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ترکیب اعضای کمیسیون » ماده ۱۰ احزاب« 
مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلس��ه علنی م��واد دیگری از 
طرح نحوه فعالی��ت احزاب را بررس��ی کردند که در 
جریان آن ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب 

و وظایف آنها نیز مورد بحث و تصویب قرار گرفت.
این طرح ش��امل ۲۴ ماده اس��ت که پیش از این ۱۲ 
ماده آن در صح��ن علنی مجلس مورد بررس��ی قرار 
گرفته بود و جهت بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون 
بازگشته بود و از جلسه روز گذشته بقیه مواد این طرح 

در دستور کار بررسی قرار گرفت.
بر اساس ماده ۱ این طرح، اصطالحات به کار رفته در 

این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
۱- حزب؛ تش��کیالتی اس��ت متش��کل از اشخاص 
حقیقی ک��ه ب��ا برنامه مش��خص در جهت کس��ب 
مش��ارکت در قدرت سیاس��ی و نقد و اصالح آن در 
چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اس��المی 
ایران بر اس��اس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در 
سطح ملی یا استانی فعالیت می کنند.حزب می تواند 
تحت عناوین دیگ��ری مانند گروه، جمعیت، انجمن، 

جامعه، مجمع و سازمان سیاسی فعالیت کند.
۲- جبهه؛ ائتالف سیاسی از احزاب...
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صلح؛
 تا زمان ساخت مترو!

آیا »متعب بن عبداهلل« 
بازنشسته می شود؟

به راه حل های لوزان 
وفاداریم 

 سرمربی تیم ملی فوتسال 
به ایران می آید

 »اعتیاد به خرید« 
هم داریم!
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مسابقاتی برای رفاقت  
خواهرخوانده ها

 هشدار روحانیون مجلس
 به عربستان سعودی

ش��هردار اصفهان گف��ت: اصفه��ان به خاط��ر قدمت و 
ظرفیت های وج��ودی خود پی��ام آور صلح و دوس��تی 
است و پیام نمایش انسانیت در ش��هر اصفهان با حضور 
خواهرخوانده های عزیز ما به مردم جهان ابالغ می شود. 
س��ید مرتضی س��قائیان نژاد، در آیین افتتاحیه دومین 
دوره مس��ابقات ورزش��ی جانبازان و معلوالن شهرهای 
خواهرخوانده اصفهان اظهار داشت: پیام اصلی این جمع 
که امروز گرد هم آمده اند صلح و دوستی و مخابره آن به 
جهان اس��ت.  وی افزود: به دو دلیل از صلح و دوستی نام 

می بریم، اول اینکه این مراسم در شهری برگزار می شود 
که بیش از دو هزار و پانصد س��ال س��ابقه تاریخی دارد و 
معرف تمدن هایی اصیل اس��ت، اصفهان در طول تاریخ 
پرچم صلح و دوستی را به همراه دیگر کشورها به دوش 
کشیده است، ادیان مختلف در س��الیان دراز به صورت 
مس��المت آمیز در کنار یکدیگر زندگ��ی کرده اند و پیام 
 صلح و دوس��تی را برای مردم جهان به همراه داشته اند.

س��قائیان نژاد با بیان اینکه موضوعی ک��ه این صلح را به 
نمایش می گذارد، برگزاری رویداد ورزشی...

اصفهان، پیام آور صلح و دوستی است
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روزنامه فرهنگی 

اجتامعی 

م الف:4825       

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 آگهی  مزایده عمومی اجاره محل فروش محصوالت فرهنگی و زیراکس
 ) ضلع جنوبی ( مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(

متقاضی�ان ش�رکت در مزای�ده می توانن�د جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت دانش�گاه علوم پزش�کی 
 اصفه�ان ب�ه آدرس www.mui.ac.ir ی�ا س�ایت مدیری�ت خدم�ات پش�تیبانی دانش�گاه ب�ه آدرس
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat/ مراجعه و یا با ش�ماره تلفن 37922090-031 واحد کمیس�یون مناقصات 

تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 )سهامی خاص( 

نوبت  دوم

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطاب�ق  جدول زیر از 
فروشنده ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین  )ریال (نوع بودجهموضوع مناقصه شماره  مناقصه  

94-1-46
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 600 میلیمتر جهت منطقه 

3 شهر اصفهان 
1/900/000/000عمرانی

مهلت تحویل اسناد  مناقصه به دبیر خانه خریدار : تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/03/02 
گشایش پاکات  مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1394/03/03

 محل دریافت اسناد مناقصه پایگاه اینترنتی:  www.abfaesfahan.ir  تلفن  :  031-36680030
  www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات           

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

پذیرش آگهی های روزنامه 

36250732-3
36265583

زاینده رود

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود
36250732-3

36265583
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تجلیل از شورای شهر 
چمگردان به مناسبت روز ملی 

شوراها
به مناسبت گرامیداشت روز شورا ها بیستم اردیبهشت 
ماه جلس��ه اي با حضور ش��هردار ،معاون��ت وکارکنان 
شهرداري شهرچمگردان دردفتر ش��وراي اسالمي این 

شهر برگزار شد.
 دراین جلس��ه، ناظم الرعایا ش��هردار چمگردان ضمن 
قدردانی و تبری��ك روز ملي ش��وراها به اعضاء ش��ورا، 
با اش��اره به ش��عار س��ال ازهمدلي وهمزبان��ی اعضاي 
شوراي اسالمي با ش��هرداري تشکر کرد.وی ضمن ارائه 
گزارشي از فعالیت هاي درحال انجام شهرداري،فضاي 
صمیمي همکاري بین شهرداري وشوراي اسالمي شهر 
را زمینه اي براي پیش��رفت وآباداني ش��هر دانس��تند.

درادام��ه اعض��اي ش��وراي اس��المي ش��هر از حضور 
ش��هردار وکارکنان ش��هرداري دردفتر ش��وراي شهر 
تش��کر کرد واز همراهي مجموعه ش��هرداري با شوراي 
 اسالمي شهر،  جهت رفع مش��کالت  شهروندان تشکر

 کردن��د. درپایان ناظ��م الرعایا،  ش��هردار چمگردان از 
اعضاي ش��وراي اس��المي ش��هر با تقدیم لوح س��پاس 

قدرداني کرد.

 وجود اقوام مختلف در کشور ،  افزایش اقتدار ملی  وتقویت
 ارکان نظام اسالمی  است

همایش اقوام در آیینه تاریخ با پیام محس��ن رضایی، دبیر مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام و حض��ور جمع��ی از نماین��دگان اقوام مختلف س��اکن در

 نجف آباد، مدی��ر کل می��راث فرهنگی و گردش��گری اس��تان،تعدادی از 
مدیران ارشد ش��هرداری،اعضاء شورای شهر،معاون عش��ایری استانداری 
 اصفهان و جمعی از مس��ووالن ش��هر به میزبانی س��الن یزدان پاک برگزار

 ش��د.در این مراس��م ک��ه با هم��کاری انجم��ن فرهنگ��ی ادب��ی قیصر و 
س��ازمان رفاه��ی تفریح��ی ش��هرداری برگ��زار ش��د، فری��دون الهیاری 
مدی��ر کل می��راث فرهنگ��ی و گردش��گری اس��تان ط��ی س��خنانی 
ضم��ن تبری��ك مناس��بت ه��ای مل��ی و مذهب��ی ای��ن روزها و تش��کر 
از عوام��ل برگ��زاری چنین همایش��ی بیان داش��ت:» با توجه به مس��اوی 
بودن جای��گاه تمامی اق��وام در کش��ور و ع��دم تبعیض نظام اس��المی در 
برخورد با آنها، وجود اقوام مختلف در کش��ور همواره به عن��وان عاملی در 
 راس��تای تقویت ارکان نظام اس��المی و افزای��ش اقتدار مل��ی مطرح بوده

  اس��ت.الهیاری در همی��ن خصوص با اش��اره ب��ه تاکیدات دین اس��الم و 
پیش بینی های صورت گرفته در قانون اساس��ی کش��ور به منظور رعایت 
عدالت در برخورد با اقوام مختلف اعالم داش��ت:» برخ��ی تعدد قومیت ها 
در کشور را نوعی تهدید به ش��مار می آورند؛ ولی با توجه به سابقه چندین 
هزار ساله زندگی مسالمت آمیز این اقوام در کنار یکدیگر و نقاط درخشان 

عملکرد آنها در تاریخ این مرز و بوم، این موضوع را می توان به عنوان بهترین 
 فرصت قلمداد کرده و برای استفاده از پتانسیل های آن برنامه ریزی داشته
  باش��یم.مدیر کل میراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان در پایان سخنان
  خ��ود از خ��رده فرهن��گ ه��ای مختل��ف ب��ه عن��وان جویباره��ای

 تش��کیل دهن��ده رود قوی و خروش��ان وحدت مل��ی نام ب��رد و گفت:» با 
 وجود برخ��ی اختالف��ات بی��ن اق��وام مختلف،این گ��روه ها در دف��اع از 
نافع مل��ی و آبروی نظ��ام هم��واره در کن��ار یکدیگ��ر در صحن��ه حاضر 
بوده اند ک��ه با توج��ه به این ام��ر، دول��ت نیز بای��د تمامی ت��وان خود به 
 منظ��ور کاهش و ی��ا برط��رف ک��ردن معض��الت پی��ش روی آنه��ا را به

 کار گی��رد.«در ای��ن همایش ک��ه با حض��ور منص��وری، نماین��ده مردم 
لنجان در مجلس نی��ز همراه بود، عالوه بر اجرای موس��یقی زنده س��نتی 
و ش��اهنامه خوانی ب��ا اهدای ل��وح تقدی��ر از خان��واده ش��هیدان مظاهر 
 احمدی، محمد گوروئی،حسین ابراهیمی و محس��ن شکرالهی نیز تجلیل 
شد.س��خنرانی عبدالوهاب ش��هلی بر از کارشناس��ان حوزه اقوام،سخنان 
کوتاه محمودی فرماندار ویژه نجف آباد و قدردانی از زحمات چندین ساله 
رادمنش رییس س��ابق اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی و معرفی صالحی به 
 عنوان رییس جدید این مجموعه، دیگر بخش های این همایش را تشکیل 

داد.

سه شهر، در اولویت طرح ساماندهی
 اتباع بیگانه

کرمان و سیستان و بلوچستان در اولویت طرح ساماندهی اتباع بیگانه قرار دارند. عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور در جلسه علنی مجلس در پاسخ به س��وال محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و 
ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد درباره برنامه های وزارت کشور برای ساماندهی اتباع افاغنه در 
کشور در سخنانی گفت: افاغنه اکنون بخش��ی از بازار کار ما را در اختیار دارند؛ اما این امر به گونه ای 

نیست که برای هموطنان مان در آن بازارها ظرفیت اشتغال باقی نمانده باشد. 
وی اضافه کرد: تمایل ایرانیان برای برخی مشاغلی که افاغنه آنها را در اختیار گرفته اند، اندک است؛ 
به گونه ای که در برخی اس��تان ها که ما حضور و اش��تغال اتباع بیگانه را ممنوع اع��الم کرده ایم، اما 
مسووالن و نمایندگان استان، تقاضای رفع ممنوعیت برای استفاده از افاغنه در برخی مشاغل را دارند.

وزیر کش��ور همچنین با بیان اینکه علت تداوم س��یل مهاجرت به ایران، عدم ثبات از س��وی کشور 
افغانستان است، تصریح کرد: سیاست دولت ها همواره س��اماندهی اتباع خارجی، به خصوص افاغنه 
بوده اس��ت. رحمانی فضلی با بیان اینکه موضوع اتباع بیگانه در کشور موضوع جدیدی نیست گفت: 
ما به دلیل مسائلی نظیر همجواری و برادری دینی و نیز موضوعات بین المللی اتباع افاغنه را پذیرش 

کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه پس از استقرار دولت اسالمی در افغانستان در دهه 7۰ یك میلیون تبعه افغانی 
به این کشور بازگشته اندافزود: این در حالی است که پس از تس��لط طالبان دوباره با سیل مهاجران 

مواجه شدیم.
وزیر کش��ور در ادامه، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲ میلیون و 5۰۰ هزار تبعه افغانی در کشور 
حضور دارند که یك میلیون تن از  آنها در قالب طرح آمای��ش و در چارچوب محدودیت هایی اقامت 
داشته و ۴5۰ هزار تن نیز دارای گذرنامه هستند، اما یك میلیون نفر از آنها به صورت غیرمجاز در کشور 

حضور دارند که تالش کرده ایم مساله غیرمجازها ساماندهی و آمایشی ها نیز تعیین تکلیف شوند.

استاندار به شهرداری و سازمان میراث فرهنگی: تذکر



هیچ اصول گرایی حاضر نیست 
در اصول خود معامله کند

محمدنبی حبیبللی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسللامی در 
خصوص شللاخصه هایی اصول گرایان اظهار داشللت: در 
جلسه  دیدار چهارم تشللکل با مقام معظم رهبری که در 
دوم شهریورماه 1378 برگزار شد، ایشان فرمودند کسانی 
که اسام، نظام اسامی، والیت فقیه و روش و خط امام 
خمینی )ره( را قبول دارند، خودی انقاب هستند و این 
شاخص چهارگانه ای شد که ایشان پس از آن، 9 شاخص 

اصول گرایی را در سخنرانی خود بیان فرمودند.
وی ادامه داد: بعللد از آن جامعه روحانیت مبارز و جامعه 
مدرسللین حوزه علمیه قم، منشللوری را درباره بایدها 
و نبایدهای اصول گرایی منتشللر کردنللد و من معتقدم 
شاخص های اصلی اصول گرایی را می توان در بیانات مقام 

معظم رهبری و منشور جامعتین جستجو کرد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسللامی، با اشللاره به طرح برخی 
اصا ح طلبان برای ائتاف با اصول گرایان معتدل گفت: ما 
ائتاف میان اصول گرایان و اصاح طلبان را ممکن و الزم 
نمی دانیم و معتقدیم در صحنه سیاسللی کشللور رقابت 
آن دسللته از اصا ح طلبانی که در داخل نظام هستند با 

اصول گرایان الزم و مفید است.
حبیبی تأکید کرد: البته حساب آن دسته از اصاح طلبانی 
که سابقه شللرکت در فتنه را دارند و دستگیر و محکوم 
شدند، از اصاح طلبان داخل نظام جداست و معتقدم که 
اصاح طلبی که اصل نظام، والیت فقیه، قانون اساسی و 
فصل الخطاب بللودن مقام معظم رهبللری را قبول دارد، 

داخل نظام محسوب می شوند.
وی ادامه داد: البته همین اصاح طلب نیز ممکن اسللت 
خود را در مقابل اصول گرایان رقیب جدی بداند و ما در 

این رقابت هیچ مشکلی نمی بینیم.
دبیللرکل حللزب مؤتلفلله اسللامی خاطرنشللان کرد: 
زمزمه هللای تقسللیم بندی اصول گرایان بلله دو بخش 
اصول گرایان معتدل و تندرو از محصوالت تفکر برخی از 
اصاح طلبان است و این طرح یک توطئه از سوی جریان 

رقیب محسوب می شود.
حبیبی افزود: اصول گرایانی که شاخص های اصول گرایی 
را داشته باشند، همه اصول گرا محسوب می شوند. البته 
اصول گرایان ممکن اسللت مانند اعضای یک خانواده در 
سلللیقه ها متفاوت باشللند، بنابراین ما تعبیر تفاوت در 
سلللیقه  اصول گرایان به تند و کند را اصوالً کار نادرستی 

می دانیم.
وی یادآور شد: تقسللیم کردن اصول گرایان به معتدل و 
غیر معتدل تقسیم بندی نادرسللتی است و طبیعتاهیچ 
اصول گرایی حاضر نیسللت که در اصول خود با کسللی 
معامله کند. این فرد چه تظاهر به اصول گرایی کند و چه 
اصاح طلب باشد، چنین ائتافی صورت نخواهد گرفت.

 ضرغللام صادقللی، عضو هیات رییسلله مجلس شللورای اسللامی 
پیللش از پایللان جسلله پارلمان بللا اشللاره بلله بیانیلله روحانیون 
مجلللس در محکومیت کشللتار مردم یمللن گفت: در ایللن بیانیه 
ضمن محکوم کللردن کشللتار بی رحمانه مللردم مظلللوم یمن در 
تهاجمللات اخیر ایللن کشللور، محاکمه مجاهللد و عالللم روحانی 
آیت اهلل نمللر در دادگاه عربللی - آمریکایللی را تنها بلله خاطر نقد 
 به شللاهزاده بی کفایت سللعودی، بدعللت جدید دانسللتند و آن را 

محکوم کردند.
عضو هیات رییسلله مجلس شللورای اسللامی افللزود: روحانیون 
مجلللس در ایللن بیانیه بلله مسللووالن سللعودی عواقللب اجرای 
ایللن حکللم را هشللدار دادنللد و اعللام کردنللد کلله از علمللای 
بللاد اسللامی توقللع دارنللد، بللرای عللدم اجللرای ایللن حکللم 
 خللاف عدالللت اظهللار نظللر کللرده تللا از ایللن بدعللت تاریخی

 جلوگیری شود.

روزنامه لبنانی االخبار در مقاله  ای نوشت: وزیر گارد ملی عربستان سعودی 
روزهای سختی را پشت سللر می گذراند، متعب بن عبداهلل که در اقداماتی 
برنامه  ریزی  شده از سوی پدر خود آماده شده بود تا تخت پادشاهی عربستان 
را در دست بگیرد؛ اما این روزها از سوی  پادشاه جدید عربستان نادیده گرفته 
می  شود و تهدید به سللرنگونی از مناصبی می  شللود که در اختیار وی قرار 
گرفته است. وزیر گارد ملی عربستان سعودی این روزها اوضاع و احوال خوبی 
ندارد، فرزند پادشاه سابق عربستان چندین ضربه دردناک دریافت کرده و 
تنها رکن باقی  مانده از دولت سابق به شمار می رود. تمام چیزهایی که وی 
به همراه پدرش و خالد التویجری، رییس سللابق دفتر پادشاهی عربستان 
برنامه  ریزی کرده بودند، به باد رفته و تمام رشته ها پنبه شده است. بدعت 
ایجاد پست جانشین ولیعهد که برای مقدمه سازی جهت رسیدن به پست 
پادشاهی ایجاد شد، بر ضد خود او مورد استفاده قرار گرفت. عاوه بر اینکه 
اولین موج انتصابات ملک سلمان پادشاه عربستان نیز خواب و رویاهای وزیر 

گارد ملی را از بین برد.
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نمایندگان مجلس در جلسلله علنی مواد دیگری از طرح نحوه 
فعالیت احزاب را بررسی کردند که در جریان آن ترکیب اعضای 
کمیسیون ماده 1۰ احزاب و وظایف آنها نیز مورد بحث و تصویب 

قرار گرفت.
این طرح شللامل ۲۴ ماده اسللت که پیش از این 1۲ ماده آن در 
صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود و جهت بررسی 
بیشتر مجددا به کمیسیون بازگشته بود و از جلسه روز گذشته 

بقیه مواد این طرح در دستور کار بررسی قرار گرفت.
بر اساس ماده 1 این طرح، اصطاحات به کار رفته در این قانون 

دارای معانی مشروح زیر است:
1- حزب؛ تشللکیاتی است متشکل از اشللخاص حقیقی که با 
برنامه مشخص در جهت کسب مشارکت در قدرت سیاسی و نقد 
و اصاح آن در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسامی 
ایران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی 
یا استانی فعالیت می کنند.حزب می تواند تحت عناوین دیگری 
مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سیاسی 

فعالیت کند.
۲- جبهه؛ ائتاف سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه 
فعالیت مشخص است که با اطاع کمیسللیون ماده 1۰ احزاب 

موضوع این قانون شکل می گیرد.
3-عضو حزب؛ داوطلب واجد الشرایطی که مراحل عضویت حزب 
را گذرانده و با پذیرش اساسللنامه حزب دارای تعهدات و حقوق 

حزبی مطابق اساسنامه حزب باشد.
 ۴- عضو موثر حللزب؛ اعضای ارکان حللزب، اعضای موثر حزب

 هستند.
۵- ارکان حزب؛ هیات موسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی، 
دبیرکل و بازرسان و مسوول شعب استانی طبق اساسنامه مربوط 

به عنوان اعضای موثر ارکان حزب محسوب می شوند.
۶- هیات موسس؛ اشخاص حقیقی می باشند که امور مربوط به 
تاسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز 

تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می نمایند.
7- مجمع عمومی؛ باالترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و 

اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می شود.
8- شورای مرکزی؛ متشکل از افراد منتخب مجمع عمومی است 
که طبق مرامنامه و اساسنامه به نمایندگی از مجمع مسوولیت 

هدایت و تحقق اهداف احزاب را به عهده دارد.
9- دبیرکل؛ عالللی ترین مقاماجرایی حزب اسللت که منتخب 

مجمع عمومی یا شورای مرکزی طبق اساسنامه می باشد.
1۰- بازرسان؛ اشخاص آشللنا به امور بازرسی هستند که برای 
نظارت بر عملکرد شورای مرکزی، دبیرکل و سایر ارکان حزب از 

سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند.
11- مرامنامه؛ سند مصوب مجمع عمومی است که بیان کننده 
اهداف، آرمانها، مبانی فکری، عقیدتی و خط مشی های نیل به 

اهداف حزب می باشد.
1۲- اساسنامه؛ سند مصوب مجمع عمومی است که بیان کننده 
ساختار تشللکیاتی و ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه 
تعیین و تغییر اعضا، شرایط تغییر، اصاح مرامنامه و اساسنامه 
مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحال 

حزب و سایر موارد مصرح در قانون می باشد.
13- کمیسیون احزاب؛کمیسیون ماده 1۰ این قانون است

1۴- مجوز اولیه؛ مجوز موقتی اسللت که جهت تحصیل شرایط 
الزم برای صدور پروانه، فعالیت نهایی حزب توسللط کمیسیون 

احزاب صادر می شود.
1۵- پروانه فعالیت نهایی؛  مجوزی است که به موجب آن حزب 
اجازه دارد تا بر اساس مرامنامه و اساسنامه و در چارچوب قوانین 

و مقررات نظام جمهوری اسامی فعالیت کند.
1۶- دبیرخانه کمیسیون؛ تشکیات اجرایی کمیسیون احزاب 

می باشد که زیر نظر کمیسیون انجام وظیفه می کند.
تبصره؛ صدور مجوز فعالیللت و نظارت بر تشللکل های صنفی 
که برای صللدور مجوز و نظللارت بر فعالیت هللای آنها مرجعی 
در قوانین و مقررات پیش بینی نشللده اسللت برعهللده وزارت 
کشور اسللت. وزارت کشللور موظف اسللت تا مدت سه ماه پس 
از الزم االجرا شللدن این قانللون، صدور مجوز، نحللوه فعالیت و 
 نظارت بر این تشللکل ها را تهیلله و به تصویب هیللات وزیران 

برساند.
تبصره ۲- انجمن های اقلیت های دینی موضوع اصل 13 قانون 
 اساسی، تشکیاتی مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی

هسللتند که هللدف آنهللا حل مشللکات و بررسللی مسللائل 
 دینللی، فرهنگللی، اجتماعللی و رفاهللی ویللژه آن اقلیللت

 است.
نمایندگان همچنین با اصاح ماده دیگری هفت شاخص برای 
محرومیت اشخاص از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن تعیین 
کردند که بر اساس آن جاسوسان حسب تشخیص دستگاههای 
امنیتی و یا قضایی کشور و متجاحران به فسق و فجور، مشهوران 
به فسللاد و قاچاقچیان با اسللتعام از دسللتگاه قضایی و نیروی 

انتظامی از حق تاسیس حزب و یا عضویت در آن محروم اند.
بندهللای دیگللر این مللاده پیللش از این بلله تصویب رسللیده 
بللود. نماینللدگان همچنیللن بللا اصللاح مللاده دیگللری 
مقللرر کردنللد بلله منظللور صللدور پروانلله جهللت تشللکیل 
 حللزب و نظللارت بللر فعالیللت احللزاب و انجمللن هللای

 اقلیت های دینللی و انجام وظایف تصریح شللده در این قانون، 
کمیسیون احزاب به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می شود.

1-نماینده دادسللتان کشللور، ۲- نماینده رئیس قوه قضائیه، 
3- یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از 
میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت، ۴- معاون 
سیاسی وزارت کشور، ۵- دو نماینده به انتخاب مجلس شورای 
اسامی از بین نمایندگان داوطلب. بر اساس تبصره 1 این ماده 
اعضای موضوع این ماده باید ظرف یللک ماه از تاریخ الزم االجرا 

شدن این قانون، انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند.
وزارت کشللور موظف اسللت حداکثر تا 1۰ روز پس از آن اولین 

جلسه کمیسیون را تشکیل دهد. 

