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سکان شهر در دستان این مرد

 شاهکار هنری عصر قاجار  
در حال متالشی شدن است

ماه رمضان قیمت کاال ها 
افزایش نمی یابد

 البی سه کاتالیست ساز برای
 به دست گرفتن بازار ایران
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لژیونر اصفهانی تیم هندبال وزپرم مجارستان گفت: دریافت 
گذرنامه مجارس��تانی به معنی بازی کردن ب��رای تیم ملی 
این کشور نیس��ت. درحال حاضر به فکر بهبود شرایط بدنی 
و وضعیت پای مصدومم هس��تم و می خواه��م به تمرینات 
بدنسازی ام بپردازم و به هیچ تیم ملی، چه مجارستان و چه 
ایران فکر نمی کنم. ایم��ان جمالی که هندبال خود را از تیم 
سپاهان آغاز کرد در سال 2012 و با پیوستن به تیم وزپرم 
مجارستان، اولین لژیونر هندبال ایران در اروپا لقب گرفت.

جمالی مدتی قبل با تیمش به فینال لیگ قهرمانان اروپا هم 

راه یافت، تا اولین بازیکن ایرانی و آس��یایی باشد که در این 
مرحله از مسابقات به میدان می رود.

 آنچه در زیر می آید گفتگوی ایم��ان جمالی با ایمنا 
است.

در سومین فصل حضورت در وزپرم به سومین قهرمانی 
با این تیم رسیدی؛ این فصل چطور گذشت؟

 SEHA( امس��ال با وزپرم در چهار جام شامل س��هالیگ
league(، س��وپرلیگ، جام حذفی و لی��گ قهرمانان اروپا 

شرکت کردم؛ که در سوپرلیگ از...

آینده باشگاهی ، برایم در اولویت است 
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  کمک به تایلند  با  هدف
 ضربه به ایران
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 

اداره کل زندانهای استان اصفهان 

                                       اداره کل زندانهای استان اصفهان 
م الف:8740   

دستگاه مناقصه گزار

اداره کل زندانهای استان اصفهان

نشانی: اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهن

واگذاری خدمات بهداشتی درمانی زندانهای استانموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

نوع: ضمانتنامه بانکی

مبلغ: 100/000/000 ریال

دریافت اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان

مهلت: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

تحویل اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان

مهلت: ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

گشایش پیشنهادها
محل: اداره کل زندانهای استان اصفهان

زمان: تاریخ اعالم شده در اسناد

نوبت دوم 

یادداشتیادداشت
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پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 940/6004

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان 
PCB موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی توان انجام امحای ترانس های آلوده به

نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی: دریافت اینترنتی اسناد با مراجعه به »سیستم معامالت و تامین 
کنندگان« وب سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان به آدرس www.erec.co.ir امکان پذیر خواهد 

بود. )در صورت لزوم تماس در ساعات اداری روزهای کاری با شماره تلفن 031-36934347(
تاریخ دریافت استعالم ارزیابی کیفی: از روز چهارشنبه مورخ 94/04/03 لغایت روز سه شنبه مورخ 

 94/04/16
محل تحویل استعالم ارزیابی کیفی: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – دبیرخانه شرکت برق منطقه 

ای اصفهان 
مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 94/05/04

نکات قابل توجه:
1-سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی موجود می باشد.

2- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد 
شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

3- به درخواستها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- بدیهی است ارائه مدارک استعالم تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در 

مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
5- الزم به ذکر است ش�رکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 س�ال آینده از نتایج این فراخوان 

جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.
ضمناً می توانید این آگهی ها را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.

www.tavanir.org.ir           http://iets.mporg.ir         www.erec.co.ir

م الف:8896                                   

نوبت اول

با کاهش مصرف برق تنها 300 ساعت از ایام سال می توان از اتالف سرمایه ملی پیشگیری کرد

جمالی نژاد  شهردار شد



 متن کامل طرح الزام دولت
 به حفظ دستاوردهای هسته ای

متن کامل طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق 
هسته ای ملت ایران در صحن علنی مجلس قرائت شد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات طرح الزام دولت 
به حفظ دستاوردهای و حقوق هسته ای ملت ایران را مورد 

بررسی و با رای باالیی به تصویب رساندند.
این طرح شامل یک ماده واحده و 3 بند و دو تبصره است 
که متن کامل آن  که از سوی علی الریجانی رییس مجلس 

در جلسه علنی قرائت شد، به شرح زیر است:
ط�رح الزام دول�ت به حف�ظ دس�تاوردها و حقوق 

هسته ای ملت ایران
ماده واحده ،  در راس��تای صیانت از منافع ملی و رعایت 
مقررات پادمان معاده منع گسترش سالح های هسته ای، 
هرگونه نتایج مذاکرات هس��ته ای با کشورهای 1+5 در 
صورتی معتبر اس��ت ک��ه الزامات زیر به صورت ش��فاف 

رعایت شود:
1- لغو تحریم ه��ا به صورت یک جا و کام��ل باید در متن 
توافقنامه جامع درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران 

انجام شود.
2- آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه 
پادمان مجاز به انجام نظارت های متعارف از س��ایت های 
هسته ای اس��ت و دسترس��ی به اماکن نظامی، امنیتی و 
حساس غیرهسته ای، اس��ناد و دانشمندان ممنوع است. 

باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
3- هی��چ محدودیت��ی ب��رای کس��ب دان��ش و فناوری 
صلح آمیز هس��ته ای و تحقیق و توس��عه پذیرفته نیست 
 و بای��د مصوب��ات ش��ورای عالی امنی��ت مل��ی رعایت

 شود.
تبصره یک ، بر اس��اس اصول 77 و 125 قانون اساس��ی 
نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسالمی ارائه شود.

تبصره 2- وزیر ام��ور خارجه موظف اس��ت روند اجرای 
توافقنامه را هر 6 ماه یک بار به مجلس ش��ورای اسالمی 

گزارش دهد. 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس هر 
6 ماه یک بار گزارش روند حس��ن اجرای توافقنامه را به 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی گزارش می کند.

 یکی از صدها هزار سند افشا شده از وزارت خارجه، کشور و دفاع عربستان توسط »ارتش سایبری یمن« که ماه »می« گذشته، یک نسخه از کل اسناد فاش شده را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد، 
نشان می دهد که عربستان در پوشش کمک به سیل زدگان تایلندی تبلیغاتی علیه ایران و شیعیان کرده است.

سند مذکور به شماره »22196« و به تاریخ »1430/5/1«ه�.ق )5 آوریل 2011( است و از طرف قائم مقام وزارت امور اقتصادی و فرهنگی عربستان به وزیر این کشور با عنوان درخواست کمک تایلند 
به سیل زدگان این کشور نوشته شده است.

در سند مذکور آمده است: سفارت عربستان در بانکوک با ارس��ال ایمیلی اعالم کرده است که در خالل چند روز گذشته در نتیجه افت ش��دید دما که از چین آمده، تایلند شاهد سیل های بی سابقه و 
وحشتناکی بوده است ؛ به نحوی که تا کنون 15 نفر جان خود را از دست داده و صدها نفر ناپدید شده اند. همچنین 8 استان »منطقه تخریب شده« اعالم شده است.

در ادامه این سند آمده است: مقامات محلی حجم خسارت های وارد شده را 20 بیلیون »بات« تایلندی )هر بات حدود 30 تومان( پیش بینی و اعالم کرده اند این سیل زیرساخت های اصلی، خطوط برق 
و آب و نیز خطوط ارتباطی را تخریب کرده و امکان کمک رسانی به آسیب دیدگان با مشکل مواجه است.

اما نکت��ه قابل توج��ه در این س��ند بخش پایان��ی آن اس��ت ک��ه در آن آم��ده : »س��فارت )االن( کمک مس��تقیم به آس��یب دیدگان مس��لمان تایلن��دی با پوش��ش رس��انه ای را ب��رای تاثیر بر 
 مس��لمانان مفید می داند ، ع��الوه اینک��ه فرصت خوبی ب��رای تنگ ک��ردن عرصه بر دول��ت ایران برای کاس��تن از نفوذ ش��یعی آن اس��ت زیرا این کش��ور فعالیت گس��ترده ای در جن��وب تایلند

 دارد«.
در خط پایانی سند مذکور نیز تاکید شده برای »کم شدن از نفوذ ایران و نیز کاسته شدن از درد و رنج مردم )!(« با تقاضای فوق موافقت شود.

  در روزهای آینده اس��ناد بیش��تری از وزارت خارجه عربس��تان و دیگر نهادهای این کش��ور برای روش��ن تر ش��دن اذه��ان عمومی در خص��وص اقدامات ضد ایرانی عربس��تان در منطقه منتش��ر 
خواهد کرد.
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بخش سوم : در چارچوب بازگش��ت عناصر ضدانقالب و وابسته به 
رژیم منحوس پهلوی و تس��ریع روندهای تغییر، محمد سام )وزیر 
اطالعات و کشور در کابینه ی هویدا(، احسان نراقی )مشاور ارشد شاه 
معدوم و اداره کننده ی بنیاد پهلوی(، منوچهر ش��اه قلی )از پیروان 
فرقه ضاله ی بهائیت و وزیر بهداری و علوم و آموزش عالی در کابینه 
ی هویدا(، بهمن بهزادی )سرپرست برنامه های تجاری رضا پهلوی 

در آمریکا( و... به ایران آمدند.
در دوره ی اول پ��روژه ی امام زدای��ی، ایجاد تردید و تش��کیک در 
اصول مکت��ب امام خمینی، مه��م ترین محور تالش فن س��االران 
 تجدیدنظرطل��ب و ع��دول ک��ردگان از اندیش��ه ه��ای آن گوهر

 بی همتا برای خارج ساختن جامعه و نظام از مدار ارزش های بنیادین 
و آرمان های انقالب اسالمی )تغییر و استحاله( بود.

