آموزشــی و بازتألیــف کل 
ــیاری از  ــوز بس ــال، هن ــر س ــه در ه ــک پای ــی ی ــب درس کت
ــی  ــب درس ــوای کت ــا از محت ــی خانواده ه ــان و حت کارشناس

انتقــاد می کننــد.

نبود آینده نگری در کتب درسیمشکل صدور شناسنامه برای هیچ ایرانی وجود ندارد

ــان  ــدارس، کار مربی ــت در م ــی بهداش ــود مرب کمب
بهداشــت را بــه انــدازه حجــم کار در یــک درمانــگاه 

ــرده اســت.  ــی ســنگین ک بهداشــتی و درمان
ــا شــعار »بهداشــت روان و  ــه بهداشــت روان ب هفت
ــد.  ــزار ش ــر برگ ــا ۲۴ مه ــد« از ۱8 ت ــه کارآم مدرس
ــه  ــا ب ــه تنه ــن هفت ــرورش در ای ــوزش و پ وزارت آم
ــه عناویــن و روزشــمارها بســنده کــرد و برنامــه  ارائ
خاصــی را رســانه ای نکــرد. جــدا از بحــث بهداشــت 
روان خانواده هــا، دانش آمــوزان و مــدارس - کــه 
ــن  ــث دارد - در ای ــرای بح ــادی ب ــای زی ــود ج خ
ــم  ــدارس خواهی ــت م ــان بهداش ــه مربی ــزارش ب گ

ــت. پرداخ
نظــارت  تحــت  مــدارس،  در  بهداشــت  مربــی 
ــای  ــه و آزمایش ه ــات اولی ــه انجــام معاین ــی، ب کل
ســاده، مراقبــت و پایــش ســامت و بهداشــت 
طبــق  بهداشــت  اتــاق  تشــکیل  دانش آمــوزان، 
اســتانداردهای الزم در مــدارس، آمــوزش بهداشــت، 
بهداشــتی درمانی  خدمــات  و  محیــط  بهســازی 
در واحدهــای آموزشــی، شناســایی و جداســازی 
دانش آمــوزان بیمــار و معرفــی آنــان بــه مراکــز 
بهداشــتی و درمانــی می پــردازد یــا سرپرســتی، 
طرح ریــزی و هماهنگــی امــور مرتبــط بــا بهداشــت 

ــده دارد. ــر عه ــدارس را ب م
ــم  ــوز در کشــور داری ــون دانش آم ــش از ۱۳ میلی بی
ــامت  ــت س ــن بهداش ــه و تأمی ــه توج ــاز ب ــه نی ک
ــه بهداشــت  ــن رو توجــه ب ــد؛ از ای ــدارس دارن در م

بهداشــت ضــرورت  مــدارس و وجــود مربیــان 
می یابــد.

 نقش مربیان بهداشت
ــگیری  ــده ای در پیش ــهم عم ــت س ــان بهداش مربی
از بیماری هــای مســری در مــدارس، شناســایی 
همچنیــن  و  دانش آمــوزان  نهفتــه  بیماری هــای 
ــی  ــات خطرناک ــترش آف ــروز و گس ــگیری از ب پیش
مــدارس  در  بیماری هــا  دیگــر  و  مثــل شــپش 
دارنــد. در این بــاره بایــد گفــت متأســفانه مدارســی 
هســتند کــه از نبــود مربــی بهداشــت رنــج می برنــد 
و بــه دلیــل کمبــود نیــرو، وزارت آمــوزش و پــرورش 
متخصــص  نیروهــای  از  مــدارس  از  بعضــی  در 
اســتفاده نمی کنــد و از معاونــان مدرســه بــه عنــوان 

ــرد.  ــره می ب ــت به ــی بهداش مرب

کمبــود مربــی بهداشــت، مشــکاتی را نیــز بــه 
ــد، در  نیروهــای متخصــص کــه رشــته مرتبــط دارن
ــان  ــرده اســت. حجــم کاری آن ــل ک ــدارس تحمی م

ــه اســت.  ــاال رفت بســیار ب
ــن  ــران در ای ــهر ته ــت ش ــان بهداش ــی از مربی یک
ــت  ــد: سال هاس ــر می گوی ــگار مه ــه خبرن ــاط ب ارتب
وزارت بهداشــت و درمــان بــر طــرح غربالگــری برای 
ــمی  ــای جس ــاری ها و آسیب هــ ــایی بیمــ شناس
دانش آمــوزان تأکیــد مــی ورزد؛ بــدون حضــور مؤثــر 
و مــداوم مربیــان بهداشــت مــدارس، ایــن حضــور 
ــتی را در  ــن کاس ــج ای ــدارد و نتای ــی الزم را ن بازده
رشــد بیماری هــای دهــان و دنــدان در مــدارس 

می تــوان یافــت.
 حجم کار مربیان بهداشت به دلیل 

کمبود نیرو
وی بــا اشــاره بــه حجــم کاری زیــاد مربیــان 
طــرح  اجــرای  می دهــد:  ادامــه  بهداشــت 
ــامت،  ــت و س ــاب بهداش ــس کت ــاری، تدری آهن ی
ــد،  ــوزان )ق ــم دانش آم ــه منظ ــری و معاین غربالگ
وزن، بینایــی، شــنوایی، بیماریابی، محاســبه رشــد و 
نمــو دانش آمــوزان bmi، نظــارت و کنتــرل بــر نحــوه 
تغذیــه دانش آمــوزان )مــواد غذایــی بوفــه مدرســه(، 
دربــاره  دانش آمــوزان  اولیــاء  بــه  اطاع رســانی 
پیگیــری بیمــاری فرزندانشــان، کنترل و پیشــگیری 
از بیماری هــای واگیــر و غیرواگیــر، نظــارت بــر 
مناســبت های  برگــزاری  مدرســه،  شــیر  توزیــع 

ــور  ــت و روان، مان ــه بهداش ــد هفت ــتی مانن بهداش
زلزلــه، روز هــوای پــاک و...، انجــام کمک هــای 
اولیــه بــرای دانش آمــوزان آســیب دیده، نظــارت 
ــوزان  ــت دانش آم ــت و نظاف ــه بهداش ــیدگی ب و رس
ــکاران،  ــه هم ــتی الزم ب ــوزش بهداش ــه، آم و مدرس
دانش آمــوزان و اولیــاء آن هــا، هماهنگــی بــا هــال 
برگــزاری کاس هــای کمک هــای  بــرای  احمــر 
اولیــه، پیگیــری تعمیــرات مدرســه بــرای جلوگیــری 
از حــوادث غیرمترقبــه، نظــارت بــر کار پرســنل 
ــارت  ــای مه ــزاری کاس ه ــه، برگ ــی مدرس خدمات
زندگــی و... از جملــه وظایــف ایــن مربیــان اســت.
همچنیــن ایجــاد ارتبــاط تنگاتنــگ بــا مراکــز 
پیشــگیری  و  کنتــرل  امــور  و  بهداشــتی درمانی 
بیماری هــای واگیــر و غیرواگیــر بــا هماهنگــی 
مدیــر آموزشــگاه، کنتــرل و مراقبــت بهداشــت 
ــوزان  ــردن دانش آم ــدا ک ــوزان و ج ــردی دانش آم ف
و  واگیــر  بیماری هــای  مــوارد  گــزارش  بیمــار، 
ــه  ــدام ب ــی، اق ــز درمان ــه مراک ــاران ب ــی بیم معرف
تشــکیل پرونــده بهداشــتی بــرای دانش آمــوزان 