در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب در مجلس؛

ترکیب اعضای کمیسیون » ماده ۱۰ احزاب« مشخص شد
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علت لغو سخنرانی رییس سابق 
انرژی اتمی

فرمانللداری اصفهللان در اطاعیلله ای اعام کرده اسللت: 
روز جمعه مورخ 11 اردیبهشللت 9۴ اطاعیه ای در شللهر 
اصفهان با عنوان فتنه ۲۵ لوزان )دعوت از مردم( با عناوین 
مجعول منتشر شللد که دو مجموعه رسللمی یعنی بسیج 
اصناف اصفهان و انجمن اسللامی بازار که اسللامی آنها در 
ذیل اطاعیه ذکر شللده بود دخالت و ارتباط خود در این 
برنامه را تکذیب کردند. در بخش دیگللری از این اطاعیه 
آمده است: هیچ شللخصیت حقیقی و حقوقی جهت اعام 
برنامه و اخذ مجوز و تقبل مسوولیت مراسم به فرمانداری 
مراجعه نکرد، بنابراین غیرقانونی بودن مراسللم فوق الذکر 
توسط فرمانداری اعام شللد. در ادامه این اطاعیه تصریح 
شده اسللت: جناب آقای دکتر عباسللی عصر روزسه شنبه 
9۴/۲/1۵ در دانشللگاه صنعتی اصفهان سخنرانی و پس از 
مطلع شدن از نوع برنامه ریزی از حضور در جلسه ذکر شده 
خودداری کردند. همچنین درب مسللجد سید اصفهان باز 
بوده و نماز جماعت مغرب و عشاء )زمان برگزاری مراسم( 
برگزار و یکللی از افراد حاضر در جمع حللدود 17۰ نفری، 

سخنرانی کرده است.

 دردسرهای یک هتل معروف
 برای قالیباف

اعضای شورای شهر در جلسه روز سه شللنبه خود، پرده از 
تخلفات یکی از معروف ترین هتل های تهران برداشتند. به 
گفته آنها عارضه تراکم اضافه دامن ساختمان های مشهور 
دیگری را گرفته اسللت. روزنامه ایران با اعام اینکه »پس 
از کش و قوس بسیار، پرونده تخلفات هتل اسپیناس ۲ در 
شللورای پایتخت به جریان افتاد«، نوشت: اعضای شورای 
شهر خواستار آن شللده اند که شهردار تهران برای تخلفات 
هتل اسللپیناس ۲ در سللعادت آباد، پاسللخگوی سواالت 
اعضای این نهاد باشللد. برخی از آنها تهدید کرده اند تا اگر 
شهردار نتوانست آنها را متقاعد کند، تن به استیضاح بدهد. 
چند روز پیش بود که اعضای شورای شهر در جلسه علنی 
روز سه شللنبه خود پرده از تخلفات یکللی از معروف ترین 
هتل های تهران برداشللتند. بلله گفته آنهللا عارضه تراکم 
اضافه پس از »پاساژ عاءالدین« دامن ساختمان های بنام 
دیگری همچون »مرکز تجارت جهانی فردوسی« و »هتل 

اسپیناس ۲« را گرفته است.

 درخواست خاص دختر هاشمی 
از رییس جمهور

رییللس بنیللاد امللور بیمللاری هللای خللاص، از رییللس 
جمهوری درخواسللت کللرد ، نوعللی بیماری نللادر تحت 
عنوان بیمللاری ای.بی)EB( جللزء بیمللاری های خاص 
قللرار گیللرد. فاطمه هاشللمی روز دوشللنبه در نشسللت 
خبری ، در خصللوص حمایت دسللتگاه هللای مختلف از 
بیماران مبتا به ای ابی اظهارداشللت: تاکنللون مکاتبات 
 زیللاد؛ امللا بللدون پاسللخی بللا دسللتگاه هللای مربوطه

 داشللته ایللم و از رییس جمهللوری می خواهیم دسللتور 
دهند بیمللاری ای بللی )E B( جزء بیمللاری های خاص 
قرار گیللرد. وی از عملکرد دولللت های قبللل در رابطه با 
عدم حمایللت از این بیمللاران انتقاد کللرد و در عین حال 
اظهارداشللت کلله نه تنهللا هیچ دسللتگاهی پاسللخگوی 
حمایت از بیمللاران E B نبوده اسللت که حتی بسللیاری 
از مسللووالن وزارت بهداشللت با ایللن بیماری آشللنایی 
 ندارنللد. هاشللمی تاکیللد کللرد: اگر ایللن بیمللاری جزء

بیماری های خللاص قرار بگیرید اتفاقات بسللیار خوبی در 
زمینه حمایت از این گونه بیماران رخ می دهد.

اولین فرمانده سپاه، چپ و راست را 
از دم تیغ گذراند

جواد منصوری، اولین فرمانده سللپاه تبدیل به یک منتقد 
تمام عیار شد و در سخنان خود راست و چپ را به باد انتقاد 
گرفت. او در مصاحبه ای حرف های تنللدی علیه برخی از 

اشخاص زده است.
خاصه ای از  برخی نکات این مصاحبه به شرح زیر است:

من محمود احمدی نژاد را برای کشللور خطرناک می بینم، 
او عنصر صالحی نیسللت و به مهره های اطرافش مشکوک 

هستم.
سللال 138۴ تنها 1۵ روز بعد اینکلله احمدی نژاد، رییس 
جمهور شللد، گفتم که کاه بزرگی سللر مملکللت رفت و 

حواستان جمع باشد.
سللال 1388 نیز به حسین شللریعتمداری گفتم نگذارید 

احمدی نژاد دوباره رییس جمهور شود.
احمدی نژاد از نظر فکری انسجام ندارد و خودش نیست و 
دیگران او را اداره می کنند، او اصیل نبود. ضرباتی که او به 
کشور زده است، بعید می دانم به این زودی ها جبران شود.

 هاشمی رفسللنجانی اولویت اولش دنیاسللت بعد آخرت؛ 
اما رهبری اولویتش آخرت اسللت و بعد دنیا. برای هاشمی 

تجمل، فرش ابریشم و امثال این ها مهم است.
محمد خاتمی اصا به روحانیت نمی خورد. روحانیت راست 
می گوید و حرف هایش مبنای فقهی دارد وقتی او می گوید 
من بین دین و آزادی، آزادی را انتخاب می کنم، این مبنای 

دینی دارد؟
مهدی کروبی را احمد خمینی به انقاب آورد وگرنه کروبی 
هیچ چیز ندارد. من با کروبللی در زندان زندگی کردم. به او 
بگویید نظراتش را در یک صفحه بنویسللید، اگر توانست. 

بروید امتحان کنید.
روزی که حسللن روحانللی شللعار 1۰۰ روز را مطرح کرد 
فهمیدم اینکاره نیست. به نظر می رسد که او موفق نخواهد 

بود. نه در اقتصاد، نه درسیاست و نه در فرهنگ.

شنیده ها 

 هشدار روحانیون مجلس
 به عربستان سعودی

آیا »متعب بن عبداهلل« 
بازنشسته می شود؟

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: امیدواریم 
زودتر از دهم تیللر ماه بتوانیم جمع بندی نهایی داشللته 

باشیم .
 سللید عباس عراقچی، عضو ارشللد تیم مذاکللره کننده 
هسللته ای در بللدو ورود بلله ویللن افللزود: ایللن 
 مذاکللرات پیشللتر در ویللن و نیویللورک برگللزار 

شده بود.
وی با اشللاره به اینکه مللا در نیویورک موفق شللدیم به 
نخسللتین پیش نویس متن برسللیم و االن کار روی این 
پیش نویس ادامه پیدا خواهد کرد، افزود: این پیش نویس 
براساس مفاهیم و راه حل هایی است که در لوزان به دست 
آمده و ما باید به این راه حل هللا و مفاهیمی که در لوزان 
به دسللت آمده وفادار باشللیم و تنها در همان چارچوب 
مذاکره خواهیم کرد و سللعی می کنیم کلله به یک متن 

مکتوب برسیم.
مذاکره کننده ارشد تیم هسللته ای ایران در پاسخ به این 
سوال که چند درصد از کار انجام شده است، گفت: خیلی 
نمی توان درصدی اعام کرد، به هرحال ما اکنون متنی 
داریم که بخش نسللبتا قابل توجهللی از آن درباره همه 
عباراتش توافق شللده، ولی یک بخللش از آن هنوز مورد 

اختاف نظر است.
وی اداملله داد، در برخللی از پارگللراف ها یللک عبارت 
مورد اختللاف اسللت و در برخللی از پارگللراف ها یک 
جمللله و بعضللی از جاهللا کل عبللارت مللورد اختاف 
 اسللت، ولی یک بخللش قابللل توجهللی االن بلله اتمام 

رسیده است.
امیدواریم حتی زودتر از ده�م تیر ماه به جمع 

بندی برسیم
عضو ارشللد تیم مذاکره کننده هسللته ای ایران در ادامه 
گفت: امیدواریم زودتر از دهم تیر ماه بتوانیم جمع بندی 

نهایی داشته باشیم.

وی افزود: عوامل مختلفی در داخل اتاق مذاکرات و خارج 
از آن هسللت که می تواند مانع شود، ما با همه این عوامل 
 همزمان در حال مقابله هسللتیم و مذاکللرات را پیگیری

 می کنیم. بسیار امیدوار هستیم حتی قبل از موعد مقرر 
هم  به توافق برسیم.

وی درپاسللخ به این سللوال که آیا تدوین پیش نویس با 
حضور همه طرفین و یا بخشی از مذاکره کنندگان انجام 
می شود، گفت: از طرف مقابل، خانم »هلگا اشمید« معاون 
مسوول سیاسللت خارجی اتحادیه اروپا  به نمایندگی از 
دیگر کشللورها مذاکره می کنند و در تماس دائم با بقیه 

هستند.
وی در گفتگو با واحللد مرکزی خبر افزود: کارشناسللان 
بقیه کشللورها هم در جلسللات حضور دارند و ایشان نیز 
در مشللورت مرتب با بقیه کشورها هسللتند. روز جمعه 
معاونان وزرای خارجه بقیه کشورها هم به این مذاکرات 
 ملحللق خواهند شللد و پللس از آن یک جلسلله جمعی 

خواهیم داشت.
عراقچی گفللت: روز پنجشللنبه ماقللات دو جانبه ای با 
امریکایی ها خواهیم داشت و یک قرار ماقات هم با هیات 

چینی در همان روز داریم.  
معاون وزیللر خارجه ایللران با اشللاره به اینکلله با هیات 
روسیه حتما دیدار خواهیم داشللت، گفت: با کشورهای 
 اروپایللی هللم بلله صللورت یکجللا یللا جداگانلله دیدار 

می کنیم.
وی افللزود: ایللن فرصللت خوبللی اسللت که بللا حضور 
سیاسللی  مدیللران  و  خارجلله  وزاری  معاونللان 
 کشللورهای 1+۵ بلله صللورت دوجانبلله و چندجانبلله

 گفت و گو ها را به پیش ببریللم و بتوانیم این اختافاتی 
کلله در خصوص متللن وجللود دارد و داخللل پرانتز قرار 
 دارد را هرچلله کمتر کنیللم و زودتر به یللک متن واحد 

برسیم.

رییس جمهوری گفللت: بلغارسللتان دارای موقعیت 
جغرافیایی ممتاز در جنوب شللرقی اروپاسللت و می 
 تواند پل ارتباطی ایران با کشللورهای اروپایی در همه 

حوزه ها از جمله در زمینه انتقال انرژی باشد.
 حجت االسام حسللن روحانی، روز سه شنبه پس از 
دریافت استوارنامه سفیر جدید بلغارستان با اشاره به 
بیش از یک قرن مناسبات سیاسللی فیمابین، اظهار 
داشت : همکاری های دو کشللور در این مدت همواره 
خوب بوده اسللت و امیدواریم حضور شما در شرایط 
جدید بر تحکیم مناسبات و رسیدن به نقطه مطلوب 

در روابط تاثیرگذار باشد.
رییس جمهوری آمادگی کشورمان برای توسعه روابط 
اقتصادی، سیاسللی و فرهنگی با بلغارستان را یادآور 
شد و گفت : دو کشور دارای ظرفیت ها و جاذبه های 
فرهنگی و طبیعی بسیار درحوزه گردشگری هستند و 

باید در این زمینه بیش از پیش فعالیت کرد.
سللفیر جدید بلغارسللتان نیز اراده مقام های ارشللد 
کشللورش برای تحکیم مناسللبات با ایللران در همه 
زمینه ها را خاطرنشللان سللاخت و گفللت: در طول 
 دوران ماموریتللم در تهللران تللاش خواهللم کرد تا 
همکاری های تهران – صوفیه در همه زمینه ها به ویژه 

در عرصه اقتصادی و فرهنگی افزایش یابد.
»خریسللتو پولنداکللف« بللا اشللاره بلله موقعیللت 
سللوق الجیشللی بلغارسللتان به عنوان دروازه اروپا، 
گفللت: بللا توجه بلله صرفلله اقتصللادی بلغارسللتان 
مللی توانللد مسللیر انتقللال انللرژی وهمچنیللن پل 
 ترانزیللت کاال و حمللل و نقل بیللن منطقلله، ایران و

 اروپا باشد.وی بر توسعه روابط دوملت نیز تاکید کرد و 
گفت : ایران دارای جاذبه های فراوان تاریخی، فرهنگی 
و معماری است و می تواند مقصد گردشگران بسیاری 

از کشورهای اروپایی باشد.

در این دیدار سللفیر جدید بلغارستان تصویری از پدر 
خود را که سه دهه پیش به عنوان سفیر، استوارنامه اش 
را به حضللرت آیت اهلل خامنلله ای )در مقام ریاسللت 

جمهوری( تقدیم کرده بود، نشان داد.
برای توسعه روابط تهران با ایروان هیچ مانعی 

وجود ندارد
بنابراین گزارش حجت االسللام حسللن روحانی روز 
سه شللنبه و پس از دریافت اسللتوارنامه سفیر جدید 
ارمنستان، پیگیری اجرای طرح های مشترکی را که 
دو کشور بر سللر آن توافق کرده اند، ضروری خواند و 
تصریح کرد: جمهوری اسامی ایران و ارمنستان عاوه 
بر همکاری های دوجانبلله، در مجامع بین المللی نیز 

همکاری قابل قبولی داشته اند.
رییس جمهللوری همچنیللن از جامعه ارامنلله ایران 
به عنللوان مردمانی خللوب، فعال و پایبنللد قانون یاد 
کرد و خواسللتار افزایش تبادل علمی و دانشللگاهی 
و نیللز اسللتفاده از ظرفیللت هللای گردشللگری 
 دوکشللور بللرای رفت و آمللد و آشللنایی بیشللتر دو 

ملت شد.
روحانللی در خاتملله اظهللار امیللدواری کللرد کلله 
در دوران ماموریللت سللفیر جدیللد ارمنسللتان 
 مناسللبات فیمابین در همه زمینه هللا بیش از پیش

 ارتقا یابد.
»آرتاسش تومانیان « سفیر جدید ارمنستان در تهران 
نیز ضمن اباغ سللام رییس جمهوری کشللورش به 
دکتر روحانی و با بیان اینکه در طول دوران ماموریتش 
تمام مسللاعی خود را بللرای تحکیم همللکاری ها در 
همه زمینلله ها به کار خواهد بسللت، اظهار داشللت : 
 بسترهای فراوان و اراده الزم در طرفین برای گسترش 
 همللکاری هللای دو کشللور همسللایه وجللود

 دارد.

تاکید بر گسترش مناسبات ایران با ارمنستان و بلغارستان به راه حل های لوزان وفاداریم



یادداشت

مادی ها پارک های خطی می شوند
رییس اداره انهار و مادی های شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه 
اکثر مادی های اصفهان از وس��ط محله ها عبور می کنند، در صدد بر 
آمده ایم تا م��ادی ها را به پارک های خطی تبدیل کنیم. س��ید جالل 
عمرانی با بیان این مطلب افزود: ش��هروندان تا یکس��ال آینده شاهد 
تحوالت خوبی در محوطه انهار و مادی های اصفهان خواهند بود. وی 
با اشاره به تخصیص ۵۳ میلیارد تومان برای ساماندهی مادی ها و انهار 
اصفهان در سال جاری، اظهار داشت: ۲۷۵ کیلومتر مادی در سطح شهر 
اصفهان وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی ها، ساماندهی ساالنه ۳۰ 
کیلومتر از مادی ها در دستور کار قرار دارد. رییس اداره انهار و مادی های 
شهرداری اصفهان اعالم کرد: طی س��ال های گذشته ۳۰۰ کیلومتر از 
مادی های اصفهان ساماندهی شده اند. وی تصریح کرد: مادی ها نماد 
عدالت ۴۰۰ س��اله در تقس��یم آب و امکانی برای جلوگیری از سیالب 

در مواقع بارندگی بوده که نمونه آن در هیچ جای کشور وجود ندارد.

 آزمون سنجش هوش هیجانی 
در همه فرهنگسراهای شهر

آزم��ون س��نجش ه��وش هیجان��ی در تمام��ی فرهنگس��راهای 
اصفه��ان توس��ط خانه ک��ودک برگ��زار می ش��ود. مدیر ای��ن مرکز 
گفت: مبح��ث هوش هیجان��ی به معن��ای قدرت کنت��رل هیجان در 
ک��ودکان و افراد بزرگس��ال موض��وع بس��یار قابل توجهی اس��ت که 
برای نخس��تین بار در کش��ور توس��ط خانه کودک اصفهان در قالب 
 اجرای یک آزمون سراس��ری و کلی در س��طح ش��هر برگزار می شود. 
ابولقاس��می اف��زود: مس��ووالن و نماین��دگان خانه ک��ودک، از صبح 
روز ۲۲ اردیبهش��ت در تمام��ی فرهنگس��راهای ش��هر مس��تقر 
ش��دند تا ک��ودکان رده س��نی ۴ تا ۵ س��ال را ب��ا اس��تفاده از روش 
های علم��ی مورد نظ��ر م��ورد آزمایش ق��رار دهن��د. وی گف��ت: از 
 آنجای��ی که می��زان ه��وش هیجانی ک��ودکان ب��ه ه��وش هیجانی 
مادران ش��ان وابس��ته اس��ت، در این آزمون از مادران نیز تس��تی به 
 عمل می آید و ج��واب آن در اختیار ه��ر خانواده قرار داده می ش��ود. 
این مسوول افزود: ایجاد حساسیت برای افراد جامعه مهمترین هدف از 
اجرای این طرح است؛ چراکه ما باید به والدین بیاموزیم که همانگونه 
که در زمینه تقویت درسی کودک خود حساس هستند، در زمینه هوش 
هیجانی و کنترل احساس��ات کودک خود نیز حساس بوده و کودکی 
س��الم و عادی به جامعه تحویل دهند. وی همچنین دس��تیابی به سه 
هدف عمده را از ثمرات اجرای این طرح دانست و تصریح کرد: در پایان 
اجرای این طرح کالن ما توانسته ایم در مرتبه نخست، کل افراد جامعه 
را نسبت به مساله هوش هیجانی حس��اس کنیم. همچنین در دومین 
مرحله ما س��طح آگاهی جامعه را نس��بت به این پدیده مهم و اساسی 
 باال برده ایم و در س��ومین گام یک جامعه اماری نس��بت به کمبودها و 
ضعف هایی که در این زمینه در میان خانواده ها وجود دارد به دس��ت 

آورده ایم.

 توقیف خودروي هیوندا
 با سرعت ۱۹۱ كیلومتر بر ساعت 

رییس پلیس راه انتظامي استان اصفهان گفت: یک دستگاه خودروي 
هیونداي ورا کروز با س��رعت غیرمجاز ۱۹۱ کیلومتر بر ساعت، توسط 
تیم پلیس راه نطنز- بادرود واقع در اس��تان اصفه��ان، توقیف و روانه 
پارکینگ شد. سرهنگ رضایي اظهار داشت: تیم کنترل سرعت پلیس 
راه نطنز- بادرود، هنگام کنترل خودروهاي عبوري در محور امیر کبیر، 
یک دس��تگاه خودروي هیونداي ورا کروز را به علت سرعت غیرمجاز 
۱۹۱ کیلومتر بر س��اعت متوقف کردند. وي افزود: براس��اس ماده ۱۰ 
قانون رس��یدگي به تخلفات رانندگي، راننده خودرو جهت شرکت در 
کالس آموزشي و س��یر مراحل قانوني به پلیس راه استان معرفي شد. 
رییس پلیس راه انتظامي اس��تان اصفهان تصریح کرد: هدف پلیس از 
اعمال قانون، کسب در آمد نیست؛ بلکه به دنبال این است تا رانندگان 
توجه بیشتري به رعایت قوانین و مقررات کرده و سهم خود را در تامین 
امنیت راه ها ایفا کنند و با رعایت قوانین، الگوهاي عملي مناسبي براي 

فرزندان خود در آینده باشند. 

 ورود عشایر به مناطق ییالقی شهرضا
 آزاد شد

مدیر جهادکشاورزی ش��هرضا، گفت: با توجه به فعالیت مستمر زنان 
عشایر در کنار مردان، ارائه شیوه های جدید کشت محصوالت زراعی به 

آنها نقش موثری در اصالح الگوی کشت در روستاها دارد.
عبدالرضا تاکی، خبر از برگزاری دوره آموزش��ی س��بزیکاری در منزل 
ویژه زنان روستایی داد و تصریح کرد: یکی از شعارهای اصلی سازمان 
جهانی بهداشت در سال جاری بهداشت مواد غذایی از سفره تا مزرعه 
اس��ت و از این نظر بهبود و اص��الح روش های کش��ت محصوالت در 
تمامی س��طح از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیر جهادکشاورزی 
 شهرضا با اشاره به مصوبه شورای تامین شهرستان شهرضا در خصوص

 آزاد سازی ورود عشایر به مناطق ییالقی این شهرستان اظهار داشت: 
بر اساس این مصوبه این طرح از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری قابل 
اجرا اس��ت. تاکی  تصریح کرد: به موجب این مصوبه عشایر شهرستان 
موظف به رعایت مواردی مانند فصل چرا و تعداد دام مجاز جهت ورود 

به مراتع شدند.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره 1581چهار شنبه  23   اردیبهشت 1394 | 24 رجب  1436

زاینده رود: رس��ول زرگرپور، در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
س��والی درباره به طول انجامیدن پروژه مت��روی اصفهان اظهار 
داش��ت: عدم تعامل میان میراث فرهنگی اصفهان و شهرداری 
اصفهان در طی ۱۵ سال گذشته، مهم ترین مشکل این پروژه بود 
که در یک سال گذشته با تشکیل کمیسیون پنج نفره این تعامل 

ایجاد شده که در راه انداری متروی اصفهان بسیار موثر است.
وی در ارتباط با دلیل ع��دم اتمام پروژه موزه دف��اع مقدس در 
اصفهان افزود: اصفهان ش��ش درصد جمعیت کشور را داراست؛ 
اما ۱۰ درصد ش��هدا و ۱۱ درصد ایثارگران کش��ور را دارد و دو 
لش��کر، پنج تیپ و ۴۰۰ فرمانده عالی رتب��ه آن در دفاع مقدس 

حضور داشتند.
زرگرپور تاکید دارد: بر این اس��اس، این موضوع برای ما بس��یار 
ناراحت کننده است که اصفهان با این همه افتخارات در زمان دفاع 
مقدس هنوز موزه ای ندارد.  وی با بیان اینک��ه دو فاز برای موزه 
دفاع مقدس اصفهان در نظر گرفته شده که فاز اول تا پایان سال 
۹۴ به اتمام می رس��د ادامه داد: برای این فاز ۱۰ میلیارد تومان 
بودجه نقد و ارزی در نظر گرفته شده که دو میلیاردتومان توسط 
استانداری، 6 میلیارد تومان توسط شهرداری و ۲۰۰ هزار تومان 

یورو را نیز فوالدمبارکه تامین کرده است.
اصفهان ، به شهر موزه های جهان معروف است

زرگرپور، در ارتباط با تصمیم گیری در مورد اش��یاء و آثار کشف 
ش��ده در میدان دروازه دولت و در مکان س��اخت ایستگاه مترو 

اصفهان گفت: اصفهان در میان گردشگران، به شهر موزه معروف 
است؛ به گونه ای که در هر گوشه از آن را که بکاوی به یکی از آثار 

تاریخی ممکن است برخورد کنید.
وی اضافه کرد: ه��م اکنون دو ایس��تگاه برای مت��رو در دروازه 
دولت و ابتدای چهارباغ وج��ود دارد و در ابتدا قص��د ما این بود 
که در صورت عدم وجود اش��یای تاریخی در ابت��دای چهارباغ، 
 این مکان ایس��تگاه مترو باش��د که به آثار کشف ش��ده برخورد

 کردیم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در ابتدای چهارباغ عباسی به سمت 
انقالب آثار کاخ جهان نما کامال مش��خص است، اظهار داشت: با 
توجه به کش��ف آثار دو تمدن مختلف در این منطقه هم اکنون 
در چهارباغ فقط اکتش��اف انجام می ش��ود و دروازه دولت مکان 
ایستگاه مترو است و با توجه به پرداخت هزینه این اکتشاف توسط 
شهرداری تعامل میان این دو ارگان مشخص است. وی در پاسخ 
به این سوال که سرنوشت راهروی کشف شده در این میدان چه 
خواهد بود، گفت: در این میدان یک تونل انتقال آب پیدا ش��ده 

