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صفحه 2 صفحه 2

جان باختن شماری از هم وطنان عزیزمان در حادثه تلخ زلزله غرب کشور را تسلیت عرض می نماییم.

رئیس دیوان محاسبات کشور:
محرمانه اعالم کردن بدهی های 

دولت از گرفتاری های ماست
عادل آذر در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: 87 
درصد بودجه عمومی به اعتبارات هزینه ای، یعنی 

هزینه های جاری کشور اختصاص یافته و ...

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی درپی حادثه 
تلخ و مصیبت بار زمین لرزه در غرب کشور

 همه دستگاه ها 
به یاری آسیب دیدگان بشتابند

با تأسف و اندوه فراوان خبر زمین لرزه در غرب کشور را 
که به جان باختن جمعی از هم میهنان عزیز و زخمی...

مجلس به جنگ  امضافروشی می رود
|صفحه 3

 رسانه های نوین و 
عصر جدید ارتباطات انسانی

|صفحه 11

 رؤیاهای آسیایی سپاهان
 چگونه بر باد رفت؟

|صفحه 9

 دکتر سبحانی در نشست تخصصی 
زنجیره  فوالد در افق ایران 1۴۰۴ مطرح کرد:

رویکرد تولید ۵۵ میلیون 
تن فوالد، با نگاه جهانی 
موفقیت آمیز خواهد بود

|صفحه 12

استاد اسکندر رفیعی، بازیگر پیشکسوت 
در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

 بدون علم
 وارد عرصه بازیگری نشوید

|صفحه 1۰

در همایش استانی »هفته مبارزه با اعتیاد و 
آسیب های اجتماعی در مدارس« عنوان شد:
اجرای نقشه راه مبارزه با آسیب های 

اجتماعی و اعتیاد در مدارس
|صفحه 12

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار بــا پوتیــن، رئیس جمهــور 
روســیه، بــرای چندمیــن بــار بــر حــذف ارزهــای واســط در مســیر 

تجــارت دو کشــور تاکیــد کردنــد. 
ــح  ــی تصری ــورهای غرب ــای کش ــه تحریم ه ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
کردنــد: بــدون توجــه بــه تبلیغــات منفــی دشــمنان بــرای تضعیــف 
بــا  را  آمریکایی هــا  تحریم هــای  می توانیــم  روابــط کشــورها، 
روش هایــی از جملــه حــذف دالر و جایگزین کــردن پــول ملــی در 
معامــات اقتصــادِی دو یــا چندجانبــه، بی اثــر و آمریــکا را منــزوی 
کنیــم. مســئله حــذف ارز واســط و پایــان دادن بــه ســلطه ارزهــای 
بین المللــی )بــه عبــارت بهتــر ســلطه آمریــکا بــر تعامــات تجاری( 
ــی برنامــه پنجــم توســعه مطــرح  ــار در سیاســت های کل اولیــن ب
شــد. در بنــد ۴۱ ایــن سیاســت ها کــه در ســال ۱۳۸۷ ابــاغ شــد، 
آمــده اســت: »کمــک بــه اســتقرار نظــام پولــی، بانکــی و بیمــه ای 
مســتقل بــا کمــک کشــورهای منطقــه ای و اســامی و دوســت بــا 

هــدف کاهــش وابســتگی بــه سیســتم پولــی نظــام ســلطه.«
کاهــش وابســتگی بــه سیســتم پولــی نظــام ســلطه تنهــا از مســیر 
ــد  ــورت خواه ــلطه ص ــام س ــای نظ ــه ارزه ــتگی ب ــش وابس کاه
پذیرفــت. آنچــه مــا را بــه نظــام پولــی کشــورهای اروپایــی و آمریکا 
وابســته می کنــد، اســتفاده از ارزهــای آنــان اســت. بــه عبــارت دیگر 
زمانــی کــه یــک کشــور بخواهــد از ارز دیگــری )ارز واســط( بــرای 
ــد  ــه نظــام مالــی آن کشــور نیازمن ــد، ب تجــارت خــود اســتفاده کن
می شــود. وقتــی ایــن نیازمنــدی شــدت پیــدا کنــد، بــه وابســتگی 
ــز  ــرای اعمــال قــدرت نی ــل خواهــد شــد و بســتر مناســب ب تبدی
خواهــد بــود. متأســفانه ایــن سیاســت در دولت هــای نهــم، دهــم 

و یازدهــم اجرایــی نشــد.
ــاب در  ــم انق ــر معظ ــز رهب ــال ۱۳۹۵ نی ــر و در س ــار دیگ ــک ب ی
ــی  ــه آقای ــان دادن ب ــر ضــرورت پای ــان ســپاه ب ــا فرمانده ــدار ب دی
دالر در اقتصــاد تأکیــد کردنــد و فرمودنــد: »اگــر مســئوالن و مــردم 
بتواننــد اقتصــاد مقاومتــی را بــه معنــای واقعــی محقــق و کشــور را 
از جــادوی مالــی و پولــی دشــمن خــاص کننــد و ارزش و آقایــی 
دالر را در زندگــی اقتصــادی بشــکنند، کشــورهای دیگــر را نیــز نجات 

داده انــد و بــرای آن هــا الگــو خواهنــد شــد.«
 جادوی مالی و پولی نظام سلطه

ــد  ــد، دو پیام ــدا کن ــان رواج پی ــک ارز در جه ــتفاده از ی ــی اس وقت
مثبــت و بســیار مهــم بــرای کشــور صاحــب ارز بــه ارمغــان مــی آورد. 
دالر کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم بــا پشــتوانه قــدرت سیاســی، 
نظامــی و اقتصــادی آمریــکا بــه ارز جهانــی تبدیــل شــد، در دو حوزه 
اقتصــادی و اطاعاتــی بــرای آمریــکا آورده بســیار مهــم داشــت. در 
ُبعــد اقتصــادی ســبب شــد تا آمریــکا بتوانــد وارداتی بســیار بســیار 
بیشــتر از صــادرات خــود داشــته باشــد؛ چــرا کــه تقاضــا بــرای دالر 
آمریــکا در ســطح جهــان بســیار افزایــش یافــت و متقاضیــان بایــد 
ــات صــادر  ــا خدم ــکا کاال ی ــه آمری ــه دســت آوردن دالر، ب ــرای ب ب
می کردنــد. از طــرف دیگــر بــه دلیــل آنکــه کشــورها دالر را نــه بــرای 
تجــارت بــا آمریــکا،  بلکــه بــرای تجــارت بــا دیگــران می خواســتند، 
ــن  ــد. ای ــته باش ــگان داش ــت واردات رای ــکا می توانس ــا آمری عم
اثــر بــرای اتحادیــه اروپــا در زمانــی کــه یــورو در خــارج از مرزهــای 

اتحادیــه اروپــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد نیــز، جــاری اســت.

ــع آوری  ــر جم ــر اســت، اث ــی پنهان ت ــه کم ــر ک ــم دیگ ــر مه ــا اث ام
اطاعــات اســت. اگــر در نظــام بانکــی جهانــی، بانکــی بخواهــد بــا 
ــا واســطه از  ــا ب ــد داشــتن مجــوز مســتقیم ی ــد، نیازمن دالر کار کن
ــی  ــی و بانک ــررات پول ــاس مق ــر اس ــت. ب ــی آمریکاس ــام مال نظ
الزم اســت کــه تراکنش هــای مالــی میــان بانک هــا از طریــق 
ــای  ــرای دالره ــده ب ــن قاع ــوند. ای ــویه ش ــویه، تس ــای تس اتاق ه
خــارج از خــاک آمریــکا نیــز جــاری اســت. فــدرال رزرو نیویــورک 
مســئول تســویه تراکنش هــای دالری خــارج از آمریکاســت. یکــی 
از لــوازم مــورد نیــاز بــرای تســویه تراکنش هــا، اطاعــات همــراه بــا 
ــدأ، مقصــد و موضــوع تراکنــش از  تراکنــش اســت. اطاعــات مب
ــرای تســویه اســت. درنتیجــه  ــاز ب ــن اطاعــات مــورد نی اصلی تری
اســتفاده گســترده از دالر در ســطح جهــان بــه آمریــکا اجــازه 
ــادی  ــات اقتص ــارت و تعام ــراوان از تج ــات ف ــع آوری اطاع جم

جهــان را می دهــد.
 دالر سالح پولی می شود

ــن  ــه ای ــت. ب ــی اس ــطح سیاس ــتفاده از دالر در س ــن اس مهم تری
معنــا کــه دولــت آمریــکا بــا تکیــه بــر وابســتگی ایجادشــده میــان 
ــی را  ــی جهان ــام بانک ــود، نظ ــی خ ــام مال ــان و نظ ــای جه بانک ه
وادار بــه تبعیــت از سیاســت های خصمانــه خــود کــرده و از آن هــا 
بــه عنــوان ابــزار اعمــال فشــار در ســطح جهــان و پیشــبرد سیاســت 
خارجــی اســتفاده می کنــد. از ایــن اقــدام آمریــکا بــه اســتفاده از 

ــد.۱ ــاد می کنن ــی« در سیاســت خارجــی ی »ســاح پول
آمریــکا از تیــر ۸۹ )جــوالی ۲۰۱۰( و پــس از تصویــب قانــون جامــع 
تحریــم ایــران، اســتفاده از ســاح پولــی را علیــه ایــران آغــاز کــرد. 
فتنــه ۸۸ عامــل مهمــی در ایجــاد فضــا علیــه ایــران و گستاخ شــدن 
ــکا بانک هــای  ــود. آمری ــی ب ــرای اســتفاده از ســاح پول ــکا ب آمری
خارجــی را وادار کــرد تــا بــا سیاســت های خصمانــه او علیــه ایــران 
همراهــی کننــد و اگــر بانکــی در ســطح جهــان بــا آمریــکا همراهــی 
نکنــد، طبــق قوانیــن تحریــم دسترســی اش بــه نظــام مالــی آمریکا 
ــون  ــه تاکن ــت دارد ک ــدر اهمی ــد آن ق ــن تهدی ــود. ای ــع می ش قط
ــا  ــده اند ت ــزرگ ش ــای ب ــت  جریمه ه ــه پرداخ ــر ب ــا حاض بانک ه
دسترسی شــان بــه نظــام مالــی آمریــکا قطــع نشــود. ایــن اقتــدار 
را آمریــکا بــه دلیــل گســتردگی اســتفاده از دالر در ســطح جهانــی 

دارد.
 پیمان پولی، راهکار خلع سالح پولی آمریکا

روشــن اســت کــه هرچــه میــزان اســتفاده از دالر در تجــارت جهانــی 
ــای  ــان کشــورها بیشــتر باشــد، بانک ه ــات اقتصــادی می و تعام
جهــان نیــاز بیشــتری بــه تعامــل بــا نظــام مالــی آمریــکا خواهنــد 
ــرای اســتفاده از  ــی بیشــتری ب ــکا توانای داشــت و درنتیجــه آمری
ــزان تقاضــا و  ــل هرچــه می ــی خواهــد داشــت. در مقاب ســاح پول
اســتفاده از دالر کاهــش یابــد، اقتــدار کاغــذی آمریــکا نیز در ســطح 

جهــان کاهــش خواهــد یافــت؛ چــرا اقتــدار کاغــذی؟
اقتــدار آمریــکا کــه بــا پشــتوانه دالر در جهــان ایجــاد شــده، 
ــدار  ــن اقت ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــدن اس ــته ش ــل شکس ــی قاب به راحت
ناشــی از قراردادهایــی اســت کــه میــان کشــورها بــه طــور نانوشــته 
جــاری اســت؛ یعنــی کشــورها پذیرفته انــد کــه دالر را بــه عنــوان ارز 

ــد.  ــتفاده کنن ــن اس ــادی فی مابی ــات اقتص ــط در تعام واس

پــس اگــر کشــورها اراده کننــد و بــا قــراردادی نوشــته یــا نانوشــته 
میــان خــود، از روش هــای دیگــری بــرای تســویه تعامــات 
ــرای دالر در ســطح  اقتصــادی فی مابیــن اســتفاده کننــد، تقاضــا ب
جهــان کاهــش خواهــد یافــت و از اقتــدار آمریــکا در اقتصــاد جهــان 

نیــز کاســته خواهــد شــد. 
پیمان هــای پولــی دوجانبــه و چندجانبــه، مهم تریــن راهــکار بــرای 
ــه کاغــذی  ــن پیمان هــا هیمن ــی آمریکاســت. ای ــع ســاح پول خل
ــای  ــرد. پیمان ه ــد ک ــه رو خواه ــدی روب ــش ج ــا چال ــکا را ب آمری
ــا  ــی، تقاض ــای مل ــتفاده از ارزه ــط و اس ــذف ارز واس ــا ح ــی ب پول
بــرای دالر را در ســطح جهــان کاهــش خواهنــد داد؛ پــس گســترش 
هرچــه بیشــتر پیمان هــای پولــی از سیاســت های راهبــردی اســت 

کــه بایــد توســط دولــت ایــران دنبــال شــود.
 ما باید چه کنیم؟

همان طــور کــه در ابتــدا اشــاره شــد، مســئله پیمــان پولــی از ســال 
ــران  ــوده و از ۱۳۸۹ ای ــی مطــرح ب ۸۷ در ســطح سیاســت های کل
هــدف ســاح پولــی آمریــکا قــرار گرفتــه اســت؛ امــا چــرا تاکنــون 
یــک پیمــان پولــی میــان ایــران و کشــورهای دیگــر بــه طــور کامــل 
ــن  ــد چی ــورهایی مانن ــه کش ــی ک ــت؛ در حال ــده اس ــی نش اجرای
حــدود ۴۰ پیمــان پولــی بــا کشــورهای طــرف تجــارت خــود امضــا 

ــد؟ ــرا کرده ان و اج
در دو ســطح بایــد اقداماتــی رخ دهــد؛ اول در ســطح بانــک مرکزی 
ــی ایجــاد  ــان پول ــزل در اجــرای پیم ــدون تزل ــوی و ب ــد اراده ق بای
ــان  ــث پیم ــه بح ــت ک ــال اس ــه ۷ س ــک ب ــه نزدی ــا اینک ــود. ب ش
ــوان  ــه عن ــز ب ــزی نی ــک مرک ــی در کشــور مطــرح اســت و بان پول
اصلی تریــن نهــادی کــه بایــد پیگیــر ایــن مســئله باشــد، در جریــان 
بــوده، امــا در ایــن هفــت ســال انــواع اظهارنظرهــا از بانــک مرکــزی 
و مدیــران آن شــنیده شــده کــه نشــان دهنده بــاور نداشــتن کامــل 
ایــن راهــکار بــوده اســت. البتــه در ایــن ماه هــای اخیــر خبرهــای 
خوبــی شــنیده می شــود و امیــد اســت کــه ایــن مســیر بــا ســرعت 

بیشــتری دنبــال شــود.
ــک  ــک بان ــه کم ــز ب ــر نی ــه دیگ ــت دو وزارتخان ــه الزم اس دوم اینک
مرکــزی بیاینــد و در برقرارشــدن پیمــان پولــی نقش آفرینــی کننــد. 
پیمــان پولــی، یــک امــر صرفــا بانکــی نیســت؛ بلکــه ابعــاد 
دیپلماتیــک و تجــاری نیــز دارد. پــس ضــروری اســت وزارتخارجــه 
ــک  ــا بان ــراری آن ب ــز در برق ــارت نی ــدن و تج ــت، مع و وزارت صنع
ــا  ــی را ب ــای پول ــم پیمان ه ــر بخواهی ــد. اگ ــی کنن ــزی همراه مرک
ســرعت مناســب دنبــال کنیــم، بایــد اتحــاد الزم در میــان نهادهــای 
متولــی را شــکل دهیــم. تجربــه نشــان داده  اســت کــه ایــن اتحــاد با 
شــکل گیری مطالبــه از ســوی نخبــگان و رســانه ها شــدنی اســت.

ــت  ــادی از دس ــای زی ــه فرصت ه ــرد ک ــد ک ــد تاکی ــان بای در پای
ــرعت  ــد س ــش رو بای ــای پی ــتفاده از فرصت ه ــرای اس ــه و ب رفت
گرفــت و در ایــن مســیر بایــد مراقــب آدرس هــای غلــط بــود کــه 
ــرود و در آخــر کار  ــادی از دســت ب ــای زی باعــث می شــود زمان ه
مشــخص شــود آبــی در کار نیســت؛ بلکــه ســرابی بــوده که دشــمن 

ــل چشــمان مــا گذاشــته اســت. مقاب
۱- بــرای مطالعــه بیشــتر دربــاره ســاح پولــی مراجعــه شــود بــه: 
گــزارش شــبکه کانون هــای تفکــر ایــران بــا عنــوان » بررســی تاثیــرات 
ــوری  ــه جمه ــکا علی ــی آمری ــه بانک ــای ثانوی ــر تحریم ه ــام ب  برج
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زلزله قابل پیش بینی نیست، اما...

شماره جدید ماهنامه سراسری افق فردا منتشر شد...

سرمقاله

یادداشت

به قلم مدیرمسئول
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بسیج اصفهانی ها برای کمک به زلزله زدگان
گروه خونی O منفی    دارندگان 
 به اداره انتقال خون اصفهان

 مراجعه کنند
|صفحه ۴

به  بـزرگــی  زمیــن لـرزه  ای  یکشـنبه   شـامگاه 
7.3 ریشتر کرمانشاه و کمی بعد پس لرزه 
را  عراق  و  ایران  مرز  حوالی  ریشتری،   4.6
لرزاند؛ این زمین لرزه در بسیاری از استان های 
غربی کشور احساس شد و آسیب هایی به 

مناطق غربی  کشور وارد کرد.
تعداد کشته شدگان این حادثه تلخ تا شامگاه 
گذشته به 407 و تعداد مجروحان به 6700 نفر 

رسید.



کوتاه از سیاست
سمت جدید ابوطالبی و 

تخت روانچی
را  ابوطالبــی«  در حکمــی »حمیــد  رئیس جمهــوری 
بــه ِســمت مشــاور رئیس جمهــوری منصــوب کــرد. 
همچنیــن رئیــس دفتــر رئیس جمهــور در حکمــی دکتــر 
ــی  ــاون سیاس ــمت مع ــه س ــی را ب ــد تخت روانچ مجی

ــرد. ــوب ک ــور منص ــر رئیس جمه دفت

نمایندگان از توضیحات »ربیعی« 
قانع شدند

در جلســه علنــی روز گذشــته مجلــس شــورای اســامی 
ســوال محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیــس کمیســیون 
ــی  ــی ربیع ــان، از عل ــردم کرم ــده م ــادی و نماین اقتص
ــاه اجتماعــی، در دســتورکار قــرار  ــر تعــاون، کار و رف وزی

ــت و مطــرح شــد.  گرف
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در ایــن جلســه از 

توضیحــات وزیــر تعــاون قانــع شــدند. 
از مجمــوع  ایــن جلســه  در  نماینــدگان مجلــس 
215 نماینــده حاضــر بــا 87 رأی موافــق، 118 رأی 
مخالــف و 3 رأی ممتنــع ســؤال از ربیعــی را وارد 
ــاره  ــخ های وی درب ــی از پاس ــه عبارت ــا ب ــتند ی ندانس
ــرکت های  ــی ش ــای مال ــردن صورت ه ــت اعام نک عل
زیرمجموعــه وزارت تعــاون بــه ســازمان بــورس طبــق 

ــدند. ــع ش ــون، قان قان
رحیــم زارع، ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی، در 
خاصــه ســوال از وزیــر تعــاون گفــت کــه ایــن 
ســوال در جلســه 13 مهــر ســال جــاری در دســتورکار 
ــی  ــای ربیع ــت و آق ــرار گرف ــادی ق ــیون اقتص کمیس
نیــز در پاســخ های آقــای پورابراهیمــی گفــت کــه 
دربــاره میــزان شــفافیت های مالــی شــرکت های 
زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه اقداماتــی صــورت گرفته و 
اطاعــات هلدینگ هــای غیربورســی را هــم بــه بــورس 

گــزارش می دهیــم.
ــؤال  ــال س ــؤال کننده در خ ــده س ــت نماین ــی اس گفتن
خــود بــه البی هــای ســنگین وزارتخانــه علیــه وی و 

ــرد. ــاره ک ــکایت از او اش ش

دولت یک الیحه ضدتروریستی 
تقدیم مجلس کرد

ــه  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــاق دول ــه »الح الیح
کنوانســیون بین المللــی مقابلــه بــا تامیــن مالــی 
ــه در  ــور خارج ــنهاد وزارت ام ــه پیش ــه ب ــم« ک تروریس
جلســه مــورخ 1396/08/07 هیئــت وزیــران بــه تصویــب 
ــس  ــه مجل ــی ب ــت طــی تشــریفات قانون رســیده، جه

ــد.  ــال ش ــامی ارس ــورای اس ش
کنوانســیون بین المللــی مقابلــه بــا تامیــن مالــی 
و  پیشــگیری  بــرای  اســت  ســندی  تروریســم، 
ــم  ــف تروریس ــق مختل ــکال و مصادی ــا اش ــه ب مقابل
بین المللــی از طریــق قطــع منابــع و پشــتوانه های 
ــا  ــه ب ــتی ک ــای تروریس ــازمان ها و گروه ه ــی س مال
ــل  ــب مجمــع عمومــی ســازمان مل ــه تصوی اجمــاع ب

ــت. ــیده اس ــد رس متح

الریجانی جان باختن تعدادی از 
هموطنان در زلزله را تسلیت گفت

ــی  ــا صــدور پیام ــس شــورای اســامی ب ــس مجل رئی
ــور را  ــردم کش ــی از م ــت جمع ــن و مصدومی جان باخت

ــت.  ــلیت گف ــرزه تس ــه زمین ل ــی حادث در پ
بــه گــزارش برنــا، متــن پیــام علــی الریجانــی، رئیــس 

مجلــس، بــه شــرح زیــر اســت: 
و دســت اندرکاران  تمامــی مســئوالن  دارد  ضــرورت 
امــداد و نجــات اعــم از دولتــی، ارتــش، ســپاه و بســیج 
ــا تمــام تــوان بــه یــاری آســیب دیدگان  ــا فوریــت و ب ب
از  و  بشــتابند  و مصدومــان  آوارمانــدگان  زیــر  در  و 
ــه  ــک ب ــرای امدادرســانی و کم ــش ب ــوان خوی ــه ت هم
مصدومــان و مصیبت دیــدگان اســتفاده کننــد و بــه 

ــد. ــده بپردازن ــارات واردش ــران خس جب

هشدار وزیر خارجه قطر درباره 
تنش میان عربستان و ایران

محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــی، وزیــر خارجــه قطــر، 
ــرد:  ــد ک ــا اســپوتنیک، در ســخنانی تأکی ــو ب در گفت وگ
تنــش میــان ایــران و عربســتان ممکــن اســت بــه ظهور 
و بــروز بحــران جدیــدی در منطقــه منجــر شــود. ایــران، 
یــک کشــور همســایه بــرای کشــورهای حاشــیه خلیــج 
ــم  ــران داری ــا ای ــع مشــترکی ب ــا مناف ــارس اســت. م ف
ــل  ــو ح ــق گفت وگ ــد از طری ــران بای ــا ته ــا ب و بحران ه

و فصــل شــود.

قاسمی: 
 استعفای حریری را 

مشکوک تلقی می کنیم
ــری  ــتعفای حری ــاره اس ــه درب ــخنگوی وزارت خارج س
ــات امنیــت و آرامــش  گفــت: مــا همــواره خواهــان ثب
ــزاب و  ــن اح ــه بی ــی ک ــا تاش ــتیم و ب ــان هس در لبن
گروه هــای لبنانــی صــورت گرفــت، ایــن کشــور در 
ــد  ــم از رون ــوز ه ــا هن ــت. م ــرار گرف ــتی ق ــیر درس مس
و  می کنیــم  حمایــت  لبنــان  آرامــش  و  توســعه 
اســتعفای حریــری را یــک امــر غیرمترقبــه و مشــکوک 
تلقــی می کنیــم. امیدواریــم حریــری هرچــه زودتــر بــه 
ــان  ــب اســتعفای خــود را در لبن ــردد و مرات ــان بازگ لبن
دنبــال کنــد. ســخنان وی، یــک کورســویی از امیــد 
ــه  ــش ب ــت آرام ــه بازگش ــردد و ب ــه وی بازگ ــت ک اس

ــد. ــک کن ــان کم لبن

امیرعبداللهیان: 
»آل سعود« به دوستان خود هم 

رحم نمی کند
حســین امیرعبداللهیــان، دســتیار ویــژه رئیــس مجلس 
در امــور بین الملــل، در حســاب توئیتــری خــود نوشــت: 
دعــوت و ربایــش ســعد حریــری توســط ریاض، یــادآور 
دعــوت و ربایــش امــام موســی صــدر در لیبــی اســت؛ 
ــه دوســتان خــود  ــد... آل ســعود ب ــه روش جدی ــا ب ام

ــد. هــم رحــم نمی کن

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

توکل و تفکر انقالبی                                                                   
آنچــه مشــکات کشــور را حــل خواهــد کــرد، 
ــه  ــوکل ب ــای ت ــه معن ــی ب ــر انقاب ــه و تفک روحی
و  اقــدام  شــجاعت  درون،  بــه  اعتمــاد  خــدا، 
عمــل، بصیــرت، عمــل بــه توصیه هــای امــام، 
ــیدن از  ــده، نترس ــه آین ــدواری ب ــکارورزی، امی ابت
ــام  ــر اوســت. )مق دشــمن و تسلیم نشــدن در براب

)95/8/12 رهبــری،  معظــم 
ــه و  ــاخص های روحی ــی از ش ــدا یک ــه خ ــوکل ب ت
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت ک ــی اس ــر انقاب تفک
در دیــدار بــا جوانــان دانشــجو و دانش آمــوز و 

ــد.  ــرح فرمودن ــر مط ــرهای دیگ قش
ــه  ــى دارد ک ــف و دقیق ــیار ظری ــوم بس ــوکل مفه ت
ــان را از  ــباب، انس ــم اس ــا عال ــاط ب ــن ارتب در عی
غرق شــدن در آن و دل بســتن بــه غیــر خــدا و 

ــى دارد. ــرک بازم ــه ش ــى ب آلودگ
ــت  ــه نعم ــی آنچ ــه بدان ــت ک ــوکل آن اس ــرز ت  م
و کمــال اســت از ناحیــه خــدای متعــال بــر بنــدگان 
ــه  ــت و آنچ ــق اس ــه اراده ح ــود و ب ــازل می ش ن
تــو بایــد انجــام دهــی، زمینه ســازی و ایجــاد 
صاحیــت و شایســتگی در خــود و اعتمــاد راســخ 
بــه قــدرت و عنایــت اوســت تــا مشــمول رحمــت 

الهــی قــرار بگیــری.
ــه  ــا کمــال قــدرت و قــوت از هرگون انســان بایــد ب
ــر مشــکات  ــراى پیــروز شــدن ب وســیله مــادى ب
بهــره گیــرد و موانــع را از ســر راه خــود بــردارد و بــا 
ــدرت  ــروردگار و ق ــه لطــف پ ــى ب ــن حــال متک ای
بى پایــان او باشــد و نتیجــه و پیــروزى را از او 

ــه غیــر او. ــد ن بدان
ــه  ــم ک ــر اکــرم)ص( مى خوانی ــى از پیامب در حدیث
از جبرئیــل ســؤال فرمودنــد: »مــا التــوکل علــى هللا 
عزوجــل«؛ »تــوکل بــر خداونــد بــزرگ چیســت؟« 
عــرض کــرد: »العلــم بان المخلــوق الیضــر و الینفع 
و الیعطــى و الیمنــع و اســتعمال الیــاس مــن 
الخلــق«؛ »حقیقــت تــوکل علــم و آگاهــى بــه ایــن 
اســت کــه مخلــوق نمى توانــد زیانــى برســاند و نــه 
ــازدارد،  ــه از او ب ــه چیــزى ببخشــد و ن ســودى و ن
ــت.  ــق اس ــأس از خل ــتن ی ــه کار بس ــر( ب و )دیگ
ــه اذن و  ــدا و ب ــوى خ ــز را از س ــه چی ــى هم )یعن

ــد(« ــان او بدان فرم
ــم  ــک ل ــد کذل ــاذا کان العب ــد: »ف ــپس فرمودن س
ــف  ــرج و لم یخ ــم ی ــوى هللا و ل ــد س ــل الح یعم
ســوى هللا و لــم یطمــع فــى احــد ســوى هللا فهــذا 
ــن  ــده خــدا چنی ــه بن ــوکل«؛ »هنگامــى ک ــو الت ه
ــد  ــى انجــام نمى ده ــراى خــدا عمل ــز ب باشــد، ج
و امیــد و ترســى جــز بــه خــدا نــدارد و بــه 
ــت  ــن اس ــدد؛ ای ــدا دل نمى بن ــز خ ــس ج هیچ ک
ــه  ــد 68، صفح ــوار، جل ــت توکل .«)بحاراالن  حقیق

138، حدیــث 23(
از ایــن تعبیــر بــه خوبــى اســتفاده مى شــود 
کــه روح تــوکل انقطــاع الــى هللا یعنــى بریــدن از 
ــق اســت و آن کــس  ــه خال ــوق و پیوســتن ب مخل
کــه داراى ایــن روحیــه نباشــد، بــه حقیقــت تــوکل 

ــت. ــده اس ــل نش نای
ــن  ــات اســامى شــدیدا ای ــن حــال در روای در عی
معنــى نفــى شــده کــه مفهــوم تــوکل، تــرک 

اســتفاده از اســباب و وســایل عــادى باشــد. 
در حدیــث معروفــى مى خوانیــم: مــرد عربــى 
در حضــور پیامبــر)ص( شــتر خــود را رهــا کــرد و 

ــى هللا«  ــت عل ــت: »توکل گف
ــوکل«؛  ــا و ت ــد: »اعقله ــر اکــرم)ص( فرمودن پیامب
»شــتر را پایبنــد بــزن و تــوکل بــر خــدا کــن .« )بــا 

تــوکل زانــوى اشــتر ببنــد(
بى اعتنایــى بــه عالــم اســباب، نه تنهــا تــوکل 
ــنن  ــه س ــى ب ــى بى اعتنای ــه معن ــه ب ــت،  بلک نیس
الهــى اســت و ایــن بــا روح تــوکل ناســازگار اســت.

نتیجــه تــوکل بــه خــدا اعتمادبه نفس و ایســتادگى 
و مقاومــت در برابــر مشــکات و مشکل تراشــان و 

ــمنان است.  دش
ــمن  ــر دش ــى در براب ــود را در میدان ــى خ ــر کس اگ
تنهــا ببینــد، هرقــدر نیرومنــد و قــوى باشــد، 
را  اعتمادبه نفســش  و  خــود  روحیــه  بــه زودى 
از دســت مى دهــد؛ ولــى اگــر احســاس کنــد 
ــن  ــن و قدرتمندتری ــه باالتری ــدى ک ــت نیرومن دس
دست هاســت، دســتگیر اوســت، احســاس توانایــى 
قــدرت مى کنــد، هرچنــد خــودش ضعیــف  و 
ــارت  ــت و جس ــدرت و جرئ ــه او ق ــن ب ــد و ای باش
ــرز در  ــرس و ل ــدون ت ــی و ب ــه راحت ــد و ب می ده
مقابــل دشــمن، هرچنــد بــه ظاهــر قدرتمنــد باشــد، 
ــم  ــروز ه ــد و پی ــارزه می کن ــا او مب ــتد و ب می ایس
خواهــد بــود؛ همچنــان کــه امــام)ره( تــوکل بــه خدا 
داشــت و بــا روحیــه و تفکــر انقابــی بــر دشــمنان 
تاخــت و بــر آنــان کــه ابرقــدرت هــم بودنــد، پیــروز 

شــد. 
ــى هللا  ــوکل عل ــن ت ــد: »م ــر)ع( فرمودن ــام باق ام

ــزم« ــه الیه ــم بالل ــن اعتص ــب و م الیغل
تــوکل کنــد، مغلــوب  بــر خــدا  »کســى کــه 
نمى شــود و کســى کــه بــه دامــن لطفــش چنــگ 
زنــد، شکســت نمى خــورد.« )بحاراالنــوار، جلــد 91، 

صفحــه 229(
ــدواری  ــم امی ــد ه ــر خداون ــوکل ب ــه ت ــک نتیج ی
ــکوفا  ــان را ش ــتعداد انس ــوان و اس ــه ت ــت ک اس
ــود، و  ــره نمى ش ــر او چی ــتگى راه ب ــد، خس مى کن

ــد. ــش مى کن ــاس آرام ــال احس ــه ح در هم
امیرمؤمنــان علــى)ع( در ســخن کوتــاه و پرمعنایى 

مى فرماینــد: »لیــس لمتــوکل عنــاء«
»کســى کــه تــوکل بــر خــدا دارد، رنــج و خســتگى 

نــدارد.« )بحاراالنــوار، جلــد87، صفحــه 14(
همچنیــن تــوکل بــر خــدا، هــوش و قــدرت تفکــر 
ــان  ــه انس ــى ب ــن بینى خاص ــد و روش را مى افزای
مى دهــد؛ زیــرا قطــع نظــر از بــرکات معنــوى ایــن 
فضیلــت اخاقــى، تــوکل ســبب مى شــود کــه 
انســان در برابر مشــکات دســتپاچه و وحشــت زده 
نشــود و قــدرت بــر تصمیم گیــرى را حفــظ کنــد و 
ــد. ــان و حــل مشــکل را بیاب ــن راه درم نزدیک تری
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خامنــه ای  امــام  روزی کــه گذشــت،  در 
نخســت طــی پیامــی خواســتار یــاری ســریع 
ــه غــرب کشــور شــدند و  آســیب دیدگان زلزل
ــن  ــم اربعی ــده عظی ــه پدی ــداری ب ــز در دی نی

ــد. پرداختن
ــخ  ــه تل ــوع حادث ــی وق ــب در پ ــن ترتی   بدی
و مصیبت بــار زمین لــرزه در غــرب کشــور 
ــه جان  باختــن و زخمی شــدن جمعــی  کــه ب
حضــرت  انجامیــد،  عزیــز  هم میهنــان  از 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن آی
ــرض  ــن ع ــی ضم ــا صــدور پیام اســامی، ب
ــردم  ــژه م ــران، به وی ــت ای ــه مل ــلیت ب تس
عزیــز اســتان کرمانشــاه، تأکیــد کردنــد: همه 
ــا همــه  دســتگاه های لشــکری و کشــوری ب

ــه یــاری آســیب دیدگان  همــت و امکانــات ب
بشــتابند.

ــاب اســامی  ــر معظــم انق ــام رهب ــن پی مت
ــر اســت: ــه شــرح زی ب

ــرزه  ــدوه فــراوان خبــر زمین ل ــا تأســف و ان ب
جان  باختــن  بــه  را کــه  غــرب کشــور  در 
ــز و زخمی شــدن  ــان عزی ــی از هم میهن جمع
خســارات  و  انجامیــده  بیشــتر  جمعــی 
دریافــت  اســت،  آورده  پدیــد   بســیاری 

کردم.
 وظیفــه  مســئوالن آن اســت کــه در همیــن 
اولیــن ســاعات بــا همــه  همــت و تــوان 
ــر  ــژه در زی ــیب دیدگان، به وی ــاری آس ــه ی ب
بهره گیــری  بــا  و  بشــتابند  آوارمانــدگان 
ســریع از همــه  امکانــات موجــود، از افزایــش 

ــد.  ــری کنن ــات جلوگی تلف

ارتــش و ســپاه و بســیج، بــا نظــم و ســرعت 
ــال مجروحــان کمــک  ــرداری و انتق ــه آوارب ب
کننــد و دســتگاه های دولتــی - چــه نظامــی 
و چــه غیرنظامــی - همــه  تــوان خــود را برای 
ــان  ــای آن ــیب دیده ها و خانواده ه ــاری آس ی

بــه صحنــه آورنــد. 
ــخ و  ــه  تل ــن حادث ــب از اعمــاق دل، ای اینجان
ــه  ــژه ب ــران، به وی ــت ای ــه مل ــار را ب مصیبت ب
مــردم عزیــز اســتان کرمانشــاه و به ویــژه بــه 
ــرض  ــلیت ع ــت زده تس ــای مصیب خانواده ه
می کنــم و متضرعانــه از خداونــد متعــال 
می خواهــم کــه ایــن محنــت و رنــج را مایــه  
جلــب رحمــت و فضــل خــود قــرار دهــد و بــر 
صبــر و پایــداری و مقاومــت ملــت عزیزمــان 

بیفزایــد. 
از همــه  کســانی که می تواننــد بــه نحــوی 
در ســبک کــردن بــار مصیبــت و جبــران 
ــر باشــند، درخواســت می کنــم  خســارت مؤث

ــتابند. ــیب دیدگان بش ــاری آس ــه ی ــه ب ک
همچنیــن رهبــر معظــم انقــاب در نشســتی 

بــه موضــوع اربعیــن نیــز پرداختنــد. 
ــم  ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض

انقــاب اســامی، صبــح روز دوشــنبه در دیدار 
ــاالن فرهنگــی  ــا جمعــی از مســئوالن و فع ب
ــا  ــم، ب ــرقی و ق ــان  ش ــتان های آذربایج اس
تجلیــل از پدیــده باشــکوه و حیرت انگیــز 
آرزوی  و  دعــا  بــا  و  اربعیــن  راهپیمایــی 
قبولــی زیــارت زائــران، از دســت اندرکاران 
تشــکر  و  تقدیــر  ایــن مراســم   برگــزاری 

کردند.
راهپیمایــی  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
را نشــانه گســترش روح  اربعیــن  عظیــم 

ــی  ــدا و آمادگ ــدت در راه خ ــارزه و مجاه مب
بــرای شــهادت، در همــه دنیــای اســام 
ــن جمعیــت  ــد: حضــور ای دانســتند و افزودن
عظیــم از نقــاط مختلــف دنیــا بــا وجــود 
ــم و  ــده ای عظی ــای تروریســتی، پدی تهدیده
نشــان دهنده اوج گرفتــن تفکــر مبــارزه در راه 
خــدا و آمادگــی عمومــی و همگانــی در ایــن 

راه است. 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی پدیــده  الهــی 
ــابقه  ــن را بی س ــی اربعی ــوِی راهپیمای و معن
ــکر  ــا تش ــد و ب ــف خواندن ــل توصی و غیرقاب
از دســت اندرکاران برگــزاری ایــن حرکــت 
ــه وســایل  ــراق ک ــت ع ــد: از دول ــم گفتن عظی
برگــزاری ایــن حرکــت باشــکوه را فراهــم 
کــرد، از ملــت عزیــز عــراق کــه این گونــه 
مخلصانــه و شــادمانانه از زائــران حضــرت 
از  پذیرایــی کــرد،  علیه الســام  اباعبــدهللا 
ــعبی و  ــد ش ــی و حش ــارز عراق ــان مب جوان
دســت اندرکاران تأمیــن امنیــت مراســم، و از 
مســئوالن عتبــات در نجــف اشــرف و کربــای 
معلــی، قلبــا تشــکر می کنیــم و بــرکات 

ــتاریم. ــان خواس ــرای آن ــی را ب اله

از پیام تسلیت مقام معظم رهبری تا تشکر از ملت و دولت عراق و مسئوالن عتبات عالیات

 همه دستگاه ها 
به یاری آسیب دیدگان بشتابند

ادامه از صفحه اول

رئیس جمهــور در پیامــی بــا ابــراز همــدردی بــا همــه آســیب دیدگان 
ــژه  ــی کشــور به وی ــه در اســتان های غرب ــه زلزل ــدگان حادث و داغ دی
در اســتان قهرمان پــرور کرمانشــاه، تصریــح کــرد: دولــت بــا تمــام 
ــه دســتگاه ها در  ــی هم ــه آوردن توانای ــه صحن ــات خــود و ب امکان

ســطح ملــی و محلــی در کنــار آســیب دیدگان خواهــد بــود.
متــن پیــام حجت االســام حســن روحانــی بــه ایــن شــرح 
ــی  ــتان های غرب ــیعی از اس ــطح وس ــه در س ــه زلزل ــت: حادث اس
ــه  ــر ب ــه منج ــاه ک ــرور کرمانش ــتان قهرمان پ ــژه در اس ــور به وی کش
ــز  ــان عزی ــادی از هموطن ــداد زی ــدن تع ــن و مجروح ش جان باخت
ــدای  ــراوان شــد. از ابت ــدوه ف ــی و ان ــر همگان ــد، موجــب تأث گردی
ــتاندار  ــا اس ــتمر ب ــاس مس ــاک و در تم ــه دردن ــن حادث ــوع ای وق
ــانی و  ــرای امدادرس ــتورات الزم ب ــور، دس ــر کش ــاه و وزی کرمانش
نجــات آســیب دیدگان داده شــد و معــاون اول رئیس جمهــور نیــز 

ماموریــت یافــت بــا نظــارت و مدیریــت عالــی، کلیه امکانات کشــور 
را در بخش هــای دولتــی، عمومــی، نظامــی و نهادهــای مردمــی در 
ایــن جهــت هماهنگ و بســیج کنــد. در عین حــال الزم اســت تمام 
دســتگاه های مســئول و امــدادی در ایــن اســتان ها و اســتان های 
ــه  ــتن هم ــار گذاش ــری و در اختی ــکاری حداکث ــا هم ــوار ب همج
ــرای امدادرســانی، اســکان مناســب و تامیــن  امکانــات موجــود، ب

ــد. ــدام کنن ــیب دیدگان اق ــای آس نیازه
 از صمیــم قلــب بــا همــه آســیب دیدگان و داغ دیــدگان ایــن حادثــه 
همــدردی می کنــم و از درگاه خداونــد متعــال بــرای جان باختــگان 
ــرای  ــل و ب ــفای عاج ــیب دیدگان ش ــرای آس ــعه، ب ــت واس رحم
هموطنــان مصیبت دیــده صبــر و ســامتی مســألت دارم. دولــت بــا 
تمــام امکانــات خــود و بــه صحنــه آوردن توانایــی همــه دســتگاه ها 

در ســطح ملــی و محلــی در کنــار آســیب دیدگان خواهــد بــود.

امیــر کیومــرث حیــدری، فرمانــده نیــروی زمینــی 
ارتــش، بــا حضــور در مناطــق حادثه دیــده غــرب کشــور 
بــه تشــریح اقدامــات یگان هــای نزاجــا در حادثــه زلزلــه 
ــاده  ــت: آم ــاره گف ــت و در این ب ــرب پرداخ ــه غ منطق
ــی  ــتان صحرای ــی بیمارس ــا، برپای ــل یگان ه ــاش کام ب
ــم  ــزام 15 تی ــاب، اع ــل ذه ــرز خســروی و ســر پ در م
ــداوای 250 مجــروح در  پزشــکی در ســرپل ذهــاب، م
پــادگان ابــوذر، بخشــی از اقدامــات یگان هــای مســتقر 

ــوده اســت. نزاجــا در ایــن مناطــق ب
وی ادامــه داد: ارســال مــواد غذایــی، برپایــی بالــغ بــر 
ــریع،  ــش س ــپ 181 واکن ــط تی ــادر توس ــه چ 200 تخت
تخلیــه اجســاد توســط گــردان 767 تیــپ 35 واکنــش 
ســریع، در اختیــار گذاشــتن خودروهــای امــدادی، 

تخلیــه و بیــرون آوردن تعــدادی از هموطنــان عزیــز 
ــال  ــردان 767 و ارس ــط گ ــد توس ــر آوار بودن ــه در زی ک
لــودر و بولــدوزر توســط تیــم 281 بیســتون نیــز، بخــش 
دیگــری از فعالیت هــای ایــن نیــرو در خدمــت بــه 

ــت. ــوده اس ــده ب ــز حادثه دی ــان عزی هموطن
ــای 214  ــور بالگرده ــن از حض ــدری همچنی ــر حی امی
ــن  ــزام چندی ــی، اع ــس هوای ــای اورژان در مأموریت ه
دســتگاه آمبوالنــس توســط تیــم 281 نیــروی زمینــی، 
ــهرهای  ــای ش ــپ بنزین ه ــه پم ــن کلی ــراری تأمی برق
اســام آباد بــا اســتفاده از تعــداد چندیــن نیــروی 

ــر داد.  ــپ 182 خب ــلح از تی ــانی مس انس
وی در پایــان تأکیــد کــرد: تمــام تــوان خــود را در جهــت 
امدادرســانی بــه حادثه دیــدگان بــه کار خواهیــم بســت.

ابراز همدردی رئیس جمهور
با آسیب دیدگان زلزله

 تمام توان خود را در جهت امدادرسانی 
به زلزله زدگان به کار خواهیم بست

سیاسـت2

،،
وظیفــه  مســئوالن آن اســت کــه در 
همیــن اولیــن ســاعات با همه  همت 
آســیب دیدگان،  یــاری  بــه  تــوان  و 
به ویــژه در زیــر آوارمانــدگان بشــتابند
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ــه و  ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس ــی، عض ــوج الهوت ــرداد بائ مه
محاســبات مجلــس شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه توفیقــات 
طــرح تحــول ســامت در نظــام درمانــی کشــور اظهــار داشــت: 
طــرح تحــول ســامت اقــدام ارزشــمند و شــجاعانه ای از ســوی 
وزیــر بهداشــت بــود کــه موجــب کاهــش چشــمگیر هزینه هــای 

درمانــی بــرای مــردم شــد. 
وی گفــت: هنگامــی کــه طــرح تحــول ســامت در مجلــس بــه 
تصویــب رســید، منابــع تأمیــن اعتبــارات آن پیش بینــی شــد و 
اگــر ایــن طــرح بــر اســاس قانــون تصویبــی مجلــس بــه اجــرا 
ــی آن  ــع مال ــه مشــکلی در تأمیــن مناب برســد، قطعــا هیچ گون

وجــود نخواهــد داشــت.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس ادامــه داد: یکــی از 
ــول  ــرح تح ــای ط ــن هزینه ه ــرای تأمی ــا ب ــای م پیش بینی ه
ــارات حاصــل از هدفمندســازی یارانه هــا  ســامت 10 درصــد اعتب
بــود کــه متأســفانه در تخلفــی آشــکار از ســوی دولــت ایــن منابــع 
در اختیــار وزارت بهداشــت بــه  منظــور تأمیــن هزینه هــای طــرح 
ــا  ــرده ت ــوب ک ــس مص ــی مجل ــرد. از طرف ــرار نمی گی ــول ق تح
یــک درصــد درآمدهــای حاصــل از مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه 
متعلــق بــه خــود مــردم اســت، بــه ایــن طــرح اختصــاص یابــد 
کــه متأســفانه ایــن درآمدهــا نیــز صــرف امــوری دیگــر می شــود.

ــا بیــان اینکــه مدیریــت  نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس ب
طــرح  رســیدن  ثمــر  بــه  در  قاضــی زاده  هاشــمی  آقــای 
ــت  ــر دول ــد: اگ ــادآور ش ــت،  ی ــتودنی اس ــامت س ــول س تح
ــن  ــور تأمی ــه  منظ ــت ب ــا وزارت بهداش ــای الزم را ب همکاری ه
ــول  ــرح تح ــب ط ــرای مناس ــرای اج ــاز ب ــورد نی ــارات م اعتب
ســامت  انجــام ندهــد، ایــن طــرح بــا مشــکات جــدی روبه رو 

ــد.  ــد ش خواه
وی تأکیــد کــرد: مجلــس اگــر بــه ایــن نتیجــه برســد کــه دولت 
بــه قوانیــن مصــوب مبنــی بــر تأمیــن درآمدهــای مــورد نیــاز 
ــع  ــن مناب ــه ای طــرح تحــول ســامت عمــل نکــرده و مــدام ب
دســت اندازی می کنــد، چــاره ای جــز اعمــال مــاده 236 و 

ــدارد. ــه دادگاه ن ارجــاع  تخلــف دولــت ب
ــه  ــش گفت ــدی پی ــس چن ــت مجل ــیون بهداش ــو کمیس عض
بــود، در حــال حاضــر حــدود 2 هــزار میلیــارد تومــان از 
ــازمان  ــت و س ــه وزارت بهداش ــده ب ــص داده ش ــه تخصی بودج
بیمــه ســامت بــه دلیــل مشــکاتی کــه در خزانــه وجــود دارد 
ــدارک و  ــت ت ــا وضعی ــئله عم ــن مس ــه ای ــده ک ــت نش پرداخ
ــن  ــن تضمی ــی و همچنی ــتراتژیک داروی ــام اس ــتیبانی اق پش
خدمــات بهداشــت و درمــان را دچــار مخاطــرات جــدی کــرده 

ــت. اس

ــی  ــئوالن عال ــه مس ــدای جلس ــی در ابت ــی الریجان ــت هللا آمل آی
قضایــی اظهــار کــرد: خبــر زلزلــه غــرب کشــور کــه 
در ســاعات پایانــی یکشنبه شــب مخابــره شــد 
ــا  ــز م ــان عزی ــادی از هموطن ــده زی ــی آن ع و ط
جــان خــود را از دســت دادنــد و عــده زیــادی نیــز 
ــف انگیز  ــیار تأس ــدند، بس ــروح ش ــدوم و مج مص
ــرای  ــد متعــال غفــران و رحمــت ب ــود و از خداون ب

ــان  ــان و مجروح ــرای مصدوم ــل ب ــفای عاج ــگان و ش جان باخت
ــه  ــه هرگون ــاده ارائ ــز آم ــی نی ــم. دســتگاه قضای مســئلت می کنی

ــت.  ــده اس ــردم حادثه دی ــه م ــور ب ــت میس خدم
وی افــزود: دربــاره تأمیــن امنیــت شــهرهای زلزلــه زده بــه رؤســای 
ــده  ــژه ای ش ــدات وی ــه تأکی ــتان های مربوط ــتری اس کل دادگس

اســت.
رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن بــا تســلیت روزهــای پایانــی مــاه 
صفــر، از همــه کســانی کــه در راهپیمایــی عظیــم اربعیــن حضــور 
یافتنــد و همچنیــن دســتگاه های خدمت رســان و دولــت و ملــت 

عــراق بابــت پذیرایــی شایسته شــان از زوار قدردانــی کــرد. 
ــاره  ــی بعضــی تحلیل هــای حاشــیه ای درب آیــت هللا آملــی الریجان
ــا  ــل ی ــی، جه ــی از کج اندیش ــن را ناش ــم اربعی ــی عظی راهپیمای
عنــاد توصیــف کــرد و افــزود: اینکــه نزدیــک بــه 20 میلیــون نفــر از 

کشــورهای مختلــف بــه ســوی یــک نقطــه حرکــت کننــد، خــارج 
از اختیــار دولت هاســت و آن را تنهــا امــری الهــی 
می تــوان قلمــداد کــرد. بســیار باعــث تأســف 
ــراد کــه خــود را روشــنفکر و  اســت کــه برخــی اف
پشــت  را  دولت هــا  می خواننــد،  اصاح طلــب 
ایــن حرکــت عظیــم معرفــی می کننــد؛ در حالــی 
کــه هیــچ دولتــی امــکان و قــدرت هدایــت چنیــن 

ــدارد. جمعیتــی را ن
آیــت هللا آملــی الریجانــی بــا بیــان اینکــه یکــی از محورهــای مهــم 
جلســه اخیــر ســران ســه قــوه، تصمیم گیــری بــرای حــل مشــکل 
ســپرده گذاران مؤسســات مالــی بــوده، اظهــار کــرد: متأســفانه بــر اثر 
بعضــی ســوء نظارت ها، گرفتاری هایــی از جانــب مؤسســات مالــی و 

اعتبــاری بــرای بخشــی از هموطنــان بــه وجــود آمــده اســت. 
ــه  ــوط ب ــر در پرونده هــای مرب ــراد درگی ــزود: بســیاری از اف وی اف
مؤسســات مالــی غیرمجــاز در زنــدان بــه ســرمی برند؛ امــا نبایــد 
فرامــوش کــرد کــه صــرف زندانی شــدن مســئوالن و مدیــران ایــن 
مؤسســات، مشــکلی را از مــردم حــل نمی کنــد. تــاش شــده تــا 
ســقف 200 میلیــون تومــان بــه همــه ســپرده گذاران تــا ایــن مبلــغ 
یــا باالتــر پرداخــت شــود کــه بــا ایــن تدبیــر، مشــکل 98 درصــد از 

ــود. ــل می ش ــپرده گذاران ح س

بعضی اظهارات مبنی بر دولتی بودن راهپیمایی اربعین 
ناشی از کج اندیشی است

احتمال ارجاع تخلف دولت 
در طرح تحول سالمت به دادگاه

 موافقت میانمار با 
بازگشت مسلمانان روهینگیا

ــت  ــک نشس ــی ی ــه ط ــو دوترت ــخنگوی رودریگ س
آســه آن  اجــاس  ســی ویکمین  در  مطبوعاتــی 
مســلمانان  دربــاره  آســه آن  ســازمان  گفــت: 

روهینگیــا ابــراز نگرانــی کــرد. 
ــت بازگشــت آوارگان  ــار گف ــه داد: میانم ــو ادام روک
بــا  تفاهم نامــه  امضــای  از  پــس  هفتــه  ســه 

بنــگادش شــروع خواهــد شــد. 
وی افــزود: گــزارش کوفــی عنــان، دبیــر کل پیشــین 
ســازمان ملــل، بررســی و از کمک هــای بشردوســتانه 

بــرای مســلمانان روهینگیا اســتقبال شــد.

واکنش رئیس پارلمان لبنان به 
سخنان حریری

ــان، در واکنــش  ــری، رئیــس پارلمــان لبن ــه ب نبی
بــه اظهارنظــر ســعد حریــری در مصاحبــه بــا 
شــبکه المســتقبل مبنــی بــر احتمــال بازگشــتش 
از اســتعفا گفــت، عــدول از اســتعفا عیــن عدالــت 

اســت. 
اســتعفای ســعد  بــود  بــری گفتــه  پیش تــر 
حریــری بایــد بــر اســاس یــک اقــدام قانونــی و 
در چارچــوب حاکمیــت ملــی لبنــان صــورت گیــرد 
و ایــن اســتعفا پذیرفتــه نخواهــد شــد؛ مگــر آنکــه 

ــان اعــام شــود. در خــاک لبن

نقشه عربستان برای لبنان
رئیــس شــورای اجرایــی حــزب هللا لبنــان تأکیــد 
کــرد کــه عربســتان قصــد دارد همــان کاری 
ــد.   ــم بکن ــان ه ــا لبن ــرده، ب ــر ک ــا قط ــه ب را ک
ــا ایــن  هاشــم صفی الدیــن گفــت: عربســتان ب
ــری سیاســی را  ــا رهب ــد ت ــو و آشــوب آم هیاه
ــد و روش اداره  ــر ده ــری تغیی ــری دیگ ــا رهب ب
ــا  ــد. آن ه ــوض کن ــان ع ــش را در لبن هم پیمانان
دارای حاکمیــت  یــک کشــور مســتقل  بــه 
ــک  ــت ی ــتان می خواس ــد.  عربس ــن کردن توهی
مســئله مربــوط بــه خــود و هم پیمانانــش را در 

ــد. ــر ده ــان را تغیی لبن

اردوغان: آمریکا 5 پایگاه هوایی 
در سوریه تأسیس کرده است

ــه روســیه  رئیس جمهــور ترکیــه پیــش از ســفر ب
هوایــی  پایــگاه   5 آمریــکا  اینکــه  بیــان  بــا 
در ســوریه تاســیس کــرده، گفــت: نظامیــان 
ــوند.  ــارج ش ــور خ ــن کش ــد از ای ــی بای آمریکای
اردوغــان گفــت: بــاراک اوبامــا، رئیس جمهــور 
کــه  بــود  کــرده  تاکیــد  آمریــکا،  پیشــین 
نیروهایــش را از عــراق خــارج می کنــد؛ امــا 
ــتند؛  ــادان نیس ــان، ن ــدند؟ جهانی ــارج ش ــا خ آی
ــود  ــکا وج ــای آمری ــادی در ادعاه ــات زی تناقض

دارد.

 کره شمالی: جنگ هسته ای 
هر زمان ممکن است آغاز شود

خبرگــزاری رســمی کــره شــمالی در واکنــش 
ــکا و کــره  ــه رزمایــش مشــترک نیروهــای آمری ب
جنوبــی در شــبه جزیره کــره، هشــدار داد کــه 
جنــگ هســته ای هــر زمانــی ممکــن اســت آغــاز 

ــود. ش
ــی  ــرد: رزمایــش دریای ــزاری اعــام ک ــن خبرگ  ای
نیروهــای آمریــکا و کــره جنوبــی نزدیــک جزایــر 
پاکریونــگ و یونفیونــگ بــا هــدف حملــه بــه 
ــز نظامــی  کــره شــمالی، یــک اقــدام تحریک آمی

اســت.