)شــامل شناســنامه ســامت و...(، اهتمــام در 
نصــب پوســتر یــا تراکــت یــا عکس هــای بهداشــتی 
ــه منظــور انتقــال  در مکان هــای مناســب مدرســه ب
معلومــات بهداشــتی بــه دانش آمــوزان، اهتمــام در 
ــا  ــه فیلم هــا و اســایدهای بهداشــتی ب ــه و ارائ تهی
هماهنگــی و همــکاری مدیریــت آموزشــگاه جهــت 
ــا مســائل بهداشــتی،  ــوزان ب ــردن دانش آم آشــنا ک

ــت.  ــت اس ــان بهداش ــده مربی ــر عه و... ب
در  ســامت  و  بهداشــت  مربــی  یــک  درواقــع 
ــی را  ــگاه بهداشــتی و درمان مدرســه، کار یــک درمان
بــا آن همــه نیــرو و امکانــات بــه طــور کامــل انجــام 

می دهــد. 
از  مدیــران  ناآگاهــی  روی حجــم کار،  هــر  بــه 
فعالیــت مربیــان بهداشــت، کمبــود نیــروی انســانی 
در ایــن حــوزه و اســتفاده از نیروهــای غیرمتخصص 
ــت  ــان بهداش ــی در مربی ــه بی انگیزگ ــب رخن موج
پیامدهایــی  همچنیــن  و  می شــود  متخصــص 
بــرای دانش آمــوزان خواهــد  نیــز  جبران ناپذیــر 

ــت. داش

نگاهی به مشکالت مربیان بهداشت مدارس

بار یک درمانگاه بر دوش یک مربی

،،
کمبــود مربــی بهداشــت در مــدارس 
کار مربیــان بهداشــت را بــه انــدازه 
حجم کار در یک درمانگاه بهداشتی 

و درمانــی ســنگین کــرده اســت 

هیــأت    ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۱۱۰۳۳ شــماره  ۱۱۳(رای 

محمدرضــا  فرزنــد  معمارصــادق  اول.فاطمــه 

بشــماره  تهــران  از  شناســنامه۳۲۰۱صادره  بشــماره 

ملی۰۰۶۶۲۳۲۴۰۶-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت8۳/۵ 

از۱۵فرعــی  مجــزی  فرعــی  بشــماره۳۶۴  مترمربــع 

ابــاد  دراراضــی  صفــی  واقــع  اصلــی  پــاک ۵۲-  از 

گوشــه( ازمحمدشــش  بخش۲کاشــان)خریداری 

دوم. شــماره۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۱۰7۲۹هیأت  ۱۱۴(رای 

ماشــااله  فرزنــد  ابــادی  عبــاس  بــاال  شــبان  علــی 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۱۶7۶صادره  بشــماره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان ملی۱۲۶۱8۹۳۱۵8-س

بمســاحت۱۰۴/۲۲ مترمربــع بشــماره ۲۹8۴ فرعــی مجــزی 

ــاد  ــی اب ــع در یحی ــی واق ــاک ۵۳- اصل از7۳۱فرعــی از پ

بخش۲کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازورثــه زهــرا 

ــی( جمل

هیــأت  شــماره۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۱۰7۲8  ۱۱۵(رای 

بشــماره  شــعبانعلی  فرزنــد  کهنکــی  دوم.فریــده 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۱۰8۲صادره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان ملی۱۲۶۱۹۹8۵۴۵-س

مجــزی  فرعــی   ۲۹8۴ مترمربــع  بمســاحت۱۰۴/۲۲ 

ــاد  ــی اب ــع در یحی ــی واق ــاک ۵۳- اصل از7۳۱فرعــی از پ

بخش۲کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازورثــه زهــرا 

) جملــی

۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۰۵87۲هیــأت  شــماره  ۱۱۶(رای 

بشــماره  الــه  فتــح  فرزنــد  اول.امیراحمدگندمــی 

شناســنامه۳۴صادره از کاشــان بشــماره ملی۱۲۶۳۱۱۰۵۴۱-

مترمربــع  بمســاحت۲/7۵  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره۵۳۶۶ فرعــی مجــزی از ۱8۰8 فرعــی ازپــاک 

بخش۴کاشــان)خریداری  راونــد  در  واقــع  اصلــی   -۱

ازشــهرداری(

هیــأت  شــماره۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۰۹۲۳۰  ۱۱7(رای 

ســیدمرتضی  فرزنــد  نورانــی  اول.ســیدمجتبی 

بشــماره  کاشــان  از  ۱۲۴صــادره  شناســنامه  بشــماره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان ملی۱۲۶۳۲۳8۵8۰-س

فرعــی   ۵۳7۳ بشــماره  مترمربــع  بمســاحت۱8۰/8۶ 

ــد  مجــزی از۱78۶فرعــی ازپــاک ۱- اصلــی واقــع در راون

ازاصغرگندمــی( بخش۴کاشــان)خریداری 

اول. هیــأت  شــماره۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۰۹۲۳۱  ۱۱8(رای 

محبوبــه ملتیــان فینــی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 

8۶صــادره از کاشــان بشــماره ملی۱۲۶۲۹۵۵۴۲۴-ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت۱8۰/8۶ مترمربع 

ــاک  ــی ازپ ــزی از۱78۶فرع ــی مج ــماره ۵۳7۳ فرع بش

بخش۴کاشــان)خریداری  راونــد  در  واقــع  اصلــی   -۱

ــی( ازاصغرگندم

اول. هیــأت  شــماره۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۰۹۳۲۶  ۱۱۹(رای 

بشــماره  ســیدجواد  فرزنــد  بنی هاشــمی  سیدحســن 

شناســنامه۲۱صادره از کاشان بشــماره ملی۱۲۶۳۲۶۵۴۰۵- 

مترمربــع  بمســاحت۱۹7/8۲  ســاختمان  ششــدانگ 

بشــماره۵۳7۴فرعی مجــزی از7۴فرعــی از پــاک ۱- 

ــین  ــان)خریداری ازحس ــع درراوندبخش۴کاش ــی واق اصل

ــه( الوچ

اول. هیــأت  شــماره۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۰۹۳۲8  ۱۲۰(رای 

ســیدجواد  فرزنــد  بنی هاشــمی  حســین  ســید 

کاشــان  از  ۱8۳۰صــادره  شناســنامه  بشــماره 

ســاختمان  ششــدانگ  ملــی۱۲۶۱۲۰7۴۰8-  بشــماره 

بمســاحت۴۲۱/۳۹ مترمربــع بشــماره۵۳7۵فرعی مجــزی 

ــش۴  ــد بخ ــع در راون ــی واق ــاک ۱- اصل ــی از پ از۱۵فرع

ازحســن کریمیــان( )خریــداری  کاشــان 

دوم. شــماره۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۱۰۶8۲هیأت  ۱۲۱(رای   

ــد داود بشــماره شناســنامه۰صادره از  ــع فرزن حمیدرضــا تاب

ــماره ــان بش کاش

ومغــازه  یکبابخانــه  ملی۱۲۵۰۲۵۲۶87-ششــدانگ 

بشــماره۵۳8۲فرعی  بمســاحت۲۹۱/۴7مترمربع 

واقــع در  پــاک ۱- اصلــی  از  از۲۳8۲فرعــی  مجــزی 

راوندبخش۴کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازحســنی 

راونــدی(

۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۱۰۶8۰هیــأت  شــماره  ۱۲۲(رای 

