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|صفحه 2

 هجرت، انقالبى نوین سقوط آخرین دژ داعش در سوریه
در جهت شکوفایى اسالم      

امروز اول ربیع االول، سالروز هجرت پیامبر اعظم)ص( 
مسلمانان  روز،  این  در  است.  مدینه  به  مکه  از 
درنتیجه آزار و فشارهای قریش دسته دسته رهسپار 
مدینه شدند و رسول خدا به انتظار اذن پروردگارش 

در هجرت از مـکه و رفتن به مدینه باقى ماند. 
به  را  و گسترش اسالم، مشرکان مکه  پیشرفت 
را  به شدت خود  که  به طوری  بود؛  درآورده  لرزه 
باخته بودند و احساس می کردند کار از کار گذشته 
نزدیک تر  کامل  شکست  و  زوال  به  روزبه روز  و 
فکر  به  را  آنان  وحشت  و  ترس  این  می شوند. 
واداشت؛ از این رو در »دارالندوه« گرد آمدند و به 

فکر چاره افتادند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

والیتی:

که  کاره است  کرون چه  ما
دخالت می کند؟

به نفع فرانسه نیست که در موضوع 
موشکی و امور راهبردی ایران دخالت کند

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی خبر داد:

پیشنهاد جدید مجلس 
برای حذف یارانه نقدی

دام ژتون ها برای منفعت طلبان

گشت هرمی ها باز
|صفحه 3

شهردار اصفهان در مراسم تکریم و 
معارفه خدمتگزاران مردم در شهرداری:

 بانوان، توانایی انجام
 کارهای بزرگ را دارند

|صفحه 12

واکنش ها همچنان ادامه دارد

 نارضایتی کاربران از 
اینترنت غیرحجمی

|صفحه 3

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

تولید علم و پژوهش های 
نظری، فقط به عهده 

دانشگاه های برترگذاشته شود
|صفحه 4

 »بیمه رایگان همگانی« 
در انتظار »آزمون وسع«

|صفحه 11

 جوالن عسل های قاچاق 
در بازار
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|صفحه 10

کرون  توافق ترامپ و ما
علیه ایران و حزب اهلل

 نگاهی به فیلم »غیرمجاز« 
ساخته حسن یکتاپناه

کلیشه

شماره جدید ماهنامه سراسری افق فردا منتشر شد...

نوبت دوم

آگهی مناقصه
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

 مبلغ تضمین
 )ریال(

 برآورد 
)ریال(

محل تامین 
اعتبار موضوع مناقصه  شماره 

مزایده/مناقصه

250/000/000 4/844/924/878 جاری خدمات مشترکین شاهین شهر و میمه )با ارزیابی کیفی( 96-3-237

176/000/000 3/512/298/211 جاری خدمات عمومی و مشترکین دهاقان )با ارزیابی کیفی( 96-3-238

188/000/000 3/753/891/683 جاری نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب، تعویض کنتور منطقه شش)با ارزیابی کیفی( 96-3-239

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 96/9/11 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 96/9/12

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-366۸0030-۸

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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کرمانشاه می تپد قلب ایران برای 

 اهدای خون 3 هزار اصفهانی 
کمک به زلزله زدگان برای 

 حل مشکل آب آشامیدنی 
 مناطق زلزله زده با تالش جهادی

 آبفای اصفهان

گزارش کیمیای وطن از آخرین اخبار  زلزله

شهر »البوکمال« در مرز سوریه و عراق به طور کامل از لوث وجود تروریست های داعشی پاک سازی شد

پرونده داعش در عراق نیز، با آزادشدن شهر »راوه«، رسما بسته شد
تروریست های داعشی فراری از »البوکمال« به سمت گروه های مورد حمایت آمریکا که به اختصار »قسد« خوانده می شوند، پناه بردند



روابط منحصربه فرد قطر با ایران
وزیــر خارجــه قطــر بــر ضــرورت حــل بحــران 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس تاکیــد کــرد و رابطــه 

قطــر بــا ایــران را »بی نظیــر« خوانــد. 
ــو  ــی« در گفت و گ ــن آل ثان ــن عبدالرحم ــد ب »محم
ــرد  ــام ک ــکا اع ــری »MSNBC« آمری ــا شــبکه خب ب
ــل  ــارات »غیرقاب ــتان و ام ــت های عربس ــه سیاس ک

پیش بینــی اســت.« 
وی بــا بیــان اینکــه روابــط قطــر بــا ایــران منحصربه فرد 
اســت، گفــت: حــل بحــران کشــورهای حــوزه خلیــج 
فــارس ضــرورت دارد؛ زیــرا ایــن مســئله، بزرگ تریــن 

تهدیــدی اســت کــه منطقــه را  احاطــه کــرده اســت.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

 هجرت، انقالبى نوین 
در جهت شکوفایى اسالم                                                       
اســام  دشــمنان  ســخت ترین  از  کــه  ابوجهــل 
ــرب  ــدى از ع ــش! اح ــت قری ــت: اى جماع ــود، گف ب
محترم تــر از مــا نبــود و مــا در حــرم امــن الهــى 
ــه مکــه مســافرت  ــار ب بودیــم. عــرب هــر ســال، دو ب
مى کــرد و کســى در مــا طمــع نداشــت تــا آنکــه 
ــه ســبب  ــا او را ب ــدا شــد؛ م ــا پی ــان م ــد در می محم
صــاح و امانتــش »امیــن« نــام نهــاده بودیــم؛ ولــى 
ــن رو  ــه »رســول خداســت«؛ از ای ــذرد ک ــى مى گ مدت
ــرد  ــفیه و بى خ ــا را س ــت، م ــد گف ــا را ب ــان م خدای
ــه  ــا را ب ــا را فاســد کــرد و جمــع م ــان م ــد، جوان نامی

ــانید. ــراق کش افت
اجتمــاع گردآمــده، پــس از بررســی پیشــنهادهای 
مختلــف، تصمیــم بــه قتــل پیامبــر گرفتنــد؛ بنابرایــن 
از مجلــس مشــورت پراکنــده شــدند و قــرار گذاشــتند 
کــه نقشــه را شــب هنگام اجــرا کننــد و کســى را از آن 

تصمیــم خبــر ندهنــد. 
شــب موعــود، ابولهــب گفــت: شــب، مناســب نیســت؛ 
ــم و کارش را  ــه کنی ــح حمل ــم وقــت صب منتظــر بمانی

بســازیم. 
ــار  ــه انتظ ــرت ب ــزل آن حض ــراف من ــن در اط بنابرای
ایســتادند. در ایــن هنــگام آیــه »و ِإْذ َیْمکُــُر ِبــَک 
ــوَک َو  ــوَک َأْو ُیْخرُِج ــوَک َأْو َیْقُتُل ــُروا لُِیْثِبُت ــَن کََف ذی الَّ
ــَن«:  ــُر اْلماِکری ــُه َخْی ــُه َو اللَّ ــُر اللَّ ــُروَن َو َیْمکُ َیْمکُ

»و یــاد کــن هنگامــى را کــه کافــران دربــاره تــو نیرنــگ 
مى کردنــد تــا تــو را بــه بنــد کشــند یــا بکشــند یــا ]از 
مکــه[ اخــراج کننــد و نیرنــگ مى زدنــد و خــدا تدبیــر 
اســت.«  تدبیرکننــدگان  بهتریــن  و خــدا  مى کــرد 
)ســوره انفــال، 30( بــر پیامبــر نــازل شــد و بــه ایــن 
ترتیــب خداونــد رســولش را از تصمیــم و توطئــه آنــان 

آگاه ســاخت. 
ــت(  ــم بعث ــال چهارده ــع )س ــاه ربی ــب اول م در ش
ــان  ــت و در هم ــرون رف ــه بی رســول خــدا)ص( از مک
شــب، حضــرت علــی)ع( در بســتر رســول خــدا 
ــد.  ــت« گفتن ــة المبی ــن شــب را »لیل ــرد. ای ــه ک بیتوت
ــور شــد و  ــار ث ــن شــب رهســپار غ رســول خــدا در ای
ابوبکربن ابوقحافــه نیــز بــا وی همــراه گشــت و پــس 
ــارم  ــب چه ــد، در ش ــور ماندن ــار ث ــه در غ از 3 روز ک

ــد. ــش گرفتن ــه را در پی ــع االول، راه مدین ربی
خبــر بــه مــردم مدینــه رســید. آنــان روزهــا و شــب ها 
بــرای اســتقبال از پیامبــر)ص( بــه بیــرون شــهر 
ــد.  ــی بدارن ــیده را گرام ــدوم کاروان رس ــا ق ــد ت می آمدن
ــان  ــود فرارســید و کاروان از دور نمای باالخــره روز موع
ــش را  ــر و همراهان ــه پیامب ــی ک ــتین کس ــد. نخس ش
دیــد، مــردی از یهــود بــود کــه بــا صــدای بلنــد فریــاد 

ــید. ــما رس ــت ش ــه! بخ زد:  ای بنی قیل
ــادمان  ــر)ص( ش ــر ورود پیامب ــنیدن خب ــردم از ش م
ــرد  ــد و زن و م ــن کردن ــر ت ــگ ب ــاس جن شــدند و لب
بــاالی  در  آنــان  آمدنــد.  بیــرون  اســتقبال  بــرای 
»حــره« بــه زیــارت آن حضــرت مشــرف شــدند و بــه 
ــعار  ــن ش ــد و ای ــت گفتن ــت و تحی ــرت تهنی آن حض

را ســردادند: 
 طلع البدر علینا من ثنیات الوداع 

وجب الشکر علینا ما دعی لّله داٍع
مــاه درخشــان بــر مــا از ســرزمین »ثنیــات الــوداع« 

طلــوع کــرد 
شــکر آن بــر مــا واجــب اســت؛ از خــدا حاجتــی 

نداریــم.
َها الَمبُعوُث فینا ِجئَت ِباالمرِ الَمطاعِ  ایُّ

جئت َشرَّفَت الَمدیَنَة َمرَحبا یا َخیَر داٍع
ای برانگیخته شــده در میــان مــا! بــه اطاعــت فرمــان 

خــدا آمــدی 
آمــدی و مدینــه را شــرافت بخشــیدی. مرحبــا بــه تــو 

ــده! ــن دعوت کنن ای بهتری
اما چرا هجرت؟ 

1- اذیت و آزار مشرکان به اوج رسیده بود؛
2- اطاع پیامبر)ص( از نقشه قتل؛ 

3- تکمیــل ظرفیــت تبلیــغ در مکــه و ضــرورت تبلیــغ 
در محــل مناســب دیگــر بــرای گســترش دایــره 

ــام؛ اس
4- حفظ و نجات اسام و مسلمانان. 

و  مهم تریــن  از  اســام)ص(  پیامبـــر  هجـــرت 
ــن رویدادهــا در جهــت تثبیــت و تقویــت  تاثیرگذارتری
اســام در آن دوران بــه شــمار می آیــد و نقطــه عطفــى 

ــل: ــه دلی ــود. ب ــوب مى ش ــام محس ــخ اس در تاری
1- مبــدأ تاریــخ اســام قرارگرفتــن ایــن هجــرت؛ 2- 
جانفشــانی حضــرت علــی)ع( بــا خوابیــدن در بســتر 

پیامبــر)ص( در شــب هجــرت؛
ماننــد ســاختن  مســیر هجــرت  رخدادهــای   -3
نخســتین مســجد در تاریــخ هجــری بــه دســت 
ــه  ــی اقام ــر قول ــا ب ــرم)ص( و بن ــر اک ــارک پیامب مب

نخســتین نمــاز جمعــه؛ 
تشــکیل  در  هجــرت  ایــن  بــودن  زمینه ســاز   -4

مدینــه.   در  اســام  حکومــت  پایه هــای 
ــن را در جهــت شــکوفایى  ــى نوی ــن هجــرت، انقاب ای
و  آورد  پدیــد  اکــرم  پیامبــر  رســالت  و گســترش 
درحقیقــت وســیله مناســبى بــراى اوج گیــرى نهضــت 
ــت.  ــول هللا اس ــامى رس ــت اس ــت دول ــى و تثبی اله
ــا ذکــره و  ــد: »عابه ــان کــه علــى)ع( مى فرمای همچن
ــاد رســول خــدا)ص(  ــام و ی ــه«؛ »ن ــا صوت ــد منه امت
ــت و آواى  ــه، اوج گرف ــه مدین ــرت ب ــطه هج ــه واس ب
توحیــدى اش در اقصــی نقــاط عالــم طنین انــداز 

ــد.«  ش
امــروز هــم دنیــای شــرک و کفــر و نفــاق و اســتکبار از 
همــان اســام محمــدی بــه شــدت ترســیده اســت؛ از 
ایــن رو هــر روز بــرای مهــار گســترش و قدرت اســام، 
ــی را در  ــت اسام هراس ــد و سیاس ــی می کن مانع تراش
پیــش می گیــرد کــه نتیجــه عکــس خواهــد گرفــت و 
توجــه جهانیــان را بــه اســام نــاب محمــدی بیشــتر 
ــرد. حــال ســعودی های  ــد ک ــب و معطــوف خواه جل
منحــرف از اســام نــاب محمــدی، بلکــه ســیلی خورده 
ــد  ــی نخواهن ــه جای ــد ب ــا بدانن ــد؛ ام ــان بکَنن از آن ج
رســید؛ زیــرا اســام نــاب مانــدگار اســت و فناناپذیــر.

نفیسه اله دادی
کارشناس ارشد علوم سیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

ــران  ــرب ای ــه در غ ــاهد زلزل ــته، ش ــه گذش هفت
ــان  ــفانه ج ــه متأس ــب ک ــه ای مهی ــم؛ زلزل بودی
بیــش از 400 تــن از هموطنــان عزیزمــان را گرفت. 
کمک رســانی از همــان ســاعات اولیــه پــس 
ــز اهمیــت اســت  ــه آغــاز شــد. آنچــه حائ از زلزل
کمک رســانی نیروهــای مســلح از جملــه حضــور 
ــود. ارتــش  ــگ ارتــش و ســپاه پاســداران ب پررن
جمهــوری اســامی ایــران و ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی از ابتدایی تریــن لحظــات وقــوع 
زلزلــه 7.3 ریشــتری در کرمانشــاه، پــا بــه عرصــه 
ــود را  ــوان خ ــام ت ــتند و تم ــانی گذاش خدمت رس

ــد. ــا از درد مــردم بکاهن ــد ت ــدان آوردن ــه می ب
ــه، سرلشــکر  ــوع زلزل ــح روز اول وق ــا از صب دقیق
و  ســپاه  فرمانــده کل  جعفــری،  محمدعلــی 
سرلشــکر عبدالرحیــم موســوی، فرمانــده کل 
ارتــش، بــه عنــوان اولیــن مســئوالن نظــام، وارد 

منطقــه شــدند تــا از نزدیــک در جریــان امــور قرار 
ــانی  ــرای کمک رس ــتورات الزم را ب ــد و دس بگیرن
ســریع تر نیروهــای تحــت امرشــان، صــادر کننــد. 
بــا وجــود ایــن تقســیم کار بیــن ارتــش و 
ــاب و  ــرپل ذه ــه س ــانی ب ــرای امدادرس ــپاه ب س
ــا  ــت؛ از آنج ــورت گرف ــش ص ــتاهای اطراف روس
کــه ارتــش در شــهر ســرپل ذهــاب پــادگان 
ــش  ــده ارت ــه عه ــن شــهر ب دارد، امدادرســانی ای
گذاشــته شــد و امدادرســانی بــه روســتاهای 
ــذار  ــپاه واگ ــه س ــم ب ــاب ه ــرپل ذه ــراف س اط
گردیــد. قدردانــی و تشــکر مــردم از ســپاه و 
ارتــش در فضــای مجــازی بارهــا منتشــر شــده 

ــت. اس
زلزلــه و بایــای طبیعــی در رســته خشــونت کــور 
قــرار دارنــد؛ چــرا کــه هســتی آدمــی و طبیعــت 
ــت  ــور اس ــونت، ک ــن خش ــرد. ای ــانه می گی را نش
امــا موجــب روشن شــدن بســیاری از ابعــاد 

خشــونت آمیز زندگــی بشــر می  شــود. 

زلزلــه کرمانشــاه نه تنهــا بــرای مــردم ایــن منطقــه 
ــا  ــراه ب ــران هم ــت ای ــرای مل ــه ب ــران، بلک از ای
ســختی، درد و رنــج بــود؛ امــا آنچــه جلــب توجــه 
می کنــد، همدلــی ســپاه و ارتــش اســت بــا 

ــس.  ــردم و بالعک م
ــه واقعــی  ــد جــواب خــود را در صحن ــکا بای آمری
بگیــرد. آمریکایــی کــه بــه دنبــال تروریســم 
خوانــدن ســپاه پاســداران اســت و بــه قــول 
خــودش تحریم هــای شــدیدی برایــش در نظــر 
دارد، بایــد بــا دقــت بــه صحنه هــای غــرب 
ایــران در ایــن روزهــا بنگــرد. همان گونــه کــه 
رهبــر معظــم انقــاب و ریاســت جمهــوری بارهــا 
گفته انــد: »ســپاه، محبــوب مــردم اســت.« 

ــع  ــم واق ــوان در عال ــه را می ت ــن جمل ــک ای این
دیــد. ترامــپ چگونــه می توانــد ارتــش و ســپاهی 
را حامــی  بــا چنیــن محبوبیتــی  و  مردمــی 

ــد! ــم بخوان تروریس
از ســوی دیگــر، دشــمنی آمریــکا بــا ایــران زمانی 
مشــهودتر می شــود کــه حتــی کمک رســانی 
قــرار  تحریــم  لیســت  در  را  زلزلــه زدگان  بــه 
نوشــت:  نامــه ای  در  »یوکرینــگ«  می دهــد. 
نمی دهــد  اجــازه  آمریــکا  خزانــه داری  وزارت 

ــا از  ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــی ب ــای مال کمک ه
طریــق واســطه بــه کشــور یــا فــردی کــه تحــت 
تحریــم اســت، ارســال شــود. دفتــر کنتــرل 
ــکا  ــه داری آمری ســرمایه های خارجــی وزارت خزان
از  امدادرســانی  بــرای  را  مالــی  کمک هــای 
ــال  ــرای انتق ــا ب ــرده، ام ــتثنی ک ــا مس تحریم ه
ــی  ــر را الزام ــن دفت ــژه ای ــوز وی ــول مج ــن پ ای

ــت.  ــرده اس ک

ــوده شــده و  ــا آزم ــران باره ــل ای ــکا در مقاب آمری
هربــار غیرقابــل اعتمــاد بودنــش را بیشــتر نشــان 

داده اســت. آمریــکا تنهــا مانــع ارســال کمک هــا 
بــه زلزلــه زدگان شــد. در مقابــل، ایرانیــان اتحــاد 
خــود را بــه نمایــش گذاشــتند تــا هموطنــی 
بی بهــره نمانــد؛ امــا بســی جــای تأســف دارد کــه 
ــد  ــوق بشــر بزن ــکا( دم از حق ــن کشــور )آمری ای
ــه در  ــدارانی را ک ــپاه پاس ــه س ــران و از جمل و ای
برابــر داعــش مردانــه ایســتاده، حتــی در گفتــار 
یــا فرضیــات ناثــواب در لیســت تروریســم قــرار 

دهــد!
مســلما  و  اســت  طبیعــی  حادثــه ای  زلزلــه، 
ــاب  ــرپل ذه ــه س ــا زلزل ــت؛ ام ــایند نیس خوش
ــیار  ــی اش، بس ــام تلخ ــا تم ــیرین ب ــر ش و قص
ــدن اتحــاد  ــا دی ــرا دشــمنان ب ــود؛ زی روشــنگر ب
ــدف  ــه ه ــان ب ــم تیرش ــاز ه ــامی ب ــران اس ای
ــه  ــدا ب ــک  دل و یک ص ــران ی ــردم ای ــورد. م نخ
ــتافتند  ــاه ش ــتان کرمانش ــه زدگان اس ــاری زلزل ی
فــارغ از مذهــب، زبــان و نــژاد. ملــت ایــران 
دالوری هــا و رشــادت های مرزبانــان غــرب کشــور 
را فرامــوش نخواهــد کــرد. تمــام ملــت ایــران در 
ــتند. ــریک هس ــور ش ــرب کش ــان غ ــم کردزبان غ
ــرای ملــت شــریف  ــه امیــد روزهــای خــوب ب  ب

ــران! ای

حضور پررنگ ارتش و سپاه در کمک رسانی به زلزله زدگان

 ملت ایران در غم 
زلزله زدگان کرمانشاه شریکند

مردم دالوری ها و رشادت های مرزبانان غرب کشور را فراموش نخواهند کرد

ادامه از صفحه اول

ــه و  ــه، بودج ــیون برنام ــخنگوی کمیس ــح، س ــدی مفت محمدمه
محاســبات مجلــس شــورای اســامی، در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــردن  ــل حذف نک ــه دلی ــت ب ــاد از دول ــا انتق ــنیم ب ــی تس پارلمان
یارانــه پردرآمدهــا گفــت: بــر اســاس آنچــه در مجلــس، در 
بودجه هــای ســنواتی ســال های قبــل و امســال بــه دولــت 
تکلیــف شــده، می بایــد یارانــه پردرآمدهــا و افــرادی کــه نیــازی 
ــد،  ــذران زندگی شــان ندارن ــرای گ ــدی ب ــای نق ــغ یارانه ه ــه مبل ب

حــذف شــود.
وی افــزود: در بودجــه امســال ضوابطــی قــرار دادیــم کــه دولــت 
بتوانــد بــر اســاس آن، یارانــه پردرآمدهــا را حــذف کنــد؛ از آنچــه 
در مجلــس رأی گیــری شــده و بیشــتر نماینــدگان رأی داده انــد، 
می تــوان برداشــت کــرد کــه نظــر مجلــس بــر حــذف یارانــه  افــراد 

پردرآمــد اســت.

ــی  ــه تعریف ــس ب ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــخنگوی کمیس س
ــت و  ــدی پرداخ ــای نق ــذف یارانه ه ــرای ح ــد ب ــراد پردرآم از اف
گفــت: تعریــف مــا از افــراد پردرآمــد ایــن اســت کــه نیــازی بــه 
گــذران زندگی شــان بــا مبلــغ یارانــه نقــدی ندارنــد. دولــت طبــق 
ــرای  ــد ب ــرده، می توان ــف ک ــش تکلی ــس برای ــه مجل ــاری ک اختی
حــذف یارانــه ایــن افــراد اقــدام کــرده و مقــداری از مبالغــی را کــه 
ــه افــراد نیازمنــد کنــد. ــه دســت می آیــد، صــرف افزایــش یاران ب

وی ادامــه داد: دولــت می بایــد در تصمیماتــی کــه اتخــاذ می کنــد، 
موضــوع حــذف یارانــه پردرآمدهــا را بــه  ســمت عملی شــدن پیــش 

ببــرد و آن هــا را حــذف کنــد. 
ــن  ــرای تدوی ــت ب ــه دول ــا ب ــنهاد م ــرد: پیش ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــذف یاران ــرای ح ــه ب ــت ک ــن اس ــز ای ــده نی ــال آین ــه س بودج
ــد. ــد کن ــراد نیازمن ــرف اف ــغ آن را ص ــدام و مبال ــا اق پردرآمده

ترامــپ  دونالــد  کــرد:  اعــام  بیانیــه ای  در  ســفید  کاخ 
ــای فرانســوی خــود  ــا همت ــکا، شــنبه ب ــوری آمری رئیس جمه
ــو  ــان و ســوریه گفت وگ ــاره اوضــاع لبن ــرون، درب ــل ماک امانوئ

ــرد. ک
ــکا  ــور آمری ــای جمه ــت: رؤس ــده اس ــا ش ــه ادع ــن بیانی در ای
ــرای  ــان ب ــا هم پیمان ــکاری ب ــرورت هم ــاره ض ــه درب و فرانس
ــران  ــزب هللا و ای ــده ح ــای بی ثبات کنن ــا »فعالیت ه ــه ب مقابل

ــد. ــق کردن ــه« تواف در منطق
ــس از آن انجــام شــد  ــرون پ ــا ماک ــپ ب ــی ترام تمــاس تلفن
ــان، دو  ــتعفی لبن ــت وزیر مس ــری«، نخس ــعد الحری ــه »س ک
هفتــه پــس از اســتعفای جنجالــی و بازداشــت در عربســتان 
ــا ماکــرون دیــدار و گفت وگــو  ســعودی، بــه فرانســه ســفر و ب

کــرد.

الحریــری در نطــق اســتعفایش، کــه از شــبکه تلویزیــون 
ــده  ــی ثابت نش ــد، ادعاهای ــش ش ــتان پخ ــه« عربس »العربی
ــزب هللا  ــران و ح ــه ای ــعودی ها علی ــع س ــتای مواض و در راس

ــود. ــرده ب ــرح ک مط
نخســت وزیر مســتعفی لبنــان همچنیــن تأکیــد کــرد کــه 
ــر  ــاوه ب ــان می رســاند و ع ــه لبن ــود را ب ــا روز چهارشــنبه خ ت
شــرکت در مراســم »اســتقال لبنــان« بــا رئیس جمهــور 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــتعفایش صحب ــاره اس درب
ــی  ــه ای و بین الملل ــف منطق ــانه های مختل ــه رس ــی ک در حال
ــی  ــام اســتعفای ناگهان ــر نقــش عربســتان ســعودی در اع ب
الحریــری تأکیــد می کننــد، رئیس جمهــور آمریــکا بــا همتــای 
ــو  ــوریه گفت و گ ــان و س ــاع لبن ــاره اوض ــود درب ــوی خ فرانس

کــرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی خبر داد:

پیشنهاد جدید مجلس برای حذف یارانه نقدی
 توافق ترامپ و ماکرون 
علیه ایران و حزب هللا

سیاسـت2

،،
زلزلــه کرمانشــاه نه تنهــا بــرای مــردم 
ایــن منطقــه از ایــران، بلکــه بــرای 
ملــت ایــران همــراه بــا ســختی، درد 
و رنــج بــود؛ امــا آنچــه جلــب توجــه 
ارتــش  و  ســپاه  همدلــی  می کنــد، 

اســت بــا مــردم و بالعکــس 
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 علی اکبــر والیتــی، عضــو مجمــع تشــخیص 
ــا رد و تقبیــح  مصلحــت نظــام، در گفت وگویــی ب
رئیس جمهــور  اخیــر  ایرانــی  ضــد  مواضــع 
آقــای ماکــرون و  نفــع  بــه  فرانســه گفــت: 
فرانســه نیســت کــه در موضــوع موشــکی و امــور 
ــاره  ــه درب ــران ک ــوری اســامی ای ــردی جمه راهب
آن حساســیت بســیار داریــم، دخالــت کنــد؛ ایــن 
دخالت هــا جــز کاســتن از اعتبــار دولــت فرانســه 
ــران، نتیجــه دیگــری  ــوری اســامی ای ــزد جمه ن

ــدارد. ن
وی گفــت: بــه عنــوان فــردی ایرانــی کــه بــا 
مســائل سیاســت خارجــی و تاریــخ فرانســه 

آشــنایی دارم، بــه رئیس جمهــور ایــن کشــور 
توصیــه می کنــم ســعی کنــد مســیر ژنــرال دوگل 
را در دوران ریاســتش در سیاســت خارجــی طــی 
کنــد؛ یعنــی حالــت نیمه اســتقال داشــته باشــد. 
ــرای مســائل و برنامــه  والیتــی افــزود: مــا کــه ب
ــم  دفاعــی کشــورمان از دیگــران اجــازه نمی گیری
کــه موشــک داشــته باشــیم یــا نداشــته باشــیم 
ــر  ــد کیلومت ــک هایمان چن ــرد موش ــد ب ــا بگوین ی

باشــد.
وی تصریــح کــرد: ایــن موضــوع بــه آقــای 
ــه کاره  ــا چ ــی دارد؟ وی اص ــه ربط ــرون چ ماک
ــد  ــر می خواه ــد؟ اگ ــت می کن ــه دخال ــت ک اس

ــد  ــه رش ــه ای رو ب ــه، رابط ــران و فرانس ــه ای رابط
ــت  ــور دخال ــوع ام ــن ن ــد در ای ــعی کن ــد، س باش
ــرا ایــن خــاف مصالــح ملــی فرانســه  نکنــد؛ زی

ــت.  اس
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
معلــوم اســت کــه پاســخ مــا بــه او منفــی اســت؛ 
پــس چــرا ایــن موضــوع را مطــرح می کنــد 
کــه وقتــی پاســخ منفــی گرفــت، بگوینــد آقــای 
ماکــرون در سیاســتش شکســت خــورده اســت؟ 
کاری کنــد کــه بگوینــد در سیاســتش موفــق بوده 

اســت.
ــد  ــرون تأکی ــه ماک ــاب ب ــر خط ــار دیگ ــی ب والیت

کــرد: آقــای ماکــرون، ایــن جملــه را از بنــده بــه 
ــرد کــه  ــی بشــنود و بپذی ــوان شــهروندی ایران عن
اگــر در ایــن امــور دخالــت کنــد، پاســخ مــا حتمــا 
منفــی اســت و حتــی یــک درصــد هــم احتمــال 
ــور  ــت در ام ــه دخال ــتی ک ــه خواس ــه ب ــدارد ک ن

ــم. ــی ماســت، پاســخ مثبــت بدهی داخل
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
ــرای  ــه برخــی در داخــل ب ــا رد توصی همچنیــن ب
ــچ  ــرد: هی ــد ک ــا تاکی ــا اروپ ــکی ب ــره موش مذاک
کشــور مســتقلی منافــع و مصالــح ملــی خــود را 

در معــرض حــراج قــرار نمی دهــد. 
وی دربــاره انتشــار مقالــه یکــی از اســتادان 

روزنامه هــای  از  یکــی  در  تهــران  دانشــگاه 
ــکی  ــره موش ــاز مذاک ــر آغ ــی ب ــب مبن اصاح طل
بــا اروپــا گفــت: ایــن یکــی از خــواص دموکراســی 
ــش را  ــد حرف ــخصی می توان ــر ش ــه ه ــت ک اس
بزنــد؛ منتهــا اگــر ســخن معقولــی نباشــد، مــردم 
ــه در  ــوش ب ــنوند و از آن گ ــوش می ش ــن گ از ای

می کننــد. 
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
جایگزینــی  اینکــه  بــه  پاســخ  در  همچنیــن 
مذاکــره بــا اروپــا بــه جــای آمریــکا چقــدر مبتنــی 
ــن  ــت: ای ــار داش ــت، اظه ــی اس ــع مل ــر مناف ب
موضوعــی متقابــل اســت؛ اروپایی هــا هــم از 
رابطــه بــا مــا نفــع می برنــد و جــزو آرزوهایشــان 
ــل  ــزرگ و قاب ــد، ب ــور ثروتمن ــا کش ــه ب ــت ک اس
اعتمــادی ماننــد ایــران کــه دارای ملتــی کارآمــد، 
مؤمــن و مصمــم اســت، رابطــه داشــته باشــند.

والیتی با اشاره به اینکه به نفع فرانسه نیست که در موضوع موشکی و امور راهبردی ایران دخالت کند، گفت:

»ماکرون« چه کاره است که دخالت می کند؟

حمیــد بعیدی نــژاد، ســفیر ایــران در لنــدن، بــا انتشــار پیامــی در 
تلگرامــش نوشــت: پــس از دو دهــه دعــوای حقوقــی ســنگین 
بیــن ایــران و انگلیــس، پرداخــت مطالبــه 4۵0 میلیــون پونــدی 
ــن  ــیده و ای ــود رس ــی خ ــه  نهای ــه مرحل ــس ب ــران از انگلی ای
بدهــی، طــی روز هــای آینــده قــرار اســت توســط انگلیــس بــه 

ایــران پرداخــت شــود.
ــم، بعضــی رســانه ها در  ــن تحــول مه متاســفانه در آســتانه  ای
انگلســتان تحــت  تاثیــر جــّو روانــی موجــود دربــاره زندانی بــودن 
ــه  ــف ک ــارد راتکلی ــای ریچ ــر آق ــری، همس ــن زاغ ــم نازنی خان
تابعیــت مضاعــف ایرانــی و انگلیســی دارد، تصــور کرده انــد ایــن 
پشــت صحنــه ای بــرای آزادی خانــم زاغــری از زنــدان اســت. 
ایــن پرونــده کــه مربــوط بــه مطالبــات ایــران از یــک شــرکت 
ــر  ــه ب ــت )ک ــاری IMS اس ــام اختص ــا ن ــی ب ــی انگلیس نظام
ــزد کارشناســان حقوقــی  ــز در ن ــده نی ــن اســاس خــود پرون ای
ــیار  ــابقه بس ــود(، س ــناخته می ش ــده ی IMS ش ــام پرون ــه ن ب
ــم  ــان رژی ــران در زم ــه ای ــراردادی ک ــه دو ق ــی دارد و ب طوالن
پهلــوی بــا ایــن شــرکت انگلیســی در ســال های 1۹74 و 1۹7۶ 
یعنــی بالــغ بــر بیــش از 40 ســال پیــش از ایــن بــرای خریــد 
تانک هــای چیفتــن و تعــدادی خودرو هــای نظامــی امضــا 

ــردد. ــت، برمی گ ــرده اس ک

بــر اســاس یکــی از قرارداد هــا قــرار بــود کــه تعــداد 1۵00 تانــک 
ــال  ــا س ــه ت ــود ک ــل داده ش ــران تحوی ــش ای ــه ارت ــن ب چیفت
ــل  ــران تحوی ــه ای ــک ب ــا حــدود 1۸۵ تان ــروزی انقــاب، تنه پی
داده شــد و پــس از انقــاب اســامی هــم طــرف انگلیســی بــه 
عمــده تعهــدات خــود در قــرارداد عمــل نکــرد و تعــداد زیــادی 
ــداد؛  ــل ن ــران تحوی ــه ای ــده را ب ــن باقی مان ــای چیفت از تانک ه
بدیــن ترتیــب اجــرای آن قرارداد هــا از ســوی انگلیــس نقــض 

شــد.
ــک  ــال، ی ــد س ــس از چن ــران پ ــئله، ای ــن مس ــال ای ــه دنب ب
ــر  ــرد و ب ــه ک ــی اقام ــرکت انگلیس ــه ش ــی علی ــوای حقوق دع
ــوان  ــه  عن ــا ب ــه در قرارداد ه ــه ک ــوان داوری اله اســاس آن، دی
نهــاد حــل اختافــات تعییــن شــده بــود، بــه موضــوع رســیدگی 
کــرد. بــر ایــن اســاس دیــوان الهــه طــرف انگلیســی را محکــوم 

ــرد.  ــه پرداخــت بدهــی و خســارات ناشــی از آن ک ب
بدیــن ترتیــب در ١٨ دســامبر ســال 2001 دادگاه انگلیــس 
شــرکت انگلیســی را متعهــد کــرد کــه بــرای رســیدگی حقوقــی 
بــه ایــن دعــوا و رای نهایــی دربــاره مبلــغ دقیــق بدهــی، طــرف 
انگلیســی مبلــغ حــدود 3۸0 میلیــون پونــد را در صنــدوق دادگاه 
بــه عنــوان تضمیــن، ســپرده گذاری کنــد کــه ایــن اقــدام نیــز از 

ســوی طــرف انگلیســی انجــام شــد.

وزیــر کشــور عــراق بــا آزادشــدن شــهر »راوه«، آخریــن شــهری 
کــه در اشــغال داعــش بــود، رســما پایــان کار داعــش را در ایــن 

کشــور اعــام کــرد.
»قاســم االعجرجــی« اعــام کــرد: شــهر »راوه« در اســتان 
ــب  ــن ترتی ــا خــارج شــد و بدی ــار« از اشــغال تکفیری ه »االنب

ــید.  ــان رس ــه پای ــراق ب ــش در ع کار داع
االعجرجــی ایــن پیــروزی بــزرگ را بــه مرجعیــت دینــی و مردم 
عــراق تبریــک گفــت. بــا ایــن پیــروزی بــزرگ ارتــش و بســیج 
ــراق در  ــهری را در ع ــچ ش ــون هی ــش اکن ــراق، داع ــی ع مردم
اشــغال نــدارد و برخــی عناصــر آن صرفــا در مناطــق حاشــیه ای 
و دوردســت حضــور دارنــد و خــود را پنهــان کرده اند.پیــش 
ــه  ــز ب ــه« عــراق نی از آزادســازی »راوه«، شــهر کوچــک »الرمان

دســت نیروهــای دولتــی افتــاده بــود.
درگیــر  تاکنــون،   13۹3 ســال  خــرداد  از  عــراق  کشــور 
مخوف تریــن و خونین تریــن جنــگ داخلــی بــوده اســت. 
ــن،  ــار، صاح الدی ــتان االنب ــار اس ــال چه ــن س ــش در همی داع
ــه دو  ــت ک ــد داش ــود و قص ــرده ب ــغال ک ــه را  اش ــوا و دیال نین
ــن  ــا در همی ــد؛ ام ــز  اشــغال کن ــداد را نی ــوک و بغ اســتان کرک
ســال مرجعیــت عــراق بــا صــدور فتــوای جهــاد کفایــی 
زمینه ســاز شــکل گیری بســیج مردمــی شــد و بســیج نیــز بــه 

ــد. ــم پیچی ــش را دره ــار داع ــراق، طوم ــش ع ــراه ارت هم
ــتاده  ــورک«، فرس ــرت مک گ ــه »ب ــیده ک ــر رس ــان خب همزم
دونالــد ترامــپ رئیس جمهــوری آمریــکا، بــه »اربیــل« رفتــه و 
بــا »نیچــروان بارزانــی«، نخســت وزیر اقلیــم کردســتان و »قباد 
طالبانــی«، معــاون نخســت وزیر اقلیــم، دیــدار و گفت وگــو 
ــی،  ــورک و بارزان ــرات گ ــات مذاک ــاره جزئی ــت. درب ــرده اس ک
خبــری نرســیده و فقــط بارزانــی پــس از مذاکــره، اعــام کــرده 
کــه واشــنگتن و اربیــل قصــد دارنــد روابطشــان را تقویــت کنند. 
ایــن دیــدار در حالــی صــورت گرفتــه کــه هنــوز تنش هــا میــان 
بغــداد و اربیــل حــل نشــده اســت. بارزانــی بــا سوءاســتفاده از 
وضعیــت عــراق قصــد داشــت تجزیــه  ایــن کشــور را کلیــد بزنــد 

کــه از دولــت عــراق ســیلی ســختی خــورد.
ــی، آکادمیــک  ــی اســت 10۹ شــخصیت سیاســی، پارلمان گفتن
ــی  ــرای نیچــروان بارزان ــا ارســال نامــه ای ب ــرد، ب و رســانه ای کُ
ــاد طالبانــی«، معــاون وی، از آن هــا  نخســت وزیر اقلیــم و »قب

خواســتند کــه اســتعفا بدهنــد.
بــر اســاس اعترافــات تــازه »بــن جاســم«، نخســت وزیر ســابق 
ــژه ای در ناآرامی هــای ســوریه و  ــی هــم نقــش وی قطــر، بارزان
عــراق داشــته و بــا دســتور اوبامــا بــه کشــورهای مرتجــع عربــی 
و تروریســت ها بــرای ویرانــی ایــن کشــور کمــک کــرده اســت.

رشوه شاهزاده سعودی به ولیعهد
در  اجتماعــی(  شــبکه های  )فعــال  مجتهــد 
توئیــت خــود نوشــت: »عبدالعزیــز بــن فهــد 
ــر داد،  ــود خب ــی خ ــزان دارای ــه از می ــس از آنک پ
بــه یکــی از کاخ هــا منتقــل شــد. او در آنجــا 
متعهــد شــد بخــش زیــادی از ســرمایه اش را بــه 
ــه  ــز ب محمدبن ســلمان تحویــل دهــد. ولیعهــد نی
ــی  ــدش را اجرای ــه تعه ــی ک ــده داد در صورت او وع
ــارج  ــور خ ــد از کش ــود و می توان ــد، آزاد می ش کن
شــود. ایــن شــاهزاده در روز هــای اولیــه بازداشــت، 
اوضــاع نابســامانی داشــت؛ امــا در حــال حاضــر 

ــت.« ــده اس ــر ش ــرایطش بهت ش

اردوغان، عذرخواهی ناتو را رد کرد
ــه، در  ــور ترکی ــان، رئیس جمه ــب اردوغ رجــب طی
ســخنانی رفتــار غیرمحترمانــه ناتــو را علیــه آنــکارا 
ــل  ــادگی قاب ــن س ــه ای ــروژ ب ــی ن ــور نظام در مان
ــاف  ــن ائت ــی ای ــت و عذرخواه ــش ندانس بخش

ــرد.  ــی را رد ک نظام
ــور  ــه در مان ــس از اینک ــان پ ــب اردوغ ــب طی رج
ــورک،  ــروژ مصطفــی کمــال آتات ــو در ن نظامــی نات
بنیانگــذار دولــت ترکیــه، بــه عنــوان دشــمن هــدف 
تیرانــدازی قــرار گرفــت، تمامــی 40 پرســنل 
ــات مشــارکت  ــن تمرین نظامــی خــود را کــه در ای

ــرد. ــارج ک ــی خ ــور نظام ــن مان داشــتند، از ای

»موگابه« اعتصاب غذا کرد
ــه  ــد ک ــوه می گوین ــور زیمباب ــکان رئیس جمه نزدی
ــوری و در  ــت  جمه ــاری از ریاس ــس از برکن وی پ
اعتــراض بــه اقامــت اجبــاری از روز شــنبه دســت 
بــه اعتصــاب غــذا زده و تصمیــم گرفتــه تــا »جــان 
خــود را بــرای آنچــه درســت اســت، فــدا کنــد.« 

در پــی اقــدام شــبه کودتایی ارتــش زیمبابــوه 
ــور، روز  ــن کش ــور ای ــاری رئیس جمه ــرای برکن ب
ــهر  ــای ش ــه خیابان ه ــر ب ــزار نف ــا ه ــنبه ده ه ش
هــراره، پایتخــت زیمبابــوه رفتنــد و خواســتار 
اســتعفای رابــرت موگابــه پــس از 37 ســال 

ــدند. ش

 برنامه سفرهای حریری 
پیش از عزیمت به بیروت

ــری  ــه ســعد حری ــد ک ــع فرانســوی اعــام کردن مناب
ــت  ــه مصــر و کوی ــروت، ب ــه بی ــش از بازگشــت ب پی
ســفر خواهــد کرد. نخســت وزیر مســتعفی لبنــان، روز 
ــور فرانســه، از ریــاض  ــه دعــوت رئیس جمه شــنبه ب
ــی صــورت  ــن ســفرها در حال ــت. ای ــس رف ــه پاری ب
ــاره  ــادی درب ــای زی ــرا صحبت ه ــه اخی ــرد ک می گی
»بازداشــت« حریــری در ریــاض و مجبور شــدنش بــه 
ــان  ــر در جری ــری پیش ت اســتعفا مطــرح شــد. حری
ســفرش بــه عربســتان، اســتعفای خــود را از ِســمت 

ــرد. ــام ک ــت وزیری اع نخس

بینالملل

وزیر عراق:
پرونده داعش در عراق بسته شد

انگلیس به زودی
بدهی جمهوری اسالمی را می پردازد

کوتاهازسیاست
 آخرین دژ داعش در سوریه 

سقوط کرد
در  آن هــا  هم پیمانــان  و  ســوریه  ارتــش  نیروهــای 
ــا  ــار ب ــخت و تمام عی ــرد س ــس از نب ــت پ ــور مقاوم مح
تروریســت های داعشــی، شــهر »البوکمــال« در مــرز 
ســوریه و عــراق را بــه طــور کامــل از لــوث وجــود آن هــا 

کردنــد. پاک ســازی 
ــان ارتــش  ــاق عملیــات هم پیمان ــه گــزارش تســنیم،  ات ب
ســوریه در بیانیــه ای، آزادســازی کامــل شــهر »البوکمــال« 
را در نزدیکــی مرزهــای ســوریه و عــراق در حومــه جنــوب 

شــرقی »دیرالــزور« اعــام کــرد.
ایــن موفقیــت بــزرگ در پــی  درگیری هــای ســنگین بــا 
گــروه تروریســتی داعــش بــه دســت آ مــده کــه درنتیجــه 
آن، ده هــا داعشــی بــه هاکــت رســیدند و جنگ  افزارهــای 
ــوریه و  ــش س ــب ارت ــن ترتی ــه ای ــد؛ ب ــدم ش ــا منه آن ه
ــش را  ــتی داع ــروه تروریس ــن دژ گ ــش آخری هم پیمانان

در خــاک ســوریه نابــود کردنــد.
ــرح  ــرکرده های مط ــرار س ــوری از ف ــع س ــر مناب پیش ت
گــروه تروریســتی داعــش از المیادیــن بــه ســمت 
مناطــق تحــت ســیطره گروه هــای مــورد حمایــت آمریــکا 
ــر داده  ــوریه خب ــک س ــای دموکراتی ــه نیروه ــوم ب موس

ــد.  بودن
ــع، حــدود 1۵0 تروریســت داعشــی  ــن مناب ــه ای ــه گفت ب
بــه ســمت شــرق رودخانــه فــرات گریخته انــد کــه 
مهم تریــن آن هــا »ابوحســن العراقــی« موســوم بــه 
ــون  ــر همچ ــرکرده دیگ ــن س ــال« و چندی ــی البوکم »وال
ــتند. ــاری« هس ــمیه  االنص ــل« و »ابوس ــدام الجم »ص

پناه بــردن تروریســت های داعشــی فــراری از »البوکمــال« 
ــه  ــه ب ــکا ک ــت آمری ــورد حمای ــای م ــمت گروه ه ــه س ب
ــدرک  ــل و م ــوند، دلی ــده می ش ــد« خوان ــار »قس اختص
ــری  ــتی تکفی ــروه تروریس ــن گ ــه ای ــر رابط ــری ب دیگ
ــا در راســتای نجــات  ــز باره ــا نی ــه قب ــا آمریکاســت ک ب
ــاران  ــان را بمب ــش ســوریه و هم پیمان ــا مواضــع ارت آن ه
ــای  ــیطره گروه ه ــوع س ــن در موض ــود و همچنی ــرده ب ک
ــی  ــه«، ط ــهر »الرق ــر ش ــور ب ــن کش ــت ای ــورد حمای م
ــهر  ــن ش ــت هایش را از ای ــش ، تروریس ــا داع ــی ب توافق
ــل  ــزور« منتق ــه »دیرال ــری در حوم ــای درگی ــه جبهه ه ب

ــود. کــرده ب

نشست سران ایران، روسیه و ترکیه
ــرکت در  ــرای ش ــه ب ــورمان ک ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
نشســت وزیــران امــور خارجــه ایــران، ترکیــه و روســیه 
در آنتالیــای ترکیــه بــه ســر می بــرد، گفــت: در روز 
ــه و  ــران، ترکی چهارشــنبه نشســت ســران کشــورهای ای
ــران  ــل بح ــوع ح ــا موض ــیه، ب ــوچی روس ــیه در س روس

ــد. ــد ش ــزار خواه ــوریه برگ س

 دیدار فائزه  هاشمی با بهائیان 
برای سومین بار

ــرای  ــه گــزارش مشــرق، فائــزه  هاشــمی رفســنجانی ب ب
ســومین بــار بــدون هیــچ محدودیتــی بــا یکــی از 

ــرد.  ــدار ک ــی دی ــی بهای ــان امنیت محکوم
ــزه   ــری اعــام کــرد فائ ــا انتشــار تصوی ــان ب ــال بهائی کان

ــت. ــرده اس ــدار ک ــادی دی ــا کمال آب ــا فریب ــمی ب هاش
ــات  ــان حی ــه در زم ــت ک ــی اس ــار وی در حال ــن رفت ای
ــان را رســانه ای کــرد و در  ــا بهائی ــدار خــود ب پــدرش، دی
واکنــش بــه اظهارنظــر مرحوم آیــت هللا  هاشــمی، از دیدار 

ــاع کــرد. ــان دف ــا بهائی ــارش ب و رفت

 بست نشینی یاران احمدی نژاد 
تمام شد

ــر  ــی، جوان فک ــه بقای ــرد ک ــام ک ــار اع ــت به ــال دول کان
اعــام کردنــد  اطاعیــه ای  صــدور  بــا  خراســانی  و 
تــا  عبدالعظیــم  حــرم  در  بست نشینی شــان  کــه 

شــد.  متوقــف  مقتضــی  شــرایط  فراهم شــدن 
ــتگاه  ــه دس ــی ب ــر اهانت   های ــار دیگ ــه ب ــن اطاعی در ای

قضــا شــده اســت.

شاهزادگان شکنجه شده سعودی 
راهی بیمارستان شدند

»متعــب بــن عبــدهللا«، فرزنــد شــاه پیشــین عربســتان 
ــس از  ــر، 24 ســاعت پ ــج شــاهزاده دیگ ــراه پن ــه هم ب
ــی  ــرح، راه ــرب و ج ــکنجه و ض ــر ش ــر اث ــت و ب بازداش
بیمارســتان شــدند.مقامات ســعودی در چارچــوب آنچــه 
ریــاض از آن بــه عنــوان مبــارزه بــا فســاد نــام بــرده، از 
چهــارم نوامبــر 2017 تعــدادی از شــاهزاده های ســعودی 

را بازداشــت کــرده اســت.
از  نوشــت:  آی«  ایســت  »میــدل  تارنمــای خبــری 
بــه  تــن   17 بازداشت شــده،  شــاهزادگان  مجمــوع 
بیمارســتان منتقــل شــدند؛ امــا شــمار شــاهزادگانی کــه 
رفتارهــای ناشایســت بــا آنــان انجــام شــده، بــه مراتــب 

ــت. ــداد اس ــن تع ــتر از ای بیش
ــی از  ــمانی یک ــرایط جس ــزارش ش ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــش  ــه بخ ــه ب ــود ک ــم ب ــدی وخی ــه ح ــاهزادگان ب ش

مراقبت هــای ویــژه منتقــل شــد.
بــه ادعــای مقامــات ســعودی، شــاهزادگان در پــی 
آثــار  امــا  شــده اند؛  زخمــی  نافرجــام  خودکشــی 
ــم  ــه چش ــراد ب ــن اف ــدن ای ــر ب ــی ب ــای نظام پوتین ه

. رد می خــو
مقام هــای ســعودی همچنیــن یــک کادر پزشــکی را 
ــاری  ــت اجب ــه محــل اقام ــون« ک ــز کارلت ــل »ریت در هت
ــور  ــر مجب ــا دیگ ــد ت ــه کار گرفتن ــت ب ــاهزادگان اس ش
درنتیجــه  را  بازداشت شــده  شــاهزاده های  نباشــند 

ــد. ــل کنن ــتان منتق ــه بیمارس ــت ب جراح
ــتان  ــدام عربس ــد اق ــتمداران معتقدن ــیاری از سیاس بس
شــاهزاده های  گســترده  بازداشــت  در   ســعودی 
قــدرت  تقویــت  و  تحکیــم  چارچــوب  در  ســعودی 
»محمدبن ســلمان«، ولیعهــد ســعودی انجــام شــده 

اســت. 
طــی هفته هــای گذشــته بیــش از 40 تــن از مقامــات و 

شــاهزادگان ســعودی بازداشــت شــده اند.
ــت  ــدف از بازداش ــس ه ــاپ انگلی ــن چ ــه گاردی روزنام
ــه  ــت و ب ــرم دانس ــای ن ــعودی را کودت ــاهزادگان س ش
داد:  در خانــدان ســعودی گــزارش  منبعــی  از   نقــل 
قصــد  عربستان ســعودی،  شــاه  ســلمان«،  »ملــک 
دارد هفتــه آینــده از قــدرت کناره گیــری و پســرش را 

ــد. ــود کن ــین خ جانش



فناوری 
آدرس یابی با دانرو

ــال  ــه دنب ــد؟ ب ــتوران را داری ــک رس ــه ی ــن ب ــد رفت قص
نزدیک تریــن پارکینــگ، باشــگاه یــا آرایشــگاه هســتید؟ 
ــه  ــر ب ــای دیگ ــن مکان ه ــوارد و همچنی ــن م ــام ای تم
آدرس، شــماره  دقیقــی همچــون  اطالعــات  همــراه 
 GPS تمــاس و... در دانــرو ثبــت شــده اند. کافــی اســت
ــن  ــرو نزدیک تری ــا دان ــد، ت ــل خــود را روشــن کنی موبای

ــد.  ــدا کن ــرای شــما پی مــکان مدنظــر را ب
دانــرو، اپلیکیشــن کاربــردی جالبــی اســت کــه بــه  
شــبکه  یــک  همچنیــن  و  شــهر  راهنمــای  عنــوان 
فعالیــت  مکانــی  موقعیــت  بــر  مبتنــی  اجتماعــی 
می کنــد و بــا ایــده جالبــی کــه بــه مرحلــه  اجــرا 
بگیــرد.  قــرار  اســتقبال  مــورد  توانســته  رســانده، 
ــه  ــی در زمین ــروز اپلیکیشــن های مختلف ــا ام ــاال ت احتم
ــف  ــای مختل ــا کافه ه ــی ی ــای تفریح ــنهاد مکان ه پیش
مشــاهده کرده ایــد؛ امــا دانــرو، نســخه ای متفــاوت 
ــامل  ــر ش ــالوه ب ــت و ع ــابه اس ــن های مش از اپلیکیش
شــدن هــر مکانــی )نــه فقــط تفریحــی( بســتری بــرای 
ــه نتیجــه  آن،  ــه وجــود آورده ک ــز ب ــران نی ــت کارب فعالی
ــت  ــر موقعی ــی ب ــب و مبتن ــی جال ــک شــبکه  اجتماع ی
ــود را  ــتان خ ــد دوس ــه در آن می توانی ــت ک ــی اس مکان

ــد.  ــال کنی ــدا و دنب پی
در اپلیکیشــن دانــرو بیــش از ۵۰۰ هــزار مــکان عمومــی 
و خصوصــی بــه ثبــت رســیده کــه ایــن تعــداد بــه  طــور 
روزانــه و بــه لطــف مشــارکت کاربــران در حــال افزایــش 
اســت. شــما می توانیــد بــه  طــور آزادانــه در ایــن برنامــه 
بــه جســت وجوی مــکان مدنظــر خــود بپردازیــد و بــدون 
نیــاز بــه پرســیدن آدرس از دیگــران، مقاصــد دلخواهتــان 

را پیــدا کنیــد.

اشتراک ویدئو با فیس بوک کریتور
فیس بــوک، اپلیکیشــنی معرفــی کــرده کــه هماننــد 
فراهــم  را  ویدئــو  اشــتراک گذاری  امــکان  یوتیــوب، 
کریتــور  فیس بــوک  اپلیکیشــن،  ایــن  می ســازد. 
ابزارهایــی نظیــر ضبــط ویدئــو،  نامگــذاری شــده و 
ــای  ــام در پلتفرم ه به روزرســانی اســتوری ها و ارســال پی
ــرار می دهــد.  ــر ق ــار کارب ــوک را در اختی ــف فیس ب مختل
نــام  بــا  اپلیکیشــنی  پیــش  مدت هــا  فیس بــوک 
ــران  ــص کارب ــه مخت ــرد ک ــه ک ــنز ارائ ــوک منش فیس ب
عضــو ایــن شــبکه اجتماعــی و حتــی ســلبریتی ها 
ــور، نســخه به روزرســانی  ــوک کریت ــود. درواقــع فیس ب ب
منشــنز  فیس بــوک  اپلیکیشــن  بازنویسی شــده  و 
ــور  ــوک کریت ــد فیس ب ــر می توانی ــال حاض ــت. در ح اس
را از طریــق فروشــگاه اپــل اســتور دانلــود کنیــد؛ نســخه 
ــه  ــده عرض ــای آین ــی ماه ه ــزار ط ــن نرم اف ــد ای اندروی

ــد. ــد ش خواه

 GoPro Quik نصب برنامه 
بدون اطالع کاربران

به تازگــی شــرکت هــواوی در یــک اشــتباه عجیــب، 
اپلیکیشــن GoPro Quik را بــدون اطــالع کاربــران روی 
بعضــی گوشــی های هوشــمند خــود نصــب کــرده اســت. 
خوشــبختانه شــرکت هــواوی از مشــکل گزارش شــده بــا 
خبــر اســت و دلیــل بــروز آن را وجــود بعضــی مشــکالت 
داخلــی در سیســتم عامــل می دانــد. ایــن شــرکت 
بــرای حل کــردن ایــن مشــکل پیشــنهاد داده اســت 
ــن  ــن اپلیکیش ــات ای ــه تنظیم ــه ب ــا مراجع ــران ب کارب
بــرای بازگردانــی تنظیمــات آن بــه نســخه اولیــه اقــدام 
کننــد. ایــن کار امــکان حــذف کامــل اپلیکیشــن را فراهم 

می کنــد.