بین الملل

ــوان محاســبات کشــور  ــادل آذر، رئیــس دی ع
در جلســه علنــی مجلــس اظهــار داشــت: 87 
درصــد بودجــه عمومــی بــه اعتبــارات هزینــه ای 
ــاص  ــور اختص ــاری کش ــای ج ــی هزینه ه یعن
ــی هــر ســاله  ــارات عمران ــه و میــزان اعتب یافت

ــد.  ــش می یاب کاه
وی در همیــن زمینــه افــزود: بــر ایــن اســاس 
ــای  ــرای هزینه ه ــد ب ــم، بای ــول داری ــه پ هرچ
ــر از  ــی  دیگ ــم. یک ــرج کنی ــور خ ــاری کش ج
ــی  ــراز عملیات شــاخصه های کلیــدی بودجــه، ت
اســت کــه در ســال 90 ایــن تــراز 28 هــزار و در 
ســال 95 تــراز آن 61 هــزار منفــی بــوده اســت 
و  دارایی هــا  از  بایــد  می دهــد  نشــان  کــه 

منابــع کشــور کــه نفــت و شــرکت ها هســتند، 
ــا پــول مــورد نیــاز تأمیــن شــود. بفروشــیم ت

رئیــس دیــوان محاســبات کشــور تصریــح 
از آســیب های جــدی کــه در  کــرد: یکــی 
بودجــه کشــور وجــود دارد و عمدتــا توســط 
ــه  ــی اســت ک ــام می شــود، زمان ــس انج مجل
دولــت تقاضایــی دارد و نماینــدگان بــدون 

تصویــب می کننــد.  را  آن  بررســی 
دارایی هــای ســرمایه ای  افــزود:  آذر  عــادل 
ــن  ــارکت تامی ــروش اوراق مش ــط ف ــا توس م
ــه سررســید بازپرداخــت  ــی ک می شــود و زمان
اوراق مشــارکت ســر می رســد، دوبــاره بــا اوراق 
مشــارکت اصــل و ســود پــول پــاس می شــود 

ــود. ــت نمی ش ــرای آن پرداخ ــی ب و پول
وی بــا بیــان اینکــه از نماینــدگان تقاضــا دارم با 
دقــت نظــر و تحلیــل بحــث بودجــه را پیــش 
ببرنــد، گفــت: شــما در بودجــه ســال 96 اجــازه 
ــادر  ــان اوراق به ــارد توم ــزار میلی ــد 5 ه داده ای
بــا سررســید 5 ســال بــرای بازپرداخــت اصــل 
و ســود اوراق هــای سررسیدشــده پرداخــت 

شــود. 
رئیــس دیــوان محاســبات کشــور افــزود: 
بی انضباطــی و شــفاف نبــودن و انحــراف در 
هــدف در بودجــه کشــور دیــده می شــود. 

رئیــس دیــوان محاســبات کشــور گفــت: 
مفســده های  از  یکــی  اختصاصــی،  درآمــد 

جــدی بودجــه اســت کــه یکــی از مراکــز 
اســت. غیرمتعــارف  پرداخت هــای 

 وی بــا بیــان اینکــه بنــده ســیاه چاله های 
داشــت:  اظهــار  می کنــم،  بیــان  را  بودجــه 
شــفاف  نبــودن و نبــود انضبــاط در بودجه ریــزی 

ــاد اســت. کشــور بســیار زی
ــوان  ــز عن ــه نی ــت در بودج ــاره جامعی وی درب
کــرد: یکــی از اصــول بودجــه، اصــل جامعیــت 
اســت؛ در حالــی کــه تعــدادی از دســتگاه های 
و  تجــاری  آزاد  مناطــق  نظیــر  دولتــی 
بودجــه  در  دوم  و  اول  نســل  شــرکت های 

نمی آینــد.  کشــور 
ــه  ــر بودج ــارت ب ــزوم نظ ــه ل ــاره ب ــا اش آذر ب
اظهــار داشــت: اعتبــارات خــارج از شــمول، 
یکــی از بخش هــای بودجــه اســت کــه امــکان 
نظــارت بــر آن عمــا صفــر اســت. ایــن بخــش 
یــک درصــد از بودجــه عمومــی را شــامل 

ــای  ــی از گرفتار  ی ه ــزود: یک ــود. وی اف می ش
ــات از  ــی و مطالب ــث بده ــت بح ــا دول ــا ب م
ــوال  ــت س ــی از دول ــا وقت ــت؛ ام ــت اس دول
ــدر  ــا چق ــن بدهی ه ــزان ای ــه می ــم ک می کنی
ــه اســت.  ــه محرمان ــد ک ــام می کنن اســت، اع
ــه  ــا محرمان ــن بدهی ه ــا ای ــای دنی ــچ ج هی
نیســت و در ســایت مشــخصی اعــام می شــود.

ــاره  ــا اش ــور ب ــبات کش ــوان محاس ــس دی رئی
بــه راه حــل مشــکات اظهــار داشــت: دنیــا نیــز 
ایــن مشــکات را داشــته و بــرای آن فکرهایــی 
ــمی  ــا مکانیس ــی از راه حل ه ــت. یک ــرده اس ک
یعنــی  اســت؛  بودجه ریــزی کشــور  بــودن 
زمانــی کــه دولــت می خواهــد برنامــه بودجــه 
ــت  ــم پیوس ــد از او بخواهی ــد، بای ــه ده را ارائ
عملکــرد را هــم بــا اجــرای بودجــه ارائــه دهــد 
ــرد  ــاس عملک ــر اس ــزی ب ــام بودجه ری ــا نظ ت

بودجه ریــزی شــود.

رئیس دیوان محاسبات کشور:

محرمانه اعالم کردن بدهی های دولت از گرفتاری های ماست
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ــی همچــون  ــا وجــود توانمندی هــای فراوان ــران ب ای
تعــداد زیــاد نیــروی جــوان تحصیلکــرده، بــازار 
ــورهای  ــای کش ــی و بازاره ــی داخل ــر 80 میلیون بک
معدنــی  ذخایــر  داشــتن  همچنیــن  همســایه، 
ارزشــمند و ظرفیت هــای ممتــاز صنعتــی و تولیــدی 
ــز  ــگاها و مراک ــن دانش ــی از برتری ــتن بعض و داش
ــگاه  ــه جای ــت ب ــته اس ــه، نتوانس ــی منطق تحقیقات
ــت  ــه دس ــان و منطق ــاد جه ــود در اقتص ــی خ واقع

ــد. یاب

داســتان  اصفهــان  امــا  میــان  ایــن  در 
تأســف بار تری دارد؛ شــهری کــه بــا ظرفیت هــای 
ــگامی در  ــادی و پیش ــی، اقتص ــل فرهنگ بی بدی
تاریــخ تجــارت، صنعــت و هنــر ایــن مــرز و بــوم 
ــود  ــاص خ ــی خ ــت جغرافیای ــتن موقعی و داش
ــتن  ــن داش ــران( و همچنی ــزی ای ــه مرک )نقط
صنایــع بــزرگ و متوســط و تعــداد زیــاد دانشــگاه 
ــترین  ــت بیش ــر و ثب ــی معتب ــز تحقیقات و مراک
نمــاد الکترونیــک امــروز بیشــترین مشــکل 
اشــتغال را در بیــن اســتان های کشــور دارد و 
 متاســفانه روزبــه روز بــه تعــداد بیــکاران آن افزوده

 می شود.
اینجاســت کــه بازگشــت بــه فرهنــگ ارزش افزایی 
همــواره  کــه  شــهر  ایــن  در  کارآفرینــی  و 
ظرفیت هــای فرهنــگ اقتصــادی ویــژه ای داشــته، 

اهمیــت صدچنــدان می یابــد.
از دیگــر ســو شــکل گیری مفاهیــم و اصــول 
ــه  ــال آن ب ــان و انتق ــی در جه روشــمند کارآفرین
ایــران و پاگرفتــن تیم هــای خــاق و همــدل 
ایــن شــهر،  در  نوپــرداز  و  کارآفریــن خــاق 
شــرایطی را ایجــاد کــرد تــا از ســال گذشــته 
بــه همــت جمعــه، از اســتارتاپ های فعــال و 
ــی  ــی و جهان ــبتی مردم ــان، مناس ــق اصفه موف
تحــت عنــوان »هفتــه جهانــی کارآفرینــی« - کــه 
ــاالن  ــط فع ــر توس ــط نوامب ــت در اواس سال هاس
ــرای  ــی ب ــی محمل ــه کارآفرین ــدان ب و عاقه من
انتقــال مفاهیــم کارآفرینــی گشــته اســت - بــه 
فرصتــی بــرای توجــه و بازآمــوزی مفاهیــم 
کارآفرینــی بــدل شــده و از ایــن طریــق اصفهــان 
همیشــه پیشــرو بــه اولیــن شــهر ایرانــی حاضــر 
در تقویــم جهانــی هفتــه جهانــی کارآفرینــی بــدل 

ــود. ش
ــه نویدبخــش ســال  ــر تجرب ــه ب ــا تکی  امســال ب
ــا  ــان زیب ــی آب ــه پایان ــار دیگــر در هفت گذشــته، ب
شــاهد دومیــن هفتــه جهانــی کارآفرینــی در 

ــتیم. ــان هس اصفه

اخبار اقتصادی
 پرداخت 260 میلیارد ریال 

 غرامت توسط صندوق 
بیمه کشاورزی اصفهان

ــک  ــعب بان ــت ش ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کشــاورزی اســتان اصفهــان در ســال گذشــته و در 
ــان  ــتان اصفه ــاد در اس ــوق ح ــزای ف ــروز آنفلوآن ــی ب پ
و معدوم ســازی 2 میلیــون و 700 قطعــه از گله هــای 
میلیــارد   190 حــدود  عامــل،  ایــن  از  ناشــی  درگیــر 
ــه  ــاورزی ب ــه کش ــدوق بیم ــط صن ــت توس ــال غرام ری

شــد.  پرداخــت  خســارت دیدگان 
این گزارش می افزاید همچنین 70 میلیارد ریال غرامت 

نیز در اثر سایر خسارات  بخش طیور پرداخت شده است. 

 ابالغ مقررات بیت کوین 
تا پایان امسال

ناصــر حکیمــی، معــاون فناوری هــای نویــن بانــک 
مرکــزی، بــا اعــام اینکــه ضوابــط و چارچوب هــای 
ــک  ــن پــس از اتمــام مطالعــات بان اســتفاده از بیت کوی
ــه  ــت: برنام ــد، گف ــد ش ــام خواه ــن و اع ــزی تدوی مرک
ــده؛  ــی نش ــوز نهای ــن هن ــرای بیت کوی ــزی ب ــک مرک بان
امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بیت کویــن نوســانات 
ــر  ــر ارزش آن 10 براب ــک ســال اخی شــدیدی دارد و در ی

شــده اســت. 
ــود  ــن شــک وج ــل ای ــن دلی ــه همی ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــه ایــن ارز اطمینــان کــرد؟ زیــرا  دارد کــه آیــا می تــوان ب
هم اکنــون بــه نظــر می رســد برخــی ســوداگران بــه بیــت 

ــد.  ــوم برده ان ــن هج کوی
ــدی  ــه جمع بن ــر ب ــزی زودت ــک مرک ــر بان ــت: اگ وی گف
برســد، تــا پایــان امســال نظــر خــود را دربــاره بیت کویــن 
ــک  ــع بان ــرد: موض ــد ک ــرد. وی تاکی ــد ک ــام خواه اع
ــا اعــام ضوابــط و مقــررات خواهــد  مرکــزی همزمــان ب
بــود تــا خائــی بیــن ایــن دو ایجــاد نشــود.  امــا تــاش 
ــن مســاله در  ــر شــدن ای ــه فراگی ــا توجــه ب ــم ب می کنی
ــررات  ــام و مق ــی را اع ــدی نهای ــع بن ــاری جم ــال ج س

ــم.  ــاغ کنی مربوطــه را هــم اب
وی گفــت: دیدگاه هــای مختلفــی در بانک هــای مرکــزی 
جهــان در بــاره ایــن ارزهــا وجــود دارد و دامنه وســیعی از 
دیــدگاه هــا شــامل ممنوعیــت کامــل تــا امــکان اســتفاده 

ــرد. از آن را در برمی گی

 پیش فروش چه خودروهایی 
ممنوع است؟

پیش فــروش  صنعــت  وزارت  اعــام  اســاس  بــر 
خودروهایــی از جملــه بنــز، کیــا، ولــوو، ســئات، اوپــل، 
ــت  ــل دریاف ــه دلی ــا ب ــدا و کی ــن، هون ــس واگ فوالک

ــت.  ــی اس ــوز غیرقانون ــردن مج نک
وزارت صنعــت دیــروز لیســت نمایندگی هــای رســمی 
ــه دریافــت مجــوز  ــق ب ــه موف ــده خــودرو را ک واردکنن
ــه  ــرده ک ــروش محصــوالت شــده اند، اعــام ک پیش ف
بــر اســاس آن پیش فــروش 20 مــدل خــودرو توســط 
ــرکت ها  ــه ش ــروش بقی ــی و پیش ف ــرکت قانون 8 ش

بــه دلیــل نداشــتن مجــوز غیرقانونــی بــوده اســت. 
اطاعیــه وزارت صنعــت نشــان می دهــد پیش فــروش 
خودروهایــی از جملــه بنــز، کیــا، ولــوو، ســئات، اوپــل، 
فوالکــس واگــن، هونــدا و کیــا از نظــر ایــن وزارتخانــه 
بــه دلیــل دریافــت نکــردن مجــوز غیرقانونــی اســت و 
مــردم نبایــد اقــدام بــه پیش خریــد ایــن محصــوالت 

کننــد. 
جملــه  از  برندهایــی  هــم  هنــوز  همــه  ایــن  بــا 
ــور  ــمی در کش ــی رس ــه نمایندگ ــوو ک ــورز و ول کیاموت
ندارنــد، همچنــان بــا انتشــار تبلیغــات مختلــف ســعی 
در پیش فــروش محصــوالت آن هــم بــه صــورت 

غیرقانونــی دارنــد.

ــل  ــه از دالی ــی« ک ــوم »امضافروش ــده  ش پدی
ــر  ــال اخی ــی 10 س ــازه ها ط ــر س ــش عم کاه
ــس را  ــدگان مجل ــوان شــده، صــدای نماین عن
ــا جایــی کــه کمیســیون عمــران  هــم درآورد ت
ــه صــورت جــدی  ــن موضــوع ب ــرای حــل ای ب

ــت.  ــده اس ــر ش پیگی
ــوری  ــارت ص ــل نظ ــنا، معض ــزارش ایس ــه گ ب
برخــی مهندســان بــر ســاخت و ســازها یکــی 
از دالیــل اصلــی هدررفــت ثــروت ملــی در 
بخــش ســاختمان اســت کــه در این بــاره 
ــوری  ــه ط ــت؛ ب ــده اس ــدار داده ش ــا هش باره
مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس  کــه 
ســاختمان اســتان تهــران می گویــد: اگــر 
بتوانیــم عمــر مفیــد ســاختمان ها را تنهــا یــک 
ــت  ــالیانه از هدررف ــم، س ــش دهی ــال افزای س
۴000 میلیــارد تومــان ســرمایه ملــی جلوگیــری 

کرده ایــم. 
ــس،  ــدگان مجل ــز نماین ــر نی ــای اخی در روزه
ــی ســاختمان  ــرل کیف ــون کنت بازنگــری در قان
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی را ب ــام مهندس ــون نظ و قان
ــتند و  ــروری دانس ــی« ض ــده »امضافروش پدی
تاکیــد کردنــد کــه ایــن موضــوع در کمیته هــای 
تخصصــی کمیســیون عمــران مجلــس در 

ــرار دارد.  ــتورکار ق دس
موضــوع امضافروشــی در هفته هــای اخیــر 
یــک بــار دیگــر در رســانه ها مطــرح شــد. پــس 
ــر،  ــرج رهب ــا ای ــوی ایســنا ب از انتشــار گفت وگ
کارشــناس مســکن، مبنــی بــر اینکه بــا امضای 
ــر و  ــط همس ــده توس ــدس فوت ش ــک مهن ی
بــرادر او، داللــی ســاخت و ســاز صــورت گرفتــه، 

ــت.  ــاال گرف ــاره ب ــمکش ها در این ب کش

بــه دنبــال ایــن گفت وگــو، رئیــس ســازمان 
ــران در  ــتان ته ــاختمان اس ــی س ــام مهندس نظ
نشســتی خبــری بــا بیــان اینکــه »اتهام زننــدگان 
ــتغفار  ــد اس ــگاه خداون ــان در پیش ــه مهندس ب
کننــد«، گفــت: امضافروشــی گســترده ای در 

ــت.  ــده اس ــام نش ــش انج ــازمان متبوع س
ــوان  ــن را هــم عن ــه ای ــی البت حســن قربان خان
کــرد: ۵000 مــورد شــکایت از ســازمان نظــام 
ــده  ــرح ش ــی مط ــتگاه قضای ــی در دس مهندس
کــه 2000 مــورد آن منجــر بــه محکومیــت شــده 

اســت. 

ــر  ــزار نف ــا 120 ه ــرد: م ــان ک ــن اذع او همچنی
ــا  ــه اص ــم ک ــران داری ــتان ته ــدس در اس مهن
مدعــی نیســتیم در چنیــن جامعــه گســترده ای 

ــدارد.  ــود ن ــف وج تخل
ــد  ــذ ۵ درص ــز اخ ــارت و نی ــاع نظ ــوع ارج موض
ــام  ــازمان نظ ــط س ــان توس ــوارض از مهندس ع
ــه  ــت ک ــائلی اس ــر مس ــم، از دیگ ــی ه مهندس
ــد. ــرح کردن ــر مط ــای اخی کارشناســان در روزه

 دریافت عوارض 5 درصدی 
غیرقانونی است

ســید مجیــد نیک نــژاد، رئیــس کمیســیون 
حقوقــی و آیین نامه هــای کانــون سراســری 
 ۵ اساســا  اینکــه  بیــان  بــا  انبوه ســازان، 
ــوارض  ــرای ع ــی ب ــام مهندس ــه نظ ــدی ک درص
اخــذ  مهندســان  از  نظــارت  حق الزحمــه 
می کنــد، فاقــد مشــروعیت قانونــی اســت، 
ــر اســاس  ــه ب ــه اینک ــا توجــه ب ــرد: ب ــد ک تاکی
قانــون، مداخلــه ســازمان های نظــام مهندســی 
در امــور صنفــی اشــخاص حقیقــی و کلیــه امــور 
ــا ایــن  اشــخاص حقوقــی، غیرقانونــی اســت ب
ــوارض ۵  ــت ع ــت دریاف ــوان گف ــرد می ت رویک
ــازمان،  ــن س ــط ای ــز توس ــارت نی ــدی نظ درص

ــت. ــی اس ــری غیرقانون ام
ــأ  ــن منش ــازان همچنی ــون انبوه س ــازرس کان ب
بــروز مشــکل امضافروشــی را ناشــی از ســاختار 
نامناســب و نادرســت سیســتم و نظــام حاکــم 
ــرد و  ــی ک ــی ارزیاب ــات مهندس ــد خدم ــر رون ب
گفــت: درنتیجــه ســیکل معیــوب ارائــه خدمات 
ــه  ــانی ک ــی مهندس ــفانه حت ــی، متاس مهندس
می خواهنــد بــرای ارائــه خدمــات واقعــی و 
ــکل  ــار مش ــد، دچ ــدام کنن ــی اق ــه مهندس بهین

می شــوند.
 امضافروشی

ــو  ــم زاده، عض ــادمهر کاظ ــز ش ــنبه نی روز یکش
مجلــس،  عمــران  هیئت رئیســه کمیســیون 
بــا انتقــاد از وجــود ســاختمان های نوســاز 
فرســوده در کشــور گفــت: یکــی از عواملــی کــه 
ــن  ــاختمان هایی دام ــن س ــش چنی ــه افزای ب

زده، پدیــده امضافروشــی اســت. 

ــان  ــهر، آبدان ــران، دره ش ــردم دهل ــده م نماین
و بــدره در مجلــس شــورای اســامی، بــا 
بیــان اینکــه علــت اصلــی شــیوع پدیــده 
مهندســان  امضافروشــی چندشـغله بـــودن 
ــه  ــی مقابل ــکار اصل ــزود: راه ــت، اف ــر اس ناظ
ــن اســت کــه مهندســانی  ــده، ای ــن پدی ــا ای ب
در ایــن حــوزه بــه کار گرفتــه شــوند کــه تنهــا 
شــغل آن هــا نظــارت بــر رونــد ســاخت و 
ســاز باشــد و ایــن وظیفــه را حتــی در عــوض 
ــز  ــر نی ــخص دیگ ــه ش ــی ب ــت مبالغ دریاف

ــد. ــذار نکنن واگ
عضــو هیئت رئیســـه کمیســـیون عمـــران 
مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
وظیفــه ســازمان نظــام مهندســی در برخــورد با 
ــده امضافروشــی بســیار ســنگین اســت،  پدی
تصریــح کــرد: مرکــز مقــررات ملــی ســاختمان 
در وزارت راه و شهرســازی از دیگــر ارگان هایــی 
اســت کــه می توانــد تحــت مــاده ۳۵ نظــارت 
ــه مســتقر  ــه کــه در تمــام ادارات وزارتخان عالی

اســت، کنتــرل بــر ایــن مهــم داشــته باشــد.

تعییــن  بــا  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مجازات هــای ســنگین ممانعت از امضافروشــی 
ــد  ــه رون ــرد، گفــت: در صــورت ادام صــورت بگی
امضافروشــی، در بعضــی از پروژه هــای عمرانــی 
ــا عمــر پاییــن ســازه ها و  و ســاخت و ســازها ب
همچنیــن هدررفــت منابــع مواجه خواهیــم بود.

مهم تریــن  از  را  امضافروشــی  کاظــم زاده 
عوامــل کاهــش عمــر ســازه ها در 10 ســال 
ــرای  ــد ب ــزود: مســئوالن بای ــد و اف ــر خوان اخی
ــه کار شــوند  ــده دســت ب ــن پدی ــا ای ــه ب مقابل
ــد. ــا آن برخــورد کنن ــه صــورت ریشــه ای ب و ب

عمــران  کمیســیون  هیئت رئیســه  عضــو 
مجلــس شــورای اســامی از تاش کمیســیون 
عمــران مجلــس بــرای مقابلــه بــا پدیــده 
ــری در  ــت: بازنگ ــر داد و گف امضافروشــی خب
قانــون کنتــرل کیفــی ســاختمان و قانــون 
نظــام مهندســی بــرای مقابلــه بــا پدیــده 
تخصصــی  کمیته هــای  در  امضافروشــی 
کمیســیون عمــران مجلــس در دســتورکار قــرار 

دارد.

خبرهــای رســیده حاکــی از ایــن اســت کــه بیشــتر مناطقــی 
کــه در ایــران در حادثــه زلزلــه تخریــب شــده اند، هیــچ 
طبیعــی  حــوادث  یــا  زلزلــه  آتش ســوزی،  بیمه نامــه 
ــوزی  ــای آتش س ــر بیمه ه ــه مدی ــوری ک ــه ط ــتند؛ ب نداش
شــرکت های  بزرگ تریــن  از  یکــی  کــه  ایــران  بیمــه 
ارزش کل  می گویــد:  اســت،  کشــور  در  دولتــی  بیمــه 
ــدود ۳0  ــده، ح ــایی ش ــون شناس ــه تاکن ــی ک بیمه نامه های

ــت.  ــان اس ــارد توم میلی
محمــد رضایــی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره تعــداد 
بیمه نامه هــای حادثــه زلزلــه کرمانشــاه اظهــار کــرد: در 
اســتان کرمانشــاه و در شــهرهای ســرپل ذهــاب و جوانــرود، 
روانســر،  باباجانــی،  ثــاث  قصــر شــیرین، گیانغــرب، 
ــه  ــدود 1000 بیمه نام ــنقر، ح ــراف س ــرب و اط ــام آباد غ اس
ــه افزایــش اســت.  ــن تعــداد رو ب ــه ای ــم ک شناســایی کردی

وی دربــاره مجموعــه تعهــدات بیمــه ایــران مربــوط بــه حادثه 
زلزلــه گفــت: ایــن تعهــدات حــدود ۳00 میلیــارد ریــال اســت. 
ــرآورد شــده در بخــش روســتاها بیشــترین  ــه ب ــا آنجــا ک ت
خســارت را داشــتیم؛ ولــی بــا وجــود اینکــه تلفــات حادثــه 
ــت.  ــش اس ــه افزای ــداد آن رو ب ــده، تع ــام نش ــق اع دقی
ــم هــر شــخصی  همچنیــن مــا در ایــن اســتان اعــام کردی
ــه شــعبات ایــن شــرکت  ــران دارد، ب کــه بیمه نامــه بیمــه ای
رجــوع کنــد تــا پرونــده خســارتی بــرای آن هــا تشــکیل شــود. 
رضایــی خاطرنشــان کــرد: چــک تمامــی خســارات  پــس از 
کارشناســی در محــل پرداخــت می شــود. مــا انتظــار داشــتیم 
تعــداد بیمه نامه هــا در مناطــق آســیب دیده زیــاد باشــد؛ اما از 
آنجایــی کــه در بحــث فرهنگ ســازی بیمــه ضعیــف هســتیم 
متوجــه شــدیم کــه تعــداد بیمه نامه هــای کمــی وجــود                                                                                                      

دارد.

بــازار میــوه نســبت بــه هفته هــای گذشــته ثبــات قیمــت خــود 
را حفــظ کــرده و بــا توجــه بــه نوبرانگــی پرتقــال، نارنگــی و انار، 
ــرای ایــن میوه هــای پاییــزی بیشــتر اســت؛ امــا در  تقاضــا ب
ــا  ــاره ب ــاز دوب ــی، ســیب زمینی و پی ــار گوجه فرنگ بخــش تره ب

افزایــش قیمــت مواجــه شــده اند. 
ــان  ــار نش ــوه و تره ب ــازار می ــی ها از ب ــا، بررس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــته  ــاه گذش ــه م ــبت ب ــا نس ــت قیمت ه ــه وضعی ــد ک می ده
ــام  ــی اق ــد بعض ــت؛ هرچن ــته اس ــی نداش ــر محسوس تغیی
ــرار  ــی ق ــیب گران ــان در ش ــاز همچن ــیب زمینی و پی ــد س مانن
دارنــد و بــه طــور متوســط کیلویــی 2۵00 تومــان در مغازه هــای 

ــوند.  ــه می ش ــهر عرض ــطح ش س
بــه گفتــه برخــی فروشــندگان، میوه هــای پاییــزی مثــل انــار، 
نارنگــی و پرتقــال از تقاضــای بیشــتری نســبت بــه ســایر اقام 
برخوردارنــد و آنانــاس و نارگیــل و ِبــه کمتریــن تقاضــا را دارنــد. 

امــا در بــازار میــوه بــه طــور متوســط هــر کیلوگــرم ســیب قرمــز 
۵۵00 تومــان، ســیب زرد کیلویــی ۵000 تومــان، خیــار درختــی 
ــور  ــان و انگ ــه ای ۳000 توم ــار بوت ــان، خی ــی 2۵00 توم کیلوی

ســیاه ۵۵00 تومــان قیمــت دارد. 
در میــان انــواع میــوه آنانــاس و ِبــه بــه ترتیــب بــا کیلویــی 1۳ 

هــزار و 12 هــزار تومــان گران تریــن اقــام هســتند. 
ــی  ــال کیلوی ــان،  پرتق ــی ۴۵00 توم ــی کیلوی ــن نارنگ همچنی
۵۵00 تومــان، انــار کیلویــی 7000 تومــان و نارگیــل کیلویــی ۴000 

ــود.  ــه می ش ــان عرض توم
ــار، قیمــت ســیب زمینی و پیــاز  در میــان اقــام مختلــف تره ب
ــاره افزایــش یافتــه و هرکــدام بــه طــور متوســط کیلویــی  دوب

2۵00 تومــان قیمــت دارد. 
لیموتــرش کــه گران تریــن محصــول تره بــار اســت، کیلویــی 12 

هــزار تومــان عرضــه می شــود.

4.8 ۶۰  میلیون تومان، میانگین 8۰۰ 
قیمت مسکن در تهران

 درصد، افزایش حجم 
تجارت ایران و اروپا

 میلیون متر مکعب 
تولید روزانه گاز ایران

قیمــت میانگیــن هــر متــر مربــع واحــد مســکونی در شــهر 
تهــران طــی مهرمــاه ســال جــاری حــدود ۴.۸ میلیــون تومــان 

بــوده اســت.
پــس از توافــق هســته ای، مبــادالت تجــاری ایــران و اروپــا 

رشــد ۶۰ درصــدی داشــته اســت.
 ۸۰۰ ایــران  گاز  روزانــه  تولیــد  آمارهــا  آخریــن  اســاس  بــر 

اســت. مکعــب  متــر  میلیــون 
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،،
کیفــی  کنتــرل  قانــون  در  بازنگــری 
ســاختمان و قانــون نظــام مهندســی 
بــرای مقابلــه بــا پدیــده امضافروشــی 
در کمیته های تخصصی کمیســیون 
عمــران مجلــس در دســتورکار قــرار 

دارد

در راســتای بررســی و هم اندیشــی مباحث 
مالیــات بــر ارزش افــزوده به ویــژه تــاش 
در راســتای فرهنگ ســازی مالیاتــی و 
شــهرداری های  ظرفیــت  از  اســتفاده 
شهرســتان اصفهان، جلســه هم اندیشــی 
مباحــث مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا 
حضــور فرمانــدار شهرســتان اصفهــان و 
شــهرداران شهرســتان های اســتان و 
مدیــر کل امــور مالیاتــی و معاونــان وی 

برگــزار شــد. 
ــراز  ــن اب ــان، ضم ــتان اصفه ــی اس ــور مالیات ــر کل ام ــری، مدی امی
خرســندی از حضــور فرمانــدار محتــرم شهرســتان اصفهــان، معاونــان 
ایشــان و شــهرداران و دهیــاران شهرســتان های اســتان، ضایعــه 
بــرای کلیــه  اســف بار زلزلــه غــرب کشــور را تســلیت گفــت و 

ــد.  ــتار ش ــان خواس ــزد من ــم از درگاه ای ــری عظی ــدگان صب بازمان
ــی در بخــش  ــور مالیات ــه ادارات ام ــف محول ــه وظای ــا اشــاره ب وی ب
وصــول درآمــد جهــت دولــت و شــهرداری ها و همچنیــن ارائــه 
ــق  ــی در تحق ــور مالیات ــش ادارات ام ــه نق ــان، ب ــه مؤدی ــات ب خدم
ــاری و  ــهرداری و 790 دهی ــود 107 ش ــرای وج ــدار ب ــای پای درآمده
ــزار  ــاس نرم اف ــر اس ــتان ب ــطح اس ــایر، در س ــش عش ــن بخ همچنی
طراحی شــده و بــر اســاس شــاخص جمعیــت اشــاره کــرد و افــزود: در 
حــال حاضــر بــا بحــث رصــد تراکنش هــای بانکــی بــه ســمت و ســوی 
شــفافیت اقتصــادی پیــش می رویــم کــه وصــول درآمدهــای مالیاتی 
می توانــد بــه افزایــش درآمــد شــهرداری ها و دهیاری هــا کمــک 
ــاره همراهــی شایســته شــهرداران  ــم در این ب ــد؛ امیدواری شــایانی کن
ــی  ــای مالیات ــق درآمده ــت تحق ــدر را جه ــاران گرانق ــرم و دهی محت

داشــته باشــیم.
ــات اداره کل  ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
تحقــق  راســتای  در  مالیاتــی  امــور 
ــد و  ــی، تولی ــاد مقاومت ــعار »اقتص ش
اشــتغال« بــه حمایــت کامــل اداره کل 
از شــرکت های تولیــدی اشــاره کــرد 
ــر  ــن دفات ــر پذیرفت ــل ب ــزود: اص و اف
حــذف  و  تولیدکننده هــا  مــدارک  و 
ــت؛  ــرأس اس ــی ال ــیدگی های عل رس
ــدارک  ــناد و م ــاف اس ــه خ ــر اینک مگ

ــد.  ــت آی ــه دس ــی ب ــناد و مدارک ــی، اس تنظیم
امیــری بــا اشــاره بــه درآمــد مالیــات بــر ارزش افــزوده بیــان داشــت: 
ــت،  ــه صــورت ۵درصــد ســهم دول ــون ب ــر اســاس قان ــن درآمــد ب ای
1درصــد بخــش ســامت و ۳درصــد ســهم شــهرداری ها و دهیاری هــا 

در مقاطــع مشــخص زمانــی واریــز می شــود.
ــذ  ــی اخ ــع اصل ــه منب ــان س ــتان اصفه ــی اس ــور مالیات ــر کل ام مدی
ــوارض  ــادی ورودی و گمــرکات، ع ــات جهــت شــهرداری ها را مب مالی
ــزرگ و عــوارض عمومــی برشــمرد کــه هــر  آالیندگــی شــرکت های ب
یــک بــر اســاس دســتورکار مربوطــه بیــن شــهرداری ها و دهیاری هــا 

ــود. ــع می ش توزی
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکه هیچ شــرکتی 
ــد  ــورد تأیی ــهرداری ها م ــدارک ش ــناد و م ــر و اس ــم دفات ــرای تنظی ب
امــور مالیاتــی نیســت، افــزود: پیشــنهاد می شــود خــود شــهرداری ها 
بــه ایــن امــر بپردازنــد؛ در صــورت وجــود ابهــام و اشــکال همــکاران 
ــا  ــه مشــکلی هســتند و ب ــه رفــع هرگون ادارات امــور مالیاتــی قــادر ب

ــد داشــت.  ــکاری الزم را خواهن شــهرداری ها هم

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان 
برنــج در پنــج ماهــه  اینکــه واردات 
خواهــد  کنتــرل  ســال  باقی مانــده 
ــاون  ــزی تع ــازمان مرک ــت: س ــد، گف ش
ســیب  تضمینــی  خریــد  روســتایی 

درختــی را آغــاز کــرده اســت. 
ــه  ــم افتتاحی ــرد در مراس ــر مهرف علی اکب
دومین نمایشــگاه بین المللــی محصوالت 
پروتئینــی )حــال( و صنایــع وابســته در 
جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه پرســش 

مهــر دربــاره اینکــه دلیــل افزایــش ۴0 درصــدی واردات برنــج در هفــت 
ماهــه ســال جــاری بــه کشــور چیســت و وزارت جهــاد کشــاورزی چــه 
ــار  ــت، اظه ــه اس ــر گرفت ــال در نظ ــدی س ــای بع ــرای ماه ه ــری ب تدابی
ــمی  ــه واردات غیررس ــوده ک ــن ب ــش واردات ای ــل افزای ــت: دالی داش
کنتــرل شــده و مــا در ماه هــای بعــدی ســال، بــازار را کنتــرل و پایــش 
می کنیــم کــه در ایــن زمینــه کنتــرل نامحســوس واردات، کنتــرل برنــج 

داخلــی و حمایــت از تولیــد داخــل مــورد توجــه قــرار دارد. 
معــاون توســعه بازرگانــی و صنایــع کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــه  ادامــه داد: در حــال حاضــر نیــز در فصــل ممنوعیــت واردات برنــج ب

ــم.  ــر می بری س
ــادی  ــیب پذیری های زی ــج آس ــه برن ــه در زمین ــان اینک ــا بی ــرد ب مهرف
ــی و  ــای داخل ــاس برنج ه ــائل، اخت ــن مس ــی از ای ــت: یک ــم، گف داری
خارجــی توســط افــراد سودجوســت کــه ایــن مســئله بــه تولیــد داخــل 

ضربــه می زنــد. 
ــن  ــی از ای ــاع دقیق ــزود: اط ــور اف ــه کش ــج ب ــاق برن ــاره قاچ وی درب
مســئله نــدارم و بایــد ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در ایــن زمینــه 

ــفیاتی در  ــا کش ــا م ــد؛ ام ــر کن اظهارنظ
ــته ایم.  ــه داش ــن زمین ای

در  جهــاد کشــاورزی  وزیــر  معــاون 
ــور  ــه کش ــوه ب ــه واردات می ــش ب واکن
گفــت: مــا واردات میــوه نداریــم؛ در ایــن 
ــدران  ــان و مازن ــای گی ــه تعاونی ه زمین
نیوزلنــدی جهــت  بــا یــک شــرکت 
تفاهم نامــه ای  کیــوی  بــازار  توســعه 
ــی انجــام  ــون واردات امضــا کــرده و تاکن

ــت.  ــده اس نش
مهرفــرد دربــاره وضعیــت تولیــد ســیب درختــی بــا بیــان اینکــه تولیــد 
ایــن محصــول در کشــور مناســب بــوده، گفــت: ســازمان مرکــزی تعــاون 
روســتایی از حــدود یــک مــاه پیــش، خریــد تضمینــی ســیب درختــی 
درجــه ســه را بــه قیمــت ۳۵0 تــا ۳۶0 آغــاز کــرده اســت؛ ضمــن اینکــه 
ــدگان مــوز، تســهیات و  ــه واردکنن ــرای حمایــت از صــادرات ســیب ب ب

ــه منظــور صــادرات ســیب اعطــا می شــود.  ــی ب مشــوق های صادرات
وی در واکنــش بــه مباحــث مطرح شــده مبنــی بــر کاهــش 80 درصــدی 
ــاآور  ــال ن ــته س ــال گذش ــت: س ــاری گف ــال ج ــیب در س ــادرات س ص
ــه نخســت امســال، ســیبی نداشــتیم  ــد ماه ــا در چن ــود و م ســیب ب

کــه صــادر کنیــم. 
ــه ای  ــاره صــادرات فل ــرد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود درب مهرف
ــار داشــت:  ــی اظه ــع تبدیل ــن مســئله در صنای محصــوالت و اصــاح ای
بســته بندی، یکــی از بخش هــای مهمــی اســت کــه فراتــر از ایــن 
ــد می شــود،  ــک محصــول تولی ــه ی ــدا ک ــان ابت مســائل اســت و از هم
انتقــال و  برداشــت،  تولیــد،  بهداشــتی در بخــش  رعایــت مــوارد 

بســته بندی آن الزم اســت.

واردات برنج کنترل می شوددیدار مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان با فرماندار

آرمک
در ســال 1۳8۴ شــرکت کشــت و صنعــت پودینــه نقــش جهــان )آرمــک( توســط متخصصــان 
رشــته کشــاورزی بــا هــدف فــرآوری مــواد خــام و تبدیــل آن بــه محصــوالت غذایــی ســالم و 

بــدون مــواد نگهدارنــده و ارائــه آن بــه مصرف کننــدگان تأســیس شــد. 
در ســال 1۳8۶ ایــن شــرکت اقــدام بــه تولیــد پیــاز نیمه سرخ شــده آمــاده مصــرف کــرد و در 
ســال 1۳87 بــا تولیــد چیپــس ســنتی کامــا ســالم و بــدون مــواد نگهدارنــده، گونــه جدیــدی 

از چیپــس را بــه مصرف کننــدگان ارائــه کــرد.
ــکی و  ــوزش پزش ــان، و آم ــت، درم ــاخت از وزارت بهداش ــه س ــب پروان ــا کس ــرکت ب ــن ش ای
همچنیــن دریافــت نشــان اســتاندارد از ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، محصــوالت خــود را 
در شــرایط کامــا بهداشــتی و توســط دســتگاه های اتوماتیــک و بــا اســتفاده از تکنولــوژی روز 

ــازار عرضــه می کنــد. ــه ب دنیــا تحــت لیســانس گئومــات آلمــان تولیــد و ب
بــا توجــه بــه کیفیــت زیــاد ایــن محصــوالت و نظــارت دقیــق و مســتمر متخصصــان صنایــع 
غذایــی بــر تولیــدات و اهمیــت فراوانــی کــه بــه حفــظ ســامت مصرف کننــده داده می شــود 
محصــوالت ایــن شــرکت کــه بــا نــام تجــاری آرمــک بــه بــازار عرضــه شــده، بــه عنــوان یــک 

محصــول ســالم و بــا کیفیــت مــورد اســتقبال عمــوم مصرف کننــدگان قــرار گرفتــه اســت.

تولید ملی

مجلس به جنگ امضافروشی می رود

گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز دوباره گران شد بیشتر مناطق زلزله زده بیمه نامه نداشتند

اســامی  شــورای  مجلــس  علنــی  در جلســه 
نوبخــت، ســخنگوی دولــت، بــا بیــان اینکــه پیــش 
از ایــن وعــده داده بودیــم کــه الیحــه بودجــه ســال 
97 را بــه موقــع بــه مجلــس ارائــه خواهیــم کــرد، 
گفــت: کار رســیدگی بــه الیحــه پیش نویــس 
بودجــه 97 آغــاز شــده و الیحــه بودجــه در زمــان 

ــه خواهــد شــد.  ــه مجلــس ارائ مقــرر ب
ســخنگوی دولــت بــا تأکیــد بــر اجــرای اصاحــات 
ــور  ــال 97، ۶ مح ــه س ــه بودج ــی در الیح اساس

ــرد. ــریح ک ــه 97 را تش ــات در بودج اصاح
ــای عملکــرد،  ــر مبن ــزی ب وی ادامــه داد: بودجه ری
اصــاح  بودجــه،  متفرقــه  ردیف هــای  اصــاح 

جــداول بودجــه، تمرکززدایــی و تفویــض اختیــارات 
ــه ای  ــد ـ هزین ــام درآم ــتان ها، نظ ــه اس ــتر ب بیش
اســتان ها، جلــب مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی 
در طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای، 
ــس  ــه در پیش نوی ــت ک ــی اس ــور اصاحات ۶ مح

الیحــه بودجــه 97 اعمــال شــده اســت.
عملیاتــی  بودجه ریــزی  دربــاره  نوبخــت 
 97 ســال  در  گفــت:  اجرایــی  دســتگاه های 

ــا  برنامــه دســتگاه ها بررســی شــده و متناســب ب
ــود؛  ــه داده می ش ــتگاه ها بودج ــه دس ــا، ب برنامه ه
لــذا نیــازی بــه چانه زنــی و مذاکــرات بــرای 

نیســت. دســتگاه ها  بودجــه  افزایــش 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ادامــه داد: 
اعتبــارات پروژه هــا نیــز بــا بررســی عملکــرد 
عملکــرد،  نتایــج  قــراردادن  مبنــا  و  مدیــران 

می یابــد. تخصیــص 

نوبخــت افــزود: ۵9 مؤسســه غیردولتــی فرهنگــی 
ــت بودجــه دریافــت  در ردیف هــای متفرقــه از دول
نظــر  زیــر  مؤسســات  ایــن  همــه  می کننــد؛ 
ــد کــه بیشــتر آن هــا زیــر  ســازمان هایی قــرار دارن
نظــر ســازمان تبلیغــات اســامی هســتند؛ بنابراین 
ــه  ــات بودج ــازمان تبلیغ ــه س ــا ب ــال 97 م در س
ــار  ــاز را در اختی ــورد نی ــارات م ــا اعتب ــم ت می دهی

ــرار دهــد. آن هــا ق

6 محور اصالحات در بودجه 97

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۷۵.۵۸

  اونس جهانی طال 

۲,۵۷۰,۰۰۰ ریال 

 سکه یک گرمی 

۳,۹۱۷,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی 

۶,۹۱۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۱۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم 

۱۳,۸۲۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید 

۵,۴۷۳,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱,۲۶۳,۲۹۰ ریال 

  گرم طال 



هشتبهشت
 ساخت سامانه ردیابی 

انرژی خورشیدی در اصفهان
ــه طراحــی  ــق ب ــان موف ــان دانشــگاه اصفه محقق
ــی  ــن ردیاب ــده نوی ــامانه متمرکزکنن ــاخت س و س

ــدند. ــیدی ش ــرژی خورش ان

مجــری ایــن طــرح بــا بیــان اینکــه  در ایــن 
ســامانه زاویــه تابــش خورشــید بــه طــور خــودکار 
ردیابــی می شــود، افــزود: ایــن ســامانه بــه علــت 
دقــت و راندمــان بــاال در جــذب حــرارت، بازدهــی 
تولیــد انــرژی را نســبت بــه پنل هــای فتوولتاییــک 

ــا 80 درصــد افزایــش داده اســت.  وارداتــی ت
بهنــام مســتاجران بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
در  منبــع گرمــا  تامیــن  عنــوان  بــه  ســامانه 
نیروگاه هــا و مصــارف خنک ســازی آپارتمان هــا 
و ادارات کاربــرد دارد، افــزود: محدودیــت نداشــتن 
در تعــداد آیینه هــا، طــول کوتــاه رســیور بــرای 
جــذب حــرارت، حرکتــی بــودن آیینه هــا در برابــر 
مکانیزم هــا  قطعــات،  دوام  خورشــید،  تابــش 
و ســهولت تنظیــم اولیــه و دوره ای دســتگاه از 

ویژگی هــای ایــن ســامانه اســت.
ــن ســامانه  ــان اینکــه ای ــا بی ــام مســتاجران ب بهن
کــه بــرای نخســتین بــار در جهــان طراحــی و 
ســاخته شــده، ســه ســال طــول کشــیده اســت، 
گفــت: بــا دســتیابی بــه ایــن ســامانه دیگــر نیازی 
خــروج  و  فتوولتاییــک  پنل هــای  واردات  بــه 
 ســاالنه یــک و نیــم میلیــارد دالر ارز از کشــور

نیست.

اعزام نخستین گروه جمعیت هالل 
احمر اصفهان به مناطق زلزله زده

ــان  ــر اســتان اصفه ــت هــال احم ــس جمعی رئی
ــت  ــروه جمعی ــتین گ ــه نخس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
هــال احمــر اســتان اصفهــان بــه مناطــق زلزلــه زده 
اســتان کرمانشــاه اعــزام شــد، گفــت: بامــداد 
22 آبان مــاه  35 نفــر متخصــص، امدادرســان 
ــزام  ــه زده کرمانشــاه اع ــه مناطــق زلزل و نجاتگــر ب

شــدند.
محســن مؤمنــی افــزود: تعــدادی آمبوالنــس 
بــرای  زنده یــاب  دو گــروه ســگ  بــا  همــراه 
ــور  ــرب کش ــه زده غ ــق زلزل ــه مناط ــانی ب امدادرس

بــرای نجــات آوارگان اعــزام شــدند. 
ــادر  ــه چ ــزار تخت ــون ه ــی همچ ــن اقام همچنی
و پنــج هــزار تختــه پتــو بــرای کمک رســانی 
ارســال شــده  اســتان  ایــن  زلزلــه زدگان   بــه 

است.
ــان  رئیــس جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفه
بــا بیــان اینکــه نجاتگــران ایــن جمعیــت اکنــون 
مشــغول  غــرب کشــور  زلزلــه زده  منطقــه  در 
آواربــرداری و نجــات زلزلــه زدگان هســتند، گفــت: 
ایــن جمعیــت همچنیــن آمــاده ارســال تجهیــزات 
غــرب کشــور  زلزلــه زده  مناطــق  بــه  نیــرو   و 

است.
گفتنــی اســت در پــی زمین لــرزه 21 آبان مــاه 
بــه بزرگــی هفــت و دو دهــم در مقیــاس امــواج 
درونــی حوالــی ازگُلــه در اســتان کرمانشــاه 328 
 نفــر کشــته و 3 هــزار و 950 نفــر مجــرو ح 

شدند.

اجرای طرح کالیبراسیون آنالین 
شیرهای اطمینان خطوط لوله

نخســتین بــار طــرح تنظیــم و کالیبراســیون 
روی  نصب شــده  اطمینــان  شــیرهای  آنایــن 
ــز  ــای مراک ــه خانه ه ــه ورودی تلمب ــوط لول خط

ــد. ــرا ش ــان اج ــارون ـ اصفه ــت م ــال نف انتق
رئیــس بازرســی فنــی منطقــه اصفهــان، انتقــال 
ایمــن و پایــدار نفــت خــام و فرآورده هــای نفتــی  
ــی ایــن شــرکت برشــمرد و گفــت:  را هــدف اصل
ایــن طــرح پیشــگیرانه بــه همــت واحدهــای ابزار 
دقیــق و مکانیــک و بازرســی فنــی، بــرای پایداری 
فشــار مــواد در شــرایط متعــارف در مســیر خــط 
و جلوگیــری از بــروز حــوادث احتمالــی همچــون 
ــار  ــی فش ــاد ناگهان ــر ازدی ــط در اث ــی خ ترکیدگ

اجــرا شــده اســت.
مهــران اشــجع زاده افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح،  
ــال نفــت  ــز انتق ــان ورودی مراک شــیرهای اطمین
مــارون ـ اصفهــان پــس از کنتــرل دقیــق در 
شــرایط متعــارف آزمایــش، ســپس تنظیــم و 

ــد. ــیون ش کالیبراس
رئیــس واحــد ابــزار دقیــق و کنتــرل منطقــه هــم، 
ــرای  ــش از اج ــان را پی ــیرهای اطمین ــم ش تنظی
ایــن طــرح در محــل نصــب و بــدون جداســازی 
قطعــات بیــان کــرد و گفــت: امســال مطابــق 
ــش  ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــتورکار ش ــا دس ب
فرآورده هــای نفتــی ایــران، ایــن شــیرها از محــل 
ــای  ــه کارگاه ه ــیون ب ــرای کالیبراس ــاز و ب ــود ب خ

ــل شــد. ــه منتق مربوط
ــان  ــت کارکن ــه هم ــزود: ب ــور اف ــر حیدرپ علی اکب
ــان ورودی  ــیر اطمین ــق، 24 ش ــزار دقی ــد اب واح
ــان  ــا 7  مــارون ـ اصفه ــال نفــت 2 ت مراکــز انتق
ــده  ــیون ش ــم و کالیبراس ــپس تنظی ــرل و س کنت

اســت.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

شــبانگاه 21 آبان مــاه در فاصلــه ســاعت 21 تــا 
22، مناطــق مــرزی غــرب کشــور دو بــار لرزیــد 
کــه زلزلــه دوم بــه بزرگــی 7.3 ریشــتر بــود. در 
ــرپل  ــی س ــیر ارتباط ــرزه مس ــن زمین ل ــر ای اث
ــه ایــن  ذهــاب مســدود و خســارات زیــادی ب
ــیرین،  ــر ش ــتاهای قص ــژه روس ــق، به وی مناط
ازگلــه، تازه آبــاد، ثــاث باباجانــی و ســرپل 
ــان تعــدادی  ــن می ذهــاب وارد شــد کــه در ای

از هموطنــان کشــته شــدند.
همچنیــن در همیــن زمــان زلزلــه ای در منطقــه 
ــه  ــن زلزل ــم روی داد و ای ــراق ه ــتان ع کردس
در بیشــتر مناطــق ایــران و کشــورهای همجــوار 
ــیاری  ــرزه در بس ــن زمین ل ــد. ای ــاس ش احس
ــی کشــور احســاس شــده  از اســتان های غرب
ــرده  ــی  وارد ک ــق غرب ــه مناط ــیب هایی ب و آس

اســت.
  زلزلــه یکشنبه شــب در همــدان، اراک، زنجــان، 
اهــواز، ایــام، ســنندج، کرمانشــاه، تبریــز، 
ارومیــه، اردبیــل، اصفهــان و چنــد شــهر دیگــر 

ــز احســاس شــده اســت.  نی
در پــی وقــوع زمین لــرزه بســیار شــدید در 
ــرق ایــن شهرســتان مــرزی  قصــر شــیرین، ب
ــرگردان  ــا س ــردم در خیابان ه ــد و م ــع ش قط

شــدند.
 زمین لرزه فریدونشهر خسارت 

نداشت
همزمــان بــا وقــوع ایــن زلزلــه کــه پس لرزه های 
ــان  ــتان اصفه ــهر های اس ــی از ش ــه بعض آن ب
بحــران  مدیریــت  کل  مدیــر  رســید،  نیــز 
اســتان اصفهــان گفــت: لرزش هــای ناشــی از 
ــچ  ــهر، هی ــتان فریدونش ــرزه در شهرس زمین ل

ــت. ــی نداش ــی و مال ــارت جان خس
منصــور شیشــه فروش افــزود: تاکنــون 16 
ــوس  دســتگاه آمبوالنــس، یــک دســتگاه اتوب

ــر  ــال احم ــت ه ــوی جمعی ــس از س آمبوالن
ــان،  ــوم پزشــکی اصفه اســتان و دانشــگاه عل
6 دســتگاه خــودروی امــدادی، 32 نجاتگــر از 
ــتار  ــروی پرس ــر و 40 نی ــال احم ــت ه جمعی
ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــک دانش و پزش
ــه مناطــق آســیب دیده اســتان  ــرای کمــک ب ب

ــزام شــدند. کرمانشــاه اع
وی گفــت: عــاوه بــر ایــن تیم هــای اقدامــات 
پنــج  آوار،  و  پشــتیبانی  پیش بیمارســتانی، 
هــزار تختــه پتــو و یــک هــزار تختــه چــادر بــه 

ــد. ــه زده ارســال کردن مناطــق زلزل
 نیاز شدید به گروه خونی O منفی 

در پــی وقوقــع زلزلــه در کرمانشــاه، مدیــر 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــون اس ــال خ کل اداره انتق
شــهروندان اصفهانــی دارنــده O منفــی توصیــه 
کــرد کــه بــرای اهــدای خــون بــه ایــن مرکــز 

ــد. ــه کنن مراجع
 O مجیــد زینلــی ادامــه داد: گــروه خــون
منفــی قابلیــت انتقــال بــه همــه گروه هــا 
بحرانــی  زمان هــای  در  بنابرایــن  دارد؛  را 
ــی  ــروه خون ــخیص گ ــرای تش ــی ب ــه فرصت ک
مصــدوم وجــود نــدارد، از آن بــه وفــور اســتفاده 

می شــود.
وی گفــت: اســتاندارد میــزان ذخیــره خــون در 
یــک مرکــز انتقــال خــون بــرای 7 روز بحرانــی 
ــش از  ــان بی ــتان اصفه ــز اس ــت و در مرک اس

ــره وجــود دارد. ــرای 9 روز ذخی ــن و ب ای
 اعزام دومین تیم درمانی به 

کرمانشاه
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
و  تجهیــزات  گــروه  دومیــن  گفــت:  نیــز 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــدادی دانش ــای ام نیروه
ــه زده  ــه زلزل ــه منطق ــروز ب ــان دی اســتان اصفه

ــدند. ــزام ش اع
کیانــوش جهان پــور افــزود: ایــن گــروه شــامل 
ــناس  ــتار و کارش ــر پرس ــص، 20 نف 10 متخص

فوریت هــای پزشــکی هســتند کــه بــا اتوبــوس 
بــه ایــن منطقــه اعــزام شــدند. همچنیــن 
بــرای  اصفهــان  اســتان  بیمارســتان های 
ــه  ــن حادث ــی از ای ــان ناش ــرش مصدوم پذی
ــد و 10  ــه حالــت آماده بــاش درآمدن طبیعــی ب
تیــم اورژانــس نیــز در فــرودگاه آمــاده پذیرش 

ــت. ــی اس ــان انتقال مصدوم
جهان پــور ادامــه داد: دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان از یکشنبه شــب تاکنــون، دو بــار بــرای 
اعــزام نیــرو و تجهیــزات بــه مناطــق زلزلــه زده 
ــه  ــت. در مرحل ــرده اس ــدام ک ــور اق ــرب کش غ
ــتانی  ــس پیش بیمارس ــد اورژان ــت 10 ک نخس
ــس،  ــت آمبوالن ــامل هش ــه ش ــد ک ــزام ش اع
ــودروی  ــک خ ــس و ی ــوس آمبوالن ــک اتوب ی
و  پزشــک   50 همچنیــن  بــود.  پشــتیبانی 
پرســتار از اصفهــان بــه کرمانشــاه اعزام شــدند.

برپایــی  بــرای  آمادگــی  بــه  جهان پــور 
بیمارســتان صحرایــی توســط بســیج جامعــه 
پزشــکی اشــاره کــرد و گفــت: بیمارســتان 
صحرایــی پرتابــل و قابــل انتقــال اســت. ایــن 
ــوده و  ــس ب ــادر و کانک ــامل چ ــتان ش بیمارس
ــرپایی  ــتری س ــات بس ــل، امکان ــاق عم از ات
و  داروخانــه  زایمــان،  و  زنــان  جراحــی،  و 
آزمایشــگاه رادیولــوژی حتــی دندان پزشــکی و 

آشــپزخانه برخــوردار اســت.
وی گفــت: ایــن بیمارســتان توســط دانشــگاه 
ــذار  ــیج واگ ــه بس ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش عل
شــد و بــا همــکاری اســتانداری و هنــگام 

ــم. ــزام آن را داری ــی اع ــام آمادگ اع
 ارسال 2 کامیون حامل آب معدنی  

رســول جهانگیــری، رئیــس اتــاق اصنــاف 
بــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نیــز  اصفهــان، 
هماهنگــی اتــاق اصنــاف کرمانشــاه صبــح روز 
دوشــنبه 2 کامیــون حامــل آب معدنــی بــرای 
کمــک بــه زلزلــه زدگان کرمانشــاه ارســال شــد 
ــه  ــک محمول ــن ی ــاق همچنی ــن ات ــزود: ای اف
ــاه  ــه زده در کرمانش ــان زلزل ــرای هموطن ــو ب پت

ــرد. ــد ک ــال خواه ارس
 پیام تسلیت امام جمعه اصفهان به 

جان باختگان
پیامــی  در  نیــز  اصفهــان  جمعــه  امــام 

ــه  ــان را در زلزل جان  باختــن تعــدادی از هموطن
غــرب کشــور تســلیت گفــت. 

بــا  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت هللا 
صــدور پیامــی حادثــه  اندوهنــاک و مصیبت بــار 
زمین لــرزه در غــرب کشــور را کــه بــه جان باختــن 
ــان عزیزمــان  و زخمی شــدن جمعــی از هم میهن

انجامیــد، تســلیت گفــت.
 انتقال سوخت به کرمانشاه 

ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــر ش  مدی
اصفهــان گفــت: در صــورت نیــاز و کمبــود 
ســوخت در مناطــق زلزلــه زده غــرب کشــور 
آمــاده انتقــال ســوخت بــه ایــن مناطــق 

هســتیم.