بشــماره  الــه  هدایــت  فرزنــد  دوم.ســعیدفرهادپور 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۱7۲۲صادره 

ملی۱۲۶۱۲۰۶۳۳۹-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت۱۰۳/۹۰ 

ــی از  ــزی از۱8۲۵فرع ــماره۵۳8۳فرعی مج ــع بش مترمرب

پــاک ۱- اصلــی واقــع در راونــد بخش۴کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه از ورثــه علــی ضیائــی راونــدی(

دوم. ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۱۰۴۳۶هیــأت  شــماره  ۱۲۳(رای 

عباســعلی عبدلــی برزکــی فرزندمحمدبشــماره شناســنامه 

ملــی۱۲۶۲88۲۹8۲- بشــماره  ازکاشــان  ۳8صــادره 

براطــاق  مشــتمل  باغچــه  یکــدرب  ششــدانگ 

بشــماره۵۳8۶فرعی  مترمربــع  بمســاحت۲7۰/8۵ 

ــد  ــع درراون ــی واق ــاک ۱- اصل ــی ازپ مجــزی از۱8۵۳فرع

ــاس  ــه عب ــطه از ورث ــع الواس ــان)خریداری م بخش۴کاش

محلوجــی نــوش ابــادی(

دوم. ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۱۰۴۳۴هیــأت  شــماره  ۱۲۴(رای 

عباســعلی عبدلــی برزکــی فرزندمحمدبشــماره شناســنامه 

ملــی۱۲۶۲88۲۹8۲- بشــماره  کاشــان  از  ۳8صــادره 

مترمربــع  بمســاحت۱۰۰  یکبابخانــه  ششــدانگ 

پــاک   از  از۱8۵۳فرعــی  مجــزی  بشــماره۵۳87فرعی 

ــع  ــان)خریداری م ــد بخش۴کاش ــع درراون ــی واق ۱- اصل

الواســطه از ورثــه عبــاس محلوجــی نــوش ابــادی(

اول. هیــأت   ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۴۰۱۲۲۵۴ شــماره  ۱۲۴(رای 

رضــا صــدری مقــدم فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه 

ملــی۱۲۶۲۹7۱۶۲۴- بشــماره  کاشــان  از  8۶صــادره 

براطــاق  محصورمشــتمل  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ 

مجــزی  بشــماره۱۱۰۶۱فرعی  بمســاحت۲7۰مترمربع 

از۴7۴فرعــی  از پــاک ۳۳- اصلــی واقــع درفیــن کوچــک  

رســمی( بخش۲کاشــان)مالک 

ــدم  ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه

وصــول اعتــراض طبق مقــررات  ســند مالکیــت صادرخواهد 

ــت اول :  ۱۳۹۶/7/۱۲  ــار نوب ــخ انتش ــد۰    تاری ش

تاریخ انتشارنوبت دوم :  ۱۳۹۶/7/۲۵  

رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان

  محمد سلمانی ۱۲۳۶/ م الف

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 ــه از طــرف ای ــل ک ــور  آرا ذی ــون مذک ــاده ۳قان م

مبنــی برتاییــد انتقــال عــادی ویاســهم مفــروزی متقاضــی 

ــی  ــی  م ــه ۱۵روزآگه ــه فاصل ــت ب ــده دردونوب ــادر گردی ص

مذکوراعتــراض  آرا  بــه  یااشــخاصی کــه  شودتاشــخص 

دارندازتاریــخ اولیــن انتشــارآگهی ظــرف مــدت دومــاه 

اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم نمــوده ودرمهلــت یــک 

ــه  ــبت ب ــت دارندنس ــراض فرص ــلیم اعت ــخ تس ــاه ازتاری م

تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه وارایــه گواهــی مبنــی 

ــات  ــورت اقدام ــن ص ــد درای ــدام نماین ــوی اق ــرح دع برط

ــود  ــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد ب 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   ۹۶/۶/۲۲-۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۲۶۰ شــماره  ۱-رای 

رضامیرکانــی فرزندمحمــد ششــدانگ مفــروزی یــک بــاب 

خانــه احداثــی در پــاک ثبتی قســمتی از ۴ فرعــی از ۴۲۵۲  

اصلــی واقــع درروســتای نوبهــار بخــش ۳  ثبــت نائیــن بــه 

مســاحت ۵۱۵/۲7 متــر مربــع خریــداری رســمی مشــاعی 

از خانــم فاطمــه اســامی منوچهــری 

آقــای  شــماره۹۶/۶/۲۲-۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۲۶۱  ۲-رای 

مرتضــی قاســمی کجانــی فرزنــد مصطفــی ششــدانگ 

مفــروزی یــک بــاب خانــه احداثــی در پــاک ثبتــی 

ــتای  ــع در روس ــی واق ــی از ۲۶  اصل ــمتی از ۳۱۳ فرع قس

کجــان بخــش ۱7 ثبــت اصفهــان الحاقــی بــه حــوزه ثبــت 

نائیــن بــه  مســاحت  ۹7/۴8 متــر مربــع خریــداری عــادی 

ــمی  ــک رس ــی مال ــه میرزائ از فاطم

آقــای   ۹۶/۶/۲۲-۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۲۶۲ شــماره  ۳-رای 

ــگ  ــه دان ــی س ــد مصطف ــی فرزن ــلی کجان ــا توس علیرض

مشــاع از  ششــدانگ  مفــروزی یــک بــاب خانــه احداثــی 

در پــاک ثبتــی  ۳۱۳ فرعــی از ۲۶ اصلــی واقــع درروســتای 

کجــان بخــش ۱7 ثبــت اصفهــان الحاقــی بــه حــوزه ثبــت 

نائیــن بــه مســاحت ششــدانگ ۲۵۹ متــر مربــع خریــداری 

عــادی مــع الواســطه ازفاطمــه میرزائــی مالــک رســمی

آقــای  ۴-رای شــماره ۹۶/۶/۲۲-۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۲۶۳ 

ــگ  ــی ســه دان ــد مصطف ــی فرزن محمدرضــا توســلی کجان

مشــاع از  ششــدانگ  مفــروزی یــک بــاب خانــه احداثــی 

در پــاک ثبتــی  ۳۱۳ فرعــی از ۲۶ اصلــی واقــع درروســتای 

کجــان بخــش ۱7 ثبــت اصفهــان الحاقــی بــه حــوزه ثبــت 

نائیــن بــه مســاحت ششــدانگ ۲۵۹ متــر مربــع خریــداری 

عــادی مــع الواســطه ازفاطمــه میرزائــی مالــک رســمی

آقــای  ۵-رای شــماره ۹۶/۶/۲۳-۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۲۶۵ 

ــگ  ــه دان ــین س ــد حس ــدی فرزن ــی محم غامرضاعابدین

ــه پــاک ثبتــی ۳۲۰7  ــاغ ب مشــاع از ششــدانگ یکــدرب ب

اصلــی واقــع در محمدیــه بخــش ۲ ثبــت نائیــن بمســاحت 

مــع  عــادی  مترمربــع خریــداری  ششــدانگ ۵۱7/7۵ 

ــمی ــک رس ــی مال ــی نائین ــواد توکل ــطه ازعبدالج الواس

خانــم  شــماره۹۶/۶/۲۳-۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۲۶۶  ۶-رای 