است که پیش بینی می شود طول آن از 6۰ متر بیشتر نباشد.
زرگرپور، با اعتقاد بر اینکه در هنگام کشف آثار تاریخی در زمان 
ساخت و ساز شهری به سه شیوه با آنها برخورد می شود، تصریح 
کرد: در روش نخست ش��یء و یا آثار تاریخی مستندسازی شده 
و سپس اثر تخریب می شود. در ش��یوه دوم ممکن است به آثار 
تاریخی برخورد شود که این آثار اس��تخراج و در موزه نگهداری 

می شود و در برخورد سوم نیز اثر تاریخی باید در جای خود باقی 
بماند. وی اضافه کرد: بر این اساس، پیشنهاد ما این است که ۳۰ تا 
۴۰ متر از این تونل نگهداری و با محافظ شیشه ای پوشانده شود تا 
برای عموم قابل مشاهده باشد و برای مابقی نیز حالت دوم اعمال 

می شود که این مطلب در حال بررسی است.
اس��تاندار اصفهان مش��کل دیگ��ر مس��یر متروی اصفه��ان را 
کف سازی های تاریخی ایستگاه انقالب برشمرد و اظهار داشت: 
در این بخش، دو سری کف س��ازی یکی متعلق به دوره صفویه 
و دیگری با قدمت بیش��تر وجود دارد و با توج��ه به اینکه به نظر 
می رس��ید سرتاس��ر چهارباغ همین وضعیت را داش��ته باشد، 
پیشنهاد ش��ده ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر از این بخش در جلوی مدرسه 

چهارباغ محافظت شود؛ چراکه ارزشی در همین حد دارد.
وی اضافه کرد: ما ملزم هستیم تا ضمن حفظ آثار تاریخی پروژه 
مترو را نیز با س��رعت الزم به پیش ببریم که با توجه به تشکیل 

کمیسون پنج نفره این امر به خوبی در حال انجام است.
زرگرپور با درخواس��ت از رس��انه ها برای همکاری در پیشرفت 
متروی اصفهان خاطرنشان کرد: آنچه این پروژه را متوقف می کند 
برخی اظهار نظرهای کارشناسی غیرصحیح و تندروی های دو 
طرف درگیر در این قضیه است که حواشی را در متن قرار می دهد. 
وی اضافه کرد: من به مسووالن میراث فرهنگی وشهرداری نیز این 
مطلب را تذکر داده ام که تا زمان ساخت ایستگاه مترو با هم صلح 
کنید و پس از س��اخت آن در همین مکان بنشینید و بحث های 
ناتمام خود را به اتمام برسانید. استاندار  اظهار داشت: اکنون یک 
سال و نیم از فعالیت من به عنوان اس��تاندار اصفهان می گذرد و 
در فرایند کامال طبیعی و مدیریتی پس از این مدت باید مدیران 
داخلی استانداری، فرمانداران و مدیران کل ارزیابی شوند که این 

کار از اسفندماه آغاز شد.
زرگرپور، با تاکید بر اینکه گرچه پیشنهاداتی در ارتباط با انتصاب 
یا برکناری دارم؛ اما فرایند تغییر این مدیران مطابق روال عادی 
و بدون فشارهای باالدستی چه از پایتخت و یا داخل استان بوده 
است گفت: بخشی از این تغییرات بدون دخالت مستقیم ماست؛ 
بدین معنی که یک مدیر ممکن است از مرکز ارتقاء مقام پیدا کند 
و یا اینکه فردی به مرز بازنشستگی رسیده باشد. وی اضافه کرد: 
موارد دخیل دیگر یکی موضوع صالحیت فردی است که با توجه 
به تغییرات آدمی در طول زندگی ممکن اس��ت شرایط یک نفر 
عوض شود و مورد دیگر نیز زمانی است که ما پس از یک سال و نیم 
به این نتیجه می رسیم که مدیر موردنظر انتظارات ما را برآورده 
نکرده یا خود فرد به این نتیجه رس��یده که از پس مسوولیتش 
برنمی آید. اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینکه ه��دف غایی ما 
مدیریت با کارایی کامل است، گفت: از جلسه قبلی با خبرنگاران 
تاکنون سه فرماندار، سه مدیرکل، معاون استاندار و رییس بانک 

تعویض شدند که همگی به یکی از دالیل ذکر شده بوده است.
زرگرپور، اظهار داش��ت: پس��اب فاضالب در اصفهان موضوعی 
بغرنج است؛ چراکه بخشی از آن فروخته شده یا به طور مثال به 
کشاورزان قول داده شده است. آنچه اهمیت دارد این است که باید 
موضوع مقابله با ریزگردها را جدی بگیریم؛  در غیر این صورت، 
ظرف یکی دو سال آینده، اصفهان با مشکالت بسیار جدی ناشی از 

این امر روبه رو خواهد شد. استاندار اصفهان با اشاره به راهکارهای 
مقابله با تهدید این ریزگردها که منشأ بخشی از بیابان زایی شرق 
اصفهان و بخشی از خشکی تاالب نش��أت می  گیرد، تاکید کرد: 
نخستین راهکار کاشت طاق و گز است؛ اما با توجه به مشکالت  
آبی اصفهان راهی به جز استفاده از پساب نداریم. وی ادامه داد: 
از سویی با توجه به محدودیت رودخانه زاینده رود و عدم تامین 
سهمیه تاالب پیشنهاد شده اس��ت تا مقادیر قابل توجهی از این 
پساب ها برای کشت طاق و همچنین مرطوب نگاه داشتن تاالب 

استفاده شود.
وی در ارتباط با  بیماری شیگلوزیس، گفت: نوع پراکندگی این 
بیماری نشان از این مطلب داش��ت که منشأ شیگلوزیس از آب 
نیست و بر این اساس کنترل مرکز میوه تره بار و ورود و خرج مواد 

غذایی آزمایشات الزم انجام شد.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه به زودی نتیجه نهایی این مطلب 
اعالم می شود گفت: آنچه برای ما مشخص است منشأ این بیماری 
از موادغذایی و عمدتا از برخی سبزیجات در نقاط خاص و محدود 
بوده است و ما به دنبال شناسایی همین نقاط هستیم. وی افزود: 
هم اکنون برخی تانکرها فاضالب را از ویالهای خاصی جمع آوری 
می کنند و در مزارع تخلیه انجام می ش��ود که شناسایی شده و 
تحت کنترل هستند. زرگرپور با اش��اره به اینکه در روزهای اول 
منشأ بیماری ازسبزیجات و در روزهای بعد فرد به فرد بوده است، 
گفت: تمام فرمانداران موظف به شناسایی تانکرهای فاضالب و 
محل تخلیه آنها شده و اکنون تمام مزارع استفاده کننده از پساب 
شناسایی ش��دند؛ چراکه این بار بیماری خو ش خیم بود و سریع 
فروکش کرد؛ اما باید برای جلوگیری از تکرار در آینده و خطرات 

ناشی از بیماری های دیگر جلوی آن گرفته شود.
وی درباره ی چگونگی تعامل با بانک مرکزی در ارتباط با واگذاری 
کارخانه ریسباف به عنوان موزه بزرگ اصفهان، گفت: مشکل این 
کارخانه را تنها با رانت رفاقت و ارتباط رفع کردم. استاندار اصفهان 
افزود: دفعه پیش که دکتر همتی به اصفهان آمد به هتل عباسی 
رفته و طی ناهاری دوس��تانه صراحتا به آنها گفتم که اگر تصور 
می کنید که قادر به فروش یکی سانتی متر از کارخانه ریسباف 
هستید در اشتباهید چون کاربری این مکان را تغییر نخواهم داد 
اما این مطلب را نیز به آنها متذکر شدم که ما قصد شرخری نداریم 

و قیمت واقعی را پرداخت نخواهم کرد.
وی با اشاره به دو راه حل پیشنهادی به بانک مرکزی در این ارتباط 
بیان داشت: راه حل نخس��ت تحویل زمینهای شهرداری بود که 
این ارگان بخشی از این زمین را را مجوز تجاری می دهد و راه حل 
دیگر اینکه ۱۵ درصد هزینه این کارخانه را به ارزش روز پرداخت 
می کنیم و با وزارت مسکن و راه و شهرسازی هماهنگ کردیم تا 
در ازای 8۵ درصد بقیه در سراسر کشور به آنها زمین معادل تعلق 
بگیرد. زرگرپور با بیان اینکه ماش��ین آالت این کارخانه عتیقه و 
از دارایی های خود ریسباف است، گفت: در نهایت تفاهم نامه ای 
تهیه شد که بند نخست در ارتباط با موافقت بانک ملی موافقت 

با واگذاری کارخاه ریسباف به عنوان موزه بزرگ اصفهان است.
اس��تاندار اصفهان واگذاری این کارخانه به راه و شهرس��ازی را 

مناسب تر از شهرداری دانست.

یادداشت

اخبار كوتاه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

 مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب آبفای 
اصفهان گفت: به دنبال تدوین سند جامع مدیریت تامین، 
تولید و مصرف آب شرب از سال گذشته، اصفهان مجهز به 

8۵ ایستگاه کنترل فشار شد.  
محسن صالح اظهار داشت: در سند جامع مدیریت تامین، 
تولید و مصرف آب شرب در اصفهان پیش بینی شده است 
که ۱۳۲ ایستگاه کنترل فشار در شهر اصفهان ایجاد شود. 
وی با بیان اینکه مدیریت فش��ار در ردیف مدیریت تولید 
تعریف شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه به دنبال 
فشار زیاد آب ناخودآگاه با مصرف باالی آب مواجه خواهیم 
بود، بنابراین الزام ایجاد ایس��تگاه های کنترل فشار آب را 

احساس کردیم.
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب شرکت 
آبفای استان گفت: با احداث این ایستگاه ها از راه دور و به 
صورت آنالین فشار ش��بکه را پایش می کنیم و بر اساس 
اس��تانداردهای موجود فش��ار آب در هر لحظ��ه کنترل 

 می ش��ود تا ضمن جلوگیری از حوادث ش��بکه از نش��ت 
بی دلیل و مصرف بی رویه آن پیشگیری شود.

وی ادامه داد: سند جامع مدیریت تامین، تولید و مصرف 
آب شرب یک سند فراسازمانی است که در اجرای برنامه 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن ارگان های زیادی 
باید ورود پیدا کرده و کمک کنند. صالح با اعالم اینکه این 
سند در یک فرآیند ۱۰ ساله تعریف شده است، گفت: هر 
س��ه بخش مدیریت تامین، تولید و مصرف آب با یکسری 
روش ها، پروژه ها و انجام اقداماتی نیاز آبی را مدیریت و به 
حداقل رسانده تا با پتانس��یل موجود، شرایط را مدیریت 

کنیم.
وی با بیان اینکه در بخش مدیریت تامین بحث بهسازی 
آبگیری برای تصفیه خانه بابا شیخ علی و بهسازی خطوط 
انتق��ال و غیره انجام م��ی گیرد، اظهار داش��ت: در بخش 
مدیریت توزیع، مدیریت فشار ش��بکه توزیع که به شدت 
در کاهش مصرف موثر اس��ت، در اولوی��ت برنامه ها قرار 

گرفته است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب شرکت 
آبفای استان اصفهان اعالم کرد: بهسازی شبکه فرسوده و 
استفاده از روش های نوین تامین آب و بازچرخاندن پساب 
و اس��تفاده از آب خاکس��تری نیز در مدیریت تامین آب 

تعریف شده است.
وی با اظهار اینکه در مدیریت مصرف که طرف ما بیش��تر 
مردم هس��تند در قالب اقدام��ات بس��یاری از جمله امور 
فرهنگی مانند آم��وزش و برنامه ریزی، ای��ن امر نهادینه 
خواهد ش��د، ادامه داد: اقدامات فنی از قبی��ل توصیه به 
استفاده از لوازم کاهنده مصرف و ایجاد شرایط توزیع این 
لوزام در بین مش��ترکین از دیگر اقدامات در این مدیریت 

است.

شهردار اصفهان گفت: اصفهان به خاطر قدمت و ظرفیت های 
وجودی خود پیام آور صلح و دوس��تی اس��ت و پی��ام نمایش 
انسانیت در شهر اصفهان با حضور خواهرخوانده های عزیز ما به 
مردم جهان ابالغ می شود. سید مرتضی سقائیان نژاد، در آیین 
افتتاحیه دومین دوره مسابقات ورزش��ی جانبازان و معلوالن 
ش��هرهای خواهرخوانده اصفهان اظهار داشت: پیام اصلی این 
جمع که امروز گرد هم آمده اند صلح و دوستی و مخابره آن به 
جهان است.  وی افزود: به دو دلیل از صلح و دوستی نام می بریم، 
اول اینکه این مراسم در ش��هری برگزار می شود که بیش از دو 
هزار و پانصد سال سابقه تاریخی دارد و معرف تمدن هایی اصیل 
است، اصفهان در طول تاریخ پرچم صلح و دوستی را به همراه 
دیگر کشورها به دوش کشیده است، ادیان مختلف در سالیان 
دراز به صورت مس��المت آمیز در کنار یکدیگر زندگی کرده اند 
 و پیام صلح و دوس��تی را برای مردم جهان به همراه داشته اند.

س��قائیان نژاد با بی��ان اینک��ه موضوعی ک��ه این صل��ح را به 
نمای��ش می گ��ذارد، برگ��زاری رویداد ورزش��ی ش��هرهای 
خواهرخوانده اصفهان اس��ت، گف��ت: خواهرخوان��ده؛ یعنی 
ش��هری که در نقطه ای از دنیا با سایر ش��هرها ارتباط، مودت، 
همدلی و دوس��تی برقرار می کن��د و مردم آن ب��دون توجه به 
رنگ، زبان و ملی��ت فقط به عنوان انس��ان هایی ک��ه خداوند 
 آنها را آفریده کنار ه��م خواهرانه و برادران��ه زندگی می کنند.

ش��هردار اصفهان ادامه داد: پ��س اصفهان به خاط��ر قدمت و 
ظرفیت های وج��ودی خود پیام آور صلح و دوس��تی اس��ت و 
ش��هرهای خواهرخوان��ده ام��روز کن��ار ه��م جمع ش��ده اند 
که این پی��ام را به جهان برس��انند. وی با بی��ان اینکه موضوع 
س��وم، ورزش جانب��ازان و معل��والن اس��ت اظه��ار داش��ت: 
درس��ت اس��ت ک��ه جانب��ازان و معل��والن محدودیت هایی 
دارند؛ اما هی��چ مانعی جل��وی آنها نیس��ت تا تبدیل ش��وند 
 به انس��ان هایی کاملی که ه��دف پیامبران الهی بوده اس��ت. 

س��قائیان نژاد تأکید کرد: بس��یار مغتنم و افتخارآمیز اس��ت 
که امروز م��ا دور هم جمع ش��ده ایم تا پیام صلح و دوس��تی را 
برای جه��ان به ارمغان بیاوری��م. این در حالی اس��ت که امروز 
در منطق��ه ما تج��اوز و بربریت حاکم اس��ت. ما ام��روز نگران 
مردم یمن، س��وریه، ع��راق، فلس��طین و لبنان هس��تیم که 
 متجاوزان اهمیتی به س��احت مقدس انس��انیت  آنها نداده اند.

ش��هردار اصفهان تصریح کرد: پیام نمایش انس��انیت در شهر 
اصفهان با حضور خواهرخوانده های عزیز ما به مردم جهان ابالغ 
می شود. ما می توانیم با صلح و دوستی در کنار هم زندگی کنیم، 
بدون تجاوز و بربریتی که از سوی برخی دولت های استعمارگر 
بر جهان حاکم است. ان شاهلل ش��ما عزیزان این پیام را به دنیا 
خواهید رساند و این خود پش��توانه ای برای انسان های پاک در 
سطح جهان خواهد بود. وی ادامه داد: امیدوارم در جریان این 
مسابقات عالوه بر اینکه به تقویت جسم و روح خواهید پرداخت 
از اردیبهش��ت زیبای اصفهان و آثار تاریخی این شهر هم لذت 

ببرید تا ما میزبانان خوبی برای شما عزیزان باشیم.

اصفهان، پیام آور صلح و دوستی استاصفهان ، مجهز به ۸۵ ایستگاه كنترل فشار آب شد
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هرن کاشی کاری اسالمی در اصفهان

س: ایمنا
]عک

صلح؛ تا زمان ساخت مترو!

استاندار به  تذكر
شهرداری و سازمان 

میراث فرهنگی:
معاون؛



يادداشت

گشتی در اخبار

 تمام منابع صندوق توسعه ملی 
تعهد شد

قائم مقام صندوق توس��عه ملی، دارایی فعلی این صندوق را بیش از 
70 میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: تقریبا تمام منابع موجود صندوق 

تعهد شده و در نقطه سر به سر قرار دارد.
محمدقاس��م حس��ینی، درباره میزان منابع ورودی صندوق توسعه 
ملی از زمان ش��کل گیری تاکنون اظهار کرد: صن��دوق یک ورودی 
و خروجی دارد که دائم در حال تغییر اس��ت؛ بر این اس��اس دارایی 
صندوق یعنی مجم��وع منابعی که به آن وارد می ش��ود بیش از 70 

میلیارد دالر است.
وی اف��زود: منابع صندوق توس��عه ملی که با دارایی ه��ای آن کامال 
متفاوت است در حال حاضر منفی و یا در نقطه سر به سر قرار دارد، 
چرا که از یک سو با ورود منابع و از سوی دیگر با مصرف و تعهد ایجاد 

شده مواجه هستیم.
قائم مقام صندوق توس��عه ملی با بیان اینکه با پذیرش یک طرحی 
مبلغ آن از منابع صندوق کس��ر می ش��ود ادامه داد: با وجود اینکه 
ممکن است مدتی برای خروج این منابع از صندوق زمان نیاز باشد؛ 
اما به هر حال ما دیگر مجاز به اس��تفاده از آن نب��وده و منابع تعهد 

شده است.
حسینی، با اش��اره به اینکه در حال حاضر منابع تعهد شده صندوق 
توس��عه ملی بیش��تر از منابع ورودی آن اس��ت گفت: خوشبختانه 
نزدیک به 40 میلیارد دالر مس��دودی داش��ته ایم و نزدیک به 10 
میلیارد دالر تبدیل به ریال ش��ده که همگی به چرخه اقتصاد وارد 
شده اس��ت، همچنین بیش از 35 میلیارد دالر نیز تعهدات در راه و 
قرارداد عاملیت با بانک های عامل را داریم که باید به طرح های بخش 

خصوصی و تعاونی داده شود.
وی تاکید کرد که تقریبا تمام منابع موجودی صندوق تعهد ش��ده و 
امسال هم هر آنچه که منابع به آن وارد شود بخشی تعهد شده است 
و نیز بخشی به بخش های خصوصی و تعاونی اختصاص خواهد یافت.

قائم مقام صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه متاسفانه این طور تصور 
می ش��ود که صندوق منابع دارد؛ اما پرداخت نمی کند، خاطرنشان 
کرد: این در حالی است که به نفع خود صندوق هم نیست که منابع 
آن راکد مانده و در جریان تولید و س��رمایه گذاری نباشد، بنابراین 
تایید نمی کنم که منابعی در صندوق بالاس��تفاده مانده است؛ زیرا 
منابع از یک سو وارد و از سوی دیگر به عنوان تسهیالت ریالی، ارزی 

و سپرده گذاری ارزی و ریالی پرداخت می شود.

مسکن، ضربه گیر اقتصاد
از دیدگاه اقتصاد کالن، مس��کن پرتحرک تری��ن و پویاترین بخش 
اقتصاد در چند دهه اخیر بوده و نوس��انات در ای��ن بخش همواره از 
تحوالت متغیرهای کالن اقتصادی تاثیر پذیرفته که این عوامل خود 
را در نوع تقاضای سرمایه ای مسکن نشان و موجب افزایش جهش وار 

قیمت ها شده است.
با توجه به شکل گیری تحوالت بازار مس��کن در بستر اقتصاد کالن 
و ش��رایط عمومی حاکم بر فضای اقتصادی و سیاس��ی کشور، رشد 
و رونق در این بخ��ش نمی تواند تف��اوت قابل مالحظه ای با س��ایر 
بخش های اقتصاد داشته باشد. به راحتی قابل درک است که تولید 
مسکن بر سه جزء اصلی اقتصاد ملی )تولید، سرمایه گذاری و اشتغال( 

تاثیر عمده ای بر جای گذاشته و از اقتصاد ملی نیز تاثیر می پذیرد.
در س��ه ده��ه اخی��ر هم��واره بی��ن 20 ت��ا 40 درص��د از کل 
سرمایه گذاری های کشور در بخش مسکن انجام شده و بین چهار تا 
هش��ت درصد تولید ناخالص ملی به بخش مسکن اختصاص داشته 

است.
البته فعالیت های بخش مسکن پرنوسان و پر تب و تاب است که این 
خاصیت و ماهیت موجب شده تا این بخش به عنوان ضربه گیر اقتصاد 
عمل کند، بدین ترتیب که هرگاه سرمایه ها به سوی بخش های دیگر 

روان نمی شود، بخش مسکن جاذب سرمایه های مازاد بوده است.
بخش مس��کن دارای ارتباطات گس��ترده پسین و پیش��ین با دیگر 
فعالیت های اقتصادی است به گونه ای که اثر کاهش رشد اقتصادی 
به دلیل کاه��ش فعالیت های س��اختمانی غیرقابل انکار اس��ت، در 
مراحل اولیه توسعه، افزایش فعالیت های ساختمانی بر آهنگ رشد 
اقتصادی افزوده و در مراحل بعدی خود تحت تاثیر رش��د اقتصادی 

افزایش می یابد.
در بلند مدت هر آن چه رشد اقتصاد و سایر بخش ها را تعیین می کند 
در این بخش نیز تعیین کننده اس��ت، لیکن در کوتاه مدت نوسانات 

مقطعی در این بخش بیشتر مشهود و غالبا پیشران است.
از بهترین ش��اخص ها در بررس��ی تغییرات اقتصاد مسکن، توجه به 
میزان سرمایه گذاری انجام شده در این بخش است. تغییرات وسیع 
در سرمایه گذاری بخش مسکن غالبا به دنبال تغییر در ارزش دارایی 
مس��کن به وقوع پیوس��ته و همچنین منجر به ب��روز تغییرات قابل 

توجهی در متغیر های تولید ناخالص داخلی و اشتغال شده است.
س��رمایه گذاری در بخش مس��کن رفتاری تقدمی نس��بت به سایر 
بخش ها دارد از این رو نوس��انات ارزش آن می تواند نقش مهمی در 

اقتصاد کشور و شکل دهی به سیکل های تجاری ایفا کند.
بررسی روند قیمت مسکن با شاخص بهای کاالها و خدمات عمومی 
حاکی از آن اس��ت که در صورت فقدان تکانه های ادواری در بخش 
مسکن که غالبا ناشی از ساختار بازار نبوده و متاثر از عوامل برون زا و 
نقل و انتقاالت بازار سرمایه است، قیمت مسکن روند تعادل با ثبات 
بلند مدت متناسب با هزینه ها و همسو با شاخص عمومی قیمت ها را 
طی خواهد کرد. همسویی روند قیمت مسکن با روند شاخص تورم در 
دورانی که تغییرات قیمت ناشی از فشار هزینه و عوامل درون زا بوده 
)عدم حضور تقاضای سفته بازی( و ثبات نسبی حاکم بر بازار بیشتر 
مشهود اس��ت.این دو ش��اخص در دوره های بروز تکانه های ادواری 
)تقاضای ناشی از معامالت سوداگرانه( و بروز نوسانات قیمت در بازار 

مسکن، از یکدیگر فاصله می گیرند.
به طور کلی در تعیین ادوار تجاری، رونق و رکود حاکم بر بازار مسکن 
عالوه بر مقایسه روند قیمت مسکن با روند شاخص عمومی قیمت ها 
)تورم(، مراجعه به اطالعات س��رمایه گذاری در واحد های مسکونی 
در دست ساخت و تکمیل ش��ده، آمار مربوط به پروانه های صادره و 
همچنین ساختار جمعیتی و بررسی سایر بازار های سرمایه می تواند 
نتایج مطلوب تری در جهت تصمیم س��ازی و سرمایه گذاری در این 

بخش را حاصل کند.
ش��اخص تراکم خانوار در واحد مسکونی از دیگر شاخص هایی است 
که می تواند در تصمیم گیری و سیاست گذاری در سمت عرضه مورد 

توجه قرار گیرد.
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توزیع نامتوازن فرصت ها وثروت درکش��ور باعث شده تا 
5 میلیون خانوار بدون شاغل روزگار بگذرانند و ازسوی 
دیگ��ر، 12۹ هزار خانوار ب��رای مقابل��ه بابدترین نوع از 