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  حســین صادقیــان 
ــع  ــت و توزی ــگاه اس ــاه دارای پاالیش کرمانش
و  پخــش  مناطــق  توســط  هــم  ســوخت 
افــزود:  می گیــرد،  انجــام  تابعــه  نواحــی 
ــش درد و  ــرای کاه ــت ب ــر نف ــه وزی ــق نام طب
رنــج آســیب دیدگان، بــر تمامــی نهادهــای 
اســت  تکلیــف  نفــت،  وزارت  زیرمجموعــه 
کــه بــا نهایــت کوشــش خــود بــه یــاری 
ــانی در  ــتابند و خدمات رس ــیب دیدگان بش آس
بخش هــای مربوطــه را نیــز بــه بهتریــن شــکل 

ــد. ــال کنن ــن دنب ممک
 آمادگی بسیجیان دانشجو 

برای کمک به زلزله زدگان   
ــتان  ــازندگی اس ــیج س ــازمان بس ــئول س مس
اصفهــان نیــز از آماده بــاش تمامــی نیروهــای 
ــه زده  ــق زلزل ــه مناط ــزام ب ــرای اع ــادی ب جه

خبــر داد و گفــت: در اســتان اصفهــان بــا تمــام 
قــوا و ظرفیــت خــود و بــا اســتفاده از تمامــی 
نیروهایــی کــه در اردوهــای جهــادی مــا حضور 
دارنــد، آمادگــی امدادرســانی و ارائــه کمــک را 

ــم. ــیب دیده داری ــق آس ــه مناط ب
بســیجی  دانشــجویان  راســتا  همیــن  در 
دانشــگاه اصفهــان نیــز بــرای حضــور در مناطق 
زلزلــه زده و امدادرســانی بــه آســیب دیدگان 
اعــام  منتظــر  و  آمادگــی کرده انــد  اعــام 

ــتند. ــزام هس ــرای اع ــت ب درخواس
محمدحســن ســیوندیان، مســئول بســیج 
ــروه  ــت: گ ــان، گف دانشــجویی دانشــگاه اصفه
الزهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت  جهــادی 
بســیج دانشــجویی دانشــگاه اصفهــان ضمــن 
عــرض تســلیت بــه مناســبت جان باختــن 
تعــدادی از هموطنــان در زلزلــه کرمانشــاه، 
بــرای خدمت رســانی بــه مناطــق زلزلــه زده 
ــود  ــات خ ــا و امکان ــت و از نیروه ــاده اس آم
خواهــد  اســتفاده  کمک رســانی   بــرای 

کرد.
 آسیبی به بناهای تاریخی اصفهان 

وارد نشد
فریــدون اللهیــاری، مدیــر کل میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان 
دربــاره خســارات زلزلــه کرمانشــاه گفــت: زلزلــه 
ــای  ــه بناه ــیبی ب ــه آس ــب هیچ گون یکشنبه ش

تاریخــی اســتان اصفهــان وارد نکــرده اســت.
 اعزام مددکاران  

بهزیســتی  کل  مدیــر  صادقــی،  ســعید   
ــتی  ــر بهزیس ــال حاض ــت: در ح ــان گف اصفه
ــی  ــام آمادگ ــل اع ــورت کام ــه ص ــان ب اصفه
کــرده تــا در صــورت نیــاز، مــددکاران اجتماعــی 
ــه  ــس از زلزل ــک پ ــرای کم ــان ب و روان شناس

ــد. ــه کنن مداخل
وی بــا بیــان اینکــه حتــی اگــر نیازمنــد 
کمک هــای نقــدی بودنــد، بهزیســتی اصفهــان 
ــزود:  ــود، اف ــد ب ــانی خواه ــه کمک رس ــادر ب ق
ــه؛  ــورت گرفت ــا ص ــرف م ــی از ط ــام آمادگ اع
امــا هنــوز خبــری مبنــی بــر نیازمنــدی اعــام 
نشــده و اســتان های هم جــوار معیــن اســتان 

ــتند. ــاه هس کرمانش

 عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس گفــت: دولــت 
هیــچ قدمــی در راه کاهــش آلودگــی هــوا برنمــی دارد، فشــاری 
ــول نفــت  ــه خودروســازان وارد نمی شــود و در عیــن حــال پ ب
ــوا از  ــی ه ــا و آلودگ ــا ریزگرده ــارزه ب ــه مب ــه بهان ــات ب و مالی
مــردم گرفتــه می شــود؛ در حالــی کــه بعضــی اقدامــات را بایــد 

اساســی حــل کــرد.
ــای  ــه برنامه ه ــاره ارائ ــی درب ــر ترک ــنیم، اکب ــزارش تس ــه گ ب
ــزود:  ــتان ها اف ــی اس ــوی بعض ــار از س ــرد و غب ــا گ ــه ب مقابل
ــه  ــدی گرفت ــد ج ــت محیطی بای ــائل زیس ــورت مس ــر ص در ه
شــود؛ حقیقــت ایــن اســت کــه مــا در کشــور شــاید بــه دنبــال 
ــد گام  ــتیم و بای ــوا نیس ــی ه ــکات آلودگ ــردن مش برطرف ک

ــه برداشــته شــود. ــن زمین اساســی در ای
ــران،  ــد ته ــز اســتان های کشــور مانن ــزود: بیشــتر مراک  وی اف

ــار آلودگــی هــوا هســتند و  ــز و... گرفت ــان، مشــهد، تبری اصفه
ــردد. ــه برمی گ ــایل نقلی ــه وس ــده آن ب ــش عم بخ

وی بــا بیــان اینکــه در کشــورهای اروپایــی وســایل نقلیــه برقی 
و هیبریــدی مــورد توجــه قــرار گرفتــه، افــزود: وســایل نقلیــه 
ــرده  ــن حرکــت ک ــرق و بنزی ــا اســتفاده از ب ــه ب دوگانه ســوز ک
ــد  ــرق طــی می کنن ــا ب ــی ب ــر را به راحت ــا 120 کیلومت ــی ت و حت
بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد؛ امــا متاســفانه در هیــچ یــک 
ــن  ــرای ای ــه رو هســتند، ب ــوا روب ــا آلودگــی ه ــه ب از شــهرها ک

وســایل هزینه هــا انجــام نشــده اســت.
 وی افــزود: زیــان و ضــرر ناشــی از خســارت ســامتی و 
اجتماعــی حاصــل از آلودگــی بســیار زیــاد اســت؛ امــا اگــر در 
زمینــه وســایل نقلیــه اقدامــی انجــام شــود، بخــش مهمــی از 

ــز انجــام خواهــد شــد.    کار نی

 مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان 
گفــت: بیــش از 25 هــزار فرصــت شــغلی جدیــد بــرای جوانان 
نواحــی  و  شــهرک ها  در  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  و 
صنعتــی اســتان تــا 2 ســال آینــده بــه واســطه بهره بــرداری از 

ــود. ــاد می ش ــی ایج ــدی و صنعت ــای تولی طرح ه
ــای  ــا امض ــم ب ــت یازده ــزود: در دول ــی اف ــواد بگ  محمدج
ــاحت  ــا مس ــذاری ب ــرارداد واگ ــزار و 200 ق ــک ه ــش از ی بی
ــه ســرمایه گذاران در شــهرک ها و نواحــی  ــن ب ــار زمی 600 هکت
صنعتــی اســتان، گام هــای مؤثــری در جهــت توســعه صنعتــی 

ــی اســتان برداشــته شــد. و فراصنعت
 وی توســعه تولیــد محصــوالت دانش بنیــان، صادرات گــرا 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــور عن ــای کش ــر را از اولویت ه و رقابت پذی
ــرای  ــتان ب ــد در اس ــاوری جدی ــهرک های فن ــداث ش ــا اح ب

بیــش از 10 هــزار دانش آموختــه دانشــگاهی و نخبــگان علمــی 
ــتغال زایی  ــاله اش ــدت 10 س ــه میان م ــک برنام ــتان در ی اس

خواهــد شــد.
بگــی افــزود: شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان 
ــاد  ــات ایج ــن آور، مطالع ــان و ف ــع دانش بنی ــوزه صنای در ح
شــهرک های تخصصــی تبدیــات گازی، فــرآوری عناصــر 
راهبــردی، فــرآوری محصــوالت و مــواد غذایــی و صنعــت 
نســاجی را در شهرســتان های کاشــان، ناییــن، شــهرضا و 

ــرد. ــاز ک ــگان آغ گلپای
ــی در  ــه صنعت ــهرک و ناحی ــاد ش ــوز ایج ــزود: 76 مج وی اف
اســتان اصفهــان صــادر شــده کــه تاکنــون از میــان آن هــا 70 
شــهرک و ناحیــه صنعتــی بــا اشــتغال بیــش از 120 هــزار نفــر 

ــت.  ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ب
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ــرح  ــت: ط ــان گف ــتان اصفه ــی اس ــراث  فرهنگ ــر کل می مدی
ــه  ــه ب ــل ک ــه پ ــای سی وس ــاظ در دهانه  ه ــب حف ــی نص کنون
ــی  ــورای فن ــط ش ــود، توس ــرا ب ــال اج ــی در ح ــکل آزمایش ش

ــد. ــی رد ش ــراث فرهنگ می
فریــدون اللهیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های گذشــته 
پل هــای تاریخــی خواجــو و سی وســه پــل بــه معبــری 
عمومــی در شــهر اصفهــان مبــدل شــده و روزانــه چندیــن هــزار 
ــل در  ــای پ ــرده و در دهانه ه ــردد ک ــا ت ــن پل ه ــر از روی ای نف
طبقــه فوقانــی حضــور پیــدا می کننــد، افــزود: در چنــد ســال 
ــن پل هــا ســقوط  ــه ای ــر از دهان ــج نف ــار، پن ــر حــدود چه اخی
کردنــد کــه دســت کم ســه مــورد منجــر بــه فــوت شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه چندیــن طــرح در ایــن ارتبــاط مطــرح 
ــل  ــه پ ــه دوم سی وس ــمت طبق ــرد: در دو س ــد ک ــده، تاکی ش
حــدود 200 دهنــه وجــود دارد؛ شــورای فنــی میــراث فرهنگــی 
ــی از  ــا در یک ــن طرح ه ــی از ای ــرد و یک ــب ک ــان تصوی اصفه
دهنه هــای سی وســه پــل بــه شــکل آزمایشــی اجرایــی شــد.

اللهیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه در دو مــاه گذشــته بازخوردهــای 
ــا  ــاط ب ــراث را در ارتب ــتداران می ــهروندی و دوس ــف ش مختل
ایــن حفــاظ شــاهد بودیــم، تصریــح کــرد: در نهایــت شــورای 
فنــی میــراث فرهنگــی در بازبینی هــای نهایــی اجــرای کامــل 
ــر وجــود دارد  ــن طــرح دیگ ــا چندی ــرد؛ ام ــن طــرح را رد ک ای
کــه در صورتــی کــه یکــی از آن هــا از نظــر کالبــدی و منظــری 
بــرای ایــن پــل تاریخــی مناســب باشــد، بــه منظــور اجــرا در 

دهانه هــای سی وســه پــل انتخــاب می شــود.  

فرمانــدار دهاقــان بــا اشــاره بــه اینکــه  کمبــود منابــع آبــی 
ــزرگ  ــران ب ــک بح ــه ی ــان ب ــلوی دهاق ــتای قمیش در روس
ــروزه ســخت ترین شــرایط  ــت: ام ــل شــده اســت، گف تبدی
آبــی در روســتای قمیشــلو حاکــم شــده و مهاجــرت و 
ــت. ــی اس ــل بی آب ــه دلی ــکنه ب ــتا از س ــدن روس خالی ش

ــا، علی اصغــر قاســمیان در جلســه کمیتــه  ــه گــزارش ایمن ب
ــال  ــط انتق ــه خ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــع آب ب ــت از مناب حفاظ
ــان  ــان مدت زم ــتان دهاق ــه شهرس ــزرگ ب ــان ب آب اصفه
طوالنــی را ســپری می کنــد، افــزود: بایــد بــرای تامیــن آب در 

ــود. ــی ش ــز چاره اندیش ــدت نی کوتاه م
رئیــس اداره بررســی های فنــی و مطالعــات اداره آب و 
ــرای  ــت: ب ــز گف ــان نی ــتان اصفه ــتایی اس ــاب روس فاض
تامیــن آب آشــامیدنی روســتای قمیشــلو از ســال 80 

تاکنــون، هفــت حلقــه چــاه حفــر شــده اســت؛ امــا 
متاســفانه هنــوز نتیجــه ای مطلــوب نداشــته و این روســتا از 

آب زیرزمینــی جالــب توجهــی برخــوردار نیســت.
احمدرضاکریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه بهتریــن آب روســتا در 
ــد  ــار داشــت: بای ــاژ شــده، اظه ــان 72 ســاعت پمپ مدت زم
نقطه یابــی بــرای حفــر چــاه انجــام شــود؛ بــرای حفــر چــاه 
فرقــی نمی کنــد آهکــی یــا آبرفتــی باشــد؛ بــا هــر ترفنــدی 

کــه شــده، بایــد آب روســتا تامیــن شــود.
آب  اداره  از  الزم  مجوز هــای  اخــذ  خواســتار  کریمــی 
منطقــه ای اســتان شــد و تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
ــوند  ــی ش ــردم عصبان ــد م ــتا نبای ــر روس ــم ب ــران حاک  بح
و تجمع هایــی صــورت گیــرد و ایــن کار بایــد در مدت زمــان 

کوتــاه صــورت پذیــرد.
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معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت ۶۷ درصدی مرکز 

همایش های بین المللی امام خامنه ای
 معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان از پیشــرفت 
امــام  بین المللــی  همایش هــای  مرکــز  درصــدی   67
ــای  ــز همایش ه ــروژه مرک ــت: پ ــر داد و گف ــه ای خب خامن
ــک  ــی( ی ــه العال ــد ظل ــه ای )م ــام خامن ــی ام بین الملل

ــت. ــور اس ــه در کش ــالن نمون ــک س ــروژه و ی َابرپ
ایــرج مظفــر اظهــار کــرد: مرکــز همایش هــای بین المللــی 
ــکان  ــتاندارد، ام ــات اس ــام امکان ــا تم ــه ای ب ــام خامن ام
برگــزاری همایش هــای بــزرگ داخلــی و خارجــی را دارد.

وی ادامــه داد: ایــن مرکــز در زمینــی بــه وســعت 70 هکتار 
در دو بخــش ســاخته شــده کــه یــک بخــش ســالن های 
و  تجــاری  هتــل،  دیگــر  بخــش  و  مراســم  برگــزاری 
ــت. ــداث اس ــت اح ــه در دس ــت ک ــی اس ــای اقامت ویاه

ــای  ــز همایش ه ــات مرک ــالن و امکان ــد: س ــادآور ش وی ی
بین المللــی امــام خامنــه ای را شــهرداری احــداث می کنــد 

ــداث  ــارکت اح ــق مش ــل از طری ــاری و هت ــز تج ــا مرک ام
می شــود.

معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
پیشــرفت 67 درصــدی ایــن پــروژه گفــت: در حــال حاضــر 
ســالن اصلــی و 3 ســالن جنبــی، فضاهــای نمایشــگاهی، 
ــاز  ــه نی ــاتی ک ــه و تأسیس ــی و موتورخان ــای اقامت ویاه
اســت تــا بــه مرکــز خدمت رســانی کنــد، در دســت 

احــداث اســت.
ــی  ــی دولت ــع مال ــذب مناب ــدد ج ــرد: درص ــد ک وی تاکی
هســتیم تــا شــاهد پیشــرفت هرچــه بیشــتر پــروژه 

باشــیم.
مظفــر پــروژه مرکــز همایش هــای بین المللــی امــام 
ــک  ــروژه و ی ــک َابرپ ــی( را ی ــه العال ــد ظل ــه ای )م خامن
ســالن نمونــه در کشــور خوانــد و تصریــح کــرد: ســاختمان 
ــای  ــه گوی ــده ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــه ب ــن مجموع ای
ــان« باشــد؛ چــرا  ــان، نصــف جه ــارت معــروف »اصفه عب
ــان«  ــف جه ــاد »نص ــودن آن، نم ــره ب ــکل نیم ک ــه ش ک

ــت. اس
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 جابه جایی روزانه 2۰ هزار مسافر 
در شهرضا 

شــهردار شــهرضا گفــت: روزانــه 20 هــزار جابه جایــی مســافر 
در شــهرضا انجــام می شــود کــه بایــد بــه عنــوان یــک 

ــرد. ــتفاده ک ــت از آن اس فرص

ــهر  ــامی ش ــورای اس ــی ش ــه علن ــری در جلس ــم جاف  رحی
ــر  ــش از 30 دفت ــهرضا بی ــهر ش ــرد: در ش ــار ک ــهرضا اظه ش
تاکســی تلفنــی آقایــان، 4 دفتــر تاکســی تلفنــی بانــوان، 6 
شــرکت ســرویس مــدارس و 500 تاکســی شــهری فعالیــت 

ــد. دارن
ــهر  ــام ش ــافر در تم ــی مس ــه »پراکندگ ــان اینک ــا بی وی ب
یکنواخــت نیســت«، عنــوان کــرد: ایــن عامــل باعــث شــده 
کــه در مســیرهایی بــا تعداد زیادی تاکســی و در مســیرهایی 
بــا کمبــود تاکســی مواجــه شویم.شــهردار شــهرضا افــزود: در 
ــا  ــنهاد م ــهری پیش ــی های ش ــودن تاکس ــی ب ــه گردش زمین
ــم،  ــف می کنی ــا تعری ــه م ــیرهایی ک ــه مس ــت ک ــن اس ای
ایــن مســیرها بایــد بــه مــدت 3 مــاه یــک بــار بــه صــورت 

ــود. ــیم ش ــی تقس ــدگان تاکس ــن رانن ــی بی قرعه کش
ــا در  ــی بی نظمی ه ــا و بعض ــرخ کرایه ه ــاره ن ــت: درب وی گف
ــل در  ــن عوام ــه ای ــه هم ــم ک ــد بگویی ــی ها بای ــردد تاکس ت
ــت.  از  ــی اس ــت الکترونیک ــتم کارت بلی ــب سیس ــرو نص گ
ــت  ــب کارت بلی ــی نص ــات اجرای ــل عملی ــال  قب ــرداد س م
الکترونیکــی بــر روی تاکســی های شــهری آغــاز و مقدمــات 

ــرای تکمیــل آن نیــز در شــهر ایجــاد شــد. الزم ب
جافــری اضافــه کــرد: بــا اجــرای ایــن طــرح مســافربرهای 
شــخصی حــذف شــدند و بــا توجه بــه اینکــه امکان اســتفاده 
ــم  ــا ه ــا و پارکینگ ه ــی ها و اتوبوس ه ــن کارت در تاکس ای
وجــود دارد، در آینــده نزدیــک شــاهد ســاماندهی وضعیــت 

حمــل و نقــل مســافر در شــهر خواهیــم بــود.

بازدید ۳۳ هزار گردشگر خارجی از 
ابنیه تاریخی نایین

 رئیــس اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان ناییــن از بازدیــد 
بیــش از 33 هــزار نفــر گردشــگر خارجــی از بناهــای تاریخــی 
و جاذبه هــای گردشــگری ایــن شهرســتان از ابتــدای ســال 
جــاری تــا پایــان مهرمــاه خبــر داد و گفــت: بیشــترین 
ــا و کشــورهای  ــاره اروپ ــه ق ــق ب آمــار ورود گردشــگران متعل
آلمــان،  فرانســه و  ایتالیــا بــوده و تقریبــا از تمامــی نقــاط و 
قاره هــای جهــان گردشــگران مختلــف در ایــن مــدت حضــور 
داشــته اند کــه در ایــن بیــن گردشــگرانی از کشــورهای شــرق 
آســیا،  جنــوب آســیا، آفریقــا، آمریــکای شــمالی و جنوبــی و 

ــد. ــه چشــم می خورن اســترالیا ب
ــن  ــگری نایی ــای گردش ــزود: جاذبه ه ــان اف ــود مدنی محم
شــامل مســجد جامــع ناییــن،  خانــه تاریخــی پیرنیــا، 
مــوزه کویــر ناییــن،  محــات تاریخــی  بــاب المســجد،  چهــل 
دختــران و نوآبــاد، ناریــن قلعــه، بــازار تاریخــی ناییــن، 
ــرقی  ــق ش ــای مناط ــه، کویره ــی محمدی ــای عباباف  کارگاه ه

ــت. ــان اس ــارک و چوپان ــتان، ان شهرس

 برگزاری سومین یادواره 
شهدای ورزشکار شاهین شهر و میمه

ــه  ــهر و میم ــکاران شاهین ش ــیج ورزش ــون بس ــده کان فرمان
ــتان  ــکار شهرس ــهید ورزش ــادواره 66 ش ــومین ی ــت: س گف
شاهین شــهر و میمــه اوایــل دی مــاه امســال در شاهین شــهر 

برگــزار می شــود.
حمیدرضــا یعقوبــی بــا اشــاره به اینکــه در ایــن یــادواره عاوه 
بــر تجلیــل از خانواده هــای شــهید ورزشــکار، از ورزشــکاران و 
مربیــان موفــق در رشــته فوتبــال قدردانــی می شــود، افــزود: 
ــاد  ــه مقاومــت بســیج، بنی ــا همــکاری ناحی ــادواره ب ــن ی ای
شــهید و امــور ایثارگــران و فرمانــداری شاهین شــهر و میمــه، 
شــورای اســامی و شــهرداری شاهین شــهر بــه مــدت یــک 
روز برگــزار می شــود.وی گفــت: درخواســت جامعــه فوتبــال 
ــده  ــن تخریب ش ــن چم ــه زمی ــت ک ــن اس ــئوالن ای از مس

ورزشــگاه ملــت دوبــاره احیــا و بازســازی شــود.

اردستان پایگاه انتقال خون ندارد
ــا  ــتان ب ــتان اردس ــتان شهرس ــگاه بیمارس ــس آزمایش رئی
اشــاره بــه اینکــه ایــن شهرســتان پایــگاه انتقــال خون نــدارد، 
ــال خــون ســیار  ــگاه انتق ــت: در طــول ســال گاهــی پای گف
در اردســتان برپــا می شــود و خون هــای اهدایــی پــس 
ــهرهای  ــتان های ش ــتان در بیمارس ــز اس ــه مرک ــال ب از ارس

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــتان م ــف اس مختل
ثابــت  پایــگاه  وجــود  افــزود:  بخشــایش  حجــت هللا 
خون گیــری در اردســتان کــه مــورد نیــاز بیمــاران تاالســمی، 

کم خونــی و هموفیلــی و... اســت، ضــروری اســت.
ــون  ــرای خ ــتی ب ــرگاه درخواس ــه ه ــه داد: اگرچ  وی ادام
در شهرســتان باشــد، از اســتان تامیــن می شــود، امــا 
ــرای  ــون ب ــه خ ــد ب ــمی نیازمن ــاران تاالس ــت بیم سال هاس
رفــع کمبودهــای خونــی خــود بــه انتظــار ایجــاد ایــن پایــگاه 

ــتند. ــت هس ثاب

 برگزاری »ایده بازار اصفهان« 
در زمینه های فرهنگی و مذهبی  

ــازار« در زمینه هــای فرهنگــی،  ــده ب ــی »ای ــداد کارآفرین  روی
ــط  ــی توس ــراث فرهنگ ــی و می ــگری مذهب ــی، گردش مذهب

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــد اصفه ــگاهی واح ــاد دانش جه
ــتغال  ــاوری و اش ــازی فن ــر تجاری س ــراج، مدی ــن س هوم
گفــت:  اصفهــان،  دانشــگاهی  جهــاد  دانش آموختــگان 
ــی،  ــه آموزش ــوالت نوآوران ــداد، محص ــن روی ــای ای محوره
کاربــردی،  برنامه هــای  شــامل  رســانه ای  محصــوالت 
و  دیجیتــال  محتــوای  تولیــد  نرم افــزار،  و  پویانمایــی 
نرم افزارهــای چندرســانه ای فرهنگــی و مذهبــی، گردشــگری 
مذهبــی، صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی و چــاپ و نشــر 

ــت. اس

،،
در پــی وقوقــع زلزلــه در کرمانشــاه، 
مدیــر کل اداره انتقــال خــون اســتان 
اصفهــان بــه شــهروندان اصفهانــی 
دارنــده O منفــی توصیــه کــرد کــه 
ایــن مرکــز  بــه  اهــدای خــون  بــرای 

مراجعــه کننــد

بسیج اصفهانی ها برای کمک به زلزله زدگان

دارندگانگروهخونیOمنفی
بهادارهانتقالخوناصفهانمراجعهکنند
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کوتاه اخبار 

اجرای 27 پروژه آبیاری نوین در فارسان
بختیــاری،  و  چهارمحــال  جهادکشــاورزی  مدیــرکل 
ــی و پیشــرفت  ــد اجرای ــد از رون ــب، در بازدی ــه غری ذبیح ال
فــاز نخســت پــروژه آبیــاری تحــت فشــار روســتای کــران 
از توابــع فارســان،  اظهــار کــرد: در ســال جــاری 27 
ــار از اراضــی  ــن در مســاحت 550 هکت ــاری نوی ــروژه آبی پ

ــت. ــرا اس ــت اج ــان در دس ــتان فارس شهرس
وی بــا بیــان اینکــه وزارت جهادکشــاورزی در راســتای 
باالبــردن کارایــی مصــرف آب و همچنیــن مکانیــزه کــردن 
ــره وری آب  ــب به ــی را در قال ــاورزی اعتبارات ــش کش بخ
و اجــرای ســامانه های نویــن آبیــاری تخصیــص داده 
اســت، ادامــه داد: ایــن پروژه هــا بــا اعتبــاری بالــغ 
ــد آن از  ــه 50 درص ــاز ک ــان آغ ــارد توم ــم میلی ــر 6 و نی ب
ــاری و  ــارات خودی ــب اعتب ــاورزی در قال ــرف جهادکش ط

کمک هــای بالعــوض تأمیــن شــده اســت.

 تفکیک 30 درصد از آبیاری
فضای سبز کوهبنان از آب شرب 

ــت: ــان، گف ــتان کوهبن ــالب شهرس ــور آب و فاض ــر ام  مدی
30 درصــد از آبیــاری فضــای ســبز شــهرداری کوهبنــان از 

آب شــرب تفکیــک شــد. 
حســین زاده، مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان 
کوهبنــان بــا اشــاره بــه اینکــه جدا ســازی شــبکه آب 
شــرب از آبیــاری فضــای ســبز تاثیــر بســیاری در مدیریــت 
مصــرف صحیــح آب دارد و تدبیــری در جهــت حفــظ منابع 
ــان و  ــور آب کوهبن ــکاری ام ــا هم ــت: ب ــت، گف ــی اس آب
شــهرداری ایــن شــهر 2 هــزار متــر لولــه پلی اتیلــن۹0 بــرای 
ــک و جداســازی شــبکه فضــای ســبز شــهرداری از  تفکی
آب شــرب حــد فاصــل میــدان انقــالب تــا میــدان شــهدا 

اجــرا شــد.

 اختیارات گمرکات  یزد
افزایش یافت

مدیــرکل گمــرکات اســتان یــزد بــا بیــان افزایــش اختیارات 
ــت:   ــی گف ــد داخل ــت از تولی ــرای حمای ــرکات ب ــن گم ای
واحدهــای تولیــدی معتبــر می تواننــد کاالی خــود را بــدون  
پرداخــت حقــوق ورودی و بــا نگهــداری بخشــی از کاال بــه 

عنــوان وثیقــه، ترخیــص کننــد.
ــرک  ــد گم ــه جدی ــاره بخش نام ــی، درب ــرداد پیرحیات مه
ــرای  ــه در اج ــن بخش نام ــاس ای ــر اس ــت: ب ــران گف ای
ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 38 قان ــد »ت«  م جــزء 2 بن
ــه منظــور  ــی کشــور و ب ــای نظــام مال ــر و ارتق ــت پذی رقاب
حمایــت از تولیــد داخلــی و بهبــود فضــای کســب و کار و 
ــرای واحدهــای تولیــدی  تســهیل در تشــریفات گمرکــی ب
ــه  ــوان وثیق ــه عن ــی از کاال ب ــداری بخش ــا نگه ــر ب معتب
حقــوق ورودی بــه ایــن گمــرکات تفویــض شــده اســت .

 کشتارگاه صنعتی مهریز الگویی
برای دیگر کشتارگاه های کشور

یــزد  شــهر  شــورای  رئیــس  ســفید،   غالمعلــی 
اظهــار داشــت: کشــتارگاه صنعتــی بــه عنــوان پــل ارتباط 
ایــن مســیر ضمــن اینکــه در تضمیــن ســالمت گوشــت 
مصرفــی شــهر نقش آفریــن اســت، از نظــر شــرعی نیــز 
مســئولیت های مهمــی را در حیطــه وظایــف خــود دارد.

ــتارگاه  ــک از کش ــه از نزدی ــدی ک ــزود: در بازدی وی اف
صنعتــی مهریــز داشــتم، می تــوان گفــت: یکــی از 
ــران در  ــز ای ــور در مرک ــتارگاه های کش ــن کش مجهزتری
ــت  ــات در جه ــام امکان ــه تم ــده ک ــع  ش ــز  واق مهری
ســالمتی جامعــه و رعایــت بهداشــت در آن دیــده 
شــده و مهم تریــن مزیــت ایــن مجموعــه، حضــور 
ــه کاری  ــتارگاه در مجموع ــن کش ــت ای ــتمر مدیری مس
ــه  ــت ک ــه اس ــن زمین ــابقه کار در ای ــتن س ــود و داش خ
توانســته ایــن مجموعــه را در کشــور الگویــی بــرای دیگر 

کشــتارگاه های کشــور قــرار دهــد.

 حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه استانها

ــت  ــزد در نشس ــتاندار ی ــی، اس ــود زمانی قم  محم
ــار  ــزد، اظه ــا اصحــاب رســانه اســتان ی ــری ب خب
ــردم از  ــت م ــامان دادن معیش ــوع س ــرد: موض ک
اولویت هــای اســتان اســت و همــه گروه هــای 
سیاســی و تشــکل ها بایــد بــه ایــن مســئله 
چراکــه  باشــند،  داشــته  ویــژه ای  عنایــت 
حــوزه  در  ســالم  رقابت هــای  میــدان داری 
بــا  توســعه یافته  کشــوری  درگــرو  سیاســت 

اقتصــاد پویــا اســت.
ــکل آب  ــع مش ــه رف ــان اینک ــا بی ــزد ب ــتاندار ی اس
ــکل  ــی ترین مش ــوان اساس ــزد به عن ــتان ی در اس
ــزد  ــرای اینکــه در اســتان ی ــرد: ب ــار ک اســت. اظه
ــکاری  ــا باشــیم و مشــکل بی شــاهد اقتصــاد پوی
ــه  ــن آب توج ــئله تأمی ــه مس ــد ب ــود، بای ــل ش ح
ویــژه ای شــود. چراکــه هــر گزینــه ممکــن و 
قابل حــل کــه بــرای انتقــال آب در اســتان وجــود 

ــود. ــته نمی ش ــار گذاش ــد کن ــته باش داش
ــوان  ــزد به عن ــی ی ــت جهان ــه ثب ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد: از  ــزد، تصریح ک ــتان ی ــته در اس ــر برجس عنص
ــتان  ــعه اس ــتای توس ــد در راس ــت بای ــن ظرفی ای

نهایــت اســتفاده صــورت گیــرد، چراکــه ایــن 
فرصتــی مناســب اســت و نبایــد فرصــت ســوزی 

ــرد. ــورت گی ص

یــزد   اســتان  اینکــه  بیــان  بــا  زمانی قمــی،  
ــع  ــی کشــور اســت و صنای ــن اســتان معدن دومی
ــد  ــی بای ــت معدن ــوزه صنع ــی در ح ــد آالیندگ فاق
باشــد،  یــزد  اســتان  اصلــی  اولویت هــای   از 
خاطــر نشــان کــرد: کویــر در اســتان یــزد از 
ــود،  ــوب می ش ــتان محس ــزرگ اس ــای ب مزیت ه
ــرو  ــتان درگ ــعه ای در اس ــخه های توس ــه نس هم

ــی و  ــی، تاریخ ــتی، فرهنگ ــط زیس ــت محی پیوس
تمدنــی اســت کــه بایــد در ایــن راســتا از دانــش 

ــود. ــتفاده ش ــگان اس هم
زمانی قمــی در بخشــی از ســخنان خــود بــا اشــاره 
ضروری تریــن  به عنــوان  اخــالق  به ضــرورت 
ــی  ــن صنف ــرد: انجم ــگاران، تأکید ک ــت  خبرن اولوی
سرپرســتان  و  خبــری  پایگاه هــای  مدیــران 
ــات  ــه مطبوع ــزد و خان ــتان ی ــای اس خبرگزاری ه
بایــد در اســتان تقویــت شــود و در راســتای رفــع 

ــرد. ــورت گی ــات الزم ص ــا اقدام ــکل آن ه مش
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت خبرنــگاران در حــوزه 
کاری،  یــادآور شــد: مــا نمی توانیــم بــه خبرنــگاران 
حقــوق بدهیــم یــا آن هــا را بیمــه کنیــم امــا 
می توانیــم مشــکالت آن هــا را بررســی کــرده و بــه 

ــه برســانیم. ــوش مســئولین مربوط گ
 ۱2۴ رسانه یزدی در نوبت دریافت 

مجوز فعالیت هستند 
معــاون اداره کل ارشــاد یــزد ســیدخلف حوتی نــژاد 
در نشســت مشــترک اســتاندار یــزد با خبرنــگاران، 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 155 رســانه مجــوزدار 

در اســتان یــزد فعالیــت دارنــد.
ــورد  ــداد، 116 م ــن تع ــه داد: از ای ــژاد  ادام حوتی ن

ــوط  ــورد مرب ــی، 26 م ــریات چاپ ــه نش ــوط ب مرب
ــه نشــریات الکترونیــک برخــط و همچنیــن 13  ب
مــورد مربــوط بــه نشــریات الکترونیــک غیربرخــط 

اســت.
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل  فرهنگــی  معــاون 
اســالمی در ارتبــاط بــا حــوزه فعالیــت ایــن 
نشــریات خاطرنشــان کــرد: 106 عنوان از نشــریاتی 
ــی و چــه  ــزد چــه در حــوزه چاپ ــه در اســتان ی ک
در حــوزه الکترونیــک برخــط و غیربرخــط فعالیــت 
دارنــد، عمومــی هســتند، 44 عنــوان تخصصــی و 
پنــج عنــوان از نشــریات هــم مربــوط بــه نشــریات 

ــتند. ــی هس اختصاص
درخواســت کســب   34۹ ثبــت  از  حوتی نــژاد 
ــی و الکترونیــک در اســتان  مجــوز نشــریات چاپ
ــورد  ــن تعــداد 124 م ــر داد و گفــت: از ای ــزد خب ی
از نشــریات در نوبــت هیئــت نظــارت هســتند 
ــرح  ــاده ط ــم آم ــوارد ه ــن م ــورد از ای ــه 4 م ک
ــت  ــوز فعالی ــت مج ــرای دریاف ــت ب ــن هیئ  در ای

است.

 خانه مطبوعات استان یزد ۱۱0 عضو 
رسمی دارد 

ــزد،  ــتان ی ــات اس ــه مطبوع ــره خان ــس هیئت مدی  رئی
کاظــم صادقپــور،  بــا اشــاره بــه اینکــه خانــه مطبوعات 
ــا  ــور ب ــر کش ــا سراس ــان ب ــال هم زم ــرداد امس در خ
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــکیل ش ــک تش ــات الکترونی انتخاب
ــر 110  ــال حاض ــزد در ح ــتان ی ــات اس ــه مطبوع خان

ــمی دارد. ــو رس عض
صادقپــور ادامــه داد: ایــن نهــاد غیــر دولتی در راســتای 
جلــب حقــوق مــادی و معنــوی خبرنــگاران و اصحــاب 
ــه در  ــالش دارد ک ــده و ت ــکیل ش ــتان تش ــانه اس رس
ــوط  راســتای ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی امــور مرب

بــه رســانه ها بــه ویــژه امــور رفاهــی فعالیــت کنــد.
وی افــزود: در ایــن 5 مــاه فعالیت هایــی صــورت 
گرفتــه کــه از جملــه ایــن مــوارد می تــوان بــه برگــزاری 
جشــن روز خبرنــگار، حضور فعــال و پویا در نمایشــگاه 
ــف از  ــای مختل ــکیل کمیته ه ــور، تش ــات کش مطبوع
ــی  ــای مال ــذب کمک ه ــوزش و ج ــه آم ــه کمیت جمل

بــرای خانــه مطبوعــات اشــاره کــرد.

حمیــد ملک پــور در نشســت کارگــروه احیــای دشــت شــهرکرد، 
ــت  ــی دش ــش گیاه ــت از پوش ــور حفاظ ــرد: به منظ ــار ک اظه
ــه  ــن منطق ــرای دام در ای ــار چ ــل به ــاز فص ــا آغ ــهرکرد ب ش
ممنــوع اســت و ایــن موضــوع بایــد از طریــق منابــع طبیعــی 
ایــن شهرســتان بــه دامــداران اطالع رســانی شــود کــه دشــت 
ــد  ــت و نبای ــرای دام اس ــرای چ ــه ب ــه ممنوع ــهرکرد منطق ش

ــد. ــه بیاورن ــن منطق ــه ای دام هــای خــود را ب
ــرای  ــه داد: فصــل چــرای دام ب ــارس، وی ادام ــزارش ف ــه گ ب
ســایر دشــت های شهرســتان شــهرکرد 70 روز بعــد از شــروع 
ســال ۹7 آغــاز می شــود و در ایــن مــدت بایــد زمــان ممنوعــه 
بــرای چــرای دام رعایــت شــود، در غیــر ایــن صــورت از طریــق 
مقــام قضایــی بــا متخلفــان بــه شــدت برخــورد خواهــد شــد.
فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد بــا بیــان اینکــه جهادکشــاورزی 

بــرای  را  ضــروری  آموزش هــای  فراگیــری  زمینــه  بایــد 
ــاری  ــوع آبی ــر ن ــن و تغیی ــت نوی ــای کش ــازی الگوه پیاده س
بــرای کشــاورزان دشــت شــهرکرد فراهــم کنــد، افــزود: 
تســهیالت الزم هــم بــرای اســتفاده کشــاورزان بایــد پیگیــری 

ــود. ــت ش و پرداخ
ــرل  ــه کنت ــبت ب ــد نس ــی بای ــع طبیع ــت:  مناب ــور گف ملک پ
پروانــه چــرای دام و تعــداد دام ورودی بــه ســایر دشــت های 
شــهرکرد از جملــه  دشــت ارجنــک و شــمس آباد حساســیت 

بیشــتری بــه خــرج دهــد.
وی گفــت: جهادکشــاورزی شــهرکرد بایــد تمهیداتــی بیندیشــد 
ــا تغییــر الگــوی کشــت در دشــت های ایــن شهرســتان  کــه ب
برداشــت بی رویــه آب از منابــع زیرزمینــی کاهــش یابــد و یــا 

بــه حداقــل برســد.

علــی زارعــی در گفت و گــو بــا تســنیم بــا بیــان اینکــه در بحــث 
ــت،  ــور اس ــارج از کش ــه خ ــته ب ــور وابس ــن، کش ــن روغ تأمی
اظهــار داشــت: زیتــون گیاهــی خودکفــا بــوده و در بحــث 

ــد. ــک می کن ــیار کم ــور بس ــه کش ــن ب ــن روغ تأمی
ــه کشــت  ــادی در زمین ــه اینکــه طرح هــای زی ــا اشــاره ب وی ب
ــرد: ســال  ــد اجــرا شــده اســت، خاطر نشــان ک ــون در زرن زیت
ــد  ــه رو بوده ان ــون روب ــرمازدگی زیت ــا س ــاورزان ب 86 و ۹2 کش

کــه حتــی تــا مــرز ورشکســتگی نیــز پیــش رفتنــد.
ــال  ــزود: در ح ــد اف ــتان زرن ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
حاضــر توســعه کشــت زیتــون در زرنــد ممنــوع بــوده و فقــط 
ــود. ــت می ش ــوده، برداش ــل ب ــه از قب ــت هایی ک ــان کش هم

ــودن  ــاوم ب ــل مق ــون زرد به دلی ــام زیت ــه ارق ــراز اینک ــا اب وی ب
در برابــر ســرما، بــه زودی جایگزیــن دیگــر ارقــام زیتــون 

ــوده و  ــبزرنگ ب ــروی س ــای کنس ــت: زیتون ه ــوند، گف می ش
زودتــر برداشــت می شــوند.

ــون  ــان زیت ــی هم ــای روغن ــه زیتون ه ــان اینک ــا بی ــی ب زارع
ســبز هســتند امــا چــون کــه دیرتــر برداشــت می شــود، 
ــار  ــو عی ــر 100 کیل ــرد: از ه ــح ک ــود،  تصری ــیاه رنگ می ش س
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــت می آی ــن به دس ــد روغ ــن 20 درص روغ
بــه اینکــه محصــول زیتــون نیــاز بــه آب زیــادی نــدارد، گفــت: 
ســطح زیــر کشــت زیتــون در زرنــد 350 هکتــار اســت کــه از 
 ایــن مقــدار امســال،  150 هکتــار بــارور و پیش بینــی برداشــت 
ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــود.مدیر جه ــون می ش ــن زیت 30 ت
زرنــد،  اظهــار کــرد: برداشــت زیتــون در زرنــد از آبان مــاه 
ــا آذر مــاه ادامــه دارد و قیمــت هــر  جــاری آغــاز می شــود و ت

ــان اســت. ــزار توم ــون در حــال حاضــر 5 ه ــو زیت کیل

استانها

فرماندار شهرستان شهرکرد مطرح کرد:

ممنوعیت چرای دام در دشت شهرکرد
مدیر جهاد کشاورزی زرند گفت: 

توسعه کشت زیتون در شهرستان زرند ممنوع شد 

کوتاه از استان ها
 فعالیت ۶۴ کتابخانه

در چهارمحال و بختیاری 
ــی  ــای عموم ــرکل کتابخانه ه ــدم،  مدی ــل مق ــاد خلی فره
چهارمحــال و بختیــاری بــه مناســبت هفتــه ملــی کتــاب و 
ــه شــامل  کتاب خوانــی گفــت: در حــال حاضــر 64 کتابخان
51  کتابخانــه نهــادی و 13 کتابخانــه مشــارکتی بــا مجمــوع 
ــن  ــف در ای ــات مختل ــا موضوع ــاب ب ــد کت ــزار جل ۹48 ه

اســتان فعــال اســت.
وی، اعضــای فعــال کتابخانه هــای اســتان را 38 هــزار نفــر 
برشــمرد و افــزود: ایــن رقــم نســبت بــه ســال گذشــته، 10 

درصــد رشــد دارد.

ساخت المان این 23 نفر 
ســاخت المــان »ایــن 23 نفــر« در دســتور کار شــهرداری 
آمــاده شــدن، در مکانــی مناســب  از  اســت و پــس 
نصــب خواهــد شــد. زهــرا ایرانمنــش، رئیــس کمیســیون 
ــت:  ــان، گف ــوان شــورای شــهر کرم ــری و بان فرهنگــی، هن
ســاخت المــان »ایــن 23 نفــر« در دســتور کار شــهرداری 
اســت و پــس از آمــاده شــدن، در مکانــی مناســب نصــب 

خواهــد شــد.
ــان  ــران شــهر کرم ــی از خی ــه همــت یک ــرد: ب ــان ک وی بی
مکانــی بــه عنــوان ســرای محلــه در شــهرک شــهید باهنــر 
ــه  ــه زودی ب ــه ب ــت ک ــده اس ــاص داده ش ــان، اختص کرم

تبدیــل می شــود. فرهنگ ســرا  

 افزایش عیار چغندرقند  تولیدی
در چهارمحال و بختیاری

معــاون بهبــود امورگیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
عیــار  مرغوبیــت  افزایــش  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
محصــول چغندرقنــد ایــن اســتان از 15 بــه 17 نســبت بــه 
ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: توزیــع بــذر اصــالح شــده 
و تغییــر روش کشــت در افزایــش کیفیــت و کمیــت در ایــن 

ــت. ــته اس ــتقیم داش ــر مس ــش تأثی افزای
حمیدرضــا دانــش بــا اشــاره بــه تولیــد و برداشــت 84 هزار 
تــن محصــول چغنــدر قنــد از مــزارع ایــن اســتان در ســال 
زراعــی جــاری پیــش بینــی کــرد: امســال 21 هزار تن شــکر 
ــرف  ــازار مص ــتان وارد ب ــی اس ــرآوری و تبدیل ــع ف در صنای
شــود. وی از افزایــش 17 درصــدی تولیــد محصــول چغنــدر 
ــزان  ــزود: می ــر داد و اف ــاری خب ــی ج ــال زراع ــد در س قن
ــدت  ــی در م ــارف خوراک ــرای مص ــول ب ــن محص ــد ای تولی

مشــابه ســال قبــل 61 هــزار تــن بــوده اســت. 

کاشت دانه روغنی کلزا در ارزوییه 
مديــر جهــاد كشــاورزی ارزویيــه،  گفــت : کاشــت 2 هــزار 
و ۹30 كيلوگــرم دانــه روغنــی کلــزا در ســطح 300 هكتــار از 

مــزارع ایــن شهرســتان آغــاز شــده اســت.
رضــا اميري پــاك ، مديــر جهــاد كشــاورزي شهرســتان 
ارزویيــه گفــت: کاشــت کلــزا در شهرســتان ارزوئیــه از 
تاریــخ 10 مهــر آغازشــده اســت و تــا پایــان آبان مــاه ادامــه 
دارد. وي ارقــام کشــت شــده كلــزا در ايــن شهرســتان 
تراپــر، جاکومــا و جولیــوس را اعــالم کــرد  و افــزود: 
ــتفاده از  ــا اس ــزه و ب ــال مکانی ــورت کام ــزا بص ــت كل  کش
و  همدانــی  کار  خطــی  کار،  ریزدانــه  دســتگاه های 
هکتــار هــر  در  بــذر  5کیلوگــرم  الــي   4 مصــرف   بــا 

 انجام می شود.

 سیزدهمین جشنواره ملی
ایده های برتر در یزد آغاز شد

ــنواره  ــیزدهمین جش ــه کار س ــاز ب ــکوهی از آغ ــهرام ش ش
ــی از اول  ــتاب مل ــنواره ش ــومین جش ــر و س ــای برت ایده ه
آبان مــاه خبــر داد و گفــت: ایــن جشــنواره بــا آغــاز بــه کار 
ســامانه های ایده گیــری ایــده پــردازان یــزدی در حــال 

جمــع آوری ایده هــا اســت.
ــر  ــتان های سراس ــاری اس ــال ج ــه در س ــان اینک وی بابی
ــرده و  ــع آوری ک ــتانی جم ــورت اس ــا را به ص ــور ایده ه کش
ســه  ایــده منتخــب را به عنــوان مرجــع ارزیابــی ایــده برتــر 
ــا داوری  ــن ایده ه ــت ای ــزود: درنهای ــد، اف ــی می کنن معرف
شــده و ایده هــای برتــر بــه وزارت علــوم معرفی شــده تــا در 

هفتــه پژوهــش از آن هــا تقدیــر بــه عمــل آیــد.

،،
اســتاندار یــزد بــا اشــاره بــه ثبت جهانی 
یزد به عنوان عنصر برجســته اســتان، 
گفت: ثبت جهانی بافت تاریخی یزد 
بهتریــن فرصــت در راســتای توســعه 

اســتان اســت. 

امروز سه شنبه 23 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 576 روزنامه

آگهی دعوت افراز
آگهــی دعــوت افــراز موضــوع مــاده 3 آئیــن نامــه قانــون افــراز 
مصــوب اســفند مــاه ســال 57 و مــاده 17 آئیــن نامــه اجــرای 
مفــاد اســناد رســمی نســبت بــه پــالک 300 و 310 فرعــی از 11 
اصلــی واقــع در زیــدی بخــش 2 حــوزه ثبتــی کاشــان نظــر بــه 
ــره طــی درخواســتی وارده  ــزی و غی اینکــه آقــای ســعید تبری
بــه شــماره 12233-13۹6/08/03 و 13۹6/08/03-512246 
ــوق  ــالک ف ــود را از پ ــاعی خ ــهم مش ــراز قدرالس ــای اف تقاض
ــد کــه از آدرس ســایر مالکیــن  نمــوده و نیــز اعــالم داشــته ان
ــراز  ــون اف ــه قان ــن نام ــد باســتناد آئی ــی ندارن مشــاعی اطالع
ــنبه  ــرای روز چهارش ــراز ب ــیدگی اف ــت رس ــاع وق ــالک مش ام
ــن و بدینوســیله از  ــح تعیی ــورخ 13۹6/10/20 ســاعت 8 صب م
آقــای جــواد تبریــزی مالــک مشــاعی و صاحــب حــق دعــوت 
مــی شــود تــا در موعــد مقــرر در ایــن اداره یــا در محــل وقــوع 
ــع از  ــور مان ــدم حض ــت ع ــی اس ــد . بدیه ــور یابن ــک  حض مل

ــود .// رســیدگی نخواهــد ب
تاریخ انتشار 08/23/ 13۹6 

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک کاشــان ، محمــد ســلمانی 
م/الــف 1510

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــق تقاضــای وارده شــماره 508410 – ۹6/07/30 و به اســتناد 
2 بــرگ استشــهادیه مصــدق پیوســت کــه امضــاء شــهود رســما 
ــه  ــت ک ــی اس ــام مدع ــی گلف ــای غالمعل ــده آق ــی گردی گواه
ــه مســاحت  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــت ششــدانگ ی ســند مالکی
1۹0 متــر مربــع پــالک 8425 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده 
از ششــدانگ پــالک 7630 و 762۹ فرعــی از 4۹ اصلــی واقــع 
در بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان ذیــل شــماره ثبتــی 115426 
صفحــه 388 دفتــر 6۹6 بــه نــام غالمعلــی گلفــام ثبــت و ســند 
مالکیــت 2۹8401 صــادر و تســلیم گردیــده اســت و مقــداری 
از پــالک بموجــب رای شــماره 6073 مــورخ 13۹3/04/17 
ــون تعییــن تکلیــف اراضــی و امــالک فاقــد ســند رســمی  قان
ــهم  ــروز و در س ــی مف ــالک 13208 فرع ــت پ ــدانگ تح شش
ــده .  ــود گردی ــی مفق ــت جابجائ ــه عل ــه ب ــت ک ــرار گرف ــر ق غی
چــون درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده طبــق 
ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــی آئی ــاده 120 اصالح ــره 1 م تبص

آگهــی مــی شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
بــه ملــک مزبــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد 
ــه ایــن اداره مراجعــه  ــا 10 روز ب از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ت
ــه اصــل ســند مالکیــت و  ــا ضمــن ارائ و اعتــراض خــود را کتب
ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل 
ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر 
ــه  ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــد ی ــی نرس اعتراض
ــه متقاضــی  ــوم صــادر و ب ــی ســند مالکیــت مرق نشــود المثن

تســلیم خواهــد شــد .
تاریــخ انتشــار ۹6/08/23 رئیــس ثبــت اســناد و امــالک 

کاشــان ، محمــد ســلمانی م/الــف 1548

آگهی فقدان سند مالکیت
ــورخ 13۹6/08/04 و  ــماره 513260 م ــای وارده ش ــق تقاض طب
بــه اســتناد 2 بــرگ استشــهادیه مصــدق -پیوســت کــه امضــا 
شــهود رســما گواهــی گردیــده آقــای اســماعیل حاجــی خانــی 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمین 
بــه مســاحت 217/75 متــر مربــع پــالک ۹583 فرعــی مفــروز 
و مجــزی شــده از ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بشــماره 
3۹۹۹ فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اراضــی ناجــی آبــاد بخــش 
ــه  ــی 40351 صفح ــماره ثبت ــل ش ــان ذی ــی کاش ــوزه ثبت دو ح
212 دفتــر 28۹ بــه نــام اســماعیل حاجــی خانــی ثبــت و ســند 
مالکیــت 5۹۹055 صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت 
ــند  ــدور س ــت ص ــون درخواس ــده . چ ــود گردی ــی مفق جابجای
ــاده 120 اصالحــی  ــق تبصــره 1 م ــوده طب ــی نم ــت المثن مالکی
آئیــن نامــه قانــون ثبــت آگهــی میشــود کــه هــر کــس مدعــی 
ــند  ــود س ــا وج ــور ی ــک مزب ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا 
ــا ضمــن  ــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتب 10 روز ب
ــد  ــلیم نمای ــه تس ــند معامل ــت و س ــند مالکی ــل س ــه اص ارائ
تامراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد 
گــردد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت 
ــت  ــند مالکی ــی س ــود المثن ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص اعت

مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد .
تاریــخ انتشــار ۹6/08/23  رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 

کاشــان ، محمــد ســلمانی م/الــف 1586

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــر تقاضــای  ــی براب ــد عل ــار فرزن ــی تب ــن دخــت ارباب ــم مهی خان
وارده 1۹71 مــورخ 13۹6/05/2۹ باســتناد دو بــرگ استشــهاد 
محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود رســما گواهــی شــده 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از شــدانگ 
ــماره  ــه ش ــع ب ــاحت 1۹4/60 مترمرب ــه مس ــی ب ــی احداث اعیان
پــالک 1۹71 فرعــی مجــزا از 23 اصلــی واقــع در بخــش دو 
ــالک  ــر 302 ام ــه 305 دفت ــه در صفح ــان ک ــی کاش ــوزه ثبت ح
ــار  ــی تب ــن دخــت ارباب ــم مهی ــام خان ــه ن ــت 42176 ب ــل ثب ذی
ــده  ــلیم گردی ــادر و تس ــت ص ــند مالکی ــت و س ــی ثب ــد عل فرزن
ــت  ــون درخواس ــت چ ــده اس ــود ش ــی مفق ــاث کش ــه در اث ک
ــاده  ــره 1 م ــق تبص ــوده طب ــی نم ــت المثن ــند مالکی ــدور س ص
ــه  ــی شــود ک ــی م ــت آگه ــون ثب ــه قان ــن نام 120 اصالحــی آئی
هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور یــا 
ــزد خــود مــی باشــد از  تاریــخ انتشــار  وجــود ســند مالکیــت ن
ــراض خــود  ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای ــا 10 روز ب ــی ت ــن آگه ای
را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه 
ــه  ــس و اصــل ســندبه ارائ ــب صورتمجل ــا مرات ــد ت تســلیم نمای
ــی  ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ ــردد و اگ ــترد گ ــده مس کنن
نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند  ارائــه نشــود المثنــی 
ــد  ــه متقاضــی تســلیم خواه ــوم صــادر و ب ــت مرق  ســند مالکی

شد .//
ــناد  ــالک اس ــت وام ــس اداره ثب ــار ۹6/08/23 رئی ــخ انتش تاری

ــف 153۹ ــلمانی  م/ال ــان ، س کاش

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای ســید جمــال الدیــن فریدنــی بــه اســتناد دو بــرگ 
ــی  ــما گواه ــهود رس ــاء ش ــت و امض ــی هوی ــهادیه محل استش
ــزار ســهم  ــک ه ــت ی ــه ســند مالکی ــی اســت ک ــده ، مدع گردی
مشــاع از شــصت و ســه هــزار ســهم ششــدانگ قطعــه زمیــن 
ــه شــماره 44 فرعــی از 33  ــه 30 جریبــی ب مزروعــی مشــهور ب
اصلــی واقــع در بخــش دو کاشــان بــه نــام ســید جمــال الدیــن 
ــادر و  ــت ص ــند مالکی ــت و س ــی ثب ــید عل ــد س ــی فرزن فریدن
تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابجائــی مفقــود گردیــده ، 
و اینــک تقاضــای صــدور ســند المثنــی را نمــوده انــد لــذا طبــق 
تبصــره 1 مــاده 120 اصالحــی آئیــن نامــه ثبــت مراتــب آگهــی ، 

تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور یــا 
ــخ انتشــار  ــزد خــود مــی باشــد از تاری ــت ن وجــود ســند مالکی
ــراض  ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای ــت 10 روز ب ــی لغای ــن آگه ای
خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه 
ــه  ــس و اصــل ســند ب ــب صــورت مجل ــا مرات ــد ت تســلیم نمای
ارائــه کننــده مســترد گــردد . بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مهلت 
ــل  ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــردد ی ــل نگ ــی واص ــرر اعتراض مق
ــه  ــور صــادر و ب ــت مزب ــی ســند مالکی ــه نشــود المثن ســند ارائ
متقاضــی تســلیم خواهــد شــد . ضمنــا پــالک مذکــور بــه موجب 
ــاده  ــرا ی م ــماره 40487۹-۹6/06/08  اج ــه وارده ش صورتجلس

ــان رســیدگی مــی باشــد .  ــه در جری ــده ک 45 گردی
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک کاشــان ، محمــد ســلمانی 

ــف 14۹5 م/ال

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــار  ــاختمان انب ــدانگ س ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
پــالک شــماره 32/1240 واقــع در بخــش 14ثبــت اصفهــان  کــه 
طبــق رای هیــات بــه نــام مهــدی راتــق فرزنــد مصطفــی مفــروز 
و   در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 
ــه دســتور قســمت  ــا ب ــک بن ــه عمــل نیامــده اســت این آن  ب
اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روز یکشــنبه ۹6/۹/1۹ ســاعت ۹ 
ــه  ــذا ب ــد، ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح  در مح صب
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه 
در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد 
ــون  ــق مــاده 20 قان ــا مجاوریــن مطاب و اعتراضــات مالکیــن ی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز 

پذیرفتــه خواهــد شــد. 
م الــف 26465تاریــخ انتشــار : ۹6/8/23 رئیــس منطقــه  

ــدری  ــان – حی ــرب اصفه ــالک غ ــناد و ام ــت اس ثب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــار  ــاختمان انب ــدانگ س ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
ــان   ــت اصفه ــش 14ثب ــع در بخ ــماره 32/1241 واق ــالک ش پ
کــه طبــق رای هیــات بــه نــام ســعید  راتــق فرزنــد مصطفــی 
مفــروز و   در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 

ــه دســتور  ــا ب ــه عمــل نیامــده اســت اینــک بن ــی آن  ب قانون
قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبرده 
تحدیــد حــدود پالک مرقــوم در روز یکشــنبه ۹6/۹/1۹ ســاعت 
۹ صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه 
در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد 
و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز 

پذیرفتــه خواهــد شــد.. 
ــه   ــس منطق ــار : ۹6/8/23 رئی ــخ انتش ــف 26466تاری م ال

ــدری  ــان – حی ــرب اصفه ــالک غ ــناد و ام ــت اس ثب
آگهی تحدید حدود اختصاصی

ــالک  ــازه پ ــدانگ مغ ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
شــماره 2165 فرعــی از 36/66۹ واقــع در بخــش 14ثبــت 
اصفهــان  کــه طبــق رای هیــات بــه نــام جعفــر حنانــی فرزنــد 
محمــد علــی و شــریک  مفــروز و   در جریــان ثبــت اســت و 
عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده اســت 
ــون ثبــت  ــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قان ــا ب اینــک بن
ــوم در  ــالک مرق ــد حــدود پ ــرده تحدی ــق تقاضــای نامب و طب
ــروع و  ــل ش ــح  در مح ــاعت ۹ صب ــنبه ۹6/۹/1۹ س روز یکش
بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م ــن اخط مجاوری
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ای
یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد.. 