عصمــت باقــری انارکــی فرزنــد محمــد حســن ششــدانگ 

ــارک  ــع دران ــی واق ــی 8۲ اصل ــاک ثبت ــه پ ــدرب خان یک

بخــش ۴ حــوزه ثبــت نائیــن بمســاحت ۳8۵/۱۰ مترمربــع 

خریــداری عــادی مــع الواســطه از عبدالرحیــم طالبــی 

ــمی ــک رس ــی مال انارک

7-رای شــماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۲۶7- ۹۶/۶/۲۳ آقــای 

ــگ  ــاس دودان ــد عب ــدی فرزن ــون محم ــی محرابی رمضانعل

ــی ۳۱7۳  ــاک ثبت ــه پ ــدرب خان ــدانگ یک ــاع از شش مش

اصلــی واقــع در محمدیــه بخــش ۲ ثبــت نائیــن بمســاحت 

ــع الواســطه  ــادی م ــداری ع ــع خری ششــدانگ ۱۱۵ مترمرب

ــک رســمی ــی ســلطانی محمــدی مال ازرمضانعل

خانــم   ۹۶/7/۴-۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۲7۹ شــماره  8-رای 

پرویــن لوکــی انارکــی فرزنــد ابوالقاســم ســه دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ یکــدرب خانــه پــاک ثبتــی 8۴7و8۴8 اصلی 

ــاحت  ــن بمس ــت نائی ــوزه ثب ــش ۴ ح ــارک بخ ــع دران واق

ــادی از حســین  ــداری ع ــع خری ششــدانگ ۱۱8/۵۰ مترمرب

عــرب بافرانــی مالــک رســمی

آقــای   ۹۶/7/۴-۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۲8۰ شــماره  ۹-رای 

الیــاس خدائــی انارکــی فرزنــد محمــد مهــدی ســه دانــگ 

مشــاع از ششــدانگ یکــدرب خانه پــاک ثبتــی 8۴7و8۴8 

اصلــی واقــع درانــارک بخــش ۴ حــوزه ثبــت نائیــن 

ــداری عــادی  ــع خری بمســاحت ششــدانگ ۱۱8/۵۰ مترمرب

ــک رســمی  ــی مال ــرب بافران از حســین ع

م الف ۲۶۵ تاریخ انتشار نوبت اول :  ۹۶/7/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۶/7/۲۵ 

رئیس ثبت اسناد واماک نائین  اباذرمهیمن

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 

ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده ۱۳ آئی ــون و م ــاده ۳ قان م

ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی ــند رس س

برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن 

تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 

ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش ۱۶ ثب ــوار بخ ــاد برخ آب

رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 

تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیل 

ــن  ــون تعیی ــاده ۳ قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی مح

تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 

فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 

ــی  ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ــبت ب نس

داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 

ــه ایــن اداره تســلیم  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب

و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 

تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت 

ــناد  ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب از مراجع

ــده  ــه پرون ــماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۱8۰۰۰۵۱۲ کاس ــر رای ش براب

۱۳۹۳۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۰۱۶۵ خانــم ناهیــد ترابــی مقــدم فرزنــد 

ــان   ــادره از اصفه ــنامه ۴۵۴ ص ــماره شناس ــه بش ــت ال نعم

نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  

۲۶۱.7۰ متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک ۳۱۳  

ــش ۱۶  ــاد بخ ــت آب ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق اصل

ــه ــت مشــاعی اولی ــان در ازای مالکی ــت اصفه ثب

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰7/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۰7/۲۵

اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: ۶۵۱ /۳7/۰۵/

الــف/م بــه تاریــخ ۹۶/۰7/۰۲

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 

ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده ۱۳ آئی ــون و م ــاده ۳ قان م

ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی ــند رس س

برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن 

تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 

ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش ۱۶ ثب ــوار بخ ــاد برخ آب

رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 

تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیل 

ــن  ــون تعیی ــاده ۳ قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی مح

تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 

فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 

ــی  ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ــبت ب نس

داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 

ــه ایــن اداره تســلیم  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب

و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 

تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت 

ــناد  ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب از مراجع

ــده  ــه پرون ــماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۱8۰۰۰۵۹8 کاس ــر رای ش براب

۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۲۳۰۰۱۴۶۱ آقــای ابوالقاســم خراســانی زاده 

فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه ۴۳۹ صــادره از اصفهــان  

نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  ۳۳۶ 

متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک ۳۲۰  اصلــی 

واقــع در دولــت آبــاد بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان در ازای 

مالکیــت مشــاعی اولیــه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰7/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۰7/۲۵

اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: ۶۵۹ /۳7/۰۵/

الــف/م بــه تاریــخ ۹۶/۰7/۰۴

آگهی فقدان سند مالکیت
ــای وارده  ــر تقاض ــوی براب ــی عل ــا رمضان ــای علیرض آق

۶7۶۵۶ مــورخ ۹۶/۰۶/۲۱ با اســتناد ۲ برگ استشــهادیه 

مصــدق پیوســت کــه امضــاء شــهود رســما گواهی شــده 

ــه  ــدانگ قطع ــت شش ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس مدع

ــماره ۲8۰۱  ــع ش ــاحت ۱۴8/۴۰ مترمرب ــه مس ــن ب زمی

فرعــی مفــروز و مجــزی از شــماره ۴۱۹ فرعــی مفــروز 

ــم  ــع در دشــت حکی ــی واق و مجــزی شــده از ۱۳ اصل

بخــش ۲ حــوزه ثبتــی کاشــان ذیــل ثبــت ۱۰۳۰۱8 دفتــر 

ــی  ــا رمضان ــای علیرض ــام آق ــه ن ــه ۲۵7 ب ۶۱۴ صفح

علــوی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده 

و بــه موجــب ســند رهنــی 8۵۱۲7 مــورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ 

ــی  ــاورزی م ــک کش ــن بان ــان در ره ــه ۱۹ کاش دفترخان

باشــد کــه بــه علــت جابــه جایــی مفقــود اینــک 

ــذا  درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت ل

طبــق تبصــره ۱ مــاده ۱۲۰ اصاحــی آییــن نامــه قانــون 

ثبــت مراتــب آگهــی تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 

نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 

خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی لغایــت 

ــا  ــود را کتب ــراض خ ــه واعت ــن اداره مراجع ــه ای ۱۰ روز ب

ــه  ــند معامل ــت و س ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارای ضم

ــل  ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــلیم نمایی تس

ــت  ــی اس ــردد. بدیه ــترد گ ــده مس ــه کنن ــا ارائ ــند ب س

چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض واصــل نگــردد یــا 

ــی  ــه نشــود المثن ــراض اصــل ســند ارائ در صــورت اعت

ــه متقاضــی تســلیم  ــور صــادر و ب اســناد مالکیــت مزب

ــار:۹۶/7/۲۵ ــد.تاریخ انتش ــد ش خواه

محمــد  امــاک کاشــان،  و  اســناد  ثبــت  رئیــس 

الــف م  ســلمانی۱۳۲۹/ 

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــق تقاضــای وارده ۴۶۰۲7۴ مــورخ ۹۶/۰۶/۱۴ آقــای 