بیکاری، حاضرند با سه نفر و بیشتر وارد بازار کار شوند.
بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار 
درباره وضعیت شاغالن و بیکاران در خانوارهای معمولی 
کشور نشان دهنده آن اس��ت که طبق اطالعات آخرین 
سرشماری کش��ور، هم اکنون تعداد افراد شاغل در هر 
خانوار کمتر از یک نفر و به میزان ۹ دهم نفر و تعداد افراد 

بیکار نیز به ازاء هر 100 نفر، 1۶ نفر است.
این مطالعه بر اس��اس بیش از 21 میلی��ون و 110 هزار 
خانوار ایران��ی صورت گرفته و نتایج آن نش��ان می دهد 
که 24/1 درصد از خانوارهای ایرانی هیج شاغلی ندارند 
ولی محل درآمد آنها ب��ا وجود اینکه ش��اغلی ندارند تا 
بتواند برای هزینه های خانوار کس��ب درآم��د کند نیز 

مشخص نیست.
با وجود مسائل فراوان در بازار کار ایران، باال بودن بیکاری 
و افزای��ش میل جامعه به کس��ب درآمد بیش��تر، اما در 
 حال حاضر ۶0/5 درصد از کل خانوارهای ایرانی دارای

 یک نفر شاغل هستند. 
به دلیل باال ب��ودن هزینه های زندگ��ی در برابر درآمد، 

درص��د باالی��ی از خانوارهای تک ش��اغل با مش��کالت 
معیش��تی مواجه اند؛ مگر آنکه آن یک نفر شاغل دارای 
درآمد مناس��بی باش��د؛ در غی��ر این صورت ب��ا درآمد 
معمولی، اینگونه خانوارها دارای مش��کالت معیشتی و 

درآمدی خواهند بود.
به گزارش مهر ، 12/2 درصد خانوارها طبق این تحقیق 
تالش کرده اند تا از طریق شاغل بودن دو نفر در خانوار، 
از مشکالت احتمالی معیشتی جلوگیری کنند؛ اما 3/1 
درصد از کل خانوارها معادل ۶۶2 ه��زار خانوار حتی با 
دو نفر شاغل نیز تامین نمی ش��وند و ترجیح داده اند به 
صورت گروهی وارد بازار کار شوند. در اینگونه خانوارها 
س��ه نفر و بیش��تر از اعضای خانواده در ب��ازار کار ایران 

مشغول به فعالیت هستند.
۱۵ آمار متفاوت از بازار کار ايران

1- طبق آخرین سرش��ماری کش��ور، 5 میلیون خانوار 
کشور فاقد شاغل هستند که اگر تعداد افراد هر خانواده 
را سه نفر نیز در نظر بگیریم، می توان گفت 15 میلیون 
نفر از جمعیت کشور در حال حاضر بدون شغل هستند 

ولی می توانند امرار معاش کنند!
2- 12 میلی��ون و 700 ه��زار خانوار ایران��ی از مجموع 
21 میلی��ون و 100 هزار خانوار، دارای یک نفر ش��اغل 

هس��تند. معموال خانوارهای تک شاغل دارای مشکالت 
معیش��تی و کس��ری درآم��د در برابر هزینه هس��تند، 
 مگر اینک��ه آن یک ش��اغل بتواند درآمد خوبی کس��ب 

کند.
3- 2 میلیون و 500 هزار خانوار ترجی��ح داده اند برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی معیشتی، با دو نفر شاغل 

در بازار کار حضور داشته باشند. 
گرایش به ب��ازار کار و انجام فعالیت ه��ای اقتصادی در 
س��ال های اخیر به دلیل افزایش مشکالت معیشتی، رو 

به فزونی است.
 4- با وجود ب��اال بودن نرخ بی��کاری و ناتوان��ی جوانان

 ف��ارغ التحصی��ل دانش��گاهی، هزینه ها و ی��ا هر دلیل 
دیگری باعث ش��ده تا ۶۶2 هزار خان��وار ایرانی تصمیم 
بگیرند با سه نفر شاغل در بازار کار حضور داشته باشند. 
با فرض وجود سه نفر در هر خانوار، جمعیت خانوارهایی 
 که دارای س��ه نفر ش��اغل هس��تند تا دو میلی��ون نفر

 است.
5- در نقطه مقابل اش��تغال، بی��کاری را داریم که طبق 
آمارها 18/2میلیون خانوار ایرانی فاقد بیکار هستند. این 
خانوارها می توانند دارای فرزندان خردسال قبل از سن 
کار، بازنشستگان و خانوارهای فاقد جوانان در سن کار و 

یا خانوارهای دارای افراد شاغل باشند.
۶- 2 میلیون و 200 ه��زار خانوار ایران��ی دارای یکنفر 

بیکار است.
 با فرض جمعیت 3 نفری در هر خانوار، تعداد افراد درگیر 
با بیکاری در کش��ور ۶ میلیون و ۶00 هزار نفر است؛ به 
بیان س��اده تر این تعداد از جمعیت کشور در قالب 2/2 
میلیون خانوار، هر یک درگیر حل معضل بیکاری یکنفر 
از افراد متقاض��ی ورود به بازار کار در خانواده هایش��ان 

هستند.
7- تعداد 425 هزار خانوار در کش��ور داری��م که دارای 
2 فرد بیکار اس��ت. بیکاری جوانان جوی��ای کار به ویژه 
فارغ التحصیالن دانشگاهی، امروز از دغدغه های جدی 
و مس��ائل چالش برانگیز خانواره��ا و همچنین دولت به 

حساب می آید.
8- در وضعیت بدتر بیکاری و آنجایی که معضل بیکاری 
چهره بد خود را به جامعه نش��ان می ده��د، تعداد 12۹ 
هزار خانوار کشور دارای 3 نفر بیکار و حتی بیشتر از آن 
هس��تند. می توان گفت 387 هزار نفر امروز در کشور با 
بدترین نوع از بیکاری مواجه اند و نیازمند اقدامات فوری 
حمایتی دولت ها برای ورود این دس��ته از کارجویان به 

بازار کار است. 
قطعا خانوارهای با سه نفر بیکار دچار جالش های جدی 

معیشتی و مالی نیز هستند.
۹- درصد خانوارهای فاقد ش��غل کش��ور از خانوارهای 
 دارای دو تا سه نفر ش��اغل بیشتر اس��ت که این مساله

 نش��ان دهنده اختالف دیدگاه افراد نس��بت به بازار کار 

 از یکس��و و تفاوت هزینه ه��ای خانوار اس��ت که باعث
 می ش��ود 5 میلیون خان��وار بدون حتی یکنفر ش��اغل 
روزگار بگذرانن��د و 3/1 میلیون خانوار با دو تا س��ه نفر 

شاغل وارد بازار کار شوند.
10- 17/۶ درصد کل خانوارها در پرهزینه ترین استان 
کشور یعنی تهران زندگی می کنند؛ با این وجود 25/2 
درصد خانوارهای ساکن در پایتخت فاقد شغل هستند 

و 5۹/7 درصد خانوارها با یکنفر شاغل اداره می شوند.
11- اس��تان ایالم با وجود اینکه کمترین تعداد خانوار 
کش��ور را در خود جا داده اما تعداد خانوارهای با سه نفر 
شاغل و بیشتر در این اس��تان، باالترین میزان در کشور 
است؛ از س��ویی دارای باالترین درصد خانوارهای باسه 
نفر و بیشتر بیکار در کشور نیز است. شگفتی دیگر اینکه 
در ایالم به ازاء هر 100 خانوار، 31 نفر بیکار وجود دارد 
که باالترین تعداد در کشور اس��ت. در عین حال، استان 
خراس��ان جنوبی دارای باالترین درصد خانوارهای با دو 
نفر شاغل در کشور اس��ت و در نقطه مقابل ایالم، دارای 
کمترین آمار بیکاری است و در هر 100 خانوار آن 8 نفر 

بیکار وجود دارد.
12- مازندرانی ها در ش��مال ایران ترجیح می دهند با 

یک نفر ش��اغل در بازار کار 
حضور یابن��د و از این منظر 
باالترین آمار تک شاغلی را 
در کل کشور دارند. در نقطه 
مقابل خوزستانی ها دارای 
باالترین درصد خانوارهای 
فاقد شغل کش��ور هستند 
به نحوی ک��ه 31/4 درصد 
خانواره��ای ای��ن اس��تان 
زرخیز کشور فاقد حتی یک 

نفر شاغل هستند!
13- با وج��ود اینکه درصد 
خانواره��ای  از  باالی��ی 

خوزستانی بدون ش��اغل هس��تند، در خراسان جنوی 
وضعیت به گونه دیگری است و تعداد خانوارهای بدون 
بیکار بس��یار پایین اس��ت و از این حیث، می توان گفت 
 اشتغال در این منطقه از کشور از اوضاع خوبی برخوردار

 است.
14- خانوارهای ساکن در استان سیستان و بلوچستان 
دارای باالترین درص��د خانواره��ای دارای یکنفر بیکار 
کشور است و در این خطه از کشور، خانواده های بیشتری 
نسبت به سایر نقاط کشور با بیکاری فرزندانشان درگیر 

هستند.
15- با وجود اینکه سرانه اشتغال کشور کمتر از یکنفر و 
به میزان ۹ دهم درصد است، استان بوشهر دارای سرانه 
1/4 نفر در هر خانوار است و از این منظر بهترین وضعیت 

را در بین استان های کشور دارا است.

بیکارترين وپرکارترين مناطق کشور؛

 ۵میلیون خانوار شاغل ندارند!

بررسی افزايش نرخ کارمزد 
جايگاه های سی ان جی

وجود هورمون در گوشت 
مرغ تکذيب شد

اردش��یر دادرس، درباره افزایش نرخ کامزد جایگاه های سی.ان.جی در 
سال 13۹4 گفت: علی رغم گذشت دو ماه از آغاز سال 13۹4 تاکنون نرخ 

کارمزد جایگاه داران سی.ان.جی افزایش نیافته است.
وی با اش��اره به اینکه هم اکنون نرخ کارمزد جایگاه داران سی.ان.جی در 
معاونت برنامه ری��زی و نظارت برمنابع هیدروکربوری در حال بررس��ی 
است ابراز امیدواری کرد که این معاونت وزارت نفت نرخ مناسبی را برای 
کارمزد جایگاه داران سی.ان.جی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

ابالغ کنند.
ای��ن جایگاه دار س��ی.ان.جی ب��ا اعالم اینک��ه پیش��نهاد انجمن صنفی 
جایگاه داران سی.ان.جی افزایش 25 درصدی کارمزد پایه و 25 درصدی 
کامزد وی��ژه برای خرید کمپرسورهاس��ت گفت: امیدواری��م نرخ جدید 

کامزدها بعد از تصویب شورای اقتصاد از خردادماه امسال اجرایی شود.

 رسول دیناروند، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در  پاسخ 
به نامه صفری رییس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا خبر نقل قول 
شده از سوی وی در رس��انه ها مبنی بر وجود هورمون در گوشت 

مرغ را تکذیب کرد.
محمدرض��ا صف��ری، رییس س��ازمان نظ��ام دامپزش��کی ج.ا.ا 
در تاریخ ۹ اردیبهش��ت ماه و در پ��ی اظهارات رییس س��ازمان 
غ��ذا و دارو در برخ��ی نش��ریات و خبرگزاری های کش��ور مبنی 
بر ب��اال بودن می��زان هورمون در گوش��ت مرغ ک��ه واکنش های 
بس��یاری را در بین متخصص��ان و تولیدکنن��دگان صنعت دام و 
طیور کش��ور به همراه داش��ت با ارس��ال نامه ای به وی خواستار 
 ارائه مس��تندات و توضیح��ات الزم در خصوص این اخبار ش��ده

 بود.

مهدی کرباسیان گفت: با توجه به اینکه معدن و صنایع معدنی 
در ایران بسیار جذاب است و تنوع مواد معدنی در کشور بسیار 
باال اس��ت، تقاضا برای س��رمایه گذاری خارج��ی در این بخش 
بسیار زیاد است و کشورهایی همچون آلمان، اسپانیا، دانمارک، 
قزاقس��تان، بلژیک و انگلیس درخواس��ت هایی برای حضور در 
پروژه های ایرانی داش��ته اند، این در حالی است که درخواست 
ش��رکت های آلمانی، دانمارکی، قزاقس��تانی و هندی که چند 
ملیتی هستند و کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون عمان 
و کویت، برای همکاری با ایران را دریافت کرده ایم. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین کانادا، فرانسه، استرالیا، 
س��وئیس و کره جنوبی هم درخواس��ت هایی ب��رای حضور در 
پروژه های اکتشافی و صنایع معدنی ایران داشته اند که مذاکرات 
در حال انجام اس��ت؛ اما با توجه به اینکه مشکل نقل و انتقاالت 
پول همچنان وجود دارد، قراردادها هنوز منعقد نشده است. وی 
از پیشنهادات جذاب ایران برای سرمایه گذاران خارجی خبرداد و 
گفت: مطابق قانون، جذابیت ها برای ورود سرمایه گذاران خارجی 
به بخش معدن ایران بسیار باال است به نحوی که بهره برداری از 
معادن تا 25 سال به این سرمایه گذاران واگذار می شود. به گفته 
کرباس��یان، در حوزه معدن و صنایع معدنی در سال ۹3 معادل 
10/7 درصد رشد را شاهد بوده ایم که امید می رود با حفظ آن، 

معدن در رشد اقتصادی بتواند جایگاه مناسبی را کسب کند.

 تقاضای ۱۵ کشور 
برای حضور در معادن ايران

    

رییس اتحادیه میوه و س��بزی، درباره ورود نوبرانه ه��ا به بازار میوه 
اظهارداشت: زردآلو حدود یک هفته است که وارد بازار شده، ضمن 
اینکه قیمت این میوه در روزهای ابتدایی حضورش در میدان میوه 
و تره بار40 هزار تومان بود ک��ه در حال حاضر مقداری کاهش یافته 
اس��ت. س��ید حس��ین مهاجران گفت: در روزهای آینده میوه های 

دیگری از جمله هلوی ۶0 روزه وارد بازار می شود.
مهاجران، قیمت گوجه س��بز را از 4 تا 15 هزار تومان عنوان کرد و 
افزود: چغاله کرجی 14 هزار تومان و چغاله کاشان ۶000 تومان به 
فروش می رس��د، همچنین قیمت موز کاهش یافته و بین 3500 تا 

4000 تومان است.
رییس اتحادیه میوه و س��بزی از کاهش قیمت گوجه فرنگی و خیار 
خبر داد و اضافه کرد: قیمت گوجه فرنگی مرغوب از 1400 تا 1000 
تومان و قیمت خیار بین 1500 تا 2500 تومان است، ضمن اینکه 

قیمت هندوانه بین ۶00 تا 1800 تومان است.
مهاجران ادامه داد: قیمت پیاز نسبت به دو هفته قبل تغییری نکرده 
و در حال حاضر از ۶00 تا 800 تومان است، همچنین قیمت سیب 

زمینی بین 500 تا 800 تومان است.
همچنین علی امام��ی، معاون اتحادیه بارفروش��ان با بی��ان اینکه 
زردآلوهای وارد ش��ده به میدان مرکزی میوه و تره ب��ار اکثرا نارس 
هس��تند، گفت: قیمت این نوع زردآلو بین 12 ت��ا 14 هزار تومان و 

قیمت نوع مرغوب و رسیده آن، 1۶ هزار تومان است.

میوه های تابستانه با قیمت گران 
وارد بازار شدند

در حالی که دبیر انجم��ن صنایع لبنی از ثبات قیمت 
بستنی در سال جاری خبر داده، قیمت  انواع بستنی 
صنعتی در بازار حاک��ی از افزایش 25 تا 40 درصدی 

نسبت به پارسال است.
بس��تنی جزو کاالهای لوک��س به  حس��اب می آید و 
مشمول قیمت گذاری نمی ش��ود که به گفته باکری، 
قیمت  این محصول در س��ال جاری تغییری نداشته 
و ثابت می ماند، درصورتی که قیمت های حک ش��ده 
روی محصوالت موجود در بازار گواه این مدعا نیست.

چراکه بس��تنی مگنوم که سال گذشته 2000 تومان 
فروخته می شد، اکنون 2500 تومان عرضه می شود. 
همچنین بس��تنی س��االر که 1500 تومان فروخته 
می شد در س��ال جاری با قیمت جدید 2000 تومان 
عرضه می ش��ود که حدود 33 درص��د افزایش قیمت 

داشته است.
عالوه بر این س��ایر بس��تنی های موجود در بازار نیز 
با افزای��ش قیمت روبه رو بوده اند ک��ه می توان گفت: 
بستنی دبل چاکلت و لیوانی پذیرایی نیز 500 تومان 
افزایش قیمت داشته اند؛ چراکه بستنی دبل چاکلت 
که پارسال 2000 تومان و بستنی لیوانی پذیرایی که 
1500 تومان بود امسال به ترتیب به قیمت 2500 و 

2000 تومان در بازار عرضه می شوند.

حمیدرض��ا کاتوزیان، رییس پژوهش��گاه صنعت 
نفت در اولین کنفرانس مل��ی ژئومکانیک نفت با 
موضوع ژئومکانیک نفت مح��ور تولید صیانتی با 
بیان اینکه کشور ما؛ از جمله بزرگترین کشورهای 
تولید کننده نف��ت و گاز جهان اس��ت گفت: نیاز 
 به منابع هیدروکربوری ایران علیرغم فش��ارهای 
قدرت های جهانی رشد داش��ته و ما توانسته ایم 
صادرات قابل توجه��ی نیز در بخ��ش نفت و گاز 

داشته باشیم.
وی افزود: با توجه ب��ه منابع و ذخای��ر نفت و گاز 
کش��ور موضوع مهم برداش��ت صیانت��ی و ازدیاد 
ضریب برداشت از مخازن اس��ت که در نهادهای 

مختلف کشور باید روی آن متمرکز شود.
کاتوزی��ان تصری��ح ک��رد: یک��ی از دالی��ل 
PRDUCTION SHAIRING  موض��وع 
برداشت غیر صیانتی توسط شرکا است لذا صیانت 
مبحث مهمی اس��ت که بای��د در قراردادها به آن 
توجه ش��ود در  غیر اینصورت مخاطراتی متوجه 

منابع زیر زمینی می شود.
وی خاطر نش��ان کرد: در ازدیاد برداشت شناخت 
و مدیری��ت صحیح مص��رف از اهمی��ت ویژه ای 

برخوردار است که باید روی آن مطالعه شود.

 ثبات يا افزايش 40 درصدی
 قیمت بستنی؟!

جای خالی مطالعات ژئو مکانیک 
در نفت و گاز ايران

 با فرض جمعیت 
۳ نفری در هر خانوار، 

تعداد افراد درگیر 
با بیکاری در کشور 

۶ میلیون و ۶00 هزار 
نفر است
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مفاد آرا
2/379 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  محرز 
و  رود  زاینده  های  روزنامه  در  15روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به 
بندالف(بمدت دو ماه ونسبت به بندب(بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
بندالف(

شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
به شناسنامه  اله  فرزند سیف  اسماعیلی  94/01/05- محمدحسین  1.رای شماره 11- 
شماره 17 حوزه روستائی شهرضا وشماره ملی 1199568521 ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه مفروزی از پالک 2179/1 به مساحت 79/97 مترمربع.
2.رای شماره 7765 -93/09/11- مسعود طلوعی فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 
ثمنیه  استثناء  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199026931 ملی  وشماره  شهرضا   671
اعیانی و به استثنای هفت-شصت و چهارم اعیانی مفروزی از پالک 2733/2 به مساحت 

153/94 مترمربع.
3.رای شماره 388- 94/01/23- اقدس السادات طبیبیان فرزند سیدجواد به شناسنامه 
شماره 1172 شهرضا وشماره ملی 1198943475 ششدانگ یک باب خانه چهار طبقه 

مفروزی از پالک 2920 به مساحت 140/25 مترمربع.
4.رای شماره 13006- 93/12/27- فاطمه چوقادی فرزند حسن به شناسنامه شماره 
681 شهرضا وشماره ملی 1198834110 دوازده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 
باب خانه و دو باب مغازه متصله و ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 2998 به 

مساحت ششدانگ 367/10 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  شهرضا  نصیری  93/12/27-زهره   -13010 شماره  5.رای 
شماره 295 شهرضا وشماره ملی 1199046698 شش حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یک باب خانه و دو باب مغازه متصله و ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 2998 به 

مساحت ششدانگ 367/10 مترمربع.
6.رای شماره13011- 93/12/27- غالمرضا قدیمی شهرضا فرزند علی به شناسنامه 
شماره 273 شهرضا وشماره ملی1198765070 پنجاه و چهار حبه مشاع از72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه و دو باب مغازه متصله و ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 

2998 به مساحت ششدانگ 367/10 مترمربع. 
شناسنامه  به  علی  فرزند  قدیمی شهرضا  غالمرضا   -94/01/23  -359 شماره  7.رای 
شماره 273 شهرضا وشماره ملی 1198765070 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 2998 به مساحت ششدانگ 20/50 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  قدیمی شهرضا  غالمرضا   -94/01/23  -360 شماره  8.رای 
شماره 273 شهرضا وشماره ملی 1198765070 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 2998 به مساحت ششدانگ 30/07 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  قدیمی شهرضا  غالمرضا   -94/01/24  -361 شماره  9.رای 
شماره 273 شهرضا وشماره ملی 1198765070 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 2998 به مساحت ششدانگ 22/33 مترمربع.
به شناسنامه  بنفشه شبانپور فرزند محمدحسین  10.رای شماره 93/12/27-13047- 

شماره 799 شهرضا وشماره ملی 1199172731:
الف:ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 4989 به مساحت 50/95 متر 

مربع که به انضمام قسمتی از پالک 4990 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
به مساحت 3/15 متر  از پالک 4990  باب مغازه مفروزی  از یک  ب:ششدانگ قسمتی 

مربع که به انضمام قسمتی از پالک 4989 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
       شماره های فرعی ازدو اصلی فضل آباد

به  اسداله  فرزند  شهرضا  محسنی  اله  حجت   -93/12/25  -12955 شماره  11.رای 
شناسنامه شماره 7 شهرضا وشماره ملی 1198496827 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 41 به مساحت ششدانگ 163/80 مترمربع.
12.رای شماره 12956-93/12/25- زهرا یزدی شهرضا فرزند حسینعلی به شناسنامه 
شماره 175 شهرضا وشماره ملی 1199102725 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 41 به مساحت ششدانگ 163/80 مترمربع.
13.رای شماره 9921-93/10/20- مریم رحمتی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199373311 ملی  وشماره  حوزه3شهرضا   371

مفروزی از پالک 79 به مساحت 193/30 مترمربع.
به  حسین  فرزند  شهرضا  کشوری  اله  حبیب   -93/12/27  -12991 شماره  14.رای 
شناسنامه شماره 48 شهرضا وشماره ملی 1199362603 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 103 به مساحت 282 مترمربع.
15.رای شماره 12922-93/12/24- ماشاءاله قاسمی موسی آبادی فرزند رمضانعلی به 
شناسنامه شماره 9 سمیرم سفلی وشماره ملی 5129871847 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 277 به مساحت 168/50 مترمربع.
مرتضی فعال فرزند محمدعلی به شناسنامه و   – 16.رای شماره 11605- 93/11/23 
شماره ملی 1190002949 شهرضاچهار ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 742 به مساحت 191/35 مترمربع.
زهرا رهایی فرزند رمضانعلی به شناسنامه و   – 17.رای شماره 11606- 93/11/23 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  1190192144 شهرضایک  ملی  شماره 

مفروزی از پالک 742 به مساحت 191/35 مترمربع.
شناسنامه  به  عبداله  فرزند  مصلحی  قربانعلی   -93/12/  27–  13065 شماره  18.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1198497718 ملی  وشماره  شهرضا   6 حوزه   96 شماره 

مفروزی از پالک 744 به مساحت 121/58 مترمربع.
19.رای شماره  10844-93/11/08- عباس دهقان فرزند رضاقلی به شناسنامه شماره 
422 شهرضا وشماره ملی 1198935960 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از 

پالک 862 به مساحت 254/80 مترمربع.
به شناسنامه شماره  اکبر  فرزند  کاویانپور  مهدی  20.رای شماره 93/08/19-7213- 
595 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199395145 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 976/1 به مساحت ششدانگ 130/83 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  ولی  فرزند  کاویانپور  عصمت   -93/08/19-7219 شماره  21.رای 
شماره 1536 شهرضا وشماره ملی 1199224065 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 976/1 به مساحت ششدانگ 130/83 مترمربع.
شناسنامه  به  عباس  فرزند  رنانی  جعفری  ملیحه   -93/01/24  -426 شماره  22.رای 
شماره 10044 حوزه 7 اصفهان وشماره ملی 1283209780دودانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 986 به مساحت ششدانگ275/50 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  رضا  فرزند  مرادی  فریدون   -93/01/24-428 شماره  23.رای 

912 حوزه 5 اصفهان وشماره ملی 1288724063چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 986 به مساحت ششدانگ275/50 مترمربع.