م الف 26467 تاریخ  انتشار : ۹6/8/23 
ــان –  ــرب اصفه ــالک غ ــناد و ام ــت اس ــه  ثب ــس منطق رئی

ــدری  حی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  پــالک 
شــماره 5۹5 فرعــی از22/206 واقــع در بخــش 14 ثبــت 
ــه خورســندی  ــام فاطم ــی بن ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک اصفه
فرزنــد کریــم در جریــان ثبــت اســت وبــه علــت عــدم حضــور 
متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 
اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده 

متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز ســه شــنبه  
مــورخ۹6/۹/14 ســاعت ۹  در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن 
اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور 
یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 
20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود 
ــاده  ــق تبصــره 2 م ــه خواهــد شــد و طب ــا ســی روز پذیرفت ت
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونده هــای معترضــی  
ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم اعتــراض  
ــه مراجــع  ــم دادخواســت  ب ــا تقدی ــن اداره بایســتی ب ــه ای ب
ذیصــالح  قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه 

ایــن اداره تســلیم نمایــد .. 
م الــف 26447  تاریــخ انتشــار : ۹6/8/23 حیــدری رییــس 

منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب مغــازه  پــالک 
شــماره 3230 فرعــی از5/181 واقــع در بخــش 14 ثبــت 
اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام حســین نصــری نصــر 
آبــادی فرزندصــادق در جریــان ثبــت اســت وبــه علــت عــدم 
حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور 
قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز ســه 
شــنبه  مــورخ ۹6/۹/14 ســاعت ۹  در محــل شــروع و بعمــل 
ــن  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد آم خواه
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ ــن اخط و مجاوری
محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــالک 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــق  ــد شــد و طب ــه خواه ــا ســی روز پذیرفت ــد حــدود ت تحدی
تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونده هــای 
معترضــی  ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم 
اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت  بــه 
مراجــع ذیصــالح  قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ 

و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد ..
 م الــف 2644۹ تاریــخ انتشــار : ۹6/8/23 حیــدری رییــس 

منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهان 

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــی  ــاز اصل ــوان نی ــی به عن ــعه کارآفرین توس
کشــور اهمیــت دارد، گفــت: بــرای کاهــش 
ــگ  ــای فرهن ــکاری در کشــور، ارتق ــرخ بی ن

ــت. ــروری اس ــری ض ــی ام کارآفرین
بــا  گفت وگــو  در  جزایــری  ســیدعباس 
ــه توســعه  ــان اینک ــا بی ــارس، ب ــگار ف خبرن
ــور  ــی کش ــاز اصل ــوان نی ــی به عن کارآفرین
اهمیــت دارد، اظهــار کــرد: بــا در نظــر گرفتن 
ــه  شــرایط کشــور و تمایــل جــدی دولــت ب
ــش  ــهم بخ ــش س ــازی و افزای کوچک س
ــن  ــور و همچنی ــاد کش ــی در اقتص خصوص

بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری در کشــور، 
ارتقــای فرهنــگ کارآفرینــی امــری ضروری 

ــت. ــاب اس ــل اجتن و غیرقاب
ــی  ــی را فرصت ــه کارآفرین ــه هفت وی در ادام
مناســب بــرای اتصــال افــراد جامعــه، 
ــتابان  ــت ش ــه حرک ــان ب ــوص جوان به خص

ــرد. ــوان ک ــی عن کارآفرین
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــرد:  ــاری خاطرنشــان ک چهارمحــال و بختی
ــد  ــای جدی ــم ایده ه ــت عظی ــن حرک در ای
بــرای انجــام کارهــا و ایجــاد مشــاغل 
ــه  ــد ب ــا بای ــود و م ــرح می ش ــد مط جدی
جوانــان راه حــل خالقانــه، ســازنده و نویــن 

در کارآفرینــی ارائــه دهیــم. مدیــرکل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال و بختیاری 
اضافــه کــرد: فعالیت هــای ملــی و محلی در 
طــول برگــزاری هفتــه کارآفرینــی می توانــد 
الهام بخــش و چــراغ راه جامعــه بــرای 

ــی باشــد. ــه کارآفرین ــه مقول ــن ب پرداخت
وی ادامــه داد: کارآفرینــی می توانــد موجــب 
بهبــود زندگــی افــراد، ایجــاد اشــتغال مولد و 

نــوآوری در عرصــه اقتصادی شــود.
 جزایــری بــا بیــان اینکــه 24 آبــان تــا 
30 آبــان  به عنــوان هفتــه جهانــی کارآفرینی 
اســت،  شــده  نام گــذاری  کشــور   در 
و  چهارمحــال  در  نشــان کــرد:   خاطــر 

برنامه هایــی  هفتــه  ایــن  در  بختیــاری 
بــا  هم فکــری  و  مشــارکت  جملــه  از 
مراکــز  کشــور،  کارآفریــن  کانون هــای 
مشــاوره، اطالع رســانی و خدمــات کارآفریــن 
برگــزار  مرتبــط  دســتگاه های  ســایر  و 

. د می شــو
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
تصریح کــرد:  بختیــاری،   و  چهارمحــال 
ــی  ــد از طرح هــای کارآفرین ــن بازدی همچنی
و بنگاه هــای اقتصــادی، معرفــی کارآفرینان 
خیــر اســتان در مجمــع کارآفرینــان ایــران، 
برگــزاری همایــش خیریــن کارآفریــن و 
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و آشــنایی بــا 
مفاهیــم کســب و کارآفرینــی نیــز از دیگــر 
ایــن  در  پیش بینــی شــده  برنامه هــای 

ــه اســت. هفت

مدیرکل  تعاون،کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت:
توسعه کارآفرینی نیاز اصلی کشور است

استاندار یزد گفت:

 آب، اساسی ترین مشکل
 استان یزد است 

 ثبت جهانی یزد بهترین فرصت برای توسعه استان است



تازه های پزشکیسالمت6
چـای  زردچـوبـه،  تقویت کننده 

عملکرد ایمنی بدن
زردچوبــه گیاهــی دارویــی اســت کــه از هــزاران ســال قبــل 
ــاوی  ــته و ح ــرد داش ــد کارب ــن و هن ــنتی چی ــب س در ط
ــت و  ــدن اس ــامت ب ــظ س ــرای حف ــیاری ب ــواص بس خ
مفیدتریــن  روش بــرای مصــرف زردچوبــه اســتفاده آن بــه 

شــکل چــای اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن و بــه نقــل از ســایت »مدیــکال 
نیــوز تــودی« در ایــن مقالــه بــه برخــی از فوائــد نوشــیدن 

چــای زردچوبــه اشــاره کــرده کــه بــه شــرح زیــر اســت:
 کاهش عالئم آرتریت: 

ادویــه  در  ضدالتهابــی  و  فعــال  ترکیبــی  کورکومیــن، 
و  دارد  ضد التهابــی  خاصیــت  کــه  اســت  زردچوبــه 
می توانــد بارزتریــن عائــم آرتریــت را کاهــش دهــد.

 تقویت عملکرد ایمنی: 
 کورکومیــن همچنیــن بــه دلیــل خــواص ضد التهابــی، 
ــد  ــیدان  می توان ــال و آنتی اکس ــی، آنتی باکتری ضد ویروس

عملکــرد سیســتم ایمنــی را تقویــت کند.
 کمک به کاهش بیماری های قلبی - عروقی: 

نتایــج مطالعــات متعــدد حاکی از آن اســت کــه کورکومین 
ــرای  ــی ب ــیدان و ضدالتهاب ــت آنتی اکس ــل خاصی ــه دلی ب

حفــظ ســامت قلــب مفیــد اســت.
 کمک به پیشگیری و درمان سرطان: 

آنتی اکســیدانی  خاصیــت  به دلیــل  کورکومیــن 
را  ســلول ها  دیــدن  آســیب  خطــر  ضدالتهابــی،    و 
کاهــش داده و از خطــر جهش هــای ژنــِی ســلولی و در 
نتیجــه ســرطان جلوگیــری می کنــد. همچنیــن نتایــج 
بــه  می دهــد،  کورکومیــن  نشــان  مطالعــه  چندیــن 
ــترش  ــا و گس ــد توموره ــوری رش ــت ضدتوم ــل خاصی دلی

می ســازد. محــدود  را  ســرطانی  ســلول های 
 کمک به کاهش سندرم روده تحریک پذیر:

ــرای  ــی ب ــوان درمان ــه عن ــنتی ب ــب س ــن در ط کورکومی
ــت.  ــته اس ــرد داش ــی کارب ــکات گوارش ــیاری از مش بس
نتایــج مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه کورکومیــن 
را  تحریک پذیــر  روده  ســندرم  از  ناشــی  درد  می توانــد 
کاهــش داده و کیفیــت زندگــی مبتایــان بــه ایــن اختــال 

ــد. ــود بخش را بهب
 پیشگیری و درمان آلزایمر: 

در مطالعــات آمــده  اســت: کورکومیــن،  احتمــال ابتــا بــه 
چندیــن بیمــاری پیشــرونده عصبــی را کاهــش می دهــد. 
خاصیــت ضدالتهابــی و آنتی اکســیدانی ایــن مــاده در 
ــاک در  ــکیل پ ــی و تش ــلولی، التهاب ــیب س ــش آس کاه

مغــز نقــش دارد.
 کنترل بیماری های کبدی: 

نتایــج بررســی ها حاکــی از آن اســت کــه کورکومیــن، 
ــد. ــظ  کن ــی حف ــیب های احتمال ــد را از آس ــد کب می توان

 کمک به پیشگیری و کنترل دیابت: 
ــی،  ــانی و حیوان ــای انس ــدد روی نمونه ه ــات متع مطالع

ــت. ــن اس ــی کورکومی ــت ضد دیابت ــی از خاصی حاک
 کمک به درمان و کنترل بیماری های ریوی: 
محققان معتقدند خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی 

کورکومین، عائم بیماری های مزمن و طوالنی مدت ریوی 
را نیز کاهش می دهد.

امروز سه شنبه 23 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 576 روزنامه

آگهی تحدیدحدودعمومی ثبت اسنادکاشان
پیــرو آگهیهــای نوبتــی و بموجــب مــاده 14 قانــون ثبــت 
اســناد تحدیــد حــدود قســمتی از امــاک بخشــهای دو 
الــی شــش حــوزه ثبتــی کاشــان در تاریخهــای تعییــن 
شــده ذیــل بعمــل خواهــد آمــد وتحدیــد حــدود 
 امــاک راس ســاعت 8 صبــح  هــر روز انجــام خواهــد

 شد0
امالک و ابنیه بخش یک کاشان

ایــران ســجودیان و تــوران ســجودیان -  ششــدانگ دو 
ــی  ــی( بشــماره 2 فرع ــس اطاق)فوقان ــاب اطــاق و پ ب
ــی( بشــماره 3فرعــی کًا از  ــاب ســرداب )تحتان و دو ب
پــاک 3589 – اصلــی بانضمــام 2 ســهم مشــاع از 14 

ســهم ششــدانگ مشــاعات خانــه مرقــوم 
ــگری  ــرم پورعس ــی . اک ــاک 8219–اصل ــی ازپ 11فرع
وغیــره ششــدانگ  اعظــم جلوداریــان  و  نرگــس  و 
مربــع                                                                                                                 متــر   5/95 بمســاحت  زمیــن  یکقطعــه 

96 /9 /13
امالک و ابنیه بخش دوکاشان

ــاک  ــی از پ ــی مجــزی از874 فرع ــای فرع شــماره ه
ــاد  ــح آب ــع در صال ــی واق 2- اصل

11465– محمــود زارع میــدان میــری -  ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 177/80متــر مربــع 
نصرآبــادی - ششــدانگ  دانشــوری  11475– رضــا 
مربــع                          متــر   74/07 بمســاحت  مغــازه  دوبــاب 

96 /9 /14
11476– مطهــره بلنــدی آرانــی - ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 64/48 متــر مربــع   
11483– حســین دیگبــری -  ششــدانگ یکقطعــه 

زمیــن بمســاحت 6884/31 متــر مربــع  
11498– عبــاس کفــاش آرانــی - ششــدانگ یکبابخانــه 
بمساحت 205/53 متر مربع                            96/9/16

ــی از  ــزی از498 فرع ــی مج ــای فرع ــماره ه ش
ــدی  ــع در زی ــی واق ــالک 11- اصل پ

آبــادی  حســن  زاده  حســین  خورشــید    –9419
ــع  ــر مرب ــاحت178/10 مت ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش

ــن  ــه زمی 9438– نرجــس شــریف - ششــدانگ قطع
بمساحت 161/21 مترمربع                                  96/9/18
ششــدانگ   - ســادیانی  رضائــی  مهــدی   –9445

مترمربــع  184/69 بمســاحت  زمیــن  یکقطعــه 
علــوی - ششــدانگ  زاده  تقــی  ابوالفضــل   –9446
مترمربــع                            190/94 بمســاحت  زمیــن  قطعــه 

96 /9 /19
9456– ابوالفضــل محمــدی - ششــدانگ یکقطعــه 

زمیــن محصــور بمســاحت 133/80 مترمربــع
ــه  ــی - ششــدانگ یکبابخان ــدی عاشــق عل 9562– مه
بمساحت 150/16 مترمربع                              96/9/20

ــی دوم  ــن مریخ ــان و ام البی ــن نجاری 9567– محس
ــاحت 183/84  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــی - شش بیدگل

ــع  متــر مرب
9573–محســن هاشــمی طاهــری - ششــدانگ قطعــه 
زمین بمساحت 81/68 مترمربع                         96/9/21
9574–مهــدی کشــکولی - ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 

محصــور بمســاحت 84 مترمربــع 
ششــدانگ   - مرقــی  معصومــه کریمیــان   –9579
195/02مترمربــع                                    بمســاحت  یکبابخانــه 
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 - ارمکــی  محســنی  الســادات  مرضیــه   –9582
ــع از  ــه بمســاحت 118/38 مترمرب ششــدانگ یکبابخان

  304
شماره های فرعی مجزی از498 فرعی 

 - زنجیــرزن  علــی  و  زنجیــرزن  ماشــااله   –9590
ــر ــاحت 439/13 مترم ــن بمس ــه زمی ــدانگ قطع شش

بــع                                96/9/23 
ــه  ــار و معصوم ــی و الهی ــی نواب ــین رمضان 9591– حس
رمضانــی نوابــی- ششــدانگ قســمتی از یکبابخانــه 

بمســاحت 33/45 مترمربــع  
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــژاد - شش ــوی ن 9592– احمدتق
بمساحت 130/10 مترمربع                                    96/9/25
ــادی - ششــدانگ  ــی جعفرآب 9594– محمدرضــا متول

ــع قطعــه زمیــن بمســاحت 189/16 مترمرب

9595– حســین قنائــی مقــدم آرانــی - ششــدانگ 
مترمربــع                             170/16 بمســاحت  زمیــن  قطعــه 

96 /9 /26
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــان - شش ــز حیدری 9596– پروی

ــع ــاحت 169/49 مترمرب بمس
ششــدانگ   - شــیرخدای کاشــانی  زینــب   –9597
مترمربــع                              172/32 بمســاحت  زمیــن  قطعــه 

96 /9 /27
ــادی - ششــدانگ قطعــه زمیــن  9598– مهــدی زیدآب

ــع محصــور بمســاحت 168/30 مترمرب
ششــدانگ    - زیدآبــادی  محمدحســن   –9599
مترمربــع                        173/86 بمســاحت  زمیــن  قطعــه 

96 /9 /28
شــماره هــای فرعــی از پــالک 33 –  اصلــی 

ــک ــن کوچ ــع در فی واق
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــی - شش ــا آخرت 10630 –  مون

ــع  ــاحت 134/75 مترمرب بمس
10774– سیدمســعود شــاکری -  ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 181/07 مترمربع                             96/9/29
10928 – محســن کریمــی - ششــدانگ یکــدرب باغچه 

محصــور و مشجربمســاحت 597/95 متــر مربع 
10930–  لیــا نعیمیــان بیدگلــی - ششــدانگ قســمتی 
ــع  ــر مرب ــاحت 41 مت ــه بمس ــار و طویل ــاب حص از یکب

96/9/30
ــه  11011–  علــی جعفــری فینــی - ششــدانگ یکبابخان

بمســاحت 162 متــر مربــع
قطعــه  ششــدانگ   - قضنفــری  بتــول    –11059
مربــع                             متــر   3084/15 بمســاحت  محصــور  زمیــن 

96 /10 /2
ــن  ــع در فی ــی واق ــاک 34 –  اصل ــی از پ 6898 فرع
بــزرگ صدیقــه ســرجه پیمــا -  ششــدانگ یکــدرب بــاغ 
ــاحت 1183/58  ــاختمان بمس ــر س ــتمل ب محصورمش

ــع  مترمرب
ــع در  ــی واق ــاک 49 –  اصل ــی از پ شــماره هــای فرع

ــاد صفــی آب

ششــدانگ   - حســین  مشــهدی  خــاور   –  14423
مربــع                              متــر  بمســاحت87/91  یکبابخانــه 

9 6 /1 0 /3
14429– مرتضــی ازرق چشــم - ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 140/82 مترمربــع از 6738 فرعــی 
یکبابخانــه  ششــدانگ   - قاســمی  علــی   –14459
ــی ــزی از 5089 فرع ــع مج ــاحت 164/99 مترمرب بمس

معصومــه  و  محتشــمیان  ســیدمهدی   –14481
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   - سمســار 
فرعــی                                                                                                                                    1475 از  مجــزی  مربــع  متــر   71/84

96 /1 0 /4
14485– شــهرداری کاشــان- ششــدانگ یکقطعــه 
زمیــن کــه قبــًا خیابــان متروکــه بــوده بمســاحت 

مترمربــع   86/08
فاطمــه  و  قمصــری  قناعــت  ســیدمهدی   –14487
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ    - ســتاره 
فرعــی                                                                                                                                    1472 از  مجــزی  مترمربــع   111/05

96 /1 0 /5
در  واقــع  اصلــی   –  95 پــاک  از  فرعــی   679
ــی جــزه - ششــدانگ  ــاس قربان روســتای جــزه–  عب
مربــع                                                                                                                            متــر   684/1 بمســاحت  زمیــن  قطعــه 

96 /10 /6
امالک و ابنیه بخش چهار کاشان

ــی  ــک –  اصل ــالک ی ــی از پ ــای فرع ــماره ه ش
ــد واقــع در راون

ــی  ــد بنمایندگ ــه راون ــه فاطمی ــه خیری 983– موسئس
زمیــن  یکقطعــه  قربانــی - ششــدانگ  محمدرضــا 

بمســاحت
19858/30 مترمربع مجزی 983 فرعی

یکبــاب  داربزنــی - ششــدانگ  فاطمــه    – 5381  
ســاختمان بمســاحت 258/93 مترمربــع از2607فرعــی     

96/10/7
5392– امیرحســین صمــدزاده - ششــدانگ قطعــه 

ــع ــاحت 181/22 مترمرب ــن بمس زمی
ــن  ــه زمی ــان - ششــدانگ قطع 5393– احمــد خیاطی

بمساحت 180/77 مترمربع                                  96/10/9
ــن  ــه زمی ــان - ششــدانگ قطع ــد خیاطی 5394– احم

ــع ــاحت 181/90 مترمرب بمس
ششــدانگ   - خیاطیــان  احمــد   –5395
متــر  187/83 بمســاحت  زمیــن   قطعــه 

مربع                                 96/10/10
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــان - شش ــد خیاطی 5396– احم

ــع                               ــاحت 172/31 مترمرب بمس
ــن  ــه زمی ــان - ششــدانگ قطع ــد خیاطی 5397– احم
بمساحت 171/28 مترمربع                                  96/10/11
ــن  ــه زمی ــان - ششــدانگ قطع ــد خیاطی 5398– احم

ــع ــاحت 173/48 مترمرب بمس
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــان - شش ــد خیاطی 5399– احم
بمساحت 170/62 مترمربع                                  96/10/12
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــان - شش ــد خیاطی 5400– احم

بمســاحت 172/31 مترمربــع
ششــدانگ   - صمــدزاده  امیرحســین   –5401
مترمربــع                            182/91 بمســاحت  زمیــن  قطعــه 
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ششــدانگ   - بیدگلــی  رحیمیــان  رســتم   –5402
ــاحت 225/53  ــا بمس ــتمل بربن ــن مش ــه زمی یکقطع

مترمربــع مجــزی از 1920 فرعــی 
ــع در  ــی واق ــاک 3 –  اصل ــی از پ ــای فرع ــماره ه ش

ــاد طاهرآب
3418– محمدرضــا جعفــری طاهــری - ششــدانگ 
قطعــه زمیــن محصوربمســاحت 450/31 مترمربــع           

 96/10/14
ــی -  ــه قدوس ــد و مرضی ــان فرزن ــی اکرمی 3419– عل
ــاحت 7817/70  ــاغ محصوربمس ــدرب ب ــدانگ یک شش

ــع  مترمرب
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــکیب - شش ــن ش 3421– محس
بمساحت 157/58 مترمربع                                   96/10/16 
در  واقــع  اصلــی   –  4 پــاک  از  فرعــی   1759
قطعــه  ششــدانگ  زرکار-  بهــزاد  خــزاق–  
مربــع                                                                                                                                              متــر   71041/40 بمســاحت  زمیــن 

96/10/17   
امالک و ابنیه بخش شش کاشان 

در  واقــع  اصلــی    –  35 پــاک  از  فرعــی   3884
ششــدانگ   - هنرمندنیاســری  محمــد  نیاســر 
مترمربــع                                                                                                                         2735/43 بمســاحت  زمیــن  یکقطعــه 

96 /10 /18
واقــع  اصلــی   –168 پــاک  از  فرعــی   483
درســادیان–  ســیدعلی و ســیدرضا حســینی ونرجــس 
باقــی مرقــی - 5 قفیــز و 8 نــی مفــروز از قطعــه 
زمیــن 9 قفیــزی باعمــارت مجــزی از 147 فرعــی                                               

 96 /10 /19
بــه  امــاک   ثبــت  قانــون   14 مــاده  بموجــب 
میگــردد  اعــام  مجاوریــن  و  امــاک  صاحبــان 
 کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بهــم 

رسانند .
ــده  ــا نماین ــاک ی ــان ام ــک از صاحب ــر ی ــه ه  چنانچ
ــن حــدود حاضــر نباشــند  ــع تعیی ــا در موق ــی آنه قانون
ــا حــدود  مطابــق مــاده 15 قانــون مذکــور ملــک آنهــا ب
اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحــدود حــدود خواهــد 

شــد .
اعترضــات مجاوریــن و صاحبــان امــاک کــه در موقــع 
مقــرر حاضــر نبودنــد مطابــق مقــررات مــاده 20 قانــون 

ثبــت اســناد 
ــط  ــدود فق ــن ح ــس تعیی ــم صورتمجل ــخ تنظی از تاری
تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان ــاده واح م
معترضــی ثبــت . معتــرض ظــرف یکمــاه از تاریــخ 
تقدیــم  بــا  بایســتی  اداره  بایــن  اعتــراض  تســلیم 
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی گواهــی 
 تقدیــم دادخواســت خــود را اخــذ و بایــن اداره تســلیم

 نماید0
م الف 1540

تاریخ انتشار : 1396/8/23       
رئیس اداره ثبت اسناد کا شان

محمد سلمانی                                                          

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه  پــاک شــماره 460 
فرعــی از45 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده 
ثبتــی بنــام پرویــز حاتمــی فرزنــد عزیــز در جریــان ثبــت اســت وبه 
ــه  ــا ب علــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بن
دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز ســه شــنبه  
مــورخ96/9/14 ســاعت 9 صبــح   در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
ــن  ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل آم
اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد 
اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــاک مطابــق مــاده 20 قانــون 
ــا ســی روز  ــد حــدود ت ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدی
ــون  ــده قان ــاده واح ــره 2 م ــق تبص ــد و طب ــد ش ــه خواه پذیرفت
ــت معتــرض ظــرف  ــده هــای معترضــی  ثب ــف  پرون ــن تکلی تعیی
ــا  ــن اداره بایســتی ب ــه ای ــخ  تســلیم اعتــراض  ب یــک مــاه از تاری
تقدیــم دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــاح  قضایــی گواهــی تقدیــم 

ــه ایــن اداره تســلیم نمایــد ..  دادخواســت را اخــذ و ب
رییــس : 96/8/23 حیــدری  انتشــار  تاریــخ  الــف 26562   م 

      منطقه ثبت اسناد  غرب اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ ســاختمان  پاک شــماره 
45/461 واقــع در بخــش 14ثبــت اصفهــان  کــه طبــق رای هیــات 

بــه نــام حســین فتحــی فرزنــد لطــف الــه   مفــروز و   
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه 
عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقوم 
در روز ســه شــنبه 96/9/14 ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط
ــق  ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــد و اعتراضــات مالکی محــل حضــور یابن
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد.. 
م الــف 26563  تاریــخ  انتشــار : 96/8/23 رئیــس منطقــه  ثبــت 

اســناد و امــاک غــرب اصفهــان – حیــدری 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه فــوق ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
واقــع درروســتای کجــان بــه پــاک ثبتــی 664فرعــی از 26 اصلــی 

ــر26  ــه ســند آن در صفحــه 265 دفت ــن ک بخــش 17 نائی
امــاک ذیــل شــماره 67 بــا شــماره چاپــی 219023بــه نــام 
آقــای علیرضــا توســلی کجانــی ثبــت وصــادر شــده اســت 
باحــدود و مشــخصات شــما بــه طــول 6/20درب ودیــواری 
ــه  ــرقا ب ــن ش ــه نایی ــان ب ــفالته کج ــاده اس ــه ج ــت ب اس
ــده  ــمت باقیمان ــه قس ــت ب ــواری اس ــر دی ــول 9/85مت ط
ــه  ــواری اســت ب ــه طــول 5/60متــر دی ــا ب 26 اصلــی جنوب
ــواری  ــر دی ــه طــول 10/25 مت ــا ب ــده  غرب قســمت باقیمان
ــد  ــر ح ــال حاض ــه در ح ــده ک ــمت باقیمان ــه قس ــت ب اس
غربــی بــه گــذر میباشــد کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی 
ــوق  ــاک ف ــی شــده و پ ــال ارزیاب ــغ 79/000/000ری ــه مبل ب
ــه  ــورت متروک ــه ص ــع وب ــر مرب ــاحت 57/55مت ــه مس ب
ــنبه  ــی 12روز یکش ــاعت 9ال ــوق از س ــاک ف ــد و پ میباش
مــورخ 96/9/19در اداره ثبــت اســناد و امــاک نائیــن 
واقــع در خیابــان شــهرداری از طریــق مزایــده بــه فــروش 
مــی رســد .مزایــده از مبلــغ 79/000/000ریــال شــروع و بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروخته میشــود .الزم به 
ذکراســت پرداخــت بدهیهــا مربــوط بــه آب،بــرق ،گاز اعم از 
حــق انشــعاب و یاحــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه 

مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد ونیــز بدهیهــا ی مالیاتــی و 
عــوارض شــهرداری و غیــره تاتاریــخ مزایــده  اعــم از اینکــه 
ــده  ــه عه ــوم شــده یانشــده باشــد ب ــی آن معل ــم قطع رق
ــز در صــورت وجــود مازاد،وجــوه  ــده اســت ونی ــده مزای برن
ــه هــای فــوق از محــل مازاد،وجــوه  ــت هزین پرداختــی باب
ــه  ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب پرداخت
برنــده مســترد خواهــد شــد ونیمعشــر وحــق مزایــده نقــدا 
وصــول میگــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیل رســمی 
گردد،مزایــده روزاداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و 

مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد
.م الف 313 تاریخ انتشار 96/8/23 

رئیس ثبت نائین –اباذر مهین

آگهی دعوت افراز
ــه  ــن نام ــاده 3 آئی ــوع م ــراز موض ــوت اف ــی دع آگه
قانــون افــراز مصــوب اســفند مــاه ســال 57 و مــاده 
17 آئیــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی نســبت 
ــع در  ــی واق ــی از 11 اصل ــاک 177 و 537 فرع ــه پ ب
زیــدی بخــش 2 حــوزه ثبتــی کاشــان نظــر بــه اینکــه 

آقــای ســعید تبریــزی و غیــره طــی درخواســتی 
و 10734-  1396/09/03-12230 شــماره  بــه  وارده 

1396/08/02 تقاضــای افــراز قدرالســهم مشــاعی خود 
را از پــاک فــوق نمــوده و نیــز اعــام داشــته انــد کــه 
از آدرس ســایر مالکیــن مشــاعی اطاعــی ندارنــد 
ــاع  ــاک مش ــراز ام ــون اف ــه قان ــن نام ــتناد آئی باس
ــورخ  ــنبه م ــرای روز چهارش ــراز ب ــیدگی اف ــت رس وق
1396/10/21 ســاعت 8 صبــح تعییــن و بدینوســیله از 
آقــای جــواد تبریــزی مالــک مشــاعی و صاحــب حــق 
دعــوت مــی شــود تــا در موعــد مقــرر در ایــن اداره یــا 
در محــل وقــوع ملــک  حضــور یابنــد . بدیهــی اســت 

ــود .// ــد ب ــع از رســیدگی نخواه ــدم حضــور مان ع
اداره  رئیــس    1396  /08/23 انتشــار  تاریــخ 
ــلمانی ــد س ــان ، محم ــاک کاش ــناد و ام ــت اس  ثب

 م/الف 1508

آگهی دعوت افراز
ــه  ــن نام ــاده 3 آئی ــوع م ــراز موض ــوت اف ــی دع آگه
قانــون افــراز مصــوب اســفند مــاه ســال 57 و مــاده 

17 آئیــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی نســبت 
ــع در  ــی واق ــی از 11 اصل ــاک 314 و 596 فرع ــه پ ب
زیــدی بخــش 2 حــوزه ثبتــی کاشــان نظــر بــه اینکــه 
آقــای ســعید تبریــزی و غیــره طــی درخواســتی 
وارده بــه شــماره 512240-1396/08/06 و 12239-

1396/08/03 تقاضــای افــراز قدرالســهم مشــاعی خود 
را از پــاک فــوق نمــوده و نیــز اعــام داشــته انــد کــه 
از آدرس ســایر مالکیــن مشــاعی اطاعــی ندارنــد 
ــاع  ــاک مش ــراز ام ــون اف ــه قان ــن نام ــتناد آئی باس
ــورخ  ــنبه م ــه ش ــرای روز س ــراز ب ــیدگی اف ــت رس وق
1396/10/19 ســاعت 8/5 صبــح تعییــن و بدینوســیله 
ــب  ــاعی و صاح ــک مش ــزی مال ــواد تبری ــای ج از آق
ــن  ــرر در ای ــد مق ــا در موع ــی شــود ت ــوت م حــق دع
اداره یــا در محــل وقــوع ملــک  حضــور یابنــد . بدیهــی 
ــود  ــع از رســیدگی نخواهــد ب اســت عــدم حضــور مان

//.
تاریخ انتشار 08/23/ 1396 

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان ، محمــد 
ســلمانی م/الــف 1509

گروه سامتپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

بیمــاری دیابــت،  گروهــی از بیماری  هــای 
تولیــد  به  دلیــل  کــه  اســت  متابولیــک 
عــدم  به دلیــل  یــا  و  ناکافــی  انســولین 
واکنــش ســلول  های بــدن بــه انســولین و یــا 
ــاال  ــه هــر دو دلیــل،  فــرد دچــار قند خــون ب ب
ــاال  ــون ب ــه قند خ ــا ب ــاران مبت ــود. بیم می ش
ــش  از  ــش بی ــرر ادرار، عط ــار تک ــوال دچ معم

ــتند. ــدید هس ــنگی ش ــد و گرس ح
ــدد  ــص غ ــوق تخص ــی ف ــی کچوی ــر عل دکت
و متابولیســم در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
کیمیــای وطــن، گفــت: زمانــی کــه تشــخیص 
بیمــاری دیابــت قنــدی داده شــد، ابتــدا بایــد 
ــه  ــود ک ــخص ش ــت مش ــاری دیاب ــپ بیم تی
آیــا بیمــاری دیابــت تیــپ یــک اســت یــا دو؟  
چــرا کــه بیمــاران دیابتــی نــوع دو بــه هنــگام 

تشــخیص بســیاری از عــوارض مزمــن بیماری 
دیابــت را دارنــد و بیمــاران دیابتــی تیــپ یــک، 
مســتعد کتواســیدوز یــا اغمای هیپرگلیســمی 

هســتند. 
عضــو هیئت مدیــره مرکــز خیریــه دیابــت 
اصفهــان، ادامــه داد: مشــخص کــردن شــرح 
حــال و معاینــه فیزیکــی از نظــر وزن، ســابقه 
فامیلــی دیابــت، فاکتور هــای خطــر قلبــی 
و عروقــی، وضعیــت فعالیــت فیزیکــی و 
ورزش فــرد، مصــرف ســیگار و قلیــان، عائــم 
ــی اوری  ــورت پل ــه ص ــاد ب ــمی ح هیپرگلیس
ــاد(،  ــش زی ــاد و عط ــی) ادرار زی ــی دیپس پل
کاهــش وزن، خســتگی، ضعــف عمومــی، 
ــت  ــتی، عفون ــای پوس ــد، عفونت ه ــاری دی ت
دســتگاه تناســلی زنــان، تأخیــر در التیــام 
زخم هــا، کاهــش وزن پیشــرونده از جملــه 
اقدامــات الزم بعــد از تشــخیص دیابت اســت.

وی افــزود: تولیــد ناکافــی انســولین بــه 
صــورت مطلــق یــا نســبت بــه نیازهــای بــدن 
ــرای  ــدن ب ــلول های ب ــی س ــدم توانای ــا ع ی
اســتفاده صحیــح و کارآمــد از انســولین، 
منجــر بــه هیپرگلیســمی )افزایــش قنــد 
ــاری  ــن بیم ــردد. ای ــت می گ ــون( و دیاب خ
عضانــی  بافــت  ســلول های  بــر  عمدتــا 
بــه  منجــر  و  می گــذارد  تاثیــر  چربــی  و 
ــه انســولین  ــه مقاومــت ب عارضــه  موســوم ب
می گــردد. ایــن مشــکل اصلــی دیابــت نــوع 

دو اســت.
ــم از  ــدد و متابولیس ــص غ ــوق تخص ــن ف ای
دیگــر مــوارد مــورد توجــه بــه هنــگام دیابــت 
را میــزان هموگلوبیــن HbA1c )قنــد ســه 
وضعیــت  تصریح کــرد:  و  عنــوان  ماهــه( 
ــم  ــه چش ــون، معاین ــون، چربی خ ــار خ فش
بــه خصــوص شــبکیه، معاینــه نبــض  و 
پاهــا از اقدامــات ویــژه الزم و همچنیــن 
محل هــای تزریــق انســولین،  الزم  اســت، 

ــود. ــده ش دی
ــت  ــه دیاب ــز خیری ــره مرک ــو هیئت مدی عض
اصفهــان ادامــه داد: بــا توجــه بــه ایــن 
عفونــت  مســتعد  دیابتــی  بیمــاران  کــه 

ــه  ــتند، معاین ــدان هس ــیدگی دن ــه و پوس لث
 لثــه و دندان هــا  الزم و ضــروری اســت و 
متــر  میلــی   140/80 بــاالی  فشــار خون  

جیــوه، نیــاز بــه درمــان دارد.

ــی،  ــر دفورمیت ــا از نظ ــه پ ــزود: معاین وی اف
حــس پــا، خون رســانی پــا و نوروپاتــی، 
پــا  رفلکس هــای  و  ناخــن   وضعیــت 
می توانــد افــراد در معــرض خطــر زخــم پــا را 

زود تــر  شناســایی کنــد. 
ــه آزمایشــات الزم  ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب کچوی
جهــت کنتــرل قنــد خــون، لیپید هــای خــون، 

تســت های  کلیه هــا،  از  آلبومیــن  دفــع 
ــت:  ــان داش ــد،  اذع ــام دهی ــد را انج تیروئی
هنــگام  بــه  ضــروری  مــوارد  دیگــر  از 
 تشــخیص بیمــاری دیابــت مشــاوره تغذیــه و 
ســهیم کــردن بیمــار در درمان اســت، آموزش 
ــوزش  ــاز، آم ــق انســولین در صــورت نی تزری
هیپوگلیســمی ) افــت قند( پروتــوکل درمانی 
و عــوارض دارو هــای مصرفــی باید در دســتور 

کار بیمــارن دیابتــی قــرار گیــرد.
 ایــن فــوق تخصــص غــدد و متابولیســم 
ــه دیابــت در  خاطــر نشــان کــرد: افــراد مبتــا ب
 معرض افزایش خطر برخی مشــکات ســامتی 

هستند. 
بــاال بــودن مــداوم ســطح قند خــون می توانــد 
و  قلــب  جــدی  بیماری هــای  بــه  منجــر 
ــی، چشــم ها، کلیه هــا، اعصــاب و  عــروق خون

دندان هــا شــود. 
همچنیــن افــراد مبتــا بــه دیابــت، بیشــتر در 
معــرض خطــر عفونــت قــرار دارنــد. تقریبــا در 
ــای  ــی از علت ه ــت یک ــورها، دیاب ــام کش تم
ــوری،  ــی، ک ــی  عروق ــای قلب ــی بیماری ه اصل
اندام هــای  و  پــا  و قطــع  نارســایی کلیــه 

ــت. ــده اس ــی ش ــی معرف تحتان

غذایــی  مــواد  کنتــرل  کارشــناس  قربانــی،   ساســان    
اظهــار داشــت: شــاخص اصلــی در تفکیــک کاالی قاچــاق 
و کنتــرل کاالســت. اصالــت  برچســب  اصیــل،  کاالی  از 
وی بــا اشــاره بــه نحــوه تشــخیص اصیل بــودن کاالهــای 
ســامت محور وارداتــی، گفــت: ایــن اجنــاس بایــد از 4 ویژگــی 

ــند.  ــوردار باش برخ
ــی  ــه جهان ــودن شناس ــی اول، نص ب ــه  داد: ویژگ ــی ادام قربان
ــوع کاال، ویژگــی دوم، داشــتن شناســه 20 رقمــی کــه کامــًا  ن
منحصــر بــه فــرد اســت، ویژگــی ســوم،  شــماره ســری 
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــخ انقضاس ــارم،  تاری ــی چه ــاخت و ویژگ س
ایرنــا، ایــن کارشــناس کنتــرل مــواد غذایــی، افــزود: کاالهــای 
ســامت محور وارداتــی کــه از ایــن ویژگی هــا برخــوردار باشــند، 
ــی  ــادی قانون ــه از مب ــتند ک ــوع هس ــن موض ــان دهنده ای نش

وارد کشــور شــده اســت. وی ادامــه داد: برچســب ســامت و 
ــی  ــرل کاالهــای ســامت محور، یکــی از موضوعات ــت کنت اصال

اســت کــه بایــد مــورد توجــه عمــوم جامعــه قــرار گیــرد.
قربانــی در خصــوص نحــوه اســتعام اصیــل و ســامت بــودن 
ــل و  ــتعام اص ــای اس ــی از روش ه ــح داد: یک ــا،  توضی کااله
ــودن کاالهــای ســامت محور ارســال شــماره شناســه  ســالم ب
درج شــده بــر روی محصــول بــه شــماره پیامکــی »20008822« 
اســت کــه افــراد بــا ارســال پیامــک بــه ایــن ســامانه،  
ــامانه  ــن س ــوند. همچنی ــر ش ــت کاال باخب ــد از اصال می توانن
ــا  ــد ب ــراد می توانن ــه اف ــت ک ــری اس ــامانه دیگ TTAC.IR س
ــی  ــورت اینترنت ــه ص ــامانه ب ــن س ــه در ای ــردن شناس وارد ک
پاســخ خــود را در زمینــه اصالــت کاالی خریــداری شــده 

ــد. ــت کنن دریاف

مبــارزه  و  پیشــگیری  مدیر گــروه  علــی گل محمــدی، 
ــرد:  ــان ک ــران، بی ــکی ای ــگاه علوم پزش ــاری  دانش ــا بیم ب
ــن و  ــی از بهتری ــوزادان یک ــری ن ــه غربال گ ــرای برنام اج
موثرتریــن برنامه هــای اجرایــی بــرای تشــخیص فــوری، 
درمــان و کنتــرل بیماری هــای شــایع غیــر واگیــر  در 

ــت.  ــوزادان اس ن
وی گفــت: در حــال حاضــر 3 نــوع بیمــاری فنیــل کتنولیــا 
ــد  ــم کاری تیروئی ــی و ک ــص آنزیم ــو،  نق ــی ی ــی ک ــا پ ی
ــان  در  ــد همزم ــد از تول ــم بع ــی پنج ــوم ال ــی روز س ط
انجــام  به واســطه  تــا  نــوزادان غربال گــری می شــود 
موقــع  بــه  درمــان  و  تشــخیص  و  آزمایش هــا  ایــن 
ــال، معلولیــت و  ــا اخت ــوزاد ب ــد رشــد ن  بیماری هــا، فراین
درماندگــی همیشــگی مواجــه نشــود و ایــن نــوزادان 

بتواننــد هماننــد ســایر کــودکان در آینــده زندگــی مطلــوب 
ــد.  ــه کنن ــی را تجرب ــدون معلولیت و ب

ــواد  ــمگیر س ــش چش ــندی از افزای ــار خرس ــا اظه  وی ب
ســامت در بیــن آحــاد جامعــه، تأکید کــرد: انجــام 
تولــد،  بــدو  در  نــوزادان  غربال گــری  آزمایش هــای 
درمانــی،  یــا  بیمــه ای  تمــام حمایت هــای  علی رغــم 
مــداوم  برنامه هــای  اجــرای  امــا  نیســت  اجبــاری 
فرهنگــی، همــکاری رســانه ها در اطاع رســانی و افزایــش 
 ســطح آگاهــی خانواده هــا باعــث شــده کــه هــم اکنــون،

ــا مراجعــه خانواده هــا  ــد شــده ب ــوزادان متول 100 درصــد ن
ــری  ــورد غربال گ ــتان ها، م ــت و بیمارس ــز بهداش ــه مراک ب
بــدو تولــد،  قــرار گیرنــد و طــی امســال نیــز 40 هــزار نــوزاد 

ــوند. ــری ش غربال گ

،،
تقریبــا در تمــام کشــورها،  دیابــت  
 یکــی از علت هــای اصلــی بیماری های 
قلبی   عروقی، کوری، نارسایی کلیه و 
قطــع  پــا و اندام هــای  تحتانی  معرفی 

شــده است.

فوق تخصص غدد و متابولیسم در گفتگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

عوارض جبران ناپذیر 
بی توجهی به دیابت

کارشناس کنترل مواد غذایی مطرح کرد:

نحوه تشخیص کاالهای قاچاق و تقلبی
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 نيكى ها و بازداشتن از بدى ها
از طريق محبت)1( 

صدیقه ایروانی
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ــتن او از  ــا و بازداش ــه نيكى ه ــودك ب ــتن ك ــراى واداش ب
بدى هــا بهتريــن روش بــا زبــان احســاس محبــت ســخن 
گفتــن اســت، بايــد بــه كــودك گفــت: فــان كار بــد و فــان 
كار خــوب اســت در واقــع بايــد بــه گونــه اى برخــورد كــرد 
كــه خوبــى كــودك زيــر ســؤال نــرود، كار خــوب او را بايــد 
ــى  ــد و نامطلوب ــه كار ب ــت ب ــر او دس ــرد و اگ ــين ك تحس
ــن روش  ــود او را، اي ــه خ ــرد ن ــح ك ــد كار او را تقيب زد باي
قــرآن كريــم اســت كــه دربــاب دوســت داشــتن و دوســت 
ــاى  ــه كاره ــن را ب ــه و مؤمني ــخن گفت ــدا س ــتن خ نداش

نيــك ترغيــب و از كارهــاى زشــت بازداشــته اســت. 
توجه كنيد:»اِنَّ الّله يحب الُمْقِسطيَن.« 

يا مى فرمايد:»اِنَّ الّله اليحبُّ المعتدين.«
قيــن.« يــا مى فرمايــد:»َو الّلــه اليحــبُّ  »اِنَّ الّلــه يحــب الُمتَّ

الفساد.«
وابيــن.« يــا مى فرمايــد: »َو الّلــه  »اِنَّ الّلــه يحــب التَّ

الظالميــن.« اليحــبُّ 
ــا دوســت داشــتن  ــال ب ــد متع ــه خداون ــه شــد ك ماحظ
ديگــر،  بعضــى  نداشــتن  دوســت  و  امــور   بعضــى 
ــا  ــام نيكى ه ــه انج ــن را ب ــوص مؤمني ــان ها و بخص انس
ــر  ــن ام ــت و اي ــوده اس ــب فرم ــا ترغي و دورى از بدى ه
ــم  ــار و ه ــت و دادن معي ــد اس ــوب و ب ــى خ ــم معرف ه
ــورد  توجــه  ــد م ــه باي ــت ك ــر تربي ــراى ام ــغ ب ــى تبلي نوع
ــن راه  ــا بهتري ــا راه و ي ــرد. تنه ــرار گي ــن ق ــاص والدي خ
ــردن  ــت ك ــا محب ــه نيكى ه ــت او ب ــد و هداي ــت فرزن تربي
شــيوه هاى  از  بااســتفاده  خوبى هــا  معرفــى  و  او   بــه 
محبت آميــز اســت. اگــر كودكــى طعــم لذت بخــش 
ــف خــود  ــه تكلي ــد ب ــت را نچشــيده باشــد، نمى توان محب
كــه بشــر دوســتى وخدمــت بــه انســان هاى ديگــر و 
نيكى كــردن بــه ديگــران عمــل كنــد. اصــواًل كودكــى 
ــه رو ــاد و خشــونت روب ــا داد و فري ــه هــر كارى كــرده ب  ك
شــده اســت و در زندگــى هــر چــه ديــده،  حكايــت 
و مــردم  اطرافيــان  بــا  بــوده  و بى مهــرى   از ســردى 
همان طــور رفتــار مى كنــد كــه بــا او رفتــار شــده اســت و از 
چنيــن فــردى انتظــار بشــر دوســتى و خدمــت بــه ديگــران 
ــى  ــت، وقت ــد داش ــن نباي ــه والدي ــت ب ــه خدم و از جمل
فرزنــد از راه صحيــح و درســت بــا كار نيــك واعمــال خيــر، 
ــد حتــى  ــى كــه الزم اســت محبــت كن آشــنا شــد در جاي
ــك  ــر پزش ــذرد، اگ ــز بگ ــال ني ــان و م ــت از ج ــر اس حاض
باشــد و جــان انســانى در دســت او، دل بســته مــال و منال 
نمی شــود و بگويــد بــه مــن ربطــى نــدارد اگــر غیــر از ایــن 
ــواده آن هــا يافــت. رفتــار کنــد،  بايــد ريشــه اش را در خان

ادامه دارد...

گروه خانواده
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آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی  ــند رس س
مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 
ــان و امــاک مــورد تقاضــا  ــذا  مشــخصات متقاضی . ل
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند . م
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب آگه
ــید  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس ــناد کاش ــت اس ثب
ــراض .  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نمایند.
دوم. 139660302034012741هیــأت  شــماره  1(رای 

جوادطــرق فرزنــد عباس بشــماره شناســنامه471صادره 
ملی1262202590-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
مترمربــع  بمســاحت28/10  ســاختمان  یکبــاب 
بشــماره36 فرعــی مجــزی از26فرعی از پــاک 3193- 
اصلــی واقع در اراضــی شهربخش1کاشــان)خریداری از 

ــی( ــاس وهاب عب
139660302034005918هیــأت  شــماره  2(رای 
بشــماره  غامعلــی  فرزنــد  زارعیــان  اول.مهــدی 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه32صادره 
1263540511-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت112/30 
مترمربــع بشــماره9 فرعــی مجــزی از6 فــر عــی از پاک 
بخش1کاشــان)خریداری  در  واقــع  اصلــی   -3311

ازمیثــم شــکیبائی(
هیــأت  شــماره139660302034013115  3(رای 
بشــماره  عبــاس  فرزنــد  بســطامی  اول.فرشــته 
بشــماره  آبــاد  خــرم  از  شناســنامه2537صادره 
یکبابخانــه  -ششــدانگ  ملــی4072698474 
ــع بشــماره13 فرعــی مجــزی  بمســاحت84/8 مترمرب
از 2 فرعــی از پــاک 3777 - اصلــی واقــع در درب 

رســمی( بخش1کاشــان)مالک  اصفهــان 
اول. شــماره139660302034009266هیأت  4(رای 

بشــماره  امرالــه  فرزنــد  قمصــری  سعیدیوســفی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1818صادره 
ملی1261786831-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
ــع بشــماره8 فرعــی مجــزی  بمســاحت100/45 مترمرب
در  واقــع  اصلــی   -4344 پــاک  از  فرعــی   4 از 

رســمی( بخش1کاشــان)مالک 
اول. شــماره139660302034009265هیأت  5(رای 
نرجــس یوســفی قمصــری فرزنــد امرالــه بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه46892صادره 
ملی1260459039-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
ــع بشــماره8 فرعــی مجــزی  بمســاحت100/45 مترمرب
در  واقــع  اصلــی   -4344 پــاک  از  فرعــی    4 از 

رســمی( بخش1کاشــان)مالک 
دوم. شــماره139660302034010881هیأت  6(رای 
بشــماره  ابوالقاســم  فرزنــد  دارائــی  غامرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه46948صادره 
یکبابخانــه  ملی1260459594-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره11  مترمربــع  بمســاحت212/10 
ازمشــاعات  وقســمتی  از5الی8فرعــی  مجــزی 
ــه  ــدان کهن ــع درمی ــی واق ــاک 5696- اصل ــه از پ تابع
ــی( ــم دارائ ــوم ابوالقاس ــان)موروثی ازمرح بخش1کاش

ــی  7(رای شــماره139660302034014311هیأت اول.عل
درودگــر فرزنــد محمد بشــماره شناســنامه47205صادره 
ملی1260462153-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره10  مترمربــع  بمســاحت109/62  یکبابخانــه 
فرعــی مجــزی از5و6و8فرعــی از پــاک 6112- اصلــی 

ــمی( ــان)مالک رس ــوریجان بخش1کاش ــع درس واق
شــماره139660302034011827هیأت  8(رای 
ماشــااله  فرزنــد  زاده کاشــی  عبــاس  اول.کبــری 
بشــماره شناســنامه663 صــادره از کاشــان بشــماره 
مترمربــع  یکبابخانــه  ملی1262204518-ششــدانگ 
بشــماره4 فرعــی مجــزی از3فرعــی از پــاک 6866- 

رســمی( بخش1کاشــان)مالک  در  واقــع  اصلــی 
اول. شــماره139660302034009700هیأت  9(رای 
ابراهیــم  محمدحســین عباســی ســادیانی فرزنــد 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه2صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263039898-ششــدانگ 
بشــماره39فرعی  بمســاحت75/42مترمربع 
ــع در  ــی واق ــاک 7065- اصل ــی از پ ــزی از5فرع مج
مســعودصدیقیان( از  بخش1کاشــان)خریداری 

شــماره139660302034012477هیأت  10(رای 
بشــماره  عبــاس  فرزنــد  عابدینیــان  اول.حســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1128صادره 
ملی1261958365-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت76/80 مترمربــع بشــماره16 فرعــی از پــاک 
ــان)خریداری از  ــش1 کاش ــع در بخ ــی واق 7916- اصل

دونیرانــی( کبــری 
11(رای شــماره139660302034012478هیأت اول.لیــا 
شــبان فرزند غامرضا بشــماره شناســنامه3447صادره 
دانــگ  ملی1262106109-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
ــماره16  ــاحت76/80 بش ــه بمس ــدانگ یکبابخان ازشش
فرعــی از پــاک 7916- اصلــی واقــع در بخــش1 

ــی( ــری دونیران ــان)خریداری از کب کاش
شــماره139660302034013251هیأت  12(رای 
دوم. محمــد ســلطانی شــایان فرزنــد نایــب علــی 
بشــماره شناســنامه3689صادره از کاشــان بشــماره 
ــاب  ــدانگ یکب ــگ ازشش ــه دان ملی1263416438-س
دکان بمســاحت 65/69مترمربــع تشــکیل شــده از 
قســمتی از پاکهــای8491و1281 -اصلــی بشــماره1 
فرعــی از پــاک 8491- اصلــی واقــع در اراضــی شــهر 

بخش1کاشــان )مالــک رســمی(
دوم  شــماره139660302034013250هیأت  13(رای 
.اکبرســلطانی شــایان بارانــی فرزنــد نایــب علــی 
بشــماره  زرن  از  شناســنامه2141صادره  بشــماره 
مشــاع  ونیــم   ملی3991235633-یکدانــگ 
ــع  ــاب دکان بمســاحت 65/69مترمرب ازششــدانگ یکب
ازپاکهــای8491و1281  قســمتی  از  شــده  تشــکیل 
-اصلــی بشــماره1 فرعــی ازپــاک 8491- اصلــی واقــع 

رســمی( )مالــک  شهربخش1کاشــان  دراراضــی 
شــماره139660302034013249هیأت  14(رای 
دوم .مهــدی ســلطانی شــایان فرزنــد نایــب علــی 
بشــماره شناســنامه10394صادره از کاشــان بشــماره 

ازششــدانگ  ونیــم   ملی1262024609-یکدانــگ 
یکبــاب دکان بمســاحت 65/69مترمربــع تشــکیل 
شــده از قســمتی از پاکهــای8491و1281 -اصلــی 
بشــماره1 فرعــی از پــاک 8491- اصلــی واقــع در 

اراضــی شــهر بخش1کاشــان )مالــک رســمی(
139660302034010961هیــأت  شــماره  15(رای 
محمــد  فرزنــد  مــرادی  اکبــرزاده  دوم.محمدرضــا 
کاشــان  از  شناســنامه2789صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1261974972-ششــدانگ  بشــماره 
فرعــی  بشــماره11484  بمســاحت132/33مترمربع 
واقــع  اصلــی   -2 پــاک  از  از157فرعــی  مجــزی 
در صالــح ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازمهــدی 

بــرزکار(
هیــأت  شــماره139660302034012671  16(رای   
بشــماره  عبــاس  فرزنــد  فردوســی  دوم.فاطمــه 

کاشــان از  شناســنامه1046صادره 
یکبابخانــه  ملی1261737121-ششــدانگ  بشــماره 
فرعــی  بشــماره11517  بمســاحت145/70مترمربع 
مجــزی از2597 و2598فرعــی از پــاک 2- اصلــی 
واقــع در صالــح ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از خانم 

ــان زارع ( ــه نعمتی فاطم
هیــأت  شــماره139660302034011756  17(رای 
الــه  حبیــب  فرزنــد  انگــوری  اکبــر  اول.علــی 
بشــماره شناســنامه1322صادره از کاشــان بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1261582381-ســه 
بمســاحت21/4  مغــازه  ازدوبــاب  قســمتی 
از417  مجــزی  فرعــی  بشــماره11518  مترمربــع 
ــاد  ــح اب ــع در صال ــی واق ــاک 2- اصل ــی از پ ــر ع ف
بخش2کاشــان)خریداری ازاســداله حــاج اکبــری(
اول. شــماره139660302034011757هیأت  18(رای 

ســیدعباس  فرزنــد  ســیدپورخزاقی  سیدحســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه6صادره  بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1263105017-ســه 
بمســاحت21/4  مغــازه  ازدوبــاب  قســمتی 
از417  مجــزی  فرعــی  بشــماره11518  مترمربــع 
ــاد  ــح اب ــع در صال ــی واق ــاک 2- اصل ــی از پ ــر ع ف
بخش2کاشــان)خریداری ازاســداله حــاج اکبــری(

شــماره139660302034012473هیأت  19(رای 
بشــماره  محمــد  فرزنــد  ارمکــی  آزاد  اول.علیرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1885صادره 
ــه  ملی1261871588-ششــدانگ قســمتی ازیکبابخان
فرعــی  بشــماره11519  مترمربــع  بمســاحت22/20 
ــی واقــع در  مجــزی از6516 فرعــی از پــاک 2- اصل
صالــح ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازبتــول کیهــان(

شــماره139660302034014086هیأت  20(رای 
بشــماره  آقاعبــاس  فرزنــد  عائیــان  اول.عفــت 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه2999صادره 
ــن محصــور  ــه زمی ملی1260546101-ششــدانگ قطع
ــع  ــاحت231/32 مترمرب ــاختمان بمس ــتمل برس مش
فــر  از376و378  مجــزی  فرعــی  بشــماره11522 
ابــاد  از پــاک 2- اصلــی واقــع در صالــح  عــی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034012475هیأت  21(رای 
عبــاس  فرزنــد  دواتگــران  اول.محمدرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه169صادره  بشــماره 
ملی1262360323-ششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل 
براطــاق بمســاحت1096/95 مترمربــع بشــماره640 
ــاد  ــاث اب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل فرعــی از پ
بخش2کاشــان)خریداری از ورثــه محمدحدادیــان(
اول. شــماره139660302034029003هیأت  22(رای 