ــه ۹۱/۰8/۲۹-۱۳۲8۱  ــر وکالتنام ــا براب ــم نی ــی معظ عل

ــه  ــا ب ــه ۱۱7 کاشــان از طــرف اصغــر معظــم نی دفترخان

ــه  ــت ک ــدق پیوس ــهادیه مص ــرگ استش ــتناد دو ب اس

امضــا شــهود رســما گواهــی گردیــده مدعــی اســت کــه 

ششــدانگ اعیــان آپارتمــان مســکن مهــر بــه مســاحت 

ــروز و  ــی مف ــماره ۶۶۰۴ فرع ــه ش ــع ب ــر مرب ۹۰/۲۹ مت

مجــزی شــده از ۶۵۵8 فرعــی از ۳۳ اصلــی ذیــل ثبــت 

۱۲۱۵۴7 دفتــر 7۳۱ صفحــه ۵۳8 بــه نــام اصغــر معظم 

ــده  ــلیم گردی ــادر و تس ــت ص ــند مالکی ــت و س ــا ثب نی

ــک  ــه مال ــده. ک ــود گردی ــی مفق ــت جابجای ــت بعل اس

تقاضــای صــدور ســند المثنــی را نمــوده کــه در جریــان 

رســیدگی مــی باشــد . کــه در جابجایــی مفقــود شــده 

اســت چــون درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

نمــوده طبــق تبصــره ۱ مــاده ۱۲۰ اصاحــی آئیــن نامــه 

ــی  ــه هرکــس مدع ــی شــود ک ــی م ــت آگه ــون  ثب قان

ــود  ــا وج ــور ی ــک مزب ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج

ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی س

ایــن آگهــی تــا ۱۰ روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض 

خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند 

معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل 

ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد . اگــر ظــرف مهلــت 

ــراض اصــل  ــا در صــورت اعت ــرر اعتراضــی نرســد ی مق

ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر 

و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد . برابــر ســند رهنــی 

رهــن  در  ۱۱7 کاشــان  دفنرخانــه   ۹۱/۱۱/۲۹-۱۳۲۳۰

ــخ انتشــار ۹۶/۰7/۲۵  بانــک تجــارت مــی باشــد .تاری

ــد  ــان/ محم ــناد کاش ــاک اس ــت و ام ــس اداره ثب رئی

ــف ۱۳۴۶ ــلمانی م/ال س

دادنامه
ــد  ــرادی دســتجردی فرزن ــای حســین م شــکات: آق

اکبــر بــه نشــانی اســتان اصفهــان شهرســتان شــاهین 

شــهر و میمــه شــهر گــز برخــوار خیابــان شــهید 

ــرادی  ــر م ــای اکب ــی پ ۲۳ ۲- آق ــی ک صادق رجای

دســتجردی فرزنــد علــی بــه نشــانی دســتگرد برخــوار 

ــرج  ــای ای ــم: آق ــر مته ــگاه اکب ــت آرایش خ بعث

ســورانی فرزنــد فــرج الــه بــه نشــانی تهــران خ 

ــا:  ــوک 7 اتهام ه ــی بل ــهید عراق ــع ش ــالت مجتم رس

ــر  ــت )غی ــی عف ــل مناف ــا عم ــه نامشــروع ی ۱- رابط

ــت۳- ورود  ــر وکال ــه در ام ــا( ۲- تظاهــر و داخل از زن

بــه عنــف رای شــورا در خصــوص اتهــام آقــای ایــرج 

ــف و  ــر ورود عن ــر ب ــه دائ ــرج ال ــد ف ــورانی فرزن س

ــان  ــکایت آقای ــوع ش ــت موض ــر وکال ــت در ام دخال

ــا  ــر دادگاه ب ــد اکب ــرادی دســتجردی فرزن حســین م

ــده بدیــن شــرح کــه متهــم  بررســی محتویــات پرون

ــتری و  ــل دادگس ــوان وکی ــه عن ــود ب ــی خ ــا معرف ب

اخــذ وکالــت از خانــم راحلــه رهنمــا کــه همســر 

شــاکی اســت بــه منــزل شــاکی وارد و قصــد توقیــف 

ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــت ل ــته اس ــودروی وی را داش خ

کیفــر خواســت تنظیمــی توســط دادســرای عمومــی 

شــاکی  شــکایت  برخــوار  شهرســتان  انقــاب  و 

جهــت  متهــم  حضــور  عــدم  و  شــهود  شــهادت 

ــلم  ــرز و مس ــابی را مح ــزه انتس ــر ب ــاع موث ــه دف ارائ

ــرات  ــون تعزی ــاده ۶۹۴ قان ــتناد م ــه اس ــته و ب دانس

ــاده ۵۵  ــوب ۱۳7۵ و م ــده مص ــای بازدارن و مجازاته

قانــون موکالــت مصــوب ۱۳۱۵ متهــم موصــوف را بــه 

ــه  تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری بابــت ورود ب

ــت  ــری باب عنــف و تحمــل شــش مــاه حبــس تعزی

دخالــت در امــر وکالــت محکــوم نمــوده و اعــام مــی 

ــه  ــم راحل ــام متهــم و خان دارد لکــن در خصــوص اته

ــه فقــد  ــا توجــه ب ــر رابطــه نامشــروع ب رهنمــا دائــر ب

ــل از ســوی شــاکی  ــه دلی ــدم ارائ ــی و ه ــل اثبات دلی

وقــوع بــزه محــرز نیســت و بــا الهــام از اصــل برائــت 

ــاده ۴  ــی و م ــون اساس ــل ۳7 قان ــه اص ــتناد ب و اس

ــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب روز پــس از  قان

آن قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر 

اســتان اصفهــان مــی باشــد. دفتــر شــعبه ۱۰۲ دادگاه 

ــوار  ــری دو برخ کیف

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

۹۶/۰7/۲۳ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳7/7۳۶/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــه خواســته  آقــای علــی اکبــر حیــدری  دادخواســتی ب

ــه  ــب راوری ب ــدی نس ــواد مه ــت ج ــه طرفی ــه ب مطالب

ــت و  ــه ۹۶/7۳  ثب ــه کاس ــه ب ــلیم ک ــورا تس ــن ش ای

بــرای ۹۶/۰8/۲۰ ســاعت ۱۶:۳۰  وقــت رســیدگی تعییــن 

ــده مجهــول المــکان  ــه اینکــه خوان شــده اســت نظــر ب

میباشــد لــذا حســب مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی 

ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن

کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور 

دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانی 

دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شوراشــعبه ۴ خــورزوق 

ــت رســیدگی  ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق مراجع

حاضــر شــود. در صــورت عــدم حضــور دادخواســت اباغ 

شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ نمــود.