24.رای شماره 11493-93/11/20- محمدمهدی نقوی فرزند محمدحسین به شناسنامه 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 1199299588 ششدانگ  شماره 1339 شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 999 به مساحت ششدانگ 200/83 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند حسینعلی  کاظمینی  مرتضی  25.رای شماره 93/12/25-12963- 
شماره 746 شهرضا وشماره ملی 1199315702سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1042 به مساحت ششدانگ 152/50 مترمربع.
26.رای شماره 12964-93/12/25- الهام مردانی فرزند مرتضی به شناسنامه وشماره 
ملی 1190063141 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 1042 به مساحت ششدانگ 152/50 مترمربع.
به شناسنامه شماره  تقی  فرزند  27.رای شماره 13063-93/12/27- شهریار مهجور 
445 شهرضا وشماره ملی 1198891300 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 1042 به مساحت 170/90 مترمربع.
به  یوسف  فرزند  شهرضا  سبزواری  مرتضی   -94/01/23-395 شماره  28.رای 
شناسنامه شماره 1360 شهرضا وشماره ملی 1199100005 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1058 به مساحت 340/40 مترمربع.
به شناسنامه  عبدالرسول  فرزند  محمدرضا دشتی   – 29.رای شماره 94/01/22-314 
باب  یک  ششدانگ   1199375039 ملی  شماره  و  شهرضا   3 حوزه   543 شماره 
مساحت  به  گردیده  تبدیل   13924 شماره  به  که   1068/2 پالک  از  مفروزی   خانه 

163/02 مترمربع.

شناسنامه  به  اله  فیض  فرزند  سبزواری  سعید   -93/12/28-13110 شماره  30.رای 
از  دانگ مشاع  ملی 1199857351 سه  قمشه وشماره  1 شهری  شماره 2240 حوزه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1103 به مساحت ششدانگ  223/25 مترمربع.

31.رای شماره 13112-93/12/28- زهرا حق جوئی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
8805 حوزه شهری شهرضا وشماره ملی 1199923001 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1103 به مساحت ششدانگ  223/25 مترمربع .
32.رای شماره 12720-93/12/20- محمدمهدی جاوری فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 440 شهرضا وشماره ملی 1199031739 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
به  است  شده  تبدیل   13371 به  که  باقیمانده   1327 پالک  از  مفروزی  طبقه  سه  خانه 

مساحت ششدانگ 261/50 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  ابراهیم  فرزند  قانع  پروین   -93/12/20-12721 شماره  33.رای 
315 شهرضا وشماره ملی 1199118001 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
سه طبقه مفروزی از پالک 1327 باقیمانده که به 13371 تبدیل شده است به مساحت 

ششدانگ 261/50 مترمربع.
34.رای شماره 11637-93/11/25- سید محمدعلی موسوی فرزند سید غالمحسن به 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209364220 ملی  وشماره  سمیرم   488 شماره  شناسنامه 
مفروزی از پالک 1514 باقیمانده که به شماره13572تبدیل گردیده و13570 و 13571 

به مساحت 167 مترمربع.
35.رای شماره 12602- 93/12/17- علیرضا مصلحی فرزند عبدالرسول به شناسنامه 
شماره 245 شهرضا وشماره ملی 1199103421 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1594/1 به مساحت 292/3 مترمربع.
36.رای شماره 12603-93/12/17- ملک ملجائی فرزند عبدالمجید به شناسنامه شماره 
794 شهرضا وشماره ملی 1199132020یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1594/1 به مساحت 292/3 مترمربع.
37.رای شماره 371-94/01/23- محمدحسین فهیم فرزند حبیب به شناسنامه شماره 
پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی 1198926899 ششدانگ  712 شهرضا وشماره 

1644به مساحت ششدانگ 264/35 مترمربع.
به شناسنامه شماره  فرزند حسین  کفاش  ناصر  38.رای شماره 93/12/25-12939- 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  1198851775چهاردانگ  ملی  وشماره  33 شهرضا 
از پالک 1705 به مساحت ششدانگ 185/88 مترمربع.درازاءهشت- شصت  مفروزی 
از8سهم  ازیازده- هشتادم سهم مشاع  از8سهم ششدانگ ودوسوم  ونهم سهم مشاع 

ششدانگ انتقال عادی ازطرف محمدحسن اسحاقی فرزندعبدالعظیم.
39.رای شماره12940- 93/12/25-ایران کفاش فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  ملی 1198930101دودانگ  1033 شهرضا وشماره 
مترمربع.درازاءچهار- شصت  به مساحت ششدانگ 185/88  پالک 1705  از  مفروزی 
ونهم سهم مشاع از8سهم ششدانگ ویک سوم ازیازده- هشتادم سهم مشاع از8سهم 

ششدانگ انتقال عادی ازطرف محمدحسن اسحاقی فرزندعبدالعظیم.
40.رای شماره 13100-93/12/28- اکرم کشوری شهرضا فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 1369 شهرضا وشماره ملی 1199084778 ششدانگ یک باب مغازه سه دهنه و 

طبقه فوقانی آن مفروزی از پالک 1772 به مساحت 333/65 مترمربع.
41.رای شماره 13023- 93/12/27- محمد طحانیان فرزند رضا به شناسنامه شماره 
869 شهرضا وشماره ملی 1198940433 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک 1883و 9921 به مساحت 271 مترمربع.
42.رای شماره13024- 93/12/27- محمد طحانیان فرزند رضا به شناسنامه شماره 
869 شهرضا وشماره ملی 1198940433 ششدانگ یک باب مغازه سه دهنه مفروزی 

از پالک 1883و 9921 به مساحت 48/70 مترمربع.
شناسنامه  به  اکبر  علی  فرزند  طلوعی  زهره   -93/12/27  -13058 شماره  43.رای 
قدیمی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199026948 ملی  وشماره  شهرضا  شماره672 

مفروزی از پالک 1957 به مساحت 114/23 مترمربع.
44.رای شماره 12639- 93/12/18- امیر صفدریان کرویه فرزند راه خدا به شناسنامه 
شماره 1023 شهرضا وشماره ملی 1199276200 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 3483 به مساحت ششدانگ 233/85 مترمربع.
45.رای شماره 12641-93/12/18- مرجان کاظمی اسفه فرزند مصطفی به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1199932167 ملی  وشماره  قمشه  مرکزی   1 حوزه   24 شماره 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 3483 به مساحت ششدانگ 

233/85 مترمربع.
46.رای شماره682-94/01/29- فردوس کافی فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره 

752 شهرضا وشماره ملی 1198964170 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از 
پالک 3755 به مساحت 256/08 مترمربع.

47.رای شماره 812-94/02/02- عبدالحمید خانی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199577251 ملی  وشماره  شهرضا  روستائی   1 حوزه   6

مفروزی از پالک 3755 به مساحت 121 مترمربع.
به  اله  نعمت  فرزند  خسروآبادی  حسینی  زهرا   -94/02/06-1074 شماره  48.رای 
شناسنامه شماره 6 حوزه 1مرکزی قمشه وشماره ملی 1199660681 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3755 به مساحت 314 مترمربع.
49.رای شماره 13039- 93/12/27- جعفرعلی رحیمی فرزند غالمحسین به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  ملی 1199531766 سه  روستائی شهرضا وشماره  14 حوزه  شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5273 به مساحت ششدانگ 164/70 مترمربع.
محمدعلی  فرزند  خسروآبادی  کیاصادقی  فاطمه  شماره93/12/27-13040–  50.رای 
سه   1199561363 ملی  وشماره  شهرضا  مرکزی  حوزه   7 شماره  شناسنامه  به 
به مساحت ششدانگ از پالک 5273  باب خانه مفروزی  از ششدانگ یک   دانگ مشاع 

164/70 مترمربع.
51.رای شماره 1078-94/02/06 – محمدرضا بگی شهرضا فرزند جمشید به شناسنامه 
شماره 132 شهرضا وشماره ملی 1199045063 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 5273 به مساحت ششدانگ 141/24 مترمربع.
52.رای شماره 1079-94/02/06- فرزانه جعفرپور فرزند محمد به شناسنامه شماره 
205 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199371653 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 5273 به مساحت ششدانگ 141/24 مترمربع.
53.رای شماره 13015-93/12/27- علی کریمی فرزند بخشعلی به شناسنامه شماره 
165 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209415331 ششدانگ یکباب ساختمان 3 

طبقه مفروزی از پالک 5524 به مساحت 62/40 مترمربع.
شماره های فرعی از سه اصلی موغان

شناسنامه  به  اله  نعمت  فرزند  عرفان  مرتضی   -93/12/27 شماره13066-  54.رای 
شماره 273 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1198499486 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 196/50 مترمربع.
به  یزدانبخش  فرزند  رئیسی شهرضائی  افسانه   -93/12/27 55.رای شماره 13067– 
شناسنامه شماره 646 شهرضا وشماره ملی 1199292656 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 196/50 مترمربع.
56.رای شماره 12984-93/12/27- طاهره سالمی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 
671 شهرضا وشماره ملی 1199017507 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه سه طبقه 

مفروزی از پالک 515 به مساحت333/11مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 3160 
جمعا تشکیل یک باب خانه سه طبقه را داده است.

57.رای شماره 12961- 93/12/25- محمد جواد دبلی فرزند علی محمد به شناسنامه 
شماره 1720قمشه وشماره ملی 1199242926 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 540 به مساحت ششدانگ  172/18 مترمربع.
58.رای شماره 12962-93/12/25- زهرا کشوری فرزند اصغر به شناسنامه شماره 
مشاع  دانگ  سه   1199914460 ملی  شماره  و  شهرضا  شهری  یک  حوزه   7951
ششدانگ  مساحت  به   540 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

 172/18 مترمربع.
59.رای شماره 13048- 93/12/27- اکبر سامع فرزند خسرو به شناسنامه شماره 

456 شهرضا وشماره ملی 1199090964 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
قدیمی مفروزی از پالک 977 و978 به مساحت ششدانگ 312/30 مترمربع.

مریم کاظمینی فرزند علی به شناسنامه شماره  60.رای شماره 13049- 93/12/27 – 
باب خانه  از ششدانگ یک  747 شهرضا وشماره ملی 1199122327 دو دانگ مشاع 

قدیمی مفروزی از پالک 977 و978 به مساحت ششدانگ 312/30 مترمربع.
61.رای شماره 13002- 93/12/27- پروانه آرامی فرزند رضاقلی به شناسنامه شماره 
225 شهرضا وشماره ملی 1198499001 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 1027 به مساحت ششدانگ 29/55 مترمربع.
به  حسین  فرزند  شهرضا  کشوری  اله  حبیب   -93/12/27  -13003 شماره  62.رای 
شناسنامه شماره 48 شهرضا وشماره ملی 1199362603 چهار و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1027 به مساحت ششدانگ 29/55 مترمربع.

شناسنامه  به  ابوالقاسم  فرزند  سامع  غالمرضا   -93/12/27  -13053 شماره  63.رای 
مغازه  باب  یک  1199354066 ششدانگ  ملی  وشماره  6 شهرضا  حوزه   649 شماره 

مفروزی از پالک 1027 به مساحت 37/97 مترمربع.
64.رای شماره 372-94/01/23- آمنه ممیز فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 874 
شهرضا وشماره ملی 1198916605 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1147 به 

مساحت 139/10 مترمربع.
عبدالرسول  فرزند  اباذری شهرضا  فاطمه صغری   -94/01/23 65.رای شماره 387- 
به شناسنامه شماره 73 شهرضا وشماره ملی 1199364304 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1175 به مساحت 103/30 مترمربع.
به  عبدالخالق  فرزند  آبادی  علی  صادقی  علیرضا  شماره94/01/22-311-  66.رای 
شناسنامه شماره 8 حوزه 1 مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199662968 ششدانگ یک 
باب مغازه با ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1192 به مساحت 121/32 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالمحمد  فرزند  اسماعیلی  93/12/27-اقدس   -12992 شماره  67.رای 
شماره 4 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی1199434272 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1204 به مساحت 45/10 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند حسین  برهان شهرضا  68.رای شماره490-94/01/25- رضوان 
شماره 1452 شهرضا وشماره ملی 1199070823 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 1226به مساحت ششدانگ 27/50 مترمربع.
به شناسنامه شماره  عباسقلی  فرزند  69.رای شماره 495- 94/01/25- علی رضائی 
858 شهرضا وشماره ملی 1198886749 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 1226به مساحت ششدانگ 27/50 مترمربع.
70.رای شماره13080-93/12/27- معصومه درویش پوریان فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 1124 شهرضا وشماره ملی 1199189952 سی حبه و شش- هفتم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1268 به مساحت ششدانگ 

176 مترمربع.
71.رای شماره13081- 93/12/27- احمد عسگری فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 
579 شهرضا وشماره ملی 1199092193 چهل و یک حبه و یک- هفتم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1268 به مساحت ششدانگ 

176 مترمربع.
به  عبدالرسول  فرزند  شهرضا  اباذری  محمدجواد  شماره94/01/23-383-  72.رای 
باب خانه  یک  ملی 1199160601 ششدانگ  شناسنامه شماره 761 شهرضا وشماره 

قدیمی مفروزی از پالک 1270 به مساحت 103/03 مترمربع.
شناسنامه  به  حسن  فرزند  میرزائی  حمیدرضا  شماره93/11/14-11171-  73.رای 
شماره 451 شهرضا وشماره ملی 1199169250 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1327 به مساحت 170 مترمربع.
74.رای شماره13000- 93/12/27- حسین دهقانزاد فرزند احمد به شناسنامه شماره 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199321508 ملی  وشماره  قمشه   1 حوزه   1325

مفروزی از پالک 1353 به مساحت 167/10 مترمربع.
75.رای شماره13096- 93/12/28- ابوالفضل جزءزرالنی فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 3912 قم وشماره ملی 0381881172سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1429به مساحت ششدانگ 95/20 مترمربع.
 31 به شناسنامه شماره  فرزند جعفر  ربیعی  76.رای شماره13099-93/12/28-الهام 
حوزه 1 مرکزی قمشه  وشماره ملی 1199647349 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1429به مساحت ششدانگ 95/20 مترمربع.
به  سیدمصطفی  فرزند  احترامی  مهدی  سید  شماره93/12/20-12716-  77.رای 
مشاع  دانگ  1199279544سه  ملی  وشماره  شهرضا   1357 شماره  شناسنامه 
ازششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک1456باقیمانده و3262 به مساحت ششدانگ 

133/53 مترمربع.
به  عباسعلی  فرزند  عسگری  قاسم  محبوبه  شماره93/12/20-12717-  78.رای 
شناسنامه شماره 4884 حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199883794سه دانگ 
مساحت  به  و3262  پالک1456باقیمانده  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ازششدانگ  مشاع 

ششدانگ 133/53 مترمربع.
شماره های فرعی از 21- اصلی رشکنه 

79.رای شماره 11988-93/11/29- مریم جوهری فرزند حیات اله به شناسنامه شماره 
از  37 شهرضا وشماره ملی 1199226106ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

پالک 36 به مساحت 144/50 مترمربع.
به  حسین  فرزند  شاهرضائی  صادقپور  93/12/25-رضا   -12928 شماره  80.رای 
شناسنامه شماره 19 شهرضا وشماره ملی1199952281سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 106 به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
به  فرزند حسنعلی  منوچهرآبادی  انصاری  81.رای شماره12929-93/12/25- سمیرا 
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  ملی1190031302شهرضا  وشماره  شناسنامه 

خانه مفروزی از پالک 106 به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
82.رای شماره 10191- 93/10/23- عباسعلی صفرپور فرزند سیف اله به شناسنامه 
مغازه  باب  یک  1199377708 ششدانگ  ملی  وشماره  3 شهرضا  حوزه   261 شماره 
مساحت به  است  شده  تبدیل   2480 شماره  به  که  و125   124 پالک  از   مفروزی 

83/10 مترمربع.
83.رای شماره 12935- 93/12/25- فضل اله آزادی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 
565 شهرضا وشماره ملی 1199076740 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

131 به مساحت 37/80 مترمربع.
به شناسنامه شماره  اله  فرزند رحمت  84.رای شماره 914- 94/02/5- سمیه عجمی 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199318442 ملی  وشماره  قمشه   1 حوزه   1020

مفروزی از پالک 331 به مساحت 99/45 مترمربع.
به شناسنامه شماره  اله  فرزند رحمت  85.رای شماره 915- 94/02/5- سمیه عجمی 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199318442 ملی  وشماره  قمشه   1 حوزه   1020

مفروزی از پالک 331 به مساحت 102/60 مترمربع.
86.رای شماره 11871-93/11/29- احمد عسگری فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 
579 شهرضا وشماره ملی 1199092193چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 488 به مساحت ششدانگ 216 مترمربع.
87.رای شماره 11874-93/11/29- فاطمه یوسفیان فرزند مختار به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  1199186430دودانگ  ملی  وشماره  شهرضا   771

مفروزی از پالک 488 به مساحت ششدانگ 216 مترمربع.
شماره فرعی از 23- اصلی سود آباد

88.رای شماره 411- 94/1/23- محمدرضا شوقی فرزند مسیح اله به شناسنامه شماره 
3309 حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199868043سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 198/58 مترمربع.
89.رای شماره 414- 94/01/23- مریم صدری فرزند علی اصغر به شناسنامه شماره 
205 حوزه یک مرکزی قمشه وشماره ملی 1199937452سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 198/58 مترمربع.
90.رای شماره 8789- 93/09/17- غالمرضا تن ساز فرزند عباس به شناسنامه شماره 
855 شهرضا وشماره ملی 1199004669ششدانگ یک باب خانه سه طبقه  مفروزی از 

پالک 23 به مساحت 209/09 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند محمدعلی  91.رای شماره 13104- 93/12/28- حسین جانقربان 
خانه  باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ   5129796934 ملی  وشماره  شهرضا   6 شماره 
مفروزی ازپالک366به مساحت115مترمربع که به انضمام قسمتی از حریم رودخانه و 

جوی جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
شناسنامه  به  عباس  فرزند  شاهچراغی  علیرضا   -93/12/20-12724 شماره  92.رای 
از  شماره 684 شهرضا وشماره ملی 1199077933ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

پالک 375 به مساحت 158/49 مترمربع.
به  سیدمحمد  فرزند  بحرینی  السادات  اکرم   -93/12/24-12914 شماره  93.رای 
از  مشاع  دانگ  1199324728سه  ملی  وشماره  شهرضا   1647 شماره  شناسنامه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 375 به مساحت ششدانگ 159/40 مترمربع.
94.رای شماره 12921-93/12/24- اسداله آقاسی فرزند نوراله به شناسنامه شماره 
باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1198911085سه  322 شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 375 به مساحت ششدانگ 159/40 مترمربع.
شماره های فرعی از 32- اصلی دست قمشه

95.رای شماره  663- 94/01/27- موسسه خیریه امام سجاد شهرضا به شماره ثبت 
115 ثبت شرکتهای شهرضا به شناسه ملی 10861857054 ششدانگ یک باب مغازه 
به   2313 و  و2312  پالک59باقیمانده  از  مفروزی  آن  فوقانی   و  تحتانی  ساختمان  با 

مساحت 41 مترمربع.
به  کرمعلی  فرزند  اسفرجانی  کاظمپور  حسین   -93/12/27-13052 شماره  96.رای 
شناسنامه شماره 10 حوزه 2 شهرضا وشماره ملی 1199727075 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 121 به مساحت 202/10 مترمربع.

شماره های فرعی از 50- اصلی اله آباد
97.رای شماره 369- 94/01/23- اسماعیل ترابی فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 
1 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199631604ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 14 به مساحت 158/15 مترمربع.
98.رای شماره 7579-93/08/26- احمدرضا فرازی فرزند حیدر به شناسنامه شماره 
512 شهرضا و شماره ملی 1199139009سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 16 به مساحت ششدانگ 119 مترمربع.
99.رای شماره7580-93/8/26- عصمت حیدرپور فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ملی 1284783774سه  اصفهان وشماره   239

مفروزی از پالک 16 به مساحت ششدانگ 119 مترمربع.
شناسنامه  به  محمود  فرزند  نظریت  اکبر  93-علی   /11/28-11777 شماره  100.رای 
شماره 496 شهرضا وشماره ملی 1199250031دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 39 به مساحت 119/36 مترمربع.
به شناسنامه شماره  فرزند جالل  کبیری  مریم   -93 101.رای شماره11/28-11778/ 
1255 شهرضا وشماره ملی 1199257621دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 39 به مساحت 119/36 مترمربع.
102.رای شماره 11779- 11/28/ 93- عزت پارسائی فرزند یداله به شناسنامه شماره 
13 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199471674دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 39 به مساحت 119/36 مترمربع.
شناسنامه  به  ناصر  فرزند  سرائی  محمدعلی   -93/12/27-12993 شماره  103.رای 
شماره 238 شهرضا وشماره ملی 1199288586 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 186 به مساحت 104 مترمربع.
شناسنامه  به  غالمحسین  فرزند  عسگرپور  اعظم   -94/02/6  -1085 شماره  104.رای 
شماره 935 قمشه وشماره ملی 1199317594 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

573 به مساحت 119/80 مترمربع.
105.رای شماره 355- 94/02/23- علی نصیری فرزند ریاح به شناسنامه شماره 11332 
حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209103613دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
مترمربع.  213/05 به مساحت ششدانگ   1517 پالک  از  مفروزی  طبقه  خانه سه   باب 
106.رای شماره 357- 94/02/23- شمسی موسوی فرزند سید خدانظر به شناسنامه 
مشاع  دانگ  1209260220دو  ملی  شماره  و  سمیرم  مرکزی  یک  حوزه   433 شماره 
ششدانگ  مساحت  به   1517 پالک  از  مفروزی  طبقه  سه  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

213/05 مترمربع.
شناسنامه شماره  به  فرهاد  فرزند  نصیری  ریاح   -94/02/23  -358 107.رای شماره 
568 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209261596دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1517 به مساحت ششدانگ 213/05 مترمربع.

شماره مفروزی از68/1- اصلی میرآباد که به شماره225- اصلی تبدیل شده است
به  محمداسمعیل  فرزند  نصیریان  غالمحسین   -94/02/23  -386 شماره  108.رای 
شناسنامه شماره 1226 شهرضا وشماره ملی 1199401455 ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه نیمه تمام به مساحت 209/50 مترمربع.
شماره های فرعی از یکصد اصلی فیض آباد

109.رای شماره 507- 94/01/26- سعید قاسمی فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 
7252 شهرضا وشماره ملی 1199907472 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1 
به مساحت 105/30 مترمربع.در ازاء سه هزارویکصدوپنجاه ونه-سی وپنج هزارم حبه 
مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف مسعود رضامدنی احدی از 

ورثه مرحوم حسام مدنی.
شناسنامه  به  ماشاءاله  فرزند  فرد  امیری  جمیله   -94/01/25  -500 شماره  110.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   2291819331 ملی  وشماره  شیراز   5 حوزه   10619 شماره 

مفروزی از پالک 278 به مساحت 230 مترمربع.
به شناسنامه  محمد  گل  فرزند  قاسمی  غالمعلی   –  94/01/23  – 111.رای شماره378 
از  مشاع  دانگ  ملی 1209548275 سه  شماره 2681 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک496 به مساحت ششدانگ 180/45 مترمربع.

در ازاء یک دوم از183سهم مشاع از14520سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از 
طرف محمود فرهمند.

شناسنامه  به  باباخان  فرزند  محمودی  زلخیا   –  94/01/23  – شماره381  112.رای 
از  مشاع  دانگ  ملی 1209551209 سه  شماره 2971 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک496 به مساحت ششدانگ 180/45 مترمربع. 
در ازاء یک دوم از183سهم مشاع از14520سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف محمود فرهمند. 
113.رای شماره306-94/01/22- مجید قاسمی فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 
دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199642029 ملی  وشماره  قمشه  مرکزی   1 حوزه   45
مشاع  158/5سهم  ازاء  مترمربع.در   155/20 مساحت  به   497 پالک  از  مفروزی  طبقه 

از16438/5سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
شناسنامه  به  الخاص  فرزند  محمودی  زینب   -93/12/17  -12607 شماره  114.رای 
شماره 3788 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209559447 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 589 به مساحت 128/26 مترمربع.
شماره فرعی از 106- اصلی ارش آباد

شناسنامه  به  یداله  فرزند  عسگری  اصغر   –  93/12/28  –13105 شماره   115.رای 
شماره 915 شهرضا وشماره ملی 1199005266 سه دانگ مشاع از ششدانگ:

 الف:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 273  به مساحت 160/70 متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 274 جمعا تشکیل یک خانه دو طبقه را داده است.

ب:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 274 به مساحت 130 متر مربع 
که به انضمام قسمتی از پالک 273 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.

پروانه عسگری فرزند فریدون به شناسنامه   – 93/12/28 116.رای شماره  13108– 
شماره 618 شهرضا و شماره ملی 1199107158 سه دانگ مشاع از ششدانگ:

  الف:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 273 به مساحت 160/70 متر مربع
که به انضمام قسمتی از پالک 274 جمعا تشکیل یک خانه دو طبقه را داده است.