ســیدعباس  فرزنــد  زاده  نصرالــه  ســادات  اعظــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه30صادره  بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1263544533-ســه 
ــع بشــماره646  ــه بمســاحت216/43 مترمرب یکبابخان
ــاد  ــاث اب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل ــی ازپ فرع

قــاری( حســینعلی  از  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034029005هیأت  23(رای 
بشــماره  نظرعلــی  فرزنــد  راد  اول.احمدحمیــدی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1805صادره 
ملی1261070895-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی  بشــماره646  مترمربــع  بمســاحت216/43 
ابــاد  غیــاث  در  واقــع  3و18-اصلــی  ازپــاک 
قــاری( حســینعلی  از  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034002349هیأت  24(رای 
ســیدابوالفضل  فرزنــد  دوم.ســیدامیررضوی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه19صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263529151-ششــدانگ 
بمســاحت134/43 مترمربــع بشــماره655 فرعــی 
ابــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی  3و18-  پــاک  از 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمالکیــن 

ابــاد( غیــاث  اراضــی  مشــاعی 
شــماره139660302034013848هیأت  25(رای 
دوم.زهــره بهــروزی نــژاد فرزنــد عبــاس بشــماره 
بشــماره  وبیــدگل  آران  از  شناســنامه438صادره 
ــه  ملی6199711191-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان
فرعــی  بشــماره656  مترمربــع  بمســاحت134/15 
ابــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی  3و18-  پــاک  از 
ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م بخش2کاش

مشــاعی غیــاث آبــاد(
شــماره1396603020340138478هیأت  26(رای 
اســداله  فرزنــد  میدانــی  گــردش  دوم.کاظــم 
ــماره  ــان بش ــنامه50758صادره از کاش ــماره شناس بش
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1260497615-ســه 
ــع بشــماره656  ــه بمســاحت134/15 مترمرب یکبابخان
ــاد  ــاث اب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل فرعــی از پ
ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م بخش2کاش

ــاد( ــاث آب ــاعی غی مش
شــماره139660302034009628هیأت  27(رای 
بشــماره  رضــا  فرزنــد  حســینی  اول.حســین 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه740صادره 
ــه  ملی0050146122-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان
بمســاحت150/8 مترمربــع بشــماره666 فرعــی مجزی 
شــده از122فرعــی از پــاک 3و18- اصلــی واقــع 
در غیــاث ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازعبــاس 

قدیمــی(
اول. شــماره139660302034009630هیأت  28(رای 
فــرخ قرشــی نــوش ابــادی فرزنــد ســیدرضا بشــماره 
بشــماره  وبیــدگل  اران  از  شناســنامه5060صادره 

ازششــدانگ  دانــگ  ملی6199328523-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت150/8 مترمربــع بشــماره666 
ــی  ــاک 3و18- اصل ــی از پ ــزی از122فرع ــی مج فرع
بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  غیــاث  در  واقــع 

ازعبــاس قدیمــی(
شــماره139660302034013245هیأت  29(رای 
رمضانعلــی  فرزنــد  چوبیــن  دوم.حســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه8صادره  بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1262983487-ســه 
ــماره668  ــع بش ــاحت106/35 مترمرب ــاختمان بمس س
ــاد  ــاث اب ــی واقــع در غی فرعــی  از پــاک 3و18- اصل
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمالکیــن 

ابــاد( مشــاعی غیــاث 
شــماره139660302034013246هیأت  30(رای 
یحیــی  فرزنــد  ده  ســه  ملکــی  دوم.الهــام 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه21صادره  بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1263027482-ســه 
ــماره668  ــع بش ــاحت106/35 مترمرب ــاختمان بمس س
ــاد  ــاث اب ــی واقــع در غی فرعــی  از پــاک 3و18- اصل
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمالکیــن 

مشــاعی غیــاث ابــاد(
دوم. شــماره139660302034012708هیأت  31(رای 

عباســعلی خدایــار نــوش آبــادی فرزنــد غامعلــی 
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه1726 ص ــماره شناس بش
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1261893654-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت89/60 مترمربــع بشــماره669 
ــاد  ــاث اب ــی واقــع در غی فرعــی  از پــاک 3و18- اصل
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمالکیــن 

ــاد( ــاث اب ــاعی غی مش
دوم. شــماره139660302034012709هیأت  32(رای 

ــد  ــی محم ــد عل ــادی فرزن ــوش آب ــی ن ــرم پادوئ اک
بشــماره شناســنامه5752صادره از کاشــان بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی6199335538-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت89/60 مترمربــع بشــماره669 
ــاد  ــاث اب ــی واقــع در غی فرعــی  از پــاک 3و18- اصل
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمالکیــن 

ــاد( ــاث اب ــاعی غی مش
شــماره139660302034011729هیأت  33(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  ترکــی  علــی  اول.حســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه44698صادره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1260437043-ســه 
ــع بشــماره670  ــه بمســاحت225/88 مترمرب یکبابخان
ــاد  ــاث اب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل فرعــی از پ

ازاصغرتوکلــی( بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034011730هیأت  34(رای 
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  کمالــی  اول.نرگــس 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه475صادره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1262337641-ســه 
ــع بشــماره670  ــه بمســاحت225/88 مترمرب یکبابخان
ــاد  ــاث اب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل فرعــی از پ

ازاصغرتوکلــی( بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139560302034001352هیأت  35(رای   
بشــماره  حســین  فرزنــد  علیمــددی  دوم.مهدیــه 

کاشــان از  شناســنامه0صادره 
یکبــاب  ملی1251104010-ششــدانگ  بشــماره 
بشــماره214  مترمربــع  بمســاحت1239/60  کارگاه 
فرعــی از پــاک 4- اصلــی واقــع در عیســی ابــاد 

کوچــی( الــه  ازولــی  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139560302034026425هیأت  36(رای 
ماشــااله  فرزنــد  بــادی  رفیعــی  اول.اکــرم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه193صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263590527-ششــدانگ 
بشــماره9348فرعی  مترمربــع  بمســاحت82/9 
مجــزی شــده از421فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع 
در زیــدی بخش2کاشــان)خریداری از عــزت میــراب(

شــماره139660302034010984هیأت  37(رای 
قاســم  فرزنــد  ارمکــی  رضائــی  دوم.ســمیه 
از کاشــان بشــماره  بشــماره شناســنامه2911صادره 
ملی1261976193-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بشــماره9568فرعی  مترمربــع  بمســاحت207/90 
ــع  ــی واق ــاک 11- اصل ــی از پ مجــزی از از7894فرع
در زیــدی بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

عموحســنی کاشــانی( ازحســین 
شــماره139660302034010983هیأت  38(رای 
فرزندحبیــب  نعیمــی  دوم.غامحســین 
شــماره  بــه  ازکاشــان  شناســنامه1صادره  بشــماره 
ملی1262963176-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانه 
بشــماره9568فرعی  مترمربــع  بمســاحت207/90 
ــع  ــی واق ــاک 11- اصل ــی از پ ــزی از7894 فرع مج
در زیــدی بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

کاشــانی( عموحســنی  ازحســین 
شــماره139660302034009841هیأت  39(رای 
دوم.زهــرا رجبــی نیاســر فرزنــد شــکراله بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3153صادره 
ســوله  یکبــاب  ملی1260547681-ششــدانگ 
بمســاحت2703/65  آن  محصورجــزء  وزمیــن 
از8997  مجــزی  بشــماره9569فرعی  مترمربــع 
)1372(  فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 

رجبــی( ازشــکراله  بخش2کاشــان)خریداری 
دوم. شــماره139660302034012234هیأت  40(رای 
شــیرزادفرهادی فرزند داود بشــماره شناســنامه6صادره 
ملــی3839674689- بشــماره  باختــران  از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت87/35 مترمربــع 
ــاک  ــی از پ ــزی از479فرع ــماره9588فرعی مج بش
11- اصلــی واقــع در زیــدی بخش2کاشــان)خریداری 

ــه کار( ــن هندوان ــطه ازوراث حس ــع الواس م
شــماره139660302034013116هیأت  41(رای 
بشــماره  صــادق  فرزنــد  نیکــوکار  اول.حمیدرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه41119صادره 
مغــازه  یکبــاب  ملی1260401278-ششــدانگ 
بمســاحت47/3 مترمربــع بشــماره9589فرعی مجزی 
از818فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 

باقــاکار( ازحســن  بخش2کاشــان)خریداری 
اول. شــماره139660302034012242هیأت  42(رای 

مهــدی غیاثــی فرزند حبیب بشــماره شناســنامه0صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1250104270-ششــدانگ زمین 
محصور مشــتمل برانبــاری بمســاحت166/98 مترمربع 
بشــماره9611فرعی مجــزی از289 فرعــی از پــاک 11- 

اصلــی واقــع در زیــدی بخش2کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034013102هیأت  43(رای 
بشــماره  ماریــف  فرزنــد  فــاح  اول.داریــوش 
بشــماره  بروجــرد  از  شناســنامه891صادره 
یکبابخانــه  ملی4131290375-ششــدانگ 
بشــماره9612فرعی  مترمربــع  بمســاحت137/95 
مجــزی از406فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  زیــدی 
شــماره139660302034013099هیأت  44(رای 
بشــماره  الــه  رحمــت  فرزنــد  اول.زهراآقــازاده 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه42صادره 
یکبابخانــه  ملی1261810112-ششــدانگ 
بشــماره9613فرعی  مترمربــع  بمســاحت210/75 
ــع در  ــی واق ــاک 11- اصل ــی از پ ــزی از5316فرع مج

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  زیــدی 
دوم. شــماره139660302034013948هیأت  45(رای 

آقاجــواد  فرزنــد  نشــلجی  میرفتاحــی  ســیدفتاح 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه16صادره  بشــماره 
زمیــن  یکقطعــه  ملی1262826268-ششــدانگ 
بمســاحت180/82مترمربع  برســاختمان  مشــتمل 
ــاک  ــی از پ ــزی از321فرع ــی مج ــماره 9618 فرع بش
ــدی بخش2کاشــان)خریداری  ــع در زی ــی واق 11- اصل

ازخانــم مهنــاز فرزیــن(
شــماره139660302034013095هیأت  46(رای 
آقــا  نیکــو فرزنــد علــی  اول.ابوالفضــل محمــدی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه21صادره  بشــماره 
ســاختمان  ملی1263147879-ششــدانگ 
مشــتمل بردوبــاب مغــازه بمســاحت41/14مترمربع 
بشــماره4196فرعی مجــزی از4089فرعــی از پــاک 
12- اصلــی واقــع در جمــال ابــاد بخش2کاشــان)مالک 

رســمی(
شــماره139660302034014260هیأت  47(رای 
ابوالفضــل  فرزنــد  آبــادی  زارع حســن  اول.مریــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه19صادره  بشــماره 
مغــازه  یکبــاب   ملی1263029663-ششــدانگ 
بمســاحت20/55مترمربع بشــماره4198فرعی مجــزی 
از192 و4091 فرعــی از پــاک 12- اصلــی واقــع در 
جمــال ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از زهــرا علیــزاده 

وغیــره(
شــماره139660302034009318هیأت  48(رای 
بشــماره  اکبــر  فرزنــد  مفــرد  بنفشــی  اول.شــها 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1293صادره 
ملی1261943260-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت110 
مترمربــع بشــماره5669 فرعــی مجــزی از1600فــر 
ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ ع
بخش2کاشــان)خریداری ازورثــه محمدعلــی کریمــی(

شــماره139660302034013094هیأت  49(رای 
بشــماره  ناصــر  فرزنــد  خشــای  اول.عبــاس 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه7صادره 
مغــازه  یکبــاب  ملی1263107321-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره5756  مترمربــع  بمســاحت22/5 
مجــزی از3192فــر عــی از پــاک 13- اصلــی واقــع در 
رســمی( بخش2کاشــان)مالک  حکیــم  دشــت 
اول. شــماره139660302034001687هیأت  50(رای 
ابراهیــم  فرزنــد  پورمحمودآبــادی  محمدحســن 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
ســاختمان  ملی1250329531-ششــدانگ 
بشــماره22319  بمســاحت136/60مترمربع 
فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034005902هیأت  51(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  اکبــرزاده  اول.ابوالفضــل 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه4صادره  بشــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1263237010-چهــار 
یکبابخانــه بمســاحت212/80مترمربع بشــماره22432 
فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

ازمحمدخیرخــواه(  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034005903هیأت  52(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  رهقــی  خلیلــی  اول.لیــا 
بشــماره شناســنامه1392صادره از کاشــان بشــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملــی1261228502-دو 
یکبابخانــه بمســاحت212/80مترمربع بشــماره22432 
فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

ازمحمدخیرخــواه(  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034005594هیأت  53(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  دوســت  دوم.محبوبــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه580صادره  بشــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1262364434-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت110/35مترمربع بشــماره22444 
فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمالکیــن 

مشــاعی ناجــی ابــاد(
 54(رای شــماره139660302034005593هیأت دوم.

ــماره  ــدی بش ــد مه ــدم فرزن ــی مق ــا زعفران محمدرض
شناســنامه229صادره از

دانــگ  ملی1262324912-ســه  بشــماره  کاشــان 
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت110/35مترمربع 
بشــماره22444 فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در 
ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش ــی اب ناج

ــاد(  ــی اب ــاعی ناج ــن مش ازمالکی
شــماره139660302034009237هیأت  55(رای 
اول.محمــد عظیمــی مهــر فرزنــد حســن بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه39574صادره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1260385787-ســه 
ــماره22465  ــاحت201/15مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034009238هیأت  56(رای 
ســلطانعلی  فرزنــد  کیــا  رضائــی  اول.فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه53صادره  بشــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1262873851-ســه 
ــماره22465  ــاحت201/15مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034009313هیأت  57(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  خمبــی  ملکــی  اول.رضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه13صادره 
یکبابخانــه  ملی1263018361-ششــدانگ 

بمســاحت120مترمربع بشــماره22467 فرعــی مجــزی 
ــع در ناجــی  ــی واق ــاک15 - اصل ــی از پ از7884فرع
ــه ابراهیمــی(  ــاد بخش2کاشــان)خریداری ازروح ال اب
شــماره139660302034009322هیأت  58(رای 
فرزنــد  ارمکــی  گندمــکار  اول.محمداســماعیل 
تهــران  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  حســن 
یکبابخانــه  ملی0016900510-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت100مترمربع بشــماره22469 فرعــی مجــزی 
از7141فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034009249هیأت  59(رای 
بشــماره  فرزندنجفعلــی  اول.اصغرزارعــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3128صادره 
از ششــدانگ  ونیــم  ملی1260756289-چهاردانــگ 
ــماره22470  ــاحت111/86مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
ــی  ــاک15- اصل ــی از پ ــزی از3624 فرع ــی مج فرع
ــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(  ــع در ناجــی اب واق
شــماره139660302034009250هیأت  60(رای 
رضــا  غریــب  فرزنــد  رعیــت  اول.فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3صادره  بشــماره 
ملی1263530011-یــک دانــگ ونیــم از ششــدانگ 
ــماره22470  ــاحت111/86مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
ــی  ــاک15- اصل ــی از پ ــزی از3624 فرع ــی مج فرع
ــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(  ــع در ناجــی اب واق
شــماره139660302034009282هیأت  61(رای 
ســیداصغر  فرزنــد  نگهبــان  ســادات  اول.فهیمــه 
ــماره  ــان بش ــنامه51092صادره از کاش ــماره شناس بش
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1260500934-ســه 
بشــماره22471  بمســاحت160مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034009283هیأت  62(رای 
بشــماره  کاظــم  فرزنــد  یگانــه  اول.هــادی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1805صادره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1261182596-ســه 
بشــماره22471  بمســاحت160مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک 
اول. شــماره139660302034011026هیأت  63(رای 

بشــماره  عباســعلی  فرزنــد  خاکســاری  مهــدی 
بشــماره  وبیــدگل  آران  از  شناســنامه144صادره 
یکبابخانــه  ملی6199882156-ششــدانگ 
بشــماره22487  بمســاحت234/2مترمربع 
فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
بخشــی(  ازشمســی  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034011031هیأت  64(رای 
جعفرآقــا  فرزنــد  کاشــانی  غفــاری  اول.طاهــره 
بشــماره شناســنامه579صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262287359-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره22488  بمســاحت132مترمربع 
مجــزی از6904 فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع 
در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازعبدالــه 

رضائــی نــژاد( 
اول. شــماره139660302034010722هیأت  65(رای 
لیــا مبینــی فرزند عبــاس بشــماره شناســنامه10صادره 
ملی1262996351-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت132مترمربع  مســکونی  ســاختمان 
فرعــی  از7104  مجــزی  فرعــی  بشــماره22491 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک  از 

تنباکــوکار(  جــواد  از  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034010409هیأت  66(رای 
محمــد  فرزنــد  برزکــی  جلیلــی  دوم.مهــدی 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه953صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی0056425465-ششــدانگ 
بمســاحت132مترمربع بشــماره22496 فرعــی مجزی 
ــی واقــع در ناجــی  از7104 فرعــی از پــاک 15 - اصل

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  ابــاد 
شــماره139660302034010273هیأت  67(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  ظهیرکاشــانی  دوم.ماشــااله 
بشــماره شناســنامه825صادره از کاشــان بشــماره 
بــاغ  یکــدرب  ملی1262251826-ششــدانگ 
مشــتمل برســاختمان بمســاحت5793 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــاک15- اصل ــی از پ بشــماره22502 فرع
ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

ورثــه احمدامیــر( 
شــماره139660302034010633هیأت  68(رای 
حســینعلی  فرزنــد  آرانــی  دوم.احمدزهتــاب 
وبیــدگل  آران  از  شناســنامه84صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی6199695666-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت120 مترمربــع بشــماره22509 فرعــی مجزی 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک15- اصل ــی از پ از6957فرع

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  ابــاد 
دوم. شــماره139660302034010938هیأت  69(رای 
انجمــن خیریــن مســکن ســاز کاشــان بشناســه 
ســاختمان  یکبــاب  ملی10260066212-ششــدانگ 
ــع بشــماره22513 فرعــی  بمســاحت939/75 مترمرب
ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ازپ
کاشــان )خریــداری مــع الواســطه ازمالکیــن مشــاعی 

ــاد( ناجــی اب
شــماره139660302034010920هیأت  70(رای 
محمــد  فرزنــد  ســرواله  محمــدی  دوم.جلیــل 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه104صادره  بشــماره 
ســاختمان  یکبــاب  ملی1261810732-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره22514  بمســاحت64/80مترمربع 
ــی واقــع در  مجــزی از6672فرعــی از پــاک15- اصل

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  ناجــی 
شــماره139660302034011002هیأت  71(رای 
بشــماره  خدامــراد  فرزنــد  فرضــی  دوم.هاشــم 
بشــماره  ســنندج  از  شناســنامه1444صادره 
3730911112-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت85/50 
مجــزی  فرعــی  بشــماره22521  مترمربــع 
ــع در ناجــی  ــی واق ــاک15 - اصل ــی از پ از6786فرع

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  ابــاد 
شــماره139660302034012683هیأت  72(رای 
فرزنــد  کاشــانی  فــرد  رســولی  دوم.ســبحان 
کاشــان  از  شناســنامه14211صادره  بشــماره  علــی 
دانــگ  ملی1263454593-ســه  بشــماره 
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت148/35مترمربع 

بشــماره22534 فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در 
ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش ــی اب ناج

ازمالکیــن مشــاعی ناجــی ابــاد(
شــماره139660302034012684هیأت  73(رای   
اصغــر  علــی  فرزنــد  ســرایداری  دوم.مهدیــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
ملی1250315913-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت148/35مترمربع بشــماره22534 فرعــی از 

پــاک15-
اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه ازمالکیــن مشــاعی ناجــی ابــاد( 
شــماره139660302034013462هیأت  74(رای 
محمــد  علــی  فرزنــد  خامکــی  دوم.مرضیــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه207صادره  بشــماره 
ملی1261715519-ششــدانگ قطعــه زمیــن مشــتمل 
براطــاق بمســاحت170/84مترمربع بشــماره22566 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
بخش2کاشــان)خریداری ازعبــاس جعفــری کاشــی( 
شــماره139660302034012513هیأت  75(رای 
اکبــر  فرزنــد  ابــادی  ناجــی  اول.ملیحــه 
کاشــان  از  شناســنامه777صادره  بشــماره 
ملی1261995491-ششــدانگ  بشــماره 
برســاختمان  محصورمشــتمل  زمیــن  قطعــه 
بشــماره22571  بمســاحت3241/79مترمربع 
فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد 
ابــادی(  ناجــی  ازاکبــر  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034012507هیأت  76(رای 
بشــماره  اکبــر  فرزنــد  ابــاد  ناجــی  اول.نیــره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه45262صادره 
قطعــه  ملی1260442675-ششــدانگ 
بابخانــه  برچنــد  محصورمشــتمل  زمیــن 
بشــماره22572  بمســاحت2648/01مترمربع 
فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد 
ابــادی(  ناجــی  ازاکبــر  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034011727هیأت  77(رای 
بشــماره  رضــا  فرزنــد  منوچهــری  اول.علیرضــا 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه8361صادره 
ملی0064921931-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی  بشــماره22574  بمســاحت112/5مترمربع 
مجــزی از2591 فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع 
ازمهــدی  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  درناجــی 

زحمــت کــش( 
شــماره139660302034011728هیأت  78(رای 
اول.مرضیــه حاجــی زاده تجرگانــی فینــی فرزنــد 
ماشــااله بشــماره شناســنامه78 صــادره از کاشــان 
ــگ ازششــدانگ  بشــماره ملی1262960789-ســه دان
ــماره22574  ــاحت112/5مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
از2591فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد 
بخش2کاشــان)خریداری ازمهــدی زحمــت کــش( 
شــماره139660302034012481هیأت  79(رای 
بشــماره  احمــد  فرزنــد  پشــتاره  اول.اســماعیل 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه44صادره 
ملی1263614246-ششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل 
بشــماره22575  بمســاحت0مترمربع  براطــاق 
فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد 
متعــدد(  ازمالکیــن  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034011733هیأت  80(رای 
اول.علــی اصغــر عظیمــی رهقــی فرزنــد عبــاس 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه19صادره  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان 1263261485-س
فرعــی  بشــماره22577  بمســاحت94/10مترمربع 
ــع  ــی واق ــاک15- اصل ــی از پ ــزی از 9738 فرع مج

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  درناجــی 
شــماره139660302034011734هیأت  81(رای 
خدابخــش  فرزنــد  عباســی  اول.فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه11صادره  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان 1263289045-س
فرعــی  بشــماره22577  بمســاحت94/10مترمربع 
ــع  ــی واق ــاک15- اصل ــی از پ ــزی از9738 فرع مج
رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  درناجــی 

شــماره139660302034012252هیأت  82(رای 
بشــماره  حســین  فرزنــد  زارعــی  اول.محمدرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه44469صادره 
یکبابخانــه  ملی1260434745-ششــدانگ 
بمســاحت100مترمربع بشــماره22578 فرعــی مجــزی 
ــی  ــع درناج ــی واق ــاک15 - اصل ــی از پ از7720فرع
ازمجیدعابــدی(  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 
شــماره139660302034011834هیأت  83(رای 
بشــماره  احمــد  فرزنــد  نهــاد  نیــک  اول.محســن 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1283صادره 
ملی1263325378-ششــدانگ چهاردیواری مشــتمل 
بشــماره22580  بمســاحت119/9مترمربع  براطــاق 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد 
ــده(  ــمت کنن ــدی قس ــان)خریداری ازمه بخش2کاش
شــماره139660302034013090هیأت  84(رای 
مصطفــی  فرزنــد  ونــی  میرزائــی  اول.زهــرا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه15صادره  بشــماره 
ســاختمان  یکبــاب  ملی1263170791-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره22581  بمســاحت52/6مترمربع 
مجــزی از10796فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع 
ازحســن  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  درناجــی 

صادقــی( 
شــماره139660302034013100هیأت  85(رای 
بشــماره  انــور  فرزنــد  بابایــی  اول.محمدرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه2651صادره 
یکبابخانــه  ملی1261973593-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره22582  بمســاحت119مترمربع 
مجــزی از6967فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  درناجــی 
شــماره139660302034011758هیأت  86(رای 
اول.حســین محمودبیگــی فرزنــد علــی اکبــر 
بشــماره شناســنامه1792صادره از کاشــان بشــماره 
ملی1261070763-ســه دانــگ ازششــدانگ یکباب 
ســاختمان بمســاحت75مترمربع بشــماره22583 
پــاک15-  از  فرعــی  از7943  مجــزی  فرعــی 
اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخش2کاشــان)مالک 

ــمی(  رس
شــماره139660302034011759هیأت  87(رای 

ــد  ــی محم ــد عل ــر فرزن ــان نیاس ــره غفاری اول.نی
بشــماره شناســنامه2765صادره از کاشــان بشــماره 
ملی1261100654-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بمســاحت75مترمربع بشــماره22583 
فرعــی مجــزی از  7943 فرعــی از پــاک15- 
اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخش2کاشــان)مالک 

رســمی( 
شــماره139660302034011830هیأت  88(رای 
اول.علیرضــا ملــک پــور ارانــی فرزنــد حســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
بــاغ  یکبابخانــه  ملی1250147522-ششــدانگ 
بشــماره22586  بمســاحت227/4مترمربع 
ــاد  ــی اب ــع درناج ــی واق ــاک15- اصل ــی از پ فرع
بخشــی(  ازشمســی  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034013112هیأت  89(رای 
نــژاد فرزنــد عبــدل بشــماره  اول.غامحســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1صادره 
یکبابخانــه  ششــدانگ  ملــی1262610397- 
فرعــی  بشــماره22587  بمســاحت95مترمربع 
مجــزی ازشــماره14639فرعی از پــاک15 - اصلــی 
ابــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع درناجــی 

ازخانــم صدیقــه نــژاد( 
شــماره139660302034011839هیأت  90(رای 
ســیدمحمد  فرزنــد  میرصیفــی  اول.فخــری 
کاشــان  از  شناســنامه2342صادره  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1261096241-شش بش
بمســاحت170/89مترمربع بشــماره22588 فرعــی 
مجــزی از7932 فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع 
درناجــی ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی( 

شــماره139660302034012495هیأت  91(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  زارع  اول.احمدرحیــم 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه5529صادره 
باغچــه  یکــدرب  ملی0049155024-ششــدانگ 
بمســاحت155/30مترمربع  براطــاق  مشــتمل 
ــع  ــی واق ــاک15- اصل ــماره22589فرعی از پ بش
درناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازمالکیــن 

متعــدد(
شــماره139660302034012712هیأت  92(رای   
دوم.اعظــم میــرزازاده فرزنــد محمــد بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه41944صادره 
یکبابخانــه  ملی1260409511-ششــدانگ 
بمســاحت69/58مترمربع بشــماره22590 فرعــی از 

پــاک15- اصلــی واقــع در
ناجی اباد بخش2کاشان)مالک رسمی( 

شــماره139660302034012719هیأت  93(رای 
ــت  ــد اباصل ــی فرزن دوم.محســن مصلحــی وادقان
بشــماره شناســنامه15صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263264115-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره22591  بمســاحت135مترمربع 
مجــزی از7942فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع 
مــع  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  درناجــی 

ازســیدناصرمیرجعفری(  الواســطه 
شــماره139660302034012390هیأت  94(رای 
بشــماره  محمــد  فرزنــد  پیــرزاده  دوم.اعظــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه43359صادره 
یکبابخانــه  ملی1260423654-ششــدانگ 
بشــماره22592  بمســاحت354/60مترمربع 
ــاد  ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک15- اصل ــی از پ فرع
ــی  ــوران فقیه ــم ت ــان)خریداری ازخان بخش2کاش

نراقــی( 
شــماره139660302034012644هیأت  95(رای 
حســن  فرزنــد  ابــادی  ناجــی  دوم.ابوالفضــل 
کاشــان  از  شناســنامه51222صادره  بشــماره 
ــه  بشــماره ملی1260502236-ششــدانگ یکبابخان
بشــماره22593  بمســاحت230/45مترمربع 
درناجــی  واقــع  اصلــی  پــاک15-  از  فرعــی 
الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 
رضــا  احدازورثــه  کاشــی  بخشــی   ازشمســی 

بخشی( 
شــماره139660302034012666هیأت  96(رای 
محمدعلــی  فرزنــد  عبدالملکــی  دوم.مجتبــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1250032474-ششــدانگ 
بشــماره22594  بمســاحت59/27مترمربع 
ــاد  ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک15- اصل ــی از پ فرع
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از مالکیــن 

مشــاعی ناجــی ابــاد( 
شــماره139660302034013107هیأت  97(رای 
حســین  فرزنــد  خانــی  دوم.زهراحاجــی 
بشــماره شناســنامه18صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262898080-ششــدانگ 
بمســاحت112/5مترمربع بشــماره22595 فرعــی 
مجــزی از7993فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  درناجــی 
98(رای شماره139660302034012084هیأت دوم.

سیدحســن حســینی پورمرقــی فرزندســیدمحمود 
بشــماره شناســنامه55 صــادره ازکاشــان بشــماره 
کارگاه  یکبــاب  ملی1263036244-ششــدانگ 
بشــماره22596  بمســاحت126/77مترمربع 
ــاد  ــع درناجــی اب ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازورثــه 

ــی(  رضابخش
شــماره139660302034012078هیأت  99(رای 
محمدجعفــر  فرزنــد  گلســتانئی  دوم.علیرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1250199107-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره22597  بمســاحت152مترمربع 
ابــاد  درناجــی  واقــع  اصلــی  پــاک15-  از 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازحســین 

غیــره(  و  باباقربانــی 
شــماره139660302034012503هیأت  100(رای 
ــی  ــد تق ــی فرزن ــور پاپک ــم پ ــین ابراهی اول.حس
ــماره  ــان بش ــنامه1091صادره از کاش ــماره شناس بش
یکبابخانــه  ملی1262082587-ششــدانگ 
بمســاحت114/75مترمربع بشــماره22598 فرعــی 
اصلــی  پــاک15-  از  فرعــی  از2726  مجــزی 
ابــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع درناجــی 
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139660302034011847هیــأت  شــماره  101(رای 
علــی  فرزنــد  اســترکی  کدخــدا  اول.حســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه19صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262333083-ششــدانگ 
مجــزی  بشــماره22601فرعی  بمســاحت90مترمربع 
ــاد  ــع درناجــی اب ــی واق ــاک15- اصل ــی از پ از2698فرع
محمــودزاده(  الــه  ازولــی  بخش2کاشــان)خریداری 
هیــأت  شــماره139660302034013084  102(رای 
بشــماره  اکبــر  فرزنــد  معراجــی  اول.حســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1474صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1261836529-س
بمســاحت125مترمربع بشــماره22602 فرعــی مجــزی 
ــاد  ــی واقــع درناجــی اب از5031 فرعــی از پــاک15- اصل
ــواده  ــه ن ــیده فاطم ــم س ــان)خریداری ازخان بخش2کاش

ســلوک(  خــوش  ومهــرداد 
هیــأت  شــماره139660302034013085  103(رای 
منوچهــر  فرزنــد  خوزانــی  کریمــی  اول.ســعیده 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه521صادره  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1262033586-س
مجــزی  بشــماره22602فرعی  بمســاحت125مترمربع 
ــاد  ــی اب ــع درناج ــی واق ــاک15- اصل ــی از پ از5031فرع
ــواده  ــه ن ــیده فاطم ــم س ــان)خریداری ازخان بخش2کاش

ومهــرداد خــوش ســلوک( 
شــماره139660302034013070هیأت  104(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  زارع  اســمعیلی  اول.نفیســه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه7172صادره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1263384234-ســه 
چهاردیــواری مشــتمل براطــاق بمســاحت152مترمربع 
بشــماره22603 فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در 

بخش2کاشــان  ابــاد  ناجــی 
شــماره139660302034013071هیأت  105(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  زارع  اســمعیلی  اول.زهــرا 
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره ملی1250147077-

ــاق  ــواری مشــتمل براط ــگ ازششــدانگ چهاردی ســه دان
از  فرعــی  بشــماره22603  بمســاحت152مترمربع 
ــان  ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک15- اصل پ
شــماره139660302034011828هیأت  106(رای 
بشــماره  رضــا  فرزنــد  فینــی  مختــاری  اول.نعیمــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3746صادره 
ــتمل  ــور مش ــن محص ــدانگ زمی ملی1262109094-شش
برســاختمان بمســاحت1425/46مترمربع تشــکیل شــده 
ازشــماره 22604 فرعــی از پــاک 15 اصلــی واقــع درناجی 
ــی واقــع در فیــن  ــاد و11080 فرعــی از پــاک33- اصل آب

کوچــک بخــش2 کاشــان 
107(رای شــماره139660302034000381هیأت اول.حجت 
خبــره کاشــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه0صادره 
1250524482-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
چهاردیــواری مشــتمل براطــاق بمســاحت148/15مترمربع 
بشــماره6522 فرعــی مجــزی از 186 فرعــی از پاک 23- 
ــان)خریداری از  ــن بخش2کاش ــع در درب فی ــی واق اصل

عــذرا بخشــی( 
ــی  ــماره139660302034013104هیأت اول.عل 108(رای ش
اکبــر مقامی راد فرزند رضا بشــماره شناســنامه393صادره 
ملی1261824601-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره6542  بمســاحت164/7مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی مجــزی از 6433فرعــی از پــاک 23- اصلــی 

واقــع در درب فیــن بخش2کاشــان)مالک رســمی( 
شــماره139660302034013105هیأت  109(رای 
بشــماره  رضــا  فرزنــد  جبرکــش  اول.محمدرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه484صادره 
یکبابخانــه  ملی1262293529-ششــدانگ 
بمســاحت164/7مترمربع بشــماره6543 فرعــی مجــزی 
از6433فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع در درب فیــن 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک 
دوم. شــماره139660302034010701هیأت  110(رای 
احمــد  فرزنــد  نــژاد  ذوالفقــاری  محمــد  علــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1323صادره  بشــماره 
دامــداری  یکبــاب  ملی1261613031-ششــدانگ 
بمســاحت141/68مترمربع بشــماره6771 فرعــی مجــزی 
از81 فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقــع در درب فیــن 
ــوم  ــع الواســطه ازوراث مرح بخش2کاشــان)خریداری م

هاشــمیان( حســین 
 111(رای شــماره139660302034012700هیأت دوم.مهدی 
صحــت فرزنــد جــواد بشــماره شناســنامه405صادره 

ازکاشــان بشــماره
یکبابخانــه  ملی1262378346-ششــدانگ 
بمســاحت154/30مترمربع بشــماره6776 فرعــی مجــزی 
از76فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقــع در درب فیــن 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازسیداســداله 

هاشــمیان(
اول. شــماره139660302034013091هیأت  112(رای 
بشــماره  اکبــر  فرزنــد  ابــاد  ناجــی  امیرحســین 
ــی1250201049- شناســنامه0صادره ازکاشــان بشــماره مل
ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل بــر ســاختمان 
فرعــی  بشــماره6777  بمســاحت825/58مترمربع 
مجــزی از361فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقــع در درب 
ــی ناجــی  ــن بخش2کاشــان)خریداری از فاطمــه وعل فی

ابــادی(
شــماره139660302034013098هیأت  113(رای 
حســینعلی  فرزنــد  کمشــوری  نــوری  اول.شــاپور 
کرمانشــاه  از  شناســنامه764صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی3253251799-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت114مترمربع بشــماره6778 فرعــی مجــزی 
ــن  ــع در درب فی ــی واق ــاک 23- اصل ــی ازپ از361فرع
ــه سیدحســین رضــوی( بخش2کاشــان)خریداری از ورث
اول. شــماره139660302034011829هیأت  114(رای 

اکبــر  ســیدعلی  فرزنــد  زاده  رضــوی  سیدحســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه10صادره  بشــماره 
ملی1263084834-ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل 
بر ســاختمان بمســاحت246/33مترمربع بشــماره 6779 
فرعــی مجــزی از238فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقــع 

فیــن بخش2کاشــان)مالک رســمی( در درب 
دوم. شــماره139660302034012754هیأت  115(رای 
بشــماره  عزیزالــه  فرزنــد  هنجنــی  علیــزاده  فاطمــه 
شناســنامه10صادره ازنطنز بشــماره ملــی1239785984-

یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  دهــم  ســه 
بمســاحت107/70مترمربع بشــماره6781 فرعــی مجــزی 

از شــماره 249 فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقــع در درب 
قهــری( بخش2کاشــان)انتقال  فیــن 

هیــأت  شــماره139660302034012769  116(رای 
عزیزالــه  فرزنــد  هنجنــی  علیــزاده  دوم.حســن 
بشــماره  ازنطنــز  شناســنامه53صادره  بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  پنجــم  ملی1239526865-ســه 
بشــماره6782  بمســاحت107/70مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی مجــزی از شــماره249فرعی ازپــاک 23- اصلــی 
قهــری( بخش2کاشــان)انتقال  فیــن  درب  در  واقــع 

هیــأت  شــماره139660302034012766  117(رای 
عزیزالــه  فرزنــد  هنجنــی  علیــزاده  دوم.حســین 
بشــماره  ازنطنــز  شناســنامه17صادره  بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  پنجــم  ملی1239796838-ســه 
بشــماره6782  بمســاحت107/70مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی مجــزی از شــماره249فرعی ازپــاک 23- اصلــی 
قهــری( بخش2کاشــان)انتقال  فیــن  درب  در  واقــع 
دوم. شــماره139660302034012773هیأت  118(رای 
بشــماره  عبــاس  فرزنــد  هنجنــی  علیــزاده  عزیزالــه 
ــی1239586191- ــماره مل ــز بش ــنامه1صادره ازنطن شناس

یکبابخانــه  ازششــدانگ  ونیــم  دانــگ  چهــار 
بمســاحت107/70مترمربع بشــماره6782 فرعــی مجــزی 
از شــماره 249 فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقــع در درب 

قهــری( بخش2کاشــان)انتقال  فیــن 
شــماره139660302034013092هیأت  119(رای 
ســیدمرتضی  فرزنــد  زعیمــی  اول.سیدحســین 
ازکاشــان  شناســنامه48508صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1260475115-ششــدانگ  بشــماره 
فرعــی  بشــماره6783  بمســاحت308/85مترمربع 
مجــزی از345 فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقــع در درب 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  فیــن 
شــماره139660302034013118هیأت  120(رای 
ســیدمرتضی  فرزنــد  زعیمــی  اول.ســیدعباس 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1117صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1261799879-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره6784  بمســاحت353/52مترمربع 
مجــزی از شــماره 345 فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقع 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  فیــن  درب  در 
شــماره139660302034013093هیأت  121(رای 
ســیدمرتضی  فرزنــد  زعیمــی  اول.ســیدعلی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1122صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262039592-ششــدانگ 
بمســاحت318/25مترمربع بشــماره6785 فرعــی مجزی 
ــن  ــع در درب فی ــی واق ــاک 23- اصل ــی ازپ از 345فرع

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034013074هیأت  122(رای 
ســیدمرتضی  فرزنــد  زعیمــی  اول.ســیدعلی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1122صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  ملی1262039592-دودانــگ 
بمســاحت109/25مترمربع بشــماره6786 فرعــی مجــزی 
ــع در درب  ــی واق ــاک 23- اصل از شــماره345فرعی ازپ

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  فیــن 
شــماره139660302034013075هیأت  123(رای 
ســیدمرتضی  فرزنــد  زعیمــی  اول.سیدحســین 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه48508صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  ملی1260475115-دودانــگ 
بمســاحت109/25مترمربع بشــماره6786 فرعــی مجــزی 
ــع در درب  ــی واق ــاک 23- اصل از شــماره345فرعی ازپ

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  فیــن 
شــماره139660302034013076هیأت  124(رای 
ســیدمرتضی  فرزنــد  زعیمــی  اول.ســیدعباس 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1117صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  ملی1261799879-دودانــگ 
بمســاحت109/25مترمربع بشــماره6786 فرعــی مجــزی 
ــع در درب  ــی واق ــاک 23- اصل از شــماره345فرعی ازپ

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  فیــن 
شــماره139660302034001153هیأت  125(رای 
بشــماره  عباســعلی  فرزنــد  ئــی  چشــمه  دوم.علــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه7414صادره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1260580482-ســه 
بمســاحت165/95مترمربع  ازیکبابخانــه  قســمتی 
ــاک  ــماره146فرعی ازپ ــزی از ش ــماره1419فرعی مج بش
ــان)خریداری  ــه بخش2کاش ــع در دیزچ ــی واق 24- اصل

ئــی( چشــمه  ازعباســعلی 
دوم. شــماره139660302034001154هیأت  126(رای 

محمدبشــماره  فرزنــد  فینــی  زاده  میــراب  طاهــره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3648صادره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1261012763-ســه 
بمســاحت165/95مترمربع  ازیکبابخانــه  قســمتی 
ــاک  ــماره146فرعی ازپ ــزی از ش ــماره1419فرعی مج بش
24-اصلــی واقــع دردیزچــه بخش2کاشــان)خریداری 

ئــی( چشــمه  ازعباســعلی 
شــماره139660302034005906هیأت  127(رای 
عباســعلی  فرزنــد  سفیدگرنیاســر  اول.ســمیرا 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه0صادره  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1250228212-س
بمســاحت87/57مترمربع بشــماره1424فرعی مجــزی از 
ــع دردیزچــه  ــی واق شــماره 108 فرعــی ازپــاک 24-اصل

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034005907هیأت  128(رای 
مرتضــی  فرزنــد  زاده  خراســانی  اول.مجتبــی 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه0صادره  بشــماره 
ملی1250080193-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت87/57مترمربع بشــماره1424فرعی مجــزی 
از شــماره108 فرعــی ازپــاک 24-اصلــی واقــع دردیزچــه 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034011842هیأت  129(رای 
بشــماره  احمــد  فرزنــد  زارع  زاده  اول.سعیدحســن 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1483صادره 
یکبابخانــه  ملی1262043204-ششــدانگ 
بمســاحت132/41مترمربع بشــماره1433 فرعــی مجــزی 
ازشــماره161 فرعــی ازپــاک 24- اصلــی واقــع در دیزچــه 
مظلــوم( ابراهیــم  ورثــه  از  بخش2کاشــان)خریداری 

شــماره139660302034013096هیأت  130(رای   
بشــماره  حســن  فرزنــد  زیــدی  شــاه  اول.احتــرام 

ازکاشــان شناســنامه7صادره 
یکبابخانــه  ملی1262916216-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت108/36مترمربع بشــماره1434 فرعــی مجــزی 
ازشــماره105فرعی از پــاک 24- اصلــی واقــع در دیزچــه 

بخش2کاشــان)خریداری از حســن شــاه زیــدی(
هیــأت  شــماره139560302034025267  131(رای 
فینــی فرزنــد حســن  علیــزاده مقــدم  اول.احســان 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه209صادره  بشــماره 
ملی1263560423-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت134 
ــی  ــزی از881فرع ــی مج ــماره10750 فرع ــع  بش مترمرب
کوچــک  فیــن  در  واقــع  اصلــی   -33 پــاک  از 

علیــزاده( ازحســن  بخش2کاشــان)خریداری 
دوم. شــماره139660302034010688هیأت  132(رای 

ــنامه 826  ــماره شناس ــود بش ــد مقص ــری فرزن محمدهی
صــادره از قزویــن بشــماره ملی4321902851-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت702/40  وباغچــه   یکبابخانــه 
بشــماره11037 فرعــی مجــزی از694فرعــی از پاک 33- 
اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخش2کاشــان)خریداری 
مــع الواســطه ازحــاج فــرج الــه وماشــااله نیــک بخــت(
شــماره139660302034005651هیأت  133(رای 
سیدحســن  فرزنــد  نیــا  شــکوهی  دوم.ســیدمرتضی 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه1709صادره  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1262088763-س
بمســاحت108/50مترمربع بشــماره11038 فرعــی مجــزی 
ــا  ــن علی ــع درفی ــی واق ــاک 33- اصل از 312 فرعــی ازپ

بخشــیان( ازمریــم   بخش2کاشــان)خریداری 
134(رای شــماره139660302034005650هیأت دوم.بهاره 
کریمــی شــهرابی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه0صادره 
دانــگ  ملی1250188997-ســه  بشــماره  ازکاشــان 
بمســاحت108/50مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره11038 فرعــی مجــزی از312 فرعــی ازپــاک 
33- اصلــی واقــع درفین علیــا بخش2کاشــان)خریداری 

ــیان( ــم  بخش ازمری
دوم. شــماره139660302034010649هیأت  135(رای 
ــیدخلیل  ــد س ــو فرزن ــه ن ــی مزرع ــیدمهدی طباطبائ س
کاشــان  از  صــادره   2458 شناســنامه  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262052947-ششــدانگ  بشــماره 
فرعــی  بشــماره11039  مترمربــع  بمســاحت122/30 
ــع در  ــی واق ــاک 33- اصل مجــزی از 3421 فرعــی از پ

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  کوچــک  فیــن 
ــا  ــماره139660302034010582هیأت اول.رض 136(رای ش
ســلمانیان فینــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 
59 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1262885558-
برســاختمان  مشــتمل  باغچــه  ششــدانگ 
بمســاحت917/95 مترمربــع بشــماره11040 فرعــی مجزی 
از354و355فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن 
ــازاده( ــول جویپ ــان)خریداری ازبت ــک بخش2کاش کوچ
دوم. شــماره139660302034012396هیأت  137(رای 

حمیدرضــا ســرکارفینی فرزنــد یدالــه بشــماره شناســنامه 
438صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1263562728-
ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت174/84مترمربع 
بشــماره11076فرعی مجــزی از891 فرعــی از پــاک 33- 
اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخش2کاشــان)خریداری 

ــه ســرکارفینی( ازیدال
اول. شــماره139660302034011735هیأت  138(رای 

بشــماره  اصغــر  فرزنــد  فینــی  اســماعیلی  مهــدی 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   6172 شناســنامه 
ملی1263374239-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه  
بمســاحت228/5 مترمربــع بشــماره11077 فرعــی مجزی 
از2106 فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن 
ازاصغراســماعیلی( بخش2کاشــان)خریداری  کوچــک 
اول. شــماره139660302034011736هیأت  139(رای 

ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد رض ــکان فرزن ــل پن ــه بی فاطم
ملــی1250222575- بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0

ــاحت228/5  ــه  بمس ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان س
 2106 از  مجــزی  فرعــی  بشــماره11077  مترمربــع 
فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 

ازاصغراســماعیلی( بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034011754هیأت  140(رای 
سیدمحســن  فرزنــد  اول.سیدســعیدپیغمبری 
بشــماره شناســنامه 1324 صــادره از تهــران بشــماره 
ــه   ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی0073713805-س
بمســاحت562/25مترمربع بشــماره11078 فرعــی مجزی 
فیــن  در  واقــع  اصلــی  پــاک 33-  از  از322فرعــی 
ــه حبیــب چــک  کوچــک بخش2کاشــان)خریداری ازورث

ــی( ــن فین ک
141(رای شــماره139660302034011755هیأت اول.فــرح 
محمــدی یگانــه فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 16439 
صــادره از تهــران بشــماره 0060540133-ســه دانــگ 
بمســاحت562/25مترمربع  یکبابخانــه   ازششــدانگ 
بشــماره11078 فرعــی مجــزی از322فرعــی از پاک 33- 
اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخش2کاشــان)خریداری 

ازورثــه حبیــب چــک کــن فینــی(
اول. شــماره139660302034013072هیأت  142(رای 

محمدعلــی فیضــی فرزند اقامصطفی بشــماره شناســنامه 
46492 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1260455033-
ــن محصورمشــتمل  ــه زمی ــگ ازششــدانگ قطع ســه دان
بشــماره11079  بمســاحت339/90مترمربع  براطــاق  
از27فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 

ــی( ــا طباطبائ ــان)خریداری ازمحمدرض بخش2کاش
اول. شــماره139660302034013073هیأت  143(رای 

شناســنامه  بشــماره  محمــود  فرزنــد  فرهادفرهــودی 
ــی1260595730- ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 8938ص
ــن محصورمشــتمل  ــه زمی ــگ ازششــدانگ قطع ســه دان
براطــاق  بمســاحت339/90مترمربع بشــماره  11079 از27 
فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 

ازمحمدرضــا طباطبائــی( بخش2کاشــان)خریداری 
اول. شــماره139660302034014308هیأت  144(رای 

احمــد  فرزنــد  فینــی  اکبــری  محمدجوادحاجــی 
بشــماره  کاشــان  از  36صــادره  شناســنامه  بشــماره 
ملی1262836239-ششــدانگ قســمتی از یکبابخانــه  
بمســاحت154مترمربع بشــماره11083 فرعــی مجــزی از 
843 فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
دوم. شــماره139660302034014285هیأت  145(رای 

زهــرا محســنی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 
ــدانگ  ــماره ملی0014040281-شش ــران بش ــادره از ته 0ص
بشــماره11086  بمســاحت129/25مترمربع  یکبابخانــه  
فرعــی مجــزی از2269فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــک بخش2کاش ــن کوچ در فی
ــماره139660302034014283هیأت دوم.رضا  146(رای ش
عقیقــی فرزند ســلطانعلی بشــماره شناســنامه 1906صادره 

ملی1261183606-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره11087  بمســاحت118/30مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی مجــزی از2269فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــک بخش2کاش ــن کوچ در فی
شــماره139560302034031157هیأت  147(رای 
حســن  فرزنــد  امیرخانــی  دوم.محمــد 
کاشــان  از  شناســنامه39صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  1262929237-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت219/20مترمربع بشــماره6783 فرعــی مجــزی 
از1342فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
بخش2کاشــان)خریداری ازاســماعیل نجاتــی ومریــم 

) ســلیمی
شــماره139560302034031159هیأت  148(رای 
حســن  فرزنــد  امیرخانــی  دوم.مهــدی 
کاشــان  از  شناســنامه69صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  1262965691-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت226/65مترمربع بشــماره6784 فرعــی مجزی 
از1342فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از علــی پرشــین(

شــماره139660302034032053هیأت  149(رای   
ســیدتقی  فرزنــد  طباطبائــی  ســادات  دوم.فاطمــه 
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه51945 ص ــماره شناس بش
بمســاحت138  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1260509451

5285 از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6785  مترمربــع 
 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازاحمدجعفــری 

ــی( فین
دوم. شــماره139660302034007410هیأت  150(رای 

مهدی نورالهی فرزندمحمدبشــماره شناســنامه8166صادره 
دانــگ  ملی1750945843-ســه  بشــماره  اهــواز  از 
بمســاحت180/70مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
بشــماره6916 فرعــی مجــزی از1154فرعــی از پــاک 34- 
ــان)خریداری  ــزرگ بخش2کاش ــن ب ــع در فی ــی واق اصل

ــی( ــیفای فین ــین س ــه حس ــطه ازورث ــع الواس م
شــماره139660302034007406هیأت  151(رای 
علــی  فرزنــد  طاهــری  زاده  دوم.ســرورقاضی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه68صادره  بشــماره 
ملی1263283306-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
ــزی  ــی مج ــماره6916 فرع ــاحت180/70مترمربع بش بمس
از1154فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازورثــه حســین 

ســیفای فینــی(
شــماره139660302034010908هیأت  152(رای 
رضــا  فرزنــد  قمصــری  نوابــی  دوم.اشــرف 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه660صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1261686543-ششــدانگ 
بمســاحت115/21مترمربع بشــماره6938 فرعــی مجــزی 
از82فرعــی ازپــاک   34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034010894هیأت  153(رای 
اقــا  فرزندعلــی  بختیــان  نیــک  دوم.مصطفــی 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه53صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262987441-ششــدانگ 
بمســاحت224/10مترمربع بشــماره6941 فرعــی مجــزی 
از1018فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
بخش2کاشــان)خریداری ازخانــم صدیقــه دارائــی نــوش 

آبــادی(
دوم. شــماره139660302034010944هیأت  154(رای 

ــماره  ــان بش ــن کاش ــهیداردهال فی ــه ش ــه خیری موسس
ــه  ــدانگ یکبابخان ــی 14003372250 -شش ــه مل شناس
بمســاحت102/50مترمربع بشــماره6942 فرعــی مجــزی 
از1122فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمحمــد 

ــی( ــربتیان فین ش
شــماره139660302034009643هیأت  155(رای 
عبــاس  فرزنــد  فینــی  عبدلیــان  اول.ســعید 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه102صادره  بشــماره 
1262987962-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی  بشــماره6943  بمســاحت244/40مترمربع 
ــع در  ــی واق ــاک 34- اصل ــی از پ ــزی از1148فرع مج
فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری ازســیف الــه 

خدادادیــان(
شــماره139660302034009644هیأت  156(رای 
اول.فاطمــه خدادادیــان فینــی فرزنــد رحمــت الــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه68صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  1263559001-ســه 
فرعــی  بشــماره6943  بمســاحت244/40مترمربع 
مجــزی از 1148 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع 
ــه  ــیف ال ــان)خریداری ازس ــزرگ بخش2کاش ــن ب در فی

خدادادیــان(
اول. شــماره139660302034011750هیأت  157(رای   
حامدبرهمن فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه96صادره 
دانــگ  ملی1263022162-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت197/75 مترمربــع 
بشــماره6968 فرعــی مجــزی از123فرعی از پــاک 34- 
اصلــی واقــع در فیــن ســفلی بخش2کاشــان)خریداری 

ــانی(  ــس وقارکاش ازانی
شــماره139660302034011751هیأت  158(رای 
محمــد  فرزنــد  فینــی  زاده  اول.زهراحســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه179صادره  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1263022995-س
فرعــی  بشــماره6968  مترمربــع  بمســاحت197/75 
مجــزی از123 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع 
ازانیــس  بخش2کاشــان)خریداری  ســفلی  فیــن  در 

وقارکاشــانی( 
شــماره139660302034012244هیأت  159(رای 
اول.مهــدی اخــوان فینــی فرزنــد حســین بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه4265صادره 
زمیــن  قطعــه  ملی1261018990-ششــدانگ 
محصورمشــتمل برانبــار بمســاحت423/27 مترمربــع 
شــماره5772  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6970 
فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034012248هیأت  160(رای 
بشــماره  فرزنــد حســن  آبــادی  اول.علــی شــمس 
بشــماره  وبیــدگل  آران  از  شناســنامه10760صادره 
ملی6199147571-ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــتمل 
براطــاق بمســاحت1024/85 مترمربــع بشــماره6971 

ــاک 34-  ــرعی از پ ــماره793 ف ــزی از ش ــی مج فرع
اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)مالک 

رســمی( 
ــرا  ــماره139660302034013088هیأت اول.زه 161(رای ش
رامــش کیــوی فرزند رجب بشــماره شناســنامه7120صادره 
ملی1260577651-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
ــواری مشــتمل برســاختمان بمســاحت367/70  چهارددی
ــع بشــماره6972 فرعــی مجــزی از شــماره5772  مترمرب
فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

بخش2کاشــان)مالک رســمی( 
شــماره139660302034012591هیأت  162(رای 
الــه  خلیــل  فرزنــد  ابراهیمــی  دوم.احســان 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه229صادره  بشــماره 
ملی1260962709-ســه دانــگ ازششــدانگ قطعــه زمیــن 
ــع  ــاحت168/10 مترمرب ــان بمس ــتمل براعی ــور مش محص
بشــماره 6975 فرعــی ازشــماره634 فرعــی از پاک 34- 
ــان)خریداری  ــزرگ بخش2کاش ــن ب ــع در فی ــی واق اصل

شــطفی(  محمدحســین  وراث 
شــماره139660302034012592هیأت  163(رای 
اســمعیل  فرزنــد  دره  ابراهیمــی  دوم.فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه232صادره  بشــماره 
ملی1260962733-ســه دانــگ ازششــدانگ قطعــه زمین 
ــع  ــاحت168/10 مترمرب ــان بمس ــتمل براعی ــور مش محص
بشــماره6975فرعی از634 فرعــی از پــاک 34- اصلــی 
واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری وراث 

شــطفی(  محمدحســین 
شــماره139660302034012631هیأت  164(رای 
الــه  خلیــل  فرزنــد  ابراهیمــی  دوم.احســان 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه229صادره  بشــماره 
ملی1260962709-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
از634  بشــماره6976  مترمربــع  بمســاحت170/90 
فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
ورثــه  از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

فینــی(  شــطفی  محمدحســین 
شــماره139660302034012632هیأت  165(رای 
اســمعیل  فرزنــد  دره  ابراهیمــی  دوم.فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه232صادره  بشــماره 
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1260962733-ســه دان
 634 از  بشــماره6976  مترمربــع  بمســاحت170/90 
فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
ورثــه  از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