اخبار اقتصادی
 ورود مجلس به طرح 

افزایش قیمت نان
ــاد  ــا انتق ــس ب ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس عض
ــای  ــان در روزه ــت ن ــش قیم ــرح افزای ــدید از ط ش
آینــده گفــت کــه در صــورت چنیــن اتفاقــی، مجلــس 

ــرد.  ــد ک ورود خواه
نظــر افضلــی، عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
شــورای اســالمی، در گفت وگــو بــا تســنیم بــا انتقــاد 
از افزایــش قیمــت نــان در شــهرهای مختلــف کشــور 
گفــت: اقــدام دولــت در افزایــش دســتوری قیمــت 

نــان منطقــی نیســت. 
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد در افزایــش قیمــت 
ــردان  ــت: دولتم ــار داش ــد، اظه ــر کن ــان تجدیدنظ ن
ــی  ــه خودکفای ــدم ب ــد گن ــه در تولی ــد ک ــا می کنن ادع
رســیده ایم کــه همیــن مســئله ایــن ســؤال را ایجــاد 
می کنــد کــه چــرا قیمــت نــان بایــد افزایــش یابــد؟ 
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس تصریــح کــرد: 
در شــرایطی شــاهد افزایــش قیمــت نــان مــورد نیــاز 
مــردم هســتیم کــه نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم از 
کشــاورزان نیــز تغییــری نکــرده اســت؛ افزایــش در 
قیمــت نــان باعــث می شــود کــه قشــرهای ضعیــف 
ــان  ــان ن ــوت غالبش ــه گاه ق ــه ک ــد جامع و کم درآم

اســت، قــادر بــه تهیــه آن نباشــند. 
افضلــی اضافــه کــرد: موضــوع افزایــش بی رویــه در 
ــر  ــد؛ در غی ــده باش ــد کارشناسی ش ــان بای ــت ن قیم
ایــن صــورت مجلــس بــه ایــن موضــوع ورود خواهــد 

ــم.  ــکافی می کنی ــاد آن را موش ــرد و ابع ک
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس در پایــان 
خاطرنشــان کــرد: مســئوالن مربوطــه باید پاســخگوی 

ــان باشــند. افزایــش قیمــت ن

 تدوین سند ملی 
»کار شایسته«

معــاون توســعه اشــتغال و کارآفرینــی وزیــر کار از تدویــن 
ــر داد و  ــار خب ــتین ب ــرای نخس ــتغال ب ــی اش ــند مل س
گفــت: دولــت بــه تنهایــی نمی توانــد وارد بحــث اشــتغال 

شــود و مشــکل بیــکاری را حــل کنــد. 
بــه گــزارش وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، عیســی 
منصــوری در نشســت کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گذاری 
کهگیلویــه و بویراحمــد در یاســوج گفــت: در برنامه هــای 
ــا پنجــم توســعه کشــور اشــتغال وجــود نداشــت؛  اول ت
ــتغال  ــت اش ــعه سیاس ــم توس ــه شش ــرای برنام ــا ب ام
ــرای  ــتگی ب ــر شایس ــی ب ــتغال مبتن ــی اش ــند مل و س

نخســتین بــار تهیــه و تدویــن شــده اســت. 
معــاون توســعه اشــتغال و کارآفرینــی وزیــر کار بــا بیــان 
اینکــه دولــت بــه تنهایــی نمی توانــد وارد بحــث اشــتغال 
شــود و مشــکل بیــکاری را حــل کنــد، بلکــه الزم اســت 
بخــش خصوصــی نیــز بــا جدیــت بیشــتری وارد عرصــه 
شــود، ادامــه داد: در برنامــه اشــتغال فراگیــر بــرای طــرح 
ــت، ۲۰۰  ــای آن اس ــی از زیرمجموعه ه ــه یک کارورزی ک
ــف  ــا ۷ درصــد تعری ــه ۲ ت ــا یاران ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه

شــده اســت. 
وی افــزود: عــالوه بــر ایــن ۱.۵ میلیــارد دالر برای توســعه 
اشــتغال روســتایی در کشــور بــرای ســال جــاری توســط 
ــد  ــر درص ــود صف ــا س ــالمی و ب ــورای اس ــس ش مجل
ــف  ــز موظ ــل نی ــای عام ــت. بانک ه ــده اس ــوب ش مص
ــدوق  ــال از صن ــارد ری ــزار میلی ــا ۶۰ ه ــذب ۵۰ ت ــه ج ب
توســعه ملــی بــا ســود ۶ درصــد بــرای توســعه اشــتغال 

روســتایی هســتند. 
ــا بیــان اینکــه ایجــاد اشــتغال در روســتاها  منصــوری ب
ــزان  ــود و می ــق ش ــن مناط ــعه ای ــه توس ــر ب ــد منج بای
مهاجــرت روســتائیان را بــه شــهرها کاهــش دهــد، ادامــه 
داد: توجــه بــه ظرفیت هــای منطقــه ای در تولیــد و 

ــد اســت. ــورد تاکی اشــتغال م

شــرکت های هرمــی کــه ســال ها پیــش 
ــیاری از  ــرمایه بس ــت«، س ــا »گلدکوئیس ب
ــی  ــا ژتون های ــار ب ــد، ایــن ب مــردم را بلعیدن
ــتند و  ــول و ارز هس ــع آوری پ ــال جم در ح
بــا وعــده ســودهای زیــاد، مــردم را اغفــال 

می کننــد.
برگــزاری  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــا  ــن روزه ــی ای جلســات شــرکت های هرم
در اقتصــاد ایــران رونــق زیــادی گرفتــه 
اســت؛ به ویــژه در روزهــای آخــر هفتــه کــه 
تعــداد زیــادی از کارمنــدان و کاســبان، وقت 
ــا در جلســات مشــترک  ــد ت بیشــتری دارن
بــه اصطــالح »ســرگروه ها«  برخــی  بــا 

حضــور یابنــد و بخت آزمایــی کننــد. 
ــب  ــه ت ــود ک ــش ب ــال پی ــد س ــن چن همی
شــرکت های هرمــی و خریــد و فروش هــای 
گلدکوئیســتی در اقتصــاد ایــران بــاال گرفتــه 
بــود و درنهایــت، عــده اندکــی ســود کردنــد 
و عــده بیشــتری، ضــرر. حــال هــم، همیــن 
اقتصــاد  در  شــرکت های هرمــی دوبــاره 
ایــران در حــال شــکل گرفتــن هســتند؛ 
امــا ایــن بــار تنهــا پــول و ریــال نیســت کــه 
درگیــر می شــود؛ بلکــه ایــن ارزهــای کشــور 
ــی  ــه آن هــم در شــرایطی کــه حت اســت ک
یــک دالر هــم بــرای اقتصــاد ایــران بــاارزش 
ــوم  ــون موه ــری ژت ــای یکس ــه پ ــت، ب اس
و البتــه بــا ســودای ســود در این گونــه 
معامــالت، در حــال خــروج از کشــور اســت 
یــا حتــی اگــر در داخــل کشــور هــم بمانــد، 
بــدل می شــود  و  رد  افــرادی  در دســت 
ــد و  ــه دارن کــه بیشــتر رفتارهــای دالل مآبان
ــد و اشــتغال  ــه حــال تولی ــر ب دلشــان کمت

می ســوزد.
 بت کوین

اکنــون برخــی بــا تشــکیل شــرکت های 
معامــالت  حــوزه  در  هــم  آن  هرمــی، 
ژتون هــای  برخــی  و  بیت کویــن 
ــا  این چنینــی، تــالش دارنــد کــه مــردم را ب

ســودای ســودهای ۳۰- ۴۰ درصــدی اغــوا 
کــرده و ســرمایه های هرچنــد انــدک آن هــا 
را در فضــای نامســاعد کســب و کار ایــن 
روزهــای ایــران، جلــب کننــد و بــدون اینکــه 
ــد، فقــط در ظاهــر  ــه آن هــا بدهن آورده ای ب
ــتفاده  ــا سوءاس ــون، از آن ه ــک ژت ــا ی و ب
چیــزی  همــان  درســت  ایــن،  نماینــد. 
ــک  ــاون بان ــی، مع ــه ناصــر حکیم اســت ک
ــای  ــود ردپ ــه وج ــا ب ــن روزه ــزی، ای مرک
آن در اقتصــاد ایــران هشــدار می دهــد و 
ــده ای  ــه ع ــا تل ــاره ب ــردم دوب ــد: م می گوی
ــود را از  ــرمایه های خ ــد و س ــه دام نیفتن ب

ــد.  ــت ندهن دس

معــاون بانــک مرکــزی هشــدار داد کــه 
مــردم از خریــد بیــت کویــن بــه عنــوان ابزار 
ــد؛  ــودداری کنن ــرمایه گذاری خ ــن س مطمئ
ــن  ــه بیت کوی ــوان گفــت ک ــه االن نمی ت البت
قانونــی یــا غیرقانونــی اســت؛ ولــی هشــدار 
می دهیــم کــه مــردم نخرنــد؛ زیــرا ریســک 
ــردم  ــه م ــم ک ــدار می دهی ــس هش دارد؛ پ
فریــب نخورنــد و مواجــه بــا پدیــده ای مثــل 
مؤسســات مالــی غیرمجــاز نشــوند کــه 
درنتیجــه مالشــان را از دســت ندهنــد و بــه 
ــن مســیر وارد  ســودای ســود بیشــتر در ای
نشــوند؛ به ویــژه اینکــه بازاریابــی شــبکه ای 
و هرمــی در آن مشــهود اســت و مــا داریــم 

ــم.  ــدار می دهی ــم و هش ــد می کنی رص
وی افــزود: از مــردم پــول گرفتــه شــده 
مشــخص  می شــود کــه  داده  ژتونــی  و 
نیســت صحــت و ســقم آن چطــور اســت؛ 
پــس مــردم بــه ایــن تبلیغــات توجــه 

ــد.  نکنن
بیت کویــن یــک ارز رســمی نیســت کــه در 
ــر  ــس اگ ــود؛ پ ــه ش ــمی معامل ــبکه رس ش
صرافی هــا ایــن خریــد و فــروش را انجــام 

ــتند.  ــف هس ــد، متخل می دهن
معــاون بانــک مرکــزی اظهــار داشــت: 
و  دربــاره خریــد  نظارتــی  نهادهــای  بــا 
فروش هــا صحبــت شــده. بایــد توجــه 
داشــت کــه دربــاره مؤسســات اعتبــاری 
غیرمجــاز نیــز بانــک مرکــزی نهادهــای 
ــی  ــود؛ ول ــته ب ــان گذاش ــی را در جری نظارت
البتــه  افتــاد.  دیگــری  اتفــاق  در عمــل 
ــه  ــا ب ــود و م ــم ش ــد ک ــر بای ــای مؤث تقاض
نمی توانیــم  و  مــردم هشــدار می دهیــم 

ســکوت کنیــم. 
حکیمــی گفــت: مــردم بایــد احتیــاط کننــد 
و در ایــن حــوزه در دام ســوداگران نیفتنــد؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه خــود بیت کویــن 
ــت؛  ــوی اس ــی ق ــی و تکنولوژیک ــر فن از نظ
ــه  ــی ب ــان دارد؛ یعن ــزار نوس ــن اب ــی ای ول
همــان انــدازه کــه قیمــت رشــد یافتــه، بــه 
ــت  ــن اس ــت ممک ــم قیم ــدازه ه ــان ان هم
روی  پــس کالهبــرداری  یابــد؛  کاهــش 
ایــن ابــزار بســیار زیــاد اســت؛ اکنــون 
بیت کویــن کم کــم در حــال حرکــت بــه 

ــت. ــت اس ــمت گلدکوئیس س
 ساختار نامتعارف بازار

ــه  ــادی، ب ــناس اقتص ــی، کارش ــا غالم رض
خبرنــگار مهــر می گویــد: بــه نظــر می رســد 
در  بایــد  را  بیت کویــن  مقبولیــت  علــت 
ســاختار نامتعــارف بــازار آن جســت وجو 
ــن  ــد بیت کوی ــه، تولی ــرف عرض ــرد. در ط ک
صــورت  ماشــینی  فرآینــدی  توســط 

ایــن  ســاختار  اســاس  بــر  می گیــرد. 
ــده ای در  ــرخ فزاین ــا ن ــد، عرضــه آن ب فرآین

ــت.  ــش اس ــال کاه ح
و  مجهــول  دلیــل  بــه  دیگــر،  طــرف  از 
مخفــی مانــدن جریــان آن، اســتفاده از 
ــراد  ــه اف ــورد توج ــدت م ــه ش ــول ب ــن پ ای
ــرار  ــویان ق ــان و پولش ــف، قاچاقچی متخل

گرفتــه اســت.
ــل  ــه دلی ــز ب ــفته بازان نی ــد: س وی می افزای
ــده اند؛  ــازار ش ــت وارد ب ــداوم قیم ــد م رش
ایــن  کــه  گفــت  نمی تــوان  بنابرایــن 
تقاضاهــا واقعــی هســتند. عــالوه بــر ایــن، 
ــی  ــدد دیجیتال ــک ع ــع ی ــن درواق بیت کوی
اســت کــه بــه ســادگی در فضــای مجــازی 
تبدیــل  کوچک تــر  قطعــه  صدهــا  بــه 
باعــث  مــوارد  ایــن  همــه  می شــود. 
شــده اند کــه شــکاف عرضــه و تقاضــای آن 
افزایــش یابــد و قیمــت آن در حالی کــه 
هیــچ ارزش مالــی یــا ذاتــی نــدارد، بیشــتر 

ــود. ش
افزایــش مــدام  غالمــی تصریــح کــرد: 
آن  مقبولیــت  افزایــش  باعــث  قیمــت 
ــازار  ــه ب شــده و همین طــور باعــث شــده ک
و  قاچاقچیــان  بهشــت  بــه  بیت کویــن 
پولشــویان تبدیــل شــود. بــا همیــن دیــدگاه 
بعضــی کشــورها اســتفاده از آن را مجــاز 

بتواننــد  طریــق  ایــن  از  تــا  دانســته اند 
جریــان حرکــت آن را بــا هــدف جلوگیــری 
تحــت  مالــی  تخلفــات  و  پولشــویی  از 

نظــارت خــود درآورنــد. 
نکتــه دوم اینکــه بــر اســاس اصــل کارایــی 
ــا  ــک دارایی ه ــازده و ریس ــرمایه، ب ــازار س ب
ــد  ــر می کن ــه ای تغیی ــه گون ــدت ب در بلندم
کــه در تمامــی بازارهــا، بــازده بــه ازای هــر 
ــا  ــود. ب ــر ش ــا براب ــک دارایی ه ــد ریس واح
توجــه بــه ایــن دیــدگاه نیــز می تــوان گفــت 
کــه تولیــد بیــش از ۵۰۰ درصــد بازدهــی بــه 
معنــای وجــود ریســک زیــاد آن در فضــای 
ــازار غیرواقعــی  نرمــال اســت؛ مگــر آنکــه ب

شــکل گرفتــه باشــد.
بــه هــر حــال ایــن روزها حتــی سیاســتگذار 
پولــی هــم نســبت بــه شــکل گیری بازارهای 
ســوداگرانه دربــاره ژتون هایــی همچــون 
ژتــون بیت کوینــی هشــدار داده اســت؛ ولــی 
ــار شــهر  ــه در گوشــه و کن ــی ک میتینگ های
ــا و  ــن ارزه ــی ای ــرای معرف ــا ب ــن روزه ای
ــال  ــا فع ــای آن ه ــروش ژتون ه ــد و ف خری
شــده اســت نیــز، انکارنشــدنی اســت و بــه 
ــد هــر چــه ســریع تر  نظــر می رســد کــه بای
ــه ایــن  ــه ب نیــروی انتظامــی و قــوه قضائی
موضــوع واکنــش نشــان دهنــد و هــر چــه 

ــوند. ــل ش ــریع تر وارد عم س

تصویــب مــدل غیرحجمــی تعرفــه ســرویس های اینترنــت 
ثابــت کــه هفتــه گذشــته از ســوی وزیــر ارتباطــات اعــالم شــد، 
ــته  ــی داش ــت در پ ــت ثاب ــران اینترن ــوی کارب ــی را از س انتقادات

اســت. 
ــی  ــواد آذری جهرم ــالم محمدج ــر اع ــا ب ــنا، بن ــزارش ایس ــه گ ب
ــای  ــود و مبن ــرا می ش ــد از ۱۰ آذر اج ــای جدی ــه تعرفه ه مصوب
ــرف  ــن مص ــدار ای ــت. مق ــترکان اس ــه مش ــرف منصفان آن، مص
ــرویس  ــه س ــه ارائ ــال در زمین ــرکت فع ــن ۱۸ ش ــه بی منصفان
ــک  ــدول ی ــورت ع ــه در ص ــد ک ــد ش ــته خواه ــت گذاش ــه رقاب ب
مشــترک از مصــرف عادالنــه تعیین شــده، ســرعت اینترنــت بــه 
مقــدار پایــه بــرای آن مشــترک تبدیــل می شــود. ایــن موضــوع 
بــا واکنــش منفــی بســیاری از کاربــران مواجــه شــده اســت؛ بــه 
ــر شــده از  ــر ارتباطــات پ ــه ای کــه پســت اینســتاگرامی وزی گون

ــران.  ــاد کارب انتق
ــن  ــت: ای ــته اس ــه نوش ــر این گون ــب وزی ــر مطل ــری در زی کارب
طرحــی را کــه ارائــه کردیــد، فرامــوش کنیــد؛ زیــرا اصــال مقــرون 
بــه صرفــه نیســت؛ بــه فــرض اگــر بخواهیــم بــا ایــن شــرایط از 
ــرای  ــم، ب ــگاه کنی ــی فیلمــی را ن ــون اینترنت ــک شــبکه تلویزی ی
ــد دســت کم  ــا کیفیــت ۱۰۸۰، بای ــم ب ــن یــک فیل تماشــای آنالی
ســرعت ۸ مگابیــت را بخریــم؛ یعنــی بایــد اجبــارا ماهــی ۵۰ هزار 

تومــان بدهیــم کــه ایــن ظلــم بزرگــی در حــق ماســت. 
یکــی دیگــر از کاربــران نیــز نوشــته اســت: مشــکل مــا حجــم و 
ــد.  ــاد نمی کن ــی ایج ــرات تفاوت ــن تغیی ــت و ای ــرعت اس ــه س ن
همچنیــن برخــی نظردهنــدگان بــه گنجانــدن اینترنــت با ســرعت 
۵۱۲ کیلوبیــت در ایــن طــرح اعتــراض داشــتند و ایــن مســئله را 
علتــی بــرای بازگشــت بــه عقــب در حــوزه اینترنــت دانســته اند.

اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  راه و شهرســازی  قائم مقــام وزیــر 
ــال  ــاه کام ــه زده کرمانش ــق زلزل ــر مناط ــکن مه ــای مس پروژه ه
پابرجــا هســتند کــه باعــث کاهــش چشــمگیر تلفــات جانــی و 
ــار  مالــی شــده، گفــت: بعضــی اظهارنظرهــا تحــت تأثیــر اخب

ــت.  ــوده اس ــذب ب ک
ــان  ــا بی ــادی ب ــری  مهرآب ــد اصغ ــنیم، احم ــزارش تس ــه گ ب
ــر حــوادث  ــر ســرپل ذهــاب در براب ــروژه مســکن مه اینکــه پ
ــی  ــون ارزیاب ــوده و هم اکن ــه ب ــه بیم ــه زلزل ــه از جمل غیرمترقب
خســارات واردشــده آغــاز شــده اســت، اظهــار کــرد: در 
شهرســتان ســرپل ذهــاب، دو پــروژه ۲۰ واحــدی و ۵۷۶ 
واحــدی توســط تعاونی هــای مســکن احــداث شــده کــه 
ــروژه دوم کــه دارای  ــده و پ ــه آســیبی ندی ــروژه اول هیچ گون پ
ــوده نیــز، از نظــر ســازه ای ســالم اســت و حتــی  ۲۴ بلــوک ب

ــی  ــن در حال ــه؛ ای ــروژه فرونریخت ــز از کل پ ــقف نی ــک س ی
ــژه در طبقــات  اســت کــه دیوارهــای جانبــی آن بلوک هــا به وی
ــب  ــتری تخری ــه ۷.۳ ریش ــدت زلزل ــه ش ــه ب ــا توج ــن ب پایی

ــت.  ــده اس ش
ــد می شــود  ــن اوصــاف تأکی ــا ای ــه کــرد: ب وی در ادامــه اضاف
همــه بلوک هــای مســکن مهــر ایســتایی خــود را حفــظ 
کردنــد و کامــاًل پابرجــا هســتند کــه خوشــبختانه همیــن امــر 
موجــب کاهــش چشــمگیر تلفــات و خســارت جانــی نســبت 
ــادی  ــداد زی ــفانه تع ــه متأس ــراف )ک ــاختمان های اط ــه س ب
ــا خــاک یکســان شــده اند(،  ــب و ب ــا ۱۰۰ درصــد تخری از آن ه
شــده اســت؛ بــه طــوری کــه آمارهــای غیررســمی اعالمــی در 
منطقــه حاکــی از کشــته شــدن ۲ نفــر در ایــن پــروژه تاکنــون 

ــوده اســت. ب

واکنش ها همچنان ادامه دارد

نارضایتی کاربران از اینترنت غیرحجمی
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

مسکن مهر مناطق زلزله زده کامال پابرجاست

 ۸۳ ۳.9  درصد، افزایش تولید ۵ 
وسایل حمل و نقل عمومی سنگین

 درصد، افزایش قیمت 
سبد نفتی اوپک

 میلیون تن، تولید مرکبات 
در کشور

نخســت  نیمــه  در  ون«  و  مینی بــوس  و  »اتوبــوس  تولیــد 
ســال جــاری، رشــد بیــش از ۸۳ درصــدی داشــته اســت.

ارزش ســبد نفتــی اوپــک بــر مبنــای مــاه بــه مــاه در اکتبــر ۳.۹ 
درصــد رشــد کرد.

بــرآورد تولیــد مرکبــات شــمال و جنــوب کشــورمان در ســال 
جــاری ۵ میلیــون تــن بــوده اســت.
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۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

  پژو 207 جدید اتوماتیک

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

  برلیانس H330 اتوماتیک 

۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

  رنو ساندرو - دنده ای 

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 SX تیبا  

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

  پژو 508 

عصر خودرو ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 ELX پژو پارس اتوماتیک

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 V8 پژو 206 صندوق دار

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
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،،
 بــه نظــر می رســد علــت مقبولیــت 
بیت کوین را باید در ساختار نامتعارف 
بــازار آن جســت وجو کــرد. در طــرف 
توســط  بیت کویــن  تولیــد  عرضــه، 
فرآینــدی ماشــینی صــورت می گیــرد

ــورداران  ــه زنب ــل اتحادی ــر عام مدی
عســل های  قاچاقــی  عرضــه  از 
خارجــی بــدون ذکــر کشــور مبــدأ 
زنبورهــای  گفــت:   و  داد  خبــر 
ــت  ــا قیم ــن ب ــه از چی ــه ای ک ملک
در  می شــوند،  خریــده  دالر   ۱۰۰
تومــان  میلیــون   ۳ تــا  ایــران 

می شــوند.  فروختــه 
عفت رئیســی ســرحدی در گفت وگو 
با ایســنا، دربــاره واردات عســل گفت: 

ــای  ــل و فرآورده ه ــره وری، واردات عس ــام به ــون نظ ــق قان طب
مربــوط بــه زنبــور عســل بــه علــت اینکــه مــازاد تولیــد داریــم، 
محســوب  غیرقانونــی  واردات  این گونــه  و  اســت  ممنــوع 
می شــود؛ امــا اخیــرا در تعــدادی از ســوپرمارکت های کوچــک 
ــدأ آن  ــور مب ــه کش ــی ک ــل های خارج ــا، عس و  هایپرمارکت ه
ــون  ــا قان ــه ب ــود ک ــده می ش ــور دی ــه وف ــت، ب ــخص نیس مش
ــر  ــی مغای ــرمایه ایران ــتغال، کار و س ــد و اش ــت از تولی حمای
اســت؛ زیــرا کشــور مــا بــا توجــه بــه پوشــش گیاهــی و اقلیمی 
کــه در آن قــرار دارد، مــکان مناســبی بــرای تولید عســل اســت. 
رئیســی ادامــه داد: یکــی دیگــر از مشــکالت، واردات غیرقانونی 
ملکه هایــی اســت کــه بــدون رعایــت موازیــن قانونــی قرنطینــه 
ــد،  ــد کن ــا را تأیی ــت آن ه ــه اصال ــنامه ای ک ــده اند و شناس ش
ندارنــد. ایــن موضــوع ذخایــر ژنتیکــی زنبــور عســل را تهدیــد 
می کنــد و باعــث بــروز و گســترش بیماری هــای مختلــف کــه 
در کشــورمان وجــود نــدارد، می شــود. متاســفانه ایــن ملکه هــا 
بــا راه هــای متفــاوت و چمدانــی از کشــورهای نزدیــک بــه ایــران 

ــت می شــوند.  ترانزی
ــا  ــی ب ــای واردات ــزود: ملکه ه او اف
قیمت هــای گــزاف و سرســام آور بــا 
ــت  ــات نادرس ــی و تبلیغ بزرگ نمای
ــورداران تحمیــل می شــوند.  ــه زنب ب
ــتگی  ــدگان وابس ــه واردکنن این گون
بــه ایــن صنعــت ندارنــد، ولــی 
ســود زیــادی بــه دســت می آورنــد. 
بــه  داده ایــم  درخواســت  مــا 
منظــور حفــظ و صیانــت از ذخایــر 
ــی را در فرودگاه هــا، بازارچه هــا و  ــور عســل مقررات ژنتیــک زنب

ــد.  ــع کنن ــا وض گمرک ه
مدیــر عامــل اتحادیــه زنبــورداران در ادامــه بیــان کــرد: بدیهــی 
اســت ایــن واردات، زحمــات ۳۰ ســاله را در ایــن حــوزه تهدیــد 
ــظ  ــه حف ــل ب ــور عس ــرورش زنب ــر پ ــوی دیگ ــد. از س می کن
ــش  ــی و افزای ــری از بیابان زای ــور، جلوگی ــی کش ــر گیاه ذخای

ــد.  ــک می کن ــا کم ــره وری در باغ ه به
رئیســی گفــت: در حــال حاضــر ژل رویــال از کشــور چیــن بــا 
قیمــت کــم و کیفیــت پایین تــر نســبت بــه ژل رویــال ایرانــی 
ــد.  ــت کنن ــا آن رقاب ــد ب ــورداران نمی توانن وارد می شــود کــه زنب
زنبورهــای ملکــه ای کــه از چیــن بــا قیمــت ۱۰۰ دالر خریــداری 
می شــوند، در ایــران تــا ۳ میلیــون تومــان بــه فــروش 

می رســند. 
وی در پایــان گفــت: مــا در اولیــن گام خواهــان اســتقالل 
زنبــور عســل از دام هســتیم کــه باعــث امیــد بــه ادامــه کار در 

ــود. ــورداران ش زنب

مســئول  مقــام  منایــی،  وحیــد 
گفــت: هیچ گونــه افزایــش قیمتــی 
در بــازار لــوازم خانگــی وجــود نــدارد 
ــی و  ــش غیرمنطق ــه افزای و چنانچ
ــوع  ــن ن ــت ای ــی در قیم غیرمتعارف
محصــوالت مشــاهده شــود، مراتــب 
در دســتور پیگیــری قــرار می گیــرد. 
ــد  ــه گــزارش وزارت صنعــت، وحی ب
منایــی، معــاون نظــارت بــر کاالهای 
ســازمان  خدمــات  و  ســرمایه 

ــه  ــش ب ــدگان، در واکن ــدگان و تولیدکنن ــت از مصرف کنن حمای
اظهــارات اخیــر ســخنگوی انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان لــوازم 
ــی  ــوازم خانگ ــت ل ــش قیم ــال افزای ــر احتم ــی ب ــی مبن خانگ
ــتی،  ــن باالدس ــاس قوانی ــر اس ــرد: ب ــح ک ــده تصری ــاه آین از م
ــدگان،  ــوق مصرف کنن ــت از حق ــون حمای ــاده ۸ قان ــژه م به وی
تعییــن قیمــت کاال و خدمــات توســط انجمن هــا و تشــکل های 

ــدارد.  ــی ن ــت قانون ــی وجاه ــدی و توزیع تولی
وی بــازار لــوازم خانگــی را بــازاری باثبــات توصیــف کــرد 
و افــزود: از آنجایــی کــه در حــال حاضــر چندیــن انجمــن 
 در بخــش لــوازم خانگــی فعــال هســتند، طــرح مســائل 
و مشــکالت توســط هــر انجمــن بــا پیش فــرض ضــرورت 
افزایــش قیمــت بــازار ایــن نــوع کاالهــا و ایجاد تنــش در بــازار از 
طریــق تحریــک تقاضــا - کــه در حــال حاضــر در شــرایط تعــادل 
و آرامــش کامــل قــرار دارد - بــه هیــچ عنــوان مــورد تأییــد ایــن 

ســازمان نیســت. 
منایــی بــا اشــاره بــه اینکــه محصــوالت لــوازم خانگــی در گــروه 

ــه  ــایر مصوب ــروه س دوم و گاه در گ
 9۴/۴/۱۶ مــورخ   ۴۸۰۲۱ شــماره 
یارانه هــا  هدفمندســازی  ســتاد 
واقــع شــده اند، گفــت: بــر ایــن 
ایــن  در  عرضه کننــدگان  اســاس 
بخــش، اعــم از تولیدکننــدگان و 
ــب  ــد متناس ــدگان، می توانن واردکنن
ــا و در  ــه و تقاض ــرایط عرض ــا ش ب
نظــر گرفتــن ســاختار هزینــه ای 
ــورد  ــای م ــده کااله ــت تمام ش قیم

ــد.  ــدام کنن ــت اق ــن قیم ــرای تعیی ــه، ب عرض
ــه  ــر اســاس مصوب ــر اینکــه ب ــد ب ــا تاکی ــام مســئول ب ــن مق ای
در  بایــد  عرضه کننــده  واحدهــای  قیمت گــذاری  یادشــده 
چارچــوب ضوابــط قیمت گــذاری عمومــی ایــن ســازمان انجــام 
پذیــرد، یــادآور شــد: رصــد و کنتــرل نوســانات قیمــت ایــن نــوع 
کاالهــا بــه صــورت مســتمر تحــت نظــر ایــن ســازمان بــوده و 
چنانچــه افزایــش غیرمتعارفــی در قیمــت ایــن نــوع محصــوالت 
مشــاهده شــود، مراتــب در دســتور پیگیــری قــرار می گیــرد و در 
صــورت لــزوم، مطابــق قوانیــن تعزیــری بــا واحدهــای متخلــف 

ــود.  ــی می ش ــورد قانون برخ
تولیــدی  واحدهــای  از  تشــکر  ضمــن  پایــان  در   منایــی 
ــان خواســت  ــوازم خانگــی از هموطن ــط ل و انجمن هــای ذی رب
و  غیرمنطقــی  افزایــش  هرگونــه  بــا  مواجهــه  صــورت  در 
از طریــق ســامانه  غیرمتعــارف و گران فروشــی، مراتــب را 
۱۲۴ منعکــس کننــد تــا در اســرع وقــت بــه آن هــا رســیدگی و 

ــوند. ــون ش ــال قان اعم

هیچ افزایش قیمتی در لوازم خانگی نداریمجوالن عسل های قاچاق در بازار

صنایع برودتی نصر
صنایــع برودتــی نصــر پــس از ۳۰ ســال فعالیــت صنعتــی در زمینــه طراحــی، ســاخت و خدمــات پــس 
از فــروش سیســتم های تهویــه مطبــوع و تاسیســات برودتــی، در ســال ۱۳۷۸ فعالیــت رســمی خــود 
ــی از مهندســان و متخصصــان باســابقه  ــکاری جمع ــا هم ــی نصــر و ب ــع برودت ــروه صنای ــام گ ــا ن را ب

آغــاز کــرد. 
ــوان یکــی از پیشــگامان ارتقــای ســطح  ــه عن ایــن شــرکت در طــول ایــن ســال ها توانســته خــود را ب
ــده  ــرج خنک کنن ــی، ب ــای حرارت ــک، مبدل ه ــر، آیس بان ــر چیل ــی نظی ــتگاه های سرمایش ــی دس کیف

و...، ماشــین آالت صنایــع لبنــی و مخــازن اســتیل در ایــران مطــرح کنــد.
صنایــع برودتــی نصــر بــا کســب تجربیــات، فناوری هــای جدیــد، ارتبــاط مســتقیم بــا مراکــز پیشــرو در 
ایــن صنعــت، بهره گیــری از پرســنل مجــرب و کادر مهندســی ماهــر در بخش هــای: مهندســی فــروش، 
طراحــی، تحقیــق و توســعه، کیفیــت، تولیــد، برنامه ریــزی و خدمــات پــس از فــروش توانســته انــواع 

دســتگاه های مــورد نیــاز بخــش وســیعی از مراکــز صنعتــی، مســکونی و تجــاری را تأمیــن کنــد.
ــن  ــد در کوتاه تری ــت مشــاوره و کارشناســی، اخــذ ســفارش و تولی ــن شــرکت آمادگــی خــود را جه ای
ــان  ــه کلیــه متقاضی ــه خدمــات پــس از فــروش ب ــاد و ارائ ــا کیفیــت زی زمــان و بیشــترین دقــت و ب

اعــالم مــی دارد.

تولید ملی

دام ژتون ها برای منفعت طلبان

بازگشت هرمی ها



هشتبهشت
حل مشکل آب آشامیدنی مناطق 

زلزله زده با تالش جهادی آبفای اصفهان
مدیــر گــروه اعزامــی آبفــای اســتان اصفهــان، از وصل شــدن 
ــت:  ــر داد و گف ــاب خب ــرپل ذه ــی س ــاره آب لوله کش دوب
ــا تــاش  وضعیــت آب ســرپل ذهاب کامــل حــل شــده و ب
ــون در شــبکه های تحــت فشــار، آب  ــا، اکن ــادی نیروه جه

ــود دارد. وج
ــتان  ــای اس ــی از آبف ــروه اعزام ــر ۱۴ گ ــری، مدی ــی اکب عل
ــدن  ــاب(، از وصل ش ــرپل ذه ــاه )س ــه کرمانش ــان ب اصفه
ایــن شــهر خبــر داد و افــزود:  دوبــاره آب لوله کشــی 
وضعیــت آب ســرپل ذهــاب کامــل حــل شــده اســت. در 
ــه  ــل شکســتگی لول ــادی مث ــا مشــکات زی ــه ب ــن زمین ای
روبــه رو بودیــم؛ ولــی اکنــون مشــکات تمــام نقــاط شــهر 
ــار  ــت فش ــاب حــل شــده و در شــبکه های تح ســرپل ذه

آب وجــود دارد.
ــه آب آشــامیدنی مناطــق  ــان اینک ــا بی ــری ب ــدس اکب مهن
ســرپل ذهــاب و روســتاهای اطــراف از منابــع طبیعــی 
چشــمه ها تأمیــن می شــود، افــزود: ایــن آب بــر اثــر 
کارگــزاری  بــا  کــه  بــود  شــده  گل آلــود  پس لرزه هــا 
ــا  تجهیــزات و ســیفون های تصفیه کننــده آب و همچنیــن ب

ــد. ــع ش ــم رف ــکل ه ــن مش ــبکه، ای ــی ش کلرزن

 اهدای خون 3 هزار اصفهانی 
برای کمک به زلزله زدگان

مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه از 
روز دوشــنبه 22 آبــان تــا روز پنجشــنبه، حــدود ۴ هــزار نفــر 
ــال  ــز انتق ــه مراک ــرای اهــدای خــون ب ــان ب از اســتان اصفه
ــر  ــزار نف ــداد  ۳ ه ــن تع ــت: از ای ــد، گف ــه کردن خــون مراجع
بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان موفــق بــه اهــدای خــون شــدند.

ــه اهــدای  وی تصریــح کــرد: از تعــداد افــرادی کــه موفــق ب
خــون شــدند، بیشــترین اهــدای خــون در گــروه O منفــی 

ــوان بــوده اســت. توســط بان

پلمب ۸3 واحد صنفی متخلف 
 ســرهنگ اکبــر عاصمــی، رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی 
امنیــت  ارتقــای  راســتای  در  اصفهــان گفــت:  اســتان 
اجتماعــی و ســاماندهی صنــوف بــدون پروانــه کســب، 
ــه  ــان ب ــاف در شــهر اصفه ــر اصن ــرل ب طــرح نظــارت و کنت
مــدت 7 روز توســط مامــوران اداره نظــارت بــر اماکــن 
ــزار و ۱5 واحــد  ــن طــرح یک ه ــی اجــرا شــد و در ای عموم
صنفــی شــهر اصفهــان مــورد بازدیــد و نظــارت قــرار گرفتنــد؛ 
ــت نداشــتن  ــه عل ــف ب ــی متخل ــت 8۳ واحــد صنف درنهای
پروانــه کســب و رعایــت نکــردن قوانیــن و مقــررات مربوطــه 
پلمــب و از ادامــه فعالیــت آن هــا جلوگیــری شــد. همچنیــن 

ــه پلمــب داده شــد. ــی اخطاری ــه ۱2۱ واحــد صنف ب

 کمک ۲3 میلیارد ریالی 
کمیته امداد اصفهان به کرمانشاه  

ــون  ــت: تاکن ــان گف ــتان اصفه ــداد اس ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــه  ــرای کمــک ب ــال ب ــون ری ــارد و 52۰ میلی ــغ 2۳ میلی مبل
زلزلــه زدگان غــرب کشــور جمــع آوری شــده اســت؛ کاالهــای 

ــه کرمانشــاه اعــزام شــد. ــا ۱8 کامیــون ب غیرنقــدی ب
ــارد  ــک میلی ــون ی ــه تاکن ــان اینک ــا بی حمیدرضــا شــیران ب
ــط  ــی توس ــدی مردم ــای نق ــال کمک ه ــون ری و ۱7۰ میلی
ــده،  ــع آوری ش ــه زده جم ــق زلزل ــرای مناط ــداد ب ــه ام کمیت
افــزود: مبلــغ 22 میلیــارد و ۳5۰ میلیــون ریــال نیــز 
ــرای  ــون ب ــتگاه کامی ــامل ۱8 دس ــدی ش ــای غیرنق کااله

ــت.  ــده اس ــع آوری ش ــه زدگان جم ــه زلزل ــک ب کم

ارسال کمک های مردم چمگردان به 
زلزله زدگان غرب کشور

ــدان  ــه می ــردان ب ــهر چمگ ــردم ش ــته م ــای گذش در روزه
ــود در  ــان خ ــا هموطن ــدردی ب ــراز هم ــن اب ــا ضم ــد ت آمدن
غــرب کشــور بــا ارســال محموله هایــی شــامل برنــج و 
ــتابند.  ــا بش ــاری آن ه ــه ی ــروری ب ــام ض ــون اق دو کامی
بــا  ایــن شــهر  روابــط عمومــی شــهرداری  همچنیــن 
همــکاری جمعیــت هــال احمــر اقــدام بــه تعییــن محلــی 

بــرای جمــع آوری کمک هــای مردمــی کــرد.
شــهردار چمگــردان نیــز بــا تاکیــد بــر لــزوم بســیج همگانــی 
و انقابــی مــردم و مســئوالن بــرای کمــک بــه مــردم 
ــای  ــه نیروه ــرد: مجموع ــار ک ــور اظه ــرب کش ــه زده غ زلزل
یــک هماهنگــی  دولتــی و ســازمان های مردم نهــاد در 
مثال زدنــی مشــغول جمــع آوری و ارســال کمک هــا بــه 
مناطــق آســیب دیده هســتند و ایــن عمــل بایــد بــه صــورت 
ــا  ــرد ت ــام پذی ــتان انج ــر شهرس ــال احم ــا ه ــگ ب هماهن
ــل  ــداد خل ــر ام ــه در ام ــود ک ــی ش ــع از موازی کاری های مان

ایجــاد می کننــد.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ســید حســن قاضی عســکر کــه بیــش از ۴۳۰روز 
اســت ریاســت دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی 
اســتان اصفهــان را بــر عهــده گرفتــه، با حضــور در 
دفتــر روزنامــه کیمیــای وطــن و در گفت  وگــوی 
ــا ایــن روزنامــه، بــه پرســش های   اختصاصــی ب
ــه  ــری ک ــه: تدابی ــخ داد؛ از جمل ــی پاس مختلف
می تــوان بــرای جلوگیــری از آلودگــی هــوای 
اصفهــان بــه اجــرا درآورد، مســئله آب زاینــده رود، 
ــع، ارتقــای آموزش هــای مهارتــی  ــق در صنای رون
ــد در  ــته های جدی ــش رش ــگاه ها، افزای در دانش

ــادی. ــق اقتص ــردی، رون ــگاه علمی کارب دانش
قاضی عســکر کــه در کارنامــه کاری خود، اســتادی 
تمــام دانشــکده شــیمی دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان را بــه ثبــت رســانده و هنــوز هــم 
کرســی تدریــس خــود را بــا وجــود مشــغله های 
ــت، در  ــرده اس ــا نک ــگاه ره ــی در دانش مدیریت
بــه  بی توجهــی  مســئله  بــر  خــود  ســخنان 
تاکیــد  دانشــگاه ها  در  مهارتــی  آموزش هــای 
بســیار داشــته و اعتقــاد دارد اگــر بخواهیــم 
زیربناهــای اقتصــادی را در کشــور اصــاح کنیــم، 
ــم.  ــی داری ــای آموزش ــاح زیربناه ــه اص ــاز ب نی
در  کــه  زمانــی  تــا  این بــاره گفــت:  در  وی 
آمــوزش  بودجه هــای  درصــد   8۰ کشــورمان 
عالــی بــه ســمت دروس نظــری ســوق داده 
می شــود و تنهــا 2۰ درصــد از بودجه هــا بــه 
می یابــد،  اختصــاص  مهارتــی  آموزش هــای 
ــه  ــار تحــوالت اقتصــادی را از پای ــوان انتظ نمی ت
پیشــرفته  کشــور های  در  داشــت.  بنیــان  و 
عکــس ایــن مســئله در سیســتم های آموزشــی 
ــاهد  ــا ش ــل م ــن دلی ــه همی ــت؛ ب حکمفرماس
رشــد پایه هــای اقتصــادی در ایــن کشــور ها 

هســتیم.
گفت وگــوی روزنامــه کیمیــای وطــن بــا رئیــس 
دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی از همین جــا 
آغــاز شــد و وی بــه پرســش های خبرنــگار ایــن 

روزنامــه پاســخ داد.
 به نظر جنابعالی پژوهش های 

دانشگاهی باید چه اهدافی را دنبال 
کنند و اصوال آیا همه دانشگاه ها 
می توانند به این زمینه بپردازند؟

بنیــادی،  دســـته   ۴ بــه  پژوهش هــا  کل  در 
ــده  ــیم ش ــردی تقس ــری و کارب ــعه ای، نظ توس
ایــن ۴  دانشــگاه ها  بیشــتر  در  متاســفانه  و 
حالــی  در  می شــود؛  گرفتــه  کار  بــه  روش 
کــه مــا این قــدر بــه پژوهــش نظــری نیــاز 
ــه  ــا این گون ــش در دنی ــتم پژوه ــم. سیس نداری
ــام  ــئول انج ــر مس ــگاه های برت ــه دانش ــت ک اس
پژوهش هــای نظــری و تولیــد علــم بــوده و 
پژوهش هــای  مســئول  دانشــگاه ها،  بقیــه 
توســعه ای و کاربــردی هســتند؛ بــه عنــوان مثــال 
در کشــور چیــن کــه بیــش از یــک میلیــارد 
ــود دارد؛  ــگاه وج ــت دارد، 26۰۰ دانش ــر جمعی نف

ولــی در ایــران کــه نزدیــک بــه 85 میلیــون نفــر 
ــن  ــود دارد؛ ای ــگاه وج ــت دارد، 28۰۰ دانش جمعی
بدیــن معنــی اســت کــه سیســتم توزیــع منابــع 
ــده  ــزی نش ــتی برنامه ری ــه درس ــا ب ــور م در کش

ــت. اس
بــا بودجــه محــدود دولتــی کــه بــه آمــوزش عالــی 
ــه  ــن بودج ــازه ای ــود و ت ــاص داده می ش اختص
در بیــن همــه دانشــگاه ها شکســته می شــود، 
ــوان انتظــار داشــت کــه بتوانیــم مشــکات  نمی ت
اساســی را در تولیــد علــم حــل کنیــم؛ ایــن بودجه 
حتــی نمی توانــد بــه خریــد تجهیــزات و امکانــات 
در دانشــگاه ها هــم اختصــاص پیــدا کنــد؛ بنابراین 
ــع  ــه سیســتم توزی ــاز اســت ک ــه نی ــن زمین در ای
ــات در دانشــگاه ها و همچنیــن به کارگیــری  امکان
دانشــگاه ها در عرصه هــای پژوهشــی اصــاح 

شــود.
معتقــدم بایــد 5 دانشــگاه برتــر در کشــور انتخــاب 
شــوند و در عرصه هــای خــاص پژوهشــی بــه 
ــد  ــم بپردازن ــد عل ــن تولی ــرو و همچنی ــت نی تربی
ســمت  بــه  بایــد  نیــز  دانشــگاه ها  بقیــه  و 
ماموریت هــای مشــخص ســوق داده شــوند. 
بــه  علمی کاربــردی  جامــع  دانشــگاه  در  مــا 
ــتیم و  ــم اندازی هس ــن چش ــق چنی ــال تحق دنب
ــمت  ــه س ــی ب ــای آموزش ــوق دادن محوره ــا س ب
آموزش هــای مهارت محــور و شــغل محور درصددیــم 
ــی  ــا و دروس ــمت برنامه ه ــه س ــجویان را ب دانش
هدایــت کنیــم تــا بتواننــد در زیربنــای اقتصــادی 
تاثیــر گــذار باشــند و مشــکلی را در جامعــه 

ــد. ــرف کنن برط
متاســفانه مهم تریــن مشــکلی کــه در کشــور مــا 
باعــث شــده  تــا نتوانیــم از امکانــات بهــره درســت 
ببریــم، عــدم مدیریــت درســت و کارآمــدی 

اســت. 
ــاور  ــن ب ــه ای ــردی ب ــگاه علمی کارب ــا در دانش م
ســازمان  امکانــات  از  بایــد  کــه  رســیده ایم 
ــش  ــق و افزای ــه ای در راســتای تحق ــی و حرف فن
دانشــجویان  بیــن  در  علمــی  مهارت هــای 
ــه  ــب تفاهم نام ــن رو در قال ــم؛ از ای اســتفاده کنی
برگــزاری  کارگاهــی،  تجهیــزات  از  مشــترک 
دوره هــای کارورزی مشــترک، آینــده  پژوهشــی و 

... در ایــن زمینــه کمــک گرفته ایــم.
هم اکنــون مــا در مراکــز دانشــگاهی علمــی و 
ــه  ــه ارائ ــه هوانیــروز، ب ــردی اصفهــان از جمل کارب
آموزش هــای تخصصــی بین المللــی در حــوزه 
پــرواز مشــغول هســتیم؛ بــه گونــه ای کــه نیــروی 
زمینــی ارتــش و ســپاه در ایــن مرکــز بــه صــورت 

ــد.  ــوزش می بینن ــی آم تخصص
 در این دانشگاه قرار است چه 

رشته های جدیدی اضافه شود؟ 
را  شــغل محور  رشــته های  داریــم  قصــد  مــا 
در ایــن دانشــگاه توســعه دهیــم و از جملــه 
ــرل  ــط زیســت، کنت ــب محی رشــته هایی را در قال
آالینده هــا، الیــاف مصنوعــی، تاسیســات حرارتــی 
ــی و  ــک خــودرو، گیاهــان داروی ــی، مکانی و برودت

ــم. ــه کنی ... اضاف
نکتــه خــاص در ایــن زمینــه آن اســت کــه مــردم 
فکــر  و  نمی رونــد  رشــته ها  این گونــه  ســراغ 
ــد  ــی می توان ــته های مهندس ــا رش ــد تنه می کنن
موجــب اشــتغال زایی شــود؛ در صورتــی کــه نیــاز 
جامعــه بــه مشــاغل تخصصــی بســیار اســت؛ بــه 
عنــوان مثــال چــرا نبایــد در حــوزه محیط زیســت 
رشــته ای دانشــگاهی  بــرای پــرورش گربــه ایرانی 
ــود  ــروف اســت - وج ــا بســیار مع ــه در دنی - ک
ــس  ــگ های تجس ــت س ــا تربی ــد ی ــته باش داش
کــه بــرای حــوداث بســیار مــورد نیــاز هســتند؟ 

هم اکنــون مــا در ایــران بــرای خریــد ســگ های 
تجســس هزینــه بســیاری می پردازیــم؛ امــا 
اگــر چنیــن رشــته ای در دانشــگاه تدریــس 
ــرورش  ــز پ ــدازی مرک ــا راه ان ــم ب ــود، می توانی ش
ارزآوری  کشــور  بــرای  تجســس  ســگ های 
ایجــاد کنیــم یــا بــا راه انــدازی رشــته های امــداد 
از  بســیاری  می توانیــم  طبیعــی،  ســوانح  در 

ــم. ــرل کنی ــاده ای را کنت ــوداث ج ح
مــا بــه دنبــال راه انــدازی مدیریــت تجاری ســازی، 
نگارگــری، مدیریــت بــورس و شــعب بانــک، 
ــدو، رشــته های  ــش تکوان ــا گرای ــی ب ــت بدن تربی
هنــری )کارگردانــی، انیمیشــن، ســینما، تدویــن، 
موســیقی( و در کل رشــته هایی کــه در دیگــر 
ــده، در  ــه ش ــر توج ــا کمت ــه آن ه ــگاه ها ب دانش

دانشــگاه علمی کاربــردی هســتیم.
مدیریــت دانشــگاه علمی کاربــردی اســتان اصفهان 
بــه دنبــال ماموریت گــرا کــردن برنامه هــا در مراکــز 
محــروم  مناطــق  و  دانشــگاهی شهرســتان ها 
ــن  ــع در ای ــته های جام ــف رش ــا تعری ــت و ب اس
ــا  ــز ب ــروم نی ــق مح ــعی دارد در مناط ــه س زمین
ــاد  ــث اقتص ــه بح ــعه ب ــه توس ــدازی کمیت راه ان

ــد. ــی کمــک کن مقاومت
 با توجه به اینکه اصفهان یک شهر 

گردشگرپذیر است، به نظر شما چه 
راهکارهایی را می توان برگزید تا صنعت 

گردشگری به یک صنعت درآمدزا برای 
استان تبدیل شود؟

در دانشــگاه علمی کاربــردی توجــه بــه رشــته های 
ــا  گردشــگری و هتلــداری و رشــته های مرتبــط ب
آن نیــز در دســتورکار قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه 
ــن شــهر وجــود  ــار باســتانی متعــدد کــه در ای آث
ــدار  ــد پای ــت، درآم ــن صنع ــوان از ای دارد، می ت

بــرای اســتان و کشــور حاصــل کــرد. 
مــا بــه دنبــال راه انــدازی رشــته های گردشــگری 
ســامت،  گردشــگری  بوم گردشــگری،  غــذا، 
دفــاع  و گردشــگری  دیپلماســی گردشــگری 
ــن رشــته ها  ــم کــه خوشــبختانه ای مقــدس بودی
جهــان  نقــش  مرکــز  در  امســال  مهرمــاه  از 

ــد. ــدازی ش ــان راه ان اصفه
ــش از  ــان دارای بی ــه اصفه ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
6۰ نــوع غــذای ســنتی اســت کــه می توانــد 
مــورد توجــه گردشــگران قــرار گیــرد، بایــد تــاش 
ــرای توســعه ایــن دوره هــا در مراکــز  بیشــتری ب
دانشــگاهی و فنــی و حرفــه ای صــورت گیــرد تــا 
بتوانیــم بــه تولیــد ثــروت بــرای کشــور از طریــق 

ــم. صنعــت گردشــگری کمــک کنی

 به نظر شما برای کاهش آلودگی 
هوای اصفهان و برطرف کردن خشکی 
زاینده رود چه راهکارهایی می توان در 

پیش گرفت تا مردم اصفهان از بحران 
خشکسالی عبور کنند؟

ــا توجــه بــه اینکــه خودرو هــا ســهم زیــادی در  ب
ــن  ــکار در ای ــن راه ــد، مهم تری ــوا دارن ــی ه آلودگ
زمینــه آن اســت کــه صنعــت خودروســازی بــرای 
تولیــد ماشــین های بــه روز بــا کمتریــن آالیندگــی 

اقــدام کنــد. 
از ســوی دیگــر تــا زمانــی کــه نــرخ ارز فرمایشــی 
باشــد، تمامــی امــور و سیســتم ها بــه هــم 
ــا اســتاندارد می شــوند و  ــه کارخانه ه ــزد؛ ن می ری
نــه خودرو هــا؛ بنابرایــن بایــد امکانــات و بودجــه 
ــوژی در  ــردن تکنول ــه روز ک ــمت ب ــه س الزم را ب
ایــران ســوق داد تــا بــا کاهــش مصــرف انــرژی، 
مصــرف ســوخت نیــز کاهــش یابــد و درنتیجــه 

بتوانیــم هــوای ســالم داشــته باشــیم.
بــا توجــه بــه اینکــه خودرو هــا 6۰ درصــد در 
ــد  ــان مقصــر هســتند، بای ــوای اصفه ــی ه آلودگ
ــت  ــن وضعی ــر روی ای ــادی ب ــیار زی ــز بس تمرک
ــنگین  ــبک و س ــای س ــرد. خودروه ــورت گی ص
ــه  ــد تحــت فشــار قوانیــن اســتاندارد و معاین بای
خودرو هــای  میــزان  تــا  گیرنــد  قــرار  فنــی 

ــد. ــش یاب ــهرها کاه ــوده در ش فرس
بایــد توجــه داشــته باشــید کــه مشــکل آلودگــی 
ــه  ــد ب ــوا بای ــالی ه ــت و خشکس ــط زیس محی
صــورت همه جانبــه بررســی شــود؛ نمی تــوان 
یــک عامــل را در ایــن مســئله دخیــل دانســت. 
ــا حضــور اســتادان دانشــگاه  ــه ب در جلســه ای ک
بــرای  را  عامــل   ۴5 شــد،  برگــزار  صنعتــی 
ــط زیســت(رصد  ــی محی ــالی و آلودگـ )خشکسـ
ــر  ــد توجــه داشــته باشــیم کــه تغیی ــم. بای کردی
اقلیــم، بیابان زایــی و پیشــرفت کویــر در اصفهــان 
بــه ســرعت رو بــه افزایــش اســت. پرسشــی کــه 
در ایــن زمینــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه 
چــرا در ســال های اخیــر، ایــن پدیده هــا شــدت 

ــه اســت؟  ــه خــود گرفت بیشــتری ب
ــا  ــر ب ــال های اخی ــه در س ــت ک ــن اس ــخ ای پاس
وجــود کمبــود و خشکســالی های مــداوم در 
اصفهــان، بــاز هــم صنایــع گســترش پیــدا کردنــد 
ــدند.  ــه ای ش ــای گلخان ــش گازه ــث افزای و باع
وقتــی یــک کارخانــه روزانــه 7۰۰ تــن دی اکســید 
کربــن وارد هــوای اصفهــان می کنــد، چطــور 

ــت. ــاران داش ــار ب ــوان انتظ می ت
خودرو هــا  تــردد  و  آالینــده  صنایــع  حضــور 
ــاد  ــه ای ایج ــّو گلخان ــک ج ــان، ی ــراف اصفه اط
کــرده اســت کــه در پــی آن دمــا مــدام افزایــش 
می یابــد و حتــی اگــر بــاران هــم ببــارد، بــه 
ــه  ــزی ب ــا چی ــود و اص ــر می ش ــرعت تبخی س

ســطح زمیــن نمی رســد.
تهدیــد  را  اصفهــان  خطــری کــه  مهم تریــن 
ــت.  ــه ای اس ــای گلخان ــش گازه ــد، افزای می کن
ــر  ــه مصرفشــان ۱2 لیت ــی ک ــع و خودرو های صنای
بــر ســاعت اســت، در صورتــی کــه مصــرف 
بــر ســاعت اســت، جــّو  لیتــر  اســتاندارد 6 

احاطــه کرده انــد.  را  اصفهــان 

دود خودروهــا عامــل بســیاری از بیماری هاســت؛ 
ــات  ــی تحقیق ــگاه صنعت ــیمی دانش ــروه ش در گ
کــه  اســت  شــده  دود  دربــاره  بســیاری 
دود  ترکیبــات  از  بســیاری  می دهــد  نشــان 
ــورت  ــه ص ــد ب ــکات بای ــت.این مش سرطان زاس
ریشــه ای حــل شــوند. در بحــث مدیریــت منابــع 
ــه خشــک  ــا در منطق ــه کشــور م ــا اینک ــز ب آب نی
قــرار دارد و پیــرو آن اصفهــان در منطقــه کویــری 
واقــع شــده اســت، امــا متاســفانه بی ارزش تریــن 

ــت.  ــگان آب اس ــزد هم ــئله در ن مس
شــما دقــت کنیــد در یــک پــروژه صنعتــی کــه در 
حــال احــداث اســت، چقــدر آب هــدر مــی رود یــا 
صنایعــی کــه حضورشــان در اصفهــان تمامــا ضــرر 
اســت، هنــوز هــم در حــال فعالیــت هســتند؛ بــه 
ــدر  ــک چق ــه نم ــک کارخان ــر ی ــال مگ ــوان مث عن
ــش  ــه صاحبان ــد ک ــان می کن ــد اصفه ــود عای س
ــر  ــان را تبخی ــادی از آب اصفه ــیار زی ــر بس مقادی
می کننــد تــا نمــک بــه دســت آورنــد؛ در صورتــی 
ــم.  ــه و قــم داری ــا دریاچــه نمــک در ارومی کــه م
ــرار اســت ســرمایه گذاری رخ دهــد  خــوب اگــر ق
ــد  ــان نمی خــورد و بای ــه درد اصفه ایــن صنعــت ب
ــتقرار  ــود دارد، اس ــود وج ــه س ــر ک ــی دیگ در جای

یابــد.
ــه  ــه هیچ وج ــع ب ــن صنای ــا ای ــد ب ــئوالن نبای مس
مــدارا کننــد و بایــد فــورا آن هــا را انتقــال یــا 
ــاره بحــران  ــوان درب ــد؛ نمی ت ــری دهن ــر کارب تغیی
آب کــه در اصفهــان بســیار هــم جــدی اســت، بــا 
»سیاســت کــج دار و مریــز« رفتــار کــرد. یــک بــار 
بــرای همیشــه بایــد بــا قاطعیــت مدیــران اســتان، 
نماینــدگان مجلــس، جامعــه دانشــگاهی، نخبگان 
و مــردم ســفت و ســخت عمــل کننــد تــا اصفهــان 
ــت   ــا آن روبه روس ــه ب ــددی ک ــای متع از بحران ه
نجــات یابــد. پــای ســامت مــردم و حفــظ جــان 

آن هــا در میــان اســت.
ــع  ــگاه صنای ــان جوالن ــه اصفه ــد ک ــر نمی طلب دیگ
شــود و بعــد هــم ســود و عایــدات آن بــه عنــوان 
ــه  ــم وارد خزان ــن رق ــا باالتری ــتان ب ــتین اس نخس
شــود و بعــدا بــرای تخصیــص اعتبــارات بــه 
ایــن اســتان، خساســت های ملــی و بعضــی 
جوســازی های سیاســی صــورت گیــرد و نگذارنــد 
ــورداری  ــه برخ ــه بهان ــتان ب ــن اس ــه ای ــه بودج ک

ــد.  ــص یاب تخصی
در بحــث کشــاورزی نیــز، چــرا وقتــی مــا کمبــود 
داریــم، آب بــرای برنــج کاری اختصــاص داده 
ــر  ــای زی ــه زمین ه ــم ک ــدر ه شــود؟ حــاال هرچق

ــم باشــد.  کشــت ک
چــرا مســئوالن جهــاد کشــاورزی راهکارهــای 
جدیــد بــه کشــاورزان ارائــه نمی کننــد؟ چــرا نبایــد 

ــرد؟  ــق گی ــان رون ــران در اصفه ــت زعف کش
ــوردار  ــاب برخ ــش آفت ــه تاب ــم از زاوی ــان ه اصفه
ــه  ــن زمین ــر در ای ــاورزان ماه ــم کش ــت و ه اس
دارد؛ ایــن محصــول ثــروت و درآمــد زیــادی 
ــائلی  ــان مس ــا، هم ــم. این ه ــی ک ــاز آب دارد و نی
ــت  ــان مدیری ــردم. در اصفه ــاره ک ــه اش ــت ک اس
ــه  ــن زمین ــد در ای ــال نمی شــود و بای درســت اعم

دانشــگاه ها نقشــه راه ارائــه کننــد. 
ادامه دارد...