ب:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 274 به مساحت 130 متر مربع 
که به انضمام قسمتی از پالک 273 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.

117.رای شماره 13031- 93/12/27- غالمرضا خانی فرزند نعمت اله به شناسنامه 
طبقه  و  مغازه  باب  دو  ششدانگ   1199128961 ملی  شماره  و  شهرضا   488 شماره 

فوقانی آن مفروزی از پالک 291 به مساحت 85/65 مترمربع.
شماره مفروزی از 157- اصلی محمودیه

118.رای شماره 12929-93/12/25- حسن بخشی زاده فرزند قمصور به شناسنامه 
شماره 20483 شهرضا وشماره ملی 1198484705ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

250 مترمربع.
شماره های فرعی از 171- اصلی مهدیه

119.رای شماره 13073- 93/12/27- ضرغام شیرزادی فرزند شهنواز به شناسنامه 
شماره 12 حوزه 4 ممسنی وشماره ملی 2392268045 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 13 به مساحت ششدانگ 166/80 مترمربع.
120.رای شماره 13074- 93/12/27- جالل الدین شیرزادی فرزند شهنواز به شناسنامه 
شماره 35 حوزه 4 ممسنی وشماره ملی 2392001634 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 13 به مساحت ششدانگ 166/80 مترمربع.
121.رای شماره 11735- 93/11/28- کیامرز اکبری فرزند غفار به شناسنامه شماره 
908 حوزه 2 بروجن و شماره ملی 6299574852 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
ازاء یک حبه و دویست و شصت و یکهزارم  پالک 14 به مساحت 236 مترمربع. در 
حبه مشاع از14حبه ودوپنجم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف ستوده بهرامی.
122.رای شماره 12925- 93/12/24- روح انگیز روضاعی نژاد فرزند نادر به شناسنامه 
باب  یک  2371189741 ششدانگ  ملی  کازرون وشماره  مرکزی   2 شماره510 حوزه 
خانه دو طبقه مفروزی از پالک 14 به مساحت 231/75 مترمربع.در ازاء231سهم مشاع 
ازطرف  عادی  انتقال  از72حبه ششدانگ  مشاع  حبه  بیستم  وسه  2682سهم13حبه  از 

حیدر بهرامی.
بندب(

شماره فرعی از100- اصلی فیض آباد
نجفی  بهروز  رای اصالحی شماره 94/02/09-1246  و  رای شماره93/07/15-6160 
ملی  شماره  و  سمیرم   2 حوزه   127 شماره  شناسنامه  به  عوض  فرزند  کشکولی 
پالک  از  مفروزی  مساحت176/36مترمربع  به  خانه  یکباب  ششدانگ   1209566982
گردیده  قید  172مترمربع  اشتباها  پالک  مساحت  اولیه  آگهی  و  رای  در  که   100/496

اینک تجدید آگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/02/23       

تاریخ انتشارنوبت دوم:94/03/07
م الف:90 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
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سرمربی تیم ملی 
فوتسال  به ایران 

می آید

بررسی بودجه 
 فدراسیون ها

 در کمیته ملی المپیک

»خسوس کاندالس« سرمربی تیم ملی فوتسال ایران بعد از چند ماه غیبت، این 
هفته به تهران بر می گردد و به احتمال زیاد قراردادش را تمدید می کند.  از زمانی 
که خسوس کاندالس به اسپانیا رفته، چند ماهی می گذرد. وی تیم ملی فوتسال 
را در دو بازی تدارکاتی با کراوسی و اس��لوونی در این کشورها همراهی کرد؛ ولی 
به ایران برنگشت تا ش��ایعه جدایی وی از تیم ملی قوت بگیرد.  خسوس در ابتدا 
برای بازگشت به ایران مشکل گذرنامه و ویزا داشت؛ چرا که ویزای کاری او تمام 
شده بود. کمیته فوتسال با رفع این مشکل، منتظر بازگشت این مربی اسپانیایی 
بود؛ ولی خسوس با وجود حل مساله ویزای کاری باز هم به ایران نیامد تا صدای 
مسووالن کمیته فوتسال هم در بیاید. سرمربی تیم ملی در این مدت به دریافت 
مطالبات عقب افتاده اش تاکید داشته و در نامه هایش به کمیته فوتسال عنوان 
کرده که ابتدا باید تکلیف معوقاتش مشخص شود. چنین بحث  هایی در روزهای 
گذشته باعث افزایش احتمال جدایی این سرمربی اسپانیایی از تیم ملی فوتسال 
شد و حتی سید رضا افتخاری رییس کمیته فوتسال گفت: در صورتی که خسوس 

نخواهد با ایران همکاری کند با یک گزینه دیگر وارد مذاکره خواهیم شد.

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست هفته آینده خود در مورد بودجه 
فدراسیون ها بررسی و تصمیم گیری خواهند کرد. میزبانی ایران برای اجالس شورای 

المپیک آسیا نیز دیگر موضوع مهم این نشست است.
در آخرین نشس��ت اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که سه هفته پیش 
برگزار شد، رشته های المپیکی در پنج گروه دس��ته بندی شدند. حاال آنها در نظر 
دارند در نشست آتی خود در مورد فدراسیون هر یک از این رشته ها برای اختصاص 

بودجه به آنها بررسی و تصمیم گیری کنند.
این نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک یکشنبه هفته آینده برگزار می شود. 
میزبانی ایران برای اجالس شورای المپیک آسیا که طی روزهای 30 و 31 اردیبهشت 
ماه در تهران برگزار می شود و بررس��ی جوانب مختلف این میزبانی دیگر موضوع 

مهمی است که در دستور جلسه قرار دارد.
نشس��ت هفته آینده هیات اجرایی کمیته ملی المپیک س��اعت 14 روز یکشنبه 

برگزار می شود. 

افتتاحیه  مسابقات جانبازان  و معلوالن  با تمامی حاشیه هایش؛

مسابقاتیبرایرفاقتخواهرخواندهها

 دیداری که می توانست 
فوق العاده جذاب باشد

تیرماه سال گذش��ته و زمانی که در قرعه کشی لیگ مش��خص شد استقالل و 
پرسپولیس باید در آخرین هفته لیگ به مصاف هم بروند شاید خیلی ها اعتقاد 
داش��تند، دیدار هفته پایانی لیگ بین این دو تیم می تواند بسیار جذاب و البته 
حساس باشد؛ اما حاال در فصلی که هر دو تیم ناامید کننده ظاهر شدند، داربی 
تهران بین این دو تیم به تنها دیدار تش��ریفاتی هفته پایانی لیگ تبدیل ش��ده 

است و به همین دلیل است که از تغییر تاریخ و زمان داربی صحبت می شود.
در هفت دیدار دیگر هفته س��ی ام حداقل یکی از تیم ها برای بقا، سهمیه آسیا 
و یا قهرمانی می جنگند و پرسپولیس- اس��تقالل فقط از لحاظ حیثیتی برای 

هواداران دو تیم اهمیت دارد.

نژادفالح، با ایوانکوویچ و پانادیچ تشکیل 
جلسه داد

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، برانکو ایوانکوویچ با حضور در باشگاه 
با محمد حسین نژادفالح دیدار و گفتگو داشت. در اواخر این جلسه که در آستانه 
دربی و دیدارهای حساس برابر الهالل برگزار شد و در جریان آن به بررسی این 
بازی ها، شرایط موجود و اقداماتی که باید صورت بگیرد، پرداخته شد. پانادیچ 

مربی تیم نیز در این جلسه حضور پیدا کرد.

 انتخاب موثرترین بازیکن
 این فصل استقالل

ش��رکت مدیران خودرو با همکاری س��ازمان لیگ فوتبال ای��ران در نظر دارد 
موثرتری��ن بازیکن این فصل باش��گاه های اس��تقالل و پرس��پولیس در لیگ 

چهاردهم را انتخاب کند.
به گزارش سایت رسمی باشگاه اس��تقالل و به گزارش روابط عمومی سازمان 
لیگ فوتبال ایران ،عالقمندان برای شرکت در این نظرسنجی تا روز چهارشنبه 
Iranleague.فرصت دارند، با مراجعه به سایت رسمی این سازمان به آدرس

ir مراجعه و به بازیکن مورد نظر خود رای دهند.
در این رای گیری بازیکنانی قرار دارند ک��ه از ابتدای فصل تاکنون در تیم خود  

بیشترین حضور را داشته اند.
به گفته مهندس امیر حس��ن امیری، مدیر بازاریابی  و فروش شرکت مدیران 
خودرو یکی از اسپانس��رهای لیگ برتر فوتبال ایران در این برنامه قرار اس��ت 
دقایقی قبل از دربی طی مراسمی باشکوه در ورزشگاه آزادی با حضور مسووالن 
سازمان لیگ فوتبال ایران و ش��رکت مدیران خودرو و پیشکس��وتان دو تیم ، 
به هرکدام از بازیکنان برگزیده اس��تقالل و پرس��پولیس یک دستگاه خودرو 
NEW MVM315 و به 10 نفر از ش��رکت کنندگان در نظرسنجی به قید 

قرعه جوایز نفیسی اهدا شود.
همچنین روز سه شنبه هفته جاری مراسم قرعه کش��ی  برندگان مسابقه نظر 
سنجی قبلی سازمان لیگ فوتبال ایران درباره انتخاب پدیده لیگ برتر در جام 
ملت های آسیا برگزار می شود و به ده نفر از شرکت کنندگان در آن نظرسنجی 

10 قالیچه نفیس به قید قرعه اهدا خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت در نظر س��نجی قبلی، وریا غفوری، از س��پاهان اصفهان با 

کسب72/56  در صد آرا انتخاب شده بود.

هواداران در دربی و برابر الهالل هم 
ورزشگاه را پر کنند

بازیکن و مربی سابق پرسپولیس گفت: حساسیت دربی هیچگاه برای هواداران 
عوض نمی شود. باید این بازی را با فکر و حساب ش��ده ببریم و به بازی مهمتر 
از آن؛ یعنی الهالل برس��یم که می تواند در کنار خصوصی س��ازی نقطه عطفی 

برای باشگاه باشد.
علیرضا امامی فر، در گفتگو با سایت رسمی باش��گاه پرسپولیس افزود: نفراتی 
که برابر گسترش فوالد تبریز به میدان رفتند به هر حال عضو این تیم هستند، 
بعضی از آنها خوب بودند؛ اما بعض��ی دیگر باید از این فضا ک��ه آقای برانکو در 
اختیارشان گذاشت، استفاده می کردند. به نظرم خیلی خوب شد که آقای برانکو 

این کار را انجام داد؛ چون به ارزیابی الزم از این نفرات دست پیدا کرد.
وی ادامه داد: نفرات ذخیره مناس��ب، عصای دست مربی هس��تند. بکن باوئر، 
در مصاحبه ای اعالم کرد؛ بایرن مونیخ در فصل نقل و انتقاالت اش��تباه کرد و 
آنها نباید دو بازیکنی که می توانس��تند ذخیره های مطمئنی باشند را از دست 
می دادند. ش��ما وقتی با نفرات اصلی به نتیجه نمی رسید یا زمانی که با مشکل 
محرومیت و خس��تگی روبرو می ش��وید، با نفرات ذخیره باید تغیبرات را ایجاد 
کنید. در همین بازی، بعد از دریافت دو گل، برانکو دست به تغییراتی زد که یک 

گل جبران شد؛ ولی به هر حال توان نفرات محدود بود.
پیشکسوت پرسپولیس درباره ارزیابی خود از شرایط تیم در آستانه دربی و بازی 
با الهالل خاطرنشان کرد: اینکه پرس��پولیس در آستانه این بازی های حساس 
درگیر موضوع خصوصی س��ازی است، خوب نیس��ت. یک وضعیت بالتکلیفی 
ایجاد می ش��ود که به تمرکز و تفکر تیم ضربه می زند. خوشحال می شدیم اگر 
این کار زودتر اتفاق می افتاد. پرسپولیس با توجه به تالش های کادر قبلی و کادر 
فعلی سه پیروزی در آسیا به دست آورد و صعود کرد. باید این فرصت را غنیمت 
شمرد. باید تمرکز کنند تا تفکرات پیاده شود. مدت ها بود در آسیا با این قدرت 
کار نکرده بودیم و با توجه به مشکالت عدیده این روند، عظمت پرسپولیس را 
از حیث هوادار نشان می دهد. این عظمت هم از اصالت پرسپولیس می آید. باور 
دارم هر تیمی غیر از پرسپولیس با این مشکالت روبه رو بود، به آسانی به دسته 
پایین تر می رفت. چه رسد به اینکه خود را در آسیا به عنوان یک مدعی معرفی 
کند. شما به تیم هایی مثل پاس و برق شیراز نگاه کنید، برق شیراز با چند دهه 
سابقه با مشکالت خیلی کوچکتر از این به دسته سوم رفت. من امیدوارم دیدگاه 
مدیران ما در رده های باال به پرسپولیس و این پتانسیل باال برای حل مشکالت 

خود و دیگران تغییر کند.
امامی فر تصریح کرد: دربی، شرایط خاص خود را دارد. این بازی جنبه تاریخی 
پیدا کرده است. شاید با تغییر نسل بازیکنان، حساسیت ها نسبت به این بازی 
تغییر ش��کل داده باش��د؛ ولی برای هوادار هیچ چیز عوض نش��ده است. فکر 
می کنم پیروزی بر استقالل در نیم فصل اول واکنش هواداران بازیکنان جدید 
را هم متوجه درجه این اهمیت کرده اس��ت. این بازی برای پرسپولیس مهمتر 
از استقالل است. چون قبل از بازی با الهالل مهم است که بازی حساب شده و 

با فکر انجام بدهیم.
بازی با الهالل را حتی مهمتر می دانم چون فرصت خوبی است تا پرسپولیس بعد 
از سال ها به رده های باال برود و در صورت انجام دقیق و درست خصوصی سازی 
و حل مشکالت مالی و تش��کیالتی، این دو در کنار هم می تواند تولد دوباره ای 
برای پرسپولیس باشد.وی درباره اهمیت موضوع خصوصی سازی گفت: دیدگاه 
ما به عنوان هواداران پرسپولیس این است که افرادی تحصیل کرده، با دانش، 
دارای تجارب علمی و عملی و مدیر، مس��ایل را دنب��ال می کنند که می توانند 
افرادی دلسوز، برنامه ریز، کاردان که مشکالت حقوقی و قانونی نداشته باشند 
را مسوول این باشگاه ها قرار بدهند. به هر حال تجربه های این فصل نشان داد 
که تصمیم ها چقدر حساس است و باید فاکتورهای زیادی در نظر گرفته شود 
و به این جهت امیدواریم اگر این کار انجام می شود، به خوبی صورت بگیرد و به 
نقطه عطف برای پرسپولیس و کل فوتبال ایران بدل ش��ود. امامی فر در پایان 
افزود: فکر می کنم دیگر برای همه روشن اس��ت که هواداران چه تاثیری روی 
پرسپولیس دارند. بازی هایی که برابر النصر و بنیادکار انجام شد، یک نمونه بود 
و من امیدوارم با این درک باالیی که هواداران نسبت به شرایط تیم خود نشان 

دادند، شاهد همین حضور در دربی و به ویژه بازی با الهالل باشیم.
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 ورزش ایران ب��ه آن اندازه که 
در کش��تی قدم��ت تاریخ��ی 
دارد، در دوپینگ این رش��ته 
هم جایگاه جهانی باالیی دارد. 
به طوری که دو نف��ر از چهار 
کشتی گیر مادام العمر محروم 

جهان، ایرانی هستند.
 طی س��ال های اخیر و همگام 
با پیش��رفت دانش پزشکی و 
داروسازی، اس��تفاده نابجا از 

برخی داروها در ورزش باعث اشاعه و گسترده تر شدن معضل 
»دوپینگ« در این عرصه ش��ده اس��ت. موارد فراوان گزارش 
شده از بازپس گرفته ش��دن مدال، عوارض جسمی و روحی 
در ورزشکاران و حتی مرگ و میر ناشی از ارتکاب به دوپینگ 
هم حاکی از گس��ترش تکان دهنده این ضد ارزش در صحنه 
ورزش اس��ت. دوپینگ تاریخی به قدمت خ��ود ورزش دارد؛ 
اما طی س��ال های اخیر و با پیش��رفت ف��ن آوری، روش های 
جدیدتری برای ارتکاب ب��ه این تقلب بزرگ ورزش��ی ایجاد 
شده طوری که امروز پدیده دوپینگ از جمله معضالت ورزش 
جهان به حس��اب می آید که هر از چندگاه��ی باعث به وجود 
آمدن رسوایی های می شود. ورزش��کاران به دالیل فیزیکی، 
اخالقی و قانونی از ارتکاب به دوپینگ منع می ش��وند، با این 
حال بسیاری از آنها در رشته های مختلف و با اهداف متفاوت 
اقدام به انجام می کنند. طبق یک بررس��ی انجام شده بیشتر 
وزنه برداران و دوومیدانی کاران هستند که با استفاده از مواد 
نیروزا اقدام به دوپینگ می کنند؛ اما در ایران کشتی گیران هم 
گرایش زیادی به اس��تفاده از این مواد دارند. درحال حاضر از 
مجموع چهار کشتی گیری که در سطح جهان به خاطر تکرار 
دوپینگ با محرومیت مادام العمر مواجه شده اند، دو نفرشان 

ایرانی هستند.
با اس��تناد به س��ایت اتحادیه جهانی کش��تی، ایران یکی از 

14 کش��وری اس��ت که در فهرست 
محرومان اتحادیه جهانی کشتی، به 
دلیل استفاده از مواد نیروزا  ورزشکار 
خاطی دارد، آن هم ب��ا آماری قابل 

توجه و تامل. 
رتبه دوم کشتی ایران در 

بزرگ ترین تقلب ورزشی
در فهرست محرومان اتحادیه جهانی 
کشتی از 20 کش��تی گیر دوپینگی 
14 کشور نام برده ش��ده که سه نفر 
از آنها ایرانی هس��تند. آرژانتین، برزیل، رومانی، بلغارستان، 
اوکراین، لتونی، هند، مولداوی، ازبکستان، مصر و گرجستان 
کشورهایی هس��تند که در این فهرس��ت تنها یک ورزشکار 
دوپینگی دارند. از کش��ور ترکیه نام دو ورزشکار خاطی برده 
شده و روسیه هم با چهار ورزشکار دوپینگی بیشترین سهم را 

در ناپاکی های کشتی جهان دارد.
از این حیث کشتی ایران در رتبه دوم قرار دارد و این در حالی 
است که کش��تی ورزش اول ایران به حس��اب می آید و مدال 
آورترین رشته هم در بازی  های آس��یایی و المپیک محسوب 
می ش��ود. علیرضا غریبی، امیر علی اکبری و طالب نعمت پور 

کشتی گیران دوپینگی و محروم ایران هستند.
سهم بیشتر ایران در محرومیت های مادام العمر 

کشتی جهان
طبق قانون مصوب آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ )وادا( که 
تمام فدراس��یون های بین المللی و داخلی در تمام رشته ها 
موظف به تبعیت از آن هس��تند، اگر ورزشکاری برای دومین 
بار اقدام به دوپینگ - به صورت آگاهانه - کند، برای همیشه 
از حضور در تمام میادین ورزشی محروم می شود. تاکنون دو 
کشتی گیر در س��طح جهان با این محرومیت مواجه شده اند 
که دو نفر از آنها ایرانی هس��تند؛ یعنی علیرضا غریبی و امیر 

علی اکبری.

رتبه دوم کشتی ایران در بزرگ ترین تقلب ورزشی؛
 سه محروم مادام العمر

فدراس��یون دوومیدانی مدت هاس��ت ب��ه دنبال جذب 
سرمربی خارجی برای س��ه بانوی مدال آور خود است؛ 
ولی تا این لحظه تالش ها به جایی نرسیده است. جذب 
سرمربی خارجی برای بانوان دوومیدانی کار به وی ژه پس 
از بازی های آسیایی، اینچئون کره جنوبی در دستور کار 
فدراسیون دوومیدانی قرار گرفت. حاشیه های به وجود 
آمده در این فدراس��یون و اس��تعفای داوری و طوالنی 
شدن بالتکلیفی دوومیدانی برای پروژه جذب سرمربی 
خارجی بانوان هم مشکل ساز ش��د. البته پریسا بهزادی 
نایب رییس این فدراس��یون که خود از قهرمانان سابق 
دوومیدانی اس��ت، مذاکرات خود را ب��ا وزارت ورزش و 
جوانان قطع نک��رد. وی اگرچه از ع��دم آمادگی مربیان 
خارجی برای حضور در ایران خبر داد؛ اما راهکار جدیدی 
برای ادام��ه کار بانوان دوومیدان��ی کار ایرانی ارائه کرد. 
حضور در کمپ های آس��یایی از نظر به��زادی حتی به 
صرفه تر اس��ت. عالوه بر آس��یا گزینه های دیگری هم 
روی میز اس��ت. به عنوان مثال کمپ آفریق��ا با حضور 
برترین دوومیدانی کاران جهان در اولویت است.حاال که 
استقبالی از سوی مربیان خارجی برای به هدایت گرفتن 
بانوان دوومیدانی کار ایرانی نیست فدراسیون به زودی 

یکی از این کمپ ها را برای ادامه کار انتخاب می کند. 

حضور در کمپ های خارجی 
جایگزین جذب مربی

س��رمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان گفت: 
هواداران نفت مسجدس��لیمان به خاطر سرنوشت 

تیم خود ناراحت و دلخور بودند.
  حس��ین فرکی، پ��س از ب��رد تیم��ش برابر نفت 
مسجدس��لیمان اظهار داش��ت: من به تماشاگران 
مسجدس��لیمانی ح��ق می ده��م. آنها ب��ه خاطر 
سرنوشت تیم خود ناراحت و دلخور بودند و از روی 
دلسوزی اعتراض می کردند. این اعتراض ها فقط 
به داوری نبود و تنها ناراحت بودند که سهمیه لیگ 

برتری خود را از دست دادند. 
س��رمربی س��پاهان درباره صحنه های مشکوک 
مس��ابقه گفت: پ��س از موقعی��ت پنالت��ی که از 
دس��ت رفت لحظات س��ختی را در ادام��ه تجربه 
 کردیم. تا گل س��وم را بزنیم من نمی توانم درباره

صحنه های مشکوک و داوری مسابقه صحبت کنم. 
باید فیلم مسابقه را دیده و پس از آن اظهارنظر کنم. 
در مجموع اش��تباهات داوری تاثیر زیادی در این 

مسابقه نداشت. 
فرکی ادامه داد: با تمام این احوال بازی بسیار خوبی 
بود و نفت مسجد سلیمان تمام تالش خود را کرد؛ 

اما حریف تجربه سپاهان نشد. 

 هواداران از سقوط
 تیم شان ناراحت بودند

�

 

مس��ابقات ورزش��ی بین المللی جانبازان و 
معلوالن ش��هرهای خواهرخوانده اصفهان ، 
بیست و یکم اردیبهش��ت با برگزاری مراسم 
رسمی افتتاحیه رسماً کار خود را آغاز کرد. 
مس��ابقاتی که برای دومین بار در اصفهان و 
این بار به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان 
برگزار می ش��ود با ش��رکت15 تیم داخلی 
و خارج��ی در دو رش��ته والیبال نشس��ته و 
بسکتبال باویلچر برگزار می شود و سالن های 
ورزشی مخابرات و ملت میزبان این مسابقات 

هستند.
 مراس��م رس��می افتتاحی��ه بازی ه��ای 
» اصفهان 2015« بخش ها و حاش��یه های 
جال��ب توجهی نیز داش��ت:در ضل��ع غربی 

سالن راهرویی برای ورود شرکت کنندگان 
ایجاد ش��ده ب��ود تا فق��ط ی��ک درب محل 
رف��ت و آمد مهمان��ان و ش��رکت کنندگان 
 مراس��م باش��د و از هرج و م��رج جلوگیری 

شود.
جایگاه اجرای برنامه در ضلع ش��مالی سالن 
تعبیه ش��ده و صندلی های وسط مخصوص 
مهمانان و تیم های شرکت کننده بود. البته 
حضور شهروندان در این مراس��م آزاد بود و 
بخش هایی از سکوهای تماشاگران با حضور 
ورزش دوستان اصفهانی پر شده بود.آنچه که 
در س��الن محل برگزاری مراسم جلب توجه 
می کرد، نورپردازی جال��ب و گل آرایی ویژه 
بود. پرچم کشورهای ش��رکت کننده نیز در 

قسمت باالی جایگاه به اهتزاز درآمده بود.
صحبت های مجری برنامه توس��ط مترجم 
وی��ژه فدراس��یون ورزش های جانب��ازان و 
معلوالن که در جای��گاه ایس��تاده بود برای 

مهمانان خارجی ترجمه می شد.
اولین بخش مراس��م رژه تیم های ش��رکت 
کننده بود. در این بخش به ترتیب تیم های 
ایروان از ارمنستان، شیان از چین، فرایبورگ 
از آلمان، نجف از عراق، کواالالمپور از مالزی، 
سن پطرزبورگ از روس��یه و تیم های ماهان 
تندیس ایث��ار قم، مخاب��رات اصفهان، بنیاد 
شهید و امور ایثارگران اصفهان در بسکتبال 
با ویلچ��ر و تیم ه��ای ملی والیبال نشس��ته 
»الف« و »ب« ای��ران، ذوب آه��ن اصفهان 

 و گز س��که اصفه��ان از مقابل جای��گاه رژه
 رفتند.