فینــی(  شــطفی  محمدحســین 
شــماره139660302034013103هیأت  166(رای 
بشــماره  رجــب  فرزنــد  کیــوی  رامــش  اول.زهــرا 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه7120صادره 
یکبابخانــه  ملی1260577651-ششــدانگ 
بمســاحت103/21 مترمربــع بشــماره6981 فرعــی مجــزی 
از شــماره565فرعی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
ازمحمودگندمــی(  بخش2کاشــان)خریداری  بــزرگ 
شــماره139660302034009332هیأت  167(رای 
فرزنــد  ابــادی  حســن  چلــوی  اول.محمدرضــا 
حســین بشــماره شناســنامه 929 صــادره از کاشــان 
یکبابخانــه  ملی1260951723-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت255/8مترمربع بشــماره1488 فرعــی مجــزی 
از شــماره 676 فرعــی از پــاک 40- اصلــی واقــع در 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  حســن 
اول. شــماره139660302034009634هیأت  168(رای   
سیدماشــااله حســینی حســن ابــادی فرزنــد ســیدحیدر 
بشــماره شناســنامه 745 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1260949877-ســه دان

بمســاحت191/5مترمربع بشــماره1494
ــی  ــاک 40-اصل ــی از پ ــی مجــزی از شــماره9 فرع فرع
االرث   بخش2کاشان)ســهم  ابــاد  حســن  در  واقــع 

اززهراکریمــی( 
شــماره139660302034009635هیأت  169(رای 
بشــماره  رمضانعلــی  فرزنــد  شــفیعی  اول.خدیجــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1918صادره 
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1260795489-ســه دان
بمســاحت191/5مترمربع بشــماره1494 فرعــی مجــزی از 
شــماره9 فرعــی از پــاک 40-اصلــی واقــع در حســن اباد 

اززهراکریمــی(  االرث   بخش2کاشان)ســهم 
ــماره139660302034012729هیأت دوم.علی  170(رای ش
ــنامه32صادره  ــماره شناس ــااله بش ــد ماش ــان فرزن احس
ملی1262948371-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره1963  بمســاحت224/95مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی مجــزی از شــماره115فرعی از پــاک 40- اصلــی 
واقــع در حســن ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 

ــازاده(  ــول رض ــطه از بت الواس
شــماره139660302034011832هیأت  171(رای 
ســیدرضا  فرزنــد  حســینی  الــه  اول.ســیدحجت 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه33صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262985919-ششــدانگ 
ــی مجــزی از  بمســاحت177مترمربع بشــماره1964 فرع
ــن  ــع در حس ــی واق ــاک 40-اصل ــماره115فرعی از پ ش

ازرضــازاده(  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 
شــماره139660302034011742هیأت  172(رای 
بشــماره  حســن  فرزنــد  اول.محمدجوادشــیرزاد 
بشــماره  قــم  از  شناســنامه17828صادره 
ملی0381647366-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت154/05مترمربع بشــماره1965 فرعــی مجــزی 
ــع در  ــی واق ــاک 40-اصل ــماره115فرعی از پ ــده از ش ش
حســن ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازبتــول رضــازاده( 
شــماره139660302034011744هیأت  173(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  مهرانــی  اول.شــهناز 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه45235صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1260442391-س
بمســاحت154/05مترمربع بشــماره1965 فرعــی مجــزی 
از شــماره 115 فرعــی از پــاک 40-اصلــی واقع در حســن 

رضــازاده(  از  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 
شــماره139660302034012487هیأت  174(رای 
بشــماره  اکبــر  علــی  فرزنــد  اول.مجیدهلــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه44626صادره 
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1260436314-ســه دان
بمســاحت299/45مترمربع بشــماره1966 فرعــی مجــزی 
از شــماره 115 فرعــی از پــاک 40-اصلــی واقع در حســن 
رضــازاده(  ازبتــول  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 

شــماره139660302034012488هیأت  175(رای 
بشــماره  ابراهیــم  فرزنــد  باقــرزاده  اول.فهیمــه 

بشــماره  تهــران  از  شناســنامه13592صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی0069669864-س
بمســاحت299/45مترمربع بشــماره1966 فرعــی مجــزی 
ــع در  ــی واق ــاک 40-اصل ــماره115فرعی از پ ــده از ش ش
حســن ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازبتــول رضــازاده( 
شــماره139660302034014425هیأت  176(رای 
آبــادی فرزنــد ماشــااله  اول.علــی عباســی حســن 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه30صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262995396-ششــدانگ 
بمســاحت273/77مترمربع بشــماره1970 فرعــی مجزی 
واقــع  پــاک 40-اصلــی  از  از شــماره 1326 فرعــی 
ازماشــااله  ابــاد بخش2کاشــان)خریداری  در حســن 

عباســی( 
شــماره139460302034022044هیأت  177(رای 
دوم.محمدرضــا حســین حاجــی علــی فرزندحســن 
ازکاشــان  صــادره   1872 شناســنامه  بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1261045300-ســه  بشــماره 
بمســاحت146/13مترمربع  ســاختمان  یکبــاب 
ــع  ــی واق ــاک 45-اصل ــی ازپ ــماره6538 از301فرع بش
ــه  ــطه ازورث ــع الواس ــان)خریداری م درلتحربخش2کاش

اربابــی( عبــاس 
شــماره139460302034022045هیأت  178(رای   
فرزندعلــی  ابــادی  حســن  مهنــدس  دوم.فاطمــه 
ازکاشــان  صــادره   1043 شناســنامه  بشــماره  اکبــر 
ازششــدانگ  دانــگ  بشــماره ملی1260952861-ســه 
بمســاحت146/13مترمربع  ســاختمان  یکبــاب 
ــع  ــی واق ــاک 45-اصل ــی ازپ ــماره6538 از301فرع بش
ــه  ــطه ازورث ــع الواس ــان)خریداری م درلتحربخش2کاش

عبــاس اربابــی 
دوم. شــماره139660302034002401هیأت  179(رای 

بشــماره  علــی  فرزنــد  قمصــری  نجابــت  عبــاس 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3352صادره 
ســاختمان  یکبــاب  ملی1262061881-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره6877  بمســاحت140/40مترمربع 
ــع در  ــی واق ــاک45- اصل ــی از پ ــزی از1408 فرع مج
ــطه ازوراث  ــع الواس ــان)خریداری م ــر بخش2کاش لتح

هاشــمیان(  وســیدعلی  ســیدمحمد 
شــماره139660302034007451هیأت  180(رای 
ســیدعلی  فرزنــد  نــژاد  نبــوی  اول.سیدمحســن 
کاشــان  از  شناســنامه50135صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1260491382-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت194/50مترمربع بشــماره6913 فرعــی مجــزی 
از1480 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر 
بخش2کاشــان)خریداری ازســیدمحمدوعلی هاشــمیان( 
181(رای شــماره139660302034005945هیأت اول.زهــرا 
فــاح لتحری فرزنــد محمد بشــماره شناســنامه30صادره 
ملی1262956171-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره6916  بمســاحت133/65مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی مجــزی از368 فرعــی از پــاک 45- اصلــی 
واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری ازورثــه عزیزالــه 

ــهباززاده(  ش
دوم. شــماره139660302034010976هیأت  182(رای 

بشــماره  حیــدر  فرزنــد  ابراهیمــی  اصغرشــاه  علــی 
شناســنامه0صادره از قــم بشــماره ملــی0370496744-
بمســاحت75/85مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــاک  ــی از پ ــزی از1360 فرع ــی مج ــماره6934 فرع بش
ــان)خریداری  ــر بخش2کاش ــع در لتح ــی واق 45- اصل

ازمحمداحــداز ورثــه مرحــوم علــی اکبرســعیدی( 
183(رای شــماره139660302034010941هیأت دوم.جواد 
علــی حســینی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه77صادره 
ــاب  از کاشــان بشــماره ملی1263020100-ششــدانگ یکب
ســاختمان بمســاحت78/16 مترمربــع بشــماره6937 
ــع  ــی واق ــی از پاک45-اصل ــی مجــزی از1360فرع فرع
درلتحربخش2کاشــان)خریداری ازمحمداحدازورثــه علــی 

اکبرســعیدی (
شــماره139660302034012255هیأت  184(رای 
بشــماره  حســام  فرزنــد  معصومــی  اول.هــادی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه952صادره 
کارخانــه  یکبــاب  ملی1261831187-ششــدانگ 
بمســاحت4829/03 مترمربــع بشــماره6952 فرعــی 
واقــع  پاک45-اصلــی  از  از2001فرعــی  مجــزی 
سیدحســن  ازورثــه  درلتحربخش2کاشــان)خریداری 

) مســعودی 
اول. شــماره139660302034011837هیأت  185(رای   

حســن علــی مهــدوی مفــرد فرزنــد غامحســین بشــماره 
ــنامه43صادره شناس

ــه  از کاشــان بشــماره ملی1262625661-ششــدانگ خان
بشــماره6953  مترمربــع  بمســاحت99/9  مســکونی 
ــع  ــی واق ــی از پاک45-اصل ــی مجــزی از363فرع فرع
حاجــی  ازحســین  درلتحربخش2کاشــان)خریداری 

ــی( ابراهیم
شــماره139660302034012517هیأت  186(رای 
حســین  فرزنــد  آبــادی  اول.زهراکشــاورزعلی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1558صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1261784227-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره6954  مترمربــع  بمســاحت65/01 
واقــع  پاک45-اصلــی  از  از3094فرعــی  مجــزی 
ــه محمدبخشــی( درلتحربخش2کاشــان)خریداری ازورث
شــماره139660302034012240هیأت  187(رای   
ابوالقاســم  فرزنــد  لتحــری  رعیــت  اول.ابوالفضــل 
کاشــان  از  شناســنامه1942صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1261045904-ششــدانگ  بشــماره 
فرعــی  بشــماره6955  مترمربــع  بمســاحت133/3 

از از1307فرعــی  مجــزی 
پاک45-اصلــی واقــع درلتحربخش2کاشــان)خریداری 

ازشــمس خلعتبــری(
شــماره139660302034012716هیأت  188(رای 
بشــماره  قهرمــان  فرزنــد  رضائــی  دوم.شــریفه 
بشــماره  شــهر  قائــم  از  شناســنامه1999صادره 
ــه  ــن موقوف ــه زمی ــدانگ قطع ملی2160843946-شش
فرعــی  بشــماره6956  مترمربــع  بمســاحت75/92 
واقــع  پاک45-اصلــی  از  فرعــی  از4350  مجــزی 

ن. شــا 2کا رلتحربخش د
شــماره139660302034012735هیأت  189(رای 
فرزنــد  زارعــی  زاده  اســماعیل  دوم.ابوالفضــل 
کاشــان  از  شناســنامه571صادره  بشــماره  رضــا 
یکبابخانــه  ملی1262034086-ششــدانگ  بشــماره 
فرعــی  بشــماره6957  مترمربــع  بمســاحت167/70 

واقــع  پاک45-اصلــی  از  فرعــی  از366  مجــزی 
ــم  درلتحربخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از خان

متقــی( صدیقــه 
دوم. شــماره139660302034012073هیأت  190(رای 

بشــماره  محمــد  فرزنــد  میرآخورلتحــری  نرگــس 
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره ملی1250256461-

ــاحت159/41  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان س
مترمربــع بشــماره6958 فرعــی مجــزی از2024 فرعــی از 
پاک45-اصلــی واقــع درلتحربخش2کاشــان)خریداری 

ــی( ــطه از جوادزینل ــع الواس م
شــماره139660302034012072هیأت  191(رای 
عبــاس  فرزنــد  لتحــری  خرمــی  دوم.علــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه286صادره  بشــماره 
ــه  ملی1263570623-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان
فرعــی  بشــماره6958  مترمربــع  بمســاحت159/41 
واقــع  پاک45-اصلــی  از  از2024فرعــی  مجــزی 
از  الواســطه  مــع  درلتحربخش2کاشــان)خریداری 

جوادزینلــی(
شــماره139660302034011846هیأت  192(رای 
امیرابوالقاســم  فرزنــد  آبــی  ســادات  اول.احتــرام 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه80صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1261625791-ششــدانگ 
بمســاحت358/23مترمربع بشــماره238 فرعــی مجزی 
ــه  ــع در درب عمل ــی واق ــاک48- اصل ــی از پ از95 فرع

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139560302034026017هیأت  193(رای 
فرزنــد  ابــادی  نــوش  زاده  فــاح  دوم.مریــم 
کاشــان  از  شناســنامه109صادره  بشــماره  مهــدی 
یکبابخانــه  ملی1262342112-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت109/50مترمربع بشــماره14244فرعی مجــزی 
ــی  ــع در صف ــی واق ــاک49- اصل ــی از پ از12444 فرع

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  ابــاد 
شــماره139660302034003595هیأت  194(رای 
فرزندرمضانعلــی  قهــرودی  دوم.اکبرتونتابــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه14صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262637503-ششــدانگ 
بمســاحت80/25مترمربع بشــماره14398 فرعــی مجزی 
ــاد  از4351فرعــی ازپــاک49- اصلــی واقــع درصفــی اب
مقــدم  لطیفــی  ازعبــاس  بخش2کاشــان)خریداری 

لطیفــی( وغامحســین 
195(رای شــماره13966030203405014هیأت اول.مهدی 
معمــاری فرزنــد تقــی بشــماره شناســنامه571صادره 
دانــگ  ملی1262338603-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت85/94مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
بشــماره14419 فرعــی مجزی از1471 فرعــی از پاک49- 
اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از 

ــی جــان(  ــه عل ــی گیاهــی ورث عل
شــماره139660302034005016هیأت  196(رای 
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  مهرنیــا  اول.صدیقــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه179صادره 
ملی1262356547-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت85/94مترمربع بشــماره14419 فرعــی مجــزی 
از1471 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 
ــی  ــه عل ــی ورث ــی گیاه ــان)خریداری از عل بخش2کاش

جــان( 
197(رای شــماره139660302034010651هیأت دوم.زهــرا 
رحیمیــان فرزنــد غامرضا بشــماره شناســنامه1028صادره 
ملی1261831942-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره14462  بمســاحت49/90مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی مجــزی از5841فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع 
در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از ماشــااله 

ــی(  دهقان
اول. شــماره139660302034010668هیأت  198(رای 

ــنامه0صادره  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــی فرزن امیدبقال
-ســه   1260226481 ملــی  بشــماره  کاشــان  از 
مســکونی  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ 
بمســاحت85/5مترمربع بشــماره14474 فرعــی مجــزی 
از 8071  فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

اصغرســهوی(  از  بخش2کاشــان)خریداری 
اول. شــماره139660302034010669هیأت  199(رای 
ــنامه0صادره  ــماره شناس ــر بش ــد اصغ ــهوی فرزن ــه س اله
دانــگ  ملی1250204641-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
مســکونی  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  از 
بمســاحت85/5مترمربع بشــماره14474 فرعــی مجــزی 
از8071 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

اصغرســهوی(  از  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034012483هیأت  200(رای 
بشــماره  اکبــر  علــی  فرزنــد  پــی  اول.مســعودفرخ 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه475صادره 
ملی1262363381-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت108مترمربع بشــماره14500 فرعــی مجــزی 
از1323 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

اکبــرزراع(  ازعــذرا  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034012484هیأت  201(رای 
بشــماره  منصــور  فرزنــد  بامــداد  اول.عاطفــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3798صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان ملی1262109612-س
بمســاحت108مترمربع بشــماره14500 فرعــی مجــزی 
از1323 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

اکبــرزراع(  ازعــذرا  بخش2کاشــان)خریداری 
اول. شــماره139660302034012491هیأت  202(رای 
نیافرزندسیدجوادبشــماره  قربانــی  ســیدمحمدصادق 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   شناســنامه3313 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــج دان ملی1261980212-پن
از1429  بشــماره14501  بمســاحت68/07مترمربع 
ابــاد  در صفــی  واقــع  اصلــی  پــاک49-  از  فرعــی 
عســگری(  حســینعلی  از  بخش2کاشــان)خریداری 
ــماره139660302034012492هیأت اول.مها  203(رای ش
واحــدی زاده فرزنــد علی بشــماره شناســنامه3022صادره 
ملی1263342744-یکدانــگ  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت68/07مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
بشــماره14501 فرعــی مجزی از1429 فرعــی از پاک49- 
اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از 

حســینعلی عســگری(
شــماره139660302034011831هیأت  204(رای   
الــه  حبیــب  فرزنــد  زاده  حســن  اول.اعظــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه574صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262238560-ششــدانگ 
بمســاحت75مترمربع بشــماره14502 فرعــی مجــزی 
از535 فرعــی ازپــاک49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 
شــیرقربانی( عبــاس  از  بخش2کاشــان)خریداری 
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9 توپ و تور
مهدی شریفی دوباره 

شاگرد کرانچار می شود
بــه مســئوالن  نامــه ای  بــا ارســال  باشــگاه ســپاهان 
ــه  ــریفی ب ــدی ش ــدن مه ــان بازگردان ــازی خواه تراکتورس
اصفهــان شــد. بــه گــزارش »ورزش ســه«، مهــدی شــریفی 
ــربازی  ــت س ــدن خدم ــرای گذران ــل ب ــال قب ــدود دوس ح
از ســپاهان راهــی تراکتورســازی شــد. اگرچــه  خــود 
شــریفی بــه دلیــل مصدومیتــی کــه برایــش پیــش 
آمــد، نتوانســت بازی هــای خوبــش بــرای ســپاهان را 
ــه ای  ــد هفت ــاال چن ــا ح ــد، ام ــام ده ــازی انج در تراکتورس
اســت او بــه دوران خوبــش برگشــته و بــرای تراکتورســازی 

ــت.  ــد اس ــره ای مفی مه
شــریفی امــا در نیــم فصــل خدمــت ســربازی اش بــه پایان 
می رســد و بــه واســطه قــراردادی کــه بــا ســپاهان دارد بایــد 
بــه ایــن تیــم برگــردد. شــریفی بــه عنــوان بازیکــن قرضــی 
راهــی تراکتورســازی شــد و از قــراردادش بــا ســپاهان 1.5 
ســال باقــی مانــده اســت. بــا ایــن حــال مســئوالن باشــگاه 
ــم  ــن را در نی ــن بازیک ــا ای ــتند ت ــاش هس ــزی در ت تبری
ــا  ــد؛ ام ــظ کنن ــرات خــود حف ــع نف ــز در جم فصــل دوم نی

چنیــن مســاله ای میســر نخواهــد شــد.

 حدادی و جمشیدی 
رهبران تیم ملی بسکتبال

وب ســایت رســمی فدراســیون جهانــی بســکتبال در 
ــی  ــیا گزارش ــاره آس ــی در ق ــام جهان ــی ج ــمت انتخاب قس
ــت  ــران داشــته و از وضعی ــی بســکتبال ای ــم مل ــاره تی درب
ســایت  ایــن  گــزارش  در  نوشته اســت.  ملی پوشــان 
آمده اســت: ایــران از ایــن مــاه کارش را در رقابت هــای 

انتخابــی جــام جهانــی بســکتبال آغــاز می کنــد. 
تمــام بازیکنانــی کــه تیــم ملــی را در رقابت هــای کاپ آســیا 
همراهــی کردنــد حــاال در لیســت اردوی ملــی بــرای جــام 
جهانــی نیــز حضــور دارنــد. ایــن بازیکنــان بــا رهبــری حامد 
ــج بازیکــن  ــن پن ــه در بی ــد جمشــیدی ک حــدادی و محم
برتــر کاپ آســیا حضــور داشــتند بــه تیــم ملــی بازگشــته اند. 
ایــران ترکیبــی از بازیکنــان جــوان و بــا تجربــه را بــرای جام 
جهانــی انتخــاب کرده اســت. در ایــن لیســت ۹ بازیکــن ۲۳ 
ســال ســن یــا پایین تــر هســتند و در میانشــان ســتاره های 
جدیــد بســکتبال ایــران از جملــه بهنــام یخچالــی، ســجاد 
ــه  ــد. روزب ــز حضــور دارن ــان نی ــد دلیرزه مشــایخی و وحی
ــز در  ــاهاکیان نی ــین س ــی و اوش ــان کاظم ــوان، ارس ارغ
اردوی تیــم ملــی حضــور خواهنــد داشــت و قطعــًا جوانــان 
ایــران می تواننــد از تجربــه ایــن بازیکنــان اســتفاده کننــد. 
حــدادی، جمشــیدی، یخچالــی و کاظمــی رهبــران اصلــی 
تیــم ملــی خواهنــد بــود بــه خصــوص از زمانــی کــه نقــش 
اصلــی تیــم ایــران را در کاپ آســیا برعهــده داشــتند. 
غافلگیــر کننــده نخواهــد بــود کــه بســکتبال ایــران شــروع 
بســیار قدرتمنــدی داشته باشــد. ایــران در هــر دیــداری کــه 
وارد زمیــن شــود بــا قدرتــی زیــاد همــراه خواهــد بــود کــه 
ــن  ــند در همی ــته باش ــار داش ــه انتظ ــود هم ــث می ش باع
ــارم  ــروه چه ــران در گ ــد. ای ــب کن ــرد کس ــدای راه دو ب ابت
ــر و  ــتان، قط ــا قزاقس ــی ب ــام جهان ــی ج ــه مقدمات مرحل

ــد. ــت می کن ــراق رقاب ع

کوتاه اخبار 

جلسه ویژه مدیرعامل ذوب آهن 
با امیر قلعه نویی

ــگ  ــده لی ــان در فصــل آین ــن اصفه حضــور ذوب آه
ــا  ــعید آذری ب ــا س ــد ت ــث ش ــیا باع ــان آس قهرمان

ــد.  ــزار کن ــه ای را برگ ــم جلس ــن تی ــرمربی ای س
ــدور  ــدوی ص ــه ب ــر، کمیت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
مجــوز حرفــه ای، باشــگاه نفــت تهــران را فاقــد 

صاحیــت دریافــت ایــن مجــوز دانســت. 
ــه در  ــان ک ــال ذوب آهــن اصفه ــم فوتب ــن رو تی از ای
دوره گذشــته رقابت هــای لیــگ برتــر بــه مقــام چهارم 
ــابقات  ــران در مس ــت ته ــین نف ــود جانش ــیده ب رس

ــان آســیا خواهــد شــد.  لیــگ قهرمان
ایــن موضــوع ســبب شــد جلســه ای میــان مدیرعامل 
و ســرمربی ذوب آهــن اصفهــان بــرای آمادگــی هــر 
ــیایی  ــای آس ــور در بازی ه ــت حض ــتر جه ــه بیش چ

برگــزار شــود. 
آذری از قلعــه نویــی خواســت بــا توجــه بــه ایــن 
موضــوع و همچنیــن بودجــه باشــگاه ذوب آهــن 
اصفهــان کــه نســبت بــه فصــل گذشــته، کاهــش پیــدا 
ــرای  کــرده اســت لیســت بازیکنــان مدنظــر خــود را ب

ــد. ــام کن ــتانی اع ــاالت زمس ــل و انتق ــد در نق خری

دو وقفه در لیگ برتر هندبال
بعــد از پایــان نیــم فصــل لیــگ برتــر هندبال مــردان، 
ــه  ــک ماه ــه ی ــک وقف ــا ی ــا ب ــن رقابت ه ــه ای ادام

روبــه رو شــده اســت. 
ســی امیــن دوره لیــگ برتــر هندبــال 1۹ آبــان مــاه 
بــه نیــم فصــل رســید و دور برگشــت ایــن رقابت هــا 
از 17 آذر مــاه پیگیــری می شــود، بنابرایــن ایــن 
مســابقات بــا یــک وقفــه یــک ماهــه روبــه رو 

ــود. ــد ب خواه
ــم  ــزاری اردوهــای تی ــل برگ ــه دلی  از طــرف دیگــر ب
ملــی هندبــال ایــن رقابت هــا بــاز هــم بــا یــک وقفــه 

ــه رو می شــود.  یــک مــاه و نیمــه روب
مــراد کرمــی رییــس ســازمان لیــگ هندبــال در بــاره 
دو وقفــه لیــگ برتــر هندبــال اظهــار کــرد: تیــم نفــت 
و گاز گچســاران نماینــده ایــران در جــام باشــگاه های 
ــن  ــه ای ــاه ب ــان م آســیا هندوســتان اســت و ۲۹ آب
ــران  ــه ای ــاه ب ــوند و 10 آذرم ــزام می ش ــا اع رقابت ه
ــتراحت  ــه اس ــک هفت ــد از آن ی ــد. بع ــی گردن برم
گذاشــتیم و هفتــه هشــتم و نهــم ایــن رقابت هــا 17 

ــود.  ــری می ش و ۲۳ آذر پیگی
او ادامــه داد: ۲4 آذر مــاه اردوی تیــم ملــی هندبــال 
ــگ  ــای لی ــم رقابت ه ــاز ه ــه ب ــم ک ــش داری را در پی
برتــر را بــا وقفــه روبــه رو خواهــد کــرد. بعــد از اتمــام 
ــه  ــددًا ادام ــیا مج ــردان آس ــی م ــای قهرمان رقابت ه
ــا اواســط اســفند  ــال ت ــر هندب ــگ برت مســابقات لی

مــاه پیگیــری خواهــد شــد.

گروه ورزشهامون رشیدیان
H.Rashidian@eskimia.ir

قهرمانــی  کــه  حالــی  در  قبــل  فصــل 
دیگــر  بــود  قطعــی  تقریبــًا  پرســپولیس 
ــهمیه  ــب س ــرای کس ــا ب ــگ تنه ــای لی تیم ه
ــم  ــوع ه ــن موض ــد. همی ــیایی می جنگیدن آس
ــای  ــان تیم ه ــت در می ــود رقاب ــده ب ــث ش باع
بــاالی جــدول بــا شــور و حــرارت خاصــی 
ــه شــانس  ــی ک ــی از تیم های ــال شــود. یک دنب
زیــادی بــرای کســب ســهمیه آســیایی داشــت 
ســپاهان بــود. ســپاهانی ها بــرای رســیدن بــه 
جایــگاه چهــارم جــدول ذوب آهــن و پیــکان را 
ــت  ــا در نهای ــد. ام ــود می دیدن ــش روی خ پی
ــی  ــا مجتب ــه ب ــود ک ــن ب ــم ذوب آه ــن تی ای
حســینی موفــق شــد بــا یــک امتیــاز اختــاف 
نســبت بــه ســپاهان در ایــن رتبــه قــرار بگیــرد. 
سبزپوشــان  شــانزدهم  لیــگ  پایــان  در 
اصفهانــی 46 امتیــازی شــدند و ســپاهان 45 
ــری  ــف برت ــه لط ــز ب ــتقال نی ــازی و اس امتی
مقابــل ســپاهان در هفتــه ســی ام موفــق شــد 
رتبــه دوم را کســب کنــد و بــا یــک امتیــاز باالتــر 
از تراکتورســازی از حضــور در مســابقه پلــی آف 

ــود.  ــاف ش ــیا مع ــان آس ــگ قهرمان لی
ــته  ــل گذش ــه فص ــود ک ــرایطی ب ــا در ش این ه
ــه  ــو کرانچــار در 6 هفت ــا زالتک ــم ســپاهان ب تی

ــده دار  ــم را عه ــن تی ــت ای ــه هدای ــی ک انتهای
شــده بــود، نتایــج بســیار خوبــی گرفــت و از 6 
مســابقه 1۳ امتیــاز کســب کــرد؛ امــا شکســت 
برابــر اســتقال در ایســتگاه پایانــی کــه در 
ورزشــگاه آزادی بــا نتیجــه ۲ بــر 1 رقــم خــورد 
باعــث شــد تــا آنهــا رقابــت بــرای کســب عنوان 
چهارمــی را بــه تیــم همشــهری واگــذار کننــد. 

ابتــدا مهــرداد محمــدی  ایــن مســابقه  در 
ــار  ــاگردان کرانچ ــه 40 ش ــد در دقیق ــق ش موف
پیــش  آزادی  ورزشــگاه  در  حریفشــان  از  را 
بیانــدازد؛ ولــی در ادامــه دو گل جابــر انصــاری 
ــه 87  ــری در دقیق ــه 60 و فرشــید باق در دقیق
ــروزی از  ــا پی ــتقالی ها ب ــا اس ــد ت ــث ش باع

ــپاهانی ها  ــوند و س ــارج ش ــابقه خ ــن مس زمی
در نهایــت جــدال بــرای کســب عنــوان قهرمانــی 
را بــه حریــف همشــهری واگــذار کننــد. البتــه 
وقتــی نفــت تهــران بــا علــی دایــی موفــق شــد، 
قهرمــان جــام حذفــی شــود، ســپاهانی ها نیــز 
ــات رخ  ــه اتفاق ــری ب ــدان کمت ــذاب وج ــا ع ب
ــرایط  ــا ش ــاال ب ــا ح ــد، ام ــگاه می کردن داده ن
پیــش آمــده و اینکــه ذوب آهــن توانســت 
مــزد پیــروزی برابــر پدیــده را در هفتــه پایانــی 
ــده و  ــاوت ش ــی متف ــه کل ــت ب ــرد، وضعی بگی
شــاید حــاال هــواداران و تمامــی اعضــای تیــم 
ــی  ــه اتفاقات ــا حســرت بیشــتری ب ســپاهان ب
کــه رقــم خــورده و باعــث صعــود رقیــب 
ــده،  ــیا ش ــان آس ــگ قهرمان ــه لی ــهری ب همش

ــد. ــگاه کنن ن
 سپاهان حرفه ای نیست

از مهمتریــن عجایــب لیســت باشــگاه های 
کشــور کــه توســط کمیتــه بــدوی ارزیابــی 
باشــگاههای ایــران منتشــر شــد، موضــوع عدم 
ــود.  تأییــد حرفــه ای گــری باشــگاه ســپاهان ب
ــد  ــپاهان بای ــگاه س ــران باش ــه مدی ــوالی ک س
ــند  ــخگویی آن باش ــی و پاس ــال چرای ــه دنب ب
ــه  ــه چگون ــت ک ــئله اس ــن مس ــه ای ــوط ب مرب
می شــود باشــگاهی کــه در یــک دهــه گذشــته 
همــواره بــه کاس باشــگاه داری خــود، ایزوهــا 

رده  در  اکنــون  می نازیــد  الیسنســهایش  و 
باشــگاههای حرفــه ای ایــران قــرار نمی گیــرد و 

ــد.  ــت می کن ــی دریاف ــگاه مل ــوان باش عن
بــه نظــر می رســد در ایــن مســئله بایــد از 
ورزشــگاه نقــش جهــان بــه عنــوان مهمتریــن 
ــرای  عامــل عــدم دریافــت مــدرک حرفــه ای ب

ــرد.  ــاد ک باشــگاه ســپاهان ی
ــرت  ــوان حس ــه عن ــواره ب ــه هم ــگاهی ک ورزش
اصفهانی هــا مطــرح بــوده اســت و اخیــرًا مــورد 
اصلــی مناقشــه دو باشــگاه اصفهانــی را فراهــم 
ســاخته اســت گویــا حــاال عامــل اصلــی حــذف 
ــه ای  ــگاههای حرف ــن باش ــپاهان از بی ــام س ن

بــوده اســت. 
آذری و باشــگاه ذوب آهــن در مدارکــی کــه بــه 
ای اف ســی ارائــه داده اند، ورزشــگاه فوالدشــهر 
را بــه عنــوان ورزشــگاه نخســت خــود معرفــی 
نمــوده و از ایــن حیــث اگــر موفــق شــوند 
زمیــن چمــن ایــن اســتادیوم را تــا دیــدار اول 

پلــی اف کــه احتمــااًل 10 بهمــن اســت، آمــاده 
کننــد، می تواننــد بــدون هیــچ مشــکلی در 
لیــگ قهرمانــان حاضــر شــوند، بــه ویــژه اینکــه 
ــت را  ــتادیوم مل ــن اس ــن چم ــن زمی ذوب آه
نیــز کــه کیفیــت بســیار باالیــی دارد مجهــز بــه 
ــًا بهتریــن باشــگاه  نــور ســاخته اســت و تقریب
ایــران در ســرویس دهــی بــه باشــگاه های 

خارجــی اســت.
در مقابــل امــا در اصفهــان ســؤال اصلــی ایــن 
ــه  ــان ک ــه چــرا اســتادیوم نقــش جه اســت ک
بعــد از 17 ســال ســرانجام افتتــاح شــده 
اســتانداردهای الزم را نــدارد؟ چــرا هنــوز طبقــه 
ــل اســتفاده نیســت و  ــن ورزشــگاه قاب دوم ای
هزینه هایــی کــه در تمــام ایــن ســال ها صــرف 
ــه کاری خــرج  ــرای چ ــن ورزشــگاه شــده ب ای
ــادی  ــی پاســخ زی شــده اســت؟ ســؤال های ب
در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه امیدواریــم 
ــان پاســخگوی آن باشــند. مســئوالن در اصفه

 رویاهای آسیایی سپاهان
 چگونه برباد رفت؟

برخــاف تمــام اخبــار منتشــر شــده پیرامــون بــدون تماشــاگر 
ــچ  ــاق هی ــن اتف ــا ای ــا ونزوئ ــران ب ــروز ای ــاف ام ــودن مص ب

ــدارد.  ــران ن ــی ای ــات ســرمربی پرتغال ــه تصمیم ارتباطــی ب
بــه گــزارش »ورزش ســه«، بعــد از ابهاماتــی کــه در خصــوص 
ــم خــورد و در  ــد رق ــا در هلن ــا ونزوئ ــران ب ــدار ای ــزاری دی برگ
ــر  ــه نایمخــن تغیی ــم ب نهایــت محــل برگــزاری از شــهر آرنهای
کــرد، خبــر رســید ایــن مصــاف تدارکاتــی بنــا بــه دالیلــی بدون 
حضــور تماشــاگر و پشــت درهــای بســته ورزشــگاه دخوفــرت 
ــا در  ــه زنی ه ــاق گمان ــن اتف ــی ای ــد. در پ ــد ش ــزار خواه برگ
خصــوص دالیــل برگــزاری بــازی بــدون حضــور تماشــاگر آغاز و 
بســیاری درخواســت کارلــوس کــی روش را دلیــل اصلــی ایــن 
تصمیــم دانســتند و مدعــی شــدند ســرمربی پرتغالــی قصــد 
نــدارد برنامه هــای تاکتیکــی اش لــو بــرود. دلیلــی کــه چنــدان 

ــه  ــن ک ــد از ای ــه خصــوص بع ــر نمی رســید ب ــه نظ ــی ب منطق
شــرکت برگــزار کننــده ایــن دیــدار تصمیــم بــه فــروش حــق 

پخــش تلویزیونــی ایــن بــازی گرفــت. 
ــه از  ــورت گرفت ــای ص ــا پیگیری ه ــوع ب ــن موض ــون ای پیرام
ــل  ــد دلی ــل آم ــه عم ــال کاشــف ب مســئوالن فدراســیون فوتب
ــی  ــته ک ــا خواس ــه تنه ــازی ن ــن ب ــودن ای ــاگر ب ــدون تماش ب
روش نیســت؛ بلکــه برمــی گــردد بــه مســائل امنیتــی داخــل 
ورزشــگاه. موضــوع از ایــن قــرار اســت میزبــان بــرای تأمیــن 
ــه  ــس شــهر نایمخــن ب ــا پلی ــد ب ــازی بای ــن ب ــت در حی امنی
توافــق می رســید کــه ایــن توافــق هزینــه کانــی روی دســت 
ــن  ــرای ای ــت ب ــن رو در نهای ــده می گذاشــت، از همی برگزارکنن
کــه در مخــارج صرفــه جویــی شــود بــا توافــق دو تیــم بــازی 

ــدون تماشــاگر شــد. ب

ســرمربی تیــم فوتبــال بانــوان ســپاهان گفــت: مقابــل 
شــهرداری بــم روز خوبــی نداشــتیم و بازیکنــان بــازی اصلــی 
خــود را انجــام ندادنــد امــا بــه ایــن باخــت هــم نیاز داشــتیم 
تــا بــه خودشــان بیاینــد و مــن هــم از نقــاط ضعــف تیمــم 

مطلــع شــوم. 
ــش  ــر تیم ــر صف ــت 4 ب ــورد شکس ــهبازی در م ــمیه ش س
مقابــل شــهرداری بــم در هفتــه چهــارم لیــگ برتــر فوتبــال 
ــان  ــه کرم ــت ب ــه باخ ــش زمین ــا پی ــرد: ب ــار ک ــوان، اظه بان

ــتند.  ــادی داش ــزه زی ــان انگی ــم و بازیکن ــه بودی نرفت
هفتــه گذشــته بــه خاطــر حضــور در دوره مربیگــری A فوتبال 
ــم حضــور  ــات تی ــودم و در تمرین ــران ب ــوان، در ته آســیا بان
نداشــتم امــا تیــم بــا کادر فنــی تمرینــات خوبــی انجــام داده 
بــود. وی ادامــه داد: بــازی را خــوب شــروع کردیــم امــا بــد 

ــی بازیکــن  ــه شــیوا فاضل ــًا لحظــه ای ک ــم. دقیق گل خوردی
دفــاع وســط تیــم از ناحیــه زانــو آســیب دیــد و بــرای درمــان 
ــن گل را  ــدیم، اولی ــره ش ــت و 10 نف ــن رف ــارج از زمی ــه خ ب
ــی  ــم و حت ــازی را در دســت گرفتی ــم ب ــم ک ــا ک ــم ام خوردی
بــر روی دروازه حریــف هــم حملــه داشــتیم امــا موفــق بــه 
ــال  ــم فوتب ــرمربی تی ــدیم. س ــا نش ــردن دروازه آن ه ــاز ک ب
بانــوان ســپاهان بیــان کــرد: هنــوز فاضلــی را بــرای درمــان و 

ــم.  ــزد پزشــک نبرده ای ــش ن تشــخیص مصدومیت
ــادی  ــده و درد زی ــز ش ــورم و قرم ــن مت ــن بازیک ــوی ای زان
ــا تشــخیص  ــم ت ــه پزشــک مراجعــه می کنی ــًا ب دارد و حتم
ــده  ــدی ندی ــیب ج ــدوارم آس ــد. امی ــام کن ــر را اع دقیق ت
ــاه در  ــد م ــن را چن ــن بازیک ــم ای ــر می کن ــا فک ــد ام باش

ــیم. ــته باش ــار نداش اختی

رد پای پلیس شهر نایمخن

چرا ایران – ونزوئال بدون تماشاگر شد؟
سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان:

باخت برایمان الزم بود

ورزش

ادامه از صفحه 8
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳101هیأت  ۲05(رای 
بشــماره  آقاولــی  فرزنــد  غیبــی  اول.نرگــس 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه405صادره 
یکبابخانــه  ملی1۲6۲۳۳6۹45-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره1450۳  بمســاحت۹8/8۲مترمربع 
مجــزی از1457 فرعــی از پــاک4۹- اصلــی واقــع 
در صفــی ابــاد بخش۲کاشــان)خریداری از ماشــااله 

) ف خصــا
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۲515هیأت  ۲06(رای   
بشــماره  امرالــه  فرزنــد  خاکبــاز  اول.مرتضــی 

کاشــان از  شناســنامه1۲54صادره 
یکبابخانــه  ملی1۲6185017۳-ششــدانگ  بشــماره 
فرعــی  بشــماره14504  بمســاحت115/۳5مترمربع 
ــع در  ــی واق ــاک 4۹- اصل ــی ازپ ــزی از147۹فرع مج
صفــی ابــاد بخش۲کاشــان)خریداری از اصغرپشــت 

مشــهدی( 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳11۳هیأت  ۲07(رای 
آقــا  اکبــر  فرزنــد  تــاب  امانــت  اول.مریــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1۲7صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1۲61740475-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره14505  بمســاحت1۲۹/6۲مترمربع 
مجــزی از51۲۲و51۲۳ فرعــی از پــاک4۹- اصلــی 
ــه  ــاد بخش۲کاشــان)خریداری از ورث واقــع در صفــی اب

رفرهــی(  منصو
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳111هیأت  ۲08(رای 
خــان  علــی  فرزنــد  حمیــدی  اول.میثــم 
کاشــان  از  شناســنامه۳75صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  1۲61۹508۳6-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت۹6/۲7مترمربع بشــماره14506 فرعــی مجزی 
ــی  ــع در صف ــی واق ــاک 4۹- اصل ــی از پ از1477 فرع
ــاد بخش۲کاشــان)خریداری از ســیدمحمودماجدی(  اب
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40118۳5هیأت  ۲0۹(رای 
حمیــد  فرزنــد  قــزاان  عبــدی  اول.احمدرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه54صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1۲6۳5۳۹610-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره14507  بمســاحت165/07مترمربع 
مجــزی از۳7۲ فرعــی از پــاک 4۹- اصلــی واقــع 
عالیــه  از  بخش۲کاشــان)خریداری  ابــاد  صفــی  در 

 ) ی مصطفــو
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40118۳8هیأت  ۲10(رای 
فرزنــد  حــاج  زاده  حســین  اول.مصطفــی 
کاشــان  از  شناســنامه۹41صادره  بشــماره  عبــاس 
یکبابخانــه  ملی1۲618۳1071-ششــدانگ  بشــماره 
فرعــی  بشــماره14508  بمســاحت18۳/15مترمربع 
مجــزی از1۳۲7 فرعــی از پــاک4۹- اصلــی واقــع 
در صفــی ابــاد بخش۲کاشــان)خریداری ازســیدعلی 

کبرحجــازی(  ا
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳۲۳۹هیأت  ۲11(رای 
فرزنــد  ســنی  پورســن  حســین  دوم.مهــدی 
کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  محمــد 
یکبابخانــه  ملی1۲50۳۲۹۳61-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت80مترمربع بشــماره14514 فرعــی مجــزی 
ــی  ــع در صف ــی واق ــاک4۹- اصل ــی از پ از106۳۳فرع
ازابوالفضــل  بخش۲کاشــان)خریداری  ابــاد 

شــعاعی( 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳۲۲7هیأت  ۲1۲(رای 
قاســم  فرزنــد  بابارضائــی  خانــم  دوم.تــاج 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1۳15صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1۲61۳7۲484-ششــدانگ 
بمســاحت۹5/10مترمربع بشــماره14515 فرعــی مجــزی 
ــی  ــع در صف ــی واق ــاک 4۹- اصل ــی ازپ از1۳7۲ فرع
ــاج  ــاد بخش۲کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازبانوت اب

زارع( فتاحــی 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40117۳۹هیأت  ۲1۳(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  صــدر  اول.محمــودزارع 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۲81صادره  بشــماره 
ملی1۲6۲۲46۲85-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی  بشــماره14516  بمســاحت118/۳5مترمربع 
ــع در  ــی واق ــاک4۹- اصل ــی از پ ــزی از1856 فرع مج

رســمی(  بخش۲کاشــان)مالک  ابــاد  صفــی 
اول. شــماره1۳۹660۳0۲0۳4011740هیأت  ۲14(رای 

ماشــااله  فرزنــد  هــادی کاشــانی  مهــدی  فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۳65صادره  بشــماره 
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1۲617۹۲۳51-ســه دان
فرعــی  بشــماره14516  بمســاحت118/۳5مترمربع 
ــع در  ــی واق ــاک4۹- اصل ــی از پ ــزی از1856 فرع مج

صفــی ابــاد بخش۲کاشــان)مالک رســمی( 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40118۲5هیأت  ۲15(رای 
بشــماره  حســین  فرزنــد  اول.اصغرســهوی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه48۲صادره 
ملی1۲6۲۲۲87۲7-ششــدانگ ســاختمان مســکونی 
بمســاحت6۲/61مترمربع بشــماره14517 فرعــی مجــزی 
از8071 فرعــی از پــاک4۹- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

رســمی(  بخش۲کاشــان)مالک 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳10۹هیأت  ۲16(رای 
ســیدجعفر  فرزنــد  نــوری  ســادات  اول.الهــام 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1۲50۳۲04۹7-ششــدانگ 
بمســاحت10۲/50مترمربع بشــماره14518 فرعــی مجزی 
ــی  ــع در صف ــی واق ــاک4۹- اصل ــی از پ از4۳86 فرع
خاکبــاز(  اززهــرا  بخش۲کاشــان)خریداری  ابــاد 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳4014540هیأت  ۲17(رای 
بشــماره  خیرالــه  فرزنــد  مقدســی  دوم.مرضیــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1۹86صادره 
یکبابخانــه  ملی1۲606۳۲05۹-ششــدانگ 
بمســاحت110/۹0مترمربع بشــماره1455۲ فرعــی مجــزی 
ازپــاک4۹-  ۳767و۳۹6۳فرعــی  ۲876و  و  از6۳1 
ابادبخش۲کاشــان)خریداری  درصفــی  واقــع  اصلــی 
وغیــره(  کرباســچی  ســنگی.غامرضا  ازاحمداقــا 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳400۳۹۹۲هیأت  ۲18(رای 
غامعلــی  فرزنــد  اکبرعباســی  دوم.علــی 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه5014صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی00۳5۳46۲64-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره۳4۹  بمســاحت8۹/۹1مترمربع 
ابــاد  صفــی  در  واقــع  5۲-اصلــی  پــاک  از 
ازمالکیــن  الواســطه  مــع  بخش۲کاشــان)خریداری 

ابــاد(  صفــی  مزرعــه  مشــاعی 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳400۹688هیأت  ۲1۹(رای 
غامرضــا  فرزنــد  فــرد  گیاســی  اول.مصطفــی 

کاشــان  از  شناســنامه۲58۲صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1۲6۲0۹747۹-ششــدانگ  بشــماره 
از  فرعــی  بشــماره۳61  بمســاحت۹4/50مترمربع 
ابــاد  صفــی  اراضــی  در  واقــع  5۲-اصلــی  پــاک 
بابارضائــی(  ازعباســعلی  بخش۲کاشــان)خریداری 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۲50۹هیأت  ۲۲0(رای 
بشــماره  فرزندســلطانعلی  اول.مجیداکبــری 
شــماره  بــه  ازکاشــان  شناســنامه1۲۹صادره 
مغــازه  یکبــاب  ملی1۲6068808۹-ششــدانگ 
ــزی  ــی مج ــماره۳66 فرع ــاحت۲۲/5مترمربع بش بمس
در   واقــع  پــاک 5۲-اصلــی  از  ازشــماره ۳8فرعــی 
ــی  ــان)خریداری ازعل ــاد بخش۲کاش ــی اب ــی صف اراض

فاحــی( 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40117۲1هیأت  ۲۲1(رای 
بشــماره  ابراهیــم  فرزنــد  اول.مجیدصادقــی 
بشــماره  اصفهــان  از  شناســنامه51557صادره 
ــه  ملی1۲8040۳6۳۲-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان
ــزی  ــی مج ــماره۳67 فرع ــاحت۹5/7مترمربع بش بمس
از پــاک 5۲-اصلــی واقــع در اراضــی صفــی ابــاد 
براتــی(  ازمحمدتقــی  بخش۲کاشــان)خریداری 

۲۲۲(رای شــماره1۳۹660۳0۲0۳40117۲۲هیأت اول.لیــا 
شــبانی قزاآنــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه0صادره 
دانــگ  ملی1۲50065۹0۹-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت۹5/7مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
پــاک 5۲-اصلــی  از  فرعــی مجــزی  بشــماره۳67 
ــاد بخش۲کاشــان)خریداری  ــی اب ــع در اراضــی صف واق

ازمحمدتقــی براتــی(
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳108هیأت  ۲۲۳(رای   
بشــماره  ســلطانعلی  فرزنــد  اول.مجیداکبــری 

کاشــان از  شناســنامه1۲۹صادره 
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ــماره ملی1۲6068808۹-شش بش
ــزی  ــی مج ــماره۳6۹ فرع ــاحت۲0/۲4مترمربع بش بمس
ازشــماره ۳8فرعــی از پــاک 5۲-اصلــی واقــع در اراضــی 
ــه  ــه عبدال ــان)خریداری ازورث ــاد بخش۲کاش ــی اب صف

فــاح( 
دوم. شــماره1۳۹660۳0۲0۳4008141هیأت  ۲۲4(رای 

ام البنیــن شــعبانی نــژاد ابوزیدابــادی فرزنــد علــی 
بشــماره شناســنامه 500 صــادره از کاشــان بشــماره 
مغــازه  یکبــاب  ملی1۲6۲۲756۳6-ششــدانگ 
بمســاحت۲1/50مترمربع بشــماره۲۹7۹ فرعــی مجــزی 
ــی  ــع در یحی ــی واق ــاک 5۳-اصل ــی از پ از   ۹5۳ فرع
ابــاد بخش۲کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازتقــی 

فرشــچی(
شــماره1۳۹660۳0۲0۳4010۹۲۳هیأت  ۲۲5(رای   
بشــماره  ابوالقاســم  فرزنــد  مقــدم  دوم.بهــرام 

کاشــان از  شناســنامه148صادره 
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــماره ملی1۲6۲۳1۲18۳-س بش
بشــماره۲۹8۲   بمســاحت70/4۳مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی مجــزی از 4۲۲ فرعــی از پــاک 5۳-اصلــی واقع 

ــمی(  ــان)مالک رس ــاد بخش۲کاش ــی اب در یحی
شــماره1۳۹660۳0۲0۳4010۹۲۲هیأت  ۲۲6(رای 
بشــماره  ابوالقاســم  فرزنــد  مقــدم  دوم.حســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1048صادره 
ملی1۲6174۹685-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت70/4۳مترمربع بشــماره۲۹8۲ فرعــی مجــزی 

از 4۲۲ فرعــی از پــاک 5۳-اصلــی واقــع در یحیــی ابــاد 
رســمی(  بخش۲کاشــان)مالک 

شــماره1۳۹660۳0۲0۳40118۳۳هیأت  ۲۲7(رای 
اســماعیل  فرزنــد  خبازکاشــانی  اول.امیرحســین 
کاشــان  از  شناســنامه86۹5صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1۲6۳۳۹۹460-ششــدانگ  بشــماره 
ــزی  ــی مج ــماره۲۹88 فرع ــاحت8۹/5مترمربع بش بمس
از7۲4فرعــی از پــاک 5۳-اصلــی واقــع در یحیــی 
ــا  ــت رض ــدی دوس ــان)خریداری از مه ــاد بخش۲کاش اب

ابوزیدابــادی( 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳۲4۳هیأت  ۲۲8(رای 
بشــماره  غامرضــا  فرزنــد  جمالــی  دوم.ابوالقاســم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه544صادره 
ســاختمان  یکبــاب  ملی1۲618۲6108-ششــدانگ 
ــزی از  ــی مج ــماره۲۹8۹ فرع ــاحت160مترمربع بش بمس
ــاد  ــی اب ــع در یحی ــی واق ــاک 5۳-اصل ــی از پ 768فرع
بخش۲کاشــان)خریداری از وراث محمدمتینــی فرد)پک 

قافلیانــی(  زن(وعلــی 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40110۳4هیأت  ۲۲۹(رای 
عبــاس  فرزنــد  برزکــی  معــروف  اول.مهــدی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه44صادره  بشــماره 
مشجرمشــتمل  بــاغ  ملی1۲6۲748۹68-ششــدانگ 
بمســاحت46۳4/۲8مترمربع  برســاختمان 
بشــماره5۳85 فرعــی مجــزی از شــماره۲07۹ فرعــی از 
پــاک 1- اصلی واقــع در راوند بخش4کاشــان)خریداری 

حســینی(  الــه  ســیدفضل  ازورثــه 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40106۲۹هیأت  ۲۳0(رای 
مرتضــی  فرزنــد  راونــدی  گندمــی  دوم.مصطفــی 
کاشــان  از  شناســنامه64صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  1۲6۳۳0۳455-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت157/0۹مترمربع بشــماره5۳8۹ فرعــی مجــزی 
از شــماره1860 فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد 
بخش4کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمحمدطحــان( 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳114هیأت  ۲۳1(رای 
اســماعیل  فرزنــد  طاهــری  طالبیــان  اول.مریــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه14۹7صادره  بشــماره 
وباغچــه  یکبابخانــه  ملی1۲61۲57480-ششــدانگ 
بشــماره540۳  بمســاحت۲۳0۹/۳1مترمربع  متصلــه 
فرعــی مجــزی از شــماره1815 فرعــی از پــاک 1-اصلــی 
ازحســن  بخش4کاشــان)خریداری  راونــد  در  واقــع 

مصلحــی( 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۲۲50هیأت  ۲۳۲(رای 
عبــاس  فرزنــد  اســترکی  زاده  اول.حســین خرمــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۲صادره  بشــماره 
انبــاری   و  مغــازه  ملی1۲6۲8685۹۹-ششــدانگ 
بمســاحت1۲8/06مترمربع بشــماره5404 فرعــی مجــزی 
از شــماره18۳0 فرعــی از پــاک 1-اصلــی واقــع در راونــد 
بخش4کاشــان)خریداری از ورثه حســین حســین زاده( 
اول. شــماره1۳۹660۳0۲0۳401171۹هیأت  ۲۳۳(رای 

عبــاس لطفــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه15صادره 
دانــگ  ملی1۲6۲84176۳-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت1۲۲/۲0مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره5405 فرعــی مجــزی از6۳0فرعــی از پــاک 
1- اصلــی واقــع در راونــد بخش4کاشــان)خریداری 

ــی(  ــن خاک ازحس

اول. شــماره1۳۹660۳0۲0۳40117۲0هیأت  ۲۳4(رای 
ناهیداســامی بــاال عبــاس آبــادی فرزنــد حســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه4صادره  بشــماره 
ملی1۲6۲8554۲1-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت1۲۲/۲0مترمربع بشــماره5405 فرعــی مجــزی 
راونــد  در  واقــع  اصلــی  پــاک1-  از  فرعــی   6۳0 از 

خاکــی(  ازحســن  بخش4کاشــان)خریداری 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40117۲۳هیأت  ۲۳5(رای 
داودبشــماره  فرزنــد  طاهــری  صفــاری  اول.مریــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1587صادره 
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1۲61۲58۳81-ســه دان
بمســاحت114/54مترمربع بشــماره5406 فرعــی مجــزی 
راونــد  در  واقــع  اصلــی  پــاک1-  از  فرعــی  از1۹65 

4کاشــان  بخش
۲۳6(رای شــماره1۳۹660۳0۲0۳40117۲4هیأت اول.علی 
قطبــی فرزنــد مجیــد بشــماره شناســنامه48۳55صادره 
دانــگ  ملی1۲6047۳56۲-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت114/54مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره5406 فرعــی مجــزی از1۹65 فرعــی از پــاک1- 

ــان  ــد بخش4کاش ــع در راون ــی واق اصل
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40118۳6هیأت  ۲۳7(رای 
عبــاس  فرزنــد  اســترکی  زاده  خرمــی  اول.حســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۲صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1۲6۲8685۹۹-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره5407  بمســاحت۲48/14مترمربع 
مجــزی از18۳0فرعــی از پــاک1- اصلــی واقــع در راونــد 
بخش4کاشــان)خریداری ازورثــه حســین حســین زاده( 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۲4۹7هیأت  ۲۳8(رای 
بشــماره  احمــد  فرزنــد  افشــار  امیــن  اول.آمنــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۳4صادره 
یکبابخانــه  ملی1۲6۲۹4۹۲۳8-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره5408  بمســاحت475/۳مترمربع 
مجــزی از۲018فرعــی از پــاک1- اصلــی واقــع در راونــد 

ازمحمدشــریف(  بخش4کاشــان)خریداری 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳0۹7هیأت  ۲۳۹(رای 
بشــماره  نصرالــه  فرزنــد  شــریف  اول.حســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۲7صادره 
وکارگاه  انبــاری  ملی1۲6۲610664-ششــدانگ 
بمســاحت1۳7/7مترمربع بشــماره540۹ فرعــی مجــزی 
راونــد  در  واقــع  اصلــی  پــاک1-  از  از18۳0فرعــی 
ــوری(  ــااله منص ــه ماش ــان)خریداری ازورث بخش4کاش
شــماره1۳۹660۳0۲0۳4014۳05هیأت  ۲40(رای 
ســیدجواد  فرزنــد  هاشــمی  بنــی  اول.سیدحســین 
کاشــان  از  شناســنامه18۳0صادره  بشــماره 
ســاختمان  1۲61۲07408-ششــدانگ  بشــماره 
فرعــی  بشــماره5417  بمســاحت57/۳8مترمربع 
ــد  ــع در راون ــی واق ــاک1- اصل ــی از پ ــزی از15فرع مج
کریمیــان(  ازحســن  بخش4کاشــان)خریداری 

شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۲۲46هیأت  ۲41(رای 
بشــماره  اکبــر  علــی  فرزنــد  ســراجی  اول.محمــد 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۲0۹صادره 
یکبابخانــه  ملی1۲6۳6107۳0-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره۳4۲4  مترمربــع  بمســاحت175/87 
مجــزی از۲666فرعــی از پــاک ۳- اصلــی واقــع در 
اکبــر  ازعلــی  بخش4کاشــان)خریداری  ابــاد  طاهــر 

جی( ســرا
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40117۳1هیأت  ۲4۲(رای   
عبــاس  فرزنــد  طاهــری  حســنی  اول.بتــول 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۳8صادره  بشــماره 
قطعــه  ازششــدانگ  دانــگ  ملی1۲6۳11۲064-ســه 
زمیــن مزروعــی محصــور بمســاحت۳۹55/18 مترمربــع 

بشــماره۳4۲5
در  واقــع  اصلــی   -۳ پــاک  از  از1114و111۳فرعــی 
طاهــر ابــاد بخش4کاشــان)خریداری ازمحمدفروتــن 

طالبیــان( وابوالقاســم 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40117۳۲هیأت  ۲4۳(رای 
اســداله  فرزنــد  طاهــری  جعفــری  اول.عبــاس 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۹صادره  بشــماره 
ملی1۲6۳087۳88-ســه دانــگ ازششــدانگ قطعــه 
زمیــن مزروعــی محصــور بمســاحت۳۹55/18 مترمربــع 
 -۳ پــاک  از  از1114و111۳فرعــی  بشــماره۳4۲5 
ــان)خریداری  ــاد بخش4کاش ــر اب ــع در طاه ــی واق اصل