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.khakbazan@eskimia.ir

 آییــن بزرگداشــت »روز کتــاب، کتابخوانــی 
ــل از  ــا تجلی ــراه ب ــان هم ــدار« در اصفه  و کتاب
خانــواده شــهید مدافــع حــرم، محســن حججــی 
ــک  ــادی و ی ــه نه ــدار نمون ــل از ۱۴ کتاب و تجلی
مجتمــع  در  مشــارکتی  نمونــه  کتابخانــه 
فرهنگی هنــری اســتاد فرشــچیان برگــزار شــد.

سرپرســت نهــاد کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
ــه  ــه  ۱8۰ کتابخان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــوع  ــارکتی و درمجم ــه مش ــادی، ۱2 کتابخان نه
اســتان  ســطح  در  عمومــی  کتابخانــه   ۱۹6
فعــال هســتند کــه از ایــن جهــت رتبــه خوبــی 

ــاب  ــون کت ــت: ۳.2 میلی ــم، گف ــور داری در کش
ــال  ــه در س ــود دارد ک ــا وج ــن کتابخانه ه در ای
گذشــته، ۱8۰ هــزار و در 8 مــاه گذشــته از ســال 
ــاد  ــد از ســوی نه ــاب جدی جــاری، ۳۰ هــزار کت
ــن  ــت؛ در ای ــده اس ــال ش ــا ارس ــه کتابخانه ه ب
مــدت ۱5۰ هــزار کتــاب هــم از ســوی مــردم و 

ــد. ــدا ش ــا اه ــه کتابخانه ه ــران ب ناش
ــزان  ــه  می ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر هاکوی  امی
اهــدای کتــاب در ســال جــاری نســبت بــه 
ســال های قبــل دو برابــر شــده، ادامــه داد: 
2۰۰ هــزار نفــر عضــو فعــال از کتابخانه هــای 
اســتان اســتفاده می کننــد کــه شــاهد رشــد 7۰ 
درصــدی در طــول یــک ســال گذشــته بوده ایــم.

وی اضافــه کــرد: 2۰ پــروژه احــداث کتابخانــه 
ــه  ــم ک ــا پیشــرفت 7۰ درصــدی داری ــد ب جدی
ــا  ــه ت ــارات، ۱۰ کتابخان ــن اعتب در صــورت تأمی
پایــان ســال افتتــاح می شــود؛ 8 بــاب در یــک 
ســال گذشــته افتتــاح شــده و 2 کتابخانــه بــا 

تعمیــرات بازگشــایی شــده اســت.
اســتان  کتابخانه هــای  نهــاد  سرپرســت 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه ۱5۰۰ قلــم تجهیــزات 
کتابخانــه ای شــامل قفســه و میــز و صندلــی 
اضافــه شــده اســت، گفــت: همچنیــن در طول 
یــک ســال گذشــته مخــازن کتابخانه هــا، ۳۰۰ 

ــد افزایــش داشــته اســت. هــزار جل
ــش  ــدازی بخ ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــی ب هاکوی
کــودک در تمامــی کتابخانه هــای عمومــی 
ــا برگــزاری ۳ هــزار و  ــح کــرد: ب اســتان تصری
5۰۰ برنامــه فرهنگــی در نیمــه اول ســال ۹6، 
ــم. ــا بودی ــری برنامه ه ــد 2۰ براب ــاهد رش ش

کتابخانه هــای  از  یکــی  اضافــه کــرد:  وی   
ــهید  ــاد ش ــه ی ــاد ب ــاخت نجف آب ــال س در ح
ــد. ــد ش ــذاری خواه ــی نامگ ــن حجج محس
 مشکل حوزه کتاب، توزیع آن است

ــگ و ارشــاد اســامی اســتان  ــر کل فرهن مدی

ــی  ــه گاه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی اصفه
کتــاب تألیــف و نشــر خوبــی دارد، امــا 
ــی  ــت: بعض ــت، گف ــکل اس ــع آن مش توزی
ــن  ــد. ای ــار می مان ــال ها در انب ــا س کتاب ه
مجموعــه  نقــش  نشــان دهنده  موضــوع 
توزیــع کتــاب اســت؛ همــه نمی تواننــد 
مختلــف؛  دالیــل  بــه  بخرنــد،  کتــاب 
ــدا  ــت پی ــه اهمی ــردن کتابخان ــس دایرک  پ

می کند.
بــا  انصــاری  محمدعلــی  حجت االســام 
اشــاره بــه مؤلفه هــای فرهنگــی در هــر 
بــرآورده  در  افــزود: کتابخانه هــا  جامعــه 
کــردن نیــاز فکــری جامعــه تأثیــر بســزایی 
ــه ای را  ــک مجموع ــم ی ــر بخواهی ــد؛ اگ دارن
از جهــت فرهنگــی بررســی کنیــم، یکــی 
و  کتابخانه هــا  شــاخص ها  مهم تریــن  از 

کتابخوان هــا هســتند.

در مراسم تجلیل از کتابداران نمونه عنوان شد: 

توزیع نامناسب، مهم ترین مشکل حوزه کتاب است

اصفهان4
درحاشیه

کاشانی ها در مناطق زلزله زده 
بیمارستان می سازند

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

ــرای  ــم ب ــان، از تصمی ــه در کاش ــی  فقی ــده ول نماین
تأســیس بیمارســتانی مجهــز در منطقــه ســرپل 
شهرســتان  مســئوالن  و  مــردم  توســط  ذهــاب 
ــازمان های  ــه س ــت: در جلس ــر داد و گف ــان خب کاش
مردم نهــاد کاشــان مقــرر شــد کــه اقدامــی مانــدگار 
توســط مــردم کاشــان در منطقــه ســرپل ذهــاب کــه 
ــرد و  ــام گی ــده، انج ــارات ش ــده خس ــل عم متحم
بیمارســتانی مجهــز در ایــن منطقــه بــه همــت مــردم 
ــود. ــداث ش ــیس و اح ــتان تأس ــئوالن شهرس و مس

  آیــت هللا عبدالنبــی نمــازی افــزود: بایــد هــر کاری 
کــه صــورت می گیــرد از اســتحکام برخــوردار باشــد؛ 
ــر نشــان داده شــد، بعضــی  ــه اخی چنانکــه در حادث
ســاختمان هایی کــه توســط مــردم یــا بعضــی 
ســازمان ها ســاخته شــده از نظــارت و دقــت کافــی 
از ســوی متصدیــان و مهندســان بهره منــد نیســتند.

وی دربــاره هفتــه وقــف نیــز گفــت: پشــتیبانی 
بی بضاعــت،  دانشــجویان  علمیــه،  حوزه هــای  از 
ــرای  ــه ب ــکن و جهیزی ــف مس ــد،  وق ــاران نیازمن بیم
نیازمنــدان، از اولویت هــای وقــف در جامعــه بــه 

ــی رود. ــمار م ش

 اهدای یک هزار جلد کتاب 
از محل موقوفات به کتابخانه ها 

گروه اصفهان احمدرضاکیانی
A.Kiani@eskimia.ir

ــبت  ــه مناس ــه ب ــتان مبارک ــاف شهرس ــس اوق رئی
ایــن  در  متبرکــه  بقعــه  وقــف گفــت: ۱6  دهــه 
شهرســتان وجــود دارد کــه ۳ بقعــه آن شــاخص 
هســتند. همچنیــن ۱۱۰ مــورد موقوفــات متصرفــی و 
۱۰ مــورد موقوفــات غیرمتصرفــی در ایــن شهرســتان 

ــت. ــود اس موج
ــف  ــه وق ــا ده ــان ب ــزود: همزم ــری اف ــی مبش عل
کمیتــه یــاوران وقــف بــا عنــوان پژوهــش، تحقیــق و 

ــد.  ــکیل ش ــه تش ــتان مبارک ــاوری در شهرس فن
وی ادامــه داد: در دهــه وقــف نیــز یــک هــزار 
ــی از محــل  ــی و اجتماع ــی، مذهب ــاب فقه ــد کت جل
ــای  ــه کتابخانه ه ــداری و ب ــق خری ــات منطب موقوف
حــوزه علمیــه، کتابخانه هــای عمومــی، بقــاع متبرکــه 

ــد. ــدا ش ــاجد اه و مس

 نقش اساسی پست 
کمک به پویایی جامعه است

 
 فوالدشهرکبری قریشوندی

K.Gharishvandi@eskimia.ir

رئیــس اداره پســت فوالدشــهر از ارائــه ســرویس های 
نویــن پســتی بــا همــکاری شــهردار فوالدشــهر خبــر 
داد و گفــت: از مشــکات پســت می تــوان بــه تهیــه و 
نصــب پاک هــای پســتی در محــات مســکن مهــر 
و نامگــذاری معابــر و خیابان هــای ایــن محــات 
ــه  ــخت افزاری در مجموع ــکات س ــن مش و همچنی

پســت فوالدشــهر اشــاره کــرد.
ــود و  ــرویس های موج ــه س ــه ارائ ــی ب ــا مصنوع رض
نویــن پســتی در شــبکه پســت پرداخــت و از انعقــاد 
ــع  ــه توزی ــهر در زمین ــهرداری فوالدش ــا ش ــرارداد ب ق
قبــوض عــوارض شــهرداری، صــدور قبــوض عــوارض 
خــودرو، صــدور و توزیــع پروانــه مالکیــت، ارائــه کــد 

پســتی ده رقمــی و ... خبــر داد.
فرهــاد ســلیمی بنــی، شــهردار فوالدشــهر، نیــز 
ــت  ــن اس ــت ای ــی پس ــای اساس ــت: از نقش ه گف
کــه می توانــد بــه پویایــی و ســرزنده بــودن جامعــه 
ــان  ــا جه ــاط ب ــراری ارتب ــب برق ــد و موج ــک کن کم

ــود. ــون ش پیرام

ارسال محموله سوم مردم کوهپایه 
به کرمانشاه 

ــه  ــش کوهپای ــر بخ ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
گفــت: بــه زودی محمولــه ســوم نیــز بــا کمــک 
خیریــن و آحــاد مــردم بخــش کوهپایــه بــه مناطــق 

زلزلــه زده ارســال می شــود.
محمــد زمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن محمولــه 
ــرایط  ــاد ش ــور ایج ــه منظ ــدی ب ــای غیرنق کمک ه
ــال  ــان روز ارس ــه زدگان در هم ــرای زلزل ــب تر ب مناس
شــد، گفــت: کمک هــای نقــدی در بخــش نیــز 
جالــب توجــه بــوده و خوشــبختانه هنــوز کمک هــای 

ــه دارد. ــی ادام مردم

اختصاص تسهیالت  به کارگاه های 
صنایع تبدیلی انار در شهرضا 

ــه شــهرضا   مســئول بســیج ســازندگی ســپاه ناحی
گفــت: امســال تســهیات اقتصــاد مقاومتــی در 
ــار  ــی ان ــع تبدیل ــاد صنای ــتای ایج ــهرضا در راس ش

می شــود. پرداخــت 
احمدرضــا صفابخــش افــزود: بســیج ســازندگی 
تبدیلــی  صنایــع  و  اشــتغال زایی  محوریــت  بــا 
ــت از  ــد و حمای ــق تولی ــه رون ــک ب ــتای کم در راس
ــرح،  ــرایط دارای ط ــراد واجدالش ــه اف ــان ب کارآفرین

می پــردازد. مقاومتــی  اقتصــاد  تســهیات 
ــا بیــان اینکــه راه انــدازی کارگاه هــای کوچــک   وی ب
عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال زایی در زمینــه تولیــد 
محصــوالت مختلــف مؤثــر اســت، ادامــه داد: در 
ســال ۹5 بیــش از 2 میلیــارد تومــان تســهیات 
اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان پرداخــت شــد کــه 
ــه ایجــاد 2۴5 عرصــه و اشــتغال ۳6۰ نفــر  منجــر ب
ــور  ــرورش زنب ــای پ ــا در زمینه ه ــن عرصه ه شــد؛ ای
ــارچ و  ــنگین، ق ــبک و س ــن، دام س ــل، بلدرچی عس
ایجــاد کارگاه هــای بســته بندی غذاهــای نیمه آمــاده 

ــوده اســت. ب

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

  تولید علم و پژوهش های نظری، فقط 
به عهده دانشگاه های برترگذاشته شود
درباره بحران جدی آب در اصفهان، نمی توان »کج دار و مریز« رفتار کرد

امروز دوشنبه 29 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 579 روزنامه

 فرمانده نیروی انتظامی 
استان اصفهان تاکید کرد:

مدرک گرایی ،حوزه مهارت افزایی را 
به عقب رانده است

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــان در  ــی اســتان اصفه ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــتان  ــه ای اس ــی و حرف ــر کل فن ــا مدی ــدار ب دی
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه آموزش هــای فنــی 
و حرفــه ای تــوان و شایســتگی رزم را بــرای ورود 
ــت:  ــد، گف ــتر می کن ــب و کار بیش ــازار کس ــه ب ب
کشــور مــا در تولیــد علــم نتایــج خوبــی داشــته 
ــده ایم و  ــرا ش ــفانه مدرک گ ــی متاس ــت؛ ول اس
در حــوزه مهارت افزایــی نتوانســته ایم کارهــای 
شایســته ای انجــام دهیــم. جوانــان مــدرک 

ــد. ــدی ندارن ــی توانمن ــد، ول دارن

 ســردار معصوم بیگــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
بــه  را  مهارت افزایــی  حــوزه  مدرک گرایــی، 
عقــب رانــده اســت، افــزود: در مجموعــه نیــروی 
انتظامــی نیــز معتقــد هســتیم کــه دانــش 
ــارت منجــر شــود، ارزشــمند  ــه مه ــه ب ــی ک وقت
ــتگی  ــوان و شایس ــد ت ــان بای ــود و جوان می ش
ــدا  ــه عرصــه کســب و کار پی ــرای ورود ب رزم را ب
کننــد؛ در ایــن راســتا آموزش هــای فنــی و 

حرفــه ای نقــش بســزایی را ایفــا می کنــد.
وی گفــت: مــا آمادگــی داریــم در راســتای 
ــم  ــی اع ــروی انتظام ــواده نی ــوزی خان مهارت آم
وظیفــه،  و کادر  خانواده هــا  و  رســمی  کادر  از 
تفاهم نامــه ای را بــا اداره کل آمــوزش فنــی و 
ــم  ــا بتوانی ــیم ت ــته باش ــتان داش ــه ای اس حرف
در  را  حرفــه ای  و  فنــی  آموزش هــای  رونــد 
مرکــز تابعــه خــود بــه صــورت نظام منــد پیــش 
ببریــم؛ چــرا کــه معتقدیــم حرفه آمــوزی در 

خانــواده نشــاط و امیــد ایجــاد می کنــد.

ــتان  ــه ای اس ــی و حرف ــر کل فن ــه مدی در ادام
اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اداره بــا 
ــه  ــه خدمــات ب تمــام ظرفیــت خــود آمــاده ارائ
ــا  ــه ای ب ــتای تفاهم نام ــه در راس ــان وظیف کارکن
ســتاد کل نیروهــای مســلح و وزارت تعــاون، کار 
ــه ای  ــت: تفاهم نام ــی اســت، گف ــاه اجتماع و رف
منظــور  بــه  خــادم«  »طــرح  عنــوان  بــا 
و  وظیفــه  رســمی،  کارکنــان  مهارت افزایــی 
ــی و اداره  ــروی انتظام ــن نی خانواده هایشــان بی
کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان 

ــود. ــد ش منعق
جالــی همچنیــن در مراســم افتتــاح کانــون 
ــه ای اســتان  ــی و حرف صنفــی بازنشســتگان فن
ــه مــواردی  ــون در زمین اصفهــان گفــت: ایــن کان
ــهیات و  ــاه، تس ــت، رف ــل ورزش، بهداش از قبی
... آمــاده ارائــه خدمــات بــه بازنشســتگان اداره 
کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان 

اســت.

آگهیدعوتمجامععمومیعادیبطورفوقالعادهومجمععمومیفوقالعاده#خبر_گردی

شرکتحملونقلدرخشکاویانمبارکه)سهامیخاص(

گهی های  روزنامه کیمیای وطن سازمان  آ

95013702-4

به شماره ثبت 246 و شناسه ملی 10260059400 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد که در جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 8 صبح روز شنبه 
مورخ 96/9/11 و ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 96/9/۱1 و جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/9/11 در 
محل قانونی شرکت به آدرس مبارکه - جاده طالخونچه - پایانه حمل ونقل کاالی شهرستان دفتر شرکت حمل ونقل درخش کاویان تشکیل 

می شود، حضور بهم رسانند.
1- دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 8 صبح : نقل و انتقال سهام

2- دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 11 صبح : انتخاب اعضای هیأت مدیره - انتخاب بازرسین - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
3-دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 10 صبح : اصاح مواد ۴ و 2۳ و ۳7 اساسنامه                             

هیأت مدیره
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کوتاه اخبار 

نصب 16 چراغ  راهنمایی ثانیه شمار 
در سامان

ذبیحــی علیرضــا  ســامان،   شــهرداری   سرپرســت 
 بــا بیــان اینکــه رعایــت قانــون و نصــب عالئــم راهنمایــی 
و رانندگــی یکــی از راهکارهایــی اســت کــه می توانــد 
از بــروز تصادفــات و آســیب رســیدن بــه شــهروندان 
و خودروهــا جلوگیــری کنــد، افــزود: تعــداد 16 چــراغ 
راهنمایــی و رانندگــی ثانیــه  شــمار بــرای شــهر ســامان در 
نظــر گرفتــه اســت کــه در حــال حاضــر نصــب ایــن چــراغ 
 هــا در 2 قســمت از تقاطــع اصلــی و پــر تــردد ایــن شــهر

در نظر گرفته شده است.
ــه  ــدس و س ــه راه ق ــون س ــم اکن ــت: ه ــار داش  وی اظه
راه خیابــان منتهــی بــه پاســداران،  مراحــل نصــب چــراغ 
راهنمایــی و رانندگــی ثانیــه شــمار انجــام شــده اســت کــه 
ایــن کار صرفــا ً در جهــت رفــع مشــکالت ترافیکــی و تداخل 

ــه در ایــن مســیرها می باشــد. حرکــت وســایل نقلی

افزایش 10 درصدی میزان برداشت 
گردو  در استان یزد

مدیــر امــور باغبانــی جهــاد کشــاورزی اســتان از افزایــش 
10 درصــدی میــزان گــردوی برداشت شــده در ســال جــاری 

نســبت بــه ســال گذشــته خبــر داد. 
یــدهللا جواد پــور ســطح زیــر کشــت گــردو در ســال جــاری 
را 1 هــزار و 85 هکتــار عنــوان کــرد و گفــت: ایــن محصــول 
ــات  ــژه ییالق ــه  وی ــتان ب ــیر اس ــق سردس ــتر مناط در بیش
تفــت و مهریــز کشــت می شــود. در ایــن  بیــن بیشــترین 
ــه شهرســتان  ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــد اســتان ب ســهم تولی
ــز  ــد 65 درصــد و ســپس شهرســتان مهری ــا تولی ــت ب تف
بــا تولیــد 15 درصــد اســت و شهرســتان های خاتــم و 
ــش  ــد. وی از افزای ــرار دارن ــدی ق ــای بع ــاد در رتبه ه  بهاب
در  برداشــت  شــده  گــردوی  میــزان  درصــدی   10 
ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته خبــر داد و افــزود: 
میــزان گــردوی برداشــت  شــده در ســال جــاری 765 تــن 
ــزان در  ــن می ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ــوده اســت و ای ب

ســال گذشــته 737 تــن بــوده اســت.

پیکر شهید مدافع حرم در 
رفسنجان تشییع شد

ــر  ــا)ع(، پیک ــام رض ــهادت ام ــال روز ش ــا س ــان ب هم زم
ــنجان  ــدی« در رفس ــواد محم ــرم »ج ــع ح ــهید مداف ش
ــا حضــور جمعــی از مــردم و  تشــییع شــد. روز گذشــته ب
ــدی« ــواد محم ــرم »ج ــع ح ــهید مداف ــر ش ــران پیک  مدی

بر دوش مردم این شهر تشییع شد.
مســیر تشــییع ایــن شــهید از محــل معــراج شــهدا 
»حســینیه ثــارهللا« همــراه بــا قرائــت زیــارت عاشــورا بــه 

ــود . ــم ب ــدان ابراهی ــمت می س

 حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه استانها

علــی غیاثی ندوشــن در مراســم رونمایــی از 
ملــی »نقاشــی   و ســایت جشــنواره  پوســتر 
خــط آیــات« در نشســت خبــری بــا اصحــاب 
رســانه بــه برگــزاری جشــنواره ملــی نقاشــی 
 خــط در اســتان یــزد اشــاره کــرد و اظهــار کــرد: 
ایــن جشــنواره بــا اهــداف »ترویــج و اشــاعه 
فرهنــگ کالم نــور«، »گســترش فعالیت های 
بــا  مرتبــط  مذهبــی  و  هنــری  فرهنگــی، 
آموزه هــای قــرآن و عتــرت«، »گرامی داشــت 
برتــر  آثــار  پدیدآورنــدگان  و  تولیدکننــدگان 
وحــی،  کالم  زمینــه  در  هنــری  و  فرهنگــی 
بــه  »کمــک  عتــرت«،  و  قــرآن  آموزه هــای 
انتشــار گســترده تر ایــن آثــار« و »الگوســازی 
ــا اســتفاده  و تبییــن فرهنــگ متعالــی قــرآن ب
از زبــان و بیــان هنــر نقاشــی  خــط« برگــزار 

می شــود.
صحبت هــای  از  بخشــی  ادامــه،   در 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  سرپرســت 
اســت: شــده  آورده  یــزد  اســتان  اســالمی 
ترویــج  جشــنواره  ایــن  برگــزاری  از  هــدف 
همچنیــن  و  نــور  کالم  فرهنــگ  اشــاعه  و 
الگوســازی و تبییــن فرهنــگ متعالــی قــرآن بــا 
اســتفاده از زبــان و بیــان هنــر بــه وی ــژه رشــته 
نقاشــی  خــط  اســت. شناســایی و تقدیــر از  
کشــور  خــط  نقاشــی   برجســته  هنرمنــدان 

بــه وی ــژه آنانــی کــه در حــوزه قــرآن و عتــرت 
فعالیت هــای  گســترش  می کننــد.  فعالیــت 
بــا  مرتبــط  مذهبــی  و  هنــری  فرهنگــی، 
از دیگــر اهــداف  قــرآن و عتــرت  آموزه هــای 

بــود. ایــن جشــنواره خواهــد 
 زمان فراخوان جشنواره

آبــان  اواســط  از  جشــنواره  فراخــوان  آغــاز 
ــود، از اهــم موضوعــات  مــاه جــاری خواهــد ب
)ع(،  اطهــار  ائمــه  ســیره  بــه  جشــواره  ایــن 
صلــح جهانــی، بــرادری و مســاوات، وحــدت، 
خانواده،مهجوریــت قــرآن، امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر، نمــاز، عفــاف و حجــاب، ســبک 
زندگــی، اقتصــاد مقاومتــی، قصه هــای قرآنــی 

و اســماء الحســنی، می تــوان اشــاره کــرد.
 شرایط آثار پذیرش شده در 

جشنواره
آثارخلــق  جشــنواره  در  شــده  پذیــرش  آثــار 
ــا شــیوه های  شــده در رشــته نقاشــی  خــط، ب
ایــن  اســت،  ترکیبــی  و  ترســیمی  بداهــه، 
جشــنواره در ســه بخــش غیــر رقابتــی، رقابتــی 

و ویــژه برگــزار خواهــد شــد. 
اســتادان دعــوت  ویــژه  رقابتــی  بخــش غیــر 
موضوعــات  شــامل  رقابتــی  بخــش  شــده، 
می تواننــد  هنرمنــدان  ســایر  کــه  جشــنواره 
بــا ارســال آثــار خــود در ایــن بخــش شــرکت  
کننــد و بخــش ویــژه نیــز صرفــاً مربــوط بــه آثــار 

مرتبــط بــا ســوره مبارکــه واقعــه اســت.

 مهلت ارسال آثار به دبیرخانه
دبیرخانــه  بــه  آثــار  ارســال  مهلــت  آخریــن 
بلــوار  یــزد،  آدرس  بــه  جشــنواره  ایــن 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  دانشــجو، 
هنــری،  معاونــت  یــزد،  اســتان  اســالمی 
خــط  نقاشــی  ملــی  جشــنواره  دبیرخانــه 
بــود،  خواهــد   96 مــاه  بهمــن    12 آیــات،  
نمایشــگاهی از آثــار ایــن جشــنواره از 17 تــا 
24 اســفندماه هم زمــان بــا برگــزاری جشــنواره 
یــزد  هنــر  و  فرهنــگ  گنجینــه  محــل   در 

دایر خواهدگردید.
 جوایز جشنواره

نفــر اول بخــش رقابتــی،  30 میلیــون ریــال 
همــراه بــا لــوح تقدیــر و تندیــس جشــنواره، 
نفــر دوم،  25 میلیــون ریــال همــراه بــا لــوح  
ســوم،   نفــر  و  جشــنواره  تندیــس  و  تقدیــر 
و  تقدیــر  لــوح  بــا  همــراه  ریــال  20میلیــون 
تندیــس جشــنواره دریافــت خواهــد کــرد و 
عــالوه بــر ایــن نیــز بــه 5 هنرمنــد برگزیــده نیــز 
 هر کدام 10میلیون ریال همراه با لوح تقدیر 

اهدا می شود.
 تبلیغ و ترویج فرهنگ اسالمی و 

قرانی
نمایشــگاه های  و  جشــنواره ها  معــاون 
و  فرهنــگ  وزارت  عتــرت  و  قــران  معاونــت 
ارشــاد اســالمی نیــز در ایــن نشســت گفــت: 
بــا  آیــات  قرآنــی  سراســری  جشــنواره های 

اســالمی  فرهنــگ  ترویــج  و  تبلیــغ  هــدف 
قالــب در  ارشــاد  وزارت  ســوی  از  قرآنــی   و 
برگــزاری  حــال  در  کشــور  در  جنشــواره   11  
بخــش  میزبانــی  یــزد  اســتان  کــه  اســت 
اســت. گرفتــه  برعهــده  را  آن  نقاشــی  خــط 
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  علی تــن،  
جشــنواره ها را صرفــاً رقابــت بیــن هنرمنــدان 
قرآنــی  قــوی  آثــار  تولیــد  بلکــه  ندانســت 
ایــن  مهــم  اهــداف  از  را  هنرمنــدان  توســط 

کــرد. ذکــر  جشــنواره ها 
ایــن مســئول یکــی از مهم تریــن ایراداتــی کــه 
را  وارد می شــود  بــه جشــنواره ها  در کشــور 
ــوان و خاطرنشــان  برگــزاری ناقــص آن هــا عن
کــرد: وزارت ارشــاد در همیــن راســتا ســعی 
در برگــزاری کامــل جشــنواره های قرانــی آیــات 
در کشــور را دارد لذا در همین جشــنواره یزد 

نیــز عــالوه بــر اســتفاده کامــل از هنرمنــدان،  
چــاپ  قالــب  در  نیــز  آن هــا  برگزیــده  آثــار  
نمایشــگاه های  در  آن هــا  نمایــش  و  کتــاب 
و  شــهری  بیلبوردهــای  و  اســتان ها  دیگــر 
حتــی نمایشــگاه های خــارج از کشــور بهــره  
خواهیــم بــرد و تــالش بــر اســتفاده از همــه 

ظرفیت هــا و آثــار آن هــا داریــم.
 مهم ترین موضوعات جشنواره

 سیره ائمه اطهار )ع(، صلح جهانی، خانواده،
عفــاف  منکــر،  از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر 
وحجــاب، ســبک زندگــی، اقتصــاد مقاومتــی، 
از  الحســنی  اســماء  و  قرآنــی  قصه هــای 
جشــنواره  ایــن  موضوعــات  مهم تریــن 
از  نشســت  ایــن  پایــان  در  شــد.  اعــالم 
آدرس بــه  جشــنواره  ســایت  و   پوســتر 

azdq.ir  نیز رونمایی شد.

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی یــزد گفــت: بــا 
ــت  ــدم کاران باب ــب گن ــده طل ــی مان ــد باق ــت 45 درص پرداخ
خریــد تضمینــی محصــول گنــدم در ســال 1396،  100 درصــد 
ــز شــد. ــه حســاب آن هــا واری ــات کشــاورزان اســتان ب مطالب

محمدعلــی حاتمــی زاده، روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا، 
 افــزود: امســال 22 هــزار و 467 تــن  محصــول گنــدم مــازاد 
بــر نیــاز کشــاورزان اســتان بــه ارزش 290میلیــارد ریــال 

خریــداری و بــه مراکــز مــورد نظــر تحویــل شــد.
ایــن  خریــد  درصــدی   5 افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
محصــول راهبــردی، اظهــار کــرد: ایــن میــزان گنــدم از 
13مرکــز خریــد شــرکت های تعاونــی روســتایی و بخــش 
خصوصــی خریــداری شــده اســت. وی بــا بیــان  اینکــه  
ــم  ــوه و خات ــتان های ابرک ــدم از شهرس ــترین گن ــال بیش  امس

گنــدم  مجمــوع  از  شــد:  یــادآور  شــده،   خریــداری 
ــه ابرکــوه  ــوط ب ــن آن مرب ــداری شــده ، 15هــزار و 720 ت خری
اســت کــه ایــن شهرســتان بــرای چهارمیــن ســال متوالــی رتبه 

نخســت خریــد گنــدم اســتان را کســب کــرد.
ــزد را  ــتان ی ــدم اس ــزارع گن ــت م ــطح زیرکش ــی زاده س  حاتم
11 هــزار  و  200  هکتــار ذکــر کــرد و افــزود: بــا برداشــت 3هــزار 
و 700 کیلوگــرم تــا 4 تــن محصــول در هــر هکتــار در مجمــوع 
بیــش از  41 هــزار تــن گنــدم در اســتان تولیــد شــده اســت. 
ــد  ــتان تأکی ــاورزی اس ــازمان کش ــد س ــناس ارش ــن کارش ای
ــه کاشــت  ــه ب ــز ک ــار اراضــی حاصل خی ــرد: از 118هــزار هکت ک
ــار آن  ــزار هکت ــاص دارد،  36 ه ــاورزی اختص ــوالت کش محص
مربــوط بــه کاشــت گیاهــان زراعــی اســت کــه از ایــن میــزان 

ــود. ــد می ش ــوالت تولی ــن محص ــزار ت 523 ه

محمدرضــا عمــرون در گفــت وگــو بــا فــارس با تشــریح 
ــا  ــار قاچــاق و نحــوه برخــورد ب میــزان جرایــم حمــل ب
واحدهــای صنفــی کــه کاالی قاچــاق عرضــه می کننــد، 
ــده از  ــط ش ــاق ضب ــر ارزش کاالی قاچ ــرد: اگ ــار ک اظه
خودروهــای ســبک بیــش از 10 میلیــون تومــان باشــد، 
عــالوه بــر مصــادره کاال و تعییــن جــزای نقــدی، خــودرو 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــود و ب ــادره می ش ــز مص نی
خودروهــای  در  کاال  ارزش  اگــر  داد:  ادامــه   وی 
تومــان و در  از 30 میلیــون  بیــش  نیمــه ســنگین 
ــوس بیــش  ــر و اتوب خودروهــای ســنگین شــامل تریل
ــون  ــن قان ــز شــامل ای ــان باشــد نی ــون توم از 100 میلی
می شــود کــه اکنــون در چهارمحــال و بختیــاری حــدود 
6 خــودرو مصــادره شــده و در مرحلــه فــروش اســت.

ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
ــاس  ــاری اجن ــود اظه ــرح خ ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
قاچــاق  واحدهــای صنفــی ناتمــام مانــده اســت، گفــت: 
در ابتــدای اجــرای طــرح، واحدهــای صنفــی همــکاری 
ــن  ــفانه ای ــا متأس ــتند، ام ــه داش ــن زمین ــی در ای خوب

ــد. ــر باقــی مان طــرح در اواســط اجــرا،  ابت
عمــرون در ادامــه بــا بیــان اینکــه اکثــر لــوازم خانگــی 
وارده از مناطــق آزاد از جملــه بانــه، گنــاوه و قشــم 
ــرد:  ــر نیســتند، خاطرنشــان ک دارای ضمانت نامــه معتب
همیــن مســئله می توانــد موجــب ایجــاد مشــکل 
ــوازم  ــرای رفــع خرابــی ل ــرای ســرویس کاران مجــاز ب ب
 خانگــی شــود و در ایــن موضــوع فقــط فروشــنده بایــد

پاسخ گو باشد.

استانها

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی یزد:

100 درصد مطالبات گندم کاران استان یزد پرداخت شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری:

خودروهای حامل کاالی قاچاق، مصادره می شوند

کوتاه از استان ها
کرمان،  میزبان مسابقات تنیس 

مناطق کشور 
ــور،  ــان کش ــق آقای ــس مناط ــابقات تنی ــتم مس دوره هش
12 تــا 17 آذر مــاه بــه میزبانــی کرمــان در باشــگاه تنیــس 

ــود.  ــزار می ش ــارس برگ ــل پ هت
وحیــد کریــم زاده، سرپرســت هیئــت تنیــس اســتان 
کرمــان، گفــت: بــا توجــه بــه مذاکــرات انجــام پذیرفتــه بــا 
فدراســیون، دوره هشــتم مســابقات تنیــس مناطــق کشــور 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــان در کرم ــش آقای در بخ

افزایش 1۷ درصدی تولید 
چغندرقند در چهارمحال و بختیاری 

تولیــد چغندر قنــد در اســتان چهارمحــال و بختیــاری، 
ــت.  ــراه اس ــدی هم ــد 17 درص ــا رش ــال ب امس

حمیدرضــا دانــش،  معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی 
ــی  ــا پیش بین ــاری، ب ــال و بختی ــاورزی چهارمح جهادکش
برداشــت 84 هــزار تــن محصــول چغندر قنــد در بیــش از 
2 هــزار هکتــار از مــزارع اســتان، گفــت: تولیــد چغندرقنــد 
ــه ســال گذشــته  در اســتان، امســال 17 درصــد نســبت ب

ــد دارد. رش
ــن محصــول در  ــل ای ــد ســال قب ــزان تولی ــزود: می وی اف

ــوده اســت. ــن ب ــزار ت ــزارع اســتان 61 ه م
دانــش همچنیــن پیش بینــی کــرد: امســال 21 هــزار تــن 
ــد و  ــاری تولی ــد چهارمحــال و بختی ــه  قن شــکر در کارخان

ــازار مصــرف شــود. وارد ب

آغاز کاشت جو  پاییزه در 2 هزار و 
950 هکتار مزارع استان یزد 

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی یــزد،  گفــت : در 
ســال زراعــی گذشــته بیــش از 9 هزارتــن محصــول جــو از 

مــزارع اســتان برداشــت شــد. 
ــاد  ــازمان جه ــت س ــر زراع ــی زاده،  مدی ــی حاتم محمد عل
ــزار  ــزه در 2 ه ــو پایی ــت ج ــت : کاش ــز،  گف ــاورزی ی کش
 و 950 هکتــار مــزارع اســتان آغــاز شــده اســت و تــا 

نیمه اول آذر ماه 1396 ادامه دارد.
حاتمــی زاده  بــا بیــان اینکــه بــرای تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی حفــظ ســطح  زیــر  کشــت  مــورد نظــر اســت، 
ــذر گواهی شــده تولیــد را در  ــا ب افــزود: تــالش می شــود ب

ــش داد. ــطح افزای ــد س واح
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان  هــای ابرکــوه ، خاتــم، و 
بهابــاد از مناطــق عمــده کاشــت جــو اســتان اســت، افــزود: 
ــی  ــذر گواه ــن ب ــش از 170 ت ــازمان بی ــن س ــال ای امس
ــه  ــن کــود شــیمیایی فســفاته ، ازت شــده نصــرت و 800 ت
و پتاســه را بــرای کشــت بــه موقــع کشــاورزان اختصــاص 

داده اســت.
مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان در 
 ادامــه، متوســط تولیــد محصــول جــو در اراضــی اســتان را
ــرد و  ــان ک ــار بی ــن در هکت ــا 3 ت ــرم ت 2 هــزار و 900 کیلوگ
یــادآور شــد: در ســال زراعــی گذشــته بیــش از 9 هزارتــن 
محصــول جــو از مزارع اســتان برداشــت شــد و بــه مصارف 

ــید. ــتان رس ــای اس دامداری ه
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»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی « 

اول و دوم و ســوم و  آراء صــادره هیــات هــای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــارم موض چه
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
ــه  ــات مالکان ــان تصرف ــه غــرب اصفه ــی منطق در واحــد ثبت
و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت . لــذا 
ــه شــرح  ــورد تقاضــا ب ــان و امــالک م مشــخصات متقاضی
ــه 15  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت ب ــر ب زی
روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــند  ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــند مالکی صدورس
ــه مــدت دو  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن م
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــه مرجــع  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت تاری

ــد. ــم نماین ــی تقدی قضای
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 52341-1394/11/30 هی 1.رای ش

حســین بیاتــی بــه شناســنامه شــماره  7170  کدملــی 

ــد  غالمرضــا  نســبت  ــان فرزن 1292781440 صــادره اصفه

بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  266.29  

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 44 اصل ــالک ش ــع از پ مترمرب

ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــی ــوری جروکان ــم تیم ــمی هاش رس

2.رای شــماره 12122-1395/05/23 هیــأت دوم خانــم 

گلنارشــیرازی   بــه شناســنامه شــماره  6325  کدملــی  

ــدانگ  ــه  شش ــد کالغ ــواز فرزن ــادره اه 1750827158  ص

ســاختمان  بــه مســاحت  116/65  مترمربــع از پــالک 

ــوزه  ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 67  اصل ش

ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازمالــک رســمی امیرهوشــنگ 

ــی ــاری تهران مخت

3.رای شــماره 12127-1395/05/23 هیــأت دوم اقــای 

حســن عابــدی جونــی   بــه شناســنامه شــماره  91  کدملــی  

ــدانگ  ــر شش ــد باق ــان فرزن ــادره اصفه 1285828232  ص

ســاختمان  بــه مســاحت  53/23  مترمربــع از پــالک 

شــماره 67  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبت 

ملــک غــرب  اصفهــان ازمالــک رســمی حــاج محمدبیــات

اقــای  اول  هیــأت  4.رای شــماره 1395/07/26-19925 

منصــور میرفندرســکی  بــه شناســنامه شــماره 37077  

فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1280797355 کدملــی 

ــه مســاحت 331/51   ــه ب غالمحســین ششــدانگ یکبابخان

مترمربــع از پــالک شــماره 288  فرعــی از 1  اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان 

ازموردثبــت صفحــه 191 دفتــر 544 امــالک

5.رای شــماره 31825-1395/12/04 هیــأت دوم  آقــای 

مهــدی نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 1506 کدملــی 

ــگ  ــه دان ــر س ــد اکب ــان فرزن ــادره اصفه 1284694127 ص

ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش مش

ــع پــالک شــماره 817 فرعــی از  5 اصلــی  310.55 مترمرب

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

اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 558 و 561 دفتــر 527 

ــالک ام

ــم  ــأت دوم خان ــماره 31824-1395/12/04 هی 6.رای ش

نرگــس نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 590 

ــاس  ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1284846695 ص کدمل

ــه  ــاب ســاختمان ب ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب

ــی از   ــالک شــماره 817 فرع ــع پ مســاحت 310.55 مترمرب

ــک  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 5 اصل

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 558 و 561 دفتــر 527 

امــالک

خانــم  دوم  هیــأت   1395/11/30-31165 شــماره  7.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 57 کدمل ــوی ب ــی دهن ــرا عبدل زه

1290658064 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن علــی 24/15  

حبــه مشــاع از 72 حبــه   ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 

بــه مســاحت 204.5 مترمربــع پــالک شــماره 999 فرعــی از  

25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 308 دفتــر 861 امــالک

آقــای  دوم  هیــأت   1395/11/30-31166 شــماره  8.رای 

محمدعلــی علــی خانــی بــه شناســنامه شــماره 19 کدملــی 

1091855511 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد عبــاس 24/15 

ــاب ســاختمان  حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــک ب

بــه مســاحت 204.5 مترمربــع پــالک شــماره 999 فرعــی از  

25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 308 دفتــر 861 امــالک

9.رای شــماره 31167-1395/11/30 هیــأت دوم خانــم زهــرا 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 7 کدمل ــادی ب کریمــی حســین آب

1091876861 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد حســینعلی 23/7 

ــاب ســاختمان  حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــک ب

بــه مســاحت  204.5 مترمربــع پــالک شــماره 999 فرعــی از 

25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 308 دفتــر 861 امــالک

آقــای  اول  هیــأت  10.رای شــماره 1395/12/15-32918 

ســیدجالل هاشــمی بــه شناســنامه شــماره 56521 کدملــی 

1281662232 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی ششــدانگ 

ــالک  ــع پ ــاحت 212.10 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 3336 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین 

تقــی یــار رنانــی

آقــای  ســوم  هیــأت   1396/01/05-61 شــماره  11.رای 

ــی  ــماره 1314  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــان عباس رمض

1285738756  صــادره اصفهــان  فرزنــد محمد ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 163.20 مترمربــع از پــالک 

واقــع در اصفهــان  از 36 اصلــی  شــماره  454 فرعــی 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

ــریفی ــه ش ــح ال ــمی فت رس

آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/02/28-4678  12.رای 

ــی  ــماره 27040 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــوی ب ــرداد موس مه

علــی  محــد  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1282738704

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 190.87مترمربــع 

پــالک شــماره 3205 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــت  ــان مــورد ثب ــت ملــک غــرب اصفه بخــش 14 حــوزه ثب

ــالک ــر 817 ام ــه 94 دفت صفح

آقــای  اول  13.رای شــماره 4735-1396/02/30 هیــأت 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــمعیل اعتصام ــید اس س

ــا  ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290062307 ص 322 کدمل

ــاحت  ــه مس ــروف ب ــد ظ ــاب کارگاه تولی ــک ب ــدانگ ی شش

ــی  ــالک شــماره 1187 فرعــی از 18 اصل ــع پ 100.24 مترمرب

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

ــالک ــر 424 ام ــه 120 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

آقــای  14.رای شــماره 4042-1396/02/20 هیــأت دوم  

مهــدی دهقانــی بــه شناســنامه شــماره 1822 کدملــی 

1288002556 صــادره اصفهــان  فرزنــد هوشــنگ ششــدانگ 

یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  126.85    مترمربــع 

پــالک شــماره  711    فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت      

ــر 331 امــالک صفحــه 67 دفت

خانــم  اول  هیــأت   1396/03/28-7410 شــماره  15.رای 

ــماره 147  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــت آب ــره داوری دول طاه

کدملــی 6609576874 صــادره برخــوار  فرزنــد حســین دو 

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

164.85 مترمربــع پــالک شــماره  536 فرعــی از 40 اصلــی 

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

ــه 21  ــت صفح ــورد ثب ــی م ــول مان ــت بت ــان از مالکی اصفه

ــالک ــر 184 ام دفت

خانــم  اول  هیــأت   1396/03/28-7411 شــماره  16.رای 

ــماره 1169  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــت آب ــم داوری دول مری

کدملــی 1288889348 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین دو 

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

164.85 مترمربــع پــالک شــماره  536 فرعــی از 40 اصلــی 

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

ــه 21  ــت صفح ــورد ثب ــی م ــول مان ــت بت ــان از مالکی اصفه

ــالک ــر 184 ام دفت

17.رای شــماره 7412-1396/03/28 هیــأت اول  خانــم 

فاطمــه ابوالقاســمی ولوجــردی بــه شناســنامه شــماره 517 

کدملــی 0040165841 صــادره تهــران فرزنــد حســین دو 

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

164.85 مترمربــع پــالک شــماره  536 فرعــی از 40 اصلــی 

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

ــه 21  ــت صفح ــورد ثب ــی م ــول مان ــت بت ــان از مالکی اصفه

ــالک ــر 184 ام دفت

18.رای شــماره 7396-1396/03/27 هیــأت دوم آقــای 

حســین جــام بخــش شــهرضا بــه شناســنامه شــماره 522 

ــد 4  ــد احم ــان فرزن ــی 1285573994 صــادره اصفه کدمل

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

مســاحت 253.94 مترمربــع پــالک شــماره 66 اصلــی 

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

اصفهــان از مالکیــت ســید محمــد حســینی عاشــق آبــادی 

ــالک ــر 149 ام ــه 546 دفت ــت صفح ــورد ثب م

19.رای شــماره 7397-1396/03/27 هیــأت دوم خانــم 

ــه شناســنامه شــماره 850 کدملــی  زهــرا ســالک شــهرضا ب

1199094900 صــادره  شــهرضا فرزنــد شــعبانعلی 2   دانــگ 

مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 

در  واقــع  اصلــی  پــالک شــماره 66  253.94مترمربــع 

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

مالکیــت ســید محمــد حســینی عاشــق آبــادی مــورد ثبــت 

ــالک ــر 149 ام ــه 546 دفت صفح

آقــای  دوم  هیــأت   1396/04/15-9028 شــماره  20.رای 

ــی  ــماره 1840 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی نصرازادان مه

در  الــه  فرزنــد شــکر  اصفهــان  1284678741 صــادره 

   30.47 مســاحت  بــه  مغــازه  بــاب  یــک  ششــدانگ 

ــی واقــع  ــع پــالک شــماره 622/2 فرعــی از 13 اصل مترمرب

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

ــت صفحــه 593  ــورد ثب ــی م ــت شــعبان نصرآزادان از مالکی

ــالک ــر 25 ام دفت

21.رای شــماره 10592-1396/05/03 هیــأت دوم خانــم 

زهــرا حاجیــان بــه شناســنامه شــماره 43804 کدملــی 

ــگ  ــین 5  دان ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1280326816 ص

مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــی  ــالک شــماره 258 فرع ــع پ مســاحت   366.50 مترمرب

ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  12  اصل

ــان  از ســند 40830 مــورخ 1362/1/25  ملــک غــرب اصفه

دفترخانــه 95 اصفهــان و  ســهم االرث از محمــد ســید قلعــه 

ســند 13822 مــورخ 1338/4/2 دفترخانــه 5 اصفهــان

22.رای شــماره 10593-1396/05/03 هیــأت دوم آقــای 

مصطفــی ســیدقلعه بــه شناســنامه شــماره 36414 کدملــی 

1282290762 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد یــک دانــگ 

مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــی  ــالک شــماره 258 فرع ــع پ مســاحت   366.50 مترمرب

ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  12  اصل

ــان  از ســند 40830 مــورخ 1362/1/25  ملــک غــرب اصفه

دفترخانــه 95 اصفهــان و  ســهم االرث از محمــد ســید قلعــه 

ــان ــه 5 اصفه ــورخ 1338/4/2 دفترخان ــند 13822 م س

23.رای شــماره 10623-1396/05/03 هیــأت دوم آقــای 

ســعید عزیــزی کوهانســتانی بــه شناســنامه شــماره 8 

کدملــی 1290259704 صــادره  اصفهــان فرزنــد محمــود در   

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   165.10   

مترمربــع پــالک شــماره   707   فرعــی از  14  اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 43 امــالک ــت     صفحــه 370 دفت مــورد ثب

24.رای شــماره 10584-1396/05/03 هیــأت دوم آقــای 

مصطفــی ســیدقلعه بــه شناســنامه شــماره 36414 کدملــی 

1282290762 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد در  41  حبــه 

مشــاع از 72 حبــه   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

مســاحت   167.10   مترمربــع پــالک شــماره 251    فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  12  اصل

ــان  از ســند 122019 مــورخ 1349/2/16  ملــک غــرب اصفه

دفترخانــه 77 اصفهــان و و ســهم االرث از محمــد ســید 

 5 دفترخانــه   1338/4/2 مــورخ   13822 ســند  قلعــه 

ــان اصفه

25.رای شــماره 10583-1396/05/03 هیــأت دوم خانــم 

ــماره 50928  ــنامه ش ــه شناس ــیدقلعه ب ــادات س ــرا س زه

کدملــی 1280398078 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 

ــاب    ــک ب ــدانگ ی ــه   شش ــاع از 72 حب ــه مش در  31 حب

ســاختمان   بــه مســاحت   167.10   مترمربــع پالک شــماره 

258    فرعــی از  12  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  

ــند 122019  ــان  از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

مــورخ 1349/2/16 دفترخانــه 77 اصفهــان و و ســهم االرث 

از محمــد ســید قلعــه ســند 13822 مــورخ 1338/4/2 

ــان ــه 5 اصفه دفترخان

آقــای  دوم  هیــأت   139/05/03-10588 شــماره  26.رای 

ســید محمــد ســیدقلعه بــه شناســنامه شــماره 43200 

کدملــی 1280320737 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین دو 

دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــی  ــماره 258 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت   396.60 مترمرب مس

ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  12  اصل

ــان  از ســند 122019 مــورخ 1349/2/16  ملــک غــرب اصفه

دفترخانــه 77 اصفهــان و و ســهم االرث از محمــد ســید 

 5 دفترخانــه   1338/4/2 مــورخ   13822 ســند  قلعــه 

ــان اصفه

27.رای شــماره 10589-1396/05/03 هیــأت دوم خانــم 

زهــرا ســیدقلعه بــه شناســنامه شــماره 9037 کدملــی 

1283199696 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین یــک دانــگ 

مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

396.60 مترمربــع پــالک شــماره 258 فرعــی از  12  اصلــی 

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

اصفهــان  از ســند 122019 مــورخ 1349/2/16 دفترخانــه 77 

اصفهــان و و ســهم االرث از محمــد ســید قلعــه ســند 13822 

ــان ــه 5 اصفه ــورخ 1338/4/2 دفترخان م

28.رای شــماره 10590-1396/05/03 هیــأت دوم خانــم زهــرا 

ــی  ــماره 50928 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــیدقلعه ب ــادات س س

ــگ  ــد محمــد ســه دان ــان فرزن 1280398078 صــادره اصفه

مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

396.60 مترمربــع پــالک شــماره 258 فرعــی از  12  اصلــی 

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

اصفهــان  از ســند 122019 مــورخ 1349/2/16 دفترخانــه 77 

اصفهــان و و ســهم االرث از محمــد ســید قلعــه ســند 13822 

مــورخ 1338/4/2 دفترخانــه 5 اصفهــان

آقــای  اول   29.رای شــماره 10438-1396/05/01 هیــأت 

محمــد چطوخوشــوی بــه شناســنامه شــماره 6044 کدملــی 

ــس در   ــد جرگی ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1142288471 ص

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 156.63 مترمربــع 

ــان  ــی واقــع در اصفه پــالک شــماره  394 فرعــی از 7  اصل

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

صفحــه 595 دفتــر 664 امــالک کــه  بموجــب ســند 15268 

ــک  ــن بان ــان  در ره ــه 167 اصفه ــورخ 90/12/20 دفترخان م

ــی موافقــت  ــا حفــظ حقــوق رهن ــک ب صــادرات اســت و بان

نمــوده اســت

آقــای  اول  هیــأت   1396/04/27-10062 شــماره  30.رای 

کدملــی   70 شــماره  شناســنامه  بــه  ابراهیمــی  تیمــور 

1285849876 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 156.16مترمربــع پــالک 

شــماره   31 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ــورخ  ــند 88149 م ــماره س ــان بش ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

اصفهــان  112 دفترخانــه   95/12/23

آقــای  اول  هیــأت   1396/04/27-9967 شــماره  31.رای 

ــماره 1307  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی ولدان ــعبانعلی عباس ش

فرزنــد محمــد  اصفهــان  کدملــی 1283510189 صــادره 

ششــدانگ یــک بــاب کارگاه موزائیــک ســازی بــه مســاحت 

496.45 مترمربــع پــالک شــماره 988 فرعــی از  36 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــاورزی ویالن ــا کش ــاج آق ــت ح ــان از مالکی اصفه

ــم  ــأت ســوم خان 32.رای شــماره 14948-1393/06/30 هی

زهــره رحمانــی خواجویــی بــه شناســنامه شــماره 4414 

ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1288444737 ص کدمل

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

ــی  ــک اصل ــماره ی ــالک ش ــع پ ــاحت 212/94 مترمرب مس

واقــع در اصفهــان بخــش 18حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــر  ــورخ 1389/08/18 دفت ــماره 1286م ــند ش ــان از س اصفه

ــان ــه 400 اصفه خان

33.رای شــماره 14950-1393/06/30 هیــأت ســوم خانــم 

ــماره 76721  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی خواجوئ ــرا رحمان زه

ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1281861936 ص کدمل

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــگ از ششــدانگ ی ــه دو دان نســبت ب

ــی  ــک اصل ــماره ی ــالک ش ــع پ ــاحت 212/94 مترمرب مس

واقــع در اصفهــان بخــش 18حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــر  ــورخ 1389/08/18 دفت ــماره 1286م ــند ش ــان از س اصفه

ــان ــه 400اصفه خان

34.رای شــماره 14945-1393/06/30 هیــأت ســوم آقــای 

محمــد رحمانــی خواجوئــی  بــه شناســنامه شــماره 0 کدملــی 

1271089076 صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین نســبت به دو 

دانــگ از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 212/94 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــک اصل ــماره ی ــالک ش ــع از پ مترمرب

بخــش 18 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازسندشــماره 

1286مــورخ 1389/08/18 دفتــر خانــه 400 اصفهــان

35.رای شــماره 10910-1396/05/07 هیــأت ســوم خانــم 

اشــرف شــیروانی نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 18 

کدملــی 1289947228 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی محمد 

در ششــدانگ ســه بــاب مغــازه متصلــه بــه مســاحت 129.5 

ــع در  ــی واق ــی از13 اصل ــماره1030 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب

اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالــک رســمی نایــب علــی ولــد حاجــی محمدرضــا  

بموجــب تقاضــای ثبــت  تأئیــد و رأی خــود را بــا حــدود ذیــل 

صادرمــی نمایــد .)قبــال پــالک 427و428 فرعــی بــوده کــه 

ــه پــالک 1030 تبدیــل شــده اســت( در اســتاندارد ســازی ب

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10818-1396/05/05 هی 36.رای ش

961 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  خالوئــی  حســن 

محمــد  عیــدی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1291043098

ــع  ــاحت 156.68 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش

پــالک شــماره 3539 فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــان بموجــب ص  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

171 دفتــر 756

37.رای شــماره 8151-1396/04/01 هیــأت ســوم آقــای 

کدملــی   68 شــماره  شناســنامه  بــه  حاجیــان  ناصــر 

الــه   نعمــت  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1288689268

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 104.82 مترمربــع 

از پــالک شــماره 194  فرعــی از  25 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــورخ 89/12/21  ــماره 147134 م ــند ش ــوق  از س ــمی ف رس

دفترخانــه 64 اصفهــان وســند شــماره 143996 مــورخ 

اصفهــان دفترخانــه 77   72/3/23

اصالحــی  رای  و   1395/05/25-12684 شــماره  38.رای 

ــه  ــم فاطم ــوم خان ــأت س ــماره 9790-1396/04/25 هی ش

صغــرا کدخدائــی  بــه شناســنامه شــماره 1182 کدملــی 

 24 اصغــر   فرزنــد  اصفهــان  از  صــادره   1283357275

حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه و خانــه 

ــماره  ــالک ش ــع از پ ــاحت 70.40 مترمرب ــه مس ــکونی ب مس

ــان بخــش14 حــوزه  ــی واقــع در اصفه 720 فرعــی از 3 اصل

ــت  ــمی ازموردثب ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــالک ــر 537  ام ــه293 دفت صفح

اصالحــی  رای  و   1395/05/25-12686 شــماره  39.رای 

شــماره 9791-1396/04/25 هیــأت ســوم آقــای امیــر 

ابوطالبیــان الیادرانــی  بــه شناســنامه شــماره 2433 کدملــی 

ــه  ــر 24 حب ــد اصغ ــان فرزن ــادره از اصفه 1285102703 ص

ــی  ــه اعیان ــتثنای ثمنی ــدانگ باس ــه شش ــاع از 72 حب مش

یکبــاب مغــازه و خانــه مســکونی بــه مســاحت 70.40 

ــع  ــی واق ــی از 3 اصل ــماره 720 فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب

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

ازمالــک رســمی ازموردثبــت صفحــه293 دفتــر 537  امالک

اصالحــی  رای  و   1395/05/25-12687 شــماره  40.رای 

شــماره 9789—1396/04/25 هیــأت ســوم آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــان الیادران ــاس ابوطالبی عب

3296 کدملــی 1284974499 صــادره از اصفهــان فرزنــد 

ــتثنای  ــدانگ باس ــه شش ــاع از 72 حب ــه مش ــر 24 حب اصغ

ثمنیــه اعیانــی یکبــاب مغــازه و خانــه مســکونی بــه 

ــی از  ــالک شــماره 720 فرع ــع از پ مســاحت 70.40 مترمرب

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 3 اصل

ــه293  ــت صفح ــمی ازموردثب ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــالک ــر 537  ام دفت

41.رای شــماره 8642-1396/04/12 هیــأت ســوم آقــای 

محســن رجبــی بــه شناســنامه شــماره 11178 کدملــی 

1283220083 صــادره فرزنــد حســن نســبت بــه دو دانــگ 

ــاحت 682.87  ــه مس ــاب گاراژ ب ــدانگ یکب ــاع از شش مش

مترمربــع پــالک شــماره 31 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

ــی  ــت قدمعل ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــی ــی رنان ابراهیم

ســوم  هیــأت   1396/04/12-8644 شــماره  42.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 10528 کدمل ــی ب ــر رجب ــای اکب آق

1283216574 صــادره فرزنــد حســن نســبت بــه دو دانــگ 

ــاحت 682.87  ــه مس ــاب گاراژ ب ــدانگ یکب ــاع از شش مش

مترمربــع پــالک شــماره 31 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

ــی  ــت قدمعل ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــی ــی رنان ابراهیم

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8646-1396/04/12 هی 43.رای ش

محمــود رجبــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 224 کدملــی 

1289955956 صــادره فرزنــد محمداقــا نســبت بــه دو 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب گاراژ بــه مســاحت 

682.87 مترمربــع پــالک شــماره 31 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــی رنان ــی ابراهیم ــت قدمعل مالکی

44.رای شــماره 12376-1396/05/21 هیــأت ســوم آقــای 

فــرزاد نجفــی شــلمزاری بــه شناســنامه شــماره 229 

کدملــی 1971918156  صــادره مسجدســلیمان فرزنــد علی 

رحــم  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 225.77 

مترمربــع از پــالک شــماره 635   فرعــی از 12  اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــورخ  ــوق  از ســند شــماره 283716 م ــک رســمی ف از مال

ــان ــه 77 اصفه 91/8/7 دفترخان

ســوم  هیــأت   1396/05/21-12372 شــماره  45.رای 

ــماره 30  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــر رضای ــای اصغ آق

ــه   ــد نصرال ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290173435  ص کدمل

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 202  مترمربــع 

از پــالک شــماره 1094   فرعــی از 16  اصلــی واقــع در 

ــان از  ــک غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب اصفه

ــر 66  ــه 260 و 181 دفات ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس مال

و 293  امــالک

ســوم  هیــأت   1396/05/21-12353 شــماره  46.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب آقــای محمدعلــی شیاســی اران

26 کدملــی 5499521298 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم  شش ابوالقاس

ــی  ــی از 28  اصل ــالک شــماره فرع ــع از پ 143.29 مترمرب

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

اصفهــان از مالــک رســمی حســین رضایــی ثبــت صفحــات 

268 و 271  دفتــر 54  امــالک                    

ادامه در صفحه 6

یزد میزبان جشنواره ملی نقاشی خط آیات 
 12 بهمن  ماه آخرین مهلت ارسال آثار



تازه های پزشکیسالمت6
مرگ بارترین شیرینی در 

خوراکی های پرطرف دار کودکان 
تحقیقــات نشــان می دهــد شــیرین کننده  هــای 
موجــود در بســتنی و نوشــابه باعــث اختــال در 

عملکــرد و خرابــی کبــد کــودکان می شــود. 
نشــان  بوســتون  دانشــگاه  محققــان  مطالعــات 
می دهــد،  فروکتــوز ماننــد الــکل بــرای انــدام انســان 
بــه خصــوص کــودکان و نوجوانــان بســیار خطرنــاک 

اســت.
از پرســش هایی کــه در ایــن تحقیقــات مطــرح 
شــده، ایــن اســت کــه:  نقــش فروکتــوز  در مقایســه 
ــا گلوکــز در رژیــم غذایــی چیســت؟ مصــرف زیــاد  ب
فروکتــوز یــا مصــرف چربــی بــاال تــا چــه انــدازه بــر 
ــر اســت؟ ــک مخرب ت ــدام ی ــوده و ک ــذار ب ــد اثر گ کب

می دهــد،  هشــدار  جدیــد  تحقیقــات   نتایــج 
ــک،  ــه در نوشــابه های گازدار،کی ــده ای ک شــیرین  کنن
ــودکان  ــود، ک ــتفاده می ش ــتنی اس ــکویت و بس بیس
کشــنده کبــدی  بالقــوه  بیمــاری  یــک  بــه   را 

تهدید می کند.
فروکتــوز، مرگ بارتریــن شــکل شــکر اســت و  بــرای 
ــر  ــز بســیار مضرت ــه گلوک ســامتی انســان نســبت ب

اســت.
فروکتــوز،  بســیار ســریع تر از چربــی، جوانــان را 
ــد. همچنیــن  ــه  بیمــاری کبــد چــرب مبتــا می کن  ب
می توانــد منجــر بــه ســرطان، ســکته مغــزی و 
مشــکات قلبــی شــود. بیماری هایــی کــه تاکنــون در 

ــم.   ــکل شــنیده بودی ــا ال ــاط ب ارتب
مطالعــات اخیــر نشــان می دهــد کــه افزایــش قنــد 
ــه رشــد اســت.   خــون در کــودکان یــک مســئله رو ب
ــزده  ــر پان ــار کــودک زی در حــال حاضــر، یکــی از چه
ــا مســتعد چاقــی اســت. ســال در جهــان چــاق و ی

ــی  ــه  ط ــاله ک ــودک 13 س ــک ک ــاری در ی ــن بیم ای
چنــد ســال از کبــد طبیعــی بــه کبــد چــرب و التهــاب 
ــه 30 ســال  ــرادی ک ــه اف ــدی می رســد، نســبت ب کب

ــت. ــر اس ــیار نگران کننده ت ــد،  بس ــه وزن دارن اضاف
بــه  نســبت  بیشــتری  قنــد   همچنیــن کــودکان 
فروکتــوز بنابرایــن  می خورنــد،   بزرگ ســاالن 

ــی در ســال های ســال خوردگی او  ممکــن اســت حت
نیــز یــک عامــل بســیار خطرنــاک محســوب شــود.