همزمان ب��ا رژه تیم ه��ای ش��رکت کننده 
تصاویری از آث��ار تاریخی و ملی ش��هرهای 
خواهرخوانده مرتبط با تی��م مورد نظر از ال 
سی دی های جایگاه پخش می شد و مجری 
برنامه توضیحی در مورد تیم رژه رونده ارائه 

می داد.
رژه تیم های ش��رکت کننده از شهر نجف به 
نمایندگی از کشور عراق از بخش های مورد 

توجه میهمانان مراسم بود.
 پخش تصاویری از بارگاه ملکوتی امام علی 
)ع( در ش��هر مق��دس نجف و عنوان ش��هر 
محب��وب ایرانیان موجب ش��د تا ش��رکت 
کنندگان عراقی از س��وی میهمانان بیشتر 

تشویق شوند. 
ورزشکاران و مسووالن این تیم نیز لحظات 
بیشتری را در مقابل جایگاه ایستاده و به ابراز 

احساسات پاسخ گفتند.
ش��رکت کنن��دگان در رژه تیم ه��ای س��ن 
پطرزبورگ به سبک ورزش��کاران مسابقات 
آسیایی و المپیک از س��الن و میهمانانی که 
آنها را مورد تشویق قرار داده بودند با گوشی 

موبایل فیلمبرداری می کردند.
بخش بعدی مراس��م اهتزاز پرچم رس��می 
بازی ها ب��ود. این بخ��ش با دعوت از س��ید 
مرتضی س��قائیان نژاد، ش��هردار اصفهان و 
محمود خس��روی وفا، ریی��س کمیته ملی 
پارالمپیک و رییس فدراس��یون ورزش های 

جانبازان و معلوالن برگزار شد. 
پرچ��م بازی ه��ا توس��ط یک��ی از جوان��ان 
ورزش��کار اصفهانی ب��ه جایگاه برده ش��د و 
 همزم��ان ب��ا نورپ��ردازی وی��ژه ب��ه اهتزاز 

درآمد.
 به گ��زارش ایمن��ا، ب��ا توجه ب��ه همزمانی 
برگزاری این رویداد ب��ا هفته جهانی صلیب 
سرخ و هالل احمر س��قائیان نژاد و خسروی 
وفا به عضویت س��ازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران درآمدند.

 ای��ن بخ��ش از مراس��م ب��ا حض��ور دکتر 
مومن��ی مدیرعام��ل جمعیت ه��الل احمر 
اس��تان اصفه��ان، دکت��ر محمد س��لطان 
ن��ان  حس��ینی مدی��رکل ورزش و جوا
 اس��تان اصفهان و س��ردار صفارزاده برگزار

 شد. 

در این بخش از مراس��م کارت صادر شده از 
سوی جمعیت هالل احمر به خسروی وفا و 

سقائیان نژاد اهدا شد.
  خس��روی وفا ب��ا پایی��ن آم��دن از جایگاه

 دسته گل خود را به س��ردار کریم نصر عضو 
جانباز ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان اهدا 

کرد.
بعد از این قسمت از مراس��م، بخش امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان 
که در سالن حضور داش��تند ایستاده و مورد 

تشویق حاضران قرار گرفتند.
گروه ناش��نوایان دس��تان پویا قطع��ه ای را 
به س��ه زبان فارس��ی، عربی و انگلیسی اجرا 
 کردند که مورد توجه مهمانان خارجی قرار

 گرفت.
اجرای برنامه توسط قهرمانان جانباز و معلول 

از  باس��تانی کار 
بخش  های جالب 
توجه برنام��ه بود. 
مهمان��ان خارجی 
ک��ه ب��رای اولین 
هنرنمای��ی  ب��ار 
جانبازان و معلوالن 
را  باس��تانی کار 
مشاهده می کردند 
به وجد آمده بودند 

 و برخی نیز از این بخش مراسم فیلمبرداری 
می کردند.

هنرنمایی ای��ن پهلوان��ان با تش��ویق ویژه 
مهمانان خارجی همراه بود.

کودکان و نوجوانان انجمن توانخواهان فردا 
نیز به اجرای قطعه ای به دو زبان فارس��ی و 

انگلیسی پرداختند.
آخرین بخش برنامه روش��ن ش��دن مشعل 

مسابقات بود.
 زینب ملکی مل��ی پوش اصفهان��ی والیبال 
نشس��ته ایران و محمد شاه نظری ملی پوش 
اصفهانی و س��ابق بس��کتبال باویلچر حمل 

کننده مشعل بودند.
 مش��عل بازی ها همزمان با پخش نماهنگ 
عبور مش��عل از نقاط مختلف شهر اصفهان 
که پی��ش از این تهیه ش��ده بود ب��ه جایگاه 
رسید و توس��ط زینب ملکی روش��ن شد تا 
 این دوره از مسابقات رس��ماً کار خود را آغاز

کند.

استقالل  و پرسپولیس

   با توجه به 
همزمانی برگزاری 

مسابقات با هفته هالل 
احمر سقائیان نژاد و 

خسروی وفا به عضویت 
سازمان داوطلبان 

جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران 

درآمدند
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فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه خانم قزبس شجاعي شهرضائي  باارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت 
و امضاء شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت دو حبه و نیم مشاع 
از 72 حبه ششدانگ پالک 3/1161 گردیده اندکه سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 40471 
صفحه 442 دفتر 270 به نام وي ثبت شده است که اینک نامبرده درخواست صدور 
سند مالکیت المثني نموده است که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده 
که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي 
بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت 
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم 
خواهد نمود .و اگر سند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد خواهدشد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
مفاد آرا 

2/124 شماره:1394/54/22851-1394/1/25 آگهی آراء صادره موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
کوهپایه باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن نسبت به 
آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی پس از انتشار آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به 
واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضایی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل 
دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را 
به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- رای شماره 139360302028000871-93/07/06 آقای علی محمد حدادیان کوپائی 
فرزند قاسم علی ششدانگ یک باب مغازه احداثی در پالک ثبتی 480 فرعی از 46 اصلی 
 واقع در کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 32/13 مترمربع خریداری مع الواسطه

از وراث مرحوم استاد علی محمد حدادیان ولد عباس. 
2- رای شماره 139360302028000872-93/07/06 آقای علی محمد حدادیان کوپائی 
فرزند قاسم علی ششدانگ یک باب مغازه تحت پالک ثبتی 152 فرعی از 46 اصلی واقع 
در کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 52/71 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قنبرعلی حدادیان. 
کبریتی  حیدری  اسدا...  آقای   93/12/26-1393603020280001267 شماره  رای   -3
فرزند مسیب ششدانگ یک باب مغازه و گاراژ احداثی در پالک ثبتی 672 فرعی از 46 
اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 260/41 مترمربع مالک 27 

حبه مشاع مورد ثبت صفحه 539و542 دفتر 78 بخش 19.
4- رای شماره 139460302028000030-94/01/24 آقای محمد عباس کوپائی فرزند 
رمضانعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در پالک ثبتی 672 فرعی 
مترمربع   186/73 مساحت  به  اصفهان  ثبت   19 بخش  کوهپایه  در  واقع  اصلی   46 از 
خریداری مع الواسطه از سید حسن سعادت مالک 9 حبه مشاع از ششدانگ پالک مذکور 
کبریتی  حیدری  اسمعیل  آقای   94/01/25-139460302028000036 شماره  رای   -5
اصلی   46 از  فرعی   672 ثبتی  پالک  در  احداثی  خانه  باب  یک  عباس ششدانگ  فرزند 
از خریداری  مترمربع   209/81 مساحت  به  اصفهان  ثبت   19 بخش  کوهپایه  در   واقع 

اسدا... حیدری کبریتی مالک رسمی 27 حبه مشاع پالک مذکور
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/23  
م الف:1873 اصغر علیخانی کوپایی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کوهپایه

مزایده 
2/258 شماره آگهی: 139403902004000024 شماره پرونده: 8804002004000266 
8804002004000261و 8804002004000583و 8804002004000267و  و

کالسه:  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی  8804002004000263و8804002004000584 
پرونده  موجب  به  8800393و8800395و8800398و8800399و8800778و8800779 
کاشانه پالک شماره  باب  یک  اعیانی  دانگ  فوق 1- شش  به شماره های  اجرایی  های 
در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی  یک  پالک  اولیه  عرصه  روی  بر  احداثی   10210/18
و سایر  از عرصه مشاعی  قدرالحصه  با  مترمربع  به مساحت 106/15  اول  زیرزمین 
پله مشاعی شماره 16 فرعی و حیاط مشاعی شماره 17  از راه  مشاعات که عبارتند 
فرعی و پارکینگ مشاعی شماره 19 فرعی که اختصاص به مورد ثبت و کاشانه های 
که  5 اصفهان  در بخش  واقع  فرعی  انباری مشاعی شماره 15  و  دارد  فرعی  20و21 
سند مالکیت آن در صفحه 515 به شماره 2178 دفتر 18 امالک محلی خوراسگان و به 
شماره چاپی 521104 ثبت و صادر شده ملکی آقای حسین طاهری که به موجب اسناد 
 1385/6/4 مورخ  1378/8/5و122803-1381/11/10و141136  مورخ   105643 رهنی 
 10210/20 پالک  کاشانه  ششدانگ   -2 انضمام  به  15-اصفهان  شماره  دفترخانه 
همکف  طبقه  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی  یک  پالک  اولیه  عرصه  روی  بر  احداثی 
مساحت  به  است  شده  احداث  خیابان  فضای  به  بالکنی  غربی  حد  در  اینکه  به  قید  با 
182/17 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی و سایر مشاعات که عبارتند از راه 
پارکینگ مشاعی شماره  و  فرعی  پله مشاعی شماره 16 و حیاط مشاعی شماره 17 
انباری  و  دارد  فرعی  18و21  های  کاشانه  و  ثبت  مورد  به  اختصاص  که  فرعی   19
مشاعی شماره 15 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در صفحه 
چاپی 521103  با شماره  محلی خوراسگان  امالک   182 دفتر  به شماره 13180   470
ثبت و صادر شده به موجب اسناد رهنی 105639 مورخ 1378/8/5و122804 مورخ 
آقای حسین  ملکی  15-اصفهان  دفترخانه   1385/6/4 مورخ   141135 و   1381/11/10
طاهری فرزند بمانعلی به نشانی اصفهان – انتهای خیابان عالمه امینی شرقی – سه راه 
 مهرانگیز – ساختمان فوقانی مشاور امالک آوا – طبقات همکف)60-( و اول - کدپستی

81581-45114و81581-45115 که در قبال بدهی شرکت پوشش سپید باف در رهن 
بانک ملی شعبه میدان جی اصفهان قرار گرفته است. حدود آپارتمان شماره 10210/18: 
شمااًل به طول 7/50 متر دیواری است به دیوار پالک 10210 باقیمانده شرقًا انکسارا 
به حیاط  به طولهای 2/73و1/75و0/73و4/20و1/23و1/70 متر درب و دیواری است 
 10210 پالک  دیوار  به  است  دیواری  متر   13/20 طول  به  جنوبًا  فرعی   17 مشاعی 
باقیمانده غربًا اول به طول 5/75 متر دیواری است اشتراکی با پارکینگ 19 فرعی دوم 
پله 16 فرعی.  راه  با  به طول 3/35و3/60 متر درب و دیواری است مشترک  انکساراً 
حدود آپارتمان شماره 10210/20: شمااًل به طول یک متر دیواریست به فضای خیابان 
دوم به طول 4/90 متر دیواری است به فضای پالک 10210 باقیمانده سوم انکساراً به 
طولهای 3/60و3/35و3/60 متر درب و دیواریست مشترک با راه پله 16 فرعی چهارم به 
طول 9/85 متر دیواری است به فضای پالک 10210 باقیمانده شرقًا انکساراً به طولهای 
1/25و1/25و6/25و1/25و1/5 متر پنجره و دیواریست به فضای حیاط 17 فرعی جنوبًا 
اول به طول 17/92 متر دیواریست به فضای پالک 10210 باقیمانده دوم به طول یک متر 

دیواری است به فضای خیابان غربًا انکساراً به طول 3/20و0/40و3/30و0/40و3/15 
متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان. در ضمن حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک 
آپارتمان پالک  فوق: 1-  نظر کارشناس رسمی پالکهای  ها می باشد و طبق  آپارتمان 
به مساحت 106/15 مترمربع ملک  )منهای شصت(  18 فرعی واقع در طبقه زیرزمین 
مورد ارزیابی به صورت یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه زیرزمین)60-( یک 
ساختمان 4 واحدی)3 طبقه روی پیلوت- هر طبقه یک واحد و یک واحد در طبقه منهای 
شصت( با قدمت 18 سال ساخت می باشد. ساختمان دارای اسکلت بتنی – سقفها تیرچه 
رنگ  و  گچ  دیوارها  داخلی  سطوح  می باشد.  سانتی   3 آجرنما  خارجی  نمای  و  بلوک 
روغنی و سقفها دارای گچبری پیش ساخته و ابزار گلویی می باشد. درب و پنجره های 
پذیرایی  فلزی می باشد. کف  با چهارچوب  داخلی چوبی  دربهای  و  آلومینیوم  بیرونی 
اتاق خواب  اتاقهای خواب موزاییک و موکت روی آن مفروش می باشد. دارای یک  و 
 – روشویی  و  با شیرآالت  کاشیکاری شده  بهداشتی  و سرویس  حمام   – پذیرایی   –
دارای سیستم گرمایشی  دیواری می باشد  آبگرمکن  ام.دی.اف و  کابینت  با  آشپزخانه 
بخاری گازی و سیستم سرمایشی کولر آبی می باشد. انباری مشاعی در طبقه زیرزمین 
با کف فرش موزاییک و سطوح دیوار سنگ 20سانتی می باشد. دارای انشعابات شهری 
اینکه  برق مجزا می باشد توضیحًا  کنتور  یک  و  گاز مشترک  و  فاضالب  و  کنتور آب 
پارکینگ این واحد به مغازه مشاور امالک آوا در طبقه همکف تبدیل گردیده و این واحد 
فاقد پارکینگ می باشد قسمتی از ضلع شمال پالک در طرح های عمرانی قرار دارد و 
دارای عقب نشینی می باشد که زمان آن در موقع تجدید بنا خواهد بود. 2- آپارتمان 
شماره 20 فرعی واقع در طبقه همکف به مساحت 182/17 مترمربع ملک مورد ارزیابی 
 به صورت یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف یک ساختمان 4 واحدی 

)3 طبقه روی پیلوت – هر طبقه یک واحد و یک واحد در طبقه منهای شصت( با قدمت 
سقفها تیرچه بلوک و نمای  18 سال ساخت می باشد. ساختمان دارای اسکلت بتنی – 
خارجی آجرنما 3 سانتی می باشد. سطوح داخلی دیوارها گچ و رنگ روغنی و سقفها 
دارای گچبری پیش ساخته و ابزار گلویی می باشد. درب و پنجره های بیرونی آلومینیوم 
خواب  اتاقهای  و  پذیرایی  کف  می باشد.  فلزی  چهارچوب  با  چوبی  داخلی  دربهای  و 
حمام   – پذیرایی   – دارای 3اتاق خواب  موزاییک و موکت روی آن مفروش می باشد. 
آشپزخانه با کابینت   – و سرویس بهداشتی کاشیکاری شده با شیرآالت و روشویی 
ام.دی.ام و آبگرمکن مخزنی می باشد. دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم 
سرمایشی کولرآبی می باشد. انباری مشاعی در طبقه زیرزمین با کف فرش موزاییک 
و سطوح دیوار سنگ 20 سانتی می باشد. دارای انشعابات شهری کنتور آب و فاضالب 
و گاز مشترک و یک کنتور برق مجزا می باشد توضیحًا اینکه پارکینگ این واحد تبدیل 
به مغازه مشاور امالک آوا گردیده و این واحد فاقد پارکینگ می باشد. قسمتی از ضلع 
شمال پالک مورد ارزیابی در طرحهای عمرانی قرار دارد و دارای عقب نشینی می باشد 
که زمان اجرای آن در موقع تجدید بنا خواهد بود. طبق اعالم بانک موارد وثیقه فوق 
فاقد بیمه می باشند و از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1394/3/16 در اداره اجرای 
چهارراه شهید صداقتی  اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – 
پایه  مبلغ  از  مزایده  می شود.  گذارده  مزایده  به  طبقه سوم   – خیابان الهور  ابتدای   –
ریال جهت  مبلغ 2/459/200/000  و  فرعی   18 آپارتمان  ریال جهت   1/379/900/000
آپارتمان 20 فرعی شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها  انشعاب و  از حق 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1394/02/23 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
 روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:3764 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
حصر وراثت

2/418 خانم اعظم چلمقانی دارای شناسنامه شماره 4651 به شرح دادخواست به کالسۀ 
487/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس شعفی بشناسنامه 70635 در تاریخ 93/12/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سحر شعفی ش.ش 
با  با متوفی فرزند 2- صبا شعفی ش.ش 1273968085 نسبت  1272771016 نسبت 
معصومه   -4 همسر  متوفی  با  نسبت   4651 ش.ش  چلمقانی  اعظم   -3 فرزند  متوفی 
با متوفی مادر 5- مصطفی شعفی ش.ش 70635  کاویانی فشارکی ش.ش 21 نسبت 
نسبت با متوفی پدر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2592 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 9309983730100964: پرونده  دادنامه:9409973730100074 شماره  2/439 شماره 
فرزند  آبادی  نجف  کاظمی  محمدعلی  :آقای  خواهان   930994 شعبه:  بایگانی  شماره 
غالمرضا با وکالت آقای سیدحسین شریعتی نجف آبادی فرزند سیدعطااله به نشانی 
 – نجف آباد- خیابان قدس مرکزی - جنب دفتر هواپیمایی - ساختمان زبان کوشش 
فرزند حیدرعلی  1.آقای محمد فرجی  واحد سوم- کدپستی 8517616777 خواندگان: 
به نشانی شهرستان نجف آباد- خ 15خردادجنوبی- ک.ش آقاسلیمانی 2.آقای خسرو 
با  دادگاه  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  به  حیدر  فرزند  خسروی 
اعالم ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دادخواست 
تقدیمی خواهان آقای محمدعلی کاظمی با وکالت آقای حسین شریعتی بطرفیت خوانده 
آقایان 1- محمد فرجی 2- خسرو خسروی بخواسته مطالبه مبلغ350000000ریال وجه 
چک شماره 752624-93/6/17عهده بانک تجارت شعبه کاشی اصفهان و به انضمام 
خسارات دادرسی ازتوجه اظهارات وکیل خواهان وارائه تصویرمصدق چک فوق الذکر 
اینکه خوانده مدعی است چک  و گواهی عدم پرداخت آن به تاریخ 93/6/17و نظر به 

بابت ضمانت چند فقره چک بابت خریدکاالیی وبه دو برابرمبلغ داده شده که شخص 
معرفی شده با حضور در دادگاه منکر موضوع بوده و دفاع خوانده قابل پذیرش نمی 
باشد فلذا دادگاه با احراز مدیونیت خوانده مستنداً به مواد198و515و519و522قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
بابت  اصل خواسته و10600000ریال  بابت  ریال  میلیون  مبلغ سیصدوپنجاه  پرداخت 
تازمان   93/6/17 تاریخ  از  تاخیرتادیه  خسارت  و  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه 
حضوری  صادره  می نماید.رای  اعالم  و  صادر  تورم  شاخص  نرخ  براساس  وصول 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
میباشد.م الف:822 میرفتاح دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 

حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   69 شماره  شناسنامه  دارای  شکرالهی  یداله  آقای   2/440
نموده و چنین  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  کالسه 113/94ش.ح14 
توضیح داده که شادروان علی شکرالهی یانچشمه بشناسنامه2907 در تاریخ 91/3/5 

 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 ،114 ش.ش  شکرالهی  هاجر   -2 ش.ش2028،  چشمه  یان  شکرالهی  خیرالنساء   -1
3-فاطمه شکرالهی  ش.ش73، 4-زهرا شکرالهی یانچشمه ش.ش28، 5- عبداله شکرالهی 
یداله شکرالهی   -7 یانچشمه  ش.ش 2057،  6- محمد شکرالهی   ،13 یانچشمه ش.ش 
ش.ش 69 )فرزندان متوفی( 8- شیرین جان عظیمی ش.ش 53 )همسرمتوفی(. متوفی به 
جز نام بردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.م الف:807 رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

2/441 آقای احمدرضا گلشادی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 
118/94ش.ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 1369/7/5 تاریخ  بشناسنامه413  شاهی  قلعه  گلشادی  حسینعلی  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- 
احمدرضا گلشادی قلعه شاهی ش.ش8، 2- محمدرضاگلشادی قلعه شاهی ش.ش 44، 
3- زهرا گلشادی  ش.ش49، 4- زهره گلشادی قلعه شاهی ش.ش 39 )فرزندان متوفی( 
5- ایران کرباسی نجف آبادی ش.ش 21)همسر(. متوفی به جز نام بردگان ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
الف:835  شد.م  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف   آگهی 

رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد
مزایده

پرونده:9209983730200600  شماره  نامه:9410113730600081  شماره   2/442
دادنامه  بموجب  و  اجرائی ح2  پرونده کالسه 920177  در   4 بایگانی:920177  شماره 
صادره از شعبه دوم حقوقی نجف آبادمتضمن دستورفروش ملک مشاع شامل دو قطعه 
پالک ثبتی 654و623 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش11ثبتی که یک باب منزل مسکونی 
را تشکیل میدهد در حق محکوم لهم آقای علی محمد مهدیه و خانم بتول مهدیه که از 
طریق اجرای احکام شعبه دوم حقوقی نجف آباد ملک ذیل توقیف و توسط کارشناس 
ثبتی  با پالک  با  ارزیابی گردیده است. منزل مسکونی  دادگستری آقای مهندس معین 
653 واقع در خیابان قدس- کوچه شهید محمدی-بن بست غربی- پ 11/1- کدپستی 
98591-85186 بمساحت 425/79مترمربع بمبلغ1/916/055/000ریال و حیاط خلوت 

و  275/000/000ریال  بمبلغ  68/75مترمربع  بمساحت   654 ثبتی  پالک  تحت  مربوطه 
با توجه به مراتب فوق  ارزیابی گردیده است.که  مجموعا بمبلغ 2/191/055/000ریال 
شده  توقیف  اموال  لذا  قانونی  مقرر  مذکوردرفرجه  نظریه  به  طرفین  اعتراض  وعدم 
1394/03/12ساعت  شنبه  سه  درتاریخ  حقوقی  دوم  شعبه  احکام  اجرای  طریق  از 
11/00صبح ودرمحل همین اجرا واقع در دادگستری نجف آباد- طبقه سوم- اتاق 319به 
کارشناسی  ازقیمت  که  است  مزایده شخصی  میرسد.برنده  بفروش  و  گذاشته  مزایده 
باالترین قیمت راپیشنهادکه میبایست 10% آنرا فی مجلس به حساب سپرده دادگستری 
به شماره2171290354001 نزد بانک ملی واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقی اقدام ننماید وجه سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
اموال/ملک  از  مزایده  از  قبل  5روز  ظرف  میتواند  خریدار  میگردد.ضمنا  تکرار  مجددا 
عمومی)حقوقی( دادگاه  دوم  شعبه  احکام  اجرای  الف:818  نماید.م  بازدید  نظر  مورد 

دادگستری شهرستان  نجف آباد

ابالغ 
 9309983733201218 پرونده:  شماره   9410113733200180 نامه:  شماره   2/443
به  نظر  مجهول المکان   صادقی  مرتضی  و  محمدعلی  آقایان  بایگانی:931298  شماره 
شکایت آقای طالب محمدی با وکالت آقای حمیدرضا علی نقی بیگی در پرونده کالسه 
931298 مبنی بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع علیه شما بدین وسیله 
به شما ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در این 
شعبه حاضر شوید. عدم حضور شما در جلسه رسیدگی مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد 
 شد.م الف:810 شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نجف آباد