طالبیــان( وابوالقاســم  ازمحمدفروتــن 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳۲07هیأت  ۲44(رای   
فرزندعبــاس  طاهــری  اول.محمدجعفــری 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه۹صادره  بشــماره 
ازششــدانگ زمیــن  دانــگ  ملی1۲6۳۲7۲67۳-ســه 
محصورمشــتمل برســاختمان بمســاحت4۹۹/8مترمربع 

۳4۲6 بشــماره
ــع  ــی واق ــاک ۳- اصل ــی از پ فرعــی مجــزی از4۹0فرع
ازعصمــت  بخش4کاشــان)خریداری  ابــاد  درطاهــر 

ــی( ــت مقن وطلع
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳۲08هیأت  ۲45(رای 
عبــاس  فرزنــد  طاهــری  اول.جوادجعفــری 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه57صادره  بشــماره 
زمیــن  ازششــدانگ  دانــگ  ملی1۲6۳۲۹0760-ســه 
محصورمشــتمل برســاختمان بمســاحت4۹۹/8 مترمربع 
بشــماره۳4۲6 فرعــی مجــزی از4۹0فرعــی از پــاک ۳- 
ــان)خریداری  ــاد بخش4کاش ــر اب ــع در طاه ــی واق اصل

ازعصمــت وطلعــت مقنــی(
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳718هیأت  ۲46(رای 
حســن  فرزنــد  طاهــری  اول.محمدجعفــری 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۳5صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1۲6۳۲566۳5-ششــدانگ 
بشــماره۳4۲7 فرعــی  بمســاحت14۳/۹5 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــاک  ۳- اصل ــی از پ ــزی از575فرع مج
طاهــر ابــاد بخش4کاشــان)خریداری ازورثــه حســینعلی 

ســعیدی(
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401467۹هیأت  ۲47(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  اســماعیلی  اول.صــادق 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه8۳صادره  بشــماره 
ســاختمان  یکبــاب  ملی1۲6۳۳1666۲-ششــدانگ 
بمســاحت145 مترمربــع بشــماره۳4۲8 فرعــی مجــزی 
از۳0۲۹فرعــی از پــاک ۳- اصلــی واقــع در طاهــر ابــاد 

بنیادمســکن( از  بخش۲کاشــان)خریداری 
دوم. شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۲6۳۹هیأت  ۲48(رای 

سیدمحمدحســینی خزاقــی فرزنــد ســیدعلی اکبــر 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه5  بشــماره 
ســاختمان  یکبــاب  ملی1۲6۳1۲1764-ششــدانگ 
مجــزی  بشــماره1761فرعی  بمســاحت۳6۹مترمربع 

از11۳7فرعــی از پــاک 4- اصلــی واقــع در خــزاق 
ــرت  ــطه ازبانونص ــع الواس ــان)خریداری م بخش4کاش

شــریعت احمــدی(
شــماره1۳۹660۳0۲0۳40058۲۳هیأت  ۲4۹(رای 
ماشــااله  فرزنــد  نیاســری  ثابتــی  اول.فرزانــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه56صادره  بشــماره 
ومغــازه  یکبابخانــه  ملی1۲6۲۹۳۲0۹۳-ششــدانگ 
متصلــه بمســاحت۲86/15 مترمربــع بشــماره۳887 
فرعــی مجــزی از161فرعــی از پــاک ۳5- اصلــی واقــع 
در نیاســر بخش6کاشــان)خریداری ازورثــه سیدشــکراله 

بروجــردی(
شــماره1۳۹660۳0۲0۳4011054هیأت  ۲50(رای 
اصغــر  علــی  فرزنــد  اســامی  اول.محمدرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۳5صادره  بشــماره 
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1۲6۳00۲6۲5-ســه دان
بمســاحت۲0۹/0۲مترمربع بشــماره۳8۹۲ فرعــی مجزی 
از11۳1 و11۳۲ فرعــی از پــاک۳5- اصلــی واقــع در 
ــر(  ــی نیاس ــداری از عذرانب ــر بخش6کاشان)خری نیاس
شــماره1۳۹660۳0۲0۳4011056هیأت  ۲51(رای 
مصطفــی  فرزنــد  نیــا  بصیــری  اول.اکــرم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه5۹صادره  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1۲6۳00۲86۲-س
بمســاحت۲0۹/0۲مترمربع بشــماره۳8۹۲ فرعــی مجــزی 
از11۳1 و11۳۲ فرعــی از پــاک۳5- اصلــی واقــع در 
نیاســر بخش6کاشــان)خریداری از عذرانبــی نیاســر( 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۳185هیأت  ۲5۲(رای 
حســن  فرزنــد  میرابوالقاســمی  اول.طاهــره 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه۲۳50صادره  بشــماره 
محصــور  زمیــن  ملی0040۲67040-ششــدانگ 
مجــزی  بشــماره۲6۲فرعی  بمســاحت4401مترمربع 
از67فرعــی از پــاک1۲- اصلــی واقــع در مزرعــه شــکراب 
رســمی(  بخش1۳کاشــان)مالک  مشــهداردهال 

شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۲465هیأت  ۲5۳(رای 
مندعلــی  فرزنــد  لتحــری  شــاطری  اول.لیــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۲75۹صادره  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1۲61048741-س
ــزی  ــی مج ــماره68۲4 فرع ــاحت154مترمربع بش بمس
شــده از شــماره5۳۲ فرعــی از پــاک 45-اصلــی واقــع 
در لتحــر بخش۲کاشــان)خریداری ازابولــی لتحــری( 
شــماره1۳۹660۳0۲0۳401۲466هیأت  ۲54(رای 
حســین  فرزنــد  فینــی  معدولیــان  اول.ســعید 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه467۲صادره  بشــماره 
ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ملی1۲610۲۳07۲-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت154مترمربع بشــماره68۲4 فرعــی 
مجــزی شــده از شــماره5۳۲فرعی از پــاک 45-اصلــی 
ازابولــی  بخش۲کاشــان)خریداری  لتحــر  در  واقــع 

لتحــری( 
م الف 154۲ 

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

ــد0   ــد ش صادرخواه
  تاریخ انتشار نوبت اول :  1۳۹6/8/۲۳ 
تاریخ انتشارنوبت دوم :    1۳۹6/۹/8  
  رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان

 محمد سلمانی

،،
به نظر می رســد در این مســئله باید 
از ورزشــگاه نقــش جهــان بــه عنــوان 
دریافــت  عــدم  عامــل  مهمتریــن 
باشــگاه  بــرای  حرفــه ای  مــدرک 

ســپاهان یــاد کــرد
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پیشهناد فیلم

کوپال

کارگردان: کاظم مالیی
نویسنده: کاظم مالیی

ــا  ــی، پوری ــن فراهان ــوان، نازنی ــوون هفت ــران: ل بازیگ
رحیمی ســام، مجتبــی علیزاده، حســین شــمس آبادی، 

وهــان ســلیم زاده، حســین غایبــی شــباهنگ
 خالصه داستان فیلم

ــه  ــک شــکارچی و تاکسیدرمیســتی ب ــم، قصــه ی فیل
نــام »دکتــر احمــد کوپــال« اســت کــه روز آخــر ســال، 
دقیقــا پیــش از ســال تحویــل بــا یــک چالــش غریب 

ــی اش مواجــه می شــود. در زندگ
ــم  ــاخته کاظ ــن س ــال«، اولی ــینمایی »کوپ ــم س فیل
ــرای  ــی ب ــای خوب ــال« حرف ه ــت. »کوپ ــی اس مالی
ــرای شــکل گیری  ــا بســتر مناســبی ب ــن دارد؛ ام گفت

ــدارد.  ــش ن ــی رخدادهای تمام
فیلــم بــه شــدت کشــدار اســت و ایــن کشــدار 
ــای  ــدان کنش ه ــی و فق ــی بی کشش ــا نوع ــودن ب ب
دراماتیــک همــراه اســت. تحــول مــرد در جریــان 
ــد  ــه بای ــان ک ــش، آن چن ــدن او در کارگاه محبوس ش

ــت.  ــی نیس منطق
ــرای  ــم دارد؛ ب ــذاری ه ــات تأثیرگ ــا لحظ ــم قطع فیل
نمونــه بالیــی کــه احمد کوپــال )لــوون هفتــوان( ناچار 
می شــود بــه ســر ســگ وفــادارش،  هایکــو، بیــاورد یــا 
مــرور رفتارهــای ناشایســتی کــه بــا همســرش فیروزه 
)نازنیــن فراهانــی( داشــته اســت؛ امــا ایــن لحظــات 
تأثیرگــذار هــم کارکــرد روایــی مناســبی ندارند و شــاید 
بــه ســبب خنثــی بــودن و طوالنــی بــودن فیلــم 

ــر واقــع شــوند.  ــد مؤث ــد آن قــدر کــه بای نمی توانن
ــاظ  ــه لح ــت و ب ــاوت اس ــاص و متف ــم خ ــرم فیل ف
ــته  ــی داش ــبتا موفق ــرد نس ــردان عملک ــی، کارگ اجرای
درخشــان ترین  از  امــا،  هفتــوان  حضــور  اســت. 
ــش کار  ــدک کش ــن ان ــت و همی ــای کار اس بخش ه
نیــز بــه واســطه  حضــور او اتفــاق می افتــد. او نقــش 
ــه درســتی ایفــا  خــود را در فیلمــی شــخصیت محور ب
می کنــد و کنش هــای درونــی و بیرونــی کاراکتــر 
ــان  ــه یادم ــذارد و ب ــش می گ ــه نمای ــی ب ــه زیبای را ب
ــا  مــی  آورد کــه چــه خــوب اســت چنیــن بازیگــری ب
ــم از  ــن حج ــاص و ای ــی خ ــخصات فیزیک ــن مش ای

ــور دارد. ــران حض ــینمای ای ــدی در س توانمن

حرف و نقل

 فیلــم مســتند » یکــی بــود یکــی نبــود« بــا نگاهــی 
بــه  میرهــادی  تــوران  فعالیت هــای  و  زندگــی  بــه 
تهیه کنندگــی و کارگردانــی غالمرضــا کتــال ســاخته شــد.

 فیلــم ســینمایی »نهنــگ آبــی« بــه کارگردانی ســید 
ــل  ــه کام ــود. فیلمنام ــاخته می ش ــن دری س جالل الدی
ایــن فیلــم بــا محوریــت حواشــی چالــش »نهنــگ آبی« 
در بانــک فیلمنامــه ثبــت شــده و بــه زودی وارد مراحــل 

ــود. ــد می ش تولی
ــم  ــی فیل ــدگان دوازدهمیــن جشــنواره بین الملل  برن
»همیلتــون« )۴ تا ۱۲ نوامبــر ۲۰۱۷ - ۱۳ تا ۲۱ آبــان ۹۶( در 
کشــور کانــادا در حالــی اعــالم شــدند کــه فیلــم »کوپال« 
ــزه  ــی، جای ــش رقابت ــران، در بخ ــینمای ای ــده س نماین
بهتریــن فیلــم ایــن رویــداد ســینمایی را از آن خــود کــرد 
و لــوون هفتــوان نیــز بــرای بــازی در ایــن فیلــم جایــزه 

بهتریــن بازیگــر مــرد را بــه خــود اختصــاص داد.
ــالمی  ــالب اس ــی انق ــای نمایش ــز هنره ــر مرک  مدی
ــز  ــز، تمرک ــن مرک ــذاری ای ــه هدف گ ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــه کیفیــت نمایش هاســت،  ــر ارزان ســازی و اهمیــت ب ب
یــادآور شــد چنــد اثــر نمایشــی میدانــی در دســت تولیــد 

هســتند.
ــی  ــان حقان ــاخته پیم ــینمایی »۳۱۶« س ــم س  فیل
اکران شــده در ســال ۹۴، پــس از ۲ ســال در شــبکه 

ــع شــد. ــی توزی ــش خانگ نمای
ســوگواری،  روزهــای  فرارســیدن  مناســبت  بــه   
ســینماهای سراســر کشــور از ســاعت ۱۷ پنجشــنبه ۲۵ 
آبان مــاه و جمعــه ۲۶ آبان مــاه بــه صــورت کامــل، شــنبه 
ــه  ــاه ب ــنبه ۲۸ آبان م ــاعت ۱۷ و یکش ــاه از س ۲۷ آبان م

ــل اســت. صــورت کامــل تعطی
ــیقی وزارت  ــر موس ــر کل دفت ــی، مدی ــرزاد طالب  ف
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، در پاســخ بــه پرسشــی مبنی 
بــر نحــوه فعالیت هــای برون مــرزی ایــن مجموعــه 
ــدان  ــا و هنرمن ــه گروه ه ــی اســت ک ــح داد: طبیع توضی
فعــال موســیقی کشــورمان بــرای حضــور در برنامه هــا و 
رویدادهــای خارجــی می بایــد مجوزهــای الزم را دریافــت  

. کنند
ــوان  ــه عن ــدا« ب ــروژه فلوری ــم »پ ــه فیل ــی ک  در حال
ــوس انتخــاب  ــم لوس کاب بهتریــن فیلــم جشــنواره فیل
شــد، از نیکــول کیدمــن نیــز بــا اهــدای جایــزه تجلیــل 

شــد.
 صفحــه رســمی برنامــه »دور همــی« در اینســتاگرام 
اعــالم کــرد کــه تــا چندیــن روز دیگــر فراخــوان عمومــی 
برنامــه مهــران مدیــری جهــت شــرکت افــراد حاضــر در 
اســتودیوی برنامــه اعــالم می شــود و عالقه منــدان 

ــد. ــام کنن ــه ثبت ن ــور در برنام ــرای حض ــد ب می توانن
ــن  ــتانی »جش ــه داس ــی مجموع ــه انگلیس  ترجم
همگانــی« بــه قلــم مجیــد قیصــری توســط انتشــارات 
شــمع و مــه و بــا ترجمــه ســاجده اثنی عشــری انجــام 

شــد.
ــاره زمــان   علیرضــا صمــدی، کارگــردان ســینما، درب
اکــران فیلــم ســینمایی »بی نامــی« گفــت: واقعیــت این 
اســت کــه اگــر فیلمــی بــه جشــنواره نــرود، گویــا اصــال 
ــه همیــن دلیــل مــا هــم هنــوز  تولیــد نشــده اســت؛ ب

ــم. ــی« نکرده ای ــران »بی نام ــه اک ــدام ب اق

کوتاه اخبار 
 برگزاری جشنواره فیلم کوتاه 

خیرین سالمت در اصفهان
اولیــن دوره جشــنواره فیلــم کوتــاه خیریــن ســالمت در 

برگــزار می شــود.  اصفهــان  در  اردیبهشــت ۹۷ 
ســید حســین رضــازاده، مدیــر عامــل مجمــع خیریــن 
ســالمت اســتان اصفهــان، از برگــزاری اولیــن دوره جشــنواره 

ــر داد.  ــان خب ــالمت در اصفه ــن س ــاه خیری ــم کوت فیل
ــه زودی منتشــر می شــود و  فراخــوان شــرکت در جشــنواره ب
ایــن جشــنواره در بخش هــای مســتند، داســتانی و فیلمنامــه 
آمــاده پذیــرش آثــار هنرمنــدان و عالقه منــدان اســت. 
ــران  ــات خی ــی خدم ــا هــدف معرف ــه فرهنگــی ب ــن برنام ای
و نیکــوکاران و نقــش آثــار وقف شــده در ارائــه خدمــات 
ــود. ــزار می ش ــالمت برگ ــه س ــی در عرص ــتی و درمان بهداش

تولید مستند زندگی مهناز بدیهیان 
در نجف آباد

ــتم«  ــوازی نیس ــط م ــک خ ــی ی ــن حت ــتند »م ــم مس فیل
ــط  ــادی توس ــه نجف آب ــوی فرهیخت ــی بان ــاس زندگ ــر اس ب

ــد.  ــاخته ش ــاد س ــوان نجف آب ــدان ج هنرمن
بــه گــزارش ایمنــا، محمدمهــدی کاظمــی »مــن حتــی یــک 
خــط مــوازی نیســتم« را بــر اســاس زندگــی مهنــاز بدیهیــان، 
بانــوی شــاعر، مترجــم، نویســنده و فعــال در حــوزه ادبیــات، 
ــن ســینمای  ــت انجم ــا حمای ــم ب ــن فیل ســاخته اســت. ای
ــان فعــال در ایــن حــوزه در اســتان  ــاد و جوان جــوان نجف آب
ســاخته شــده اســت. رضــا قلیچ خانــی، پارســا ابوالقاســمی، 
ــد  ــد محمــدی و احم ــده ســلطانی، محم ــی، مائ ــرا موالی زه

مهــری از عوامــل فیلــم هســتند.

 »بدون تاریخ، بدون امضا« 
در یونان درخشید

فیلــم »بــدون تاریــخ، بــدون امضــا« ســاخته وحیــد جلیلونــد 
موفــق بــه کســب جایــزه ویــژه هیئــت داوران و جایــزه 

ــد.  ــان ش ــالونیکی یون ــنواره تس ــی از جش فیپرش
بــه گــزارش از ســایت رســمی پنجــاه و هشــتمین جشــنواره 
بین المللــی فیلــم تســالونیکی، فیلــم »بــدون تاریــخ، بــدون 
امضــا« کــه بــه نمایندگــی از ســینمای ایــران در بخــش 
ــت  ــت درنهای ــور داش ــینمایی حض ــداد س ــن روی ــی ای رقابت
جایــزه ویــژه هیئــت داوران )اســکندر نقــره ای(، دومیــن 
ــد  ــرد. ســاخته وحی ــم جشــنواره، را از آن خــود ک ــزه مه جای
جلیلونــد همچنیــن از ســوی هیئــت داوران فیپرشــی )انجمن 
بین المللــی منتقدیــن(، عنــوان بهتریــن فیلــم ایــن جشــنواره 
را نیــز بــه خــود اختصــاص داد. هیئــت داوران بخــش رقابتــی 
ــینماگر  ــادی، س ــان مع ــه پیم ــینمایی ک ــنواره س ــن جش ای
ــزه »اســکندر  ــود، جای ــج عضــو آن ب ــز یکــی از پن ــی، نی ایران
ــی  ــه کارگردان ــا« ب ــه »کالغ ه ــم را ب ــن فیل ــی« بهتری طالی
»ینــس آشــور« از ســوئد اعطــا کردنــد. »بــدون تاریــخ، بــدون 
ــی  ــی عل ــه تهیه کنندگ ــد ب ــد جلیلون ــاخته وحی ــا« س امض
جلیلونــد، پیــش از ایــن جایــزه بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن 
ــاد و  ــد محمــدزاده( بخــش افق هــای هفت بازیگــر مــرد )نوی
چهارمیــن جشــنواره فیلــم ونیــز و همچنیــن هوگــوی طالیــی 

ــود. ــم جشــنواره شــیکاگو را کســب کــرده ب بهتریــن فیل

ســریال »هیئت مدیــره« بــه کارگردانــی مازیــار میــری در 
ــورد.  ــد خ ــیما کلی ــج س ــبکه پن ــر ش ــور مدی حض

ــروز  ــح دی ــره« صب ــریال »هیئت مدی ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــن  ــد زین العابدی ــر مجی ــالوه ب ــه ع ــورد ک ــد خ ــی کلی در حال
)مدیــر شــبکه پنــج ســیما(، غالمرضــا الماســی )مدیــر فیلــم 
ــار  و ســریال شــبکه پنــج(، مهــران رســام )تهیه کننــده(، مازی
ــی خودســیانی )نویســنده(، علیرضــا  ــری )کارگــردان(، عل می
دبــاغ )ناظــر کیفــی(، احســان کرمــی و حدیــث میرامینــی نیــز 

حضــور داشــتند. 
حدیــث  ســریال  ایــن  تصویربــرداری  از  بخش هایــی  در 
میرامینــی و احســان کرمــی در لوکیشــن یــک مجتمــع 
ــد.  ــن رفتن ــوی دوربی ــع در نزدیکــی چیتگــر جل مســکونی واق
۲۶ قســمت از ســریال »هیئت مدیــره« نوشــته شــده و چهــار 

ــت.  ــده اس ــی مان ــمت آن باق قس

الیــکا عبدالرزاقــی،  احســان کرمــی، حدیــث میرامینــی، 
ــا  ــی رشــیدی، ثری ــر دالوری، لیل ــد سجادی حســینی، امی فری
قاســمی، کمنــد امیرســلیمانی، مریــم امیرجاللــی، ناهیــد 
مســلمی، شــیرین آقاکاشــی و ســام کبودونــد در ایــن ســریال 

ــد.  ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ب
ایــن ســریال قصــه زوج جوانــی را روایــت می کنــد کــه بــا نقــل 
مــکان بــه ســاختمانی جدیــد درگیــر اتفاقاتی تــازه می شــوند و... . 
برخــی عوامــل ســریال »هیئت مدیــره« عبارت انــد از: تهیه کننــده: 
ــی  ــنده: عل ــری، نویس ــار می ــردان: مازی ــام، کارگ ــران رس مه
خودســیانی، جانشــین تهیه کننــده: مجیــد پــرکار، ناظــر کیفــی: 
علیرضــا دبــاغ، مشــاور پــروژه: علی اصغــر آزادان، تصویربــردار: 
مرتضــی غفــوری، طــراح گریــم: مهــرداد میرکیانــی، صدابــردار: 
ــاس:  ــری، طــراح لب ــه: ســارا صف رضــا کشــاورز، طــراح صحن

ــو. ــوره یزدان ج منص

ــی  ــه کارگردان ــر« ب ــی »دســتم را بگی ــه تلویزیون مجموع
ــابقه  ــک مستندمس ــب، ی ــعید ابوطال ــی س و تهیه کنندگ
متفــاوت اســت کــه هفــت گــروه داوطلــب داســتان های 

ــد.  ــش می برن ــی، آن را پی واقع
بخشــی از داســتان کــه دریافــت قلــب دو کــودک 
ــد،  ــت می کن ــا« را روای ــی »طاهــا« و »الن خردســال یعن
ــن  ــال ای ــودک خردس ــال دو ک ــیده و ح ــان رس ــه پای ب
ــود  ــادی خ ــی ع ــه زندگ ــت و ب ــود اس ــه بهب ــا رو ب روزه

می دهنــد. ادامــه 
ــر  ــه تصوی ــر« ب هــدف از مستندمســابقه  »دســتم را بگی
کشــیدن فعالیــت افــراد معمولــی جامعــه اســت کــه بــا 
ــی  ــناخت موضوعات ــعی در ش ــخصی س ــای ش انگیزه ه
مثــل بچه هــای کار، کولبــران، بازمانــدگان از تحصیــل در 
مناطــق دوردســت، بیمــاران خــاص و دیگــر نیازمنــدان و 

ــاندن  ــد یاری رس ــد و قص ــی دارن ــیب دیدگان اجتماع آس
ــی را  ــات دولت ــا و امکان ــک نهاده ــدون کم ــا ب ــه آن ه ب

دارنــد.
ــن  ــر در ای ــروه حاض ــت گ ــت هف ــرداری از رقاب  تصویرب
پــروژه بــزرگ همزمــان در اســتان های مختلــف و نقــاط 
مــرزی همچــون کردســتان، جنــوب کرمــان، جزیــره 
ــو در خرمشــهر، حاشــیه های تهــران و شــهر مشــهد  میت
ــن  ــن مراحــل تدوی ــون آخری و... انجــام شــده و هم اکن

را پیــش می بــرد. 
ــه  ــی را ک ــی، گروه ــدگان تلویزیون ــابقه بینن ــن مس در ای
روش و اقدامــش را در کمــک بــه دیگــران می پســندند، 
بــه عنــوان گــروه برتــر انتخــاب می کننــد و بــه آن هــا بــا 
ــا  ــان ب ــانی و ارتباطش ــان در کمک رس ــه روشش ــه ب توج

ــد.  ــان رأی می دهن ــه هم نوع ــک ب ــوع و کم موض
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ــر  ــگ و هن ــن در فرهن ــه ای که ــر ریش ــر تئات هن
بــه  تــا  از گذشــته های دور  تئاتــر  ایــران دارد. 
ــا  ــان م ــان مردم ــمند در می ــری ارزش ــروز هن ام
بــوده اســت. اصفهــان نیــز بــا توجــه بــه خاســتگاه 
فرهنگــی اش، نقشــی مهــم در تئاتــر ایــران داشــته 
ــا یکــی از  اســت؛ از همیــن رو تصمیــم گرفتیــم ب
ــال  ــه ۷۰ س ــان ک ــدان اصفه ــن هنرمن قدیمی تری
فعالیــت هنــری در ایــن عرصــه داشــته، بــه 

بنشــینیم.  گفت وگــو 
اســتاد اســکندر رفیعــی، یکــی از قدیمی تریــن 
هنرمنــدان ایــن دیــار اســت. او طــی هفتــاد ســال 
ــای نقــش  ــار بســیاری ایف ــری در آث ــت هن فعالی

کــرده اســت. 
مرحومــه ســهیال رفیعــی، همســر اســتاد رفیعــی 
ــینما  ــر و س ــرح تئات ــدان مط ــی از هنرمن ــز یک نی
بودنــد کــه چنــدی پیــش بــه دیــار حــق شــتافتند. 

مرحومــه ســهیال رفیعــی )ســوزان وزیــری( در 
ــازی  ــا«، هم ب ــم »کاروان ه ــال ۱۳۵۶ در فیل س
ــر او را در  ــش همس ــود و نق ــن ب ــی کوئی آنتون

ــازی کــرد.  ایــن فیلــم ب
بــا اســتاد رفیعــی هــم کالم شــدیم و از او درباره 

گذشــته و امــروز تئاتر پرســیدیم. 
 چگونه وارد وادی تئاتر شدید؟

در ســال ۱۳۲۰ شــروع بــه کار تئاتــر کــردم؛ 
ولــی بــه صــورت حرفــه ای از ســال ۱۳۲۵ 
شــروع بــه فعالیــت در ایــن زمینــه کــردم؛ یعنی 
ــینمای  ــن )س ــر آری ــتان از تئات از دوران دبیرس
ــده  ــوی بن ــه عم ــق ب ــه متعل ــی ک ــران فعل ای
بــود(، کارم را شــروع کــردم. در ابتــدا تئاتــر 
ــکل  ــه مش ــرا ک ــود؛ چ ــوم نب ــان مرس در اصفه
ــران زن را از  ــود و بازیگ ــم ب ــر خان ــا بازیگ آن ه
اینکــه  تــا  برمی گزیدنــد  ارامنــه  خانم هــای 
ــه  ــم وارد عرص ــی ه ــران زن ایران ــم بازیگ کم ک

ــدند.  ــر ش تئات

مــن بــا افــرادی مثــل رجایــی، فروهــر، فرهمنــد، 
ممیــزان، ارحــام صــدر و بســیاری دیگــر همــکاری 
کــرده ام. حــدود ۵۰۰ تــا ۶۰۰ تئاتــر در اصفهــان اجــرا 
ــه  ــدان، رضائی ــهد، هم ــن در مش ــردم. همچنی ک

)ارومیــه(، کرمــان و... برنامــه داشــته ام.
 چه تئاترهایی را در اصفهان یا دیگر 

شهرها اجرا کردید؟
ــر آریــن  »مشــتی عبــاد« کار محمــد رفیعــی، تئات

ــان ۱۳۲۵ در اصفه
»نــادر و ســتاره« کار امیــر فضلــی، تئاتــر ســپاهان 

اصفهــان ۱۳۲۸
»جیــپ شــخصی« کار علی محمــد رجایــی، تئاتــر 

ســپاهان اصفهــان ۱۳۳۵
ــر ســپاهان  ــی، تئات ــد رجای »ســت« کار علی محم

ــان ۱۳۳۸ اصفه
ــد  ــر فرهمن ــش« کار ناص ــید در آت ــت جمش »تخ

۱۳۴۵
»دختــر شــکالت فروش« کار مجیــد محســنی 

ــیراز ۱۳۴۶ ــعدی ش ــر س تئات
»تهمــت« کار غالمحســین ســرکوب، تئاتــر اصفهان 

۱۳۴۷
»شــروع از صفــر« کار غالمحســین ســرکوب، تئاتر 

۱۳۴۹ اصفهان 
»طنــاب اعــدام« کار غالمحســین ســرکوب، تئاتــر 

مهــر اصفهــان ۱۳۵۵

ــر پاریــس  ــه« کار آقــای ســرکوب، تئات »آقــا مقبول
ــان ۱۳۵۸ اصفه

فیلــم تلویزیونــی »بــازی ســرنخ« کاری از کیومــرث 
پوراحمــد، شــبکه تهــران

فیلــم »شــال عزیزآقــا« کاری از حســین حشــمتی، 
شــبکه اصفهــان.

در ســال ۱۳۵۵ در فیلمــی کــه محصــول ایــران 
ــی  ــا آنتون ــا« ب ــام »کاروان ه ــه ن ــود ب ــکا ب و آمری
ــه  ــتیم ک ــازی داش ــرم، ب ــودم و همس ــن، خ کوئی
ــر  ــش همس ــری نق ــوزان وزی ــم س ــرم خان همس
ــینمایی  ــم س ــازی می کرد.فیل ــن را ب ــی کوئی آنتون
»دســتمزد« در ســال ۱۳۶۰ کــه جوایــز اول بازیگری 

ــرد و... . ــنات ب ــنواره حس ــی را در جش و کارگردان

 چرا هیچ وقت تصمیم به مهاجرت 
نگرفتید؟

چــون هــم بــه شــهر اصفهــان و هــم بــه 
ــن  ــتم؛ ای ــه داش ــودم عالق ــای خ هم دوره ای ه
عالقــه رفتــن بــه تهــران را برایــم ســخت کــرده 

ــود.  ب
ــم  ــت تصمی ــچ وق ــا هی ــم تقریب ــم بگوی می توان

جــدی بــرای رفتــن بــه تهــران نگرفتــم.
 از مسئوالن چه انتظاری دارید؟

۷۰ ســال کار کــردم؛ نــه بیمــه هســتم، نــه 
ــه ســوابق خــود را  ــوق دارم و شــاید ۱۰ مرتب حق
ــد.  ــی نکرده ان ــی توجه ــران فرســتادم؛ ول ــه ته ب
ایــران  در  تئاتــر  ســالن   ۵۰ از  بیشــتر  مــن 
ــم  ــر و فیل ــا ۶۰۰ تئات ــدود ۵۰۰ ت ــاخته ام و ح س
ــن اســت  ــرده ام. انتظــارم ای ــازی ک و ســریال ب
کــه در ایــن ســال های پیــری و تنهایــی و نبــود 
همســر هنرمنــدم، مســتمری ای برایــم در نظــر 

ــد. بگیرن
 برای بچه هایی که وارد این عرصه 

هنری می شوند، چه پیشنهادی دارید.
بــه دنبــال تحصیــالت آکادمیــک باشــند و بدون 
ــد  ــن عرصــه نشــوند. بازیگــران بای ــم وارد ای عل
ــه  ــری، مطالع ــون بازیگ ــن فن ــش از آموخت پی
ــردن  ــا بازی ک ــر تنه ــرا تئات ــند؛ زی ــته باش داش

نقــش نیســت.

،،
به دنبال تحصیالت آکادمیک باشند 
و بدون علم وارد این عرصه نشــوند. 
بازیگران باید پیش از آموختن فنون 
بازیگری، مطالعه داشته باشند؛ زیرا 

تئاتر تنها بازی کردن نقش نیست

استاد اسکندر رفیعی، بازیگر پیشکسوت، در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

بدون علم وارد عرصه بازیگری نشوید
70 سال کار کردم؛ نه بیمه هستم، نه حقوق دارم

 بخشی از وصیت نامه 
شهید احمد اسکندری

بسم هللا الرحمن الرحیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ان هللا اشــتری مــن المومنیــن انفســهم و اموالهــم 
بــان لهــم الجنــه یقاتلــون فــی ســبیل هللا فیقتلون 

یقتلون و 
بــه! چــه زیباســت کــه خریــدار و مشــتری انســان 
خــدا باشــد و چــه والــی و پرعظمــت اســت انســانی 
پلیدی هــا  از  و  بریــده  زشــتی ها  تمــام  از  کــه 
وارســته و بــه ایــن کمــال و ســعادت رســیده باشــد 
ــت  ــه دس ــد؛ او را ب ــدار او باش ــش خری ــه خدای ک
ــه  ــد و ب ــن بکش ــان های روی زمی ــت ترین انس زش

ــَرد! ــزد خویــش َب ن

ــج(  ــام زمان)ع ــود ام ــدی موع ــر مه ــام ب ــا س ب
ــی  ــدل جهان ــده ع ــریت و برقرارکنن ــی بش آن منج
ــر ولــی فقیهمــان و راهگشــای راهمــان،  و ســام ب
ــت هللا  ــرت آی ــامی، حض ــت اس ــده ام ــب تپن قل
امــام خمینــی )روح لــه الفــدا(، مبــارز ســتمگران، 
امیــد امــت و آیــت هللا منتظــری و ســام بــر 
معلــم شــهادت و پرچــم دار مبــارز بــا ظلــم امــام 
ــول  ــه در ط ــهیدان ک ــم دار ش ــین)ع( آن پرچ حس
تاریــخ شــیفتگان و عاشــقانی داشــته و دارد و 
و  عاشــقان  آن  از  نمونــه ای  اســام  رزمنــدگان 

ــتند. ــگان هس دلباخت
هــر انســانی پیــش از مرگــش بایــد بــه ســه مطلــب 
ــت و  ــوده اس ــه ب ــه چ ــؤال اول ک ــد؛ س ــر کن فک
ــه  ــد یافت ــا تول ــت ی ــده اس ــود آم ــه وج ــه ب چگون
اســت؟؛ دوم از کجــا آمــده و چــرا آمــده؟؛ ســؤال 

ــرود؟  ــد ب ــه بای ــت و چگون ــد رف ــا خواه ــوم کج س
یــک انســان متعهــد و مســلمان و کســی کــه 
ــه  ــن س ــرای ای ــد ب ــد، بای ــین باش ــش حس عمل
ــه  ــه اینک ــر ن ــد؛ مگ ــته باش ــواب داش ــب ج مطل
ــادت  ــرای عب ــس را ب ــن و ان ــت ج ــد خلق خداون
ــن و  ــت الج ــا خلق ــد: »م ــه می فرمای ــد ک می دان
ــه  ــدا ب ــاد در راه خ ــا جه ــدون«؛ آی ــس اال لیعب االن

جــز عبــادت می توانــد باشــد؟ 
آخریــن  در  اینکــه ســرور شــهیدان  نــه  مگــر 
اال  المــوت  آری  »ال  گفتنــد:  گفته هایــش 
الســعاده«؛ »بــرای مــا نیســت مرگــی مگــر 
ســعادت«؛ چــون خونــی کــه در راه خــدا بــر زمیــن 
می ریــزد بــه مقــدار قطــرات، انســان متعهــد 

می کنــد. تربیــت 
اســت  الزم  اینجــا  در  هم ســنگرم!  و  همســرم 

ــد؛  ــکر کن ــما تش ــدا از ش ــم. خ ــکر کن ــما تش از ش
ــک  ــوان ی ــه عن ــم ب ــم بودی ــا ه ــه ب ــی ک از زمان

هم فکــر مــا را یــاری کــردی.
فرزنــدان عزیــزم! از شــهادت پــدر خــود خوشــحال 
باشــید کــه شــما نیــز بــه فرزنــدان شــهیدان ملحــق 
ــدان امــام حســین در راه  ــه فرزن ــد ک شــدید. بدانی
ــد؛ دعــا کنیــد  اســام چــه ســختی ها تحمــل کردن

خداونــد بــه طــول عمــر امــام بیفزایــد.
پــدر و مــادر و خواهــران و بــرادرم! از خبــر شــهادت 
مــن خوشــحال باشــید و شــکرانه خــدا را بــه جــای 
ــتید  ــی هس ــی از خانواده های ــما یک ــه ش ــد ک آوری
ــام  ــود را در راه اس ــر خ ــک و حقی ــد کوچ ــه فرزن ک
ــه هــدف فکــر  دادیــد. »هــر انســانی اگــر کمــی ب
کنــد درمی یابــد کــه در راه خــدا گذشــت از جــان و 
مــال و فرزنــد و... چقــدر آســان و شــیرین اســت؛ 

ــی هللا  ــیر ال ــیدن و س ــدا رس ــه خ ــدف ب ــون ه چ
ــت.« اس

پــس مــژده بــاد بــه آن کســانی کــه در ایــن جهــت 
گام برمی دارنــد.

 در اینجــا الزم می دانــم بــه بــرادران مســئول 
تذکــری بدهــم و آن ایــن اســت کــه بدانیــد ایــن 
مســئولیت ها همــه امانــت اســت و جمهــوری 
اســامی مــا را امیــن دانســته و بــه مــا مســئولیت 
واگــذار کــرده؛ پــس ان شــاءهللا کوشــا باشــیم کــه 
بتوانیــم امیــن در امانــت باشــیم و صحبتــی هــم 

ــهیدپرور دارم: ــت ش ــا ام ب
اللهم عجل فی فرج موالنا صاحب الزمان)عج(

به خاک ار چکد خونم از قلب پاک 
خمینی خمینی نویسد به خاک

احمد اسکندری 61/10/30

انیمیشن

لهستانی ها »بدو رستم بدو« را دیدند
ــی حســین مالیمــی در جشــنواره  ــه کارگردان ــدو« ب ــدو رســتم ب انیمیشــن »ب
»گدانســک« لهســتان بــه نمایــش درآمــد. ایــن جشــنواره از ۹ تــا ۱۲ نوامبــر در 

شــهر گدانســک کشــور لهســتان برگــزار شــد. 
 ۲D بــدو رســتم بــدو« بــه مــدت ۱۱ دقیقــه در اســتودیو برفــک و بــا تکنیــک«
digital cel ســاخته شــده اســت. ایــن انیمیشــن بــرای اولیــن بــار در دهمیــن 
دوســاالنه پویانمایــی تهــران بــه نمایــش درآمــد. ایــن انیمیشــن تاکنــون جایزه 
بهتریــن پویانمایــی دهمیــن دوســاالنه پویانمایــی تهــران و بهتریــن کارگردانــی 

جشــنواره فیلــم شــهر را دریافــت کــرده اســت. 
ــراژدی رســتم و ســهراب اســت.  ــال آزاد از ت ــز و کام ــم برداشــتی طن ــن فیل ای
ــران  ــه ته ــد و ب ــفر کن ــده س ــه آین ــد ب ــن، بای ــی ایران زمی ــوان مل ــتم، پهل رس
ــد. در  ــران کن ــدش ســهراب آورده، جب ــر ســر فرزن ــا آنچــه را ب ــد ت ــروز بیای ام
شــهر تهــران او نمی دانــد راه قانونــی را بــرای رســیدن بــه هــدف مشــروع خــود 

ــی را.  ــا راه غیرقانون ــد ی برگزین
عوامــل تولیــد انیمیشــن »بــدو رســتم بــدو« عبارت انــد از: نویســنده و 
کارگــردان، طــراح کاراکتــر و اســتوری بورد: حســین مالیمــی، طــراح بک گرانــد: 
ــیامک  ــل: س ــگ، لیکاری ــال آهن ــتوری بورد: لی ــتیار اس ــوهانی، دس ــیرین س ش
ــا:  ــی، انیماتوره ــین مالیم ــز: حس ــی پ ــی آوت و طراح ــگ، ل ــال آهن ــد، لی واح
ــد: شــیرین  ــر تولی ــدی، مدی آزاد معروفــی، حســین مالیمــی، امیرســعید الون
ســوهانی، رنگ آمیــزی: نــدا  هاشــمیان، الهــام الماســی، نایــری عیوضــی، الهام 
ــی زاد،  ــین فرض ــگان: حس ــی، صداپیش ــپهر مؤمن ــایه پردازی: س ــنی، س احس
ــس  ــه زیرنوی ــپ: حمیدرضــا رضــوی، ترجم ــی، طراحــی لوگوتای محســن ایران
انگلیســی و فرانســه: علیرضــا جافریــان، کامپوزیــت: شــیرین ســوهانی، مهــدی 
زحمتکــش، تدویــن: حســین مالیمــی، آهنگســاز: دانیــال اســتاد عبدالحمیــد، 
صدابــردار: حســام طباطبایــی، طراحــی صــدا: علــی علیدوســتی، دانیــال اســتاد 

عبدالحمیــد.

سینما

یک جایزه دیگر برای »رؤیاهای دم صبح«
»رؤیاهای دم صبح« ساخته مهرداد اسکویی، برگزیده جشنواره سارایوو شد. 

ــرداد اســکویی شــنبه ۱۱  ــی مه ــه کارگردان ــح« ب ــم مســتند »رؤیاهــای دم صب فیل
ــه  ــکی« ب ــراوو لودس ــم »پ ــنواره فیل ــن دوره جش ــاعت ۲۰ در دوازدهمی ــر س نوامب

ــد.  نمایــش درآم
ــش  ــم در بخ ــن فیل ــوان بهتری ــه عن ــنواره ب ــن جش ــح« در ای ــای دم صب »رؤیاه
ــرار  ــی ق ــورد قدردان ــل شــناخته شــد و از طــرف گــروه داوری م مســابقه بین المل
گرفــت. ایــن جشــنواره از ۸ تــا ۱۳ نوامبــر ۲۰۱۷ در ســارایوو برگــزار شــد. جشــنواره 
ــا  ــت، کارش را ب ــتقل اس ــای مس ــینما و هنره ــاره س ــه درب ــکی« ک ــراوو لودس »پ
نمایــش فیلم هــای مســتند آموزشــی بــرای دانشــجویان اروپایــی شــروع و 
ــت و از  ــرده اس ــت ک ــی فعالی ــنواره بین الملل ــک جش ــب ی ــال ۲۰۰۶ در قال از س

ــد.  ــت می کن ــتند حمای ــالق مس ــینمای خ س
ــی و  ــه کارگردان ــال ۲۰۱۶ ب ــح« در س ــای دم صب ــینمایی »رؤیاه ــد س ــتند بلن مس
تهیه کنندگــی مهــرداد اســکویی ســاخته شــد و داســتان نوجوانــان دختــر زیــر ۱۸ 
ســالی را بــه تصویــر می کشــد کــه در کانــون اصــالح و تربیــت شــهر تهــران تحــت 

نظــارت هســتند. 
ایــن فیلــم ســومین قســمت از مســتندهای ســه گانه اســکویی اســت کــه پــس از 

»روزهــای بی تقویــم« و »آخریــن روزهــای زمســتان« از راه رســید. 
ایــن فیلــم در ســی و چهارمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر و شــصت و ششــمین 
ــکویی در  ــرداد اس ــد و مه ــده ش ــابقه برگزی ــش مس ــان در بخ ــه آلم دوره برلینال
ــن  ــوان برتری ــه عن ــژن ب ــرو وی ــزه ت ــردن جای ــا ب ــکا ب ــرو فالــس آمری جشــنواره ت

ــده شــد.  ــان برگزی مستندســاز ســال ۲۰۱۶ جه
عوامــل تولیــد »رؤیاهــای دم صبــح« عبارت انــد از: پژوهشــگر، کارگــردان و 
ــر:  ــرداری: محمــد حــدادی، تدوینگ ــر تصویرب ــرداد اســکویی، مدی ــده: مه تهیه کنن
ــردار: پارســا  ــرور، طراحــی و میکــس صــدا: حســین مهــدوی، صداب ــر ادیب پ امی

ــی. ــد حاجی لوی ــد: وحی ــر تولی ــزی، مدی ــین عزی ــیقی: افش ــی، موس کریم

بازیگری

پول درمان حسین محب اهری پرداخت شد
کــه  تلویزیــون  و  ســینما  بازیگــر  اهــری،  محــب  حســین 
ــا بیمــاری ســرطان دســت و پنجــه نــرم می کنــد،  مدت هاســت ب
ــای  ــت هزینه ه ــرای پرداخ ــر ب ــاری هن ــدوق اعتب ــت صن از حمای

ــرد.  ــی ک ــش قدردان درمان
ــان  ــر بی ــن بازیگ ــیده، ای ــزارش رس ــق گ ــنا، طب ــزارش ایس ــه گ ب
کــرد: پــس از آنکــه بــرای پرداخــت هزینــه درمــان در بیمارســتان 
ــه ای انجــام دادم؛ پــس از آن  ــا مشــکل مواجــه شــدم، مصاحب ب
ــا  ــر ب ــاری هن ــدوق اعتب ــانه ها، صن ــارش در رس ــش از انتش و پی

ــان مــن را پرداخــت. ــه درم ــت کامــل هزین حمای
ــم  ــه آمپول ــد کــه هزین ــه مــن گفتن او ادامــه داد: در بیمارســتان ب
بــرای درمــان ۱۴ میلیــون تومــان اســت و چــون هزینــه پرداخــت 
ــت  ــا حمای ــم؛ ام ــزول کن ــول ن ــدم پ ــور ش ــتم، مجب آن را نداش
ــاز  ــورد نی ــای م ــت آمپول ه ــرای دریاف ــر ب ــاری هن ــدوق اعتب صن

ــد. توانســت مشــکلم را برطــرف کن
محــب اهــری افــزود: هفتــه گذشــته ســه آمپــول تزریــق کــردم 
کــه هزینــه آن ۴۲ میلیــون تومــان شــد. چهارشــنبه هفتــه آینــده 
ــم کــه  ــق کن ــغ تزری ــه همیــن مبل ــول دیگــر ب ــد ســه آمپ ــز بای نی
ــه آن  ــت هزین ــرای پرداخ ــول داده ب ــر ق ــاری هن ــدوق اعتب صن

ــد. کمــک کن
ــرد،  ــج می ب ــرطان رن ــت از س ــال اس ــد س ــه چن ــر ک ــن بازیگ  ای
ــخت  ــرایط س ــدوق در ش ــن صن ــت ای ــی از حمای ــن قدردان ضم
ــت  ــه حمای ــرار داشــتم ک ــدی ق ــن در شــرایط بســیار ب ــت: م گف
صنــدوق اعتبــاری هنــر برایــم ارزش داشــت. در طــول ســال 
ــای  ــدوق، کمک ه ــن صن ــق ای ــار از طری ــن ب ــز چندی ــته نی گذش

ــود. ــده ب ــام ش ــم انج ــرای درمان ــی ب مال

امروز سه شنبه 23 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 576 روزنامه
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11 و حوادث اجتماعی 

کوتاه اخبار 
نقش هنر در جلوگیری از 

آسیب های اجتماعی
معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده،  گفــت: 
ــت، در  ــه اس ــاط جامع ــبب نش ــه س ــر آنک ــاوه ب ــر ع هن
انتقــال مفاهیــم و تغییــر رویکردهــا نقشــی بی بدیــل دارد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر،  پایــگاه اطاع رســانی معاونت 
امــور زنــان و خانــواده در ایــن جلســه کــه با حضــور فاطمه 
راکعــی، دبیــر کارگــروه، نیــره  نــوری، مســئول کارگــروه و 
ــت  ــه وضعی ــگاه ب ــد، ن ــزار ش ــدان برگ ــدادی از هنرمن تع
ــدی از ابزارهــای فرهنگــی  ــر و بهره من ــان از دریچــه هن زن
ــورد  ــم، م ــات مه ــه موضوع ــن ب ــرای پرداخت ــری ب  و هن

بحث و بررسی قرار گرفت. 
ــر در  ــای هن ــان گوی ــر زب ــد ب ــا تأکی ــکار، ب ــه ابت معصوم
ــر  ــح و فراگی ــدی صحی ــی، بهره من ــازی اجتماع جریان س
ــاب آوری جامعــه در مقابــل  ــر را ســبب ت از فرهنــگ و هن

آســیب های اجتماعــی دانســت. 
ــرای رفــع  ــه زمینه هــای مســتعد ب وی تأکید کــرد: از جمل
مشــکات زنــان،  توزیــع نگاه متعــادل جنســیتی در قالب 
جریان ســازی های اجتماعــی اســت کــه بهره منــدی از 
تــوان و ذهــن فعــال هنرمنــدان،  می توانــد بــه آن کمــک 

کنــد. 
در ایــن جلســه خانم هــا تهمینــه میانــی و مهتــاب 
کرامتــی بــه مشــکات پیــش روی فیلمســازان و هنرمندان 
ــدان  ــر هنرمن ــد. دیگ ــاره کردن ــان اش ــائل زن ــوزه مس ح
ــت  ــوص فعالی ــاختاری در خص ــع س ــرح موان ــه ط ــز ب نی
ــش روی  ــکات پی ــان و مش ــاعران،  نقاش ــندگان، ش نویس
ــه صنایع دســتی  ــوط ب ــن در حوزه هــای مرب ــان کارآفری زن

ــد. پرداختن

افزایش مصرف مشروبات الکلی
ــران از  ــی اســتان ته ــی پزشــکی قانون رئیــس اداره ارزیاب
ــر داد. دکتــر  ــان خب افزایــش مصــرف مــواد مخــدر در زن
آرش ســاالری در خصــوص مصــرف مــواد مخــدر در زنــان 
گفــت: در بررســی های انجــام شــده بــه نســبت گذشــته، 
ــتیم.  ــان هس ــدر زن ــواد مخ ــرف م ــش مص ــاهد افزای  ش
وی افــزود: آنچــه امــروز در جامعــه هــم می بینیــم، مویــد 
همیــن مطلــب اســت. چــرا کــه متأســفانه قبــح مصــرف 

در بیــن زنــان از بیــن رفتــه اســت. 
ــران  ــتان ته ــی اس ــکی قانون ــی پزش ــس اداره ارزیاب رئی
ــیگار  ــرف س ــش مص ــاهد افزای ــر روز ش ــرد: ه تصریح ک
ــی از  ــئله ناش ــن مس ــه ای ــتیم ک ــه هس ــان جامع در زن
ــوع  ــن موض ــت. ای ــی اس ــی و فرهنگ ــرات اجتماع تغیی
ــرف،   ــد مص ــان می ده ــه نش ــت ک ــی اس ــدار اجتماع هش

ــت.  ــته اس ــودی داش ــیر صع س
ســاالری در خصــوص مصــرف مشــروبات الکلــی در 
جامعــه، گفــت: متأســفانه آمــار مصــرف مشــروبات الکلی 
هــم در چنــد ســال اخیــر در جامعــه افزایــش پیــدا کــرده 
 اســت. نمونــه گیری هــای انجــام شــده هــم نویــد 
باال رفتــن ایــن آمــار در هــر دو جنــس اســت. رئیــس اداره 
ارزیابــی عملکــرد و رســیدگی بــه شــکایات اســتان تهــران 
ــتان  ــی در اس ــمومیت های داروی ــار مس ــوص آم در خص
تهــران، گفــت: میــزان آمــار مســمومیت های دارویــی 
منجــر بــه فــوت و آنچــه بــه پزشــکی قانونــی ارجــاع داده 

ــی کــم اســت. ــه طــور کل می شــود ب

یادداشت
رسانه های نوین و عصر جدید 

ارتباطات انسانی
عباس زمانی

نویسنده و پژوهشگر اجتماعی
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در دنیــای امــروز ظهــور فناوری هــا و وســایل نویــن 
ــانه ها  ــه رس ــه در عرص ــی ک ــراه تحوالت ــه هم ــی، ب ارتباط
ــه وجــود آمــده، حــوزه ارتباطــات و کارکردهــای عناصــر  ب

ــت. ــرده اس ــر ک ــار تغیی ــه را دچ ــی جامع فرهنگ
رســانه در مفهــوم ارتباطــات وســیله ای بــرای انتقــال 
ــه اســت و  ــک جامع ــراد ی ــکار اف ــا و اف ــات، ایده ه اطاع
بــه طــور عــام بــه هرچیــزی کــه حامــل انتقــال پیامــی از 

ــود. ــاق می ش ــد، اط ــده باش ــه گیرن ــتنده ب فرس
ــد  ــوان دی ــور رســانه ها می ت ــه تاریخچــه ظه ــا نگاهــی ب ب
ارتباطــات و ظهــور و تکامــل  نــوآوری در عرصه هــای 
رســانه ها، بشــر را وارد عصــر جدیــد کــرده کــه بــه 

»انقــاب ارتباطــات« شــهرت دارد.
ــه  ــت ک ــد اس ــی، معتق ــه مهدی زاده ماباش ــن زمین در ای
انقــاب ارتباطــات محصــول هم گرایــی در دو حــوزه و 
جریــان مهــم فنــاوری شــامل؛  تحــول در حــوزه ارتباطــات 
ــاوری  ــاد فن ــه نم ــت ک ــات اس ــوزه اطاع ــول در ح و تح
اطاعــات »رایانــه« و نمــاد فنــاوری ارتباطــات »مخابــرات، 

ــت. ــی« اس ــای اطاعات ــون و بزگراه ه تلویزی
ــد دهــه پیــش هــر یــک از ایــن حوزه هــا  ــا چن اگرچــه ت
ــرد  ــی می ک ــری ط ــوازت دیگ ــه م ــه ب ــیری جداگان مس
امــا رشــد ســریع علــم و دانــش در چنــد ســال گذشــته 
ــدی  ــانه ای جدی ــی و رس ــایل ارتباط ــور وس ــب ظه موج
ــی از  ــت و... و تلفیق ــاپ، تبل ــراه، لپ ت ــون تلفن هم همچ
دو حــوزه بــه عنــوان یــک محصــول یک پارچــه و همگــرا 
ــانه ای«  ــد رس ــی و چن ــوالت دیجیتال ــوان »محص ــا عن ب

شــده اســت.
ــه  ــی ترین جنب ــات اساس ــوم ارتباط ــران عل ــب نظ صاح
دیجیتالــی شــدن  را  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری 
می داننــد کــه بــه واســطه آن، همــه متــون )معنــای 
نمادیــن در همــه اشــکال رمزگــذاری شــده و ثبــت شــده( 
بــه رمــز دوتایــی )دوگانــه( قابــل تبدیــل بــوده و مهم تریــن 
پیامــد آن بــرای نهادهــای رســانه ای، همگرایــی بیــن همــه 
ــع،  ــر حســب ســازمان، توزی اشــکال رســانه ای موجــود ب

دریافــت و مقررات گــذاری اســت.
در حقیقــت بنیادی تریــن تغییــر صــورت گرفتــه در تبدیــل 
ــت  ــی، اهمی ــه دیجیتال ــوگ ب ــنتی و آنال ــانه های س رس
انتقــال  یافتــن روزافــزون تولیــد، ذخیــره ســازی و 
ــی  ــورت الکترونیک ــه ص ــدا و داده ب ــن، ص ــر، مت تصاوی

ــت. اس
رســانه های دیجیتــال، رســانه هایی هســتند کــه تبــادل یــا 
انتشــار محتــوا در آن هــا، تنهــا بــه کمــک ابزارهــای مجهــز 
ــانه های  ــه رس ــد ک ــر باش ــال میس ــگر دیجیت ــه پردازش ب
آنایــن مبتنــی بــر شــبکه )نظیــر شــبکه جهانــی اینترنت(، 
ــد  ــام چن ــل پیامــک، پی ــی )از قبی ســرویس های مخابرات
داده  تبــادل  شــبکه های  اشــکال  ســایر  و  رســانه ای( 
)ماننــد بلوتــوث( و همچنیــن رســانه های مبتنــی بــر 
حامل هــای فیزیکــی دیجیتــال )از قبیــل بســته های نــرم 
ــه  ــه ای و...( از آن جمل ــای رایان ــانه ای، بازی ه ــزاری رس  اف

هستند.
همچنیــن اصطــاح چندرســانه ای بــه ترکیــب رســانه های 
منفــرد نظیــر فیلــم، ویدئــو، موســیقی، کام، عکــس، 
ــق  ــه از طری ــی و... اطــاق می شــود ک پایگاه هــای اطاعات
فنــاوری رایانــه بــه صــورت محصولــی واحــد در یــک 

ــوند. ــره ش ــی ذخی ــه دیجیتال حافظ
درتعریفــی کامل تــر چندرســانه ای عبارت اســت از اســتفاده 
از رایانــه بــه منظــور ترکیــب و نمایــش متن، تصویــر، صوت 
و... از طریــق رابط هــا و ابزارهایــی کــه امــکان جســتجوی 
 قابــل هدایــت، تعامــل، خاقیــت و تبــادل اطاعــات را بــه

استفاده کننده، می دهد.
چنــد  و  دیجیتالــی  رســانه های  مفاهیــم  مجمــوع  از 
رســانه ای ها، بــه یــک مفهــوم مشــترک دســت می یابیــم 
ــاد می شــود.  ــن« ی ــوان »رســانه های نوی ــه عن ــه از آن ب ک
رســانه هایی کــه بــا ویژگــی ارتباطــات الکترونیکــی در 
ــا روابــط چهــره بــه  فضــای مجــازی شــرایطی متفــاوت ب
چهــره را بــرای کاربــران فراهــم کــرده و بــه واســطه ســرعت 
عمــل، ناشــناس بــودن و ...، فضــای یکســان و مشــابهی 
را فــارغ از الزاماتــی چــون جنســیت، طبقــه، قــوم، نــژاد و 

ــد. ــم می نمای ــکان فراه م
ــن  ــانه های نوی ــری رس ــده از کارب ــود آم ــه وج ــای ب فض
ایــن فرصــت را بــه اســتفاده کنندگان می دهــد کــه بتواننــد 
تجــارب متفاوتــی از آنچــه در دنیــای حقیقــی اتفــاق 
ــا  ــن فض ــه در ای ــی ک ــد و تعامات ــه کنن ــد را تجرب می افت
ــای  ــت داده و گرایش ه ــراد ذهنی ــرای اف ــد را ب رخ می ده
ــی  ــار و زندگ ــد در رفت ــه می توان ــرده ک ــاد ک ــدی ایج جدی
ــی  ــد جزی ــر چن ــی ه ــی، تغییرات ــای حقیق ــا در دنی آن ه

ــد. ایجــاد کن
رســانه های نویــن حــاوی مفاهیمــی همچــون »ســیالیت«، 
»همــه مکانــی« و »همــه زمانــی« بــودن اســت بــه نوعی که 
در هنــگام اســتفاده از آن، مفهــوم مــکان و زمــان دســتخوش 
تغییــر شــده و هــر کــس در هــر زمانــی می توانــد اطاعــات 
مختلــف، به هنــگام و آناینــی را از مکانــی دیگــر در آن ســوی 
کــره زمیــن بــه دســت آورد و شــاید ایــن مهم تریــن خصلــت 

رســانه های نویــن باشــد.
یــادآورد می شــود آیین نامه ســاماندهی و توســعه رســانه ها 
ــال مصــوب 1389/5/24  ــی دیجیت ــای فرهنگ و فعالیت ه
هیئــت وزیــران، رســانه دیجیتــال را شــامل رســانه مبتنی بر 
 فنــاوری نویــن اطاعــات و ارتباطــات دانســته و ســه نــوع؛ 
1- بســته نــرم افــزاری رســانه ای 2-حامــل دیجیتــال 
حــاوی داده و 3- رســانه آنایــن را بــرای آن تعریــف 

. می کنــد
در مجمــوع محصــول رســانه های نویــن را می تــوان شــامل 
نرم افزارهــای رســانه ای، بازی هــای رایانــه ای، نــرم افزارهــا 
و خدمــات مبتنــی بــر تلفن همــراه و رایانــه، پویانمایــی و... 
 دانســت کــه در ایــن میــان تلفن هــای همــراه هوشــمند و 

نرم افزارهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
ــکان  ــن ام ــران ای ــه کارب ــمند ب ــراه هوش ــای هم تلفن ه
را می دهــد کــه بــه طــور هم زمــان از یــک تــا چنــد 
 قابلیــت رســانه ها و حتــی تمامــی آن هــا را در یــک لحظــه 
ــور شــبکه های اجتماعــی مجــازی و  ــد و ظه  اســتفاده کنن
نرم افزارهایــی کــه امــکان ایجــاد یــک شــبکه اجتماعــی را 
بــر روی تلفــن همــراه فراهــم می آورنــد، فضــای جدیــدی 

در عرصــه ارتباطــات انســانی گشــوده اســت.
در شــماره آینــده مــروری بــر تاریخچــه پیدایــش و ظهــور 
و بــروز رســانه های نویــن امــروزی خواهیــم داشــت 
ــنا  ــی آش ــورت علم ــه ص ــم آن ب ــف و مفاهی ــا تعاری ــا ب  ت

شویم.