میــوه  در  معمــول  طــور  بــه  طبیعــی   قنــد 
ــرعت  ــرای س ــدگان ب ــا تولید کنن ــود ام ــت می ش یاف
ــر و  ــوالت فیب ــن محص ــه ای ــت یابی ب ــتر در دس بیش

ــد. ــن می برن ــذی آن را از بی ــواد مغ م
دیابــت  بــه  مبتــا  افــرادی کــه  همــه  تقریبــا   
ــود  ــد خ ــه کب ــم ب ــتری را ه ــی بیش ــتند، چرب  هس
اضافــه می کننــد. بــه همیــن دلیــل افــراد مبتــا بــه 
ــه دیابــت  کبــد چــرب نیــز در معــرض خطــر ابتــا ب
هســتند چــرا کــه چاقــی،  یــک عامــل مســتعد بــرای 

هــر دو بیمــاری دیابــت و کبــد چــرب اســت.
 در حالــی کــه چاقــی در سراســر جهــان بــه ســرعت 
شــیوع پیــدا کــرده اســت، پیش بینــی می شــود 
 در ســال های آتــی چربــی اشــباع شــده در کبــد

شایع ترین دلیل برای  پیوند کبد است.

گروه سامتپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

بحران هــای ناگهانــی و حــوادث غیرمترقبــه 
بســترهای مناســبی بــرای بروزآســیب های 
روانــی در میان جمعیت آســیب دیدگان هســتند 
بــه همیــن دلیل، روان شناســان معتقدنــد:  برای 
 جلوگیــری از ادامــه یافتــن آســیب های روانی در

دوران  در  خصــوص  بــه  بعــد،   ســال های 
بزرگ ســالی بایــد از خدمــات ســامت روان 
حرفــه ای و تکنیک هــای مداخلــه در بحــران بــه 

شــکل تخصصــی اســتفاده کــرد.
و  غــرب کشــور  در  زلزلــه  وقــوع  پــی  در 
ــص  ــره زارع،   متخص ــاه،  زه ــتان کرمانش اس
بــا  وگــو  گفــت  در  کــودک   روانشناســی 
ــه  ــوع مواجه ــه ن ــا اشــاره ب ــای  وطــن ب کیمی
 بــا شــرایط بحرانــی و کمــک  رســانی بــه 
ــد  ــرایط بع ــرد: ش ــار ک ــدگان،  اظه ــیب دی آس
یــک  طبیعــی  بایــای  ماننــد  حوادثــی  از 
اختــال اســترس پــس از یــک ضایعــه اســت،  
حوادثــی ماننــد ســیل یــا زلزلــه در ایــن 

می گیرنــد.  قــرار  دســته بندی 
ــی  ــع زمان ــاق در واق ــن اتف ــه داد: ای زارع ادام

پیــش می آیــد  کــه رویــداد رخ داده از  ســطح 
ــال:  ــرای مث ــر اســت، ب ــرد باالت ــی ف ــوان روان ت
فــرد، خانــه و نزدیکانــش را از دســت می دهــد 
ــرای او  ــادی ب ــیب های زی ــوع آس ــن موض و ای

باقــی خواهــد گذاشــت.
ــاره  ــودک درب ــی ک ــص روانشناس ــن متخص ای
آســیب های روانــی پــس از زلزلــه، گفــت: 
مشــکات روانــی بعــد از هــر حادثــه ای همچون 
ــن  ــوک اولی ــد و ش ــی آی ــود م ــه وج ــه ب زلزل

مرحلــه حــوادث ناخوشــایند اســت.
ــد  ــی مانن ــه حوادث ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
آن  از  وارده  آســیب های  فراگیــری  و   زلزلــه 
ــک  ــران از روی ی ــز دیگ ــود تمرک ــث می ش باع
فــرد کــه امــکان دارد یــک کــودک باشــد، 
برداشــته شــود. وی افــزود: همیــن امــر میــزان 
آســیب را افزایــش می دهــد. وقتــی فــرد، 
ــی  ــا مــادرش را از دســت می دهــد، زمان ــدر ی پ
ــان را  ــد و خاطراتش ــر می کن ــا فک ــه آن ه ــه ب  ک
او  کنــار  در  نزدیکانــش  می شــود،  یــادآور  
هســتند و دلــداری می دهنــد، امــا در شــرایطی 
ــر را از  ــن نف ــا چندی ــه تنه ــرد ن ــه، ف ــد زلزل مانن
دســت می دهــد بلکــه خانــه اش نیــز کــه 

ــر  ــود و ه ــران می ش ــت، وی ــن اوس ــل ام مح
ــت. ــود اس ــکل خ ــر داغ و مش ــه فک ــی ب کس

ایــن روان شــناس کــودک تصریــح کــرد: وقتــی 
ــود  ــه می ش ــکل مواج ــک مش ــا ی ــرد ب ــک ف ی
او را درمــان مــی کنیــم امــا وقتــی افــراد 
زیــادی بــا مشــکل مواجــه می شــوند بــه 
ــود.  ــه نمی ش ــا توج ــک آن ه ــات تک ت  احساس
چــرا کــه همــه بــه دنبــال رفــع نیازهــای 
جســمی آســیب دیدگان هســتند و فرصتــی 
ــد،  ــود ندارن ــی وج ــای روح ــع نیازه ــرای رف ب
افــراد  بــرای  روحــی  امنیــت   بنابرایــن 
اضطراب هــای و  ترس هــا  و  نشــده   تأمیــن 

 آن ها باعث می شود آسیب پذیر شوند.
ــرای  ــی ب ــرایط حت ــن ش ــه داد: در ای زارع ادام
انــدازه  بــه  نیــز  غــذا  و  امکانــات  افــرادی 
ــه  کافــی فراهــم نیســت، وقتــی فــرد در مرحل
اول کــه انــکار واقعیــت اســت،  قــرار دارد، 
 تــاش می کنــد تــا خــودش را فقــط زنــده 
بــه  و  را حفــظ کنــد  آرامشــش  دارد،  نگــه 
فــرد  بنابرایــن  رســیدگی کنــد،   اطرافیــان 
انــکار  را  مشــکات  حجــم  اســت  مجبــور 
ــش  ــادی در درون ــم زی ــت خش ــد و در نهای  کن

باعــث  ایــن خشــم  شــود.  مــی  انباشــته 
ــم  ــی و بره ــای تهاجم ــوس، رفتاره ــاد کاب ایج
ــرد  ــی ف ــد. گاه ــد ش ــز او خواه ــوردن تمرک خ
بــه ایــن دلیــل کــه کســی نیســت بــا او دربــاره 
ــاس  ــی احس ــد نوع ــت کن ــم صحب ــن خش ای
 انتقــام گیــری نســبت بــه افــرادی کــه در 
کننــد  مــی  زندگــی  دیگــر  مکان هــای 
اســت، نشــده  خــراب  خانه هایشــان   و 

پیدا می کند.
وی بــا بیــان ایــن کــه در ایــن حــوادث ناگــوار، 
از  اهمیت تــر  بــا  بســیار   وضعیــت کــودکان 
بزرگ ســاالن اســت، خاطــر نشــان کــرد: گاهــی 
بزرگ ســالی  در  ناراحتــی کــودکان  حجــم  
تبعاتــی ماننــد تــرس، ناخــن جویــدن یــا 
شــب ادراری بــه همــراه خواهنــد داشــت، 
حتــی ممکــن اســت کــودک دوســتی را ببینــد 
ــه  ــت در حالی ک ــارش اس ــادرش در کن ــه م ک
ــث  ــم باع ــن غ ــادرش را از دســت داده، ای او م
او احســاس  بــه  می شــود کــودک نســبت 

ــد.  ــدا کن ــادت پی حس
ــه  ــی ب ــدت کوتاه ــی م ــیب دیده گاه ــرد آس ف
متخصصــان مراجعــه می کنــد امــا اغلــب نیــاز 
اســت تــا تحــت درمــان طوالنــی مــدت و مداوم 
قــرار گیــرد، شــاید چندیــن ســال نیــاز باشــد تــا 

فــرد بــا حادثــه رخ داده،  کنــار بیایــد.
ایــن روان شــناس کــودک بــا بیــان اینکــه بعــد 
از ایــن حادثــه در ذهــن فــرد یــک »ای کاش« 
ــد،  ــه گذشــته باقــی مــی مان ــرای بازگشــت ب ب
ــه افســردگی فــرد  افــزود:  ایــن مهــم منجــر ب
می شــود و امــکان دارد تــا ســال ها بــا او باقــی 

بمانــد.
زارع بــا اشــاره بــه دیگــر مشــکات ایجــاد 
در  آســیب دیده  یــک کــودک  بــرای  شــده 
ــت  ــس امنی ــن ح ــن رفت ــت: از بی ــه، گف زلزل
مشــکل دیگــری اســت کــه در ایــن شــرایط بــه 
ــرد  ــرایط ف ــن ش ــد. در ای ــت می ده ــرد دس ف
ــاوری و  ــری، ناب ــک پذی ــوک،  تحری ــار ش دچ
ــه  ــد ب ــر می کن ــود. او فک ــی می ش خودسرزنش
طــور قطــع کار بــدی انجــام داده اســت و در اثــر 
همیــن افــکار  بــه او بی خوابــی، ضربــان قلــب 
ــاال، شــوک ، میگــرن، معــده درد و ... دســت  ب
مرحلــه  ایــن  در  آســیب دیدگان  می دهــد. 

ــد. ــدی ندارن ــی امی حت

ــرس از  ــان اینکــه در همــه افــراد ت ــا بی وی ب
دســت دادن والدیــن وجــود دارد،  گفت: برای 
ــزان  ایــن کــودکان تــرس از دســت دادن عزی
خیلــی شــدیدتر اســت و مشــکات تحصیلــی 
و برهــم خــوردن تمرکــز در آن هــا شــیوع 

ــتری دارد. بیش
پرخاشــگری،  همچــون  عائمــی  وی، 
هیجانــات غیرطبیعــی و... را از نشــانه های 
ــوار دانســت و  ــی حــوادث ناگ مشــکات روان
افــزود: بــه افــرادی کــه حــال روحــی خوبــی 
ــار  ندارنــد، برچســب بیمــار روانــی نزنیــم و ب
ــم. ــل نکنی ــان تحمی ــه آن ــتری ب ــی بیش روان
رســانه ها  نقــش  بــه  روانشــناس  ایــن 
 در کاهــش اضطــراب در جامعــه اشــاره و 
تصریــح کــرد: بــه دلیل اینکــه کودکان آســیب 
پذیرترنــد،  الزم اســت بــا آن هــا بــا مایمــت 
ــط  ــک محی ــود و در ی ــورد ش ــتری برخ بیش
 کودکانــه و شــاد خــارج از محیــط حادثــه 

قرار بگیرند. 

زارع از تمامــی ســازمان ها و نهادهــای دولتــی 
و غیــر دولتــی فرهنگــی خواســت کــه نســبت 
ــق  ــاکن مناط ــای س ــکین آالم بچه ه ــه تس ب

زلزلــه زده توجــه بیشــتری داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه کــودکان آســیب دیده 
بــرای ســازگاری بــا شــرایط بحــران و از 
خــود،   عــادی  فعالیت هــای  ســرگرفتن 
نیازمنــد حمایت هــای روانــی و اجتماعــی 
ــرد: در صــورت حــل  هســتند، خاطرنشــان ک
نشــدن بحــران به طــور کامــل ممکــن اســت 
اثــرات روانــی و عاطفــی جبــران ناپذیــری بــر 
ســاختار شــخصیتی افــراد در آینــده بــه وجود 

ــد.  آی

،،
حوادثی مانند زلزله و آســیب های   وارده  از  
آن  باعث می شود، تمرکز  دیگران  از  روی  
یک  فرد  که  امکان دارد یک کودک باشد،  
برداشــته شــود.  ایــن امــر میــزان آســیب  را  

افزایــش  می دهــد.
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ادامه از صفحه 5
47.رای شــماره 12647-1396/05/24 هیــأت ســوم 

خانــم عفــت حســین زاده جوزدانــی  بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1280297141 40908 کدملــی 

ابراهیــم  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 142.57  

مترمربــع از پــاک شــماره 577   فرعــی از  27 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی حســین و علــی و علــی اصغــر و خدیجــه و 

ــدان محســن فاطمــه همگــی وارث فرزن

چهــارم  هیــأت   1396/05/28-12990 شــماره  48.رای 

ــماره 320  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاری رنان ــدر انص ــای حی آق

کدملــی 1289999694 صــادره اصفهــان فرزنــد غامحســین   

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 151 مترمربع 

قســمتی از پــاک شــماره 430   فرعــی از  19 اصلــی واقــع 

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

کــه در ثبــت صفحــه 388  دفتــر 320  اماک،مالــک  مــی 

باشــد

چهــارم   هیــأت   1396/05/30-13193 شــماره  49.رای 

آقــای اســماعیل محمــدی جوآبــادی بــه شناســنامه شــماره 

25 کدملــی 1142181979 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 

ــه  ــه  ب غامعلــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان

ــی از 1  ــماره 150 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 208.2 مترمرب مس

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان کــه بموجــب ص 500 دفتــر 426 مالــک میباشــد

50.رای شــماره 13187-1396/05/30 هیــأت چهــارم آقــای 

محمــد صادقیــان بــه شناســنامه شــماره 464 کدملــی 

1290440689 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد رضــا ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت 208.2 

ــع در  ــی واق ــی از 1 اصل ــماره 150 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه 

ــد ــک میباش ــر 426 مال ــب ص 500 دفت بموج

چهــارم  هیــأت   1396/05/28-12969 شــماره  51.رای 

ــماره 4  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدری کرم ــری ص ــم مه خان

ــمعیل    ــد اس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290050368 ص کدمل

ــه مســاحت 173.35  ــاب ســاختمان ب ازششــدانگ یــک ب

ــی از 22   ــماره 272   فرع ــاک ش ــمتی از پ ــع قس مترمرب

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

غــرب اصفهــان کــه بــه موجــب ســند شــماره 76299 مــورخ 

ــد ــی باش ــک م ــان مال ــه 25  اصفه 88/12/8  دفترخان

52.رای شــماره 13228-1396/05/30 هیــأت اول  آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 198 کدملــی  حســنعلی جالــی فــر ب

ــی ششــدانگ  ــد نظرعل ــان فرزن 1290213690 صــادره اصفه

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 205 مترمربــع پــاک شــماره  

45 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت نظرعلــی لــری وازیچــه

53.رای شــماره 13539-1396/06/01 هیــأت اول خانــم 

زهــرا صباغیــان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 485 کدملــی 

ــود در   ــد محم ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1290742774 ص

53.39  ســهم مشــاع از 587.37 ســهم   ششــدانگ یــک 

بــاب خانــه بــه مســاحت 587.37 مترمربــع پــاک شــماره 

717 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت جعفر محمدشــریفی 

رنانــی طبــق صفحــه 345  دفتــر 583  امــاک

ــم  ــأت اول خان ــماره 13538-1396/06/01 هی 54.رای ش

اکــرم محمــد شــریفی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 

2450 کدملــی 1289007217 صــادره اصفهــان  فرزنــد اکبر در 

53.39  ســهم مشــاع از 587.37 ســهم   ششــدانگ یــک 

بــاب خانــه بــه مســاحت 587.37 مترمربــع پــاک شــماره 

717 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ــق  ــی  طب ــت  متقاض ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

صفحــه 345 دفتــر 583  امــاک

55.رای شــماره 13537-1396/06/01 هیــأت اول خانــم 

عصمــت عابــدی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 246 کدملــی 

1290030707 صــادره  اصفهــان فرزنــد محمــد در  106.80  

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــهم   شش ــاع از 587.37 س ــهم مش س

خانــه بــه مســاحت 587.37 مترمربــع پــاک شــماره 717 

فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت  متقاضــی  طبــق صفحــه 

ــاک ــر 1066 ام 536 دفت

اول خانــم  56.رای شــماره 13536-1396/06/01 هیــأت 

فاطمــه صغــرا محمــد شــریفی بــه شناســنامه شــماره 352 

ــر در   ــد جعف ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1289911835 ص کدمل

46.72  ســهم مشــاع از 587.37 ســهم   ششــدانگ یــک 

بــاب خانــه بــه مســاحت 587.37 مترمربــع پــاک شــماره 

717 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت جعفر محمدشــریفی 

رنانــی طبــق صفحــه 120 دفتــر 275 امــاک

57.رای شــماره 13535-1396/06/01 هیــأت اول خانــم 

نصــرت شــریفی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 152 کدملــی 

1289983720 صــادره اصفهــان فرزنــد جعفــر در 46.72  

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــهم   شش ــاع از 587.37 س ــهم مش س

خانــه بــه مســاحت 587.37 مترمربــع پــاک شــماره 717 

فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ــریفی  ــر محمدش ــت جعف ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــاک ــر 275 ام ــق صفحــه 120 دفت ــی طب رنان

58.رای شــماره 13532-1396/06/01 هیــأت اول آقــای 

غضنفــر محمــد شــریفی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 271 

ــد جعفــر در  کدملــی 1289883580 صــادره اصفهــان  فرزن

93.45 ســهم مشــاع از 587.37 ســهم   ششــدانگ یــک 

بــاب خانــه بــه مســاحت 587.37 مترمربــع پــاک شــماره 

717 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت جعفر محمدشــریفی 

رنانــی طبــق صفحــه 120 دفتــر 275 امــاک

59.رای شــماره 13533-1396/06/01 هیــأت اول آقــای 

ــماره 25  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــریفی رنان ــد ش ــر محم اکب

ــر در  ــد جعف ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289861323 ص کدمل

93.45 ســهم مشــاع از 587.37 ســهم   ششــدانگ یــک 

بــاب خانــه بــه مســاحت 587.37 مترمربــع پــاک شــماره 

717 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت جعفر محمدشــریفی 

ــی طبــق صفحــه 120 دفتــر 275 امــاک رنان

آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/06/01-13534  60.رای 

حســن محمــد شــریفی بــه شناســنامه شــماره 493 کدملــی 

ــر در 93.45  ــد جعف ــان فرزن ــادره اصفه 1289817898 ص

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــهم   شش ــاع از 587.37 س ــهم مش س

خانــه بــه مســاحت 587.37 مترمربــع پــاک شــماره 717 

فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ــریفی  ــر محمدش ــت جعف ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 275 امــاک ــق صفحــه 120 دفت ــی طب رنان

آقــای  اول  هیــأت   1396/05/29-13092 شــماره  61.رای 

حســن مســیح زاده جــزی بــه شناســنامه شــماره 27 

کدملــی 5110288844 صــادره برخــوار  فرزنــد نادعلــی 

ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت  174.15 

مترمربــع پــاک شــماره 1011 فرعــی از  36  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

ــی ــکندری ولدان ــی اس ــت عل مالکی

62.رای شــماره 13147-1396/05/29 هیــأت اول خانــم 

ــماره 224  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــی جان ــمیه عل س

ــر  ــد صف ــی شــهر فرزن ــی 1290823103 صــادره خمین کدمل

علــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت 157     مترمربــع پــاک شــماره  3676    فرعــی 

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

ــات 503 و 506  ــت  صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــاک ــر 883 ام دفت

63.رای شــماره 13148-1396/05/29 هیــأت اول آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 34 کدمل ــی ب ــد رضــا یخچال حمی

ــد عباســعلی ســه  1290370710 صــادره خمینــی شــهر فرزن

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 

157     مترمربــع پــاک شــماره  3676    فرعــی از  18  

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

ــر  ــات 503 و 506 دفت ــت  صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ

ــاک   883 ام

64.رای شــماره 13431-1396/05/31 هیــأت اول خانــم 

زهــره میرحســینی بــه شناســنامه شــماره 1130054071 

فرزنــد  شــهر   خمینــی  صــادره   1130054071 کدملــی 

سیدحســن ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی  ــی از 18 اصل ــاک شــماره 664 فرع ــع پ 193.41 مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــت صفحــه  ــان ثب ــم بیگــم صادقی ــت خان ــان از مالکی اصفه

580 دفتــر 467 امــاک

65.رای شــماره 15081-1396/06/21 هیــأت دوم  آقــای 

محمــد عســگری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 391 کدملــی 

1290407738 صــادره اصفهــان فرزنــد اســماعیل ششــدانگ 

یــک بــاب ســاختمان کارگاه بــه مســاحت 69 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل ــماره 976 فرع ــاک ش پ

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

ــاک ــر 904 ام صفحــه 11 دفت

آقــای  دوم  هیــأت  شــماره 1396/06/21-15072  66.رای 

محمــد عســگری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 391 کدملــی 

1290407738 صــادره اصفهــان فرزنــد اســماعیل ششــدانگ 

یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  129.20    مترمربــع 

پــاک شــماره  533    فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

ــان ــه 25 اصفه ــورخ 1395/12/21 دفترخان ســند 23767 م

67.رای شــماره 15098-1396/06/22 هیــأت دوم خانــم 

فاطمــه نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 13 

ــی  ــد مصطف ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290350027 ص کدمل

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 

ــی از  ــماره 179 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 140.82 مترمرب مس

ــک  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 7 اصل

ــورخ 1391/1/29  ــماره 6759 م ــند ش ــان  از س ــرب اصفه غ

ــورخ  ــناد 9381 م ــی اس ــه ط ــان ک ــه 337 اصفه دفترخان

1391/11/15 و 12487 مــورخ 1392/10/4 دفترخانــه 337 

اصفهــان در رهــن بانــک مســکن قــرار دارد و اســناد جدیــد 

ــد رهــن صــادر گــردد ــا قی ب

آقــای  68.رای شــماره 15099-1396/06/22 هیــأت دوم 

مجیــد نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 22 کدملــی 

ــگ  ــه دان ــین س ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1290311501 ص

مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

140.82   مترمربــع پــاک شــماره   179   فرعــی از   7 

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

ــورخ 1391/1/29  ــماره 6759 م ــند ش ــان  از س ــرب اصفه غ

ــورخ  ــناد 9381 م ــی اس ــه ط ــان ک ــه 337 اصفه دفترخان

1391/11/15 و 12487 مــورخ 1392/10/4 دفترخانــه 337 

اصفهــان در رهــن بانــک مســکن قــرار دارد و اســناد جدیــد 

ــا قیــد رهــن صــادر گــردد ب

خانــم  دوم  هیــأت   1396/06/15-14810 شــماره  69.رای 

ایــران عباســی بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 1367 

کدملــی 1283013231 صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین دو 

ــه  ــاب   ســاختمان   ب دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک ب

مســاحت    207.90  مترمربــع پــاک شــماره 287     فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از   6  اصل

ــورخ 1362/4/11  ــند 62505 م ــان  از س ــرب اصفه ــک غ مل

ــان ــه 5 اصفه دفترخان

70.رای شــماره 14809-1396/06/15 هیــأت دوم  آقــای 

کدملــی   25 شــماره  شناســنامه  بــه  کاظمــی  ســعید 

1290102813 صــادره اصفهــان  فرزنــد اســداله چهــار  دانــگ 

مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    

207.90  مترمربــع پــاک شــماره 287     فرعــی از   6  

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

مــورخ 1360/12/13  از ســند  59286  اصفهــان   غــرب 

ــان ــه 5 اصفه دفترخان

71.رای شــماره 14788-1396/06/15 هیــأت دوم آقــای 

مرتضــی حاجــی بــه شناســنامه شــماره 175 کدملــی 

ــدانگ  ــی شش ــد براتعل ــان فرزن ــادره اصفه 1290201838 ص

یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   127.20   مترمربــع 

پــاک شــماره   3284   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 

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

ــاک ــر  67   ام ــه  517    دفت ــت صفح ــورد ثب م

72.رای شــماره 14699-1396/06/14 هیــأت دوم آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 152 کدملــی  ــی ب حســن کبیــری رنان

1290371891 صــادره اصفهــان فرزنــد کریــم ششــدانگ یــک 

بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  116.45    مترمربــع پــاک 

شــماره  437    فرعــی از  19  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد  ســند 

ــان ــه 125 اصفه ــورخ 1381/7/27 دفترخان 416 م

آقــای  دوم  هیــأت  73.رای شــماره 1396/06/21-15080 

13023 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  مارانــی  علــی 

ــد حســن ششــدانگ  1283239957 صــادره اصفهــان فرزن

ــع  ــاحت    146  مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ی

پــاک شــماره  774    فرعــی از   16  اصلــی واقــع در 

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

مــورد ثبــت صفحــه   416  دفتــر 937    امــاک  

ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 8311-1396/04/07 هی 74.رای ش

ــماره 5750  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــی علویج ــا زمان محمدرض

کدملــی 1090514581 صــادره علویجــه فرزنــد محمدجعفــر 

ــع  ــه مســاحت 122.50 مترمرب ــه  ب ــاب خان ششــدانگ یکب

پــاک شــماره 327 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــک  ــر 160 مال ــه در ص 127 دفت ــان ک ــر صباغی رســمی اصغ

میباشــد

ســوم  هیــأت   1396/06/26-15300 شــماره  75.رای 

ــماره 82   ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــی برزان ــر رضای ــای ناص آق

کدملــی    1290298408  صــادره  اصفهــان  فرزنــد حســین    

ششــدانگ یــک بــاب  مغــازه  بــه مســاحت 34.55   

مترمربــع از پــاک شــماره 1184 فرعــی از 16  اصلــی واقــع 

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

ازموردثبــت صفحــه  182    دفتــر 535   امــاک

ــأت ســوم  آقــای  76.رای شــماره 15298-1396/06/26 هی

ناصــر رضایــی برزانــی   بــه شناســنامه شــماره82   کدملــی   

حســین    فرزنــد   اصفهــان    صــادره     1290298408

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  140.31  مترمربــع از 

پــاک شــماره 1187    فرعــی از16  اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــت  ــان ازموردثب ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــاک ــر    740ام ــه  225    دفت صفح

ــم  ــأت ســوم خان 77.رای شــماره 15340-1396/06/27 هی

زهــرا هاشــمی ده چــی بــه شناســنامه شــماره 2098 کدملــی 

1284758826 صــادره اصفهــان فرزنــد ســید مصطفــی   

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 73.8 مترمربــع 

از پــاک شــماره 647 فرعــی از 13  اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــت  ــان ازموردثب ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــاک ــر 24و360   ام صفحــه 274و10 دفت

ســوم  هیــأت   1396/06/26-15324 شــماره  78.رای 

  527 شــماره  شناســنامه  بــه  اســمعیلی    داود  آقــای 

فرزنــد  کدملــی0490345654      صــادره شــهرری   

عبــاس    ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان  بــه مســاحت 

190.1   مترمربــع از پــاک شــماره     3953فرعــی از 18 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــاک ــر651    ام ــت صفحــه 88     دفت ــان   ازموردثب اصفه

ســوم  هیــأت   1396/06/28-15566 شــماره  79.رای 

ــی  ــماره 828 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــق ب ــد بح ــای احم آق

ــج  ــیین پن ــید عبدالحس ــد س ــادره فرزن 1283257459 ص

دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 191.5 

ــع  ــی واق ــی از 16 اصل ــماره 852 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

ــری و  ــا نصی ــام احمدرض ــر 576 بن ــب ص 288 دفت بموج

ســکینه جوانــی جونــی ص557 دفتــر 310

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 15568-1396/06/28 هی 80.رای ش

ــماره 202  ــنامه ش ــه شناس ــاهی ب ــادری درباغش ــه ن فاطم

کدملــی 1285517520 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم 

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ یکب

ــی  ــی از 16 اصل ــماره 852 فرع ــاک ش ــع پ 191.50 مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان بموجــب ص 288 دفتــر 576 بنــام احمدرضــا 

ــر 310 ــی ص557 دفت ــی جون ــکینه جوان ــری و س نصی

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 14947-1396/06/20 هی 81.رای ش

ــی  ــماره 498 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــینی ب ــر حس ــرا می زه

حســن  ســید  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290408807

ششــدانگ انبــار ضایعــات بــه مســاحت 148.67 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل ــماره 664 فرع ــاک ش پ

ــک  ــان  از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

رســمی حبیبــه ســلطان بهرامیــان رنانــی در ص571 دفتــر41

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 15218-1396/06/26 هی 82.رای ش

اکبــر مظاهــری کرونــی   بــه شناســنامه شــماره 5424  

کدملــی  5499024499    صــادره تیــران   فرزنــد علــی     

بــه مســاحت 131.25    بــاب  خانــه   یــک  ششــدانگ 

ــع  ــی واق ــی از67  اصل ــماره     فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

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

 ازمالــک رســمی محمــد مطیــع امرالــه و حبیــب الــه

 غامی

ســوم  هیــأت   1396/06/27-15334 شــماره  83.رای 

آقــای   مصطفــی خــان پــور نــداف بــه شناســنامه شــماره25   

فرزنــد   اصفهــان    صــادره  کدملــی1289994481      

حســن   ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت159.67    

مترمربــع از پــاک شــماره203     فرعــی از 25 اصلــی واقــع 

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

ــاک ــر  223  ام ــه 219     دفت ــت صفح ازموردثب

ســوم   هیــأت   1396/06/27-15337 شــماره  84.رای 

بــه شناســنامه شــماره  الــه  کریمــی  نعمــت  آقــای  

فرزنــد  اصفهــان  صــادره  کدملــی1282962681    511

ابوالقاســم     ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان  بــه 

 31 شــماره  پــاک  از  مترمربــع     228.8 مســاحت 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ابوالقاســم حــاج  رســمی   ازمالــک  اصفهــان   غــرب 

 بابوکانی

85.رای شــماره 15338-1396/06/27 هیــأت ســوم خانــم 

گوهربهرامــی کرکونــدی بــه شناســنامه شــماره 54  کدملــی 

5419341530 صــادره کرکونــد فرزنــد رجــب     ششــدانگ 

ــاک  ــع از پ ــه مســاحت   220 مترمرب ــه  ب ــاب  خان ــک ب ی

شــماره     فرعــی از 68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی محتــرم 

زارع بهــرام ابــادی در جریــان ثبــت

ســوم  هیــأت   1396/06/27-15339 شــماره  86.رای 

آقــای ســیدمرتضی میرطالبــی   بــه شناســنامه شــماره 

4413  کدملــی0381886174      صــادره  قــم  فرزندســید 

ــه مســاحت    ــه  ب ــاب  خان ــک ب ابوالقاســم     ششــدانگ ی

ــع از پــاک شــماره     فرعــی از28  اصلــی  103.52 مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملک غــرب اصفهان 

ازمالــک رســمی رضــا رضایــی   ازموردثبــت صفحــه 268 الــی 

ــاک                           ــر54    ام 272     دفت

ــای   ــوم آق ــأت س ــماره 15318-1396/06/26 هی 87.رای ش

ــماره 36   ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــدری خراج ــی حی قربانعل

کدملــی6339653383      صــادره اصفهــان    فرزنــد 

ــه  ــه   ب ــاب خان ــک ب ــی ی ــدانگ اعیان ــی    شش ــوروز عل ن

مســاحت  154.17  مترمربــع از پــاک شــماره304     فرعــی 

از 6 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــی  ــاج دای ــا ح ــد اق ــمی احم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــر181   ــه 297     دفت ــت صفح ــا  ازموردثب ــی ازم  ومحمدعل

  اماک

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 15313-1396/06/26 هی 88.رای ش

زهــرا محمدبیگــی بــه شناســنامه شــماره 1447 کدملــی 

ــدانگ  ــه شش ــد عبدال ــان فرزن ــادره اصفه 1283582570 ص

ــاک  ــع از پ ــاحت 95.75 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ــدی خــراط  ــک رســمی مه ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 15431-1396/06/27 هی 89.رای ش

کــوروش حســین ونــد بــه شناســنامه شــماره 758 کدملــی 

4171106443 صــادره مرکــزی فرزنــد علی ششــدانگ یکباب 

مغــازه بــه مســاحت 38 مترمربــع پاک شــماره فرعــی از 68 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

 اصفهــان از مالــک رســمی مهــدی کریمــی بهــرام 

ابادی 

90.رای شــماره 15547-1396/06/28 هیــأت ســوم آقــای 

ــماره 48032  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی ناژوان ــد دهقان حمی

کدملــی 1280366699 صــادره اصفهــان فرزنــد غامعلــی در 

3.75 دانــگ از  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــاغ به مســاحت 

ــی  ــی از1 اصل ــماره360 فرع ــاک ش ــع پ 203.48 مترمرب

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

ــر 667 ــند 98558 و ص 303 دفت ــب س ــان بموج اصفه

ــم  91.رای شــماره 15556-1396/06/28 هیــأت ســوم خان

فهیمــه دهقانــی ناژوانــی بــه شناســنامه شــماره 780 

کدملــی 1284887596 صــادره اصفهــان فرزند حســین در 

2.25دانــگ از  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــاغ بــه مســاحت 

ــی  ــی از1 اصل ــماره360 فرع ــاک ش ــع پ 203.48 مترمرب

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

ــر 667 ص303 ــند 131909 دفت ــب س ــان بموج اصفه

ــم  ــأت ســوم خان 92.رای شــماره 15321-1396/06/26 هی

بتــول کیقبــادی لمجیــری بــه شناســنامه شــماره459   

کدملــی  1283462834    صــادره اصفهــان    فرزنــد 

علــی    ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت148.20    

ــع  ــی واق ــی از 40 اصل ــماره70  فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

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

انتقــال 35697 مــورخ 2537/2/17 دفتــر 11  از ســند 

ــان  اصفه

93.رای شــماره 15708-1396/06/30 هیــأت اول خانــم 

مریــم نامــور رنانــی بــه شناســنامه شــماره 46660 کدملــی 

ــد هاشــم ششــدانگ  ــادان فرزن 1815366389 صــادره  آب

ــاک  ــع پ ــه مســاحت 121.55  مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 3631  فرعــی از  18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــاک ــر  1087    ام ــه 440  دفت صفح

94.رای شــماره 15618-1396/06/29 هیــأت اول آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 18 کدمل ــی ب ــی دم آب داود میرزائ

1091971269 صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد حیــدر علــی 

ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت 88/44     

ــی  ــی از  18  اصل ــماره  2512    فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 335    دفتــر 179    امــاک

95.رای شــماره 15581-1396/06/28 هیــأت اول آقــای 

حمیــد جعفــری ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 1108 

فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره   1290522391 کدملــی 

ــاب    عبدالحســین ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب

ــاک شــماره    ــع پ ــه مســاحت  162.24     مترمرب ــه ب خان

106   فرعــی از  35   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبــاس جــان 

ــاک ــر  82   ام ــه  385   دفت ــت صفح ــورد ثب ــاری  م نث

96.رای شــماره 15580-1396/06/28 هیــأت اول خانــم 

کدملــی   15 شــماره  شناســنامه  بــه  جعفــری  زهــره 

1290533873 صــادره اصفهــان فرزنــد رجبعلــی ســه دانگ 

ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از     شش مش

ــی از  35    ــماره   106   فرع ــاک ش ــع پ 162.24     مترمرب

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

غــرب اصفهــان از مالکیــت عبــاس جــان نثــاری  مــورد ثبــت 

ــاک               ــر  82   ام ــه  385   دفت صفح

ادامه در صفحه 7

خانواده

اصول اساسى در تربیت فرزند 
اصل بیست و نهم: توجه به 

نیازهای فرزند )2(
صدیقه ایروانی

S.Iravani@eskimia.ir

امــام صــادق)ع( می فرماینــد: »َدعِ ابَنــَك َيْلَعــْب َســبَع 
ــْبَع  ــُه َنفســَك َس ــْبَع ِســنين َو َاْلزَِم ْب َس ــؤدَّ ِســنيَن َو ُي

ِســنيَن.«)26(
فرزنــد خــود را در هفــت ســال اول آزاد بگــذار تــا بــازى 
ــاى  ــا آداب و روش ه ــال دوم او را ب ــت س ــد و هف كن
مفيــد الزم تربيــت كنیــد و در هفــت ســال ســوم ماننــد 
ــق صميمــى، مصاحــب و مازمــش باشــید. يــک رفي

ــْبَع  ــُب َس ــاُم َيْلَع ــد: »َاْلُغ ــر فرموده ان ــى ديگ و در جاي
ــُم الحاَل  ــُم اْلِكتــاَب َســْبَع ِســنيَن َو َيَتَعلَّ ِســنيَن َو َيَتَعلَّ

َو اْلَحــراَم َســْبَع ِســنيَن.«)27( 
ــال  ــت س ــد و هف ــازى كن ــال ب ــت س ــد هف ــل باي طف
ــررات  ــال مق ــت س ــوزد و هف ــتن بيام ــدن و نوش خوان

ــرد. ــاد بگي ــرام را ي ــال و ح ــى و ح زندگ
در ســخنی کــه على)ع(فرمودنــد: »فرزنــد شــما در 
هفــت ســال اول برگــى خوشــبو از درخــت وجــود 
شماســت.« يعنــى: وابســته بــه شماســت، بايــد ايــن 
بــرگ را طــراوت و سرســبز حفــظ كنــى، گــرد و غبــار را از 
او بگيــرى و او را تــر و خشــك كنــى و در واقــع نوكــر او 
باشــى، ســخن پيامبــر)ص( نیــز همیــن اســت. یعنــی 
در ايــن هفــت ســال حكــم او حكــم پادشــاهى اســت، 
ــد  ــه باي ــى. البت ــه آن توجــه كن ــد ب ــت باي هــر چــه گف
ــد، در  ــم تجــاوز نكن ــم از حري ــه حاك ــب باشــى ك مراق
ــاش و در غيــر آن او  ــه نفــع اوســت،  مطيــع ب آنچــه ب
ــازى  ــن دوران، دوران ب ــى منحــرف كــن. اي ــه  صورت را ب
ــك بازى  ــد، عروس ــازى كن ــاك ب ــد خ ــت، باي ــه اس بچ
كنــد و تمــام اوقاتــش ســرگرم بــازى باشــد حــال يــا 
ــد  ــرگرم مى كن ــازار او را س ــود ب ــباب بازي هاى موج اس
ــا او  ــادر ب ــدر و م ــد پ ــز باي ــى ني ــت و گاه ــا طبيع و ي
ــه  ــت ك ــان كارى اس ــن هم ــد و اي ــازى بپردازن ــه ب ب
ــت  ــر پش ــنين را ب ــد. حس ــام مى دادن پيامبر)ص(انج
خــود ســوار مى كردنــد و روى زانــو راه مى رفتنــد و 
ــه  ــد و نيــاز آن هــا ب ــا ايــن كار آن هــا را شــاد مى كردن ب

ــد. ــرف مى نمودن ــازى را برط ب
ــه آن پرداختــه  دوميــن نيــازى كــه در ايــن احاديــث ب
شــده،  مربــوط بــه مرحلــه يــا دوره دوم زندگــى كــودك 
ــاده   ــال دوم آم ــت س ــد،  هف ــه فرزن ــت و آن اينك اس
پذيــرش نهــى والديــن اســت، هــر چــه بايــد بــه فرزنــد 
در زمينه هــاى اخاقــى، آموزشــى، دينــى، اعتقــادى 
اجتماعــى و فرهنگــى، خانوادگــى و غيــره آمــوزش داده 
ــم  ــه اش فراه ــال دوم زمين ــت س ــن هف ــود در همي ش
ــم  ــرى باالســت و ه ــوه  يادگي ــدرت و ق ــم ق اســت ه
روح و روان فرزنــد آمادگــی پذيــرش امــر و نهــى را دارد.

ادامه دارد...

گروه خانواده

کارشناس روان شناسی کودک در گفت وگو  با  کیمیای وطن  مطرح کرد: 

کودکان آسیب دیده زلزله را دریابیم
 آسیب های روانی پس از زلزله در کودکان جدی تر است
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آقــای  اول  هیــأت   1396/06/08-14332 شــماره  97.رای 

ــی  ــماره 679 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــیدمهرداد میرافضل س

الــه  عنایــت  فرزنــد  فریدونشــهر  صــادره   1128979489

ــع  ــاحت 117.60 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  18  اصل ــاک شــماره 3709 فرع پ

ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ

رحیــم خاکــی  مــورد ثبــت صفحــه  411   دفتــر   300  امــاک

98.رای شــماره 15617-1396/06/29 هیــأت اول خانــم زهــره 

طاهریــان بــه شناســنامه شــماره 1464 کدملــی 1284712222 

ــک  ــدانگ ی ــه در   شش ــید عزیزال ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ص

بــاب   خانــه  بــه مســاحت  81/96    مترمربــع پــاک شــماره   

ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18   اصل 2762   فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت صغــری علیخانی 

رنانــی مــورد ثبــت صفحــه 539    دفتــر  312   امــاک

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/30-15713 شــماره  99.رای 

ــی  ــماره 783 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــپره ب ــد ایس ــاه محم ش

ــد نورمحمــد ششــدانگ  ــدن  فرزن 5759467816 صــادره فری

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  146   مترمربــع پــاک شــماره 

45   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــی ــی اندوان ــر رحیم ــد جعف ــت محم ــان از مالکی ــرب اصفه غ

100.رای شــماره 15679-1396/06/29 هیــأت اول آقــای حمیــد 

ــی 1290665311  ــماره 601 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــتم زاده ب رس

صــادره اصفهــان فرزنــد حســین ششــدانگ یــک بــاب   مغــازه   

بــه مســاحت  24.30    مترمربــع پــاک شــماره 3796     

فرعــی از 18   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 479 و 76 دفاتــر  

ــاک 431 و 352   ام

ــی  ــای عل ــأت اول آق 101.رای شــماره 15716-1396/06/30 هی

صالحــی بــه شناســنامه شــماره 37 کدملــی 1091644276 

ــاب  ــد عیوضعلــی ششــدانگ یــک ب ــاد فرزن صــادره  نجــف آب

خانــه  بــه مســاحت   180  مترمربــع پــاک شــماره   31   

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــی صالح ــت عل ــان  از مالکی اصفه

102.رای شــماره 15715-1396/06/30 هیــأت اول آقــای هــادی 

احمــدی بــه شناســنامه شــماره 6 کدملــی 5499828261 

صــادره تیــران و کــرون  فرزنــد فضــل الــه ششــدانگ یــک باب 

ــماره   31    ــاک ش ــع پ ــاحت  91.37   مترمرب ــه مس ــه  ب خان

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت احمــد ســلیمی بابوکانــی

103.رای شــماره 15636-1396/06/29 هیــأت اول آقــای علــی 

ــی  ــماره 27 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــادری لردجان ــر ن اکب

4669524453 صــادره لــردگان فرزنــد نصرالــه در   ششــدانگ 

یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت  154/80    مترمربــع پــاک 

ــان بخــش  14  حــوزه  ــی واقــع در اصفه شــماره      31   اصل

ــی  ــین ابراهیم ــت حس ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

بابوکانــی

104.رای شــماره 15626-1396/06/29 هیــأت اول  آقــای ســید 

محمــد حســین حجــازی بــه شناســنامه شــماره 187 کدملــی 

5129946626 صــادره دهاقــان فرزنــد ســید محمــد ششــدانگ 

ــاک  ــع پ ــاحت  160/10    مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره   110   فرعــی از 40   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  

14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از محمــد باقــر معصــوم 

زاده خوزانــی مــورد ثبــت صفحــه 325    دفتــر   178  امــاک

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/29-15634 شــماره  105.رای 

شــماره 682  شناســنامه  بــه  اصفهانــی  مجبــوری  احمــد 

ــی  ــد محمــد عل ــان فرزن ــی 1284590471 صــادره اصفه کدمل

ــع  ــه مســاحت 134/50 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب

پــاک شــماره  688    فرعــی از  14  اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ

قاســم نــور محمــدی  مــورد ثبــت صفحــات 466و469   دفتــر  

338   امــاک

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/29-15659 شــماره  106.رای 

محمدعلــی رســتم زاده رنانــی بــه شناســنامه شــماره 122 

تقــی  فرزنــد  اصفهــان  از  صــادره   1289997713 کدملــی 

ششــدانگ یــک بــاب   کارگاه موزاییــک ســازی   بــه مســاحت 

670.17     مترمربــع پــاک شــماره 2300و2298 فرعــی از  18  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان پــاک 2300 فرعــی از مالکیــت ســید محمــد حســینی 

رنانــی ســند شــماره 21699 مــورخ 1365/10/17 دفترخانــه 40  

ــت  ــورد ثب ــی م ــری رنان ــی جعف ــی از عل ــاک 2298 فرع و پ

ــاک ــر  61   ام ــه 406    دفت صفح

خانــم  اول  هیــأت   1396/06/29-15695 شــماره  107.رای 

زهــرا عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 36 کدملــی 

ــد باقــر ششــدانگ  ــی شــهر فرزن 1290384371 صــادره خمین

یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت    195.60   مترمربــع پــاک 

شــماره   57   فرعــی از  36  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  

14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبدالصمــد 

ــی عباســی ولدان

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/28-15508 شــماره  108.رای 

1764 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  رضائــی  احســان 

ــگ  ــه ســه دان ــب ال ــد حبی ــواز فرزن 1755013728 صــادره اه

مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   112.64    

مترمربــع پــاک شــماره   68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  

14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد از مالکیــت محترم 

ــادی ــرام آب زارع به

109.رای شــماره 15509-1396/06/28 هیــأت اول خانــم مریــم 

بــی ریــا بــه شناســنامه شــماره 2449 کدملــی 1288231822 

مشــاع  دانــگ  ســه  مصطفــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 

ــاحت   112.64     ــه مس ــه  ب ــاب     خان ــک ب ــدانگ ی از   شش

مترمربــع پــاک شــماره   68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  

14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد از مالکیــت محترم 

ــادی ــرام آب زارع به

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/28-15520 شــماره  110.رای 

محمدتقــی حاجیــان ســه پلــه بــه شناســنامه شــماره 27457 

ــم در  4  ــد ابراهی ــان فرزن ــی 1280271183 صــادره اصفه کدمل

دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت   

514.90   مترمربــع پــاک شــماره     290 فرعــی از  1  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 125 و 322    دفاتــر   99 و 889   

امــاک و  شــماره دفتــر  الکترونیکــی 139620302025000565

111.رای شــماره 15519-1396/06/28 هیــأت اول خانــم ملیحه 

ــی 4723524150  ــماره 280 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــر ب فوالدگ

صــادره  کنســولی کربــا  فرزنــد اکبــر در 2 دانــگ مشــاع 

ــاحت   514.90    ــه مس ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی از   شش

ــع در  ــی واق ــاک شــماره     290 فرعــی از  1  اصل ــع پ مترمرب

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ــاک و   ــر   99 و 889   ام ــات 125 و 322    دفات ــت صفح ثب

ــی 139620302025000565 ــر  الکترونیک ــماره دفت ش

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/28-15510 شــماره  112.رای 

ابراهیــم امینــی افارانــی بــه شناســنامه شــماره 1895 کدملــی 

1291950109 صــادره اصفهــان فرزنــد محمدعلــی 56.90    حبــه 

مشــاع از 72 حبــه   ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه 

ــاک شــماره   555   فرعــی از   ــع پ مســاحت   192   مترمرب

24  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  569   دفتــر  901   امــاک

اول  خانــم  113.رای شــماره 15512-1396/06/28 هیــأت 

ــماره 1270461370  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــد رضائ ناهی

کدملــی 1270461370 صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین 15.10 

حبــه مشــاع از 72 حبــه   ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه 

ــاک شــماره   555   فرعــی از   ــع پ مســاحت   192   مترمرب

24  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  569   دفتــر  901   امــاک

خانــم  اول  هیــأت   1396/06/28-15549 شــماره  114.رای 

3447 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  رضائــی  انســیه 

ــگ  ــه دو دان ــد فیــض ال ــان فرزن 1290567816 صــادره  اصفه

ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع  از   شش مش

327.68    مترمربــع پــاک شــماره   378   فرعــی از  6  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان   ســند 85421 مــورخ 1392/3/20 دفترخانــه 25 

ــان اصفه

آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/06/28-15548  115.رای 

ــی  ــماره 286 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــا ب ــی نی ــین ریاح حس

1284862658 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم چهــار دانــگ 

ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع  از   شش مش

327.68    مترمربــع پــاک شــماره   378   فرعــی از  6  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان   ســند 85421 مــورخ 1392/3/20 دفترخانــه 25 

ــان اصفه

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/29-15612 شــماره  116.رای 

ابراهیــم گل محمــدی هفشــجانی بــه شناســنامه شــماره 

ــمعیل  ــد اس ــادان فرزن ــادره آب ــی 1818018098 ص 2140 کدمل

ــع  ــه مســاحت 119/80 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی

ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  67   اصل ــاک ش پ

ــی  ــر عل ــت قنب ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــادی ــق آب ــی عاش برج

هیــأت   1396/06/29-15690 شــماره  رای   .117

ــماره 100  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــهرابی رنان ــم س ــای کری اول آق

ــد حبیــب  کدملــی 1290928053 صــادره  خمینــی شــهر فرزن

الــه در    ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت  118.10    

مترمربــع پــاک شــماره   3154   فرعــی از  18  اصلــی واقع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ــاک ــر   1119  ام ــه  299   دفت ــت صفح ثب

رای شــماره 15427-1396/06/27 هیــأت   .118

ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــت آب ــدری دول ــه حی ــم فاطم اول خان

شــماره 142 کدملــی 5659383327 صــادره اصفهــان فرزنــد 

حســین ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  

بــه مســاحت   191.30   مترمربــع پــاک شــماره  3245    

ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  18  اصل فرع

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  404  دفتــر  

614   امــاک

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/27-15428 شــماره  119.رای 

محمدرضــا عســگری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 405 

ــم  ــد عبدالرحی ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290289451 ص کدمل

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

مســاحت   191.30   مترمربــع پــاک شــماره  3245    فرعــی 

از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  404  دفتــر  614   امــاک

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/29-15595 شــماره  120.رای 

قاســم نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 47 کدملــی 

1290108129 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن ششــدانگ یــک 

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 298.20 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب

817 فرعــی از  5  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از  مــورد ثبــت صفحــه  329   دفتر   

ــاک 593  ام

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/28-15467 شــماره  121.رای 

علــی حاجیــان ســه پلــه بــه شناســنامه شــماره 1270179535 

کدملــی 1270179535 صــادره اصفهــان فرزنــد رضا ســه دانگ 

مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   211.50    

ــع  ــی واق ــی از  4  اصل ــماره   155  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

مــورد ثبــت صفحــات 305 و 608 و 125   دفاتــر   899 و 

ــاک 419   ام

خانــم  اول  هیــأت  شــماره 1396/06/28-15465  122.رای 

مریــم حاجیــان ســه پلــه بــه شناســنامه شــماره 1138 کدملــی 

1284996891 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا یــک و نیــم دانــگ 

مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   211.50    

ــع  ــی واق ــی از  4  اصل ــماره   155  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

مــورد ثبــت صفحــات 305 و 608 و 125   دفاتــر   899 و 

ــاک 419   ام

خانــم  اول  هیــأت  123.رای شــماره 1396/06/28-15466 

زهــرا حاجیــان ســه پلــه بــه شناســنامه شــماره 50586 

ــک و  ــد رضــا ی ــان فرزن ــی 1280394498 صــادره اصفه کدمل

ــه  ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــگ مشــاع از    ششــدانگ ی ــم دان نی

ــاک شــماره   155  فرعــی  ــع پ مســاحت   211.50    مترمرب

از  4  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 305 و 608 و 125   دفاتر   

899 و 419   امــاک

124.رای شــماره 15455-1396/06/28 هیــأت اول خانــم 

زهــره عابــدی جونــی بــه شناســنامه شــماره 17 کدملــی 

1290434360 صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن دو دانــگ 

مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت  159.11    

ــع  ــی واق ــی از  12  اصل ــماره   600   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

زهــرا همگــی حــکاک  و  و حســین  مالکیــت حســن  از 

اصفهــان   64 دفترخانــه  مــورخ 1389/8/8   146100 ســند 

بــه شــماره دفتــر  الکترونیکــی  139520302025015539 

و   139520302025015537 و   139520302025015538 و 

139520302025014448

اول خانــم  هیــأت  125.رای شــماره 1396/06/28-15456 

زهــرا عابــدی جونــی بــه شناســنامه شــماره 20 کدملــی 

1290367851 صــادره  اصفهــان فرزنــد حســن دو دانــگ 

مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت  159.11    

ــع  ــی واق ــی از  12  اصل ــماره   600   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

زهــرا همگــی حــکاک  و  و حســین  مالکیــت حســن  از 

اصفهــان   64 دفترخانــه  مــورخ 1389/8/8   146100 ســند 

بــه شــماره دفتــر  الکترونیکــی  139520302025015539 

139520302025015537و  و139520302025015538و 

139520302025014448

خانــم  اول  هیــأت  126.رای شــماره 1396/06/28-15454 

عفــت عابــدی جونــی بــه شناســنامه شــماره 39 کدملــی 

1290315663 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن دو دانــگ 

مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت  159.11    

ــع  ــی واق ــی از  12  اصل ــماره   600   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

حــکاک  همگــی  زهــرا  و  و حســین  مالکیــت حســن  از 

اصفهــان   64 دفترخانــه   1389/8/8 مــورخ   146100 ســند 

بــه شــماره دفتــر  الکترونیکــی  139520302025015539 

و   139520302025015537 و   139520302025015538 و 

139520302025014448

127.رای شــماره 15689-1396/06/29 هیــأت اول آقــای جواد 

رحیمــی رنانــی به شناســنامه شــماره 114 کدملــی 1290130590 

ــک  ــد حســن در    ششــدانگ ی ــی شــهر فرزن صــادره  خمین

بــاب    خانــه بــه مســاحت  255.21    مترمربــع پــاک شــماره  

ــان بخــش  14   ــع در اصفه ــی واق ــی از  18  اصل 3599    فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 502 و 

505 و 576 و 38 الــی 50 و 143 و 146 دفترهــای 364 و 551 

و 621 و 876   امــاک

آقــای  اول  هیــأت   1396/07/15-16610 شــماره  128.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرد رنان ــهدی ف ــی مش ــا عل علیرض

215 کدملــی 1293128562 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 

حســین ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت    148.35  

مترمربــع پــاک شــماره   3199   فرعــی از   18 اصلــی واقــع 

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

مــورد ثبت  دفتــر امــاک الکترونیکــی 139620302025003006

آقــای  اول  هیــأت   1396/07/15-16584 شــماره  129.رای 

حمیــد کاظمــی جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 1111 کدملــی 

1283059045 صــادره اصفهــان فرزنــد ســبز علــی ششــدانگ 

یــک بــاب   خانــه   بــه مســاحت   217.40   مترمربــع پــاک 

شــماره  44  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبــاس کاظمــی مــورد ثبــت 

ــر   238  امــاک ــی 264      دفت صفحــات 243 ال

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/30-15739 شــماره  130.رای 

محمــد رســول فهرســتی بــه شناســنامه شــماره 1498 کدملــی 

ــگ  ــه دان ــدی س ــد مه ــان  فرزن ــادره اصفه 1286990173 ص

ــاحت   ــه مس ــاختمان ب ــاب  س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش مش