چنانچــه بعــدا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبت 

درج و مــدت آن ده روز اســت.دفتر شــعبه دوم مجتمــع 

شــماره یــک شهرســتان  برخــوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

۹۶/۰7/۲۴ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳7/7۴7/م 
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 افتتاح نمایشگاه خلیج فارس به همراه رونمایی از تابلوی نقاشی شهید 
محمد احمدی در گالری سوره حوزه هنری انجام شد. عکس: مهر

 برپایی نمایشگاه بین المللی هوافضا و دفاع بین المللی در جنوب 
سئول

افتتاح نمایشگاه تلکام 2017 - عکس: میزان 

  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، 
امنیتی و ایمنی با حضور فرمانده نیروی انتظامی، وابستگان 

نظامی و جمعی از مسئوالن افتتاح شد. عکس: میزان

نیروهای متحد عراقی پس از پایان مهلت داده شده به اقلیم کردستان 
مبنی بر ابطال استقالل کردستان، وارد منطقه کرکوک شده و با 
استقبال گرم ساکنان شهر کیوان در ده کیلومتری کرکوک مواجه 

شدند. عکس: فارس  

گردهمایی دست اندرکاران مراسم اربعین حسینی)ع( 
عکس: تسنیم 
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فارس

ــه اینکــه روابــط  ــا اشــاره ب شــهردار اصفهــان ب
اســت،  تپنــده شــهرداری  قلــب  عمومــی، 
ــوزه  ــن ح ــردم ای ــک م ــا کم ــه ب ــت: البت گف

داشــت. بهتــری خواهــد  فعالیت هــای 
ــل از اداره  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات 
و  تودیــع  جلســه  در  نــوروزی  قــدرت هللا 
ــط عمومــی شــهرداری  ــت رواب ــه مدیری معارف
ــا در  ــط عمومی ه ــش رواب ــت: نق ــان گف اصفه
ــم  ــه ه ــد ک ــخص ش ــم مش ــه ه ــن جلس ای
ــد  ــه دهن ــه مــردم ارائ ــد خدمــات را ب می توانن
و هــم در افشــاگری آن هــا نقــش داشــته 

ــند. باش
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
حــوزه روابــط عمومــی قلــب تپنــده شــهرداری 
ــن  ــردم ای ــک م ــا کم ــه ب ــت: البت ــت، گف اس
ــری خواهــد داشــت. حــوزه فعالیت هــای بهت

شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: رســانه ها 
بایــد بــر اســاس واقعیــت عمــل کننــد؛ در غیــر 
ایــن صــورت شــاهد فریــب مــردم و گســترش 
بی اعتمــادی خواهیــم بــود؛ از ایــن رو از شــما 
درخواســت دارم از معیــار حقیقــت در ارائــه 

اخبــار فاصلــه نگیریــد.
نــوروزی بــا اشــاره بــه هزینه هــای روابــط 
عمومــی گفــت: بخشــی از بودجــه از عــوارض 
مردمــی اســت و بخشــی هــم دولتــی اســت؛ 
از ایــن رو حــوزه روابــط عمومــی بایــد در 
ــائل  ــی در مس ــر هماهنگ ــاوه ب ــور ع ــه ام هم
مشــترک، از کارهــای تکــراری و زائــد کــه 

ــزد. ــت، بپرهی ــاز نیس ــات نی ــی اوق بعض

وی بــه شــعار مشــارکت جویی اشــاره کــرد 
ــی  ــه و حت ــد دوجانب ــم بای ــن مه ــت: ای و گف
چندجانبــه باشــد و صــرف ارتبــاط بــا مدیــران 
ــن رو  ــرد؛ از ای ــی نمی ب ــه جای شــهرداری راه ب
ــته  ــی داش ــاط خوب ــم ارتب ــردم ه ــا م ــد ب بای

ــیم. باش
نــوروزی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا همــه دوســت 
ــت  ــدن را دوس ــته ش ــت داش ــتن و دوس داش
ــی  ــن توجیه ــد ای ــرد: هرچن ــان ک ــم، اذع داری

نیســت کــه هــر کاری را انجــام دهیــم.
وی درخصــوص برنامــه رســانه های شــهرداری 
بیــان کــرد: در رســانه های شــهرداری تنهــا 
نبایــد بــا شــهردار و مدیــران شــهری گفت وگــو 
کــرد؛ بلکــه بایــد بــا نخبــگان شــهر بــه 

نشســت. گفت وگــو 
نــوروزی بــا بیــان اینکــه در زمــان جنــگ 
تحمیلــی، روابــط عمومی هــا چنیــن جایگاهــی 
نداشــتند، اضافــه کــرد: آن زمــان اگــر کســی 
شــهید می شــد، درنهایــت بــا یــک بلندگــو ایــن 
امــروزه  امــا  می شــد؛  اطاع رســانی  مهــم 
ــر  ــت ام ــا خاقی ــا و ب ــیار زیب ــوزه بس ــن ح ای

می کنــد. دنبــال  را  اطاع رســانی 
چنیــن  پیشــرفت  دیــدن  بــا  افــزود:  وی 
ــا ای کاش  ــوم؛ ام ــحال می ش ــوزه ای خوش ح
پیشــرفتی  چنیــن  هــم،  حوزه هــا  ســایر 

داشــتند.
ــه از  ــری ک ــدس باباصف ــن از مهن وی همچنی
پیشکســوتان شــهرداری اســت، تشــکر کــرد و 
ــه  ــه ای ک ــر اســاس اباغی ــم ب گفــت: امیدواری
بــه عنــوان مشــاور بــرای ایشــان صــادر شــده، 

در مجموعــه نهایــت بهــره را از تجربیــات ایــن 
ــم. ــه و فعــال ببری ــر نمون مدی

ــات  ــکر از خدم ــن تش ــان ضم ــهردار اصفه ش
آقــای باباصفــری در پســت مســئول دفتــری 
طــی دوســال گذشــته، صرامــی را کــه به تازگــی 
ایــن مســئولیت را قبول کــرده، یکــی از مدیران 
وزارت نفــت خوانــد و گفــت: در دیــدار بــا یکــی 
از دوســتان اذعــان کردنــد کــه آقــای صرامــی 
از مدیــران موفــق و برتــر بوده انــد و مــن بــرای 
ــز  ــان نی ــئوالن مافوقش ــان از مس ــور ایش حض
ــه صــورت  تحقیــق کــرده ام. ایشــان ۶۰ مــاه ب
ــد و در  ــگ بودن ــای جن ــه در جبهه ه داوطلبان

ــرد. ــک ک ــد ش ــان نبای دلسوزی ش
 کاری کنیم تا حس

تعلق مردم به شهر افزایش یابد
بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  کل  مدیــر 
ــع  ــه تودی ــه جلس ــان در ادام ــهرداری اصفه ش
ــهرداری  ــی ش ــط عموم ــر رواب ــه مدی و معارف
اصفهــان کــه در ســاختار جدیــد اباغــی از 
ــات و  ــه اداره کل ارتباط ــور ب ــوی وزارت کش س
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــر یاف ــل تغیی ــور بین المل ام
اعتقــاد دارم کــه اداره کل ارتباطــات شــهرداری 
ــن  ــه ای ــد؛ البت ــر را بپیمای ــیر تغیی ــد مس بای
بدیــن معنــا نیســت کــه اکنــون در نقطــه بــدی 

ــم. ــرار داری ق
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  حجتــی  ایمــان 
دارنــد،  بی نظمــی  بــه  میــل  سیســتم ها 
افــزود: بــرای از بیــن بــردن ایــن میــل، 
ــود و  ــه بهب ــاز ب ــم نی ــور دائ ــه ط سیســتم ها ب

دارنــد. تغییــر 

بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  کل  مدیــر 
بودجــه  تغییــر  بــه  اصفهــان  شــهرداری 
شــهرداری ها اشــاره و اضافــه کــرد: از ایــن رو 
بایــد در حــوزه ارتباطــات هــم نگاهــی مبتنــی 

بــر افزایــش بهــره وری داشــته باشــیم.
حجتــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد کار را درســت 
ــیر  ــان تفس ــن هم ــت: ای ــم، گف ــام دهی انج
بهبــود کارهــای  بــرای  و  اســت  بهــره وری 
ارتباطــی نیــاز بــه اســناد معیــن داریــم؛ البتــه 
شــهرداری اصفهــان خطوطــی دارد کــه اداره کل 
ارتباطــات هــم بایــد همــگام بــا ایــن موضــوع 