                                         ابالغ رای تصحيحی
پرونده:9309983730100964  شماره  دادنامه:9409973730100151  شماره   2/444
شماره بایگانی:930994 خواهان :آقای محمدعلی کاظمی نجف آبادی فرزند غالمرضا 
با وکالت آقای سیدحسین شریعتی نجف آبادی فرزند سیدعطااله به نشانی نجف آباد- 
واحدسوم-  کوشش-  زبان  ساختمان  هواپیمایی  دفتر  جنب   - مرکزی  قدس  خیابان 
نشانی  به  حیدرعلی  فرزند  فرجی  محمد  آقای  خواندگان:  کدپستی8517616777  
1.24کدپستی  پالک  آقاسلیمانی-  ک.ش  15خردادجنوبی-  نجف آباد-خ  شهرستان 
8518667511، 2- آقای خسروخسروی فرزندحیدربه نشانی مجهول المکان خواسته: 
می  رای  صدور  به  مبادرت  رسیدگی  ختم  اعالم  با  دادگاه  رای  اصالح  درخواست 
نسبت  دادنامه شماره 1394/1/29-94-0074  در  اینکه  به  نظر  رای تصحیحی:  نماید. 
قلم  از  دچار  رای  و  نشده  اظهارنظر  خسروی(  خسرو  )آقای  دوم  ردیف  خوانده  به 
افتادگی است و از توجه به مفاد پرونده و ظهرنویسی آقای خسرو خسروی ظهرچک 
به  دادگاه  فرجی(  محمد  )آقای  اول  ردیف  خوانده  ضمانت  احراز  و  دعوی  مستند 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون  مواد198و309و515و519و522  استناد 
انضمام  )به  آقای خسرو خسروی  به محکومیت تضامنی  امور مدنی حکم  در  انقالب 
خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  سیصدوپنجاه  مبلغ  پرداخت  به  فرجی(  محمد  آقای 
تاخیر  پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت  و  دادرسی  بابت هزینه  و10600000ریال 
تادیه از تاریخ 93/6/17در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره نسبت به 
خوانده فوق الذکر غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین 
نظراستان  تجدید  درمحاکم  تجدیدنظرخواهی  قابل  ازآن ظرف مدت مشابه  شعبه پس 
اصفهان است.ارائه رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع است.م الف:821 
شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان نجف آباد                                                                                                                               

حصر وراثت
2/445 آقای علی ده باشی جمالوئی دارای شناسنامه شماره39 به شرح دادخواست به 
نموده و چنین  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  کالسه 122/94ش.ح14 
توضیح داده که شادروان فاطمه چراغی جمالوئی بشناسنامه 1136در تاریخ88/3/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 
1-کبری دهباشی ش.ش36، 2-شیرین ده باشی جمالوئی ش.ش1758، 3- صغری ده 
باشی جمالوئی ش.ش13، 4- سیاوش ده باشی جمالوئی ش.ش1757، 5- علی دهباشی 
با  اینک  ندارد.  دیگری  ورثه  بردگان  نام  جز  به  متوفی  39)فرزندان(.  جمالوئی ش.ش 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:820 رئیس شعبه 14 

شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

به کالسه  2/446آقای علی دهباشی دارای شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست 
121/94ش.ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ1385/9/13  در   1281 بشناسنامه  جمالوئی  دواشی  حسین  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 
1- علی دهباشی جمالوئی ش.ش39، 2- کبری دهباشی ش.ش36، 3- صغری ده باشی 
جمالوئی ش.ش13، 4- سیاوش ده باشی جمالوئی ش.ش1757، 5- شیرین ده باشی 
جمالوئی ش.ش17580)فرزندان(، 6-فاطمه چراغی جمالوئی ش.ش1136)همسرمتوفی(. 
متوفی به جز نام بردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد.م الف:819 رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد  

اجرایيه 
پرونده:9209983623100627  شماره  اجراییه:9410423623100036  شماره   2/447
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب  شعبه:920807  بایگانی  شماره 
9410093623100123 و شماره دادنامه مربوطه 9309973623100988 محکوم علیهم 
1- مسلم منوچهری فرزند رضا به نشانی مجهول المکان 2- احمد شریعتی بین کالئی 
فرزند داود به نشانی تهران – جاده آبعلی – نرسیده به پلیس راه – دوراهی سیدآباد 
– پالک12- شرکت صنعتی پارس صنعت – کدپستی 1653146558 محکوم اند به حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 360 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 7/296/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )92/08/05( لغایت اجرای حکم در حق خواهان بانک قوامین شعبه اردستان 
به نشانی اردستان – خ.امام خمینی – جنب بانک تجارت و پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق دولت – ضمنًا اجرای احکام مدنی ملزم به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین 
دادرسی مدنی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
پرداخت محکوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 
مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  صورت خالف 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
دادگاه  اول  شعبه  نمائید.م الف:584  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیت های 

عمومی حقوقی شهرستان اردستان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده:9309983640700889  شماره  ابالغیه:9410103640701036  شماره   2/448
بایگانی شعبه:930915 خواهان/شاکی مهدی فرهمند دهقانپور دادخواستی به  شماره 
الزام به تنظیم سند  طرفیت خوانده/متهم سکینه زمانی به خواسته مطالبه خسارت و 
رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان لنجان)زرین شهر( واقع در زرین شهر ارجاع 
و به کالسه 9309983640700889 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/01 و 
ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
 اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه  گردد.م الف:122  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق 

شهرستان لنجان)زرین شهر( 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   590 شماره  شناسنامه  دارای  کثیری  اسماعیل  آقای   2/450
کالسۀ 505/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 91/6/10 تاریخ  در   3512 بشناسنامه  آبادی  دولت  کثیری  حسین  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
حسن کثیری ش.ش 16 نسبت با متوفی فرزند 2- اسماعیل کثیری ش.ش 590 نسبت با 
متوفی فرزند 3- محمدرضا کثیری ش.ش 320 نسبت با متوفی فرزند 4- رضا کثیری 
 ش.ش 906 نسبت با متوفی فرزند 5- فاطمه کثیری ش.ش 32 نسبت با متوفی فرزند
  6- اقدس کثیری دولت آبادی ش.ش 19 نسبت با متوفی فرزند 7- زهرا کثیری دولت آبادی
ش.ش 31 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:2630 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/451 آقای بهمن ابراهیمی دارای شناسنامه شماره 214 به شرح دادخواست به کالسۀ 
502/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی ابراهیمی بشناسنامه 4 در تاریخ 93/12/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
 5 عبدی ش.ش  محترم  به:1-  است  منحصر  آن مرحوم  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی 

نسبت با متوفی همسر 2- بیژن ابراهیمی ش.ش 226  نسبت با متوفی فرزند 3- صغرا 
با  نسبت   8 ابراهیمی ش.ش  فرزند 4- مسعود  متوفی  با  نسبت  ابراهیمی ش.ش 261 
متوفی فرزند 5- منیژه ابراهیمی ش.ش 237 نسبت با متوفی فرزند 6- بهمن ابراهیمی 
ش.ش 214 نسبت با متوفی فرزند 7- سمیه ابراهیمی ش.ش 25 نسبت با متوفی فرزند. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2631 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   33136 شماره  شناسنامه  دارای  جانقربان  علی  آقای   2/452
کالسۀ 495/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسحق جانقربانی پوده بشناسنامه 454 در تاریخ 88/3/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فرشته 
جانقربانی ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 2- علی جانقربانی ش.ش 33136 نسبت با 
ایران   -4 فرزند  متوفی  با  نسبت   302 ش.ش  جانقربانی  مجیدرضا   -3 فرزند  متوفی 
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  با متوفی همسر.  جانقربانی پوده ش.ش 161 نسبت 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:2632 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                              حصر وراثت
شرح  به   124 شماره  شناسنامه  دارای  ورنامخواستی  جاللی  بتول  خانم   2/453
دادخواست به کالسۀ 498/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی کرمی بشناسنامه 107 در تاریخ 94/1/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
علی کرمی ش.ش 1271237377 نسبت با متوفی فرزند 2- مریم کرمی ش.ش 10300 
نسبت با متوفی فرزند 3- الهه کرمی ش.ش 5256 نسبت با متوفی فرزند 4- عطیه کرمی 
ش.ش 1273019091 نسبت با متوفی فرزند 5- بتول جاللی ورنامخواستی ش.ش 124 
با  اینک  فرزند.  متوفی  با  نسبت   3641 ش.ش  کرمی  لیال   -6 همسر  متوفی  با  نسبت 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2633 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/454 خانم عذرا صاللی دارای شناسنامه شماره 947 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  520/94ح10 
داده که شادروان غالمحسین صاللی بشناسنامه 10753 در تاریخ 43/11/29 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عذرا 
با  نسبت  فرزند 2- شهناز صاللی ش.ش 1219  متوفی  با  نسبت  صاللی ش.ش 947 
متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
م الف:2634  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/455 آقای امرا... رحمتی دارای شناسنامه شماره 138 به شرح دادخواست به کالسۀ 
519/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اقلیما صیادی بشناسنامه 6774 در تاریخ 93/12/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد رحمتی ش.ش 
با متوفی فرزند 3-  امرا... رحمتی ش.ش 138 نسبت  با متوفی فرزند 2-  652 نسبت 
فرهاد رحمتی ش.ش 7 نسبت با متوفی فرزند 4- فریدون رحمتی ش.ش 422 نسبت با 
متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
م الف:2635  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   660 شماره  شناسنامه  دارای  نصرآزادانی  شهال  خانم   2/456
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  329/94ح10  کالسۀ  به 
توضیح داده که شادروان حمید نصراصفهانی بشناسنامه 1905 در تاریخ 93/11/15 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ش.ش  نصراصفهانی  شهال   -2 1275299490)فرزند(  ش.ش  نصراصفهانی  پرنیا   -1
نصراصفهانی  ا...  نعمت   -4 )مادر(   2 ش.ش  نصراصفهانی  خدیجه   -3 )همسر(   660
ش.ش 660 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2636 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 57800  کار  آتش  طیبه  2/457 خانم 
کالسۀ 327/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود آتش کار بشناسنامه 9430 در تاریخ 75/2/30 اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مرتضی آتش کار

کار  )فرزند( 3- حسن آتش  )فرزند( 2- محمد آتش کار ش.ش 56312  ش.ش 1338 
کار  آتش  طاهره   -5 )فرزند(   1875 ش.ش  کار  آتش  مجید   -4 )فرزند(   201  ش.ش 
کار  آتش  طیبه   -7 )فرزند(  کار ش.ش 57801  آتش  زهرا   -6 )فرزند(  ش.ش 49000 
بتول آتش کار  )فرزند( 9-  کافته آتش کار ش.ش 57799  )فرزند( 8-  ش.ش 57800 
ش.ش 4570 )فرزند( 10- نرگس آتش کار ش.ش 4571 )فرزند( 11- اقدس داش آقا 
ش.ش 123. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
م الف:2637  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/458 آقای مهدی آقازاده دارای شناسنامه شماره 618 به شرح دادخواست به کالسۀ 
324/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عزت کاله دوزان بشناسنامه 50230 در تاریخ 90/10/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- داود آقازاده 
ش.ش  آقازاده  مهدی   -3 )فرزند(   17183 ش.ش  آقازاده  حسین   -2 )زوج(   1 ش.ش 
618 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
م الف:2638  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1776 شماره  شناسنامه  دارای  جانی  فراموش  رحیمی  حسن  آقای   2/459
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  315/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا رحیمی فراموش جانی بشناسنامه 
حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/12/1 تاریخ  در   357
)فرزند(  5770 ش.ش  جانی  فراموش  رحیمی  ایرج  به:1-  است  منحصر  مرحوم   آن 

2- روح ا... رحیمی فراموش جانی ش.ش 7057 )فرزند( 3- حسن رحیمی فراموش جانی 
ش.ش 1776 )فرزند( 4- حسین رحیمی فراموش جانی ش.ش 1271133660 )فرزند( 
5- ثریا رحیمی فراموش جانی ش.ش 8492 )فرزند( 6- پروانه رحیمی فراموش جانی 
)فرزند( فراموش جانی ش.ش 1270449613  )فرزند( 7- سمیه رحیمی   ش.ش 5416 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  8- حسنی جان اورک ش.ش 8 )همسر(. 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:2639 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   194 شماره  شناسنامه  دارای  شهشهانی  زهرا  خانم   2/460
کالسۀ 311/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه   93/10/21 تاریخ  در   735 بشناسنامه  ارثی  کیان  عطاءا...  شادروان  که  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اردشیر 
)فرزند( 3- زهرا  ارثی ش.ش 4321  افروز کیان  )فرزند( 2-  ارثی ش.ش 4331  کیان 
شهشهانی ش.ش 194 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:2640 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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 به سرد مزاج ها و گرم مزاج ها
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روزنامه فرهنگی، 

اجتامعی 

 اگر در پای��ان هر ماه دخ��ل و خرج ت��ان با هم جور نیس��ت و
 قسط ها و هزینه های زیادی دارید که پولی برای پرداخت آنها 
ندارید، اما در اتاق خواب و هال خانه تان از ش��دت وفور اشیا و 
کاالهای متنوع جای سوزن انداختن نیست، احتماال به بیماری 
»اعتیاد به خرید« مبتال هستید. توجه به خرید افراطی از دهه 
70 میالدی از نظر روان شناس��ان و جامعه شناس��ان بیماری 
تشخیص داده شد. در آن زمان عمل روان شناسی دریافت که 
خرید افراطی ممکن است واکنش��ی روانی که خالهای مهمی 
در زندگی باش��د، هرچند جنس این خالها طوری باشد که در 
ظاهر به نظر برس��د خرید اعتیادگونه در پرکردن آنها تاثیری 
ندارد. به هرحال، فارغ از جنبه های نشانه شناختی و روانکاوانه، 
 به طور معمول کسانی که اعتیاد به خرید دارند معموال کمدها و

 خانه هایشان پر از لباس ها و وسایل غیرضروری است که اکثرا 
بیش از یک بار استفاده نشده اند. اگرچه خرید در ایام خاص یا 
برای مهمانی کامال طبیعی اس��ت اما معموال کسانی که اعتیاد 
به خرید دارند سراغ خریدن کفش و پوشاک لوکس می روند و 
وقتی به مهمانی دعوت می شوند باز هم احساس می کنند سر 

و وضع مناسبی ندارند.
در این میزگرد سعی ش��ده نگاهی درمان شناس��انه برای این 
حالت ذهنی تبیین ش��ود و البته » بیماری« نامیدن این رفتار 
نیز مورد بحث قرار گیرد. دکتر نیکنام، روان ش��ناس بالینی و 
خانواده درمانگر، و کاشی زاده، مشاور و رفتارشناس، هر دو روی 
این موضوع به تفصیل کار کرده و مراجعان متعددی را که به این 
عارضه مبتال بوده اند مالقات و درمان کرده اند. بخش اول این  

میزگرد را می خوانید:
  اف�راط در خری�د ف�رار از مش�کالت اس�ت، ی�ا نوعی 

مصرف گرایی و تجمل گرایی؟
ش��ما دو موضوع را مطرح کردید ک��ه نمی توان گف��ت از هم 
جدا هس��تند. بخش اجتماعی آن مصرف گرایی است و بخش 
فردی آن رفتاری اس��ت که یک سیس��تم دفاع��ی آن را ایجاد 
می کن��د. یعنی فرد ب��ه دلیل فش��ارهای عصبی که به س��ن 
هم مربوط نیس��ت نمی تواند ابراز وجود کافی داش��ته باش��د 
و اعتماد به نف��س پیدا نمی کن��د. او زمانی که اس��ترس دارد 
 برای ابراز وج��ود،  بالفاصله از لحاظ فردی به سیس��تمی پناه 
می برد که هم موضوع را برای چند ساعتی فراموش کند و هم 
 درواقع برای خودش جایزه بخرد و خ��ودش را به نوعی نوازش

 کند.

یعنی کارگرد ناخودآگاه؟
بله. اما پس از مدتی به عادت تبدیل می شود که مخرب است. 
چون این عملکرد در زمان شروع ریشه عصبی داشته است و فرد 
تفکر منطقی روی آن ندارد، یعنی به نوع��ی در زمان عصبیت 
مانند اس��باب بازی به آن پناه می برد. زمان��ی خرید به اعتیاد 
وسواسی بدل می ش��ود که تفکر در آن نیست و فرد به خودش 
حس خوبی ندارد. اما قبل از خرید افراطی فرد حس می کند کار 
اشتباهی کرده یا اینکه اتفاق بدی افتاده که ممکن است او در آن 
مقصر باشد. بنابراین به کاری پناه می برد که آن را جبران کند 
و آن موضوع را فراموش کند. این جنب��ه فردی اعتیاد به خرید 
است. از جنبه اجتماعی، خرید افراطی درواقع به مصرف گرایی 
تبدیل می شود که البته من نمی خواهم بگویم این حالت فقط 
در مصرف گرایی ریشه دارد. امروزه  از طریق اینترنت، رسانه ها 
و ارتباطات بین المللی با پدیده چندفرهنگی مواجه هستیم. فرد 
در مواجه با تبلیغات کاالها جایگاه هویتی جدیدی را متناسب 
با مصرف آن کاال به خودش می گیرد. جنس این مصرف ممکن 
 اس��ت اتومبیل یا خانه باشد. فرد این کاالها و وس��ایل را از دور

 می بیند و تصور می کند اگر آنها را داشته باشد به همان آدم در 
آن محیط تبدیل می شود. او سعی می کند به صورت مجازی آن 
شرایط را برای خودش ایجادکند. البته مصرف گرایی در کشوری 
که تولیدی در آن وجود ندارد بیش��تر است. در این حالت همه 
رس��انه ها فرد را به خریدن همه چیز از گوشی موبایل گرفته تا 
اتومبیل و وسایل خانه ترغیب می کنند. و البته سطح اقتصادی 

خانواده در این موضوع نقش دارد.

 یعنی معموال این مصرف گرای در میان طبقه اقتصادی 
خاصی بیشتر رخ می دهد؟

بله. معموال م��ی بینید خانواده یا افرادی که قدرت مالی ش��ان 
کمتر است تشریفات بیشتری دارند. اما کسی که سرمایه دارد 
برای س��رمایه اش برنامه ریزی می کند و سعی می کند ارزش 

افزوده ایجاد کند.
 برای همین افرادی که س�رمایه کالنی در اختیار ندارند 

در زمان حال زندگی می کنند و سریع خرید می کنند؟
 بله. اعض��ای این طبق��ه اقتصادی با س��رعت بیش��تری دچار

 مصرف گرایی می شوند. این حالت برای آنها مثل این می ماند 
که فرد خواب می بین��د و همه چیز برای��ش در حالتی رویایی 
پیش می رود؛ چون این موقعیت جدید را نمی شناس��د. جنبه 
دیگر مساله این اس��ت که فرد می بیند جامعه و محیط برایش 
ُقلکی باقی نگذاشته است. یعنی موقعیتی برای تولید و به جریان 
انداختن سرمایه ای کم وجود ندارد یا موانعی بر سر راه آن وجود 
دارد و اگر س��رمایه بخواهد به تولید بپردزاد عمال هدر می رود 
چون معلوم نیست این س��رمایه را چکار باید کرد. حال آنکه در 
کش��ورهای دیگر س��رمایه ناخودآگاه جذب تولید می شود تا 

خرید مصرفی.
 منظورتان کشورهای اروپایی است؟

نه لزوما. همین کشورهای چین و هند را ببینید؛ اینها در زمینه 
هدایت سرمایه ها خیلی خوب عمل کرده اند. در این کشورها اگر 
سرمایه ای وجود داشته باشد تولیدی هم وجود دارد که سرمایه 
را به سمت خود می کشد.                                                           ادامه دارد ...

از دی��دگاه طب س��نتی، اف��راد دارای  چهارنوع مزاج 
سرد،گرم، سرد و خش��ک و گرم و مرطوب هستند. به 
این ترتیب هر یک از افرادی که دارای یکی از انواع این 
مزاج ها باشند باید رژیم غذایی خاص خود و حتی شیوه 

و رفتار زندگی مخصوصی را در پیش بگیرند.
خصوصی�ات گرم مزاج ه�ا و بخ�ور و 

نخورهای آنها
یکی از گروه هایی که در دس��ته مزاج ه��ای گرم قرار 
می  گیرد، افراد با مزاج گرم و خش��ک است. این افراد 
الغر اندام بوده و رن��گ چهره آنه��ا متمایل به زردی 
است. تحمل گرما را ندارند و معموال خواب کمی دارند. 
افراد با مزاج گرم و خشک، عطش زیاد و دهانی خشک 
دارند، زود عصبانی می شوند و زود هم آرام می گیرند. 

این افراد پر جنب و جوش و پر انرژی هستند.
برای افراد با مزاج گرم و خش��ک مصرف باالی س��یر، 
پیاز، ادویه های تند، گوشت قرمز، موز، خربزه،  آناناس، 
انجیر، غذاهای س��رخ ک��رده، گردو، پس��ته، فندق و 

نارگیل مضر است.
مصرف زیاد این نوع مواد غذایی، ب��دن این افراد را از 
حالت تعادل خ��ارج می کند و آنه��ا را دچار عالیمی 
مثل خشکی پوست، اضطراب، بی خوابی و تپش قلب 

می کند.
در مقابل، مصرف سوپ جو و گوشت مرغ، آش تشکیل 
شده از ماست،  کدو، اسفناج و گشنیز برای آنها مناسب 
است. شربت های مناس��ب برای این گروه نیز شربت 
لیمو، آلو، نارنج، ماءالشعیر، س��کنجبین و دوغ ترش 
است. مصرف هویج، انار، سیب، گالبی،  آلبالو، زرشک،  
گوجه س��بز، کدو و اس��فناج برای این اف��راد توصیه 

می شود.
خصوصی�ات س�رد مزاج ه�ا و بخ�ور و 

نخورهای آنها
افرادی که دارای طبع س��رد هس��تند، اغلب س��فید 
پوس��ت اند.ضعیف هس��تند و کمبود ان��رژی در آنها 
شایع است، در هوای س��رد به راحتی گرم نمی شوند، 
میل زیادی به خواب دارند. این افراد معموالً خونسرد 
هس��تند و درون گ��را ب��ودن از خصوصی��ات رفتاری 
آنهاس��ت. غذاهایی که برای این افراد توصیه می شود 
بیشتر آبکی است. پس غذاهایی مثل آبگوشت، انواع 

سوپ و انواع آش های سنتی برای آنها مفید است.
مصرف شیربرنج و ش��له زرد نیز برای این گروه از افراد 
مناسب است و انواع پلو و خورش��ت های سنتی مثل 
خورشت قیمه، قورمه سبزی، فسنجان و غیره بیشتر 
بخورن��د. میوه های توصیه ش��ده برای اف��راد با طبع 
سرد؛انواع مرکبات، انار، شاه توت، سیب، گالبی، آلبالو، 
گیالس، خربزه، هندوانه، گرمک، توت، انجیر، انگور و 

انبه برای این افراد توصیه می شود.

صاحب امتیاز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
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 آشپزخانه های کوچک
 اما کاربردی

مطالب بس��یاری در م��ورد دکوراس��یون خانه ه��ای کوچک 
نوشته و منتشر شده اس��ت؛ اما بس��یاری از آنها یا هزینه های 
بس��یاری دارند یا در خانه ما ایرانی ها خیلی کاربرد ندارند. اما 
 در این مطلب کوتاه، سه آیتم را برای تان یادآوری کرده ایم که

 می توانید با توجه به آنها، از آش��پزخانه های کوچک استفاده 
بهتری داشته باشید.

1- میز سفید
یکی از بهترین ترفندهای دکوراسیونی برای خانه های کوچک، 
اس��تفاده از رنگ سفید اس��ت. این رنگ عالوه بر اینکه خودش 
روشنایی دارد و خفگی فضا را از بین می برد، بازتاب دهنده نور 
هم هست و به همین دلیل، برای فضاهای کوچک گزینه بسیار 
مناسبی به ش��مار می رود. در آش��پزخانه های نقلی که جای 
زیادی وجود ندارد، ترجیحا همه کاشی ها، پرده ها، پنجره ها، 
سقف، کف، کابینت ها و حتی میز را به رنگ سفید انتخاب کنید.

2- میز چرخ دار
 این ن��وع میزها دوکاره هس��تند. هم به عنوان می��ز غذاخوری

 می توان از آنها به��ره گرفت و هم ب��ه عنوان کانت��ر یا جزیره 
آش��پزخانه برای انجام کارهای آش��پزی. این میزها را به رنگ 
روشن انتخاب کنید؛ اما اگر دوست دارید فضای آشپزخانه رنگ 
داشته باشد و خیلی یک دست یا مرده به نظر نرسد، می توانید 

صندلی های رنگی، مثال قرمز برای آن انتخاب کنید.
3-در خانه های کوچک باید از هر سانتی متر خانه بهره 

گرفت.
برای این منظ��ور، می توانید هر بخش را ب��رای چندین منظور 
مورد اس��تفاده قرار دهید. به طور مثال، یک می��ز ناهارخوری 
می تواند فضایی برای اس��تراحت، انجام کارهای اداری و حتی 
 تماشای تلویزیون نیز باش��د؛ البته برای این منظور، باید میز و 

صندلی های راحت خریداری کنید.

چهار شنبه  23 اردیبهشت  1394 |24 رجب 1436
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