ــی از   16    ــماره   452      فرع ــاک ش ــع پ 178.74   مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــورد تقاضــا،  ــر م ــگ دیگ ــه ســه دان ــا نســبت ب ــان )قب اصفه

ــورد  ــت ( م ــده اس ــاص داده ش ــی اختص ــاک 4362 فرع پ

ثبــت  ســند الکترونیکــی  139620302025006021

خانــم  اول  هیــأت   1396/06/30-15721 شــماره  131.رای 

لیــا کارگــر بــه شناســنامه شــماره 2161 کدملــی 1288052111 

صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 

ــی از  ــماره 7804 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 128.18  مترمرب مس

ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه 26   اصل

ــه  ــورخ 1395/4/21 دفترخان ــند 4293 م ــان  س ــرب اصفه غ

ــان   268 اصفه

آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/06/29-15643  132.رای 

عبدالحســین شــیرانی دســتگرده بــه شناســنامه شــماره 

ــا  ــد غامرض ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1285379111 ص 20 کدمل

ــاحت 359/37      ــه مس ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی در شش

مترمربــع پــاک شــماره  776    فرعــی از 26   اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ــاک ــر  454   ام ــه   596  دفت ــت صفح ثب

133.رای شــماره 15687-1396/06/29 هیــأت اول  آقــای 

ــی  ــماره 100 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــهرابی رنان ــم س کری

1290928053 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد حبیــب الــه 

ــاحت    246.85   ــه مس ــه    ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی شش

مترمربــع پــاک شــماره    3259  فرعــی از  18  اصلــی واقــع 

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

ــد مهــدی مــورد ثبــت  از مالکیــت کریــم ســهرابی رنانــی فرزن

ــاک   ــر  67   ام ــه  570   دفت صفح

134.رای شــماره 15693-1396/06/29 هیــأت اول  آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 585 کدمل ــواد ســلیمی ب ــد ج محم

1290441871 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد قدیــر علــی 

ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت    120.25  مترمربع 

پــاک شــماره  3654    فرعــی از    18   اصلــی واقــع در 

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه

ــه    ــت صفح ــورد ثب ــی م ــن روغن ــن حس ــت محمدحس مالکی

467   دفتــر    75 امــاک

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/30-15707 شــماره  135.رای 

جعفــر ذوالفقــاری بــه شناســنامه شــماره 3544 کدملــی 

ــدانگ  ــان شش ــد رحم ــان فرزن ــادره اصفه 1283333562 ص

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  207   مترمربــع پــاک شــماره  

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 66 اصل

ــت  ــورد ثب ــاری م ــد ذوالفق ــت احم ــان از مالکی ــرب اصفه غ

ــاک ــر 256 ام ــه   498 دفت صفح

آقــای  اول  هیــأت   1396/06/29-15692 شــماره  136.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــفیدی ب ــه س ــیدیان قلع ــداله جمش اس

ــد ابراهیــم  ــاد فرزن 36 کدملــی 1091649901 صــادره  نجــف آب

ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت 250     مترمربــع 

پــاک شــماره   32   فرعــی از    12 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ

ــر 164     ــی مــورد ثبــت صفحــه  306   دفت ــک مــرزن صفائ مل

امــاک

خانــم  اول  هیــأت   1396/06/30-15718 شــماره  137.رای 

ــی  ــماره 57 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــاز رضائ مهن

1290298157 صــادره اصفهــان فرزند شــعبانعلی در  ششــدانگ 

ــاک  ــع پ ــه مســاحت   233.90  مترمرب ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره  216     فرعــی از  26    اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت ماهــرخ جبار 

زارع مــورد ثبــت صفحــه   1    دفتــر  285    امــاک

138.رای شــماره 15349-1396/06/27 هیــأت چهــارم  آقــای 

مصطفــی ســهرابی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 170 کدملــی 

1289998191 صــادره فرزنــد حســین ششــدانگ یکبــاب خانــه 

بــه مســاحت 188.45 مترمربــع پــاک شــماره 3268 فرعی از 

18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غرب 

اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی محمدعلــی نجفــی که 

طبــق گواهــی از مالکیــن میباشــد

139.رای شــماره 15347-1396/06/27 هیــأت چهــارم خانــم 

اشــرف معینــی نجــف آبــادی بــه شناســنامه شــماره 25936 

ــی  ــد مرتض ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ــی 1090257309 ص کدمل

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 71.19 مترمربــع پــاک 

ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از19 اصل ــماره  459 فرع ش

14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه  از مالــک 

ــک  ــر 78 مال ــه در ص 35 دفت ــی ک ــی شــیخ بهای رســمی عل

میباشــد

ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 15177-1396/06/25 هی 140.رای ش

ــی  ــماره 487 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــی صالح لیل

ــگ  ــه دان ــین س ــد حس ــان  فرزن ــادره اصفه 1090796293 ص

مشــاع از ششــدانگ دو بــاب مغــازه بــه مســاحت64.7 

ــی  ــی از40 اصل ــماره681 فرع ــاک ش ــمتی از پ ــع قس مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالــک رســمی رضــا عســگری کــه طبــق اظهــار نامــه مالــک 

ــی  ــول م ــر مجه ــگ دیگ ــه دان ــد و س ــی باش ــگ م ــه دان س

ــن نحــو ســه  ــز بدی باشــد.)در خصــوص ســه دانــگ دیگــر نی

دانــگ مشــاع از ششــدانگ دو بــاب مغــازه بــه مســاحت 64.7 

ــدانگ  ــهم شش ــهم از 770 س ــادل 64.7 س ــه مع ــع ک مترمرب

ــی باشــد( ــه م ــم اظهارنام ــه تنظی میباشــد رای ب

ــای  ــارم  آق ــأت چه ــماره 15179-1396/06/25 هی 141.رای ش

ــی  ــماره 3493 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــم ب ــا منتظرالقائ علیرض

1284976491 صــادره اصفهــان فرزنــد غامحســین یــک 

ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکب

152 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 235فرعــی از14 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــک میباشــد ــاک مال ــی ام ــق گواه ــه طب ــان ک اصفه

ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 15180-1396/06/25 هی 142.رای ش

41055 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  هاشــمی  ملــک 

ــگ  ــج دان ــکراله  پن ــد ش ــان فرزن ــادره اصفه 1280300681 ص

ــاحت 152  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع از شش مش

ــی  ــی از14 اصل ــاک شــماره 235فرع ــع قســمتی از پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــک میباشــد ــاک مال ــی ام ــق گواه ــه طب ک

ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 16425-1396/07/11 هی 143.رای ش

مریــم جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 608103 کدملــی 

1281035882 صــادره فرزنــد یدالــه یــک ونیــم دانــگ مشــاع 

ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 95 مترمربــع 

قســمتی از پــاک شــماره 2906 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه طبــق 

گواهــی دفتــر امــاک مالــک هفــت- چهــل وهشــتم ســهم از 

هفــت ســهم شــش دانــگ میباشــد

ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 16423-1396/07/11 هی 144.رای ش

ــی  ــه شناســنامه شــماره 1977 کدمل ــی ب ــی جون فاطمــه جوان

1284929892 صــادره فرزنــد یدالــه یــک ونیــم دانــگ مشــاع 

ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 95 مترمربــع 

قســمتی از پــاک شــماره 2906 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه طبــق 

گواهــی دفتــر امــاک مالــک هفــت- چهــل وهشــتم ســهم از 

هفــت ســهم شــش دانــگ میباشــد

ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 16415-1396/07/11 هی 145.رای ش

زهــره جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 43364 کدملــی 

1280322381 صــادره فرزنــد یدالــه یــک ونیــم دانــگ مشــاع 

ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 95 مترمربــع 

قســمتی از پــاک شــماره 2906 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه طبــق 

گواهــی دفتــر امــاک مالــک هفــت- چهــل وهشــتم ســهم از 

هفــت ســهم شــش دانــگ میباشــد

ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 16414-1396/07/11 هی 146.رای ش

ــه شناســنامه شــماره 43363 کدملــی  زهــرا جوانــی جونــی ب

1280322373 صــادره فرزنــد یدالــه یــک ونیــم دانــگ مشــاع 

ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 95 مترمربــع 

قســمتی از پــاک شــماره 2906 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه طبــق 

گواهــی دفتــر امــاک مالــک هفــت- چهــل وهشــتم ســهم از 

هفــت ســهم شــش دانــگ میباشــد

ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 16506-1396/07/12 هی 147.رای ش

ــی  ــماره 841 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــول بلوچ رس

1293136816 صــادره رنــان فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب 

خانــه بــه مســاحت 209/87 مترمربــع قســمتی از پــاک 

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از19 اصل ــماره950 فرع ش

ــک  ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

رســمی علــی و علــی اکبــر و صغــری و ربابــه همگــی مائــی 

رنانــی کــه در صفحــات 373 - 473 - الــی479 دفاتــر 81 و 

ــد ــک میباش 490 مال

ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 16439-1396/07/11 هی 148.رای ش

ــماره 6613  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــنائی گنیران ــاه س ــجاد ش س

ــه  ــر س ــد اصغ ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1292218959 ص کدمل

دانــگ مشــاع ازششــدانگ قســمتی از یکبــاب ســاختمان کــه 

بــا پــاک 21/480 توامــا« تشــکیل یــک بــاب خانــه داده اســت 

بــه مســاحت 149/81 مترمربــع قســمتی از پاک شــماره 345 

ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق ــی از 21 اصل فرع

ملــک غــرب اصفهــان کــه بــه موجــب صفحــه 422 دفتــر 895 

مالــک میباشــد

ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 16507-1396/07/12 هی 149.رای ش

ــی  ــماره 841 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــول بلوچ رس

دانــگ   5 احمــد  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1293136816

ــع  ــاحت 208/32 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ازشش

ــع در  ــی واق ــی از19 اصل ــماره950 فرع ــاک ش ــمتی از پ قس

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

الواســطه از مالــک رســمی علــی و علــی اکبــر وربابــه وصغــری 

ــی 479  ــی کــه در صفحــه 373 و473 ال ــی رنان همگــی مائ

دفاتــر 81 و490

چهــارم  هیــأت   1396/07/12-16508 شــماره  150.رای 

ــی  ــماره 0 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــس باباصف ــم نرگ خان

1272095525 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد رضــا یــک دانــگ 

ــع  ــاحت 208/32 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ازشش

ــع در  ــی واق ــی از19 اصل ــماره950 فرع ــاک ش ــمتی از پ قس

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

الواســطه از مالــک رســمی علــی و علــی اکبــر وربابــه وصغــری 

ــی 479  ــی کــه در صفحــه 373 و473 ال ــی رنان همگــی مائ

دفاتــر 81 و490

ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 16437-1396/07/11 هی 151.رای ش

ــماره 56  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــنائی گنیران ــاه س ــین ش حس

ــه  ــر س ــد اصغ ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290753202 ص کدمل

دانــگ مشــاع ازششــدانگ قســمتی از یکبــاب ســاختمان کــه 

بــا پــاک 21/480 توامــا« تشــکیل یــک بــاب خانــه داده اســت 

بــه مســاحت 149/81 مترمربــع قســمتی از پاک شــماره 345 

ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق ــی از 21 اصل فرع

ملــک غــرب اصفهــان کــه بــه موجــب صفحــه 422 دفتــر 895 

مالــک میباشــد

چهــارم  هیــأت   1396/06/26-15264 شــماره  152.رای 

آقــای منصــور ســرائی بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی 

ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــد غامعل ــادره فرزن 6479842251 ص

خانــه بــه مســاحت 70.56 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 

فرعــی از67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی اســداله 

ــاری ذوالفق

ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 15291-1396/06/26 هی 153.رای ش

ابــن علــی دســتجردی بــه شناســنامه شــماره  صدیقــه 

ــد حســن  ــادان فرزن ــی 1816741388 صــادره آب 3078 کدمل

بــه مســاحت 168 مترمربــع  یکبــاب خانــه  ششــدانگ  

قســمتی از پــاک شــماره فرعــی از28 اصلــی واقــع در اصفهان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از 

مالــک رســمی یدالــه رضایــی برزانــی کــه در ص268 الــی 271 

ــر 54 دفت

آقــای  دوم  هیــأت   1396/07/19-16920 شــماره  154.رای 

کدملــی   23 شــماره  شناســنامه  بــه  رضائــی  مصطفــی 

1290093776 صــادره  اصفهــان فرزنــد نعمــت الــه ســه دانــگ 

مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

162.20   مترمربــع پــاک شــماره    3330  فرعــی از 18   

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــاک  و  ــر   651  ام ــه   17  دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

ــاک ــر 652 ام ــه 487 دفت صفح

آقــای  دوم  هیــأت   1396/07/19-16921 شــماره  155.رای 

کدملــی   1141 شــماره  شناســنامه  بــه  رضائــی  رســول 

1285043723 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی ســه دانــگ 

مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

162.20   مترمربــع پــاک شــماره    3330  فرعــی از 18   

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــاک  و  ــر   651  ام ــه   17  دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

ــاک ــر 652 ام ــه 487 دفت صفح

دوم  هیــأت   1396/06/30-15780 شــماره  156.رای 

ــی  ــماره 476 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــد رجب ــای احم آق

1288658257 صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر ششــدانگ یــک 

ــع  ــاحت 667.98  مترمرب ــه مس ــن آالت ب ــار آه ــاب    انب ب

ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره   66    اصل ــاک ش پ

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حیدرعلــی 

ذوالفقــاری

آقــای  دوم  هیــأت  شــماره 1396/07/19-16886  157.رای 

زهــرا شــریف زاده دهقــی بــه شناســنامه شــماره 477 کدملــی 

1286683572 صــادره اصفهــان فرزنــد میرزاآقــا ســه دانــگ 

ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب مشــاع از  ششــدانگ یــک ب

21.30    مترمربــع پــاک شــماره    68 اصلــی واقــع در 

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه

ــبدانی ــی س ــد مزروع ــت صم مالکی

158.رای شــماره 16887-1396/07/19 هیــأت دوم  آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 42  ــادی ب ــت آب عبدالرســول داوری دول

کدملــی 6609525757 صــادره دولــت آبــاد  فرزنــد علــی ســه 

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

مســاحت  21.30    مترمربــع پــاک شــماره    68 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت صمــد مزروعــی ســبدانی

آقــای  159.رای شــماره 16533-1396/07/12 هیــأت دوم 

بــه شناســنامه شــماره 930 کدملــی  داریــوش کبیریــان 

در     اکبــر  علــی  فرزنــد  آبــادان  صــادره   1818227533

ــه مســاحت   176.61    ــاب   ســاختمان   ب ــک ب ششــدانگ ی

ــع  ــی واق ــی از  26  اصل ــاک شــماره    620  فرع ــع پ مترمرب

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

مالکیــت  آغــا  بــی بــی  تابــش صبیــه مرحــوم ســید مهــدی 

ــه ــق اظهارنام طب

آقــای  دوم  هیــأت   1396/07/18-16807 شــماره  160.رای 

عبــاس کرمــی ســامانی بــه شناســنامه شــماره 13899 کدملــی 

ــدانگ  ــداداد شش ــد خ ــهرکرد فرزن ــادره ش 4620139696 ص

یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 34.60 مترمربــع پاک شــماره 

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 32 اصل

ــوری ــان از مالکیــت احمــد صفاپ غــرب اصفه

آقــای  دوم  هیــأت   1396/07/19-16908 شــماره  161.رای 

2002 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  حیــدری  ســهراب 

1970507152 صــادره مســجد ســلیمان فرزنــد خدارحــم 

ــع  ــاحت 210 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش

ــان بخــش14 حــوزه  ــی واقــع در اصفه پــاک شــماره 31 اصل

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بــه شــماره ســند 183239 مورخــه 

92/7/13 دفتــر11 اصفهــان

آقــای  دوم  هیــأت   1396/07/19-16915 شــماره  162.رای 

امرالــه تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 39 کدملــی 

1290266123 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ یــک 

بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   136.80   مترمربــع پــاک 

ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره   44  اصل ش

ــم تیمــوری  ــان از ســهم االرث ابراهی ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

ــت  ــورد ثب ــی م ــوری جروکان ــین تیم ــه  حس ــی ورث جروکان

ــاک ــر  238   ام ــه  243   دفت صفح

163.رای شــماره 16895-1396/07/19 هیــأت دوم  آقــای 

علــی معینــی نجــف آبــادی بــه شناســنامه شــماره 293 

ــود  ــد محم ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1140699131 ص کدمل

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   307.25  

مترمربــع پــاک شــماره    17 و 19  فرعــی از    4  اصلــی واقــع 

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

مــورد ثبــت صفحــات   53 و 56 دفتــر 603 امــاک و صفحــه 

ــاک ــر   480  ام 549  دفت

164.رای شــماره 16530-1396/07/12 هیــأت دوم  خانــم 

ــه شناســنامه شــماره 7  ــژاد ب ــم زاده شوشــتری ن پریســا کری

ــی در     ــد موس ــهر فرزن ــادره  خرمش ــی 1829624601 ص کدمل

ــه مســاحت   136.65    ــاب   ســاختمان   ب ششــدانگ یــک ب

مترمربــع پــاک شــماره 377 فرعــی از   40  اصلــی واقــع در 

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه

مالکیــت ابراهیــم کیقبــادی لمجیــری مــورد ثبت صفحــه  271   

ــاک ــر   173  ام دفت

آقــای  دوم  هیــأت   1396/07/19-16903 شــماره  165.رای 

جمشــید قائــم نیــا بــه شناســنامه شــماره 245 کدملــی 

1284571718 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن ششــدانگ 

پــاک  مترمربــع   38/50 مســاحت  بــه  مغــازه  یکبــاب 

ــان بخــش14  ــع در اصفه ــی واق ــی از35 اصل شــماره311 فرع

ــر  ــه 109 دفت ــت صفح ــان ثب ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

امــاک  276

آقــای  دوم   هیــأت   1396/07/20-16991 شــماره  166.رای 

ــی  ــماره 6586 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــد ب ــم زکاوت من ابراهی

ــدانگ  ــین شش ــد حس ــان فرزن ــادره  اصفه 1292458291 ص

ــع  ــاحت  93.15    مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ی

ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره    67   اصل ــاک ش پ

ــی  ــرم جال ــت ک ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــادی ــق آب عاش

آقــای  دوم  هیــأت  شــماره 1396/07/19-16888  167.رای 

احســان عابدینــی  بــه شناســنامه شــماره 823 کدملــی 

ــدانگ  ــی شش ــد مصطف ــان فرزن ــادره اصفه 1293210498 ص

پــاک  مترمربــع  بــه مســاحت 155  یکبــاب ســاختمان 

ــان بخــش14  ــع در اصفه ــی واق ــی از15 اصل شــماره398 فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ثبــت صفحــه 5 دفتــر 1146 

ــاک ام

168.رای شــماره 16909-1396/07/19 هیــأت دوم خانــم عفــت 

ــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی 1290185042  ــی ب نصراصفهان

صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

بــه مســاحت 177.76 مترمربــع پــاک 34 اصلــی واقــع 

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

مالکیــت حــاج مهــدی شــیرانی

آقــای  دوم  هیــأت   1396/07/20-16996 شــماره  169.رای 

ــه شناســنامه شــماره 325 کدملــی  مصطفــی باقرصادرنانــی ب

1289835047 صــادره  اصفهــان  فرزنــد تقــی ششــدانگ یــک 

بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    385.69  مترمربــع پــاک 

شــماره   3747   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــان ســند 6037  ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش  14  حــوزه ثب

ــان ــه 352 اصفه ــورخ 1395/8/15 دفترخان م

خانــم  دوم  هیــأت   1396/07/12-16518 شــماره  170.رای 

کدملــی   19939 شــماره  شناســنامه  بــه  تاجــی  مهــری 

1827849282 صــادره خرمشــهر فرزنــد علــی ششــدانگ 

یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  346.69    مترمربــع 

پــاک شــماره   432   فرعــی از  40  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا 

ــاک ــر   170   ام ــه  310   دفت ــت صفح ــورد ثب ــی  م مزروع

171.رای شــماره 16521-1396/07/12 هیــأت دوم آقــای علــی 

نیرومنــد بــه شناســنامه شــماره 17821 کدملــی 1282648616 

صــادره اصفهــان فرزنــد حســین ششــدانگ یــک بــاب   

ســاختمان   بــه مســاحت  138.75    مترمربــع پــاک شــماره  

14 فرعــی از 7   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ــی   ــان از مالکیــت احمــد نصــر آزادان ــت ملــک غــرب اصفه ثب

مــورد ثبــت صفحــات 536و 533 و530  دفتــر  499   امــاک 

ــر 568 امــاک و صفحــه 156 دفت

خانــم  دوم  هیــأت  شــماره 1396/07/20-16943  172.رای 

محتــرم ســلطانی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 956 کدملــی 

ــد شــکراله در    ششــدانگ  ــزد  فرزن 4431391460 صــادره ی

یــک بــاب    مغــازه  بــه مســاحت   30.68   مترمربــع پــاک 

شــماره   482   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  

14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمدعلــی 

شــیرانی بیدآبــادی

آقــای  دوم   هیــأت   1396/07/19-16901 شــماره  173.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 1097 کدمل ــی ب ــدر عباســی ولدان حی

رمضــان  فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره   1283507951

 187/77 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب   ششــدانگ 

ــع  ــی واق ــی از36 اصل ــماره161 و162 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

مالکیــت خانــم صغــری شــریفی ولدانــی و مصطفــی شــریفی

خانــم  دوم  هیــأت  شــماره 1396/07/20-16985  174.رای 

ــماره 1748  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاری الدان ــان نث ــه ج مرضی

ــی  ــد مصطف ــان  فرزن ــادره  اصفه ــی 1283454491 ص کدمل

ــاحت  191.73     ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش

ــع  ــی واق ــی از   13 اصل ــماره   99   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت ســید محمــد حســینی  الدانــی  مــورد ثبــت صفحــه  

ــاک      ــر  152   ام 338  دفت

اقــای  دوم  هیــأت   1393/02/20-3300 شــماره  175.رای 

کدملــی   624 شــماره  شناســنامه  بــه  جهانگیرهداونــد 

الــه ششــدانگ  4218990778 صــادره دورود فرزنــد روح 

ــع از پــاک شــماره   ــه مســاحت 127/73 مترمرب ســاختمان ب

ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق 148 فرعــی از 40 اصل

ــماره66/7/20-104080  ــان از سندش ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

دفترخانــه 77 اصفهــان

آقــای  دوم  هیــأت   1396/06/25-15198 شــماره  176.رای 

علــی وفــادار فاورجانــی بــه شناســنامه شــماره 2077 کدملــی 

ــد محمدعلــی ششــدانگ  1110902123 صــادره فاورجــان فرزن

ــع  ــاحت  110.81    مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ی

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

ــی  ــت محمدعل ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

توکلــی مــورد ثبــت صفحــه  268 الــی 271     دفتــر  54   

ــاک ام

آقــای  اول  هیــأت  177.رای شــماره 1396/07/29-17657 

ــی  ــماره 28 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــادری بلداج ــادر ن به

6299822287 صــادره  بروجــن فرزنــد حبیــب الــه ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 112.60   مترمربــع پــاک 

ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق شــماره68  اصل

ملــک غــرب اصفهــان   از مالکیــت عبــاس محمــودی دهنــوی

آقــای  اول  هیــأت   1396/07/29-17659 شــماره  178.رای 

کدملــی   565 شــماره  شناســنامه  بــه  حافظــی  اصغــر 

ــگ  ــد خــداداد ســه دان ــان فرزن 1284403386 صــادره اصفه

ــاحت290.66   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش مش

ــع در  ــی واق ــی از16  اصل ــماره632   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

ــان   از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــهان بخ اصف

مالکیــت  فاطمــه مارانــی طبــق اظهارنامــه و بمانعلــی ماهرانی 

طبــق ســند صلــح باعــوض  59196 مــورخ  1339/2/22 

ــان ــه 7 اصفه دفترخان

179.رای شــماره 17658-1396/07/29 هیــأت اول  خانــم 

اعظــم ابوالفتحــی وحیــد بــه شناســنامه شــماره 672 کدملــی 

1378755601 صــادره تبریــز فرزنــد رضــا ســه دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت290.66  مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از16  اصل ــماره632   فرع ــاک ش پ

ــت   ــان   از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــق  ــی طب ــی ماهران ــه و بمانعل ــق اظهارنام ــی طب ــه ماران فاطم

ســند صلــح باعــوض  59196 مــورخ  1339/2/22 دفترخانــه 

7 اصفهــان

180.رای شــماره 17549-1396/07/29 هیــأت اول  آقــای 

کدملــی   5 شــماره  شناســنامه  بــه  صادقیــان  اســداله 

ــدانگ  ــان شش ــد رمض ــان فرزن ــادره اصفه 1289917345 ص

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 163 مترمربــع پــاک شــماره 

ــک  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 68 اصل

ــادی ــرام آب ــینی به ــین حس ــید حس ــت  س ــرب از مالکی غ

آقــای  اول  هیــأت   1396/07/29-17551 شــماره  181.رای 

949 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  جانثاریــون  اکبــر 

ــد آقاجــان ششــدانگ  ــان فرزن 1283448769 صــادره اصفه

ــاک  ــع پ ــاحت 276.61 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 37 فرعــی از 13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب  میــزان 172 متــر مربــع از مالکیــت 

ربابــه ســلطان جــان نثــاری مــورد ثبــت صفحــه  541   دفتــر  

152  امــاک و مابقــی از مالکیــت متقاضــی مــورد ثبــت 

ــاک ــر 152 ام ــه 538 دفت صفح

آقــای  اول  هیــأت   1396/07/29-17550 شــماره  182.رای 

949 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  جانثاریــون  اکبــر 

ــدانگ  ــان شش ــد آقاج ــان فرزن ــادره اصفه 1283448769 ص

ــاک  ــع پ ــاحت 344.28 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 37 فرعــی از 13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

ــت  ــورد ثب ــت متقاضــی  م ــک غــرب از مالکی ــت مل حــوزه ثب

صفحــه 538   دفتــر 152  امــاک

183.رای شــماره 17492-1396/07/27 هیــأت اول آقــای اکبر 

صادقــی بــه شناســنامه شــماره 1224 کدملــی 1285562569 

صــادره  اصفهــان فرزنــد علــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــاک  ــع پ ــاحت 199.86 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق شــماره 31 اصل

ملــک غــرب از مالکیــت ابراهیــم رمضانــی بابوکانــی

184.رای شــماره 17491-1396/07/27 هیــأت اول  خانــم 

کدملــی   49607 شــماره  شناســنامه  بــه  غزالــی  مهنــاز 

ــگ  ــه دان ــن س ــد حس ــان  فرزن ــادره اصفه 1280921684 ص

مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 199.86 

مترمربــع پــاک شــماره 31 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

ــی  ــم رمضان ــت ابراهی ــرب از مالکی ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح

ــی بابوکان

خانــم  اول  هیــأت   1396/07/29-17681 شــماره  185.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 688 کدمل ــی ب ــی برزان ــول ماهران بت

علــی  محمــد  فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1282754424

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

ــاک شــماره977   فرعــی از16   ــع پ مســاحت61.66   مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــر برندگ ــت  اکب ــان   از مالکی اصفه

186.رای شــماره 17680-1396/07/29 هیــأت اول آقــای اکبــر 

ــه شناســنامه شــماره 1904 کدملــی 1282983741  برندگــی ب

صــادره اصفهــان فرزنــد رحیــم ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت61.66   مترمربــع پــاک 

شــماره977   فرعــی از16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   از مالکیــت  اکبــر برندگــی

187.رای شــماره 17703-1396/07/30 هیــأت چهــارم  آقــای 

ــه شناســنامه شــماره  ســید اســماعیل میرمعصومــی کرمــی ب

ــد ســید حســین  ــی 1283364832 صــادره فرزن 253 کدمل

در ششــدانگ یکبــاب گلخانــه بــه مســاحت 190/73 مترمربــع 

قســمتی از پــاک شــماره 238و237فرعــی از22 اصلــی واقــع 

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

ــی  ــین میرمعصوم ــمی سیدحس ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــادات  ــم الس ــمی اعظ ــک رس ــی (واز مال ــاک 237 فرع )پ

میرمعصومــی در ص 374 دفتــر 1124 )پــاک 238 فرعــی(

188.رای شــماره 17078-1396/07/23 هیــأت چهــارم  آقــای 

مصطفــی عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 1189 کدملی 

1283508907 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن    ازششــدانگ 

ــه مســاحت  110.11 مترمربــع قســمتی  از  ــه ب ــاب خان یــک ب

پــاک شــماره 173   فرعــی از  36 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از 

مالــک رســمی بهاءالدیــن الفــت  بــا توجــه بــه گواهــی طبــق 

اظهارنامــه از مالکیــن مــی باشــد

ــای  ــارم آق ــأت چه 189.رای شــماره 17077-1396/07/23 هی

ــی  ــماره 9 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی ولدان ــین عباس حس

1290095051  صــادره اصفهــان  فرزنــد صفــر  ازششــدانگ یــک 

ــع از پــاک شــماره  ــه مســاحت  22.10 مترمرب ــاب مغــازه ب ب

132   فرعــی از  36 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــک رســمی  ــع الواســطه از مال ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

فاطمــه و مهــدی شــیرخانی کــه طبــق اظهارنامــه مالــک 

میباشــد

ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 17075-1396/07/23 هی 190.رای ش

ــی  ــه شناســنامه شــماره 9 کدمل ــی  ب حســین عباســی ولدان

1290095051   صــادره اصفهــان فرزنــد صفــر  ازششــدانگ یــک 

بــاب ســاختمان بــه مســاحت  177.90 مترمربــع قســمتی از 

ــان  ــی واقــع در اصفه پــاک شــماره 132   فرعــی از  36 اصل

ــع الواســطه  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

از مالــک رســمی فاطمــه و مهــدی شــیرخانی کــه طبــق 

ــک میباشــد اظهارنامــه مال

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 17187-1396/07/24 هی 191.رای ش

شــماره  شناســنامه  بــه  ورنوســفادرانی  شــکوفه کنــدری 

ــد  ــان فرزن ــی 1130295044 صــادره اصفه 1130295044 کدمل

ــاحت 188.31  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــنعلی شش حس

مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 66 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالک 

ــر 963  ــی در صفحــه 296 دفت ــی جوهان رســمی حســین وران

ــاک ام

ســوم  هیــأت   1396/07/20-16944 شــماره  192.رای 

آقــای غامعلــی شــریفیان قهفرخــی بــه شناســنامه 

فرزنــد  صــادره   4620665290 7918 کدملــی  شــماره 

ــه مســاحت 163.3  ــه ب ــاب خان رجبعلــی ششــدانگ یکب

ــع  ــی واق ــی از14 اصل ــماره746 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

مــورد ثبــت ص 542 دفتــر 14

ســوم  هیــأت   1396/08/07-18179 شــماره  193.رای 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی کرم ــی میرمعصوم ــید عل ــای س آق

ــد  شــماره 11 کدملــی 1290230269 صــادره اصفهــان فرزن

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ  یکب ــال شش ــید ج س

166.34 مترمربــع پــاک شــماره306 فرعــی از22 اصلــی 

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

ــینی  ــین میرحس ــید حس ــمی س ــک رس ــان  از مال اصفه

ــاک ــر 85 ام ــب ص 61 دفت ــی بموج کرم

ســوم  هیــأت   1396/07/20-16988 شــماره  194.رای 

خانــم زهــره جوانــی بــه شناســنامه شــماره 17822 

ــدانگ  ــی شش ــد عل ــادره فرزن ــی 1140177771 ص کدمل

ــاک  ــع پ ــاحت 269.18 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب

شــماره3130 فرعــی از25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  بموجــب سیســتم 

ــک الکترونی

195.رای شــماره 17964-1396/08/03 هیــأت اول آقــای 

ــی  ــماره 56573 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــرج بیرژن ای

1280993073 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی ششــدانگ 

یــک بــاب    مغــازه بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه 

مســاحت 93.72     مترمربــع پــاک شــماره  317    فرعــی 

از  3  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت ملک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت مســعود و منصــوره هفت بــرادران  

مــورد ثبــت صفحــات 520 و 201    دفتــر اول متمــم و 498    

ــاک                             ادامــه در صفحــه 8 ام
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آقــای  اول  هیــأت   1396/08/03-17965 شــماره  196.رای 

ایــرج بیرژنــدی بــه شناســنامه شــماره 56573 کدملــی 

ــدانگ  ــی شش ــد مصطف ــان فرزن ــادره اصفه 1280993073 ص

یــک بــاب    مغــازه    بــه مســاحت  77.12    مترمربــع پــاک 

شــماره   316   فرعــی از  3  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  

ــان مــورد ثبــت صفحــات     14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

394 و 397 دفتــر  542   امــاک

ــه  ــأت دوم موسس ــماره 17232-1396/07/24 هی 197.رای ش

ــت 3785  و   ــماره ثب ــه  ش ــی ب ــت اله ــیانه رحم ــه آش خیری

شناســه ملــی 10260691400  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   

بــه مســاحت  448.15  مترمربــع پــاک شــماره  2751    

ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  18  اصل فرع

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  561   دفتــر   

ــاک 466  ام

ــه  ــأت دوم موسس ــماره 17230-1396/07/24 هی 198.رای ش

ــت 3785  و   ــماره ثب ــه  ش ــی ب ــت اله ــیانه رحم ــه آش خیری

شناســه ملــی 10260691400  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   

بــه مســاحت  490.50    مترمربــع پــاک شــماره  2751    

ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  18  اصل فرع

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  561   دفتــر   

ــاک 466  ام

آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/07/27-17448  199.رای 

عســگر رســتم نــژاد اصلــی بــه شناســنامه شــماره 256 کدملــی 

1699419051 صــادره آذرشــهر فرزنــد علیقلــی دو دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 207.98 

ــع در  ــی واق ــی از 16 اصل ــماره 639 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب از مالکیــت یدالــه 

ــر  103  امــاک ــت صفحــه  359  دفت ــورد ثب ــی م رضائ

آقــای  اول  هیــأت   1396/07/27-17450 شــماره  200.رای 

مجیــد رســتم نــژاد اصلــی بــه شناســنامه شــماره 59 کدملــی 

ــگ  ــی در  دو دان ــد علیقل ــهر فرزن ــادره آذرش 1699404038 ص

ــاحت      ــه مس ــاختمان    ب ــاب  س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش مش

207.98       مترمربــع پــاک شــماره       639           فرعــی 

از    16           اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب از مالکیــت یدالــه رضائــی    مــورد ثبــت صفحــه  

ــاک ــر  103  ام 359  دفت

آقــای  اول  هیــأت   1396/07/27-17449 شــماره  201.رای 

قدیــر رســتم نــژاد اصلــی بــه شناســنامه شــماره 384 کدملــی 

ــگ  ــی در  دو دان ــد علیقل 1699446695 صــادره آذرشــهر فرزن

ــاحت      ــه مس ــاختمان    ب ــاب  س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش مش

207.98       مترمربــع پــاک شــماره       639           فرعــی 

از    16           اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب از مالکیــت یدالــه رضائــی    مــورد ثبــت صفحــه  

ــاک ــر  103  ام 359  دفت

202.رای شــماره 16233-1396/07/04 هیــأت ســوم آقــای  

ــی  ــماره 40  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــر  ب ــت ف ــماعیل هدای اس

1290659702     صــادره  اصفهــان  فرزنــد  عبــاس   ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه و مغــازه    بــه مســاحت  63.2  مترمربــع از 

پــاک شــماره  3226   فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــماره  ــان ازسندش ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

451314

203.رای شــماره 16255-1396/07/05 هیــأت ســوم آقــای 

عبــاس نورمحمــدی بــه شناســنامه شــماره 929 کدملــی 

ــگ  ــه دان ــد س ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه 1283380854 ص

ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 86/13 مترمربــع 

پــاک شــماره فرعــی از 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی احمــد نــور 

ــر 890 امــاک ــت صفحــه 351 دفت محمــدی ثب

204.رای شــماره 16256-1396/07/05 هیــأت ســوم آقــای 

کدملــی   8 شــماره  شناســنامه  بــه  نورمحمــدی  رســول 

1290196087 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد ســه دانــگ 

ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 86/13 مترمربــع 

پــاک شــماره فرعــی از 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی احمــد نــور 

ــاک ــر 890 ام ــه 351 دفت ــت صفح ــدی ثب محم

آقــای  اول  هیــأت   1396/08/04-18049 شــماره  205.رای 

1470 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  بختیــاری  محمــد 

1285820460 صــادره  اصفهــان فرزنــد حســین چهــار  دانــگ 

مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   خانــه بــه مســاحت  70.89    

مترمربــع پــاک شــماره   5901   فرعــی از  12  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ثبــت صفحــات 67 و 88 و 91 و 94 و 97 دفتــر 442 و صفحــه 

ــاک ــر 796     ام 373 دفت

ــم زهــرا  206.رای شــماره 18051-1396/08/04 هیــأت اول خان

صحرائــی بــه شناســنامه شــماره 2263 کدملــی 1285055004 

ــاع از    ــگ مش ــی دو دان ــد عل ــد محم ــان فرزن ــادره  اصفه ص

ششــدانگ یــک بــاب   خانــه بــه مســاحت  70.89    مترمربــع 

پــاک شــماره   5901   فرعــی از  12  اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــت  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ

صفحــات 67 و 88 و 91 و 94 و 97 دفتــر 442 و صفحــه 373 

دفتــر 796     امــاک

ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 16818-1396/07/18 هی 207.رای ش

ســید محمــد نصیــر تنباکوئــی اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 

1272581896 کدملــی 1272581896 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــی دو دان ــید مجتب س

مســاحت 38/08 مترمربــع پــاک شــماره3746 فرعــی از68 

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

اصفهــان ازمالــک رســمی ســعید قنبــری تودشــکی کــه در ثبــت 

ــر 724 امــاک صفحــه 117 دفت

ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 16820-1396/07/18 هی 208.رای ش

حمیــد نباتــی پــور بــه شناســنامه شــماره 10813 کدملــی 

ــگ  ــار دان ــن چه ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1293330809 ص

ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 38/08 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از68 اصل ــماره3746 فرع ــاک ش پ

ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ح بخ

ســعید قنبــری تودشــکی کــه در ثبــت صفحــه 117 دفتــر 724 

ــاک ام

آرای اصاحی

1.رای شــماره 15576-1396/06/28 هیــأت ســوم آقــای جــواد 

ــی  ــماره 29 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــق اب ــدری عاش حی

ــگ  ــه دان ــین س ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1293190780 ص

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 137.20 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــف 37 از 66 اصل ــاک ردی ــع پ مترمرب

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از 

ــخ 96/8/2  ــی منتشــره درتاری ــه در آگه ــاری ک شــکراله ذوالفق

ــده  ــد ش ــی قی ــی از 66 اصل ــتباهًا 37 فرع ــی اش ــاک ثبت پ

اســت.

آقــای  ســوم  هیــأت  شــماره1396/06/28-15573  2.رای 

ــماره 492  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــق اب ــدری عاش ــن حی حس

ــگ  ــه دان ــین س ــد حس ــادره فرزن ــی 1293195804 ص کدمل

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 137.20 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــف 37 از 66 اصل ــاک ردی ــع پ مترمرب

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از 

ــخ 96/8/2  ــی منتشــره درتاری ــه در آگه ــاری ک شــکراله ذوالفق

ــده  ــد ش ــی قی ــی از 66 اصل ــتباهًا 37 فرع ــی اش ــاک ثبت پ

ــت.. اس

دوم  هیــأت   1396/07/16-16721 شــماره  اصاحــی  3.رای 

ــه اینکــه  ــا عنایــت ب ــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب باتوجــه ب

رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن 

ــورد تقاضــا 852  ــاک م ــردد: شــماره پ ــی گ شــرح اصــاح م

ــماره  ــه در رای ش ــد ک ــی باش ــح م ــی صحی ــی از 16 اصل فرع

5675-1396/03/08 هیــأت دوم شــماره پــاک اشــتباهًا 582 

ــد شــده اســت. ــی قی فرعــی از 16 اصل

4.رای اصاحــی شــماره 16847-1396/07/18 هیــأت چهــارم 

ــه اینکــه  ــا عنایــت ب ــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب باتوجــه ب

رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره 

بدیــن شــرح اصــاح مــی گــردد: شــماره پــاک مــورد تقاضــا 

ــماره 5683- ــه در رای ش ــد ک ــی باش ــح م ــی صحی 68 اصل

1396/03/08 هیــأت چهــارم شــماره پــاک اشــتباهًا 45 فرعــی 

ــد شــده اســت. ــی قی از 68 اصل

5.رای اصاحــی شــماره 17235-1396/07/24 هیــأت دوم 

ــه اینکــه  ــا عنایــت ب ــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب باتوجــه ب

رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن 

ــورد تقاضــا 852  ــاک م ــردد: شــماره پ ــی گ شــرح اصــاح م

ــماره  ــه در رای ش ــد ک ــی باش ــح م ــی صحی ــی از 16 اصل فرع

ــتباهًا  ــاک اش ــماره پ ــأت دوم ش 23638-1394/05/24 هی

ــد شــده اســت. ــی قی ــی از 16 اصل 583 فرع

6.رای اصاحــی شــماره 17236-1396/07/24 هیــأت دوم 

ــه اینکــه  ــا عنایــت ب ــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب باتوجــه ب

رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن 

ــورد تقاضــا 852  ــاک م ــردد: شــماره پ ــی گ شــرح اصــاح م

ــماره  ــه در رای ش ــد ک ــی باش ــح م ــی صحی ــی از 16 اصل فرع

ــتباهًا  ــاک اش ــماره پ ــأت دوم ش 23639-1394/05/24 هی

ــت. ــده اس ــد ش ــی قی ــی از 16 اصل 583 فرع

ــرا  ــل اج ــوق قاب ــات ف ــت اصاح ــا رعای ــی ب ــادره قبل آراء ص

میباشــند.

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول 

ــد .م  ــت صادرخواهدش ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت

ــف 25261 ال

تاریخ انتشار نوبت اول 1396/08/13

تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/08/29

رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان

   علیرضا حیدری 

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

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی 
ــارض  ــا مع ــه و ب ــات مالکان ــان تصرف ــمال اصفه ــه ش منطق
متقاضیــان  محــرز گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان 
و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی 
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــناد و  ــت اس ــا اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
امــاک محــل تســلیم  و پــس از اخــذ رســید.ظرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
ــای  ــورت  انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نمای ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند 

مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
مــورخ      1396603020260  04847 شــماره   رای   -1

محمودآبــادی  امامــی  ســیدجال  آقــای     1396/03/24

بــه شناســنامه شــماره 35 کدملــی 5110433046 صــادره 

شــاهین شــهر فرزنــد ســیدکمال نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 203.11 مترمربــع پــاک شــماره 

ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از411 اصل 638فرع

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

آقــای ســیدکمال امامــی محمودابــادی

مــورخ      1396603020260  04849 شــماره   رای   -2

محمودآبــادی  امامــی  ســیدجال  آقــای     1396/03/24

بــه شناســنامه شــماره 35 کدملــی 5110433046 صــادره 

شــاهین شــهر فرزنــد ســیدکمال نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 36.92 مترمربــع پــاک شــماره 

ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از411 اصل 637فرع

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

آقــای ســیدکمال امامــی محمودابــادی 

مــورخ      1395603020260  06615 شــماره   رای    -3

1396/04/28  خانــم نرگــس خوانســاری بــه شناســنامه 

شــماره 4058 کدملــی 1930040687 صــادره اندیمشــک فرزنــد 

قلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 125.89 

ــع در بخــش 5  ــی واق ــاک شــماره 13993 اصل ــع از پ مترمرب

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی حســن اقــا شــیرانی موضــوع اظهــار نامــه ثبتــی

4- رای شــماره  07667 1396603020260   مــورخ   05/17/ 

ــماره 247  ــنامه ش ــه شناس ــانی ب ــن کاش ــم مهی 1396   خان

ــی در   ــد غامعل ــودرز فرزن ــادره الیگ ــی 4171950971 ص کدمل

ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  129.80  مترمربــع 

پــاک شــماره 38  فرعــی از 13307 اصلــی واقــع در بخــش 5 

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد    

مــورخ      13964603020260  07960 شــماره   رای   -5

ــه شناســنامه شــماره  ــم زهــرا صحــرازاده ب 1396/05/23  خان

ــد  ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1291175423 ص 1082 کدمل

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

ــی از 13900  ــماره -  فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  154  مترمرب مس

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس مال

 23 مــورخ      1396603020260  07977 شــماره   رای   -6

بــه  طــادی  عبداللهــی  علــی  محمــد  آقــای     1396/05/

شناســنامه شــماره 42867 کدملــی 1280317418 صــادره 

ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــرام در س ــد به ــان فرزن اصفه

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  154  مترمربــع پــاک شــماره 

-  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

ــورخ 1396/02/21    ــماره  02920 1396603020260 م 7- رای ش

اقــای ســعید جعفــر زاده بــه شناســنامه شــماره  1332 کدملــی  

5059560201  صــادره  جلفــا فرزنــد  کمــال بصــورت ششــدانگ 

ــاک  ــع از پ ــر مرب ــاحت  160مت ــه مس ــاختمان ب ــاب  س یکب

شــماره  2فرعــی باقیمانــده  از 15177اصلــی )) کــه در اجــرای 

اســتاندارد ســازی بــه پــاک 10022 فرعــی تبدیــل شــده اســت 

(( واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

8- رای شــماره  07256 1396603020260 مــورخ 1396/05/12   

آقــای محمــود کوهــی اصفهانی بــه شناســنامه شــماره 33762 

کدملــی 1282265083 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت به 

ششــدانگ یــک قطعــه ملــک بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 

420.25 مترمربــع پــاک شــماره 15189 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی آقــای حســن صــدری نیــا

ــورخ 1396/05/11    ــماره  07222 1396603020260 م 9- رای ش

ــماره 2644  ــنامه ش ــه شناس ــریفی ب ــریف ش ــای محمدش آق

کدملــی 3731640449 صــادره ســنندج فرزنــد احمــد در 

ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  199.20  مترمربــع 

ــع در بخــش 5  ــی واق ــاک شــماره 4  فرعــی از 15182 اصل پ

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی آقــای حــاج رمضــان صدیقــی مورنانــی

10- رای شــماره  11534 1396603020260 مــورخ 1396/06/26  

ــی  ــماره 66074 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــر باص ــای اکب آق

1281758833 صــادره اصفهــان فرزنــد عباســقلی نســبت بــه 

ــع پــاک  ــه مســاحت 205.66 مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبابخان

شــماره 149 فرعــی از14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

رســمی آقــای محمدفخــاری نــژاد

ــورخ 1395/08/20    ــماره 14117 1395603020260 م 11- رای ش

ــماره   ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــلطانی تیران ــا س ــای محمودرض اق

ــی  ــد عل ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1284916871  ص 680  کدمل

ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــر  نس اکب

ــاک شــماره  ــع از پ ــه مســاحت 162.50  مترمرب ســاختمان ب

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 13900 اصل

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

12- رای شــماره  14116 1395603020260 مــورخ 1395/08/20  

ــماره   ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــلطانی تیران ــماعیل س ــای اس اق

ــی  ــد عل ــان  فرزن ــی 1285057171  صــادره اصفه 2481  کدمل

ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــر  نس اکب

ــاک شــماره  ــع از پ ــه مســاحت 162.50  مترمرب ســاختمان ب

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 13900 اصل

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

مــورخ   1395603020260  22742 شــماره   رای   -13

1395/12/21 اقــای محمدعلــی امیــدی  بــه شناســنامه شــماره 

ــرز   ــد  فام ــی 1262594472  صــادره کاشــان  فرزن 40  کدمل

ــه مســاحت 275   نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان ب

مترمربــع از پــاک شــماره 47 فرعــی از 14874 اصلــی واقــع 

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد 

14- رای شــماره 04200 1396603020260 مــورخ 1396/03/13  

خانــم آتوســا علــی پــور بــه شناســنامه شــماره 2364 کدملــی 

بــه  نســبت  نــوروز  فرزنــد  اهــواز  صــادره   1751032493

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 225.50 مترمربــع 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از15177 اصل ــماره فرع ــاک41 ش پ

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

15- رای شــماره 11272 1396603020260 مــورخ 1396/06/23    

آقــای محســن خشــوعی پائیــن دروازه بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1281823351 72335 کدملــی 

اســداله بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 99.80 

ــی واقــع  ــع از پــاک شــماره 118 فرعــی از14915  اصل مترمرب

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی آقــای جعفــر ســودانیها

16- رای شــماره 12552 1396603020260 مــورخ 1395/07/16   

آقــای  امیرحســین یکدانــه بــه شناســنامه شــماره 7123 

کدملــی 1292224061 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن بصــورت 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 192.60 

ــع در بخــش 5  ــی واق ــاک شــماره  13900 اصل ــع از پ مترمرب

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی آقــای رجبعلــی صادقــی

17- رای شــماره 11394 1396603020260 مــورخ 1396/06/25   

آقــای نعمــت الــه ســلطانی بــه شناســنامه شــماره 29 کدملــی 

5759755722 صــادره داران فرزنــد فداعلــی نســبت بــه 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 178.50 مترمربــع 

پــاک شــماره 55 فرعــی از14874  اصلــی واقــع در بخــش 5 

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی آقــای مســعوداحمدی

18- رای شــماره 22961 1395603020260 مــورخ 1395/12/25   

آقــای حســین پهلوانــی نژادخوابجانــی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1281694622 کدملــی   59510

غامعلــی در ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان تجــاری اداری   

بــه مســاحت  122.45  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 

ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق 15182 و 4/15182 اصل

کــه مالــک رســمی غامعلــی پهلــوان نــژاد خوابجانــی  بموجــب 

ــوده  ــان ب ــر 82  اصفه ــورخ 1350/11/04  دفت ــند 14889 م س

ــوان ســهم االرث حســین از پــدرش  کــه مــورد درخواســت بعن

ــد نمــوده  ــی مــی باشــد و تعــدادی از شــهود آن را تایی غامعل

انــد

19- رای شــماره 11208 1396603020260 مــورخ 1396/06/21   

خانــم فاطمــه حکمــت پــور بــه شناســنامه شــماره 545 کدملی 

1286341213 صــادره اصفهــان فرزنــد حیدرعلــی در ششــدانگ  

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  242  مترمربــع پــاک شــماره 

117  فرعــی از  14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ 1396/06/22    ــماره 11226 1396603020260 م 20- رای ش

ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب ــوک بهشــتی بهشــت آب ــم مل خان

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1280255341 کدملــی   25711

ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان ــی بصــورت ششــدانگ یکب محمدعل

91.90 مترمربــع از پــاک شــماره 14991 اصلــی واقــع در بخــش 

5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

21- رای شــماره 11548 1396603020260 مــورخ 1396/06/26   

آقــای رحیــم کریمــی بــه شناســنامه شــماره 9 کدملــی 

ــد محمــد نســبت  5499695768 صــادره تیــران وکــرون فرزن

ــع  ــاحت 7.65 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ب

پــاک شــماره 56 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

رســمی آقــای حــاج عبــاس جعفــری

22- رای شــماره 11776 1396603020260 مــورخ 1396/06/28   

آقــای منوچهــر بهــزاد چهارمحالــی به شناســنامه شــماره 3315 

کدملــی 1816805319 صــادره آبــادان فرزنــد صفــی اله نســبت 

بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 117.35 

ــع پــاک شــماره 107 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در  مترمرب

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی حیدرونصــرت کیــان نــژاد

23- رای شــماره 11292 1396603020260 مــورخ 1396/06/23    

خانــم ســمیه صنعتــی زاده بــه شناســنامه شــماره 1963 کدملی 

1287187285 صــادره اصفهــان فرزنــد حبیــب هللا نســبت بــه 

ــاک  ــع پ ــه مســاحت 120.50 مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبابخان

شــماره 325و326 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

24- رای شــماره 11422 1396603020260 مــورخ 1396/06/25  

خانــم ملــوک هوشــمند بــه شناســنامه شــماره 1645 کدملــی 

ــه  ــبت ب ــد نس ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه 1286564778 ص

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 266.68 مترمربــع 

ــع در بخــش 5  ــی واق ــاک شــماره 180 فرعــی از13900 اصل پ

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ   1396603020260  06834 شــماره  رای   -25

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــادق صادق ــای محمدص 1396/05/04   آق

ــد  ــدن فرزن ــادره فری ــی 1159364915 ص ــماره 1566 کدمل ش

روزعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان به مســاحت 

45و109فرعی)بشــماره  شــماره  پــاک  مترمربــع   130.73

12634 فرعــی تبدیــل شــده( از 14458 اصلــی واقــع در بخش 

5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی  ــا یمین ــن الرعای ــدی امی ــمی مه ــک رس از مال

26- رای شــماره 11635 1396603020260 مــورخ 1396/06/27   

خانــم فاطمــه عبدالــه قاضــی زفــره ئــی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــد محم ــه فرزن ــادره کوهپای ــی 5659494587 ص 51 کدمل

نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانــی ان 

بــه مســاحت 76.65 مترمربــع پــاک شــماره 13753 اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

27- رای شــماره 11567 1396603020260 مــورخ 1396/06/26  

ــماره 813  ــنامه ش ــه شناس ــش ب ــین آزادمن ــای محمدحس آق

ــل  ــد ابوالفض ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1285432746 ص کدمل

ــه مســاحت 498.75  ــاب کارگاه ب ــه ششــدانگ یکب نســبت ب

مترمربــع پــاک شــماره 839و840 فرعــی از452 اصلــی واقــع 

در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

28- رای شــماره 11643 1396603020260 مــورخ 1396/06/27  

آقــای محمدرضــا موفــق بــه شناســنامه شــماره 25057 کدملــی 

ــه  ــبت ب ــا نس ــد غامرض ــهر فرزن ــادره خرمش 1827900571 ص

ــه بــه مســاحت 158.03 مترمربــع پــاک  ششــدانگ یکبابخان

شــماره 15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

حــاج کریــم نیــک ســیر

29- رای شــماره 11398 1396603020260 مــورخ 1396/06/25  

آقــای محســن اشــتری لرکــی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 

1971874604 صــادره مســجد ســلیمان فرزنــد مصطفــی 

ــی  ــه اســتثنابهاثمنیه اعیان ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان نســبت ب

ان بــه مســاحت 213.37  مترمربــع پــاک شــماره 168 فرعــی 

از15177  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

30- رای شــماره 11638 1396603020260 مــورخ 1396/06/27  

آقــای هوشــنگ حصــوری بــه شناســنامه شــماره 53765 

کدملــی 4430538700 صــادره یــزد فرزنــد حســین نســبت به 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 171.57 مترمربــع 

ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــی از99 اصل ــماره 481 فرع ــاک ش پ

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 

31- رای شــماره 11569 1396603020260 مــورخ 1396/06/26  

ــی  ــه شناســنامه شــماره 29732 کدمل ــم مهــری همــراه ب خان

1282224859 صــادره اصفهــان فرزنــد ســید حســین نســبت 

بــه ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 498.87 مترمربــع 

پــاک شــماره 839و840 فرعــی از452 اصلــی واقــع در  

بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

32- رای شــماره 11539 1396603020260 مــورخ 1396/06/26    

ــماره 1270930974  ــنامه ش ــه شناس ــاج ب ــاز میرح ــم بهن خان

ــن  ــید بهم ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1270930974 ص کدمل

بــه مســاحت 115.70  یکبابخانــه  بــه ششــدانگ  نســبت 

مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

ــان رســمی شــهرداری اصفه

33- رای شــماره 11616 1396603020260 مــورخ 1396/06/27   

ــنامه  ــه شناس ــوی ب ــدی موس ــه محم ــف ال ــید لط ــای س آق

ــد  ــهر فرزن ــادره فریدونش ــی 1129834311 ص ــماره 2 کدمل ش

ســید اســحق نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 

ــی  ــی از15179 اصل ــماره 30 فرع ــاک ش ــع پ 169.75 مترمرب

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محمدتقــی اقــا قزوینــی

34- رای شــماره 11553 1396603020260 مورخ 1396/06/26   

اقــای محمــد علــی حیــدری بــه شناســنامه شــماره 727 

کدملــی 6219564547 صــادره فریــدن فرزنــد ســهراب بصورت 

ــع از  ــر مرب ــه مســاحت 110.15 مت ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از13995 اصل ــماره 1 فرع ــاک ش پ

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی محمــد زکــی شــیرانی

35- رای شــماره 08404 1396603020260 مــورخ 1396/06/02   

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی اصفهان ــور معاف ــورش پ ــای ک آق

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1280868155 کدملــی   44256

ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــود بص محم

270.10 مترمربــع از پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــادی ــمس اب ــی ش ــاس زارع ــمی عب ــک رس ــطه از مال الواس

36- رای شــماره 11550 1396603020260 مــورخ 1396/06/26  

آقــای ناصــر محبتــی نــژاد بــه شناســنامه شــماره 1153 

کدملــی 1288902931 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد نســبت 

ــع  ــاحت 142.85 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ب

پــاک شــماره 15117 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــه شــاطران خوابجان فاطم

37- رای شــماره 11549 1396603020260 مــورخ 1396/06/26 

ــماره 5738  ــنامه ش ــه شناس ــمی ب ــرا حسین هاش ــم زه خان

کدملــی 1090574630 صــادره نجــف ابــاد فرزنــد علــی نســبت 

بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 71.40 مترمربــع 

پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

عبــاس زراعتــی

38- رای شــماره 09939 1396603020260 مــورخ 1396/06/08  

آقــای علــی صــراف بیــد آبــادی بــه شناســنامه شــماره 

322 کدملــی 1284700781 صــادره اصفهــان فرزنــد کمــال 

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

از14039  فرعــی   6005 شــماره  پــاک  مترمربــع    19.70

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

علیرضــا  رســمی  مالــک  از  الواســطه  مــع  عــادی   نامــه 

دادخواه

39- رای شــماره 11642 1396603020260 مــورخ 1396/06/27  

خانــم طلعــت محققیــان ســودانی بــه شناســنامه شــماره 

8 کدملــی 1291705279 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود 

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 97.50 

مترمربــع پــاک شــماره  15178اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

رســمی اســداله عابدینــی چمگردانــی وعصمــت توانگــر ریــزی 

ومهــدی عابدینــی چمگردانــی

40- رای شــماره 11641 1396603020260  مــورخ 1396/06/27   

آقــای حســین مینوتــن حبیــب آبــادی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1287759025 ص 586 کدمل

علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

165.70 مترمربــع پــاک شــماره  15178اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی اســداله عابدینــی چمگردانــی 