ــد. حرکــت کن
ــد  ــن اداره کل می توان ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــوری  ــش مح ــایر ادارات نق ــی س ــه همراه ب
ــه  ــد ب ــا نبای ــرد: تنه ــار ک ــد، اظه ــته باش داش
ــد در  ــه بای ــیم؛ بلک ــرمایه گذار باش ــال س دنب
طراحی هــا و کســب ایده هــا مشــارکت مــردم 

ــیم. ــته باش ــم داش را ه
بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  کل  مدیــر 
شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه محــور 
ــه صــورت برنامه ریزی شــده  ــد ب ــا بای فعالیت ه
ــزی  ــش از برنامه ری ــد پی ــه داد: بای باشــد، ادام
از بازخــورد برنامه هــای خــود آگاه باشــیم؛ بایــد 
ــم؛  ــه ســمت ارتباطــات دوســویه حرکــت کنی ب
ــودن روابــط عمومی هــا  البتــه زمــان ســخنگو ب
و گــوش دادن مــردم گذشــته و ایــن رویــه بایــد 

برعکــس شــود.
حجتــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد کاری کنیــم 
تــا حــس تعلــق مــردم بــه ایــن شــهر افزایــش 
ــده اداره کل  ــه عه ــم ب ــن مه ــت: ای ــد، گف یاب

روابــط عمومــی اســت کــه بــا همدلــی و 
تــاش همــه، ایــن مباحــث محقــق می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن اداره نگاه هــای 
ســیاه و ســفید نخواهیــم داشــت، عنــوان کــرد: 
بنــده از مدیــران تقاضــا دارم دســتان همدیگــر 
را بگیریــم و بــه هــم کمــک کنیــم؛ امیدواریــم 
بتوانیــم ایــن امانتــی را کــه از ســوی مــردم بــه 

مــا ســپرده شــده، پــاس داریــم.
 ۲ سال گذشته، روابط عمومی

آیینه تمام نمای مدیریت شهری بود
شــهرداری  عمومــی  روابــط  ســابق  مدیــر 
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــن جلس ــه ای ــان در ادام اصفه
ــی در ۲  ــط عموم ــای رواب ــی از موفقیت ه یک
ســال گذشــته، ارتقــاء چــارت روابــط عمومــی 
اســت؛ در حالــی کــه در دوره هــای قبلــی نبــود 
چــارت مناســب، مشــکاتی بــرای روابــط 

ــود. ــرده ب ــاد ک ــی ایج عموم
هــادی نباتی نــژاد افــزود: اکنــون هــم کــه 
ایــن واحــد بــه اداره کل تبدیــل شــده بــه 
یقیــن دســتاوردهای بهتــری را بــه همــراه 

خواهــد داشــت.
شــهرداری  عمومــی  روابــط  ســابق  مدیــر 
ــه می شــد  ــه گفت ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
ــت  ــت رعای ــهرداری عدال ــانه های ش ــن رس بی
بــا  مــا ســعی کردیــم  نمی شــود، گفــت: 
تعامــل ســازنده میــان روابــط عمومــی و 

را محقــق کنیــم. رســانه ها، عدالــت 
نباتی نــژاد تصریــح کــرد: در ایــن دو ســال 
ــت؛  ــش نداش ــی افزای ــط عموم ــه رواب بودج
ــات  ــت، اقدام ــن محدودی ــود ای ــا وج ــی ب ول

ــد. ــام ش ــی انج خوب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا بــه دنبــال 
رشــد خبرگــزاری و فضــای تبلیغاتــی شــهری 
ــی  ــا تمام ــده ت ــعی ش ــزود: س ــم، اف نبوده ای
ــم  ــا ه ــراه ب ــی هم ــط عموم ــای رواب حوزه ه
رشــد داشــته باشــند و ایــن کار باعــث کســب 
مختلــف ســطوح  در  رتبه هــا  از   بســیاری 

شد.
شــهرداری  عمومــی  روابــط  ســابق  مدیــر 
ــه در  ــای خاقان ــه کاره ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــال  ــوان مث ــه عن ــرد: ب ــراز ک ــت اب ــن مدیری ای
اســتفاده از رادیــو و تلویزیــون اینترنتــی از 
ــر  ــود و اگ ــوزه ب ــن ح ــای ای ــه برنامه ه جمل
مدیریــت شــهری در ایــن دو ســال موفــق 
بــود، بخــش مهمــی از آن ناشــی از اقدامــات 

ــت. ــوده اس ــی ب ــط عموم رواب
ــبانه روزی  ــای ش ــت: فعالیت ه ــژاد گف نباتی ن

در ایــن مدیریــت بــا هــدف دیــده شــدن 
ایــن  در  و  بــوده  شــهرداری  فعالیت هــای 
میــان هیــچ هدفــی بــرای نشــان دادن خــود 

نداشــتیم.
وی بــا بیــان اینکــه دکتــر جمالی نــژاد بــه 
ــوع را ارج  ــن موض ــد و ای ــاد کردن ــده اعتم بن
می نهــم، تصریــح کــرد: در هیــچ شــهری 
اداری  مجموعــه  از  کامل تــر  مجموعــه ای 
شــهرداری نداریــم و بخش هــای مختلــف 
ایــن حــوزه منجــر بــه ارتقــاء ســطح امیــد در 

ــت. ــده اس ــان ش ــهر اصفه ش
ــه ایمــان حجتــی  ــژاد ضمــن تبریــک ب نباتی ن
شــهرداری  عمومــی  روابــط  جدیــد  مدیــر 
اصفهــان بیــان کــرد: ایشــان از رفقــای قدیمــی 
ــچ  ــد از هی ــورت صاحدی ــتند و در ص ــا هس م
کاری کــه بــه منظــور ارتقــاء ایــن حــوزه باشــد، 

ــرد. ــم ک ــغ نخواه دری

شهردار اصفهان در جلسه تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی:

روابط عمومی، قلب تپنده شهرداری است

امامحسین)ع(میفرمایند:
»ُبَکاُءاْلُعُیوِنَوَخْشَیُةاْلُقُلوِبَرْحَمٌةِمَنالّلِه«

»گریسنتچشمهاوترسیدنقلبها،رمحتىازجانب
خداست.«

حدیث روز

مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۲۴۵، ح۳۵ 

   ترفندهای خانه داری
ــره  ــد قط ــه چن ــات، داخــل قابلم ــن حبوب ــگام پخت  هن
ســرکه یــا آب لیمــو بریزیــد تــا هــم ظــرف ســفید بمانــد و 

هــم طعــم حبوبــات بهتــر  شــود.
 بــرای جلوگیــری از وارفتــن کوفتــه گوشــت و برنــج، در 

آب قــدری آرد بریزیــد و حــرارت را زیــاد کنیــد.
ــی  ــد و خیل ــل زده ای ــد فلف ــش از ح ــذا بی ــه غ ــر ب  اگ
تنــد شــده اســت، چنــد دقیقــه پیــش از برداشــتن از روی 
حــرارت، آب یــک عــدد لیموتــرش تــازه را در آن بریزیــد و 

خــوب هــم بزنیــد.
ــوی پیــاز، پیــش از خــرد کــردن آن در  ــرای گرفتــن ب  ب
غــذا اجــازه دهیــد 5 دقیقــه در آبجــوش قــل بزنــد. حتــی 
ــاعتی در آب،  ــد س ــد و چن ــرش بزنی ــاز را ب ــد پی می توانی