جامعه

ارسال سه کامیون دارو و تجهیزات 
پزشکی به کرمانشاه

ــون  ــه کامی ــال س ــت از ارس ــان وزارت بهداش ــاون درم مع
ــتان،  ــی از لرس ــکی مصرف ــزات پزش ــل دارو و تجهی حام

ــر داد.  ــاه خب ــه کرمانش ــدان ب ــتان و هم کردس
دکتــر قاســم جــان بابایــی، افــزود: 2۰ بالگــرد هوانیــروز، 
13۶ دســتگاه آمبوالنس و 28 دســتگاه اتوبوس آمبوالنس 
 نیــز بــه مناطــق زلزلــه زده اعــزام شــده اند همچنیــن
چهــار بــاب بیمارســتان صحرایــی نیــز در منطقــه مســتقر 
شــده اســت. معــاون درمــان وزارت بهداشــت با بیــان اینکه 
نیــروی پزشــکی متخصــص و پرســتار هــم بــه کرمانشــاه 
ــت: در حــال حاضــر بیمارســتان های  ــزام می شــود، گف اع
ــتند.  ــاش هس ــال آماده ب ــز در ح ــوار نی ــتان های هم ج اس
باباجانــی در پایــان گفــت: در راســتای ارائــه خدمــات 
 بــه مــردم آســیب دیــده از هیــچ تاشــی فروگــذار 
خدمــات  ارائــه  دربــاره  مشــکلی  و  کــرد   نخواهیــم 

نخواهیم نداشت.

 تکمیل سامانه  ملی  پایش 
کیفیت  هوا

مدیــرکل دفتــر پایــش فراگیــر ســازمان حفاظــت محیــط 
ــه  ــوا ب ــت ه ــش کیفی ــی پای ــت: ســامانه مل زیســت،  گف
ــاری  ــال ج ــاه س ــان آذرم ــا پای ــانی aqms.doe.ir ت نش
ــی  ــزود: ســامانه مل ــل می شــود. شــینا انصــاری اف تکمی
پایــش کیفیــت هــوا شــاخص های ســاعتی کیفیــت 
 هــوا را در 31 اســتان کشــور در اختیــار عمــوم مــردم 
قــرار می دهــد. وی ادامــه داد: ایــن ســامانه قابلیت ارســال 
ــی از  ــان تخصص ــاز ذی نفع ــا نی ــب ب ــای متناس گزارش ه
ــرای پیش آگاهــی و وزارت  ــه ســازمان هواشناســی ب جمل
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه منظــور اقدامــات 
ــط  ــان مرتب ــگران و کارشناس ــتفاده پژوهش ــی و اس مراقبت
ــرای  ــکاری ب ــت هم ــر اهمی ــاره ب ــا اش ــاری ب را دارد. انص
ــون  ــاده 3 قان ــرد: در م ــار ک ــاک، اظه ــوای پ ــتن ه داش
ــر ســازمان محیــط زیســت تکلیــف شــده  هــوای پــاک ب
ــانی  ــام اطاع رس ــوا و انج ــی ه ــرار آلودگ ــع اضط در مواق
ــه منظــور ایجــاد و رفــع ممنوعیت هــا و محدودیت هــای  ب
ــد.  ــا وزارت کشــور همــکاری کن ــی و نوعــی ب ــی، مکان زمان
ــه اهمیــت داشــتن داده هــای پایــش آلودگــی هــوا  وی ب
راهبردهــای  و  شــیوه ها  تعییــن  و گفــت:  تأکید کــرد 
ــی  ــای ارزیاب ــط زیســت، بررســی رونده حفاظــت از محی
تداخــل و الگوهــای رفتــاری آالینده هــا، تدویــن ضوابــط و 
اســتانداردهای الزم بــرای کنتــرل آالینده هــا و منابــع نشــر 
آلودگــی، تعییــن شــرایط اضطــراری و بحران هــای زیســت 
ــط  ــی محی ــت کیف ــد وضعی ــزان رون ــن می محیطــی، تعیی
زیســت و اطمینــان از ایجاد ســاختارهای مناســب شــهری 
ــه  ــی ب ــدی و دسترس ــج بهره من ــه نتای ــی از جمل و آمایش

داده هــای پایــش آلودگــی اســت.

کوتاه اخبار 
 کشف دو آهو  از  منزلی 

در گلپا یگان
از منزلــی در شهرســتان  دو آهــوی مــاده زنــده 

گلپایــگان کشــف شــد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز اصفهــان، 
رئیــس حفاظــت محیــط زیســت گلپایــگان، گفــت: 
مجــوز  کســب  از  پــس  اداره  ایــن  محیط بانــان 
قضائــی، در بازرســی از یــک منــزل مســکونی، موفــق 

ــوان شــدند.  ــه کشــف و ضبــط ایــن دو حی ب
ــف شــکار دســتگیر  ــزود: متخل قاســم حســومی اف
ــی  ــع قضای ــه مراج ــی ب ــیرمراحل قانون ــرای س و ب
 18۶ در  گلپایــگان  شهرســتان  شــد.  معرفــی 

کیلومتــری غــرب اســتان قــرار دارد.

شرور خطرناک به دام افتاد
شــرور خطرنــاک و ســابقه دار کــه بــا رفتارهــای 
ســاح گرم،  بــا  تیرانــدازی  نظیــر  مجرمانــه 
ــت و  ــلب امنی ــردم، س ــا م ــری ب ــی، درگی قمه کش
ــلب  ــه س ــدام ب ــی اق ــوران انتظام ــا مأم ــری ب درگی
ــتگیر  ــود، دس ــرده ب ــل ک ــی در اردبی ــش عموم آرام
ــاب  ــی و انق ــتان عموم ــی، دادس ــر عتبات ــد. ناص ش
جمــع  در  امــروز  عصــر  اردبیــل  اســتان  مرکــز 
خبرنــگاران در اردبیــل، اظهــار داشــت: فــرد شــروری 
کــه رفتــار شــرورانه متعــددی از قبیــل تیرانــدازی بــا 
ــلب  ــردم، س ــا م ــری ب ــی، درگی ــاح گرم، قمه کش س
ــا مأمــوران انتظامــی  امنیــت و آرامــش و درگیــری ب
داشــته اســت بــا تاش هــا و هماهنگی هــای انجــام 
شــده دســتگاه انتظامــی و قضایــی، دســتگیر شــد. 
وی افــزود: ایــن فــرد کــه در دو مــاه اخیــر بــه 
ــوده و در  ــواری ب ــت زده، مت ــی دس ــن اقدامات چنی
ــا کار فنــی و اطاعاتــی و رصــد دقیــق  ایــن مــدت ب
ــا  ــی گاه وی شناســایی شــد و ب ــن شــخص مخف ای
ــب،  ــداد دیش ــه بام ــگ غافل گیران ــات هماهن  عملی
ــز  ــاب مرک ــی و انق دســتگیر شــد. دادســتان عموم
اســتان اردبیــل تصریح کــرد: در راســتای ایــن طــرح 
بــا افــراد متعــددی کــه بــا رفتارهــای مجرمانــه خــود 
اقــدام بــه ســلب امنیــت و آرامــش شــهروندان و بــر 
ــد، برخوردهــای  هــم زدن نظــم و امنیــت شــده بودن

جــدی انجــام دادیــم. 
وی بــا هشــدار بــه اخال گــران نظــم و امنیــت 
بیــان کــرد:  کســانی کــه  اردبیــل،  در  عمومــی 
می خواهنــد بــا رفتارهــای شــرورانه و مجرمانــه 
شــهروندان  امنیــت  و  آرامــش  ســلب  ســبب 
ــت  ــا قاطعی ــد و ب ــه ج ــی ب ــتگاه قضای ــوند، دس ش
ــه  ــرد و هیچ گون ــد ک ــورد خواه ــراد برخ ــن اف ــا ای ب
 مماشــات و چشم پوشــی در مــورد جرائــم آن هــا 
انجــام نمی شــود. دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز 
اســتان اردبیــل اظهــار کــرد:  مجازات هــای ســنگینی 
در انتظــار ایــن افــراد اســت عــاوه بــر مجازات هــای 
ــوان  ــه عن ــری ب ســنگین حبــس و برخوردهــای کیف
ــراد  ــن اف ــرای ای ــت ب ــع اقام ــی من ــازات تکمیل مج

اجــرا خواهــد شــد.

 

مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا وزارت بهداشــت نداشــته ایم، گفــت:  ــون تنشــی ب ــا کن ت
بــا تخصیــص درســت منابــع می تــوان ســطح ارائــه 

ــاء داد.  ــی را ارتق ــات درمان خدم
ســیدتقی نوربخــش در مــورد تعامل بــا وزارت بهداشــت در 
خصــوص بخــش درمــان، افــزود: تاکنــون تنشــی بــا ایــن 
وزارتخانــه نداشــته ایم و در جهــت اجــرای راهبردهــای 
ریاســت جمهــوری در بحــث نظــام تحــول ســامت 

ــم.  ــا یکدیگــر داری ــی ب تعامات
وی گفــت: بخــش درمــان در طــی ایــن مــدت بــه 
اولویت هــای اول دولــت ارتقــا پیــدا کــرد و هنگامــی 
کــه صحبــت از طــرح تحــول می شــود، راه بحث هــا و 
ــا  ــه بحث ه ــن گون ــت و ای ــاز اس ــی ب ــای کارشناس نقده
هیــچ خللــی در ادامــه طــرح وارد نمی کنــد بلکــه در 

ــردی آن اســت. مدیرعامــل ســازمان  ــت راهب ــت تقوی جه
ــه اینکــه بحــث اصلــی بــر  ــا اشــاره ب تأمیــن اجتماعــی ب
روی اســتفاده صحیــح از منابــع و امکانــات موجــود اســت، 
ــش  ــرد: در بحــث پزشــکی و مصــارف آن چال ــح ک تصری
ــرفته  ــورهای پیش ــی در کش ــت و حت ــرح اس ــی مط جهان
نیــز تمامــی ایــن بحث هــا مطــرح می شــود و آن هــا 
ــتند و  ــامت هس ــای س ــاح طرح ه ــال اص ــًا در ح مرتب
بــرای اینکــه از منابــع و امکانــات موجــود بتــوان در جهــت 
ایجــاد عدالــت و اســتفاده بهینــه از امکانــات درمانــی 
ــز  ــا را نی ــه طرح ه ــن گون ــوان ای ــد بت ــرد، بای ــتفاده ک اس

ــید.  ــا بخش ارتق
ــت  ــی اس ــه مدت ــز ک ــواده نی ــک خان ــرح پزش ــه ط وی ب
ــز  ــرح نی ــن ط ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــده اش ــف ش متوق
ــود. ــی ش ــد اجرای ــه بای ــت ک ــم اس ــه شش ــف برنام تکلی

وزیرآمــوزش و پــرورش بــه مناســبت »هفتــه مبــارزه بــا 
ــی  ــدارس پیام ــطح م ــی« در س ــیب های اجتماع ــاد و آس  اعتی
ــام  ــن پی ــی از مت ــنا، در بخش ــزارش ایس ــه گ ــرد. ب ــادر ک ص
ســید محمد بطحایــی، آمــده: »مدرســه بــه عنــوان نمــاد 
آمــوزش و پــرورش رســمی،  نهــادی اســت بنیــادی کــه 
وظیفــه خطیــر هدایــت و دســتیابی دانش آمــوزان را بــه ســوی 
بــر عهــده دارد. گســترش  کمــال و شایســتگی های پایــه 
ــت  ــت، هوی ــه تربی ــی ک ــی و اجتماع ــز روان ــل مخاطره آمی عوام
ــاد  ــن نه ــد ای ــد می کن ــان را تهدی ــودکان و نوجوان ــامت ک و س
ــه وزارت  ــت ک ــرده اس ــه رو ک ــی روب ــی اساس ــا چالش های را ب
ایــن چالش هــا،  بــا  بــرای مواجهــه  پــرورش  و  آمــوزش 
ــوزش و  ــامل آم ــت ش ــام داده اس ــترده ای انج ــات گس اقدام
توانمندســازی دانش آمــوزان، والدیــن و کارکنــان در زمینــه 
ــی  ــود مراقبت ــی و شــیوه های خ شــناخت آســیب های اجتماع

در برابــر آن، ترویــج پیام هــای پیشــگیری در مــدارس از طریــق 
ــی  ــرای برنامه های ــز اج ــی و نی ــون فرهنگ ــای گوناگ فعالیت ه
بــرای محافظــت از دانش آمــوزان در معــرض خطــر اســت. 
ــرل  ــگیری، کنت ــرای پیش ــه« ب ــه »مدرس ــم ک ــن اعتقادی ــر ای ب
ســرمایه گذاری  اجتماعــی، کانــون  آســیب های  و کاهــش 
اســت و بدیــن منظــور، همدلــی و هماهنگــی خانواده هــا، 
دســتگاه ها و رســانه ها بــا نهــاد مدرســه می توانــد موجــب 
بهبــود نــرخ پوشــش فعالیت هــای پیشــگیری، افزایــش 
کارایــی و اثربخشــی برنامه هــا شــود. »هفتــه مبــارزه بــا 
اعتیــاد و آســیب های اجتماعــی« در ســطح مــدارس، فرصتــی 
ــه و  ــاد مدرس ــرمایه گذاری ها در نه ــز س ــرای تمرک ــمند ب ارزش
ــراد  ــک اف ــت یکای ــو و هم ــت گفت وگ ــاره در جه ــروعی دوب ش
جامعــه دربــاره نقــش و مســئولیت خطیــر اجتماعــی خــود در 

ــت. ــان اس ــودکان و نوجوان ــر ک براب

مدرسه، کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعیاجرای پزشک خانواده، تکلیف است

گروه اجتماعیدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

بازهــم زلزلــه کام ایــران را تلــخ کــرد. زلزلــه 
ــه  ــوده و ن ــران ب ــه ای ــن زلزل ــه اولی کرمانشــاه ن

ــود.  ــد ب ــن خواه آخری
متاســفانه ســرزمین ما بــر روی منطقــه ای زلزله 
خیــز ایجــاد شــده و ایــن بــای ویران کننــده بــا 
خــاک مــا عجیــن شــده اســت. اگــر چــه زلزلــه 
قابــل پیش بینــی نیســت امــا قابــل پیشــگیری 

است.
ــن  ــد ژاپ ــان مانن ــوری در جه ــچ کش ــاید هی ش
ــر اســاس آمارهــا  ــه نیســت. ب در معــرض زلزل
ــاق  ــه اتف ــدود 3۰۰ زلزل ــاله ح ــر س ــن ه در ژاپ
ــا  ــن زلزله ه ــیاری از ای ــد بس ــر چن ــد. ه می افت
خفیــف اســت امــا در ایــن کشــور زلزلــه شــدید 

ــد.  ــاق نمی افت ــم اتف ــم ک ه
ــت  ــال ها اس ــا س ــاس ژاپنی ه ــن اس ــر همی ب
باالتریــن  بــا  را  خــود  ســاختمان های  کــه 
می کننــد  احــداث  ممکــن  اســتانداردهای 
و بــه همیــن دلیــل هــم بــا وجــو وقــوع 
زلزله هــای وحشــتناک در ایــن کشــور آمــار 
 کشــته و زخمی هــا بــه حداقــل ممکــن رســیده 

است.
اگــر زلزله هــای ژاپــن در بســیاری دیگــر از 
کشــورها رخ دهــد بــه طور قطــع می تــوان  گفت 
ــری  ــات جبران  ناپذی ــار لطم ــور دچ ــه آن کش  ک

ــن  ــی از ای ــا آگاه ــن ب ــا ژاپ ــد ام ــد ش خواه
ــه و  ــه را در پیــش گرفت موضــوع راهــکار عاقان
بجــای حــل مســئله پــس از بحــران بــه دنبــال 
ــم از  ــل ه ــن دلی ــه همی ــه و ب ــگیری رفت پیش
ایــن حجــم از زلزلــه جــان ســالم بــه در بــرده 
ــی  ــه زندگ ــش ب ــور در آرام ــن کش ــردم ای و م
معمولــی خــود قبــل و بعــد از زلزلــه مشــغول 

هســتند.
ــا مــی  ــم. م ــان برگردی ــه کشــور خودم حــاال ب
 دانیــم کــه کشــورمان بــر روی گســل های فعالی 
ــد،  ــکان حرکــت دارن ــر آن ام ــه ه ــا شــده ک بن
در چنیــن شــرایطی هــم زلزلــه امــری اجتنــاب 
ــن  ــرای ای ــا چــه کاری ب ــا م ــر اســت. ام ناپذی
ســاختمان های  داده ایــم؟  انجــام  موضــوع 
مــا تــا چــه انــدازه در مقابــل زلزلــه مقاومنــد؟ 

ــات  امکان
زیــر ســاختی مــا بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان 
تــا چــه انــدازه مهیاســت؟ مــردم مــا چه انــدازه 

بــرای وقــوع زلزلــه آمــوزش دیده انــد؟
متأســفانه پاســخ بــه همــه ایــن ســؤاالت یــک 
هیــچ بــزرگ اســت. هیچــی کــه در همــه ایــن 
ســال ها بــا وجــود وقایــع تلــخ همچنــان هیــچ 
مانــده اســت. هنگامــی کــه زلزلــه بوئیــن زهــرا 
در ســال 1341 رخ داد مــا آمــاده زلزلــه نبودیــم، 
هنگامــی کــه در ســال 13۶9 زلزلــه مهیــب 
ــم،  ــاده نبودی ــا آم ــل رخ داد م ــار و منجی رودب

ــار  ــه مرگ ب ــال 1382 زلزل ــه در س ــی ک هنگام
بــم  رخ داد مــا آمــاده نبودیــم، و حــاال هنــگام 
ــاز هــم مــا آمــاده نیســتیم  ــه کرمانشــاه ب زلزل
ــی آمــاده  ــوم هــم نیســت کــه چــه زمان و معل

خواهیــم بــود.
ــه  ــا در مواج ــات م ــن معض ــی از بزرگ تری یک
بــا زلزلــه مبحــث ساختمان   ســازی اســت. 
ــب  ــه تخری ــوط ب ــه مرب ــات زلزل بیشــترین تلف
واحدهایــی  اســت،  مســکونی  واحدهــای 
ــه  ــل زلزل ــد در مقاب ــون بای ــر اســاس قان ــه ب ک
ــی  ــارت و معضل ــود نظ ــا نب ــند ام ــاوم باش مق
بــه نــام اســتاندارد نبــودن مصالــح ســاختمانی 
درصــد   8۰ از  بیــش  تقریبــًا  باعــث شــده 
ســاختمان های مســکونی کشــور در مقابــل 

زلزلــه آســیب پذیر باشــند. 
ســهل انگاری یــا بهتــر بگوییــم ســودجویی 
ــود  ــار نب بســیاری از ســازندگان مســکن در کن
نظــارت نهادهایــی دولتــی، مقــاوم نبــودن 
ســاختمان ها در برابــر زلزلــه را بــه یکــی از 
 چالش هــای بــزرگ پیــش روی کشــور مــا 

تبدیل کرده است.
در کنــار معضــل ســاختمان، زیر ســاخت های ما 
بــرای بعــد از زلزلــه هــم بــه هیــچ وجه شــرایط 
مناســبی نــدارد و بــه همیــن دلیــل هــم هربــار 
پــس از وقــوع زلزلــه دولــت دســت بــه دامــان 
کمک هــای مردمــی می شــود در حالــی کــه در 

وضعیــت امدادرســانی زمــان مهم تریــن فاکتور 
ــد در  ــد بتوانن ــدادی بای ــای ام ــت و نیروه  اس
کم تریــن زمــان ممکــن،  غــذا، دارو و ســرپناه 
 را بــه مناطــق آســیب دیده برســانند. و اگــر 
ــان  ــا زم ــن نیازهــای اساســی ت ــرار باشــد ای  ق
جمع شــدن کمک هــای مردمــی بــه تعویــق 
ــد  ــاد خواه ــیاری را ایج ــکات بس ــد مش بیفت

ــرد. ک
امــدادی  نیروهــای  رســیدن  موقــع  بــه 
هــم معضــل دیگــری اســت کــه نیــاز بــه 
امکانــات خــاص دارد. معمــواًل روســتاهای 
مواقــع  ایــن  در  صعب العبــور  مناطــق  و 
ــیدن  ــا رس ــتند ام ــک هس ــد کم ــتر نیازمن بیش
خــودرو  بــا  معمــواًل  مناطــق  ایــن  بــه 
از  بایــد  ضرورتــًا  و  نیســت   امکان پذیــر 
ــن مناطــق  ــه ای ــرای کمــک ب ــی ب ــداد هوای ام
ــداد  ــات ام ــفانه امکان ــود. متأس ــتفاده ش اس
ــتانداردهای الزم  ــا اس ــا ب ــور م ــی در کش هوای

فاصلــه زیــادی دارد و بــه شــدت دچــار کمبــود 
اســت.

ــس از آن  ــه و پ ــگام زلزل ــوزش هن ــاره آم درب
ــم:  ــا کنی ــل اکتف ــن ضرب المث ــه ای ــد ب ــز بای نی
ــه  ــت ب ــه حاج ــت چ ــان اس ــه عی ــزی ک »چی

ــت.« ــان اس بی
تــا زمــان تنظیــم ایــن گــزارش آمــار کشــته های 
زلزلــه کرمانشــاه بــه بیــش از صدهــا نفــر 
 رســیده و آمــار زخمی هــا نیــز از 2۰۰۰ نفــر فراتــر 

رفته است. 
مــا در تحریریــه روزنامــه کیمیــای وطــن بــرای 
ــر  ــته آرزوی صب ــزان درگذش ــای عزی خانواده ه
آرزوی  حادثــه  ایــن  زخمی هــای  بــرای  و 
بهبــودی داریــم و امیدواریــم دیگــر شــاهد 
چنیــن حــوادث تلخــی در کشــورمان نباشــیم. 
ــل ــه قاب ــه زلزل ــم ک ــوان کنی ــد عن ــم بای  بازه

پیش بینــی نیســت امــا قطعــًا قابل پیشــگیری 
ــت اگر... اس

کیمیای وطن بررسی کرد:

زلزله قابل پیش بینی نیست اما ...

کنش    وا

دکتر مهدی زارع استاد پژوهشگاه 
 بین المللی  زلزله شناسی و 

مهندسی زلزله   
هیچ پیش بینی از هیچ منبعی قبل از رخداد 9۶-8-21 

وقوع آن را اعام نکرده بود، از جمله مطلبی که به سازمان 
زمین شناسی آمریکا در سال 2۰13 نسبت داده می شود، 

اساسًا آن سازمان هرگز چنین کاری نمی کندو نکرده است. 
متأسفانه یک خبرگزاری متنی جعلی را که بعد از زلزله 

2۰13 )1392 ش( سراوان در فضای مجازی منتشر شده 
بود، به عنوان پیش بینی سازمان زمین شناسی آمریکا 
منتشر کرده است. این خبر مطلقًا واقعیت علمی ندارد.

 سمیه محمودی نماینده مردم 
شهرضا 

در پست های مدیریتی از بازنشستگان استفاده می شود و 
از این جهت با مشکات زیادی روبرو هستیم. این مسئله 

به دلیل عدم استفاده از نخبگان و متخصصان به وجود 
آمده است. باید از نیروهای جوان و شایسته در پست های 
مدیریتی استفاده شود. نحوه استفاده نامناسب بانوان در 
جایگاه های مدیریتی کان، نارضایتی ها را زیاد کرده است. 
آقای رئیس جمهور، »نمی گذارند« و »اجازه نمی دهند« را 

کنار بگذارید تا شاید قدری از این نارضایتی  ها کاسته شود. 
 رفع مشکات اقتصادی و بهبود معیشت مردم باید 
هدف اصلی دولت مردان باشد اما رفع کودک آزاری، 

کودکان خیابانی و زنان بی سرپرست و بدسرپرست را نباید 
فراموش کرد.

معاون سازمان تأمین اجتماعی 
 اکنون در حوزه درمان مستقیم 81 بیمارستان و 

28۷ کلینیک و پلی کلینیک تأمین اجتماعی در حال ارائه 
خدمات به بیمه شدگان هستند. قرار است امسال در حوزه 

درمان تأمین اجتماهی،  19 هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه 
شود که این عدد نسبت به سال گذشته رشد 2۰ درصدی 
داشته است. اکنون 35 مرکز درمانی در دست ساخت و 

35 مرکز دیگر نیز در دست مطالعه داریم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا 
خوشبختانه و به لطف پروردگار با تدابیر پیش بینی شده 

توسط پلیس و سایر نهادهای همکار، در هیچ یک از 
مرزها، مشکل خاصی که روند تردد زائران را با کندی 
روبه رو کند، وجود نداشته است. با حمایت مسئوالن 

کشوری، استانی و تاش بی وقفه نیروی انتظامی تمام 
شرایط برای بازگشت زائران از جمله مکان هایی مناسب 
برای اقامت موقت آن ها و وسایل حمل و نقل عمومی 
برای انتقال این عزیزان به محل سکونتشان  مهیا و از 

مردم و زائران عزیز نیز خواهش می کنیم تا به توصیه های 
ایمنی پلیس توجه کرده و از انجام اقدامات سهل انگارانه و 
مخاطره آمیز پرهیز کنند، همچنین زوار محترم می توانند در 

 صورت مهیا نبودن وسایل 
حمل و نقل به سوی مقصد دلخواه و یا لزوم پرهیز از 

رانندگی به دلیل خستگی و خواب آلودگی از ظرفیت بسیار 
خوب و شایسته توقفگاه ها استفاده کنند تا پس از حل 

مشکل یا رفع خستگی بتوانند به مسیر خود ادامه دهند.
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پســر جــوان کــه بــا اغفــال دختــر دانش آمــوز در 
اخــاذی  او  از  ســیاه  عکس هــای  تهیــه  و  تلگــرام 

شــد.  بازداشــت  می کــرد،  
ــران و پســران را در اینســتاگرام  ــن دخت ــم همچنی مته

ــت. ــول می گرف ــا پ ــرد و از آن ه ــت می ک دوس
دختــر  گذشــته  هفتــه  جام جــم،  گــزارش  بــه 
دانش آمــوزی بــا حضــور در پلیــس فتــای اســتان 
خراســان رضــوی از پســر 18 ســاله ای بــه اتهــام تهیــه 
ســریالی  اخاذی هــای  و  وی  از  غیراخاقــی  فیلــم 

شــکایت کــرد.
شــاکی بــه افســر تحقیــق گفــت: 
دو مــاه پیــش در یــک گــروه 
تلگرامــی کــه دختــران و پســران 
داشــتند،  حضــور  دانش آمــوز 
 عضــو و در آن جــا بــا پســری 

آشنا شدم. 
چنــد هفتــه پیــش دعوایمــان 

ــم.  ــع ارتبــاط کردی شــد و قط
ــودم  ــت ب ــوع ناراح ــن موض از ای
و  دوســت  کــه  دختــری  از  و 
خواســتم  بــود،  همکاســی ام 
به عنــوان  خــود  جــا زدن  بــا 
و  شــود  گــروه  عضــو  پســر، 

ــن کار  ــا ای ــا ب ــد ت ــرار کن ــاط دوســتی برق ــن ارتب ــا م ب
حســادت پســری را کــه دوســتش داشــتم،  برانگیــزم. 
بــه  مــرا  نقشــه   ایــن  اجــرای  این کــه  از   غافــل 

دردسر می اندازد.
ــک  ــن کار پســر جــوان ی ــد از ای ــه داد: بع شــاکی ادام
ــه  ــد و ب ــان آم ــل خانه م ــواده ام مقاب ــود خان روز در نب

ــد.  زور وارد ش
بعــد از حــرف زدن بــا مــن تهدیــد کــرد حــاال کــه تــو در 
ــا جــوان دیگــری دوســت شــده ای،  گــروه تلگرامــی ب

بایــی برســرت مــی آورم. 
تلفــن  گوشــی  بــا  و  زد  کتکــم  به شــدت  روز  آن 
همراهــش از مــن عکس هــای غیراخاقــی گرفــت 
ــی در ــا کس ــرا را ب ــم و ماج ــکایت کن ــر ش ــت اگ  و گف

  

میــان بگــذارم، عکس هــا را در همــان گــروه تلگرامــی 
می کنــد  منتشــر  دیگــر  اجتماعــی  شــبکه های  و 
ــا  ــن تهدیده ــرس ای ــرد. از ت ــد ب ــرا خواه ــروی م و آب

ــردم.  ــکوت ک س
ــم  ــرام برای ــرا،  او در تلگ ــن ماج ــد از ای ــد روز بع چن
بایــد 5۰۰ هزارتومــان بــه او  پیامــی فرســتاد کــه 
ــم را منتشــر  ــن صــورت عکس های ــر ای ــردازم در غی بپ

 . می کنــد
از ترس آبرویم این پول را پرداخت کردم.

ــرد  ــاذی ک ــن اخ ــد از م ــن ترفن ــا ای ــا ب ــا او باره  ام
را  طاهایــم  اواخــر  ایــن  و 
را  موضــوع  می خواســت. 
بعــد  و  گفتــم  خانــواده ام  بــه 
 تصمیــم گرفتیــم از او شــکایت 

کنیم.
بــا  فتــا  پلیــس  مأمــوران 
ــات را  ــی تحقیق ــی قضای هماهنگ
ــاذ،  ــوان اخ ــتگیری ج ــرای دس ب
ــه او دو روز  ــا اینک ــد ت ــاز کردن آغ
بازداشــت  و  شناســایی  پیــش 

ــد. ش
متهــم بــا انتقــال بــه پلیــس 
ــای اســتان خراســان رضــوی،  فت
بازجویــی شــده و بــه تهیــه عکس هــای غیراخاقــی از 
ــراف ــای ســیاه از او اعت ــوز و اخاذی ه ــر دانش آم  دخت

 کرد.
ــه  ــاذ، متوج ــر اخ ــات پس ــان تحقیق ــوران در جری مام
در  دارد کــه  صفحــه ای  اینســتاگرام  در  او   شــدند 
ــا  ــوز، آن ه ــران دانش آم ــال دخت ــا اغف ــز ب ــا نی آن ج
ــن کار از آن هــا  ــرای ای ــا پســران دوســت کــرده و ب  را ب

پول می گرفت.
ــای  ــس فت ــس پلی ــواد جهانشــیری، رئی ســرهنگ ج
بــا  این بــاره گفــت:  در  رضــوی  خراســان  اســتان 
ــی  ــرار قانون ــرای او ق ــه جرایمــش، ب ــم ب ــراف مته اعت
صــادر شــد. تحقیقــات بــرای رازگشــایی از دیگرجرایــم 

ــه دارد. ــوان ادام ــر ج ــن پس ــیاه ای س

اخاذی سیاه از دختر دانش آموز در تلگرام

،،
تحقیقــات  جریــان  در  مامــوران 
در  او  شــدند  متوجــه  اخــاذ،  پســر 
 اینســتاگرام صفحــه ای دارد کــه در 
دختــران  اغفــال  بــا  نیــز  آن جــا 
پســران  بــا  را  آن هــا  دانش آمــوز، 
 دوســت کــرده و بــرای ایــن کار از آن هــا 

پول می گرفت
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همزمــان بــا برگــزاری ســیزدهمین  کیمیای وطن

معدنــی،  صنایــع  معــدن،  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــن ۲۰۱۷( در  ــران کان می ــزات )ای ــین آالت و تجهی ماش
ــق  ــوالد در اف ــره ف ــی »زنجی ــت تخصص ــران، نشس ته
ــبحانی،  ــرام س ــر به ــخنرانی دکت ــا س ــران ۱۴۰۴« ب ای

مدیر عامل گروه فوالد مبارکه، برگزار شد.
ــن،  ــا بهرام ــه محمدرض ــی ک ــروه تخصص ــن کارگ در ای
ــو  ــکوری، عض ــرام ش ــران، به ــدن ای ــه  مع ــس خان رئی
ــدن  ــش مع ــس بخ ــدن و رئی ــه  مع ــره  خان هیئت مدی
اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی و جمعــی 
از مدیــران، کارشناســان معــدن و صنایــع معدنــی کشــور 
و اصحــاب رســانه حضــور داشــتند، دکتــر ســبحانی طی 
ــت  ــاره  وضعی ــی درب ــزارش کامل ــه  گ ــا ارائ ــخنانی ب س
برنامــه  تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد، الزامــات موازنــه  

ظرفیــت در زنجیــره  تولیــد فــوالد را تبییــن کــرد.
وی بــا اشــاره بــه انگیزه هایــی کــه پیــش از ایــن باعــث 
ــد  ــم انداز، تولی ــند چش ــم س ــگام تنظی ــود هن ــده ب ش
۵۵ میلیــون تــن فــوالد در نظــر گرفتــه شــود، مصــرف 
ســرانه  فــوالد کشــور را حــدود ۲۱۵ کیلوگــرم اعــام کــرد 
و گفــت: اگــر تــا ســال ۱۴۰۴ جمعیــت کشــور بــه حــدود 
۹۰ میلیــون نفــر و مصــرف ســرانه بــه حــدود ۳۳۰ 
کیلوگــرم افزایــش یابــد، در ایــن حالــت بــرای مصــرف 

داخلــی فقــط بــه ۳۰ میلیــون تــن فــوالد نیــاز خواهیــم 
ــای  ــد در بازاره ــدی بای ــت تولی ــی ظرفی داشــت و مابق
صادراتــی بــه فــروش رســد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــرژی، معــدن و نیــروی انســانی  مزایایــی نظیــر گاز، ان
مســتعد در ایــران شــرایطی فراهــم آورده تــا با اســتفاده 
ــوالد در  ــن ف ــون ت ــد ۵۵ میلی ــا تولی ــن ظرفیت ه از ای
ــن  ــه ای ــه دســتیابی ب ــرار داده شــود؛ البت دســتورکار ق
هــدف در صــورت برطرف شــدن چالش هــای فــرارو 

ــه و دور از دســترس نیســت. چنــدان هــم بلندپروازان
ــا  ــت ب ــوان رقاب ــش ت ــد اقتصــادی و افزای ــر تولی وی ب
ــره   ــریح زنجی ــن تش ــرد و ضم ــد ک ــا تأکی ــایر رقب س
ظرفیــت  از  پاییــن  بهره بــرداری  از ضریــب  تولیــد، 
واحدهــای  جغرافیایــی  پراکندگــی  نصب شــده، 
اقــدام، ظرفیت هــای  دســت  در  و  فعــال  تولیــدی 
ــره   ــه در زنجی ــودن و عــدم موازن غیراقتصــادی، ناقص ب
تولیــد، تکنولــوژی تولیــد، بهــره وری پاییــن نیــروی کار 
ــوان  ــه عن ــی، ب ــای صادرات ــاز بازاره ــه نی ــی ب و بی توجه
ــد  ــره  تولی ــود در زنجی ــای موج اساســی ترین چالش ه

ــرد. ــاد ک ی
ــا  ــرد: ب ــان ک ــاره خاطرنش ــبحانی در همین ب ــر س دکت
توجــه بــه اینکــه هزینه هــای مربــوط بــه حمــل و نقــل 
را نیــز بایــد بــه ایــن مشــکات افــزود، بــه خوبــی واضح 

اســت کــه نتیجــه  همــه  ایــن کاســتی ها نداشــتن تــوان 
الزم بــرای رقابــت اســت.

فعلــی  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  ســبحانی  دکتــر 
زیان دهــی  علــل  و  فوالدســازی کشــور  واحدهــای 
ــر اینکــه فــوالد مبارکــه در تمامــی  ــا تأکیــد ب آن هــا و ب
بخش هــای خــود هم اکنــون بــا تمــام ظرفیــت و 
ضریــب ۱۰۰ درصــدی در حــال کار و تولیــد اســت، اظهــار 
بالقــوه  فوالدســازی های کشــور ۳۰  کــرد: ظرفیــت 
میلیــون تــن و ظرفیــت بالفعــل آن ۲۰ میلیــون تــن و 
متأســفانه ضریــب به کارگیــری ۶۶ درصــد اســت و ایــن 
ــوند. ــان ده ش ــدی زی ــای تولی ــود واحده ــث می ش باع

وی بــا اشــاره بــه میــزان آهــن اســفنجی، چــدن، گندله، 
کلوخــه، کنســانتره  ســنگ آهــن فعلــی کشــور و ســایر 
مــواد الزم بــرای تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد افــزود: 
بــا احتســاب میــزان تولیــد در طرح هــای فعــال و 
ــود  ــا کمب ــا ب ــن بخش ه ــه  ای ــداث در هم ــال اح در ح
مواجــه هســتیم. چنانچــه ایــن کمبودهــا هــم برطــرف 
شــود، همان گونــه کــه اشــاره شــد بــا مشــکل پراکندگــی 
مواجــه هســتیم؛ بــه نحــوی کــه فقــط ســه واحــد باالی 
۲ میلیــون تــن در کشــور داریــم و ۵۱ واحــد در کشــور 
ــد کــه می خواهنــد درمجمــوع ۵ میلیــون و  وجــود دارن
۸۰۰ هــزار تــن فــوالد تولیــد کننــد و همــه  ایــن واحدهــا 
ــات الزم  ــایر ملزوم ــاده، آب و س ــرق، ج ــت ب ــه پس ب
ــی باعــث  ــن پراکندگ ــد و ای ــاج دارن ــد احتی ــرای تولی ب

ــرود. ــن ب ــی از بی ــد رقابت ــت تولی می شــود مزی
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــبحانی در بخ ــر س دکت
ــر از  ــی دیگ ــروی کار را یک ــره وری نی ــودن به ــن ب پایی
ــه  ــان اینک ــا بی ــت و ب ــی دانس ــد رقابت ــات تولی معض
ــر  ــر ســاعت ب ــن بخــش ۲ نف ــی در ای ــن جهان میانگی
تــن تولیــد اســت، گفــت: در کشــورهای آســیای میانــه 
ایــن مــورد وضعیــت نامطلوبــی دارد؛ بــه نحــوی کــه در 
ــر  ــر ســاعت ب ــزان حــدود ۶ نف ــن می ــن کشــورها ای ای
تــن تولیــد اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه در شــرکت 
فــوالد مبارکــه  اصفهــان کــه بیشــترین ظرفیت را نســبت 
ــر  ــدود ۵ نف ــزان ح ــن می ــان دارد، ای ــداد کارکن ــه تع ب
ســاعت اســت کــه نســبت بــه ســایر بخش هــای کشــور 
بهتریــن شــرایط را دارد؛ ولــی همچنــان از متوســط 

ــه دارد. ــی فاصل جهان

وی خاطرنشــان کــرد: بــرای رفــع همــه  ایــن معضــات 
بایــد بــه دنبــال فنــاوری روز باشــیم تــا بتوانیــم 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــد ب ــم؛ بای ــد کنی ــت تولی ــول باکیفی محص
بازارهــای جهانــی و تعریــف و شناســایی بازارهــای 
هــدف، محصوالتــی منطبــق بــا نیــاز بازارهــای جهانــی 
تولیــد کنیــم و بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه کشــورهای 
توســعه یافته دوران ســاخت  و ســاز خــود را ســپری 
ــژه و کیفــی  ــه فوالدهــای وی ــد و از ایــن پــس ب کرده ان

ــد. ــتری دارن ــاز بیش نی
ــل ســخنان خــود  ــوالد مبارکــه در تکمی ــر عامــل ف مدی
ــر از  ــی دیگ ــور را یک ــی کش ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب توج
شــروط اساســی بــرای موفقیــت در تولیــد ۵۵ میلیــون 
تــن فــوالد ذکــر کــرد و در ایــن خصــوص افــزود: در این 
ــای  ــای الزم و هزینه ه ــود زیربناه ــه وج ــد ب ــه بای زمین
ــن بخشــی و ارســال  ــواد بی ــی م ــه جابه جای ــوط ب مرب
تولیــدات بــه بازارهــای هــدف داخلــی و جهانــی توجــه 
ــا چــه  ــن واحدهــا در کجــا و ب ــم اگــر ای ــم و ببینی کنی
ــی  ــده  رقابت ــت تمام ش ــوند، قیم ــاخته ش ــی س ظرفیت

ــد. ــاد می کنن ایج
 تأمین مواد اولیه از منابع خارج از کشور

در ادامــه  ایــن نشســت مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در 
ــی  ــه ســؤال یکــی از حاضــران در جلســه مبن پاســخ ب
بــر اینکــه بــرای تأمیــن مــواد اولیــه از منابــع خــارج از 
کشــور در زنجیــره  فــوالد آیــا راهــکاری در نظــر گرفتــه 
ــاره  ــه اش ــه ک ــت: همان گون ــر، گف ــا خی ــت ی ــده اس ش
شــد، بــه طــور قطــع واردات ســنگ آهــن و مــواد اولیــه 
بــرای شــرکت هایی کــه مزیــت دسترســی بــه آب هــای 
ــه باشــد و در  ــه صرف ــد مقــرون ب ــد، می توان آزاد را دارن

نظــر نیــز گرفتــه شــده اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه دلیــل افزایــش نــرخ 
تعرفــه بــر روی محصــوالت فــوالدی از ســوی اتحادیــه  
اروپــا چــه بــوده اســت، گفــت: امــروزه وضــع تعرفــه بــر 
ــد  ــت از تولی ــل حمای ــه دلی ــوالت ب روی واردات محص
ــد روی  ــا بتوانن ــه واحده ــن اســت ک ــرای ای داخــل و ب
ــه از  ــع تعرف ــه وض ــن اینک ــتند؛ ضم ــود بایس ــای خ پ
ســوی اتحادیــه  اروپــا بــر روی کشــوری خــاص نبــوده 
ــامل  ــا را ش ــه اروپ ــده ب ــرکت های صادرکنن ــه ش و هم

شــده اســت.

ــران  ســخنران نشســت تخصصــی »زنجیــره  فــوالد ای
ــی  ــه موانع ــه چ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ۱۴۰۴« در پاس
پیــش روی توســعه قــرار دارد، تصریــح کــرد: یکــی از 

ــت.  ــرمایه گذاری اس ــع، س ــن موان ــن ای بزرگ تری
ــره  ــن به ــا کمتری ــر ب ــی در کشــورهای دیگ ــع مال مناب
و حتــی بــدون بهــره بــه صــورت درازمــدت در اختیــار 
تولیــد و توســعه قــرار داده می شــود. در کشــور مــا نیــز 
بــا تشــویق بخــش خصوصــی و کاهــش ریســک برای 
ــی  ــع مال ــا اســتفاده از مناب ســرمایه گذاران خارجــی ی

آن هــا می تــوان بــه ایــن بخــش کمــک کــرد.
 رونق تولید

وی در جــواب ایــن ســؤال کــه در چــه صــورت تولیــد 
ــگاه  ــا ن ــت: ب ــود، گف ــد ب ــق خواه ــا موف ــور م در کش
ــعه  ــدون در توس ــتراتژی م ــتن اس ــی و داش بین الملل
می تــوان شــرایطی را فراهــم کــرد کــه بتــوان در چرخــه  

رقابــت باقــی مانــد.
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه دربــاره  اینکــه چرا صــادرات 
فــوالد مبارکــه به ویــژه در ماه هــای اخیــر کاهــش 
یافتــه اســت، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه کشــور 
ــور  ــه ط ــت، ب ــود اس ــدن از رک ــال خارج ش ــا در ح م
طبیعــی بــه هــر میــزان کــه رونــق اقتصــادی حاصــل 
شــود، بــه همــان مقــدار نیــاز بــه محصــوالت فــوالدی 

از جملــه ورق افزایــش می یابــد؛ در ایــن حالــت فــوالد 
ــد  ــتر از تولی ــه بیش ــت هرچ ــل حمای ــه دلی ــه ب مبارک
داخــل ضمــن حفــظ بازارهــای صادراتــی، بخــش 
بیشــتری از محصــوالت خــود را بــه بازارهــای داخلــی 

عرضــه کــرده اســت.
ادغــام  لــزوم  و  دربــاره چرایــی  دکتــر ســبحانی 
واحدهــای کوچــک تصریــح کــرد: ایــن اقدامــی اســت 
ــان  ــوالد جه ــدگان ف ــن تولیدکنن ــی بزرگ تری ــه حت ک
نیــز بــه منظــور افزایــش تــوان رقابتــی خــود بــا کشــور 
چیــن انجــام داده انــد. بــدون شــک انجــام ایــن کار در 
کشــور مــا نیــز بــه بقــا و ســوددهی واحدهــای کوچــک 

کمــک خواهــد کــرد.
ــاره  ــر درب ــه ســؤاالت مطرح شــده  دیگ ــه ب وی در ادام
اینکــه چــرا در کشــور مــا هماننــد کشــور ترکیــه 
از قراضــه بــه میــزان بیشــتری در تولیــد فــوالد 
کنسرســیوم  ایجــاد  هــدف  نمی شــود،  اســتفاده 
فــوالد در بندرعبــاس و نقــش فــوالد مبارکــه در ایجــاد 
تولیــدی  شــرکت های  نقــش  کنسرســیوم،  ایــن 
زیرمجموعــه  فــوالد مبارکــه در چرخــه  تولیــد ایــن 
ــوالدی،  ــذاری محصــوالت ف ــوه  قیمت گ ــرکت و نح ش
پاســخ های کاملــی داد کــه مــورد توجــه حاضــران قــرار 

ــت. گرف

دکتر سبحانی در نشست تخصصی زنجیره  فوالد در افق ایران ۱۴۰۴ مطرح کرد:
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ــواد مخــدر در  ــا م ــارزه ب ــه مب امســال در نخســتین روز از هفت
ــیب های  ــاد و آس ــا اعتی ــارزه ب ــه مب ــتانی »هفت ــش اس همای
اجتماعــی در مــدارس« کــه در هنرســتان فضیلــی و بــا حضــور 
مســئوالن اســتانی و مدیــران آمــوزش و پــرورش برگــزار شــد 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــه در دول ــد ک ــد ش ــئله تاکی ــن مس ــر ای ب
ــی  ــواد مخــدر از برنامه هــای اصل ــا م ــارزه ب ــردن مب اجتماعی ک
ــردم  ــه م ــی و اجتماعــی شــده و هم ــن بحــث مل ــا ای ــوده ت ب
ــژه  ــا آســیب های اجتماعــی به وی ــارزه ب جامعــه وارد عرصــه مب

ــا مــواد مخــدر شــوند. ــارزه ب مب
شــاه بیت ســخنان مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــرای  ــع ب ــه راه جام ــه نقش ــود ک ــئله ب ــن مس ــز ای ــان نی اصفه
جلوگیــری از آســیب های اجتماعــی و اعتیــاد بــه مــدارس 
ابــاغ شــده تــا مدیــران مــدارس و دانش آمــوزان را بــه ســمت 

ــد. ــوق ده ــازی س توانمندس
ــارزه  ــه منظــور مب ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــا ب محمدحســن قائدیه
بــا آســیب های اجتماعــی پیشــنهاد می شــود ۶ همایــش 
در ۶ ناحیــه بــرای مــدارس متوســطه اول و دوم، به ویــژه 
مــدارس دخترانــه برگــزار شــود و در ایــن برنامــه ضمــن ارائــه 
اطاعــات الزم بــه مدیــران، راهکارهــای مربوطــه نیــز ارائه شــود، 
ــا آســیب های  ــارزه ب گفــت: بیــش از ۳۰ فعالیــت در حــوزه مب
اجتماعــی، به ویــژه مبــارزه بــا مــواد مخــدر در مــدارس اســتان 
ــا  ــن فعالیت ه ــه ای ــه نظــر می رســد ک ــا ب انجــام می شــود؛ ام

هنــوز کافــی نبــوده اســت.
 تقویت روحیه »نه« گفتن به مواد مخدر در 

جوانان و نوجوانان   
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه بایــد بدانیــم  بحــث 
آســیب های اجتماعــی در بســیاری از مــوارد در قالــب فضاهــای 
مجــازی رخ می دهــد و ایــن امــر بــه ســرعت در حــال افزایــش 
ــه«  ــی »ن ــد توانای ــان بای ــان و جوان ــه داد: نوجوان ــت، ادام اس
گفتــن در مقابــل اعتیــاد را داشــته باشــند؛ در ایــن زمینــه بیــش 
از ۲۵ برنامــه کشــوری و اســتانی را در دســت پیگیــری داریــم 

ــه«  ــا شــیوه های »ن کــه کارآفرینــی و آشــنایی دانش آمــوزان ب
ــری از  ــا جلوگی ــوزان ب ــاوری و آشــنایی دانش آم ــن، خودب گفت

ــت. ــن برنامه هاس ــی از ای ــی بخش ــیب های اجتماع آس
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــذب  ــی ج ــع ابتدای ــودکان مقط ــد ک ــک درص ــر از ی ــا کمت تنه
مــدارس نشــده اند، گفــت: ممکــن اســت ایــن کمتــر از ۱درصــد 
ــه  ــا اینک ــند ی ــودکان کار باش ــتند، ک ــر هس ــر از ۷۰۰ نف ــه کمت ک
ــه  ــان در مدرس ــور فرزندانش ــع از حض ــا مان ــای آن ه خانواده ه
می شــوند. اســتان اصفهــان بیــش از ۹۸ درصــد پوشــش 
تحصیلــی دارد کــه ۴ درصــد بیشــتر از میانگین کشــوری اســت.

 لزوم توانمندکردن دانش آموزان در مباحث 
اجتماعی

ــی  ــه آگاهی بخش ــون در زمین ــه هم اکن ــر اینک ــد ب ــا تأکی  وی ب
ــه،  ــورت نگرفت ــی ص ــوزان کار چندان ــازی دانش آم و توانمندس
ــی  ــروز آگاهی بخش ــت: ام ــدارس گف ــران م ــه مدی ــاب ب خط
از  اجتماعــی  مباحــث  در  دانش آمــوزان  توانمندکــردن  و 
ــدارس  ــه م ــا راه ب ــد خانواده ه ــت. بای ــی اس ــای اصل بحث ه
داشــته باشــند و مدیــر مدرســه بــا درب بــاز مدرســه  پذیــرای 
فکــر و توانمنــدی اولیــا و دانش آمــوزان باشــد تــا بــه موفقیــت 

ــد. دســت یابن
بازبــودن درب مــدارس، مــاک  امــروزه   وی توضیــح داد: 
ــه  ــا ک ــدان معن ــد اســت؛ ب ــران توانمن ــزان ارزشــیابی مدی و می
اولیــا وارد مدرســه شــوند و نظــر دهنــد. مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــن  ــر ای ــه درگی ــراد جامع ــه اف ــد هم ــت و بای ــی اس ــی مل بحث
مســئله شــوند. امــروز خرســندم کــه در اســتان اصفهــان ایــن 

ــم. ــت می کنی ــیر حرک ــن مس ــاده و در ای ــاق افت اتف
ــا  ــارزه ب ــس مب ــه، پلی ــای خیری ــا انجمن ه ــه قائدیه ــه گفت ب
مــواد مخــدر، شــورای هماهنگــی، دادگســتری و معاونــت امــور 
ــوزش و  ــار آم ــتگاه ها در کن ــایر دس ــتی و س ــی، بهزیس اجتماع

ــن حــوزه در حــال فعالیــت هســتند. ــرورش، در ای پ
 بخش مواد مخدر زندان اصفهان اشباع 

شده است
دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اصفهــان نیــز 

ــک  ــه ی ــر دقیق ــه در ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــش ب ــن همای در ای
ــود  ــدان وارد می ش ــه زن ــدر ب ــواد مخ ــا م ــط ب ــی مرتب زندان
گفــت: زنــدان بخــش مــواد مخــدر اصفهــان بــا ظرفیــت هــزار 

ــی دارد. ــزار زندان ــون ۴ ه ــر، هم اکن نف
مصطفــی  هــادی زاده بــا بیــان اینکــه طــی یــک دهــه اخیــر 
ــاهد  ــان ش ــتان اصفه ــاد در اس ــه اعتی ــش ب ــوزه گرای در ح
ــم،  ــه مــدت مشــابه قبــل بودی آمارهــای متفاوتــی نســبت ب
ــه  ــان ب ــش زن ــش گرای ــاد، افزای ــن اعتی ــش س ــزود: کاه اف
ــاغل از  ــراد ش ــاد در اف ــه اعتی ــش ب ــش گرای ــاد و افزای اعتی
ــاد در یــک دهــه  ــه اعتی ــد گرایــش ب ــارز رون شــاخصه های ب

ــر اســت. اخی
ــه  ــای ب ــاس گزارش ه ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــادی زاده ب ه
دســت آمــده ۶۴ درصــد از معتــادان اســتان اصفهــان شــاغل 
هســتند، افــزود: بایــد توجــه داشــت کــه ۲۱ درصــد از کارگــران 
واحدهــای تولیــدی اعتیــاد دارنــد و می تــوان گفــت کــه 
ــت  ــد جمعی ــزان رش ــتان از می ــاد در اس ــد اعتی ــزان رش می

ــه اســت. پیشــی گرفت
وی افــزود: بایــد توجــه داشــت کــه ســاالنه معتــادان ۳۰ هــزار 
ــد  ــه می کنن ــد مــواد مخــدر هزین ــرای خری ــارد تومــان ب میلی
و ایــن میــزان، اعتبــار چرخــه اقتصــادی زیــادی بــرای 

ــم ســاخته اســت. ــان فراه قاچاقچی
 اصفهان رتبه برتر در بخش 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی
ــی اداره  ــیب های اجتماع ــر آس ــت در براب ــس اداره مراقب رئی
کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: طــرح 
ــاد و آســیب های اجتماعــی  ــا اعتی ــارزه ب ــه مب ــزاری هفت برگ
ــازی  ــی و جریان س ــرد ترویج ــر رویک ــی ب ــدارس مبتن در م

ــود. ــرا می ش ــی و اج ــی، طراح ــی و فرهنگ آموزش
تعیین شــده  اهــداف  دیگــر  از  افــزود:  باقــری  ســعید   
می تــوان بــه اصــاح نگرش هــای رایــج کــودکان و نوجوانــان 
کــودکان  توانمندســازی  پرخطــر،  رفتارهــای  زمینــه   در 
ــی و  ــیب های اجتماع ــا آس ــه ب ــه مواجه ــان در زمین و نوجوان
رفتارهــای پرخطــر و مشــارکت عمومــی بــرای کاهــش عوامــل 

ــان اشــاره کــرد. ــز کــودکان و نوجوان مخاطره آمی
ــه پیشــگیری  وی گفــت: در ســال گذشــته، اصفهــان در زمین
ــت آورد. ــه دس ــر را ب ــای برت ــی رتبه ه ــیب های اجتماع از آس

ــواد  ــا م ــارزه ب ــه مب ــتین روز از هفت ــت در نخس ــی اس گفتن
مخــدر از نقشــه راه جامــع مبــارزه بــا آســیب های اجتماعــی 

ــی شــد. ــان رونمای ــاد در اصفه و اعتی
ــارزه  ــرای مب ــوزان ب ــه دانش آم ــش میثاق نام ــن همای در ای
بــا آســیب های اجتماعــی و اعتیــاد خوانــده شــد کــه 
دانش آمــوزان بــا امضــای آن عهــد می بندنــد کــه در راه 
ــند.  ــا باش ــاد کوش ــی و اعتی ــیب های اجتماع ــا آس ــارزه ب مب
بنــا بــر گفتــه مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان، 
ــده  ــاغ ش ــرا اب ــرای اج ــدارس ب ــه م ــه هم ــه آن ب آیین نام

اســت.

در همایش استانی »هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس« عنوان شد:

اجرای نقشه راه مبارزه با آسیب های اجتماعی و اعتیاد در مدارس 