ــی ــی چمگردان ــدی عابدین ــزی ومه ــر ری ــت توانگ وعصم

41- رای شــماره 11611 1396603020260  مــورخ 1396/06/27    

آقــای احمدرضــا کاویانــی شــمس آبــادی بــه شناســنامه 

شــماره 16 کدملــی 1291427368 صــادره اصفهــان فرزنــد 

حســن نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

153.43 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در 

ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش 5 ثب

ــن  ــای حس ــان ازاق ــهم االرث ایش ــن س ــدو وهمچنی ــی باش م

ــی کاویان

42- رای شــماره 10165 1396603020260  مــورخ 1396/06/09   

خانــم فاطمــه صغــری عبدالــی دهنــوی بــه شناســنامه شــماره 

1359 کدملــی 1284626318 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 

نســبت بــه ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 282.90 

مترمربــع پــاک شــماره 8 فرعــی از452 اصلــی واقــع در 

بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی تقــی عمرانــی دهنــوی

43- رای شــماره 10155 1396603020260  مــورخ 1396/06/09 

ــه شناســنامه شــماره 158  ــوی ب ــی دهن ــدون عمران ــای فری آق

کدملــی 1293117978 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت بــه 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 252.65 مترمربــع 

پــاک شــماره 8 فرعــی از452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

رســمی تقــی عمرانــی دهنــوی 

44- رای شــماره 10147 1396603020260  مــورخ 1396/06/09 

ــه شناســنامه شــماره  ــوی ب ــی دهن ــای محمدحســین یزدان آق

63 کدملــی 1290224277 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 

نســبت بــه ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 127.80 

مترمربــع پــاک شــماره 8 فرعــی از452 اصلــی واقــع در 

بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی تقــی عمرانــی دهنــوی

45- رای شــماره 10179 1396603020260  مــورخ 1396/06/09   

ــماره 5  ــنامه ش ــه شناس ــوی ب ــی دهن ــح هللا عمران ــای فت آق

کدملــی 1290819033 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت بــه 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 290.35 مترمربــع 

پــاک شــماره 8 فرعــی از452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

رســمی تقــی عمرانــی دهنــوی

46- رای شــماره 10543 1396603020260  مورخ 1396/06/12  

آقــای ســید عــزت الــه جعفــری بــه شناســنامه شــماره 1048 

کدملــی 1128925907 صــادره فریدونشــهر فرزنــد ســید علی در 

ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  179.35  مترمربــع 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 15180 اصل ــماره -  فرع ــاک ش پ

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی مصطفــی محســنی هماگرانــی بــوده کــه مــورد 

درخواســت مــع الواســطه بموجــب قولنامــه عــادی بــه متقاضی 

واگــذار شــده و تعــدادی از شــهود آن را تاییــد نمــوده انــد

مــورخ    1396603020260  11283 شــماره  رای   -47

1396/06/23  آقــای علیرضــا صادقــی بــه شناســنامه شــماره 

46225 کدملــی 1815362030 صــادره آبــادان فرزنــد مصطفــی 

نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 168 مترمربــع 

پــاک شــماره 55 فرعــی از14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــعوداحمدی ــمی مس ــک رس مال

48- رای شــماره 19107 1395603020260  مــورخ 1395/10/30  

اقــای حمیــد رزاززاده  بــه شناســنامه شــماره 75517  کدملــی 

1281851108  صــادره اصفهــان  فرزنــد حیــدر نســبت بــه 

ششــدانگ یکبــاب انبــار وکارگاه متصلــه بــه مســاحت 10/993  

مترمربــع از پــاک شــماره 97 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی حــاج ابراهیــم طاکــوب

49- رای شــماره 11545 1396603020260  مورخ 1396/06/26  

آقــای محمــد قــادری زفــره بــه شناســنامه شــماره 38 کدملــی 

5659614094 صــادره کوهپایــه فرزنــد محمــد رضــا نســبت بــه 

ــع پــاک  ــه مســاحت 153.60 مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبابخان

شــماره 347 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

رســمی فاطمــه کیخســروی

50- رای شــماره 11282 1396603020260  مــورخ 1396/06/23  

آقــای محمــد علــی حســینی جبلــی بــه شناســنامه شــماره 66 

کدملــی 5659501729 صــادره اصفهــان فرزنــد صمــد نســبت 

بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 216.20 مترمربــع 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از14915 اصل ــماره 90فرع ــاک ش پ

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ    1396603020260  03150 شــماره  رای   -51

1396/02/27آقــای جــال مهرابــی بــه شناســنامه شــماره 

ــی  ــد مهدیقل ــدن فرزن ــادره فری ــی 6219808665 ص 23 کدمل

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 76.44 

ــع در  ــی واق ــی از15179 اصل ــاک شــماره 33فرع ــع پ مترمرب

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــن ــادی عابدی ــین ه ــمی حس ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ    1396603020260  11633 شــماره  رای   -52

1396/06/27  آقــای علیرضــا ترابــی بــه شناســنامه شــماره 10 

کدملــی 5129883039 صــادره دهاقــان فرزند ســهراب نســبت 

ــع  ــاحت 133.40 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ب

پــاک شــماره 15135 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــم صاحــب ســلطان باالئ خان

53- رای شــماره 11600 1396603020260  مــورخ 1396/06/27   

آقــای علــی احمدیــان خرزوقــی بــه شناســنامه شــماره 1222 

کدملــی 1283606690 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین نســبت 

بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 78.30 مترمربــع پاک 

ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت  شــماره 229 فرعــی از15177 اصل

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

رســمی خانــم اغــا ناظمــی اشــنی

54- رای شــماره 15060 1395603020260  مــورخ 1395/09/06   

آقــای ناصــر محمــدی بــه شناســنامه شــماره 11 کدملــی 

ــگ  ــه دان ــر در س ــد کم ــهرکرد فرزن ــادره ش 6339599362 ص

مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 157.20   

ــع در  ــی واق ــی از15182 اصل ــماره 4  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش 5 ثب

مــی باشــد- رای شــماره 15058 1395603020260  مــورخ 

1395/09/06   خانــم مــاه بیگــم عادلــی قلعــه تکــی بــه 

شناســنامه شــماره 2 کدملــی 6339625241 صــادره شــهرکرد 

فرزنــد محمدجــواد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 

بــاب خانــه  بــه مســاحت 157.20   مترمربــع پــاک شــماره 4  

فرعــی از15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ    1396603020260  11405 شــماره  رای   -  55

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــود اعراب ــید محم ــای س 1396/06/25  آق

ــد  ــان فرزن ــی 1286441773 صــادره اصفه شــماره 1602 کدمل

ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــم نس ــید کاظ س

ــماره 480  ــاک ش ــع پ ــاحت 253 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

56- رای شــماره 11406 1396603020260  مــورخ 1396/06/25    

ــی  ــه شناســنامه شــماره 1448 کدمل ــت رزاززاده ب ــم میمن خان

1286584019 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی نقــی نســبت بــه 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 253 

مترمربــع پــاک شــماره 480 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در 

ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش 5 ثب

مــی باشــد 

مــورخ    1395603020260  22321 شــماره  رای   -57

ــنامه  ــه شناس ــب ب ــی رج ــری حاج ــم مه 1395/12/15  خان

شــماره 1954 کدملــی 1282765566 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــم در س محمدابراهی

ســاختمان مســکونی و تجــاری بــه مســاحت 137.70مترمربــع 

پــاک شــماره718 فرعــی از99 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

مــورخ    1395603020350  00055 شــماره  رای   -58

ــه شناســنامه  ــدی احــدی پرســت ب ــای  مه 1395/01/25   آق

اصفهــان  صــادره   1286550742 کدملــی   240 شــماره 

ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــورت س ــی بص ــد مصطف فرزن

مســاحت  بــه  تجــاری  و  مســکونی  ســاختمان  یکبــاب 

137.70مترمربــع پــاک شــماره718 فرعــی از99 اصلــی واقــع 

 در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

می باشد

مــورخ    1396603020260  04838 شــماره  رای   -59

ــماره 13966030202601317  ــی ش 1396/03/24  و رای اصاح

مــورخ 1396/07/26  آقــای علــی رضــازاده بــه شناســنامه 

شــماره 23 کدملــی 5059834794 صــادره جلفــا فرزنــد رضــا 

نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 214 مترمربــع 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از15179 اصل ــماره 28فرع ــاک ش پ

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــیرانی ــی ش ــمی مرتض ــک رس مال

مــورخ         139660302026011408 شــماره    رای   -60

1396/06/25     آقــای امیررضــا شــیخی دارانــی بــه شناســنامه 

شــماره 1274009553 کدملــی 1274009553 صــادره اصفهــان 

ــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  ــد مرتضــی نســبت ب فرزن

یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 23.53 مترمربــع پــاک شــماره 

66   فرعــی از  99    اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــادی سیدحســین حســینی حبیــب اب

مــورخ         139660302026011410 شــماره    رای   -61

ــه شناســنامه  ــی ب ــان شــیخی داران ــای آرم 1396/06/25    آق

ــان  ــی 1272139204 صــادره اصفه شــماره 1272139204 کدمل

ــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  ــد مرتضــی نســبت ب فرزن

یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 23.53 مترمربــع پــاک شــماره 

66   فرعــی از  99    اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــادی ــب اب ــینی حبی ــین حس سیدحس

مــورخ         139660302026007261 شــماره    رای   -62

ــنامه  ــه شناس ــازاده ب ــر رض ــای محمدجعف 1396/05/12    آق

شــماره 253 کدملــی 1286000017 صــادره اصفهــان فرزنــد اکبر 

نســبت بــه ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 150.56 

ــع در بخــش 5  ــی واق ــاک شــماره 13594   اصل ــع پ مترمرب

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026010720 شــماره    رای   -63

بــه  دســتگرده  منصــور شــهبازی  آقــای       1396/06/14

صــادره   1285788516 کدملــی   415 شــماره  شناســنامه 

ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــر در  ششــدانگ  ی ــد اکب ــان فرزن اصفه

مســاحت  59.36  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 13900   

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رمضــان مشــکل 

ــا   گش

مــورخ         139660302026011526 شــماره    رای   -64

ــه شناســه شــماره  1396/06/26     بنیــاد مســکن اصفهــان ب

ملــی 10100171252 نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

بــه مســاحت 6410.28   مترمربــع پــاک شــماره 61  فرعــی 

از15179    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال

مــورخ         139660302026011564 شــماره    رای   -65

1396/06/26      اقــای محســن انصــاری پنــاه بــه شناســنامه 

اصفهــان  شــماره 78607 کدملــی 1281880825  صــادره 

ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــورت شش ــن بص ــد حس فرزن

مســاحت 159.12  متــر مربــع از پــاک شــماره 127   فرعــی 

از  14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ         139660302026010423 شــماره    رای   -66

1396/06/11   آقــای مهــدی نجــار خدابخــش بــه شناســنامه 

ــد  ــان فرزن ــی 1291327835 صــادره اصفه شــماره 249 کدمل

حســین در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   

186.47 مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 15051  و 15055   

ــی  ــه متقاض ــه ب ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

انتقــال قطعــی شــده و مقــداری نیــز ســهم االرث پــدری وی 

ــی باشــد ــت م ــان ثب ــه در جری ــی باشــد ک م

مــورخ         139660302026011254 شــماره    رای   -67

1396/06/22      خانــم مهــری دارچیانــی بــه شناســنامه 

شــماره 142 کدملــی 1129551164   صــادره فریدونشــهر فرزنــد 

ــاحت    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــینعلی در  شش حس

120.15 مترمربــع پــاک شــماره 167  فرعــی از 14915   اصلــی 

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــی ــان یخچال ــمی رمض ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

مــورخ         139660302026008052 شــماره    رای   -68

1396/05/24    آقــای رمضانعلــی بهشــتی نیــا بــه شناســنامه 

شــماره 69 کدملــی 5110407088  صــادره برخــوار فرزنــد 

ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــی نس ــر عل قدی

یکبابخانــه بــه مســاحت 35.46 مترمربــع پــاک شــماره 

ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی  از14915   فرعــی   197

ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــودانی-رای  ــی س ــادی عابدین ــینعلی ه ــمی حس ــک رس مال

شــماره   139660302026008053    مــورخ    1396/05/24    

ــی  ــه شناســنامه شــماره 26 کدمل ــی رزوه ب ــی جبل ــم لیل خان

5759720813 صــادره چــادگان فرزنــد بحرالعطــا نســبت 

بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 

35.46 مترمربــع پــاک شــماره 197 فرعــی از14915 اصلــی 

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــادی  ــینعلی ه ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــودانی ــی س عابدین

مــورخ         139660302026005377 شــماره    رای   -69

1396/04/03    آقــای  محمــد شــارخ نوراللهــی بــه شناســنامه 

شــماره 480 کدملــی 3932473000 صــادره مایــر فرزنــد 

ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان ــر بصــورت ششــدانگ یکب محمدباق

ــع در  ــی واق ــماره 13900   اصل ــاک ش ــع از پ 189.71 مترمرب

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــادری ــه ن ــمی عزیزال ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ         139660302026008377 شــماره    رای   -70

ــنامه  ــه شناس ــوی ب ــی دهن ــم آقائ ــای قاس 1396/06/01    آق

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289923183 ص ــماره 67 کدمل ش

قنبــر بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 245.10  

مترمربــع از پــاک شــماره 8  فرعــی از 452   اصلــی واقــع در 

بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــوی ــی دهن ــی اقای ــک رســمی عل الواســطه از مال

مــورخ         139660302026004073 شــماره    رای   -71

ــه شناســنامه شــماره  1396/03/10    آقــای حســین رجبــی ب

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1289625034 کدملــی   1685

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــی نس محمدعل

96.50  مترمربــع پــاک شــماره32  فرعــی از14937   اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس

مــورخ         139660302026005781 شــماره    رای   -72

1396/04/12    خانــم زینــت پرونیــان بــه شناســنامه شــماره 

5487 کدملــی 1293277517 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس 

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 

43.15 مترمربــع پــاک شــماره 66  فرعــی از  14915   اصلــی 

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــن  ــن الدی ــیخ زی ــمی ش ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــی نجف

مــورخ         139660302026011294 شــماره    رای   -73

1396/06/23    آقــای یدالــه جعفــری دهنــوی بــه شناســنامه 

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289953236 ص ــماره 20 کدمل ش

قنبرعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب کارگاه  به مســاحت 431 

ــع در  ــی واق ــی از 475 اصل ــاک شــماره 1 فرع ــع از پ مترمرب

بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــدادی ــول ح ــمی عبدالرس ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ         139660302026007170 شــماره    رای   -74

بــه  افارانــی  طاهــری  عباســعلی  آقــای       1396/05/10

شناســنامه شــماره  1  کدملــی  1291284435   صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه  بــه 

ــی از    ــاک شــماره  108   فرع ــع پ مســاحت 120.26   مترمرب

14458    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی عباســعلی 

ــی کرمان

مــورخ         139660302026011194 شــماره    رای   -75

بــه  مهرآبــاد  اکبــری  ماشــاءاله  آقــای      1396/06/21

ــن  ــی 1249639387 صــادره نائی شناســنامه شــماره 3 کدمل

فرزنــد محمــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت  107.93  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

-  فرعــی از 13889  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی مــی باشــد-رای شــماره    کــه خــود متقاضــی مال

خانــم     1396/06/21 مــورخ         139660302026011200

اقــدس اکبــری فیــض آبــاد بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 

1249620503 صــادره نائیــن فرزنــد رضــا قلــی در ســه دانــگ 

ــاحت   ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش مش

107.93  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 13889  اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026007967 شــماره    رای   -76

1396/05/23      خانــم ربابــه دهقانــی ارزنانــی بــه شناســنامه 

شــماره 1 کدملــی 1291693882 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 

اکبــر نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 139.72  

مترمربــع پــاک شــماره  169   فرعــی از 31   اصلــی واقــع در 

بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

مــورخ         139660302026008137 شــماره    رای   -77

1396/05/26      خانــم طاهــره رضــوی تیرانــی بــه شناســنامه 

ــد  ــان فرزن ــی 1283397412 صــادره اصفه شــماره 905 کدمل

سیدحســین بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه 

ــی  ــماره  309 اصل ــاک ش ــع از پ ــاحت 231.62  مترمرب مس

واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م

مــورخ         139660302026010491 شــماره    رای   -78

ــنامه  ــه شناس ــان ب ــول توانگری ــای عبدالرس 1396/06/11    آق

شــماره 452 کدملــی 1285573293 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ابوالقاســم در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  

188  مترمربــع پــاک شــماره 81  فرعــی از 31    اصلــی 

واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026007235 شــماره    رای   -79

1396/05/11    آقــای  حســین ســعادتمندفرد بــه شناســنامه 

شــماره 69 کدملــی 1290125211 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 

در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  279.50  

ــی  ــی از  14458   اصل ــماره  300   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــدی ــی کربکن ــمی عل ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ادامه در صفحه 9

امروز دوشنبه 29 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 579 روزنامه



9 رسانی اطالع  ادامه از صفحه 8
مــورخ         139660302026011286 شــماره    رای   -80

1396/06/23    آقــای حســن مظاهــری بــه شناســنامه 

ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 5659564658 ص ــماره 6 کدمل ش

حیــدر بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 106.80 

مترمربــع از پــاک شــماره 50  فرعــی از  14915   اصلــی واقــع 

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــودانی ــود زارع س ــمی محم ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ         139660302026008043 شــماره    رای   -81

1396/05/24    آقــای محمــد علــی ســوادکوهی بــه شناســنامه 

ــد  ــهر فرزن ــادره فریدونش ــی 1129722414 ص ــماره 1 کدمل ش

علــی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   92.05 

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 15180   اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــی ــک رســمی ســید حســن زارع الواســطه از مال

مــورخ         139660302026008095 شــماره    رای   -82

1396/05/25   آقــای مجیــد مومنــی دولــت ابــادی بــه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1291401334 ص ــماره 6 کدمل ــنامه ش شناس

ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ــی نســبت ب ــد عل فرزن

156.45 مترمربــع پــاک شــماره 1   فرعــی از 14874    اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس

مــورخ         139660302026005916 شــماره    رای   -83

1396/04/15   آقــای  مجیــد اکبــری ورپشــتی بــه شناســنامه 

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1284920860 ص ــماره 1078 کدمل ش

ــاب  ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ  ی ــه در ســه دان ــت ال رحم

ــماره  -  ــاک ش ــع پ ــاحت  137.40  مترمرب ــه مس ــه  ب خان

فرعــی از 13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

مــورخ         139660302026005914 شــماره    رای   -84

ــه شناســنامه شــماره  1396/04/15    خانــم ســمیه فخــاری ب

8 کدملــی 5499601127 صــادره تیــران کــرون فرزنــد ابراهیــم 

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

مســاحت  137.40  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13900   

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال

مــورخ         139660302026005396 شــماره    رای   -85

1396/04/04     خانــم عفــت حیــدری بــه شناســنامه شــماره 

علــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   5659608604 4 کدملــی 

ــه مســاحت 106.05  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ــر نســبت ب اکب

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره 15146   اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــان ــوان خرازی ــم اخ ــمی ابوالقاس ــک رس مال

مــورخ         139660302026008096 شــماره    رای   -86

بــه شناســنامه  ابراهیمــی  1396/05/25   خانــم حلیمــه 

شــماره 16 کدملــی 1199434396 صــادره شــهرضا فرزنــد 

اســماعیل نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 

21 مترمربــع پــاک شــماره 15178   اصلــی واقــع در بخــش 5 

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــعیدی ــاس میرس ــمی عب ــک رس مال

مــورخ         139660302026011276 شــماره    رای   -87

بــه  خوابجانــی  قدیریــان  تــوران  خانــم     1396/06/23

شناســنامه شــماره 57102  کدملــی 1281668559 صــادره 

ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــا نس ــد رض ــان فرزن اصفه

مســاحت 194.80 مترمربــع پــاک شــماره 5 فرعــی از14982   

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی رضا  و ابوالقاســم 

ــژاد ــوان ن ــی پهل ومرتض

مــورخ         139660302026011275 شــماره    رای   -88

ــنامه  ــه شناس ــم ب ــان اقاس ــران رمض ــم ای 1396/06/23   خان

شــماره 1254 کدملــی 1286398665 صــادره اصفهــان فرزنــد 

حســین نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 163.20 

ــع  ــی واق ــی از14982    اصل ــماره 5 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

مــع الواســطه از مالکیــن رســمی رضــا و ابوالقاســم و مرتضــی 

ــژاد ــوان ن پهل

مــورخ         139660302026011555 شــماره    رای   -89

1396/06/26   خانــم تــوران قدیریــان خوابجانــی به شناســنامه 

شــماره 57102 کدملــی 1281668559 صــادره اصفهــان فرزنــد 

رضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 20.70 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره 15025   اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــژاد ــوان ن مالکیــن رســمی عبــاس وبیگــم اغــا پهل

مــورخ         139660302026011189 شــماره    رای   -90

1396/06/21   آقــای اســداله لطفــی فروشــانی بــه شناســنامه 

شــماره 122 کدملــی 1141451034 صــادره خمینــی شــهر فرزند 

رمضانعلــی در ششــدانگ  یــک بــاب کارگاه  بــه مســاحت  

452.30  مترمربــع پــاک شــماره 598  فرعــی از 411   اصلــی 

واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026011189 شــماره    رای   -91

1396/06/21   آقــای اســداله لطفــی فروشــانی بــه شناســنامه 

شــماره 122 کدملــی 1141451034 صــادره خمینــی شــهر فرزند 

رمضانعلــی در ششــدانگ  یــک بــاب کارگاه  بــه مســاحت  

452.30  مترمربــع پــاک شــماره 598  فرعــی از 411   اصلــی 

واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026010691 شــماره    رای   -92

1396/06/14   آقــای محمــد رضــا شمســی پــور بــه شناســنامه 

ــد  ــهرکرد فرزن ــادره ش ــی 4621433490 ص ــماره 510 کدمل ش

تقــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت  103.30 مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 13900   

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــک رســمی مــی باشــد مال

مــورخ         139660302026010705 شــماره    رای   -93

1396/06/14   خانــم فــروزان مرادیــان بــه شناســنامه شــماره 

52185 کدملــی 1372807276 صــادره تبریــز فرزنــد عبدالعلی 

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

مســاحت  103.30 مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 13900    

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــک رســمی مــی باشــد مال

مــورخ         139660302026011116 شــماره    رای   -94

1396/06/20    آقــای فتــح الــه روزبهانــی بــه شناســنامه 

شــماره 186 کدملــی 6219554906 صــادره فریــدن فرزنــد 

ــاحت  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــرخ در شش ف

186.95   مترمربــع پــاک شــماره  36 فرعــی از 13900  اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس

مــورخ         139660302026007829 شــماره    رای   -95

ــنامه  ــه شناس ــواز ب ــان ن ــی مهم ــای مرتض 1396/05/21    آق

فرزنــد  آبــاده  شــماره 84 کدملــی 2411366256 صــادره 

ولــی در  ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  62.80  

ــی واقــع  ــع پــاک شــماره 56  فرعــی از 14915   اصل مترمرب

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــی باشــد م

مــورخ         139660302026007252 شــماره    رای   -96

ــنامه  ــه شناس ــژاد ب ــامی ن ــه اس ــم فاطم 1396/05/12   خان

شــماره 3831 کــد ملــی 0046237143   صــادره تهــران فرزنــد 

ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــر نس ــی اکب عل

ــی  ــماره 13900   اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 104.80  مترمرب مس

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی عبدالحســین صنعتــی

مــورخ         139660302026011584 شــماره    رای   -97

1396/06/26    اقــای مهــدی جوادیــان دســتجردی بــه 

ــی 6609861447 صــادره برخــوار  شناســنامه شــماره 21 کدمل

فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه به مســاحت 

54.60 متــر مربــع از پــاک شــماره 15178   اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

مــورخ         139660302026003743 شــماره    رای   -98

ــه  ــادی ب 1396/03/07   آقــای غامعلــی منصــوری حبیــب آب

شناســنامه شــماره 369 کدملــی 1286552011 صــادره اصفهــان 

ــه    ــام مخروب ــاب  حم ــک ب ــدانگ  ی ــان در شش ــد رمض فرزن

بــه مســاحت  134.60  مترمربــع پــاک شــماره 299  فرعــی 

از15177   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026006591 شــماره    رای   -99

1396/04/27    آقــای محمــود جعفــری به شناســنامه شــماره 

788 کدملــی 1289377472 صــادره اصفهــان فرزنــد مهــدی 

در  ششــدانگ  یــک بــاب کارگاه  بــه مســاحت 75 مترمربــع 

پــاک شــماره 268  فرعــی از 452   اصلــی واقــع در بخــش 16 

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026007280 شــماره    رای   -100

1396/05/12   آقــای  رضــا یوســف زاده بــه شناســنامه شــماره 

ــم  ــد قاس ــوار فرزن ــادره برخ ــی 5110346585 ص ــد مل 170 ک

نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

ــی  ــماره  111  فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 144.98 مترمرب ــه مس ب

از14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال

مــورخ         139660302026007280 شــماره    رای   -101

ــه شناســنامه  ــی ب ــی اعظم ــی ب ــرا ب ــم زه 1396/05/12   خان

ــد  ــگان فرزن ــادره گلپای ــی 1219040495 ص ــماره 405 کدمل ش

ــاب  ــگ مشــاع ازششــدانگ یکب ــه دودان ابوالقاســم نســبت ب

ســاختمان بــه مســاحت 144.98 مترمربــع پــاک شــماره 111  

فرعــی از  14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال

مــورخ         139660302026008178 شــماره    رای   -102

ــادی  ــمس آب ــفندیاری ش ــد اس ــای حمی 1396/05/26    آق

ــادره  ــی 1281020028 ص ــماره 59392 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

اصفهــان فرزنــد مصطفــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  

بــه مســاحت 13.04 مترمربــع از پــاک شــماره 13900  اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026008306 شــماره    رای   -103

1396/05/30   آقــای هوشــنگ شــیرانی بــه شناســنامه شــماره 

220 کدملــی 1286301580 صــادره اصفهــان فرزنــد محمدکریم 

ــه  ــاورزی ب ــک کش ــه مل ــک قطع ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس

ــی  ــماره 13900  اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 851.75  مترمرب مس

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــی  ــد و مرتض ــمی محم ــن رس ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ع

ــعود ــوک مس ــرف المل ــدری واش ص

مــورخ         139660302026008307 شــماره    رای   -104

1396/05/30   آقــای هوشــنگ شــیرانی بــه شناســنامه شــماره 

220 کدملــی 1286301580 صــادره اصفهــان فرزنــد محمدکریم 

ــه  ــاورزی ب ــک کش ــه مل ــک قطع ــدانگ ی ــه  شش ــبت ب نس

مســاحت 791.2 مترمربــع پــاک شــماره 13930  اصلــی واقــع 

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع 

الواســطه از مالــک رســمی حــاج کریــم شــیرانی

مــورخ         139660302026004071 شــماره    رای   -105

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاس بابای ــای عب 1396/03/10   آق

2747 کدملــی 4030368808 صــادره کبودراهنــگ فرزنــد 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــی نس قوچعل

243.9 مترمربــع پــاک شــماره 106فرعــی از 14915   اصلــی 

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــنی  ــی محس ــمی مصطف ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــی هماگران

مــورخ         139660302026007628 شــماره    رای   -106

1396/05/17    خانــم پروانــه علــی رضایــی شــهرکی بــه 

شناســنامه شــماره 73 کــد  ملــی 4622407231 صــادره 

شــهرکرد فرزنــد خیرالــه در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت 99.70   مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13806   

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی کاظــم میرجمــال 

ــن الدی

مــورخ   1396603020260  06516 شــماره  رای   -107

1396/04/25  آقــای محمــد علــی رازقــی بــه شناســنامه 

ــهر  ــادره ش ــی 0480479127 ص ــماره 0480479127 کدمل ش

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــد در ششــدانگ  ی ــد عبدالمجی ری فرزن

مســاحت  188.85  مترمربــع پــاک شــماره  24و25و31 

فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

مــورخ   1396603020260  05485 شــماره  رای   -108

ــادی  ــب آب ــی حبی ــیدابوالفضل مؤمن ــای  س 1396/04/07  آق

بــه شناســنامه شــماره 43 کدملــی 1290963800 صــادره 

ــه   ــاب خان ــد ســیدرضا بصــورت ششــدانگ یکب ــان فرزن اصفه

ــی  ــماره 55 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 78.40 مترمرب ــه مس ب

از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 

ــاج  ــمی ح ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی زاده ــی قاض عل

مــورخ   1396603020260  11288 شــماره  رای   -109

1396/06/23   آقــای رجبعلــی زارعــی بــه شناســنامه شــماره 

16 کدملــی 1291263152 صــادره اصفهــان فرزنــد مانــده 

علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

198.30 مترمربــع پــاک شــماره 13879 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــی ــن زارع ــمی حس ــک رس ــطه از مال الواس

110- رای شــماره 11672 1396603020260 مــورخ 1396/06/28   

آقــای محمدحســن وکیلــی بــه شناســنامه شــماره 617 

ــد علــی نســبت  کدملــی 1285946219 صــادره اصفهــان فرزن

ــه  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ــه ســه دان ب

اســتثنابهاثمنیه اعیانــی ان بــه مســاحت 151.80 مترمربــع 

پــاک شــماره 14017 اصلی)کــه بشــماره 204 فرعــی از14017 

اصلــی تبدیــل شــده( واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــور ــین بنکدارپ حس

111- رای شــماره 11674 1396603020260 مــورخ 1396/06/28  

آقــای منصــور فیــض الهــی بــه شناســنامه شــماره 476 

ــه  ــدرت ال ــد ق ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1285645200 ص کدمل

نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانــی ان بــه مســاحت 151.80 مترمربــع 

پــاک شــماره 14017 اصلی)کــه بشــماره 204 فرعــی از14017 

اصلــی تبدیــل شــده( واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــور  حســین بنکدارپ

112- رای شــماره 11614 1396603020260 مــورخ 1396/06/27   

آقــای فضــل الــه ملکوتــی خــواه بــه شناســنامه شــماره 827 

فرزنــد حســین  اصفهــان  کدملــی 5659068561 صــادره 

ــاحت 84.97  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس

ــع پــاک شــماره 120 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در  مترمرب

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــک رســمی عصمــت نجفــی الواســطه از مال

113- رای شــماره 10125 1396603020260 مــورخ 1396/06/09   

آقــای امیــر نظــری گلگونــی بــه شناســنامه شــماره 505 

ــی  ــر عل ــد قدی ــان فرزن ــادره فاورج ــی 1112089799 ص کدمل

نســبت بــه ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 192.50 

مترمربــع پــاک شــماره 15180 اصلــی واقــع در بخــش 5 

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــدی ــز زن ــک رســمی چنگی از مال

114- رای شــماره 11716 1396603020260 مــورخ 1396/06/28   

آقــای حســین نــادری درباغشــاهی بــه شناســنامه شــماره 415 

کدملــی 1283553589 صــادره اصفهــان فرزنــد کریــم نســبت 

ــه  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ــه ســه دان ب

مســاحت 266.90 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقع 

ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه در بخــش 5 ثب

مــع الواســطه از مالــک رســمی خانــم ســرور رضائــی

مــورخ   1396603020260  11717 شــماره  رای   -115

1396/06/28   خانــم زهــرا ابراهیمــی افارانــی بــه شناســنامه 

شــماره 2205 کدملــی 1282953729 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــاب  ــدانگ یکب ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــر نس باق

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 266.90 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 13900 اصل

ــم  ــک رســمی خان ــع الواســطه از مال ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی ــرور رضائ س

116- رای شــماره 09712 1396603020260 مورخ 1396/06/08   

ــی  ــه شناســنامه شــماره 694 کدمل ــی ب ــد رحیم ــای محم آق

ــی نســبت  ــد عبدالعل 1129073939 صــادره فریدونشــهر فرزن

بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 104.23 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره 15130 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی فاطمــه قرانــی

مــورخ   1396603020260  11253 شــماره  رای   -117

ــنامه  ــه شناس ــه ب ــان دمن ــه ترکی ــم بنفش 1396/06/22   خان

ــد  ــن فرزن ــی 0558521959 صــادره خمی شــماره 1627 کدمل

عــزت الــه نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 144 مترمربــع پــاک شــماره 15182 

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــک رســمی مــی باشــد   مال

مــورخ   1396603020260  11255 شــماره  رای   -118

1396/06/22    خانــم افســانه ترکیــان بــه شناســنامه شــماره 

ــد ســیف  ــدن فرزن ــی 1159398046 صــادره فری 2372 کدمل

ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــه نس ال

ســاختمان بــه مســاحت 144 مترمربــع پــاک شــماره 15182 

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال

119- رای شــماره 11236 1396603020260 مورخ 1396/06/22   

ــی  ــماره 2 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــین مظاه ــای حس آق

5499485178 صــادره تیــران و کــرون فرزنــد احمــد نســبت 

بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 253.20 

مترمربــع پــاک شــماره 17 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد 

120- رای شــماره 04056 1396603020260 مورخ 1396/03/10  

ــه شناســنامه شــماره 3682  ــاوری ب ــد حســن ی ــای محم آق

کدملــی 1218835151 صــادره گلپایــگان فرزنــد علــی اصغــر 

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

172.84 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد 

مــورخ   1396603020260  07246 شــماره  رای   -121

1396/05/12   آقــای حســین جبــارزارع بــه شناســنامه شــماره 

1140 کدملــی 1284543099 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

ــع پــاک شــماره 41فرعــی از 14458 اصلــی  150.42 مترمرب

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــارزارع ــزت جب ــمی ع ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

مــورخ   1396603020260  11273 شــماره  رای   -122

1396/06/23   آقــای غامحســین بهونــد بــه شناســنامه 

شــماره 91 کدملــی 2001906242 صــادره دزفــول فرزنــد مختــار 

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 230 

مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــان ــهرداری اصفه ــمی ش ــک رس مال

مــورخ   1395603020260  13372 شــماره  رای   -123

1395/08/11   اقــای علیرضــا کوچــک زاد خیابانــی  بــه 

شناســنامه شــماره  313  کدملــی  1284700690  صــادره 

ــگ مشــاع از  ــه ســه دان ــد اســداله  نســبت ب ــان  فرزن اصفه

ــع از  ــه مســاحت  174.88  مترمرب ــه  ب ششــدانگ یکبابخان

پــاک شــماره  6  فرعــی از 13929  اصلــی واقــع در بخــش 5 

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ   1395603020260  13373 شــماره  رای   -124

ــماره   ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــوران وهاب ــم ت 1395/08/11   خان

ــد  ــلیمان  فرزن ــادره مسجدس ــی  1971066605  ص 82  کدمل

مرتضــی  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبابخانــه  بــه مســاحت  174.88  مترمربــع از پــاک شــماره  

6  فرعــی از 13929  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک

مــورخ   1396603020260  12859 شــماره  رای   -125

ــه شناســنامه  ــوروزی باغکمــه ب 1396/07/20   آقــای کریــم ن

شــماره 8 کدملــی 1111796033 صــادره فاورجــان فرزنــد 

حســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 

508.55 مترمربــع از پــاک شــماره 882 فرعــی از412  اصلــی 

واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس

مــورخ   1396603020260  06859 شــماره  رای   -126

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــدری جون ــا حی ــای رض 1396/05/04  آق

شــماره 30 کدملــی 1290250391 صــادره اصفهــان فرزنــد 

اســماعیل نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 

مســاحت 173.96 مترمربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از14458 

ــداری مبایعــه  ــان خری ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفه اصل

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ســیف الــه امینــی

مــورخ   1396603020260  11618 شــماره  رای   -127

ــنامه  ــه شناس ــر ب ــتی ف ــاس دوس ــای عب 1396/06/27   آق

شــماره 17 کدملــی 6219782161 صــادره بوئیــن و میاندشــت 

فرزنــد حســینقلی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 

مســاحت 121.17 مترمربــع پــاک شــماره 33 فرعــی از15179 

ــداری مبایعــه  ــان خری ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفه اصل

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین هــادی 

ــی عابدین

مــورخ   1396603020260  11613 شــماره  رای   -128

1396/06/27   خانــم تاجمــاه نصرللهــی بــه شناســنامه شــماره 

101 کدملــی 4650275962 صــادره بروجــن فرزنــد مصطفــی 

نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 110 مترمربــع 

پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی مــی باشــد ــه خــود متقاضــی مال ک

مــورخ   1396603020260  09869 شــماره  رای   -129

ــه شناســنامه  ــاس صالحــی رزوهء ب ــای عب 1396/06/08   آق

شــماره 3561 کدملــی 5759243098 صــادره فریــدن فرزنــد 

ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــا نس محمدرض

ــی از14915  ــماره 206 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 90 مترمرب مس

ــداری مبایعــه  ــان خری ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفه اصل

ــرادی ــم م ــک رســمی رحی ــع الواســطه از مال ــادی م ــه ع نام

130- رای شــماره 09818 1396603020260 مورخ 1396/06/08   

ــه شناســنامه شــماره  ــدی ب ــری هرن ــی ذاک ــای مصطف ت آق

769 کدملــی 1287992013 صــادره اصفهــان فرزنــد غامرضــا 

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

ــی  ــع پــاک شــماره 109 فرعــی از14915 اصل 54.83 مترمرب

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع دربخ واق

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ربــاب بیگــم ماباشــی

مــورخ   1396603020260  11562 شــماره  رای   -131

ــه شناســنامه  ــه ب ــدر عســکری امین ــای حی 1396/06/26   آق

ــد  ــتان فرزن ــادره اردس ــی 1189447967 ص ــماره 56 کدمل ش

ــاع  ــهم مش ــدم س ــهم ونه-ص ــاه س ــه پنج ــبت ب ــد نس احم

ازیکصدوســی وســه ســهم وپنجــاه ونــه- صــدم ســهم 

ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 125.70 مترمربــع پــاک 

ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق شــماره 13900 اصل

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

مــورخ   1396603020260  11563 شــماره  رای   -132

1396/06/26   خانــم فاطمــه عســکری امنیــه بــه شناســنامه 

شــماره 2444 کدملــی 1290506541 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــدم  ــهم وهفتادوپنج-ص ــک س ــل وی ــه چه ــبت ب ــدر نس حی

ســهم مشــاع ازیکصدوســی وســه ســهم وپنجــاه ونــه- صــدم 

ــع  ــه مســاحت 125.70 مترمرب ــه ب ســهم ششــدانگ یکبابخان

پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی مــی باشــد ــه خــود متقاضــی مال ک

مــورخ   1396603020260  11565 شــماره  رای   -133

1396/06/26   خانــم ســهیا عســکری امنیــه بــه شناســنامه 

ــد  شــماره 132 کدملــی 1189345730 صــادره اردســتان فرزن

ــدم  ــهم وهفتادوپنج-ص ــک س ــل وی ــه چه ــبت ب ــدر نس حی

ســهم مشــاع ازیکصدوســی وســه ســهم وپنجــاه ونــه- صــدم 

ــع  ــه مســاحت 125.70 مترمرب ــه ب ســهم ششــدانگ یکبابخان

پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی مــی باشــد ــه خــود متقاضــی مال ک

مــورخ   1396603020260  11231 شــماره  رای   -134

1396/06/22   آقــای یدالــه مارانــی بــه شناســنامه شــماره 56 

کدملــی 1289921679 صــادره اصفهــان فرزند حســین نســبت 

بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 128.85 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــمی محمودصرام ــک رس از مال

مــورخ   1396603020260  05773 شــماره  رای   -135

1396/04/12   خانــم مرضیــه مهدیــان بــه شناســنامه شــماره 

673 کدملــی 1287235360 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 

جعفــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

117.35 مترمربــع پــاک شــماره 394 فرعــی از15177 اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

مــورخ   1396603020260  04574 شــماره  رای   -136

1396/03/21  آقــای جمشــید میرزاخانــی بــه شناســنامه 

ــد  ــهرضا فرزن ــادره ش ــی 1199380288 ص ــماره 519 کدمل ش

ســردار نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 229.81 

ــی واقــع در  ــع پــاک شــماره54 فرعــی از14915 اصل مترمرب

بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد  

مــورخ   1396603020260  11546 شــماره  رای   -137

1396/06/27   آقــای رمضــان رهبــری بــه شناســنامه شــماره 

ــدا  ــد راه خ ــهرضا فرزن ــادره ش ــی 1199749664 ص 15 کدمل

نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 245.65 

مترمربــع پــاک شــماره 102 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــد ــی برهمن ــمی تق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  06171 شــماره  رای   -138

1396/04/20    آقــای قدمعلــی جوادیــان بــه شناســنامه 

ــه  ــوار و میم ــادره برخ ــی 6609763801 ص ــماره 104 کدمل ش

ــازه  ــه و مغ ــاب خان ــک ب ــر در ششــدانگ  ی ــی اکب ــد عل فرزن

ــع پــاک شــماره   -  ــه مســاحت  136.75 مترمرب ــه ب متصل

فرعــی از 15082 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

مــورخ   1396603020260  11400 شــماره  رای   -139

1396/06/25  آقــای  کرمعلــی نجفــی نیســیانی به شناســنامه 

ــد  ــتان فرزن ــادره اردس ــی 1189814285 ص ــماره 49 کدمل ش

محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان به مســاحت 

227.50 مترمربــع پــاک شــماره 123 فرعــی از14915 اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد    

مــورخ   1396603020260  11535 شــماره  رای   -140

1396/06/26    آقــای علــی مظاهــری بــه شناســنامه شــماره 

ــا  ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283557908 ص 904 کدمل

نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 141.55 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره 14964 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی مــع الواســطه از 

ــوری ــی غف ــمی مرتض ــک رس مال

مــورخ   1396603020260  22860 شــماره  رای   -141

1395/12/24    آقــای غامحســین صادقــی قهســاره بــه 

شناســنامه شــماره 24 کدملــی 1189742616 صادره اردســتان 

ــگ مشــاع ازششــدانگ  ــه ســه دان ــدهللا نســبت ب ــد عب فرزن

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 145.47 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

119فرعــی از 14915اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک رســمی 

ــی ــن نجف ــن الدی شــیخ زی

مــورخ   1396603020260  22861 شــماره  رای   -142

بــه  1395/12/24    خانــم شــوکت محمــودی قهســاره 

شناســنامه شــماره 40 کدملــی 1189761564 صــادره اردســتان 

ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــواد نس ــد ج فرزن

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 145.47 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

119فرعــی از 14915اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک رســمی 

ــی ــن نجف ــن الدی ــیخ زی ش

مــورخ   1396603020260  11679 شــماره  رای   -143

1396/06/28   آقــای علــی صادقــی بابوکانــی بــه شناســنامه 

شــماره 13562 کدملــی 1292663881 صــادره اصفهــان فرزند 

ــاب  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ــه چهاردان محمــد نســبت ب

ســاختمان بــه مســاحت 231.50 مترمربــع پاک شــماره 127 

فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد    

مــورخ   1396603020260  11680 شــماره  رای   -144

1396/06/28    آقــای مرتضــی دهقانــی پــوده بــه شناســنامه 

شــماره 23129 کدملــی 1292384433 صــادره اصفهــان 

فرزنــد احمدنســبت بــه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 231.50 مترمربــع پاک شــماره 127 

فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد     خــود متقاضــی مال

مــورخ   1396603020260  11556 شــماره  رای   -145

بــه  ابــادی  دولــت  داوری  ناصــر  آقــای    1396/06/26

شناســنامه شــماره 96 کدملــی 6609548900 صــادره برخــوار 

فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 

141 مترمربــع پــاک شــماره 15189 اصلــی واقــع در بخــش 5 

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی مــع الواســطه از 

ــی ــای جلوخان ــله ه ــمی محمودش ــک رس مال

مــورخ   1396603020260  11279 شــماره  رای   -146

بــه  ابــاذری اصفهانــی  آقــای مرتضــی       1396/06/23

شناســنامه شــماره 2128 کدملــی 1286730848 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه 

بــه مســاحت 25.70 مترمربــع پاک شــماره 1 فرعــی از15017 

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی عبدالــه مهاجرانی

مــورخ   1396603020260  11244 شــماره  رای   -147

1396/06/22   آقــای ســیددانیال جمشــیدپور بــه شناســنامه 

شــماره 4680353465 کدملــی 4680353465 صــادره اردل 

فرزنــد ســیدماذن نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

بــه مســاحت 116.25 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد      

مــورخ   1396603020260  11291 شــماره  رای   -148

1396/06/23  آقــای  حســین خیــری بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  برخوارومیمــه  صــادره   6609787212 57 کدملــی 

احمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 132.80 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره 15175 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد        

مــورخ   1396603020260  11277 شــماره  رای   -149

ــنامه  ــه شناس ــزی ب ــان ج ــزت زندی ــم ع 1396/06/23   خان

ــد  ــان فرزن ــی 1285382013 صــادره اصفه شــماره 262 کدمل

ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ســید رضــا نســبت ب

145.90 مترمربــع پــاک شــماره 14990 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــی ــی خوابجان ــمی میرزاعل ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  07520 شــماره  رای   -150

1396/05/16    اقــای اصغــر یارعلــی به شناســنامه شــماره 52 

کدملــی 2411356757 صــادره ابــاده فرزنــد نجیــم بصــورت 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 

248.40 متــر مربــع از پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد        

مــورخ   1396603020260  07521 شــماره  رای   -151

1396/05/16  خانــم  بلقیــس قناعتــی بــه شناســنامه شــماره 

7 کدملــی 2411407610 صــادره ابــاده فرزنــد جعفــر بصــورت 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 

248.40 متــر مربــع از پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

مــورخ   1396603020260  11293 شــماره  رای   -152

1396/06/23 آقــای حســن ســبزعلی بــه شناســنامه شــماره 

ــد مرتضــی  ــاد فرزن 18 کدملــی 1092022260 صــادره نجــف اب

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

189.06 مترمربــع پــاک شــماره 26و27 فرعــی از15177  

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس مال

تاریخ انتشار نوبت       14 /96/08

تاریخ انتشار نوبت دوم 96/08/29

م الف /   25526        کیمیای وطن  

زهــره ایروانــی  رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک شــمال 

ن صفها ا

 مفاد آرا ء
آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی وس ــف اراض ــن تکلی تعیی

ثبــت ســمیرم139617436895—23/08/1396 برابــر آراء 

صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 

ــد ســند رســمی مســتقر در اداره  اراضــی و ســاختمانهای فاق

ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســمیرم بــه اســتناد اســناد 

رســمی مالکیــت مشــاعی و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات 

ــذا  ــه متقاضیــان محــرز گردیــده اســت . ل مفــروزی و مالکان

طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 

ــه  ــن نام ــاده 13 آئی ــد ســند رســمی و م و ســاختمانهای فاق

ــا  ــورد تقاض ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــی آن مش اجرای

ــف دو  ــف ال ــوم درردی ــاع عم ــور اط ــه منظ ــر ب ــرح زی ــه ش ب

نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود و ردیــف ب 

ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــت در صورت ــک نوب دری

ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــد میتواننــد 

ــه  ــه مــدت 2 مــاه نســبت ب از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب

ردیــف ) الــف ( و بــه مــدت یــک مــاه نســبت بــه ردیــف ) ب 

( اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 

ســمیرم تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  مــدت یــک ماه 

ــه مرجــع  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم  اعت از تاری

ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد ، بدیه ــم نماین ــی تقدی قضائ

مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــت صادرخواهــد شــد . مالکی

  ردیف الف :
مورخــه   139560302014003136 شــماره  رای  1-برابــر 

1395/09/14آقــای رضــا پیرمرادیــان بــه ش.م 1209676818 

ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــوازی س ــنگ م ــد هوش فرزن

یکبــاب ســاختمان تجــاری مســکونی به مســاحت ششــدانگ  

151/10  متــر مربــع قســمتی از پــاک 1136 فرعــی از 1 اصلــی 

ــه موجــب  ــی  ب ــرزا رضــا کرمان ــان می ــع در ســمیرم خیاب واق

ســند رســمی شــماره 1390/12/21-21865 دفتر 178 ســمیرم 

ــان  . ــه محمــد  حســن پیرمرادی ــادی از ورث ــه ع و قولنام

مورخــه   139560302014003137 شــماره  رای  2-برابــر 

ش.م  بــه  پیرمرادیــان  هوشــنگ  1395/09/14آقــای 

1209086050 فرزنــد ابوالقاســم مــوازی ســه دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری مســکونی به مســاحت 

ششــدانگ  151/10  متــر مربــع قســمتی از پــاک 1136 فرعــی 

از 1 اصلــی واقــع در ســمیرم خیابــان میــرزا رضــا کرمانــی  بــه 

موجــب ســند رســمی شــماره 1390/12/21-21865 دفتــر 178 

ســمیرم و قولنامــه عــادی از ورثــه محمــد  حســن پیرمرادیــان  

.

مورخــه   139660302014000039 شــماره  رای  3-برابــر 

ش.م  بــه  آفریــن  جهــان  مصطفــی  آقــای   1396/01/16

ــاع از  ــگ مش ــج دان ــکندرموازی پن ــد اس 4231101930 فرزن

ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 17097  

متــر مربــع قســمتی از پــاک شــماره 305 اصلــی واقــع 

ــماره  ــند ش ــب س ــه موج ــار راه   ب ــتای چه ــمیرم روس در س

6596 دفتــر 354 خریــداری از حســنعلی جاویــدی و حمــزه 

جاویــدی.

مورخــه   139660302014000193 شــماره  رای  4-برابــر 

ــه ش.م 6329867151  ــران رئیســی ب ــم ای 1396/01/28 خان

فرزنــد محمــد مــوازی یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 

ــع  ــر مرب ــدانگ 17097  مت ــاحت شش ــه مس ــاغ ب ــه ب قطع

قســمتی از پــاک شــماره 305 اصلــی واقــع در ســمیرم 

روســتای چهــار راه  بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــن. ــان آفری ــی جه ــای مصطف آق

مورخــه   139660302014000531 شــماره  رای  5-برابــر 

ش.م  بــه  قربانــی   عبدالوهــاب  1396/02/16آقــای 

ــن  ــه زمی ــک قطع ــد بهمــن ششــدانگ ی 1209836246 فرزن

مزروعــی بــه مســاحت 14767  متــر مربــع پــاک شــماره7 

فرعــی از 446  اصلــی کــه قبــا قســمتی از پــاک 204/1 بــوده 

واقــع در ســمیرم مزرعــه چارخلــو معــروف بــه حســین آبــاد به 

ــای  موجــب مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه  از طــرف آق

ــی  . ــین قربان ــر حس می

مورخــه   139660302014000846 شــماره  رای  6-برابــر 

ش.م  بــه  جعفــری  شــهربانو  خانــم   1396/03/09

1209535459 فرزنــد علــی داد مــوازی ســه دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 5446  

ــع در  ــی واق ــماره 180 اصل ــاک ش ــمتی از پ ــع قس ــر مرب مت

ــه  ــی ب ــن عل ــد ب ــه زی ــروف ب ــودان مع ــه نخ ــمیرم مزرع س

موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف ورثــه علیــداد جعفــری.

مورخــه   139660302014000851 شــماره  رای  7-برابــر 

1396/03/10 آقــای ســپهدار نصیــری بــه ش.م 1209535726 

فرزنــد اســداله مــوازی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 

ــع  ــر مرب ــدانگ 5446  مت ــاحت شش ــه مس ــاغ ب ــه ب قطع

قســمتی از پــاک شــماره 180 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه 

نخــودان معــروف بــه زیــد بــن علــی بــه موجــب مبایعــه نامــه 

ــری. ــادی از طــرف شــهربانو جعف ع

مورخــه   139660302014000912 شــماره  رای  8-برابــر 

1396/03/13 آقــای آیــت هللا داودی ســمیرمی بــه ش.م 

1209672741 فرزنــد نجاتعلــی  ششــدانگ یکبــاب خانــه  

بــه مســاحت157 متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره 

ــدس  ــان ق ــمیرم خیاب ــع در س ــی واق ــی از 1 اصل 2423فرع

روبــروی بهزیســتی بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی ازمالکیت 

ــورزاده .   ــان منص ــی خ عل

مورخــه   139660302014001200 شــماره  رای  9-برابــر 

ش.م  بــه  افشــاری  علــی  محمــد  آقــای   1396/03/30

ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ــر  شش ــی اکب ــد عل 1209632020 فرزن

تحتانــی و خانــه فوقانــی  بــه مســاحت881/7متر مربــع 

ــع در  ــی واق ــی از 1 اصل ــماره 3686فرع ــاک ش ــمتی ازپ قس

ســمیرم خیابــان شــیخ مفیــد   از مالکیــت مشــاعی متقاضی.

مورخــه   139660302014001201 شــماره  رای  10-برابــر 

ش.م  بــه  تیمــوری  شــکراله  آقــای   1396/03/30

ــه  ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ــد فضــل ال 2293706737 فرزن

بــه مســاحت241/50 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 48  

اصلــی واقــع در ســمیرم قریــه گرمــوک   بــه موجــب مبایعــه 

نامــه عــادی از مالکیــت ورثــه گنجعلــی تیمــوری.

مورخــه   139660302014001202 شــماره  رای  11-برابــر 

ــه ش.م 1209495171  ــری تیمــوری ب ــم کب 1396/03/30 خان

فرزنــد شــکراله ششــدانگ یکبــاب خانه بــه مســاحت305/15 

ــی  ــی از 48 اصل ــماره 209 فرع ــاک ش ــمتی پ ــع قس مترمرب

ــادی از  ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ــوک ب ــه گرم ــع درقری واق

ــم داودی. ــا بیگ ــم آغ ــت خان مالکی

مورخــه   139660302014001474 شــماره  رای  12-برابــر 

ش.م  بــه  نادریــان  ســاطین  خانــم   1396/04/17

8229385116 فرزنــد اردشیرششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه 

مســاحت33339/70مترمربع قســمتی ازپــاک شــماره 285 

ــب  ــه موج ــفلی ب ــن س ــت قری ــمیرم دول ــع در س ــی واق اصل

ــا  ــی رض ــت عل ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

نادریــان.

مورخــه   139660302014001475 شــماره  رای  13-برابــر 

ش.م  بــه  نادریــان  ســاطین  خانــم   1396/04/17

ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــد اردشیرشش 8229385116 فرزن

مزروعــی بــه مســاحت 13360040مترمربــع قســمتی ازپــاک 

شــماره 285 اصلــی واقــع در ســمیرم دولــت قریــن ســفلی به 

موجــب مبایعــه نامــه عــادی ازمالکیــت امرالــه پیرمرادیــان .

مورخــه   139660302014001714 شــماره  رای  14-برابــر 

ــه ش.م  ــی ب ــم مقام ــت قائ ــید رحم ــای س 1396/05/02 آق

1209858495 فرزنــد ســید یوســف ششــدانگ یکبــاب خانــه 

ــع پــاک شــماره 2333 فرعــی  ــه مســاحت105/70 مترمرب ب

ــوی بــن بســت  ــان مول از یــک اصلــی واقــع در ســمیرم خیاب

بهــار   بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از آقــای داراب جعفری.

مورخــه   139660302014001809 شــماره  رای  15-برابــر 

1396/05/09خانــم مــاه نســاء آقائــی حســن آبــادی بــه 

ش.م 1209210541 فرزنــد چراغعلــی مــوازی پنــج و نیــم  

ــاغ  بــه مســاحت  دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک قطعــه ب

ششــدانگ 2408متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره 345/5 

اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه چشــمه داشــلی باغــی 

ــت  ــادی  از مالکی ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ــاد ب ــن آب حس

ــیامک. ــد س ــدی محم ــمی عی رس

مورخــه   139660302014001810 شــماره  رای  16-برابــر 

ش.م  بــه  ســیامک  محمــد  عیــدی  آقــای   1396/05/09

1209304902 فرزنــد علــی شــیر مــوازی نیــم  دانــگ مشــاع 

ــدانگ  ــاحت شش ــه مس ــاغ  ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی از  شش

ــی  ــماره 345/5 اصل ــاک ش ــمتی ازپ ــع قس ــر مرب 754مت

واقــع در ســمیرم مزرعــه چشــمه داشــلی باغــی حســن آبــاد 

بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی  از مالکیــت رســمی عیــدی 

ــاک.  ــه پ ــن اولی ــیامک مالکی ــد س محم

مورخــه   139660302014001811 شــماره  رای  17-برابــر 

1396/05/09عیــدی محمــد ســیامک بــه ش.م 1209304902 

فرزنــد علــی شــیر مــوازی نیــم  دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 

ــع  ــه مســاحت ششــدانگ 2408متــر مرب ــاغ  ب یــک قطعــه ب

ــمیرم  ــع در س ــی واق ــماره 345/5 اصل ــاک ش ــمتی ازپ قس

ــب  ــه موج ــاد ب ــن آب ــی حس ــلی باغ ــمه داش ــه چش مزرع

مبایعــه نامــه عــادی  از مالکیــت رســمی عیــدی محمــد 

ــاک. ــه پ ــن اولی ــیامک مالکی س

مورخــه   139660302014001812 شــماره  رای  18-برابــر 

1396/05/09خانــم مــاه نســاء آقائــی حســن آبــادی بــه 

ش.م 1209210541 فرزنــد چراغعلــی مــوازی پنــج و نیــم  

ــاغ  بــه مســاحت  دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک قطعــه ب

ششــدانگ 754متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره 345/5 

اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه چشــمه داشــلی باغــی 

ــت  ــادی  از مالکی ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ــاد ب ــن آب حس

ــیامک. ــد س ــدی محم ــمی عی رس

مورخــه   139660302014001813 شــماره  رای  19-برابــر 

ــه ش.م 1209254654  ــی ب ــه جمال ــم فاطم 1396/05/09خان

ــگ مشــاع از ششــدانگ  ــم  دان ــوازی نی ــد عباســعلی م فرزن

یــک قطعــه بــاغ  بــه مســاحت ششــدانگ 4933متــر مربــع 

ــمیرم  ــع در س ــی واق ــماره 388/1 اصل ــاک ش ــمتی ازپ قس

چــم ســنگر مزرعــه خلیفــه بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی  از 

ــی . ــه ول ــور ورث ــی پ ــت منیجــه زال مالکی

مورخــه   139660302014001814 شــماره  رای  20-برابــر 

1396/05/09آقــای علیرضــا بهنــام بــه ش.م 1209150832 

فرزنــد طهماســب مــوازی پنــج و نیــم  دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ  بــه مســاحت ششــدانگ 

ــی  ــماره 388/1 اصل ــاک ش ــمتی ازپ ــع قس ــر مرب 4933مت

ــب  ــه موج ــه ب ــه خلیف ــنگر مزرع ــم س ــمیرم چ ــع در س واق

مبایعــه نامــه عــادی  از مالکیــت منیجــه زالــی پــور ورثــه ولی .