ــد. ــرار دهی ــا آب لیمــو ق روغــن ی
ــوی کلــم در غــذا، می توانیــد از تکــه ای  ــرای گرفتــن ب  ب
ــتفاده  ــوپ خوری آرد اس ــق س ــک قاش ــا ی ــک ی ــان خش ن

کنیــد.
 بــرای نگهــداری ســبزی ها پــس از شست وشــو، آن هــا 
ــک  ــد و پــس از گذاشــتن در ی ــه کاغــذی بگذاری را در حول

کیســه پاســتیکی، در یخچــال قــرار دهیــد.
ــگ  ــای قرمزرن ــوی ادویه ه ــگ و ب ــد رن ــر می خواهی  اگ

حفــظ شــود، آن هــا را در یخچــال نگهــداری کنیــد.
 اگــر گوجه فرنگــی  کــه خریده ایــد هنــوز کامــا قرمــز و 
رســیده نیســت، چنــد روزی آن را در آفتــاب یــا محیــط گــرم 

بگذاریــد و بعــد بــه یخچــال منتقــل کنیــد.

   سالم باشیم
 دیابتی ها واکسن آنفلوآنزا بزنند 

یا نه؟
ــه منظــور پیشــگیری از مشــکات احتمالــی ناشــی  ب
ــه  ــکان ب ــرما، پزش ــل س ــزا در فص ــه آنفلوآن ــا ب از ابت
بیمــاران دیابتــی توصیــه می کننــد کــه واکســن 

ــد. ــزا بزنن آنفلوآن
بــر اســاس گــزارش مدیکال ســاینس، انجمــن دیابــت 
ــه  ــد ک ــه می نویس ــن رابط ــی در ای ــکا در گزارش آمری
»عــاوه بــر زنــان بــاردار، ســالمندان و افــراد مبتــا بــه 
نقــص سیســتم ایمنــی و بیمــاران مبتــا بــه دیابت نیز 
جــزو افــراد پرخطــر بــرای ابتــا بــه آنفلوآنــزا هســتند.«
ــی از  ــاران دیابت ــب بیم ــد: »اغل ــزارش می افزای ــن گ ای
عــوارض ناشــی از ابتــا بــه آنفلوآنــزا اطاعــی ندارنــد.«

از  یکــی  فقــط  واکســن  تزریــق  حــال  عیــن  در 
روش هــای جلوگیــری از ابتــا بــه آنفلوآنزاســت و 
شــیوه های دیگــری بــرای کاســتن از احتمــال ابتــا بــه 

آنفلوآنــزای فصلــی وجــود دارد. 
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق گفتــه پزشــکان، 
ــزا  ــا آنفلوآن ــط ب ــای مرتب ــه بیماری ه ــا ب ــال ابت احتم
در بیمــاران مبتــا بــه دیابــت بیشــتر و شــدیدتر اســت 
ــراد، شــیوه ای  ــه اف ــع زدن واکســن در این گون و درواق
ــا  ــوارض ی ــن ع ــری از ای ــرای جلوگی ــر ب ــن و موث ام

ــت. ــش آ ن هاس کاه

   سبک زندگی
پاکیزگی و آراستگی 

ــام  ــی ام ــی در زندگان ــش مهم ــردی، نق ــت بهداشــت ف رعای
باقــر)ع( داشــت. در آن دوران امکانــات بهداشــتی و پزشــکی، 
ــه  ــان روزگار بســیار ب ــام در هم ــا ام ــود؛ ام بســیار محــدود ب
بهداشــت اهمیــت مــی داد و رعایــت آن را بــه پیــروان خویش 
ــای  ــواره در محیط ه ــام)ع( هم ــرد. ام ــفارش می ک ــز س نی
ــد؛  ــر می ش ــز حاض ــده و تمی ــای برازن ــا لباس ه ــی ب عموم
بــه گونــه ای کــه نزدیــکان دربــاره ایشــان می گفتنــد: ظاهــر او 

ــد. ــان می مان ــه جوان بیشــتر ب

خوشرویی 
ــو  ــورد نیک ــی و برخ ــه خوش خلق ــادی ب ــت زی ــام اهمی اس
ــی  ــای واالی اخاق ــی از ارزش ه ــان داده و آن را یک ــا مؤمن ب
ــه  ــرد ب ــد م ــد: »لبخن ــر)ع( می فرماین ــام باق ــد. ام می دان
روی بــرادر مؤمنــش بســیار پســندیده اســت و ســتردن غبــار 
)انــدوه( از چهــره او حســنه اســت و خــدا بــه چیــزی برتــر از 

شــاد کــردن دل مؤمــن پرســتش نشــده اســت.«
ــن  ــرم)ص(، ای ــول اک ــوارش، رس ــد بزرگ ــان ج ــام از زب ام
روایــت را بــرای مــردم می خوانــد کــه: »هــر کــس مؤمنــی را 
شــاد کنــد، مــرا شــاد کــرده و هــر کــس مــرا شــاد کنــد، خــدا 
ــران  ــردن دیگ ــاد ک ــام از ش ــت.« ام ــاخته اس ــنود س را خش
خشــنود می شــد و گاه اطرافیــان را بــه شــوخی های ســتوده 
ــراد  ــحالی اف ــرور و خوش ــب س ــه موج ــدال ک ــد اعت و در ح

می شــود، تشــویق می کــرد.

حقایقی جالب درباره طالق 
که نمی دانید )۲(

زوج هایــی کــه در اواخــر دهــه ۲۰ زندگی شــان 
ــر اســت. ــد، احتمــال طاقشــان کمت ازدواج می کنن

ــن ازدواج  ــر انداخت ــه تاخی ــات نشــان داده ب تحقیق
ــد.  ــن نمی کن ــات آن را تضمی ــز ثب هرگ

افــرادی کــه فکــر می کننــد هرچــه در ســن باالتــری 
ــا در  ــد، کام ــان موفق ترن ــد، در ازدواجش ازدواج کنن

اشــتباهند.
درواقــع افــرادی کــه از اوایــل دهــه ۲۰ ســالگی 
می کننــد،  ازدواج  ســالگی   3۰ دهــه  اوایــل  تــا 
نســبت بــه افــرادی کــه پــس از 3۲ ســالگی ازدواج 
ــی  ــه بیان ــا ب ــد ی ــری دارن ــه موفق ت ــد، رابط می کنن
دیگــر اواخــر دهــه ۲۰ ســالگی، بهتریــن ســال بــرای 

ــت. ازدواج اس
باشــد،  زوج هــا کمتــر  ســنی  اختــاف  هرچــه 

اســت. کمتــر  نیــز  طاقشــان  احتمــال 
ــه  ــرادی ک ــان اف ــاق می ــرده ط ــت ک ــی ثاب تحقیق
ــد، بیشــتر  ــا یکدیگــر دارن اختــاف ســنی زیــادی ب
اســت؛ بــه عنــوان مثــال زوج هایــی کــه یــک ســال 
جدایی شــان  احتمــال  دارنــد،  ســنی  اختــاف 
ــنی  ــاف س ــال اخت ــه 5 س ــی ک ــد، آن های 3درص
دارنــد، 18 درصــد و زوج هایــی کــه 1۰ ســال اختــاف 

ــت. ــد اس ــد، 39درص دارن

   خانواده