مورخــه   139660302014001874 شــماره  رای  21-برابــر 

1396/05/12خانــم صدیقــه کریمــی بــه ش.م 1209061090 

فرزندابوالقاســم مــوازی ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یک 

ــه مســاحت ششــدانگ 4520 متــر  قطعــه زمیــن مزروعــی ب

ــع در ســمیرم  ــی واق ــاک شــماره12 اصل ــع قســمتی ازپ مرب

مزرعــه کتــه گبــری بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــاس ســامی. ــه الی ورث

مورخــه   139660302014001875 شــماره  رای  22-برابــر 

ش.م  بــه  ســامی  رضــا  محمــد  1396/05/12آقــای 

1209647461 فرزنــد الیــاس مــوازی ســه دانــگ مشــاع 

از  ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 

40263متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره12 اصلــی واقــع در 

ســمیرم مزرعــه کتــه گبــری بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از 

ــامی. ــاس س ــه الی ــرف ورث ط

مورخــه   139660302014001876 شــماره  رای  برابــر   -23

1396/05/12خانــم صدیقــه کریمــی بــه ش.م 1209061090 

ــدانگ  ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــوازی س ــم م فرزندابوالقاس

یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 40263 متــر مربــع 

قســمتی ازپــاک شــماره12 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه 

ــه  ــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف ورث ــری ب ــه گب کت

ــامی.  ــاس س الی

مورخــه   139660302014001877 شــماره  رای  24-برابــر 

ش.م  بــه  ســامی  رضــا  محمــد  1396/05/12آقــای 

1209647461 فرزنــد الیــاس مــوازی ســه دانــگ مشــاع 

ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی از  شش

ششــدانگ 4520متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره12 

ــب  ــه موج ــری ب ــه گب ــه کت ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق اصل

مبایعــه نامــه عــادی از طــرف ورثــه الیــاس ســامی.

مورخــه   139660302014001878 شــماره  رای  25-برابــر 

1396/05/12آقــای اســماعیل رشــیدی بــه ش.م 1209690977 

ــدانگ  ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــوازی س ــفندیار م ــد اس فرزن

ــر  ــدانگ 266 مت ــاحت شش ــه مس ــه ب ــه دو طبق ــاب خان یکب

ــی  ــک اصل ــی از ی ــماره1321 فرع ــاک ش ــمتی ازپ ــع قس مرب

ــه  ــه نام ــب مبایع ــه موج ــی ب ــه مصل ــمیرم کوچ ــع در س واق

ــیدی. ــهریار رش ــفندیار و ش ــرف اس ــادی از ط ع

مورخــه   1396603020140018799 شــماره  رای  26-برابــر 

ــه ش.م 1209675951  1396/05/12آقــای ابراهیــم رشــیدی ب

ــدانگ  ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــوازی س ــفندیار م ــد اس فرزن

ــر  ــدانگ 266 مت ــاحت شش ــه مس ــه ب ــه دو طبق ــاب خان یکب

ــی  ــک اصل ــی از ی ــماره1321 فرع ــاک ش ــمتی ازپ ــع قس مرب

ــه  ــه نام ــب مبایع ــه موج ــی ب ــه مصل ــمیرم کوچ ــع در س واق

ــیدی. ــهریار رش ــفندیار و ش ــرف اس ــادی از ط ع

مورخــه   1396603020140020539 شــماره  رای  27-برابــر 

ش.م  بــه  هاشــمی  مصطفــی  1396/05/28آقــای 

ــگ مشــاع از   ــوازی ســه دان ــد علیرضــا م 1209707799 فرزن

ــاحت  ــه مس ــی ب ــی و فوقان ــه تحتان ــاب خان ــدانگ یکب شش

ــماره2369  ــاک ش ــمتی ازپ ــع قس ــر مرب ــدانگ 204 مت شش

فرعــی از یــک اصلــی واقــع در ســمیرم خیابــان مولــوی کوچــه 

بــاغ ازمالکیــت مشــاعی متقاضــی ســند شــماره 9852-

ســمیرم.  353 1396/04/13دفتــر 

مورخــه   139660302014002054 شــماره  رای  28-برابــر 

ش.م  بــه  هاشــمی  مرتضــی  آقــای   1396/05/28

ــاع  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــا م ــد علیرض 1209874342 فرزن

از  ششــدانگ یکبــاب خانــه تحتانــی و فوقانــی بــه مســاحت 

ــماره2369  ــاک ش ــمتی ازپ ــع قس ــر مرب ــدانگ 204 مت شش

فرعــی از یــک اصلــی واقــع در ســمیرم خیابــان مولــوی کوچــه 

بــاغ ازمالکیــت مشــاعی متقاضــی ســند شــماره 9852-

ســمیرم.  353 1396/04/13دفتــر 
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پیشهناد فیلم

بیدار شو آرزو

کارگردان و نویسنده: کیانوش عیاری
بازیگران: بهناز جعفری، مهران رجبی

کارگــردان »بــودن یــا نبــودن« ســال 1383 همزمــان 
ــریال »روزگار  ــاخت س ــم، س ــب ب ــه مهی ــوع زلزل ــا وق ب
ــا  ــت ت ــم رف ــه ب ــرد و ب ــا ک ــه کاره ره ــب«اش را نیم قری
فیلمــی را بســازد کــه »بیــدار شــو آرزو« نــام گرفــت؛ 
فیلمــی کــه بــه دلیــل تلخــی زیــاد، خــود عیــاری هــم در 
ــد کــرد  ــه اکرانــش نبســت و بارهــا تاکی آن ســال ها دل ب
ــی  ــران عموم ــا اک ــنواره ها ی ــرای جش ــم را ب ــن فیل ــه ای ک
نســاخته اســت؛ بلکــه نیتــش از ســاخت »بیدار شــو آرزو« 
ایــن بــوده کــه آب خــوش از گلــوی هیــچ یــک از مســئوالن 

ــرود.  ــن ن ــه پایی ــا زلزل ــط ب مرتب
فیلــم »بیدارشــو آرزو«، دربــاره معلــم جوانــی اســت کــه در 
ــح  ــد؛ صب ــم زندگــی می کن ــک ب یکــی از روســتاهای نزدی
زلزلــه خــود را از زیــر آوار بیــرون می کشــد و می بینــد 
همــه اهالــی روســتا زیــر آوار مانده انــد؛ پــس پــای پیــاده 
ــای  ــا صحنه ه ــم ب ــا در ب ــد؛ ام ــم راه می افت ــمت ب ــه س ب
مهیب تــری برخــورد می کنــد و ناچــار بــرای کمــک در 

ــد. ــهر می مان ش
ــو آرزو«  ــدار ش ــد: »بی ــم می گوی ــن فیل ــاره ای ــاری درب عی
ــه نیــت جلــب توجــه مســئوالن ســاخته شــد؛ چــون مــا  ب
ــت و  ــل اس ــم روی گس ــه می دانی ــتیم ک ــوری هس در کش
ــران  ــاال روزی در ته ــه احتم ــم ک ــاع داری ــت اط سال هاس
ــود  هــم، چنیــن اتفاقــی خواهــد افتــاد. تصــور مــن ایــن ب
ــاره  کــه پــس از گزارشــی کــه حــدود چنــد ســال قبــل درب
ــه ژاپنی هــا داده شــد و آن هــا هــم  ــه  تهــران ب احتمــال زلزل
هشــدار ترســناکی دادنــد، دســت کــم اتفــاق خاصــی بیفتــد؛ 
ــه  ــد ب ــزار کارمن ــال 260 ه ــت از انتق ــع صحب ــون آن موق چ
خــارج از تهــران بــود کــه بــه همــراه خانواده هایشــان ممکــن 
ــه  ــی ن ــری برســند؛ ول ــون نف ــک میلی ــت ی ــه جمعی ــود ب ب

ــه اتفــاق دیگــری را شــاهد بودیــم. ایــن اتفــاق افتــاد و ن

حرف و نقل

ــژه  ــانی که به وی ــاد از کس ــا انتق ــد ب ــرام برومن  احت
پــس از زلزلــه کرمانشــاه شــایعه پراکنی می کننــد، 
ــدر جعــل  ــده ای این ق ــه ع ــاه اســت ک ــن گن گفــت: ای
واقعیــت می کننــد تــا چیــزی را خــاف آنچــه هســت 

بــه مــردم بقبوالننــد.
 کاوه میرعباســی، مترجــم و داســتان نویس، بــا 
بیــان اینکــه زندگینامه نویســی در ایــران هنوز پــا نگرفته 
ــه  ــم ک ــی داری ــی مهم ــای ادب ــد: ژانره ــت، می گوی اس
هنــوز پــا نگرفته انــد؛ چــه رســد بــه زندگینامه شــخصی.

 امیــر ســیدزاده، تهیه کننــده فیلــم ســینمایی 
»شــماره 1۷ ســهیا«، بــه کارگردانــی محمود غفــاری که 
در بخــش چشــم انداز ســی و پنجمیــن جشــنواره ملــی 
فیلــم فجــر بــه نمایــش درآمــده بــود، گفت: متاســفانه 
هیــچ ســرگروهی بــرای اکــران ایــن فیلم ســینمایی در 

اختیــار مــا قــرار نمی دهنــد.
ــا  ــاه آپادان ــم کوت ــی فیل ــنواره مل ــه جش  دبیرخان
ــر  ــه دفت ــاه ۹6 ب ــخ 10 دی م ــا تاری ــه ت ــی را ک فیلم های
ــام کــرده و بــرای بررســی بــه  جشــنواره برســند، ثبت ن

ــپارد. ــنواره می س ــاب جش ــت انتخ ــت هیئ دس
ــون، در  ــر ســینما و تلویزی ــگان، بازیگ  مســعود رای
ــاب  ــرپل ذه ــادری س ــتای ق ــه زدگان روس ــان زلزل می

حاضــر شــد.
 عروســک های نمایــش »افســانه دیــگ و کــدو« 

مهمــان کــودکان ســرپل ذهابــی شــدند.
 »Kimi no Na Wa« انیمــه »اســم تــو« یــا  
ســاخته ماکوتــو شــینکای، بــا گذشــت مــدت کوتاهــی 
ــهر  ــت »ش ــته توانس ــال گذش ــش در س ــس از اکران پ
ــده ترین  ــال شناخته ش ــدت 1۵ س ــه م ــه ب ارواح« را ک
انیمــه ژاپنــی بــرای غربی هــا بــود، کنــار بزنــد و تبدیــل 
بــه محبوب تریــن انیمــه شــود. ایــن فیلــم بــا فروشــی 
331 میلیــون دالری، »شــهر ارواح« بــا 28۹ میلیــون دالر 
ــار زد و ایــن در حالــی اســت کــه بخــش  فــروش را کن
اعظــم فــروش آن، یعنــی 1۹2.۵ میلیــون دالر، در ژاپــن 

بــود.
ــم  ــی فیل ــن جشــنواره بین الملل  بیســت  و پنجمی
»کمراایمــج« لهســتان کــه مهم تریــن رویداد ســینمایی 
در عرصــه فیلمبــرداری سینماســت، جایــزه »قورباغــه 
طایــی« بهتریــن فیلــم ســال را بــه »در جســم و روح« 
ــرد. »در جســم و  ــا ک ــادی« اعط ــو انی ســاخته »الدیک
ــال  ــه امس ــای« ک ــت هرب ــرداری »می ــا فیلمب روح« ب
نماینــده ســینمای مجارســتان در شــاخه بهتریــن فیلم 
خارجــی جوایــز ســینمایی اســکار اســت، پیــش از ایــن 
موفــق بــه کســب جایــزه خــرس طــای بهتریــن فیلــم 

از برلیــن شــده اســت.
 انیمیشــن 6 دقیقــه ای »آلفابــت« ســاخته کیانوش 
ــه بخــش مســابقه پنجمیــن دوره جشــنواره  ــدی ب عاب
»ســیولیتا« مکزیــک راه یافــت. جشــنواره »ســایولیتا« 
برگــزار  فوریــه 2018  تــا ۴  ژانویــه  از 31   مکزیــک 

می شود.
ــود را  ــرت های خ ــی کنس ــون در حال ــد همای  حام
پــس از مــاه محــرم و صفــر از تاریــخ 1۷ آذر آغــاز خواهــد 
کــرد کــه عوایــد ایــن کنســرت قرار اســت بــه زلزلــه زدگان 

غــرب کشــورمان اختصــاص داده شــود.

کوتاه اخبار 
حضور »ماجرای نیمروز« در 

جشنواره فیلم »گوآ«
ــه کارگردانــی محمدحســین   فیلــم »ماجــرای نیمــروز« ب
در  رضــوی  محمــود  ســید  تهیه کنندگــی  و  مهدویــان 
بخــش ســینمای جهــان در چهــل و هشــتمین جشــنواره 
ــی رود.  ــرده م ــوآ« روی پ ــد - گ ــم »هن ــی فیل بین الملل
ــن  ــی و پنجمی ــی س ــز اصل ــده جوای ــه برن ــم ک ــن فیل ای
بــه  ایــن  از  پیــش  اســت،  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
پخش کنندگــی بنیــاد ســینمایی فارابــی در جشــنواره 
بین المللــی فیلــم »جنایــت و مکافــات« )ترکیــه( حضــور 
ــای  ــی از رویداده ــش در یک ــرای نمای ــون ب ــته و اکن داش
پانزده گانــه ای کــه طبــق تقویــم فیاپــف از رده رقابتــی 
ــده  ــه ش ــتند، پذیرفت ــوردار هس ــف( برخ ــی )ال بین الملل

ــت.  اس
ــا ۷ آذر ســال جــاری  ــان ت ــه از 2۹ آب ــن جشــنواره ک در ای
در کشــور هندوســتان برگــزار می شــود، فیلم هایــی چــون 
»آن ســوی ابرهــا« ســاخته مجیــد مجیــدی )بــه عنــوان 
فیلــم افتتاحیــه(، »بــدون تاریــخ، بــدون امضــا« ســاخته 
ــز  ــار نی ــس آبی ــاخته نرگ ــس« س ــد و »نف ــد جلیلون وحی

ــد. ــی می کنن ــران را نمایندگ ــن ای ــینمای نوی س

انتصاب دبیر و اعضای هیئت علمی 
جایزه جالل

ــه  ــی جداگان ــامی در احکام ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــی  ــزه ادب ــن جای ــی دهمی ــت علم ــای هیئ ــر و اعض دبی

ــرد.  ــوب ک ــد را منص ــال آل احم ج
ــانی وزارت  ــی و اطاع رس ــط عموم ــز رواب ــزارش مرک ــه گ ب
ــی در  ــاس صالح ــید عب ــامی، س ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــزه  ــتم جای ــده دوره هش ــی، برگزی ــهریار عباس ــی ش حکم
ادبــی جــال آل احمــد، را بــه عنــوان دبیــر علمــی دهمیــن 

ــزه منصــوب کــرد.  ــن جای دوره ای
ــر  ــوی وزی ــری از س ــه دیگ ــکام جداگان ــن در اح همچنی
حســن بیگی،  ابراهیــم  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــق،  ــم زاهدی مطل ــان، ابراهی ــد دهق ــم حســینی، احم مری
حمیدرضــا شــعیری، داوود غفــارزادگان، مســعود کوثــری و 
محمدعلــی مهــدوی راد بــه عنــوان اعضــای هیئــت علمــی 
ایــن دوره از جایــزه ادبــی جــال آل احمــد منصــوب 

ــدند.  ش
تصویــب آیین نامــه اجرایــی جایــزه، انتخــاب هیئــت 
داوران و همچنیــن نظــارت بــر رونــد داوری از وظایــف 
ــت.  ــد اس ــال آل احم ــی ج ــزه ادب ــی جای ــت علم هیئ

آغاز پیش فروش اینترنتی مستند 
»صفر تا سکو«

پیش فــروش بلیــت اینترنتــی ســینماهای نمایش دهنــده 
ــا ســکو« آغــاز شــد. ایــن فیلــم،  فیلــم مســتند »صفــر ت
قهرمانــان  منصوریــان،  خواهــران  زندگــی  از  روایتــی 
ــروش  ــد ف ــی از عوای ــه بخش ــت ک ــان اس ــوکار جه ووش
ــه زدگان کرمانشــاه  ــه زلزل ــر ب ــا تصمیــم ســازندگان اث آن ب
ــاب  ــا ســکو« توســط مهت ــر ت ــص داده شــد. »صف تخصی

ــت. ــده اس ــه ش ــمی تهی ــورا ابوالقاس ــی و طه کرامت

احمــد روســتا، اســتاد دانشــگاه، بــا اشــاره بــه تبلیغــات تلویزیــون 
ــوازم لوکــس، چهره هــا و پوشــش هایی کــه  ــازل، ل و نمایــش من
بــا قشــر متوســط جامعــه فاصلــه دارد، گفــت: افــراد جامعــه بــا 

ــد.  ــت می کنن ــه و محرومی ــاس فاصل ــا احس ــدن این ه دی
احمــد روســتا، مــدرس دانشــگاه و نویســنده کتاب هایــی در 
ــه از  ــی ک ــای بازرگان ــاره آگهی ه ــروش، درب ــات و ف ــه تبلیغ زمین
تلویزیــون پخــش می شــود و تأثیــر آن هــا بــر جامعــه و مــردم، بــه 
خبرنــگار مهــر گفــت: وقتــی از تبلیــغ صحبــت می کنیــم تــا حــدی 
مبالغــه در ایــن پدیــده وجــود دارد؛ امــا تبلیــغ صرفــا گزافه گویــی 
و مبالغــه نیســت؛ بلکــه ابــاغ کــردن مناســب یــک پیــام از طریق 

رســانه مناســب بــه مخاطــب تعریــف شــده اســت. 
وی ادامــه داد: مــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه 
در  خصوصــی  بنگاه هــای  و  شــرکت ها  به ویــژه  ســازمان ها، 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــد ب ــعی می کنن ــود س ــوالت خ ــغ محص تبلی

و  تبلیغاتــی  آژانس هــای  ایــن  و  باشــند  تاثیرگــذار  ممکــن 
فعــاالن حــوزه تبلیــغ هســتند کــه بایــد دقــت کننــد کــه عــاوه بــر 
پیام رســانی برنــد مربــوط، بــه آثــار و عواقبــی کــه ممکــن اســت 
ــد.  ــر کنن ــد، فک ــته باش ــف داش ــای مختل ــات روی گروه ه تبلیغ
نقــش  می تــوان  داد: گاهــی  ادامــه  مثالــی  ارائــه  بــا  وی 
ــه  ــک خان ــاس در ی ــک لب ــک شــوینده را روی ی ــی ی پاک کنندگ
ــازی  ــی و توســط یــک چهــره ســاده هــم نشــان داد و نی معمول

نیســت لزومــا از خانه هــای مجلــل اســتفاده کــرد. 
روســتا تصریــح کــرد: بایــد از طریــق ســازمان های نظارتــی 
ــا  ــود. م ــع داده ش ــه موق ــرات ب ــرد و تذک ــورت بگی ــت ص مراقب
نمی توانیــم صرفــا ســفارش دهنده تبلیــغ و حتــی آژانس هــا 
را مقصــر بدانیــم. بایــد چارچوب هــا مشــخص باشــد و بــه 
آژانس هــا تذکــر داده شــود کــه بــه آثــار جانبــی تبلیــغ هــم توجــه 

ــد. کنن

ــی  ــه کارگردان ــه اش« ب ــای نرفت ــی و راه ه ــینمایی »مل ــم س فیل
تهمینــه میانــی در بخــش »پانورمــا«ی بیســت و یکمیــن 
نمایــش  بــه  تالیــن«  فیلــم »شــب های ســیاه  جشــنواره 

ــد.  ــد آم درخواه
بــه گــزارش ایســنا، ایــن جشــنواره رده الــف جهانــی دارای 
بخش هــای مختلفــی همچــون مســابقه اصلــی، مســابقه 
فیلم هــای اول، نمایش هــای ویــژه، پانورامــا و فــاروم اســت 
کــه فیلــم »ملــی و راه هــای نرفتــه اش« بــه کارگردانــی تهمینــه 
میانــی و تهیه کنندگــی محمــد نیک بیــن در اولیــن حضــور 
جشــنواره ای خــود در بخــش پانورامــای ایــن جشــنواره در تاریــخ  
ــاه  ــش آن ۷ و 8 آذرم ــد و نمای ــش درآم ــه نمای ــاه ب 26 آبان م
ــنواره  ــن جش ــا ای ــان ب ــم همزم ــن فیل ــد. ای ــد ش ــرار خواه تک
تــا 28  از 26  در ســومین دوره جشــنواره ســینه-ایران کــه 
آبان مــاه در تورنتــو کانــادا برپاســت، شــرکت کــرده و ســپس در 

ــا 30  ــم داکا کــه از 22 ت ــی فیل شــانزدهمین جشــنواره بین الملل
دی مــاه در کشــور بنــگادش برگــزار می شــود، در بخــش رقابتــی 

ــد.  ــد آم ــش درخواه ــه نمای ــازان زن« ب »فیلمس
فیلــم »ملــی و راه هــای نرفتــه اش« تاکنــون در شــهرهای 
مونتــرال و ونکــوور کانــادا بــه نمایــش عمومــی درآمــده و 
بــه زودی در شــهرهای تورنتــو، ادمونتــون، کالــگاری، هالیفاکــس، 
ــد.  ــد آم ــی درخواه ــش عموم ــه نمای ــز ب ــاوا و میشــیگان نی اوت
راه هــای  و  »ملــی  ســینمایی  فیلــم  بین المللــی  پخــش 
نرفتــه اش« بــه عهــده علــی قاســمی اســت. در ایــن فیلــم کــه 
ماهــور الونــد و میــاد کی مــرام نقش هــای اصلــی را بــازی 
می کننــد، داســتان ملیحــه، دختــر جــوان و کم تجربــه ای روایــت 
می شــود کــه عاشــق جوانــی بــه نــام ســیامک اســت و برخــاف 
میــل خانــواده، بــا او ازدواج می کنــد و بــه زودی تفــاوت دیــدگاه 

ــود. ــکار می ش ــن دو آش ــن ای ــی بی ــاف فرهنگ و اخت
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ــاه  »غیرمجــاز«، ســومین ســاخته حســن یکتاپن
ــود  ــا توانســته ب ــه قب ــاه ک اســت. حســن یکتاپن
ــا اولیــن فیلمــش، »جمعــه«، حضــوری موفــق  ب
در جشــنواره کــن داشــته باشــد، یکــی از امیدهــای 
نوظهــور ســینمای ایــران بــه  حســاب می آمــد؛ امــا 
ــا در ادامــه مســیر فیلم ســازی  »غیرمجــاز« نه تنه
وی نیســت، بلکــه بــه طــرز تأســف آوری ضعیــف 
کورســوی  هیــچ  و  اســت  غیرقابل دفــاع  و 
ــه  ــده فیلم ســازی کــه چشــم ب ــرای آین امیــدی ب

ــدارد. ــر ن ــش داشــتیم، درب موفقیت
یکتاپنــاه در ســومین فیلمــش بــه ســراغ معضات 
ــا  ــت؛ ام ــه اس ــوان رفت ــران نوج ــی دخت اجتماع
درســت  هــم  او  فیلــم  ضعــف  بزرگ تریــن 
ــه  ــی ب ــرا او نگاه ــرد؛ زی ــکل می گی ــا ش همین ج
شــدت ســطحی و نخ نمــا بــه موضوعــات دختــران 

ــوان دارد.  نوج

شــاید اگــر یکتاپنــاه ایــن فیلــم را 1۵ ســال پیــش 
ســاخته بــود، اثــرش، فیلمــی بــه روز و قابــل 
دفــاع و شــاید هــم جســورانه تلقــی می شــد؛ امــا 
»غیرمجــاز« در جامعــه امــروز مــا، فیلمــی کهنــه و 

بــدون کشــش و حتــی شــعاری اســت.
ــه  ــدر ســاده نوشــته شــده ک ــم آن ق داســتان فیل
تماشــاگر احســاس می کنــد بــه شــعور او توهیــن 
ــد  ــرار می کن ــتان ف ــری از شهرس ــود. دخت می ش
ــد؛  ــدا کن ــزدش را پی ــا نام ــد ت ــران می آی ــه ته و ب
ــا یکــی دیگــر ازدواج کــرده  امــا می فهمــد پســر ب
اســت؛ بــه همیــن دلیــل دختــر شهرســتانی 
از صبــح تــا شــب در خیابــان بــه دنبــال کار 

 .  ... و  می کنــد  پرســه زنی 
متاســفانه فیلمنامــه اثــر آن قــدر کهنــه و نخ نماســت 
کــه جایــی بــرای هیــچ هنرنمایــی باقی نگذاشــته 
ــا  ــم ت ــا عوامــل ایــن فیل ــوم نیســت کــه آی و معل
ــا  ــای ساخته شــده ب ــوه فیلم ه ــن، انب ــش از ای پی

ــد؟!  ــن ســوژه ای را ندیده ان چنی

قطعــا بهتریــن نمونــه ایــن فیلم هــا، »مــن ترانــه 
1۵ ســال دارم« اســت کــه اولیــن بــازی حرفــه ای 
ترانــه علیدوســتی بــود و اگــر نویســنده و کارگردان 
قــدری بــه خــود زحمــت داده بودنــد و ایــن فیلــم 
را می دیدنــد و از ایــن فیلــم کپــی می کردنــد، 
درنهایــت حاصــل تاششــان، فیلمــی بهتــر از فیلم 

ــد. ــی از آب درمی آم کنون
 موسیقی ضعیف

ــیقی  ــد موس ــم را بای ــی فیل ــکات منف ــی از ن یک
ــز  ــف آن دانســت. موســیقی غم انگی بســیار ضعی
ــا  ــام صحنه ه ــه در تم ــی ک ــه اعصاب خردکن و البت
همــراه شماســت؛ صــدای حزن انگیــز و پــر از نالــه 
ــی  ــم و در اوج بدبخت ــه فیل ــه در میان ــبی ک لهراس
ــش از  ــد، بی ــوش می رس ــه گ ــان ب ــوکا« ناگه »ت
آنکــه مخاطــب را بــه گریــه وادارد، اعصابــش را بــه 
ــرد.  ــز را از او می گی ــی تمرک ــزد و حت ــم می ری ه
»غیرمجــاز«، فیلمــی اســت کــه اصــا قامــت یــک 
فیلــم ســینمایی را نــدارد و در بهتریــن حالــت 
اســت  ملودرام هایــی  آن  از  یکــی  بــه  شــبیه 
ــابهش را در  ــاد مش ــصت و هفت ــه ش ــه در ده ک

دیده ایــم.  زیــاده  خانــواده  برنامه هــای 
»غیرمجــاز«، برخــاف نیــت اصلــی فیلمســازش 
ــده نمی گــذارد و درنهایــت  ــر بینن ــری ب هیــچ تأثی
او را بــا یــک ســردرد از موســیقی های پیاپــی 
خانــه  روانــه  فیلــم  انتخاب شــده  بی دقــت  و 

می کنــد.

 بازی ها
بــازی  بــا  بــرادر شــادی، شــایان  شــخصیت 
همیشــگی و کلیشــه ای میــاد کی مــرام در نقــش 
بــرادر متعصــب کــه حلقــه اتصــال ایــن دو دختــر 

ــت.  ــده اس ــد پرداخته ش ــیار ب ــم، بس ــت ه اس

ــرزه  ــردی ه ــیدن م ــر کش ــه تصوی ــا ب ــاه ب یکتاپن
کــه هرزگــی را بــرای خــود جایــز می دانــد و 
ــد  ــد، نمی توان ــع می کن ــا من ــرش را از آن ه خواه
ــردان  ــن م ــزرگ در بی ــکل ب ــن مش ــق ای ــه عم ب
ــد. اینکــه درنهایــت هرزگی هــای  ــوذ کن ــی نف ایران
شــایان اســت کــه ایــن مســیر را در مقابــل 
خواهــرش قــرار داده، نشــان می دهــد کــه تصویــر 
ذهنــی یکتاپنــاه هــم از غیــرت مردانــه و تعصــب 
ــه  ــی های ده ــگاه فیلم فارس ــان ن ــه، هم کورکوران

ــت.  ــیدی اس ــاه خورش پنج
ــان ضعیــف ظاهــر  ــم هــم آنچن بازیگــران زن فیل
ــا  ــازی آن ه ــه ب ــر اســت ب ــه اصــا بهت شــده اند ک
در فیلــم نپردازیــم و قضــاوت را بــه عهــده بیننــده 

بگذاریــم.
در کل بایــد گفــت »غیرمجــاز«، فیلمــی بــه شــدت 
کلیشــه ای بــا داســتانی تکــراری و بــدون کشــش 

اســت کــه حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. 
کارگردانــی فیلــم، تمــام امیــد کســانی را کــه فکــر 
موفقــی  روزی کارگــردان  یکتاپنــاه  می کردنــد 
ــم  ــن فیل ــا ای ــاد می دهــد. مطمئن ــر ب می شــود، ب
نقطــه تاریکــی در کارنامــه هنــری حســن یکتاپنــاه 

اســت.
ــت:  ــرح اس ــن ش ــه ای ــم ب ــل فیل ــامی عوم اس
پویــا،  عامــری  محمدحســین  تهیه کننــده: 
ــد  ــنده: محم ــاه،  نویس ــن یکتاپن ــردان: حس کارگ
مدیــر  مفخــم،  نازنیــن  تدویــن:  ســلیمانی، 
فیلمبــرداری و مجــری طــرح: رضــا رخشــان، مدیر 
ــاس:  ــه و لب ــراح صحن ــوروزی، ط ــا ن ــد: رض تولی
علــی وطن دوســت، طــراح گریــم: عباس عباســی، 
مقــدس، عکــس:  مدیــر صدابــرداری: جــواد 
مهســا طیب طاهــر، فیلمبــردار پشــت صحنــه: 
ــم رضــازاده،  ــط عمومــی: مری ســارا گوهــری، رواب
ــا حضــور  بازیگــران: میــاد کی مــرام، لیــا زارع، ب
پریــوش نظریــه و بــا معرفــی یاســمن معــاوی و 

ــوکار. ــگار ج ن

،،
شــدت  بــه  فیلمــی  »غیرمجــاز«، 
کلیشه ای با داستانی تکراری و بدون 
کشــش اســت کــه حرفــی بــرای گفتن 

ــدارد. ن

نگاهی به فیلم »غیرمجاز« ساخته حسن یکتاپناه

کلیشه

وصیت نامه شهید 
فضل هللا آقاباباگلی

بسم هللا الرحمن الرحیم
ــب  ــیله نای ــه وس ــه ب ــروردگار را ک ــکر پ ش
ــی  ــت رهای ــا را از اســتبداد و ذل امامــش م
بخشــید و مــا را از منجــاب زندگــی حیوانــی 
رهبری مــان  هللا  طــرف  بــه  و  کــرد  آزاد 
کــرد. هــر موقعــی کــه آن زمــان را بــه 
یــاد مــی آورم، شــکر می کنــم و از خــدا 
ــا را  ــوب م ــار، قل ــر ب ــه دیگ ــم ک می خواه

ــد. ــیطان نکش ــرف ش ــه ط ب
ــام  ــاب ام ــه انق ــا را ب ــاب م ــا! انق خدای
ــا  ــان را ت ــردان و رهبرم ــل بگ ــان منتق زم
ظهــور منجــی بشــریت حفــظ و یــاری کــن.

امــروز مــا بایــد خودمــان را در دریــای 
امــواج انســان هایی کــه بــه طــرف هللا 
انســان هایی  بیندازیــم؛  می ســپارند،  ره 
کــه بــرای خــدا خالــص شــده اند و در 
ــد  ــه راه افتاده ان ــود ب ــام خ ــدای ام ــی ن پ
ــرزه  ــه ل ــرب را ب ــرق و غ ــای ش و قدرت ه

درآورده انــد.
امــروز وقــت آن رســیده کــه زندگــی حیوانی 
ــه نــدای پیامبــران و  ــه دور اندازیــم و ب را ب
ــرای آزادی از  امامانمــان پاســخ گوییــم و ب
بنــد غارتگــران شــرق و غــرب بــه پاخیزیــم. 
مــرگ حــق اســت؛ چــه خــوب اســت کــه در 

راه خــدا و در جهــاد بــرای او باشــد.
خدایــا! مــا بــه نــدای امــام حســین در روز 
ــم و جــان خــود را در  عاشــورا پاســخ دادی

ــم و در راهــت شــهید  ــق اخــاص نهادی َطب
ــا را  ــن و م ــول ک ــا قب ــا! از م ــدیم. خدای ش
ــا شــهدای صــدر اســام محشــور گــردان.  ب
خدایــا! مــردم مــا را آگاه گــردان و مطیــع و 

ــرار ده.  ــردار اماممــان ق فرمانب
ــر  ــای دیگ ــه دنی ــردم را متوج ــا! م خدای
کــن کــه ایــن زندگــی را فقــط محــل عبــور 
ــان را  ــا! رهبرم ــد. خدای ــد بیابن ــل رش و مح

ــن. ــاری ک ی
ــن راه  ــه ای ــم ک ــو را شــکر می کنی ــا! ت خدای
را بــه مــا نشــان دادی و از تــو می خواهیــم 
مــردم مــا را در شــناخت راهــت یــاری 

ــی. کن
ــم  ــکر می کن ــادرم تش ــدر و م ــان از پ در پای
ــیدند؛  ــم کش ــه برای ــی ک ــر زحمات ــه خاط ب

ــه  ــی ک ــا و نامایمات ــر بی خوابی ه ــه خاط ب
ــدند  ــل ش ــن متحم ــردن م ــزرگ ک در راه ب
ــا  ــه آن ه ــم و ب ــت می طلب ــا حالی از آن ه
ــه در  ــی را ک ــه امانت ــم ک ــک می گوی تبری
نــزد آن هــا بــود، بــه صاحبــش بازگرداندنــد. 
در پایــان از شــما می خواهــم کــه صبــر 
داشــته باشــید و بــرای مــن گریــه نکنیــد و 

ــد. ــاد نکنی ــمنان را ش دش
از شــما می خواهــم کــه ســایر فرزنــدان 
خــود را بــه پیگیــری راه مــن ســفارش 
ــک دارم؛  ــول در بان ــی پ ــا کم ــد. ضمن کنی
آن را بــه حســاب جنــگ زدگان واریــز کنیــد.

والسام علی من اتبع الهدی
1360/3/20

فضل هللا آقاباباگلی

تئاتر

بازیگری که نمی خواهد از تئاتر دور شود
ــن  ــر ای ــال دوری از تئات ــدود 3 س ــس از ح ــه پ ــر ک ــه کیانف صدیق
روزهــا دوبــاره بــا بــازی در نمایــش »هایایــت« بــه صحنــه بازگشــته، 
ــا  ــوان کارگــردان ایــن نمایــش ب ــه عن ــرور ب گفــت: وقتــی سوســن پ
مــن تمــاس گرفــت و از مــن دعــوت کــرد، گریــه ام گرفــت و بــا کمــال 
افتخــار پذیرفتــم؛ چــون نمی خواســتم در ســن 8۵ ســالگی از صحنــه 

دور باشــم. 
ــو  ــر، در گفت وگ ــینما و تئات ــوت س ــر پیشکس ــر، بازیگ ــه کیانف صدیق
ــاری  ــن ب ــال از آخری ــا 3 س ــه تقریب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا ب ــا ایس ب
کــه بــه روی صحنــه رفتــه، می گــذرد، گفــت: تقریبــا پــس از 3 
ســال و بــازی در نمایشــی بــه کارگردانــی نــدا هنگامــی، اکنــون 
ــته ام.  ــه بازگش ــه صحن ــرور ب ــن پ ــم سوس ــوت خان ــه دع ــاره ب دوب
بــه نظــر خــودم و همچنیــن آن طــور کــه از صحبت هــای خانــم 
ــش  ــازی در نمای ــرای ب ــن ب ــوت از م ــا دع ــت، ب ــخص اس ــرور مش پ
از مــن بشــود؛ در  »هایایــت« خواســته اند کــه یــک قدردانــی 
 حالــی کــه مــن هــم بیمــارم و هــم از نظــر جســمی ناتــوان 

هستم. 
کیانفــر دربــاره نقــش و حضــورش در نمایــش »هایایــت« گفــت: این 
نمایــش، داســتانی اجتماعــی دارد و نقــش مــن درواقــع یــک خانمــی 
ــا  ــد؛ ام ــا موهایــش را درســت کن ــه آرایشــگاه مــی رود ت اســت کــه ب
ــه  ــود؛ ب ــز آگاه می ش ــه چی ــی آورد و از هم ــم درم ــه ه ــر از کار هم س
طــوری کــه خــودش هــم در نمایــش می گویــد مــن هــر روز بــه اینجــا 
ــت دارم؛  ــم را دوس ــن نقش ــنوم. م ــتان می ش ــا داس ــم و صده می آی
ــه  ــوده و ب ــن نب ــود م ــخصیت خ ــه دور از ش ــی دارد ک ــرا جمله های زی
ــن  ــد و در عی ــن باش ــخصیت م ــر ش ــق ب ــه منطب ــت ک ــه ای نیس گون

حــال بســیار زیباســت.

سینما

نگاهی به معضالت اجتماعی با »آسانسور«
ــردازد  ــی می پ ــات اجتماع ــه معض ــه ب ــور« ک ــاه »آسانس ــم کوت فیل

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــان س ــادل معصومی ــط ع توس
ــا  ــو ب ــاه، در گفت وگ ــم کوت ــه فیل ــردان عرص ــان، کارگ ــادل معصومی ع
ــاره جدیدتریــن فعالیت هــای خــود گفــت: چنــدی  خبرنــگار مهــر درب
ــوان  ــا عن ــه ای را ب ــاه 12 دقیق ــم کوت ــک فیل ــرداری ی ــش فیلمب پی
»آسانســور« بــه پایــان رســاندم کــه یکــی از معضــات اجتماعــی را در 

ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــران ب ــهر ته ش
ــرد:  ــوان ک ــاه عن ــم کوت ــن فیل ــاخت ای ــل س ــه دالی ــاره ب ــا اش وی ب
برخــی از افــرادی کــه در ســینما بــه عنــوان دســتیار کارگــردان فعالیــت 
ــد  ــه، دوســت دارن ــن حرف ــن ســال کار در ای ــد، پــس از چندی می کنن
ــد؛ مــن از آن  ــد می پردازن ــه کار تولی ــز ب کارگــردان شــوند و برخــی نی
دســته از افــرادی بــودم کــه بــه ســمت کارگردانــی رفتــم و ایــن فیلــم 

کوتــاه را ســاختم. 
ــه  ــن تجرب ــرای م ــور« ب ــاخت »آسانس ــرد: س ــان ک ــان بی معصومی
ــر رابطــه دوســتانه ای  ــن اث ــه ای ای ــا عوامــل حرف ــرا ب ــود؛ زی ــی ب خوب

ــم رخ داد.  ــول فیل ــی در ط ــات خوب ــتیم و اتفاق داش
ــار  ــه دیگــر فعالیت هایــش اظه ــا اشــاره ب ــان ب ــن کارگــردان در پای ای
کــرد: در حــال حاضــر مشــغول نــگارش فیلمنامــه اولیــن فیلــم بلنــد 
ــی  ــات اجتماع ــاره معض ــم درب ــه آن ه ــتم ک ــود هس ــینمایی خ س
اســت و اگــر شــرایط فراهــم شــود، ایــن فیلــم را ســال آینــده کلیــد 

می زنــم. 
ــی،  ــان ناج ــی، پیم ــبنم قلی خان ــاداتی، ش ــا س ــان، مین ــام قریبی س
ســعید ســیری، نیمــا راد و گاره چالوســی در »آسانســور« بــه ایفــای 
ــی  ــان ناج ــط پیم ــور« توس ــه »آسانس ــد. فیلمنام ــش پرداخته ان نق

ــت. ــر اس ــده اث ــی، تهیه کنن ــدی رجب ــده و مه ــته ش نوش

تلویزیون

تلویزیون باید فاصله اش را با مخاطب کم کند
بــرای  را  »هیئت مدیــره«  ســریال  اکنــون  کــه  میــری  مازیــار 
و  آثــار  ســازندگان  کــه  اســت  معتقــد  می ســازد،  تلویزیــون 
ــم  ــان ک ــا مخاطب ــده ب ــه ایجادش ــد از فاصل ــیما بای ــران صداوس  مدی

کنند. 
ــاره همــکاری  ــره«، درب ــری، کارگــردان ســریال »هیئت مدی ــار می مازی
ــت:  ــرده، گف ــزش ک ــان آن ری ــا مخاطب ــن روزه ــه ای ــی ک ــا تلویزیون ب
ــازمان  ــران س ــازندگان و مدی ــن س ــل بی ــک کار متقاب ــار، ی ــد آث تولی
ــن  ــن را متوجــه باشــند کــه مــردم جدیدتری ــد ای اســت و هــر دو بای
محصــوالت تصویــری را از همیــن کشــورهای همجــوار گرفتــه تــا نقــاط 

ــاز اســت.  ــرای انتخــاب ب ــد و دســت مخاطــب ب ــر می بینن دیگ
ــما  ــی ش ــه وقت ــود ک ــه ای ب ــه گون ــم ب ــرایط قدی ــه داد: ش وی ادام
ــون  ــا اکن ــری نداشــتید؛ ام ــد، حــق انتخــاب دیگ ــون می دیدی تلویزی
ــه انتخــاب زد و بایــد شــرایطی را از نظــر ســاخت،  ــوان دســت ب می ت
بــه روز بــودن و حتــی لحــن انتخــاب کــرد کــه مــردم دوبــاره شــما را 

ــن کار بســیار ســختی اســت.  ــد و ای انتخــاب کنن
میــری عنــوان کــرد: کار مــا هــم هــر روز ســخت و ســخت تر می شــود 
و بایــد هــم مــا ســازندگان و هــم مدیــران متوجــه این شــرایط باشــیم 
ــردم  ــد. م ــردم تماشــا می کنن ــه بســازیم، م ــه هرچ ــم ک ــر نکنی و فک
اکنــون حتــی بــا گوشــی های همــراه خــود دســت بــه انتخــاب 

ــد.  ــرای تماشــا می زنن ــر خــود ب ــوای مدنظ محت
وی بیــان کــرد: مــا هــم بایــد ســراغ خاقیــت و مســائل روز برویــم. 
بیننــدگان تلویزیــون ایــران اتفاقــا عاقــه دارنــد کارهــای بومــی ببیننــد؛ 
امــا بایــد کاری بــا لحــن درســت ســاخته شــود؛ البتــه بــا یــک یــا دو 
ــون را  ــد تلویزی ــا بای ــه م ــد و هم ــی رخ نمی ده ــن اتفاق ســریال چنی

بــه جایــگاه خــود برگردانیــم.
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11 و حوادث اجتماعی  حوادث
 قتل هولناک دختر ۱۵ ساله 

در اصفهان
و  پــدر  سه شــنبه،   صبــح  نیــم  و  هشــت  ســاعت 
 مــادر دختــر ۱۵ ســاله ســاکن حومــه شــهر اصفهــان، 
ــد فرزندشــان از  ــر دادن ــه کالنتــری محــل مراجعــه و خب ب
ــه بیــرون رفتــه و به طــور  مرمــوزی گــم شــده اســت.  خان
بالفاصلــه مأمــوران و کارآگاهــان پلیــس، جســت وجو 
ــد و ســرانجام  ــاز کردن ــر گمشــده را آغ ــن دخت ــرای یافت ب
ســاعت ۲ بعدازظهــر همــان روز جســد دختــرک را کــه براثــر 
خفگــی بــه قتــل رســیده بــود در نزدیکــی محــل ســکونت 

ــد.  ــدا کردن ــواده اش پی خان
هم زمــان بــا شــروع تحقیقــات ویــژه جنایــی ســرنخ هایی 
 از قاتــل بــه  دســت آمــد و پــس از شــش ســاعت 
ــه از ســاکنان محــل  جســت و جــو،  پســر ۲۵ ســاله ای ک
زندگــی خانــواده دختــر ۱۵ ســاله بــود در حــال فــرار توســط 

مأمــوران  دســتگیر شــد. 
ــن جــوان،  روشــن شــد وی دارای  در بررســی پیشــینه ای
ســه فقــره ســابقه کیفــری اســت. در بازجویی هــا اعتــراف 
کــرد کــه دختــر پانــزده ســاله را بــه زور بــه محــل خلوتــی 

کشــانده و ســپس خفــه اش کــرده اســت. 
ــرگرم  ــان س ــان،  کارآگاه ــی اصفه ــس آگاه ــه رئی به گفت
بازجویــی از متهــم بــه قتــل هســتند تــا علــت و انگیــزه او را 

ــد. ــن کنن ــرک روش ــردن دخت ــودن و خفه ک در رب

۱0 نفر یزدی به دلیل گازگرفتگی 
روانه بیمارستان شدند

ــای پزشــکی  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
مونوکســید کربن  گاز  انتشــار  گفــت:  یــزد،    اســتان 
در 48 ســاعت گذشــته موجــب مســمومیت ۱0 نفــر شــد که 
ــزد و بقیــه  ــه شهرســتان ی ــوط ب از ایــن تعــداد ۵ نفــر مرب
مربــوط بــه شــهر عقــدا از توابــع شهرســتان اردکان اســت. 
دکتــر احمــد دهقــان، افــزود:  ۵ نفــری کــه در یــزد دچــار 
مســمومیت شــدند، 4 نفــر در محلــه اســکان و یــک نفــر 

ــد.  ــی می کردن ــزد زندگ ــز در شــهر ی نی
وی ادامــه داد: ایــن افــراد بعــد از انتقــال بــه بیمارســتان، 
ــکل  ــا مش ــر ب ــال حاض ــدند و در ح ــص ش ــان و ترخی درم

ــه رو نیســتند.  خاصــی رو ب
گازســوز  بخاری هــای  از  اســتفاده  کــرد:  اظهــار  وی 
اصلــی  علــت  آن  ناصحیــح  نصــب  و   غیراســتاندارد 
مونوکســید کربن  گاز  بــا  مســمویت ها  و  گرفتگــی  گاز 
ــوم  ــد: عم ــادآور ش ــان ی ــد. دهق ــاق می افت ــه اتف ــت ک اس
شــهروندان در طــول ســال و بــه خصــوص در فصــل ســرما 
ــا رعایــت  ــد ب کــه از بخاری هــای گازســوز اســتفاده می کنن
اســتانداردها در نصــب بخــاری نســبت بــه شناســایی 
عالئــم گاز گرفتگــی اقــدام کننــد تــا از خطرهــای احتمالــی 

ــری شــود.  جلوگی
وی تصریــح کــرد: گاز منوکســیدکربن رنــگ و بویــی نــدارد 
ــه خصــوص  ــواد ســوختی و ب ــر ســوخت ناقــص م و در اث
ــتفاده از  ــن اس ــود،  بنابرای ــاد می ش ــته ایج ــای بس در فض
آبگرمکــن یــا بخاری هــای فرســوده  یــا دارای نقــص فنــی 
و بــدون دودکــش بیشــترین مــوارد ابتــال بــه مســمومیت 

ــد. ــکیل می ده ــن گاز را تش ــی از ای ناش

جامعه

 تعداد زیاد کتاب های 
کمک آموزشی، آسیب زا است

دبیــر کمیســیون برنامــه درســی و تربیتــی شــورای عالــی 
آمــوزش و پــرورش  گفــت: تمرکــز ناشــران بر چــاپ کتب 
ــورت  ــتر ص ــودآوری بیش ــل س ــه دلی ــی ب ــک آموزش کم
ــه بخــش آموزشــی  ــن کتاب هــا ب ــرد کــه ورود  ای می گی

آســیب وارد کــرده اســت. 
عفــت بلوســی گفــت: وزارت ارشــاد متولــی فرهنــگ 
اســتانداردهای  راســتا  همیــن  در  و  اســت  عمومــی 
مربوطــه را تعییــن می کنــد امــا توزیــع کتــاب در مــدارس 
وارد حــوزه تخصصــی آمــوزش و پــرورش می شــود و 
اســتانداردهای خــاص خــود را داراســت کــه بایــد میــان 

ــد. ــته باش ــود داش ــی الزم وج ــوزه هماهنگ ــن دو ح ای

 سبقت سالمندی از 
آموزش های اجتماعی

بــا رونــد کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت در کشــور، جامعــه 
ایرانــی بــه ســوی ســالمندی رشــد شــتابنده ای پیــدا کرده 
اســت.  بــه طــوری کــه تــا چنــد دهــه آینــده، میانســالی 
بــه عنــوان رده ســنی غالــب جامعــه، جایگزیــن جمعیــت 

جــوان و پویــای کشــور خواهــد شــد. 
و  روانشناســی  شــاخه  بــه  کشــور  در  دوره ای،  در 
داشــتیم   شــدید  نیــاز  ویــژه کــودکان  آموزش هــای 
روانشناســی  بــه  می رســد  نظــر  بــه  اکنــون  ولــی 
ایــن دوره حیاتــی  ویــژه  آموزش هــای  و  ســالمندی 
پزشــکی  اجتماعــی،  خانــواده،  شــاخه های  در 
تعریــف  اســاس  بــر  داریــم.  نیــاز  پرســتاری   و 
ســازمان بهداشــت جهانــی ســن 60 ســالگی آغــاز 
ــن ــه ای ــرای اینک ــود، ب ــداد می ش ــالمندی قلم  دوره س

ــد، افــراد  ــار منفــی در ذهــن ایجــاد نکن تقســیم بندی،  ب
بــا ســن 60-69 را ســالمند جــوان، 70-79 ســال را 
ســالمند میانســال و  80 ســال بــه بــاال را سالمند  ســالمند 

می نامنــد. 
بهــره وری  و  ارتقــاء  توانمندســازی،  دفتــر  کل  مدیــر 
وزارت  پرســتاری  معاونــت  انســانی  ســرمایه های 
بهداشــت، عضــو شــورای تدویــن ســند ملــی ســالمندی 
کشــور و دارای دکتــری ســالمندی،  گفــت: بــرای حفــظ 
ســالمت جمعیــت ســالمند بایــد نیــروی انســانی تربیــت 
ــت.   ــده اس ــاز ش ــت آغ ــن کار در وزارت بهداش ــرد و ای ک
حــدود۲۵ ســال پیــش کشــور نیــاز بــه تربیــت متخصص 
کــودکان داشــت امــا بــرای ۲۵ ســال آینــده خــود،  نیــاز 
بــه تربیــت متخصصــان طــب ســالمندی، بهداشــت 
ســالمندی و پرســتاران ســالمندی داریــم و ایــن رشــته ها 
ــران تدریــس می شــوند.  ــن دانشــگاه ای ــون در چندی اکن
ــه  ــن در حــوزه بهداشــت ب ــزود: بنابرای ــی دادگــری اف عل
ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت امــا بــرای مســائل 

ــد فکــری اساســی شــود. اجتماعــی ســالمندان بای

معــاون  بیمــه خدمــات  ســالمت  ســازمان  بیمــه  ســالمت 
ایــران گفــت: کنتــرل ورود بیمه شــدگان بــه صنــدوق بیمــه 
ــاه  ــون وســع«  وزارت رف ــروی »آزم ــی در گ ــگان همگان رای
اســت. آناهیتــا کشــاورز در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: 
ــرای  ــد ب ــون بودجــه، بای ــت و قان ــه دول ــر اســاس مصوب ب
ــی وســع  ــون ارزیاب ــی، آزم ــه همگان ــدوق بیم ــه صن ورود ب
ــان  ــت. از زم ــاه اس ــی آن وزارت رف ــه متول ــود ک ــام ش انج
آغــاز اجــرای ایــن برنامــه، کســانی کــه متمایــل به اســتفاده 
ــوند و  ــی می ش ــتند، ارزیاب ــگان هس ــه رای ــدوق  بیم از صن
نتیجــه آن بــه بیمــه ســالمت منعکــس می شــود. مــا نیــز 
ــر  ــن اگ ــم. همچنی ــه می کنی ــراد را بیم ــاس آن اف ــر اس ب
ــود،  ــام ش ــرای او انج ــع ب ــی وس ــد ارزیاب ــی نخواه متقاض
می توانــد بــا پرداخــت حــق ســرانه، صنــدوق بیمــه ایرانیــان 

را انتخــاب کنــد. 

امــروز تــا  همگانــی  بیمــه  صنــدوق  داد:  ادامــه   وی 
ریــزش نداشــته و بــه ســمت افزایــش رفتــه اســت. چــون 
ــار  ــه انتظ ــازی ب ــم نی ــه ه ــدور دفترچ ــت و ص ــگان اس رای
ــال  ــه دنب ــوند،  ب ــار می ش ــی بیم ــم وقت ــردم ه ــدارد. م ن
ــی  ــز درمان ــان مرک ــان را در هم ــد و خودش ــان می رون  درم
بیمــه می کننــد. حــدود ۱0 میلیــون و 400 هــزار نفــر تــا االن 
دفترچــه بیمــه همگانــی معتبــر دریافــت کرده انــد. معــاون 
بیمــه خدمــات ســالمت ســازمان بیمــه ســالمت ایــران بــا 
اشــاره بــه تمدیــد ســالیانه بیمــه همگانــی،  تصریــح کــرد: 
 دولــت بیــش از 9۵ درصــد از منابــع بیمــه ســالمت را 
 تعییــن می کنــد،  هــر چقــدر منابــع مالــی در نظــر 
گرفتــه شــود، مــا موظفیــم بــه همــان انــدازه هزینــه کنیــم 
ــه  ــواًل در هم ــد و معم ــت نمی کن ــواًل کفای ــع اص ــا مناب ام

ــویم. ــرو می ش ــری روب ــا کس ــود ب ــای خ صندوق ه

وزارت  کاردانــش  آموزش هــای  دفتــر   مدیــرکل 
آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه توجــه مــا در ســال جــاری 
بــه مناطــق  محــروم و مــرزی  معطــوف  بــود  بــه  طــوری کــه 
ــزگان و  ــش از ۲8 درصــدی در هرم ــام بی ــت ن شــاهد رشــد ثب
رشــد ثبــت نــام بیــش از ۲4 درصــدی درسیســتان و بلوچســتان 
بودیــم،  گفــت:  در مجمــوع در ۱8 اســتان شــاهد رشــد بیــش 
از ۲0 درصــدی ثبت نــام در شــاخه کاردانــش بودیــم کــه بیشــتر 

مربــوط بــه مناطــق محــروم و مــرزی اســت. 
مصطفــی آذرکیــش در گفت وگــو بــا ایرنــا، بــا اشــاره بــه 
ــه منظــور  ــی ب ــا ســایر دســتگاه های اجرای توســعه تعامــالت ب
ــی  ــای آموزش ــرد:  دوره ه ــار ک ــی اظه ــای مهارت ــد آموزش ه رش
ســایر  بــا کمــک  را  هنرآمــوزان  و  مدیــران  توانمندســازی 
دســتگاه ها برگــزار کردیــم. بــه عنــوان مثــال ۲۵ دوره آموزشــی 
ــی  ــت مرب ــز تربی ــه ای در مرک ــی و حرف ــازمان فن ــک س ــا کم ب

ــز  ــکاری مرک ــا هم ــرش ب ــی ف ــد، دوره آموزش ــزار ش ــرج برگ ک
ــا همــکاری ســازمان  ــورس را ب ــی فــرش و دوره آموزشــی ب مل

ــم.  ــزار کردی ــورس،  برگ ب
ــن  ــه بی ــا فاصل ــد ت ــک می کن ــه کم ــتی ک ــزود:  سیاس وی اف
 عرضــه و تقاضــا در بــازار کار  کــم شــود. امســال در حــوزه 
برون ســپاری در شــاخه کاردانــش بیــش از 3300 مــورد افزایش 
ثبــت نــام داشــتیم. آذرکیــش ادامــه داد: امســال آموزش هــای 
مهارتــی در دختــران هــم رشــد یافتــه اســت کــه نشــان دهنــده 
ــش  ــی و کاردان ــته های مهارت ــمت رش ــه س ــال ب ــش اقب افزای
ــا بیــان اینکــه شــاخه کاردانــش منعطــف اســت،  اســت. وی ب

اظهــار کــرد: اگــر رشــته ای ایجــاد کنیــم کــه نیــروی انســانی و 
ــه  ــیم، بالفاصل ــته باش ــه ای نداش ــرای آن در منطق ــزات ب تجهی
ــی  ــوزش مهارت ــق آم ــدل موف ــن م ــم؛ ای ــپاری می کنی برونس

ــت. دنیاس
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قلــب ایــران و ایرانی هــا ایــن روزهــا بــرای 
ــه دور   ــی ب ــت نگاه ــد. کافیس ــاه می تپ کرمانش
ــه  ــا اینکــه ســری ب ــد ی و اطــراف خــود بیندازی
ــخ  ــزم راس ــا ع ــد ت ــی بزنی ــبکه های اجتماع ش
مــردم بــرای کمــک بــه هم وطنــان  کرمانشــاه را 
بــه خوبــی حــس کنیــد. هــر چنــد داغ زلزلــه و 
عزیزانــی کــه از دســت رفتنــد بــه ایــن زودی هــا 
خودجــوش  حرکــت  امــا  نمی یابــد  التیــام 
ــق  ــه مناط ــک ب ــرای کم ــردم ب ــئوالنه م و مس
زلزلــه زده، مرهــم کوچکــی اســت بــر ایــن 
ــی،  ــس کلباس ــی، نرگ ــی دای ــزرگ. عل ــم ب زخ
حمیــد ســپیدنام، پیمــان و لیــال رجبــی و صدهــا 
ــه یــاری   هنرمنــد و ورزشــکار دیگــر، آن چنــان ب
 آســیب دیدگان از زلزلــه شــتافتند کــه مــردم 
آرزو می کردنــد ای کاش واکنــش مســئوالن 
ــن  ــه همی ــم ب ــور ه ــه کش ــر مترقب ــوادث غی ح
ــزم   ــا  ع ــن روزه ــال ای ــر ح ــود. در ه ــی ب خوب
ــاره کرمانشــاه  ــرای ســاختن دوب ــران ب مــردم ای
ــا زمــان  ــن عــزم ت ــم ای جــزم اســت و امیدواری
بازســازی کامــل مناطــق زلزلــه زده ادامــه داشــته 

باشــد. 
در ادامــه گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه 
ــه  ــه زلزل ــوط ب ــات مرب ــار و اطالع ــن اخب آخری

ــاه: کرمانش

 ارسال ۷00 کامیون اقالم ضروری به 
مناطق  زلزله زده

پرویــز فتــاح،  رئیس کمیته امداد از ارســال 700 
کامیــون اقــالم ضــروری بــه مناطــق زلزلــه زده 
از ســوی کمیتــه امــداد خبــر داد و گفــت: یارانــه 
 مددجویــان در 7 شــهر متأثــر از زلزلــه بــه میزان

3 برابر پرداخت شد. 
رئیــس کمیتــه امــداد افــزود: تمــام کمک هــای 
ــرای مددجویــان دریافــت می کنیــم  دولــت را ب
و  احــداث    بــرای  هزینه هــا  بقــی  مــا  و 
بازســازی منــازل مســکونی را هرچــه باشــد در 
ــع  ــرد. مناب ــم ک ــن خواهی ــتا تأمی ــهر و روس ش
ــت  ــده اس ــن ش ــورد تأمی ــن م ــرای ای ــی ب مال
و تمــام اســتانها تقبــل هزینــه کرده انــد تــا 
ــازل  ــت و مشــارکت مردمــی من ــا کمــک دول ب

ــود. ــازی ش بازس
 جلسه ویژه بانک ها برای کمک به 

زلزله زدگان
بعــد از تصمیمــات أخــذ شــده دربــاره پرداخــت 
تســهیالت ارزان قیمــت در شــبکه بانکــی بــرای 
کمــک بــه زلزلــه زدگان،  بانک هــا در جلســه ای 
ــن  ــت ای ــرایط پرداخ ــی ش ــن بررس ــژه ضم وی
تســهیالت قــرار اســت دربــاره انجــام اقداماتــی 
بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی و نحــوه 
کمک رســانی در ایــن مناطــق تصمیم گیــری 

کننــد.

 دستگیری 22 سارق در مناطق 
زلزله زده

ســخن گوی نیــروی انتظامــی بــا اعــالم اینکــه 
ــه زده زیــر چتــر پلیــس  امنیــت مناطــق زلزل
ــوان  ــه ت ــا هم ــس ب ــرد: پلی ــد ک اســت، تأکی
ــتقرار  ــا اس ــت و ت ــدگان اس ــار حادثه دی در کن
ــه زده  ــق زلزل ــت در مناط ــم و امنی ــل نظ کام

می مانــد. 
افــزود:  منتظرالمهــدی  ســعید  ســردار 
زلزلــه،  وقــوع  اولیــه  لحظــات  همــان  از 
پلیــس بــا حضــور گســترده و چشــم گیر 
دســتگاه های  ســایر  کنــار  در  خــود 
یــاری بــه  رســان،  خدمــات  و   امــدادی 

حادثه دیــدگان شــتافت. تیم هــای پلیــس بــه 
ــت  ــن امنی ــزام شــده و تأمی ــه اع محــل حادث
منطقــه و نیز امدادرســانی بــه زلزلــه زدگان را در 

دســتور کار خــود قــرار دادنــد. 
ــزام تیم هــای  ــه ســخن گوی ناجــا، اع ــه گفت ب
مناطــق  بــه   DVI و  هویــت  تشــخیص 
ــرای  ــل ب ــی کام ــن آمادگ ــه زده و همچنی زلزل
ــم  ــا جرائ ــه ب ــداوم و مقابل ــت زنی های م گش
مختــص ایــن شــرایط از جملــه ســرقت اموال، 
افــراد   منــازل، خــودرو، طــال و جواهــرات 
 آســیب دیده در دســتور کار پلیــس آگاهــی 
ــتا ۲۲  ــن راس ــه در همی ــت ک ــه اس ــرار گرفت ق

ســارق دســتگیر شــده اند.

 روستاهای امدادرسانی نشده را به 
۱۱2 اعالم کنید

 رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت
بــه  مــردم  اعــالم کــرد کــه  احمــر  هــالل 
ــه  ــاره نرســیدن اقــالم امــدادی ب شــایعات درب
برخــی روســتاها توجــه نکننــد و ایــن مــوارد را 

ــد. ــالم کنن ــر اع ــالل احم ــماره ۱۱۲ ه ــه ش ب
مرتضــی ســلیمی افــزود: در روســتایی کــه 
ــاز را  ــورد نی ــالم م ــوز اق ــود هن ــده ب ــالم ش اع
دریافــت نکــرده، پــس از بررســی متوجــه 
شــدیم کــه بــا وجــود داشــتن 70 خانــوار،  78 
تختــه پتــو  و  4۵0 چــادر در آن جــا توزیــع شــده 
اســت. بــه همیــن دلیــل مــا شــماره تلفــن ۱۱۲ 
ــالع،   ــورت اط ــردم در ص ــا م ــم ت ــالم کردی را اع
بتواننــد حتــی بــدون ســیم کارت مناطقــی کــه 
ــد  ــالم کنن ــده، اع ــانی نش ــا امدادرس ــه آن ه ب
 تــا بــه ایــن ترتیــب در کمتــر از ۲0 دقیقــه 
ــه  ــق مراجع ــن مناط ــه ای ــدادی ب ــای ام نیروه

می کننــد.

 تعهدات وزارت بهداشت نسبت به 
مناطق زلزله زده غرب کشور

دکتــر قاســم جان بابایــی معــاون درمــان وزیــر 
ــب  ــرایط نامناس ــه ش ــان اینک ــا بی ــت ب بهداش
و  بهداشــتی  ســرویس های  نبــود  اســکان، 
اســتحمام، می توانــد باعــث بــروز بیماری هایــی 
ــور  ــرب کش ــه زده غ ــق زلزل ــردم مناط ــرای م ب
ــردن  ــم ک ــن اســاس فراه ــر ای ــت: ب شــود، گف
شــرایط بهداشــت فــردی و محیطی، بازســازی و 
مرمــت مراکــز بهداشــتی و درمانــی آســیب دیده 
و  غــرب  اســالم آباد  بیمارســتان های   ماننــد 
ــت در  ــدات وزارت بهداش ــاب از تعه ــر پل ذه س

ایــن مناطــق اســت.
بــر اســاس آخریــن اطالعــات از مناطــق زلزلــه 
ــه شــکل کامــل  ــی مــردم ب زده ،نیازهــای غذای
رفــع شــده اســت امــا مشــکل اصلــی در ایــن 
از همیــن رو مــردم  مناطــق ســرما اســت 
ــو و  ــد پت ــتر نیازمن ــده بیش ــیب دی ــق آس مناط

ــتند. ــی هس ــایل گرمایش ــادر و وس چ

گزارش کیمیای وطن از آخرین اخبار  زلزله

قلب ایران برای کرمانشاه می تپد

امروز دوشنبه 29 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 579 روزنامه

ادامه از صفحه 9
 ۱3966030۲0۱400۲0۵۵ شــماره  رای  ۲9-برابــر 
ــه ش.م  ــان ب ــت رضوی ــای آی مورخــه ۱396/0۵/۲8 آق
ــاب  ــدانگ یکب ــول شش ــد عبدالرس ۱۲098۱9۱04 فرزن
ــالک  ــع قســمتی از پ ــه مســاحت3۵ مترمرب ــازه ب مغ
شــماره ۱83  اصلــی واقــع در ســمیرم روســتای مهــر 
گــرد  بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت همــا 

ــوری. ــترگ دره ش س
 ۱3966030۲0۱400۲0۵6 شــماره  رای  30-برابــر 
ــه ش.م  ــان ب ــت رضوی ــای آی مورخــه ۱396/0۵/۲8 آق
ــاب  ــدانگ یکب ــول شش ــد عبدالرس ۱۲098۱9۱04 فرزن
ــع قســمتی از پــالک  ــه مســاحت ۲40 مترمرب ــه ب خان
شــماره ۱83  اصلــی واقــع در ســمیرم روســتای مهــر 
گــرد  بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت همــا 

ــوری. ــترگ دره ش س
ــه  ــماره ۱3966030۲0۱400۲06۵ مورخ ــر رای ش 3۱-براب
ش.م  بــه  قنبــری  حبیــب  آقــای   ۱396/0۵/30
۱۲096۵8۱78 فرزنــد علــی حســین ششــدانگ یکبــاب 
ــر  ــه مســاحت ۱30/۲۵ مت ــی ب ــی و فوقان ــه تحتان خان
ــک  ــالک شــماره۵976 فرعــی از ی ــع قســمتی ازپ مرب
ــه موجــب  ــان قــدس ب ــع در ســمیرم خیاب ــی واق اصل
ســند رســمی  4۲۱8۱مورخــه ۱396/0۵/۲4 دفتــر 6 

ــمیرم . س
ــر رای شــماره ۱3966030۲0۱400۲068 مورخــه  3۲-براب
ش.م  بــه  مــرادی  عزیزالــه  آقــای   ۱396/0۵/30
۲۲94600۱۵0 فرزنــد اســداله ششــدانگ یکبــاب خانــه 
پــالک  از  قســمتی  مســاحت347/30مترمربع  بــه 
ــه  ــه کیفت ــمیرم قری ــع در س ــی واق ــماره 336  اصل ش
ــه موجــب ســند رســمی شــماره۲6۵6۲ دفتــر  ــا ب پادن

ــمیرم. ــش س ش
ــر رای شــماره ۱3966030۲0۱400۲069 مورخــه  33-براب
۱396/0۵/30 آقــای شــکراله پیرمرادیــان بــه ش.م 
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد حبیــب ال ۱۲090۵837۵ فرزن
ــه  ــازه متصل ــاب مغ ــی و ســه ب ــی و فوقان ــه تحتان خان
ــالک  ــع قســمتی ازپ ــر مرب ــه مســاحت 498/80 مت ب
ــمیرم  ــع در س ــی واق ــک اصل ــی از ی ــماره۱۱۲۵ فرع ش
خیابــان شــیخ صــدوق بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی 

ــه. ــک اولی ــان مال مــع الواســطه از اســداله پیرمرادی
34-برابــر رای شــماره ۱3966030۲0۱400۲097 مورخــه 
ش.م  بــه  صالحــی  فاطمــه  خانــم   ۱396/06/0۲
ــه  ــاب خان ــد داراب ششــدانگ یکب ۱۲098۵9۵۵6 فرزن
تحتانــی و فوقانــی بــه مســاحت ۲4۵/4۵متــر مربــع 
قســمتی ازپــالک شــماره۱۱8۱و۱۱99 فرعــی از یــک 
اصلــی واقــع در ســمیرم بلــوار ابــن ســینا بــه موجــب 
ــا  ــای رض ــمی آق ــت رس ــادی ازمالکی ــه ع ــه نام مبایع
کریمــی و همچنیــن اقــرار نامــه مورخــه ۱396/04/۲4.

 ۱3966030۲0۱400۲۱63 شــماره  رای  3۵-برابــر 
مورخــه ۱396/06/۱۲ آقــای علیرضــا ســامی بــه ش.م 
ــه  ــک قطع ــد اســداله ششــدانگ ی ۱۲096۱8044 فرزن
بــاغ بــه مســاحت 600۲/8۵ مترمربــع قســمتی ازپالک 
ــز  ــه کهری ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــماره ۱03 اصل ش
ــرم  ــم محت ــادی از خان ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ب

ــان. پیرمرادی
ــر رای شــماره ۱3966030۲0۱400۲۱9۵ مورخــه  36-براب
ــه ش.م  ــا ب ــری نی ــی اکب ــا قل ــای رض ۱396/06/۱3آق
۱۱99936979 فرزنــد میــرزا مــوازی دو دانگ مشــاع از  
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
ــالک  ــع قســمتی ازپ ــر مرب ششــدانگ ۱03۵0/8۵  مت
ــت  ــمیرم وردش ــع در س ــی واق ــی۲۱4 اصل ــماره ثبت ش
ــادی  ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ــداش ب ــه اق مزرع

مــع الواســطه ازموســی آقائــی مالــک اولیــه ثبتــی.
ــه  ــماره ۱3966030۲0۱400۲۱96 مورخ ــر رای ش 37-براب
بــه ش.م  اکبــری  تــاج  زریــن  ۱396/06/۱3خانــم 
دانــگ  دو  مــوازی  بهمــن  فرزنــد   ۲37090۵۲47
مشــاع از  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی  بــه 
مســاحت ششــدانگ ۱03۵0/8۵  متــر مربــع قســمتی 
ــمیرم  ــع در س ــی واق ــی۲۱4 اصل ــماره ثبت ــالک ش ازپ
ــه  ــه نام ــب مبایع ــه موج ــداش ب ــه اق ــت مزرع وردش
ــه  ــک اولی ــی مال ــی آقائ ــطه ازموس ــع الواس ــادی م ع

ــی. ثبت
ــر رای شــماره ۱3966030۲0۱400۲۱97 مورخــه  38-براب
ــه ش.م  ــا ب ــری نی ــینقلی اکب ــای حس ۱396/06/۱3آق
۱۲0939376۱ فرزنــد رضــا قلــی مــوازی دو دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه 
مســاحت ششــدانگ ۱03۵0/8۵  متــر مربــع قســمتی 
ــمیرم  ــع در س ــی واق ــی۲۱4 اصل ــماره ثبت ــالک ش ازپ
ــه  ــه نام ــب مبایع ــه موج ــداش ب ــه اق ــت مزرع وردش
ــه  ــک اولی ــی مال ــی آقائ ــطه ازموس ــع الواس ــادی م ع

ــی. ثبت
ــه  ــماره ۱3966030۲0۱400۲۲۱۱ مورخ ــر رای ش 39-براب
بــه ش.م  بهرامیــان  نعمــت هللا  ۱396/06/۱۵آقــای 
ــاب  ــی ششــدانگ یکب ــرب عل ــد ع ۱۲0907۵474 فرزن
ــع  ــر مرب ــاحت ۱44۵  مت ــه مس ــاختمان گاوداری ب س
قســمتی ازپــالک شــماره 36 اصلــی واقــع در ســمیرم 
مزرعــه اســفید جــان بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از 

ــه. ــان مالــک اولی ــا بهرامی مالکیــت زیب
ــر رای شــماره ۱3966030۲0۱400۲478 مورخــه  40-براب
بــه ش.م  نورالعیونــی  هوشــنگ  ۱396/07/۱0آقــای 
ــاب  ــدانگ یکب ــد شش ــد عبدالمحم 004089۲6۱۱ فرزن
خانــه بــه مســاحت ۵۲۱/۲0  متــر مربــع قســمتی 
ازپــالک شــماره ۲۲47فرعــی ازیــک اصلــی واقــع 
ــه  ــه نام ــه موجــب مبایع ــان قــدس ب در ســمیرم خیاب

ــی. ــر طائ ــای ناص ــادی از آق ع
 ۱3966030۲0۱400۲479 شــماره  رای  4۱-برابــر 
ــه ش.م  ــی ب ــم صادق ــم مری ــه ۱396/07/۱0خان مورخ
۱۲09078643 فرزنــد مختــار ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــالک  ــع قســمتی ازپ ــر مرب ــه مســاحت ۲80/3۵  مت ب
ــمیرم  ــع در س ــی واق ــک اصل ــی ازی ــماره ۱۱84 فرع ش
بلــوار رائــی زاده بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از آقای 

ــی. ــین صادق حس
ــه  ــماره ۱3966030۲0۱400۲79۱ مورخ ــر رای ش 4۲-براب
ش.م  بــه  رضائــی  ســیامک  ۱396/08/0۱آقــای 
ــاب  ــدانگ یکب ــر شش ــی اکب ــد عل ۱۲096۲7337 فرزن
ســاختمان محــل کارواش بــه مســاحت 4۵0 متــر مربع 
ــی  ــک اصل ــی ازی ــالک شــماره ۱۲7۲ فرع قســمتی ازپ
ــب  ــه موج ــد ب ــیخ مفی ــان ش ــمیرم خیاب ــع در س واق

ــمی . ــدا قاس ــم ن ــرف خان ــادی از ط ــه ع ــه نام مبایع
 ۱3966030۲0۱400۲843 شــماره  رای  43-برابــر 
ــه ش.م  ــی ب ــد طغرائ ــای احم ــه ۱396/08/04آق مورخ
۱۲0970۲300 فرزنــد راه خــدا ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــالک  ــمتی ازپ ــع قس ــر مرب ــاحت ۲۲۲/9۵ مت ــه مس ب
شــماره ۲343 فرعــی ازیــک اصلــی واقــع در ســمیرم 
خیابــان قــدس کوچــه شــهید ابراهیــم طائــی بــه 
ــماره ۱396/04/۲۲-99۱4 از  ــمی ش ــند رس ــب س موج

ــی. ــرم طائ ــم محت ــت خان مالکی
ردیف ب:

۱-برابــر رای شــماره ۱3936030۲0۱400۲098 مورخــه 
ش.م  بــه  محمــودی  زهــرا  خانــم   ۱396/06/0۲
۱۲09۵4۵۱44فرزندنصیــر مــوازی ســه دانــگ مشــاع از 
ــه مســاحت ششــدانگ  ــاغ ب ششــدانگ یــک قطعــه ب
9704 متــر مربــع قســمتی از پــالک ۱80  اصلــی واقــع 

ــادی  ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ــودان ب ــه نخ در مزرع
ازطــرف ورثــه امیــر قلــی عســگری کــه در رای و آگهــی 
قبلــی مســاحت ملــک اشــتباهأ ۲49۱ متــر مربــع  درج 

ــردد. ــی مــی گ ــد آگه ــون تجدی ــود اکن ــده ب گردی
  ۲-برابــر رای اصالحــی شــماره ۱3966030۲0۱400۲099 
مورخــه ۱396/06/04آقــای ســهراب عســگری بــه ش.م 
ــگ  ــه دان ــوازی س ــی م ــر قل ــد امی ۱۲098۱4۵۲8 فرزن
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ــاع از شش مش
ــالک ۱80   ــمتی از پ ــع قس ــر مرب ــدانگ 9704 مت شش
ــه  ــًا و ب ــودان ارث ــه نخ ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق اصل
موجــب مبایعــه نامــه عــادی ازطــرف ورثــه امیــر قلــی 
ــک  ــی مســاحت مل ــی قبل ــه در رای و آگه عســگری ک
ــون  ــود اکن ــده ب ــع  درج گردی ــر مرب ــتباهأ ۲49۱ مت اش

ــف ۱۲۲۲ ــردد.م ال ــی مــی گ ــد آگه تجدی
تاریخ انتشار نوبت اول  : ۱396/08/۲9
تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱396/09/۱4

  محمــد زمانــی    رئیــس ثبــت اســناد و امــالک 
ســمیرم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
ــش ۱6  ــع در بخ ــی واق ــماره 4۵/۱4۵  اصل ــالک ش پ
ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بــه نــام آقــای 
ابوالفضــل نجیبــی کتایونچــه فرزنــد حســین در جریــان 
ــه علــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت  ثبــت اســت و ب
بــه عمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 
اخیــر مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده 
تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در روز چهارشــنبه مــورخ 
ــه  ــروع و ب ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب ۱396/09/۲۲ س
عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیه 
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
ــات  ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه در ای
ــون ثبــت  ــا مجاوریــن  مطابــق مــاده ۲0 قان مالکیــن ی
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز 
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره ۲ مــاده واحــده 
ــده هــای معترضــی ثبــت  ــون تعییــن تکلیــف پرون قان
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــن ظ معترضی
ــه  ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب ــه ای ــراض ب اعت
ــم دادخواســت  ــی گواهــی تقدی مرجــع ذیصــالح قضائ
ــار  ــخ انتش ــلیم نمایید.تاری ــن اداره تس ــه ای ــذ و ب را اخ

 ۱396/08/۲9  :
حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اســناد و امالک برخوار   شــماره:37/0۵/7۱8/
الف/م به تاریخ 96/07/۱8تاریخ ارســال:96/08/۲4

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــک ب ــد حــدود ششــدانگ ی ــه اینکــه تحدی نظــر ب
خانــه پــالک شــماره ۱6/4۵۵8مجــزی شــده از پــالک 
۱6/9۲6واقــع در بخــش ۱4اصفهــان کــه طبــق ســوابق 
و پرونــده ثبتــی بــه نــام ابراهیــم اکبــری فرزندقاســم 
وخانــم مرضیــه قاســمی فرزنــد جعفــردر جریــا ن ثبــت 
اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل 
نیامــده اســت.اینک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر ماده 
۱۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 96/9/۲۱ 
ــد  ــل خواه ــه عم ــروع وب ــل ش ــح در مح ــاعت 9صب س
آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
ــن  ــرر در ای ــه در روز و ســاعت مق ــردد ک ــی گ ــار م اخط
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح آگه
ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــاده ۲0 قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ی
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد.۲70۱۱م /الــف تاریــخ انتشــار : 
96/8/۲9 رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک 

ــدری  ــان – حی غــرب اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه موجــب رای  شــماره ۲60۲۲۲7۱- ــه ب ــه اینک نظــر ب

۲60۲۲۲7۲ مورخــه ۱39۵/۱۲/۱4 هیــات قانــون تعیین 
تکلیــف  وضعیــت ثبتــی اراضــی  و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 
ــماره ۱3784  ــی  ش ــالک ثبت ــع  پ ــر مرب ۲30/38 مت
ــده از  ــزی  ش ــروز  و مج ــی مف ــی از ۱۵۱8۲ اصل فرع
ــت  ــع در بخــش ۵ ثب ــور واق ــی مزب شــماره هــای اصل
اصفهــان  در مالکیــت  خانــم مهــری مختــاری احمــد 
ــای حســین حشــمت  ــی و آق ــد محمدعل ــادی فرزن آب
نــژاد فرزنــد اســداله هــر یــک نســبت بــه ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ مســتقر گردیــد  و بلحــاظ  اینکــه  
پرونــده ثبتــی  مربــوط بــه پــالک  اولیــه  فاقــد ســابقه 
تحدیــد حــدود میباشــد  لــذا بــه اســتناد  تبصــره ذیــل  
مــاده ۱3 قانــون فــوق الذکــر  و طبــق  تقاضــای مالــک 
تحدیــد حــدود  ملــک مرقــوم  در روز ســه شــنبه 
ــروع   ــل ش ــح  در مح ــاعت 8 صب ــه 96/9/۲۱ س مورخ
ــی   ــن آگه ــب ای ــه موج ــد  و ب ــد آم ــل خواه ــه عم و ب
ــردد  ــی گ ــالم م ــن  اع ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ب
ــد  ــور  یابن ــل حض ــرر  در مح ــاعت مق ــا در روز و س ت
ــاده ۲0   ــق  م ــن مطاب ــن و مجاوری ــات مالکی و اعتراض
قانــون ثبــت  از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس  تحدید  
ــد  و  ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــط  ت ــدود و فق ح
معتــرض طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت بایــد  
از تاریــخ تســلیم  اعتــراض بــه ایــن اداره  ظــرف یــک 
مــاه  دادخواســت  خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی 
تســلیم  و گواهــی  تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و بــه 
ــورت   ــر اینص ــد .  در غی ــه نمای ــی  ارائ ــد ثبت ــن واح ای
ــد  ــی توان ــی  وی م ــده قانون ــا نماین ــت ی ــی ثب متقاض
ــم  ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه ــه  مراجع ــه دادگاه مربوط ب
دادخواســت را دریافــت  و بــه اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  
و اداره ثبــت  بــدون توجــه  بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی 

ــا رعایــت  مقــررات ادامــه میدهــد .  را ب
م الــف  ۲6۵93 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

شــمال اصفهــان ایروانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
25/3525 بخش 14 ثبت اصفهان 

ــاب  ــد حــدود ششــدانگ یــک ب ــه اینکــه تحدی نظــر ب
خانــه پــالک شــماره ۲۵/3۵۲۵ مجــزی  شــده از 
پــالک ۲۵/۵7۱ در اجــرای موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف واقــع  در بخــش ۱4اصفهــان کــه طبــق ســوابق 
ــاری  ــری اذان خ ــر صف ــام قدی ــه ن ــی ب ــده ثبت و پرون
فرزنــد حبیــب الــه در جریــا ن ثبــت اســت و عملیــات 
ــت. ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح تحدی
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱۵ قانــون 
ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 
مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 96/9/۲۱ ســاعت 
9صبــح در محــل شــروع وبــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا 
ــار  ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاورین 
مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
ــه خواهــد شــد. ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی مجل

۲70۱4م /الــف تاریــخ انتشــار : 96/8/۲9 رئیــس 
منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان – 

حیــدری 

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سمیرم

پیــرو آگهــی  ابــالغ مفــاد آراء و بــه موجــب مــاده ۱4 قانــون 
ثبــت اســناد و امــالک ، تحدیــد حــدود عمومــی قســمتی از 
امــالک و رقبــات شهرســتان ســمیرم ذیــال آگهــی مــی گــردد :

)الف(بخش یک 
ــی و  ــک اصل ــالک ی ــمیرم پ ــهر س ــالک ش ــه و ام اول : ابنی

ــل :  ــات ذی فروع
ــدانگ  ــنگ شش ــان فرزندهوش ــد بهرامی ــای مجی ۵496-آق

ــاری  ــت هللا غف ــان ای ــع در خیاب ــه واق ــاب خان یکب
876۵-آقــای هوشــنگ هاشــم ور فرزندســهراب ششــدانگ 

یکبــاب خانــه واقــع در خیابــان مولــوی 
8769-اقــای ســید ســعید فاطمــی فرزنــد ســیدحبیب 
واقــع  وفوقانــی  تحتانــی  بــاب خانــه  یــک  ششــدانگ 

قــدس خیابــان  درســمیرم 
8770-آقــای مصطفــی الهــی فرزنــد احمدعلــی وغیــره 

ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در خیابــان مولــوی
روز سه شنبه ۱396/09/۲۱

ــی و  ــالک 38 اصل ــک پ ــه اخرم ــالک مزرع ــه وام دوم  :ابنی
ــل  ــات ذی فروع

۵۱9-آقــای جانعلــی الهــی فرزنــد کرمعلــی و غیره ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعی
روزچهار شنبه ۱396/09/۲۲

ــی  ــالک ۵7  اصل ــه آخــروم   پ ــالک مزرع ــه وام ســوم: ابنی
ــل ــات ذی و فروع

7۱-اقــای عبــاس منصــورزاده  فرزنــد نصیــر ششــدانگ یــک 
قطعــه بــاغ 

روزپنجشنبه  ۱396/09/۲3
چهــارم :ابنیــه وامــالک مزرعــه حناعلیچــه پــالک98 اصلــی 

و فروعــات ذیــل
وغیــره   ا ســدهللا  فرزنــد  بهمــن شــهبازی   اقــای   -77

ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ 
روزشنبه ۱396/09/۲۵

ــی و  ــالک۱78 اصل ــه پ ــه روچ ــالک مزرع ــه وام ــم :ابنی پنج
ــل  ــات ذی فروع

وغیــره  فرزندمنصــور  شــیراحمدی  رســول  ۱63—آقــای 
ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ

ــره  ــای رســول شــیراحمدی فرزندمنصــور وغی ۱64—آق

ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ
روزیک شنبه ۱396/09/۲6

ششــم  :ابنیــه وامــالک مزرعــه آقــداش پــالک ۲۱4  اصلــی 
و فروعــات ذیــل

۲6- اقــای ابوالقاســم آقایــی فرزنــد شــعبانعلی وغیــره 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 

۲7- اقــای ابوالقاســم آقایــی فرزنــد شــعبانعلی وغیــره 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 

روز دوشنبه ۱396/09/۲7
ــالک۲3۲   ــی پ ــل خروس ــه ت ــالک مزرع ــه وام ــم :ابنی هفت

اصلی و فروعات ذیل 
ــره  ــورهللا وغی ــد ن ــه فرزن ــی فرادنب ــدهللا ربیع ــای اس ۱۱- اق

ــی ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــره  ــورهللا وغی ــد ن ــه فرزن ــی فرادنب ــدهللا ربیع ــای اس ۱۲- اق

ــی ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
روزسه شنبه ۱396/09/۲8

ــی و  ــده پــالک333 اصل ــه بی ــه وامــالک مزرع هشــتم  :ابنی
فروعــات ذیــل 

ــره  ــه وغی ــد نصرال ــده فرزن ــت بی ــتور نیکبخ ــای نس ۵88-آق
ــاغ  ــه ب ــک قطع ششــدانگ ی

ــره  ــه وغی ــد نصرال ــده فرزن ــای نســتور نیکبخــت بی ۵89- آق
ــاغ  ششــدانگ یــک قطعــه ب

ــره  ــه وغی ــد نصرال ــده فرزن ــت بی ــتور نیکبخ ــای نس ۵90- آق
ــی ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــره  ــه وغی ــد نصرال ــده فرزن ــت بی ــتور نیکبخ ــای نس ۵9۱- آق
ــاغ  ــه ب ــک قطع ششــدانگ ی

ــره  ــه وغی ــد نصرال ــده فرزن ــای نســتور نیکبخــت بی ۵9۲- آق
ــاغ  ــه ب ــک قطع ششــدانگ ی

روزچهارشنبه ۱396/09/۲9
نهــم : ابنیــه وامــالک روســتای تــل محمدپــالک38۱ اصلــی 

و فروعــات ذیــل 
۲۱8- آقــای جعفربختیــار فرزنــد قدمعلــی وغیــره  ششــدانگ 

یــک قطعــه بــاغ  
روزپنج شنبه ۱396/09/30

ــاغ قائدپــالک38۲ اصلــی و  دهــم : ابنیــه وامــالک مزرعــه ب
فروعــات ذیــل 

۲0-آقــای جوادبختیــار تــل محمــدی فرزنــد قدمعلــی وغیــره 
ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ 

 ۲۱-آقــای جوادبختیــار تــل محمــدی فرزنــد قدمعلــی وغیــره 

ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ 
روز شنبه ۱396/۱0/0۲

ــی  ــالک388 اصل ــه پ ــه چون ــالک مزرع ــه وام ــم : ابنی یازده
ــل  ــات ذی و فروع

ــی  ــد بمانعل ــدی فرزن ــل محم ــار ت ــرا فرازبختی ــای س ۱۲-آق
ــاغ  ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ــره شش وغی

ــی  ــد بمانعل ــدی فرزن ــل محم ــرافرازبختیار ت ــای س ۱3-آق
ــاغ  ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ــره شش وغی

روز یک شنبه ۱396/۱0/03
دوازدهــم: ابنیــه وامــالک مزرعــه کــره کــره پــالک389 اصلــی 

و فروعــات ذیــل 
۲۱-آقــای جوادبختیــار تــل محمــدی فرزنــد قدمعلــی وغیــره 

ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ 
روزدوشنبه ۱396/۱0/04

ب( بخش ۱6
ــی و  ــی پــالک۲۱۲ اصل ــه وامــالک مزرعــه گبرقوئ اول -  ابنی

فروعــات ذیــل
ــد حســین  ــاغ شــهبازی فرزن 9-آقــای ابوالقاســم رئیســی ب

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی
روزسه شنبه ۱396/۱0/0۵

ــح  ــاعت 9 صب ــب از س ــه ترتی ــده ب ــن ش ــای تعیی در روز ه
ــذا  ــد ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــد در مح ــه بع ب
ــه  ــه ب ــت اســناد و امــالک ب ــون ثب ــه موجــب مــاده ۱4 قان ب
صاحبیــن امــالک و مجاوریــن اعــالم مــی شــود کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند و چنانچــه هر 
یــک از صاحبــان امــالک یــا نماینــده آنهــا در موقــع تعییــن 
ــک  ــور مل ــون مزب ــاده ۱۵ قان ــق م حــدود حاضــر نباشــند وف
آنهــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود 
ــالک  ــه ام ــان ک ــن و صاحب ــد شــد اعتراضــات مجاوری خواه
در موقــع مقــرر حاضــر نبــوده مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت 
ــا 30 روز پذیرفتــه  از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس فقــط ت
خواهــد شــد و تبصــره ۲ مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف 
پرونــده هــای معترضیــن ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از 
ــا  ــن اداره تســلیم بایســتی ب ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت تاری
ــی گواهــی  ــه مرجــع ذی صــالح قضائ ــم دادخواســت ب تقدی
ــد ــه ایــن اداره تســلیم نماین تقدیــم دادخواســت را اخــذ و ب
.م الف ۱۲۲3                 تاریخ انتشار          ۱396/08/۲9

 محمــد زمانــی – رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 
ســمیرم شهرســتان 

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9500336
ــی 34/643  ــالک ثبت ــدانگ پ ــهم ش ــاع از ۲۲ س ــهم مش ۱7 س
ــدان  ــه نشــانی کاشــان می ــی کاشــان ب ــع در بخــش ۲ حــوزه ثبت واق
عامریــه فیــن بــزرگ خیابــان شــهید اردهــال شــمیم 3 کــه بــا شــماره 
ــن  ــام آروی ــه ن ــر الکترونیکــی ۱39۵۲030۲034003۵۲۲ امــالک ب دفت
دریــادل ثبــت و ســند مالکیــت صــادر گردیــده بــا حــدود و مشــخصات 
شــماال بــه جــاده شــرقا بــه رودخانــه جنوبــا بــه جــاده غربــا جــوی بــه 
ــت کاشــان  ــالک ثب ــر ام ــالم دفت ــر اع ــن شــماره 604 )بناب ــوار زمی دی
تثبیــت ملــک موقتــا بــه صــورت مشــکوک در ســوابق کاداســتر 
ــا  ــت ب ــمی و مطابق ــن رس ــه مالکی ــس از مراجع ــده و پ ــی ش جانمای
ــق نظــر کارشــناس رســمی  ــه طب ــد شــد( ک ــت خواه ــن تثبی مجاوری
ــد  ــن فاق ــورت زمی ــه ص ــر ب ــال حاض ــوق در ح ــالک ف ــدانگ پ شش
اعیــان ، دارای 3۲۵0 متــر مربــع عرصــه طبــق ســند ) کــه بنابــر اعــالم 
کارشــناس محتــرم بــه مقــدار ۱0۱7 مترمربــع در مســیر تعریــض 
ــده  ــورد مزای ــی و م ــال ارزیاب ــغ ۱6/۲۵0/000/000 ری ــه مبل مکیباشــد( ب
بــه میــزان ۱7 ســهم از ۲۲ ســهم بــه مبلــغ ۱۲/۵۵6/8۱8/۱8۱ ریــال 
ارزیابــی و قطعــی گردیــده ملکــی نامبــرده بــاال کــه طبــق ســند 

رهنــی شــماره 36637-۱39۵/0۵/۱۲ در واحــد اجــرای اســناد رســمی 
ــت  ــاد محــل اداره ثب ــدان جه ــش می ــر نب ــوار باهن ــع در بل کاشــان واق
اســناد و امــالک بــه مزایــده گــزارده مــی شــود . مزایــده از مبلــغ پایــه 
۱۲/۵۵6/8۱8/۱8۱ ریــال شــروع و بــه  هــر کــس کــه خریــدار باشــد بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود  . الزم بــه ذکــر 
اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق و گاز اعــم از حــق 
ــا  ــده دارای آنه ــه مزای انشــعاب و حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیک
ــا  ــره ت ــوارض شــهرداری و غی ــی و ع ــز بدهــی هــای مالیات باشــد و نی
تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
ــده در  ــس از مزای ــه پ ــن آنک ــده اســت ضم ــده مزای ــده برن باشــد بعه
ــوق از  ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م ــورت وج ص
محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز 
مزایــده مصــادف بــا تعطیــل رســمی غیرمترقبــه گــردد، مزایــده اولیــن 
ــد  ــرر خواه ــکان مق ــاعت و م ــان س ــی در هم ــد از تعطیل روز اداری بع
بــود. مــورد مزایــده طبــق ســند رهنــی بیمــه مــی باشــد.این آگهــی یــک 
نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان مــورخ ۱396/08/۲9 

درج و منتشــر مــی گــردد./

رییس اداره ثبت کاشان - سلمانی - م /الف ۱6۵3

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــماره ۱۲۱87/ ۱  ــالک ش ــدانگ پ ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــا اینک ــر ب نظ
واقــع در بخــش میمــه ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتی 
ــان  ــره در جری ــاس و غی ــد عب ــز فرزن ــد کاشــی پ ــای احم ــام آق ــه ن ب
ــه عمــل نیامــده  ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن ب
اســت . اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و 
ــون ثبــت اســناد و طبــق تقاضــای  تبصــره ۵ مــاده ۱48 اصالحــی قان
نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ ۵ / ۱0 
/ 96 ســاعت 9 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 ۲0 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 

صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد .
رییس ثبت میمه – مهدی ذکاوتمند ۱4 /م الف

تاریخ انتشار : ۲9/ 8 / 96
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کاریکاتور - پرونده داعش در عراق بسته شد

تسنیم

   ترفندهای خانه داری
تکنیک های آشپزی

ــید، الزم  ــار باش ــوی تمام عی ــک کدبان ــد ی ــر می خواهی اگ
اســت ایــن ترفندهــا را بدانیــد.

 بــرای اینکــه قســمت های آخــر شــکالت صبحانــه 
و کــره بادام زمینــی هــدر نــرود، مقــداری بســتنی در 
ــا هــم بســتنی خوشــمزه شــود   ایــن شیشــه ها بریزیــد ت
ــا کــره بادام زمینــی کامــال  ــده شــکالت ی و هــم از باقی مان

اســتفاده شــود.
 تخم مــرغ را پیــش از آب پزکــردن محکــم تــکان دهیــد 

تــا زرده و ســفیده یک رنــگ شــود.
ــه  ــا ماهــی ب ــری از چســبیدن گوشــت ی ــرای جلوگی  ب
تــه ظــرف، ابتــدا تــه ظــرف یــک الیــه از برش هــای لیمــو 
را قــرار دهیــد و ســپس گوشــت یــا ماهــی را روی آن 

ــد. بگذاری
 پیازهــای ریــز را ابتــدا در آب جــوش قــرار دهیــد تــا بــه 

آســانی پوســت شــود.
 بــرای کُندکــردن رونــد فاسدشــدن گوجه فرنگــی، آن را 
از محــل اتصــال بــه ســاقه بــه پاییــن قــرار دهیــد؛ ایــن امر 

مانــع از ورود هــوا می شــود.
 بــرای از بیــن بــردن طعــم تلــخ هــر گیاهــی، آن را بــه 

مــدت یــک ســاعت در آب یــخ قــرار دهیــد.
ــاره بــه شــکل دونــات   پاســتا را هنــگام گرم کــردن دوب

ــا ســریع تر گــرم شــود. ــد ت در بیاوری

   سالم باشیم
چای داغ نخورید!

ایــران  کبــد  و  گــوارش  کنگــره  هفدهمیــن  رئیــس 
گفــت: بررســی ها ثابــت کــرده اســت کــه چــای داغ 

ســت. ن زا سرطا
ملــک زاده افــزود: مصــرف ســه فنجــان قهــوه در روز بــرای 
ــی و  ــای قلب ــرب و بیماری ه ــد چ ــروز کب ــگیری از ب پیش

عروقــی بســیار مفیــد اســت.
دکتــر رضــا ملــک زاده در نشســت خبــری هفدهمیــن 
ــش از ۵۰ درصــد  ــت: بی ــران گف ــد ای ــوارش و کب ــره گ کنگ

ــت. ــوارش اس ــتگاه گ ــه دس ــوط ب ــرطان ها مرب س
ــرطان  ــی را س ــردان ایران ــرطان های م ــایع ترین س وی ش
ــان  ــده و ســرطان ســینه را شــایع ترین ســرطان در زن مع
درمــان  درصــد ســرطان ها  و گفــت: ۵۰  عنــوان کــرد 
می شــوند؛ ضمــن اینکــه ۴۰ درصــد ســرطان ها نیــز 

می شــوند. پیشــگیری 
ملــک زاده از چاقــی و کم تحرکــی بــه عنــوان یکــی از 
عوامــل بــروز ســرطان نــام بــرد و گفــت: ۷۰ درصــد ایرانیان 
اضافــه وزن دارنــد و ۲۵ درصــد چــاق هســتند؛ ضمــن اینکه 

ــت. ــایع تر اس ــا ش ــی در خانم ه چاق
ــروز  ــل ب ــر از عل ــی دیگ ــری را یک ــاد کال ــرف زی وی مص
ســرطان دانســت و گفــت: ســرانه مصــرف کالــری ایرانیــان 
در ســال ۱۹۷۰ میــالدی ۲ هــزار کالــری بــوده کــه ایــن عدد 
در ســال گذشــته بــه بــاالی ۳ هــزار کالــری رســیده اســت.

   سبک زندگی
همه روز محاسبه کن 

چگونــه  محاســبه نفــس  کنیــم؟ در پاســخ 
بــه ایــن مســئله می تــوان گفــت شــب هنگام 
ــى  ــد، نگاه ــام دادی ــه در روز انج ــى ک ــه اعمال ب
ــه  ــوده، توب ــى ب ــر خطای ــد؛ اگ ــابگرانه بیفکنی حس
کنیــد و اگــر کار خوبــى بــوده، شــکر خــدا بــه جــا 

ــد.  ــرار نکنی ــد و آن را تک آوری
ــبه   ــراى محاس ــاعتى ب ــرد س ــه ف ــو ک ــن نح بدی
نفــس، یعنــى در بخشــى از شــبانه روز فکــر کنــد 
کــه در چــه مرحلــه اى اســت. بیندیشــد کــه ســال 
گذشــته در چــه مرحلــه اى از ایمــان و اخــالق 
ــازار  ــن ب ــا در ای ــه ام؟ آی ــال چگون ــوده ام و امس ب
ــرده ام  ــان ک ــا زی ــرده ام ی ــا( ســود ب تجــارت )دنی
یــا در حالــت رکــود بــوده ام؟ آیــا کارى کــه باعــث 
جلــب رضایــت الهــى باشــد، از مــن ســرزده 
ــا  ــه داده ام ی ــا زندگــى تکــرارى را ادام اســت؟ آی
برنامــه و راه تــازه اى بــه ســوى خــدا گشــوده ام؟ 
آیــا گرهــى از مشــکل مــردم بــاز کــرده ام؟ و 

ــر.  ــوال دیگ ــزاران س ه
روزه  همــه  تاجــر  کــه  همان گونــه  خالصــه 
مى کنــد، کســانى کــه  محاســبه  را  تجارتــش 
ــم  ــان ه ــبه نفسش ــراى محاس ــتند ب ــق هس دقی
وقــت مى گذارنــد و کارهــاى شبانه روزشــان را 

مى کننــد. محاســبه 

 واقعیات  علمی 
درباره ماهی تیالپیا )4(

 اهمیت مصرف تیالپیا
بــه گفتــه مشــائی، اســتادیار پژوهشــی موسســه علــوم 
شــیالتی کشــور، گوشت ماهى تیالپیا داراى مقدار مناســبی 
چرب  اسیدهاى  مطلوب  نسبت  و  انواع کاروتنوئید  پروتئین، 
غیراشباع است. نقش اسیدهاى چرب غیراشباع شناخته شده 
ــزی  ــان آب ــا مصــرف ماهی ــا ب است. این ترکیبات مفید عمدت
ــاره ترکیب اسیدهاى چرب و اثر آن بر  ــود. درب ــن می ش تامی
سالمت، آنچه اهمیت ویژه دارد نسبت اسیدهاى چرب امگا۳ 
به امگا۶ است. مقدار مناسب و مجاز اسیدهاى چرب امگا۳ به 
امگا۶ در محــدوده پنــج تــا یــک اســت؛ این در حالى است که 
آنالیز پروفایل اسیدهاى چرب ماهى تیالپیاى پرورشى در مرکز 
تحقیقات ملى آبزیان آب هاى شور بافــق یــزد، ایــن نســبت را 
ــی نصــف آســتانه مجــاز ســازمان بهداشــت  ــر از دو یعن کمت
جهانــی نشــان داده اســت. در ۲۸ گــرم گوشــت تیالپیــا، 
مقــدار اســیدهای چــرب امــگا۳ برابــر بــا ۶۱٫۶ میلــی گــرم و 
اســیدهای چــرب امــگا۶ برابــر بــا ۵۸٫۸ میلــی گــرم اســت.

به ویژه  و  آبزیان  در  اسیدهاى چرب غیراشباع ضرورى  مقدار 
و شرایط  تغذیه  به  وابستگى  و  نیست  ثابت  پرورشى  آبزیان 
محیط دارد. در تیالپیا همانند دیگر آبزیان پرورشى، استفاده از 
جیره غذایى مناسب در تولید ترکیب مطلوب محصول، اهمیت 

زیادى دارد.

   تغذیه خانواده

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه خدمــت  کیمیای وطن

بانــوان در عرصه هــای مدیریتــی تصریــح کــرد: ایــن مهــم، یکــی 
ــوان  ــه نشــان داده اســت کــه بان ــوده و تجرب از شــعارهای مــا ب
می تواننــد همان گونــه کــه در عرصه هــای مختلــف خــود را 

اثبات کرده اند، اقدامات الزم و مناسب را نیز انجام دهند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهــان، قــدرت هللا نــوروزی در مراســم تکریــم 
ــن  ــان ضم ــهرداری اصفه ــردم در ش ــزاران م ــه خدمتگ و معارف
ــالم)ص( و  ــی اس ــول گرام ــت رس ــبت رحل ــه مناس ــلیت ب تس
امــام حســن مجتبــی)ع( و درگذشــت جمعــی از هموطنانمــان 
در غــرب کشــور، اظهــار کــرد: در چنــد روز گذشــته مــردم اصفهان 
و کشــور هــر آنچــه را در تــوان داشــتند، بــرای یاری رســاندن بــه 
ــا  ــن کمک ه ــه ای ــه البت ــد ک ــه کردن ــه ارائ ــدگان زلزل حادثه دی
بایــد ادامــه داشــته باشــد تــا ســبب تســلی خاطــر بازمانــدگان و 

آرامــش و ســالمت آن هــا شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن چندمیــن جلســه تکریــم و معارفــه 
ــر و  ــن تغیی ــا از ای ــدف م ــت: ه ــت، گف ــهری اس ــران ش مدی
ــه  ــت؛ همان گون ــردم اس ــه م ــر ب ــانی بهت ــوالت، خدمات رس تح
ــر را در  ــا و تغیی ــالح روش ه ــم و اص ــعارهایمان ترمی ــه در ش ک

ــم. ــرار داده بودی دســتورکار خــود ق
 بانوان، توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند

ــد و  ــص، تعه ــرات تخص ــن تغیی ــرد: در ای ــه ک ــوروزی اضاف ن
ــت و  ــوده اس ــا ب ــای م ــی انتخاب ه ــای اصل ــه، از مؤلفه ه تجرب
ــگاه ســعی شــده از درون سیســتم شــهرداری افــراد  ــا ایــن ن ب

ــده شــوند. مناســب برگزی
ــی  ــای مدیریت ــوان در عرصه ه ــت بان ــه خدم ــاره ب ــا اش وی ب
تصریــح کــرد: ایــن مهــم، یکــی از شــعارهای مــا بــوده و تجربــه 
ــه در  ــه ک ــد همان گون ــوان می توانن ــه بان ــت ک ــان داده اس نش
ــات الزم و  ــد، اقدام ــات کرده ان ــود را اثب ــف خ ــای مختل عرصه ه

ــد. ــز انجــام دهن مناســب را نی
ــا و  ــازمان پارک ه ــد س ــر جدی ــه مدی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــن  ــرای ای ــی ب ــت: اســامی مختلف فضــای ســبز شــهرداری گف
ــم  ــی خان ــای علم ــارب و رده ه ــا تج ــود؛ ام ــرح ب ــازمان مط س

مرتضایی نــژاد مــا را بــه انتخــاب ایشــان واداشــت. ایشــان 
تحصیلکــرده ایــن عرصــه اســت و ۱۰ ســال نیــز در ایــن حیطــه 

تجربــه داشــته اند.
ــوان  ــا اصــل انتخــاب بان ــه ب ــرادی ک ــه اف ــا اشــاره ب ــوروزی ب ن
مخالــف نیســتند، اذعــان کــرد: مخالفــت ظاهــری ایــن افــراد به 
دلیــل ســختی کار هــا بــوده؛ امــا تمامــی بخش هــای مدیریتــی 
ســخت افزاری نیســت. درنهایــت تــالش مــا ایــن اســت بانــوان 
در عرصه هایــی منصــوب شــوند کــه نیازمنــد فعالیت هــای 

پژوهشــی و علمــی آن هــا باشــیم.
 خدمات رسانی درست در حمل و نقل عمومی 

بخشی از حقوق شهروندی است
ــد  ــر عامــل جدی ــه انتخــاب مدی ــا اشــاره ب ــه ب ــوروزی در ادام ن
ــه ۲۰  ــک ب ــاری نزدی ــای افتخ ــت: آق ــرانی، گف ــازمان اتوبوس س
ســال در حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک و برنامه ریــزی فعالیــت 
داشــته اند و تحقیقــات مــن از مدیــران شــهری و اســتانی 
نشــان داد کــه ایشــان لیاقــت فعالیــت در ایــن ِســمت را دارنــد.

ــا  ــگاه م ــی در ن ــد تغییرات ــرد: بای ــه ک ــان اضاف ــهردار اصفه ش
ــرانی  ــد اتوبوس ــد بگوی ــردی نمی توان ــچ ف ــود و هی ــل ش حاص

ــت. ــی نیس ــگاه علم ــد ن نیازمن
 مدیریت سازمان آرامستان ها نیازمند توجه به 

جامعه شناسی و آینده نگری است

نــوروزی در ادامــه بــا اشــاره بــه انتخــاب مدیــر عامــل جدیــد باغ 
رضــوان، گفــت: مدیریــت در ایــن مــکان نیازمنــد آینده نگــری و 
ــا آرامــش الزم در ایــن  جامعه شناســی و روان شناســی اســت ت
ــه  ــه دردی ب ــد ک ــه ای باش ــه گون ــگاه ب ــود و ن ــرار ش ــکان برق م

دردهــای مــردم داغــدار اضافــه نشــود.
 منطقه 11 شهرداری نیازمند انجام اقدامات خاص 

است
ــه ۱۱  ــد منطق ــر جدی ــه انتخــاب مدی ــا اشــاره ب ــن ب وی همچنی
شــهرداری گفــت: مــردم ایــن منطقــه مشــارکت جو و مطالبه گــر 
ــان ملحــق  ــه اصفه ــن منطقــه، بافتــی اســت کــه ب هســتند. ای
ــود.  ــام ش ــد در آن انج ــی بای ــات خاص ــن رو اقدام ــده؛ از ای ش
ــده،  ــاب ش ــه انتخ ــن منطق ــرای ای ــه ب ــم ک ــدی ه ــر جدی مدی

تخصص هــا و تجــارب الزم را دارد.
 بی توجهی به جوانان، کشور را با چالش مواجه 

می کند
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه لــزوم اســتفاده از تــوان جوانــان 
و بانــوان و بــا بیــان اینکــه اســتفاده نکــردن از جوانــان در 
ــت های مدیریتــی فعلــی، آینــده مــا را بــا چالش هــای  پس
بزرگــی همــراه می کنــد، گفــت: اســتفاده از جوانــان منجــر 
می شــود تــا مدیریــت ســال های آینــده شــهر و کشــور تضمیــن 
ــده  ــد مــا را در آین ــه ایــن موضــوع می توان شــود و بی توجهــی ب

ــد. ــه کن ــی مواج ــای بزرگ ــا چالش ه ب
 ارائه خدمات به مردم، نیازمند رویکردی علمی و 

عملی است
رئیــس شــورای شــهر اصفهــان نیــز در ایــن آییــن اظهــار کــرد: 
مــا امــروز قــدردان افــرادی هســتیم کــه جــای خــود را بــه افــراد 
ــی اســت کــه  ــد. جهــان مــادی و بشــری، جهان بعــدی می دهن
ــت.  ــه اس ــاز جامع ــر، نی ــت و تغیی ــر اس ــال تغیی ــواره در ح هم
مــا بایــد ایــن تغییــر را بپذیریــم و گام هــای بلنــدی در راســتای 

جلــب رضایــت مــردم برداریــم.
ــن  ــت: از ای ــد شــهرداری گف ــات جدی ــه انتصاب ــا اشــاره ب وی ب
افــراد درخواســت دارم تکریــم اربــاب رجــوع را بــه خوبــی رعایــت 
ــه  ــه ب ــه توج ــادی دارد ک ــان زی ــهرداری ذی نفع ــرا ش ــد؛ زی کنن

ــوق شــهروندی می شــود. ــق حق ــه تحق ــا منجــر ب آن ه

شهردار اصفهان در مراسم تکریم و معارفه خدمتگزاران مردم در شهرداری:

بانوان، توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند 
ــره وری و تحــول اداری  ــود به ــر بهب مدی کیمیای وطن

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان گفــت: کمیتــه 
راهبــری ســالمت اداری شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
بــه منظــور تکریــم اربــاب رجــوع از ســال ۹۵ اقــدام بــه 
مناطــق  در  محیــط کار  در  آراســتگی  نظــام  اجــرای 
۱،۲،۳،۴،۶ آبفــای شــهر اصفهــان و آبفــای خمینی شــهر 
کــرد کــه ایــن پــروژه هم اکنــون بــه پیشــرفت ۸۶ 

درصدی رسیده است.
رضایتمنــدی  افزایــش  افــزود:  ابوطالبیــان  ســعید 
مشــترکان، کاهــش هزینه هــا، افزایــش قــدرت رقابتــی، 
ــود  ــازمان و بهب ــل س ــته ها در داخ ــال دانس ــود انتق بهب
روحیــه و انگیــزه افــراد بــرای خدمات رســانی بهتــر                   
ــرا ــروژه اســت؛ زی ــن پ ــداف اجــرای ای ــن اه از مهم تری

ــوان  ــه عن ــد ب ــت، بای ــت کیفی ــرش سیســتم مدیری پذی
ــر  ــازمان در نظ ــتراتژیک در س ــری اس ــک تصمیم گی ی
گرفتــه شــود. ایــن امــر، در حــال حاضــر از ســوی 
ــرفت های  ــه پیش ــیدن ب ــرای رس ــران ب ــیاری از مدی بس
الزم از طریــق پیاده ســازی نظــام آراســتگی کــه درنهایــت 
بهبــود و ارتقــای بهــره وری را بــه همــراه دارد انجــام                                                                           

می شــود.
 ابوطالبیــان بــا بیــان اینکــه دقــت در پیاده ســازی 
ــن  ــی از اصلی تری ــد یک ــتگی می توان ــام آراس ــول نظ اص
پایه هــای رشــد و توســعه محســوب شــود، عنــوان 
ــد  ــتگی، می توان ــام آراس ــول نظ ــازی اص ــرد: پیاده س ک
ــاماندهی  ــول س ــی اص ــت و منطق ــری درس ــا به کارگی ب
محیــط کار - کــه یکــی از پایه هــای رشــد و توســعه 
ــا  ــود. ب ــه ش ــر گرفت ــت - در نظ ــازمان ها و نهادهاس س
نگــرش بــه کشــورهایی کــه ایــن نظــام را بــه طــور جــدی 
ــره وری  ــی در به ــول بزرگ ــم تح ــد، می بینی ــرا کرده ان اج

ــد. ــه وجــود آورده ان ــت و تجــارت ب صنع
وی افــزود: به کارگیــری، اجــرا و پیاده ســازی اصــول 
ــط کاری ایمــن،  ــد محی ــا می توان نظــام آراســتگی، قطع
دلپذیــر، شــاداب، مرتــب و منظــم را بــرای کارکنــان 

فراهــم آورد؛ ضمــن اینکــه تعهــد بــه کار و حســن 
ــزه کار  ــد، انگی ــش می ده ــازمان افزای ــکاری را در س هم
گروهــی و توانایــی انجــام یــک کار گروهی را در ســازمان 
ــه وجــود مــی آورد و فرآیندهــای مختلــف در ســازمان  ب
ــش  ــن کاه ــد؛ همچنی ــود می بخش ــایی و بهب را شناس
درهم ریختگــی،  و  نابســامانی  از  ناشــی  ضایعــات 
زیباشــدن و دلپذیرشــدن محیــط کار، کاهش اشــتباهات 
و دوباره کاری هــا، کاهــش زمــان انجــام کارهــا، کاهــش 
هزینه هــای مختلــف و نگــرش سیســتمی را در ســازمان 
بــه اوج می رســاند و نیــز ســاختار فرهنگــی مناســبی در 

ــه وجــود مــی آورد. ــط کار ب ســازمان و محی
ابوطالبیــان بــا اشــاره بــه فعالیــت کمیتــه نظام آراســتگی 
ــای  ــرای گام ه ــاس اج ــر اس ــر ب ــال حاض ــت: در ح گف
نظــام آراســتگی محیــط کار، میــزان پیشــرفت ایــن 
پــروژه در شــرکت آبفــا ۸۶ درصــد اســت. ایــن امــر بــه 
ــک طــرح  ــه ی ــد تهی ــی همانن ــال اجــرای برنامه های دنب
ــروری  ــوازم ض ــا و ل ــان اتاق ه ــرای چیدم ــنهادی ب پیش
ــا  ــات زونکن ه ــب در اطالع ــم و ترتی ــروری، نظ و غیرض

و پرونده هــا و فهرســت بندی آن هــا، نظــم و ترتیــب 
جهــت  آن هــا  فهرســت بندی  و  رایانه هــا  اطالعــات 
دسترســی ســریع، تدویــن دســتورکارهای مربوطــه، 
جلســات  برگــزاری  ورزشــی،  مســابقات  برگــزاری 
ــوان طــرح  ــه عن ــک فضــا ب استانداردســازی و ایجــاد ی

ــد. ــل ش ــتاندارد حاص اس
وی تصریــح کــرد: آمــوزش اجــرای درســت اصــول نظــام 
آراســتگی بــه کارکنــان ضــروری بــه نظــر می رســد؛ 
ــی  ــه فرهنگ ــای کمیت ــه اعض ــت ک ــی اس ــن در حال ای
نظــام آراســتگی شــرکت بــه کارکنــان مناطقــی کــه 
ایــن پــروژه در آنجــا عملیاتــی شــده، آموزش هــای 
الزم را ارئــه می دهنــد؛ بــه طــوری کــه جداســازی 
ــه فرمــت جهــت ثبــت کارهــا  وســایل غیرضــروری، تهی
و یادداشــت های روزانــه بــه صــورت یــک دفتــر یــا 
ــوها،  ــی کش ــت جانمای ــم جه ــتفاده از مقس ــم، اس تقوی
ــازی  ــا، یکسان س ــگ گلدان ه ــرح و رن ــازی ط یکسان س
و  تابلوهــا  یکسان ســازی  دیــواری،  ســاعت های 
از   ... و  پذیرایــی  قاب هــا، یکسان ســازی ســرویس 
جملــه مــواردی اســت کــه بــرای مناطقــی کــه بــه عنــوان 
ــوت، طــرح نظــام آراســتگی در محیــط کار در آنجــا  پایل

پیــاده می شــود، در دســتورکار قــرار گرفــت.
ــرکت آب و  ــول اداری ش ــره وری و تح ــود به ــر بهب مدی
ــرای  ــتای اج ــود در راس ــکالت موج ــه مش ــالب ب فاض
به موقــع ایــن پــروژه اشــاره کــرد و بیــان داشــت: عــدم 
همــکاری و هماهنگــی کارکنــان و اشــتیاق کــم در زمینــه 
اجــرای ایــن پــروژه، عــدم پیگیــری و مشــارکت برخــی 
ــال  ــام، انتق ــن نظ ــرای ای ــمت ها در اج ــران قس از مدی
ضعیــف اصــول استانداردشــده و دســتورکارهای مربــوط 
ــه از  ــر مربوط ــط دبی ــنل توس ــا و پرس ــه واحده ــه کلی ب

ــت. ــش روس ــای پی ــه چالش ه جمل
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