زدای��ی،  ام��ام  ی  پ��روژه  از  مرحل��ه  دردومی��ن 
 تجدیدنظرطلب��ان هواخ��واه لیبرالیس��م و ع��دول ک��ردگان از

 اندیشه ها و راه امام راحل عظیم الشأن، در پوشش اصالح طلبی، فراتر 
از مرحله ی اول )تردید و تشکیک در مکتب امام خمینی، رحمت اهلل 
علیه( عمل کردند و نفی و انکار اندیشه ها و کارآمدی اصول مکتب آن 

یگانه ی دوران را در دستور کار قرار داند.
در همی��ن رابط��ه ماهنام��ه ی کی��ان )ارگان غیررس��می بنی��اد 
فراماس��ونری کیان در ای��ران و محفل تجدیدنظرطلبان موس��وم 
به حلقه کیان( در ش��ماره تیرم��اه 1377 با نفی و ان��کار دوران پر 
 افتخار امام خمینی )رحمت اهلل علیه( مدعی ش��د، » سیاست های

 دهه ی اول انقالب، غیرکارا و ناموفق بوده است.«
متعاقب این دس��تورکار، روزنامه ی زنجیره ای با مسوولیت سعید 
حجاریان )مشاور سید محمد خاتمی( در مقاله ای صراحتاً اعالم کرد 
که نمی توان جامعه را با مختصات دوران امام اداره کرد. این روزنامه 
در تاریخ 1377/12/1 با انعکاس اظهارات سعید حجاریان، جایگاه 
مردم را در نگرش حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه( این گونه 
تحلیل کرد: » دیدگاه دیگر معتقد بود، مردم به صورت بی ش��کل و 
توده وار در صحنه نگاه داشته شوند و مردم را برای بیعتی مجدد به 

صحنه فراخواند.«
این روزنام��ه در ادام��ه، در مقابل نگ��رش حضرت امام، ب��ه نقل از 
حجاریان، دیدگاه مرحوم طالقانی را بهترین دیدگاه معرفی و مدعی 
شد: » این دیدگاه مردم را در قالب نهادهای جامعه مدنی می بیند.«

در ادامه این روند، نشریات زنجیره ای تجدیدنظرطلب هرکدام امام 
زدایی را در دستور کار خود قرار دادند. روزنامه همشهری با مسوولیت 
غالمحسین کرباسچی در تاریخ 19 شهریور 1377 جامعه والیی به 
عنوان یکی از مهم ترین اصول مکتب امام خمینی را این گونه معرفی 
کرد: »جامعه والیی، انحصارگر، توتالیتر و ضد مردمی اس��ت«، هم 
چنین روزنامه زنجیره ای نشاط در اس��فندماه 1377، امام بزرگوار 
را خشونت طلب معرفی کرد و نوشت؛ »امام خمینی و )شهید( نواب 

صفوی خشونت گرا و کسروی و حکمیزاده اصالح طلب بوده اند.«
هفته نام��ه آب��ان نی��ز در 21 ش��هریور 1377 نظری��ه ی عینیت 
دیان��ت و سیاس��ت ش��هید م��درس و حض��رت ام��ام )رحم��ت 
اهلل علی��ه( را عامیان��ه معرفی نم��ود و صراحتاً نوش��ت؛ »نظریه ی 
 عینی��ت سیاس��ت و دیان��ت زایی��ده اف��کار عامیان��ه و قدیم��ی

  است«.
نفی و انکار راه و اندیش��ه های امام در این دوره به جایی رس��ید که 
روزنامه ی ایران، ارگان دولت به اصطالح اصالحات نیز در 18 شهریور 
1377 نوشت؛ »روحانیت قش��ری گرا و حتی تقلید از امام خمینی 

کورکورانه بوده است«.
در این مرحله، به دلیل نفی و انکار اندیشه های آن عبد صالح، نسبت 
به پروژه ی امام زدایی با سناریوی تغییر و استحاله ی جامعه و نظام، 
بیش ازپیش مشخص شد. در این راستا رهبر معظم انقالب اسالمی 
حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای طی بیاناتی در تاریخ 9 آذر 1377 
فرمودند؛ »اشخاص از انقالب برگشتند، راه امام را رها کردند، یا بنا 
دارند امام را رها کنند، با لحن های مختلف، به خصوص در زمان دولت 
جدید »دولت موسوم به اصالحات « البته در زمان دولت قبل هم بود، 
ولی به این شدت نبود. در زمان دولت جدید بهانه ای پیدا کرده اند.«

رهبر معظم انقالب اس��المی )مدظل��ه العالی( ب��رای مقابله با روند 

مذکور و عمق بخشی به  نظام و جامعه، س��ال 1378 را که مصادف 
با یکصدمین س��ال تولد آن گوهر بی همتا بود، به عنوان س��ال امام 
خمینی )رحمت اهلل علیه( معرفی کرد. این تدبیر حکیمانه ی امام 

خامنه ای رهاوردهای زیر را به ارمغان آورد:
- اهتمام نیروهای وفادار به انقالب اس��المی ب��ه تبیین مکتب امام 

خمینی و اصول آن
- ایجاد سدی محکم و مقابل پروژه ی امام زدایی و سناریوی تغییر و 

استحاله ی جامعه و نظام
- رجعت جامعه بر مدار اس��تقرار گفتمان انقالب اسالمی در ارکان 

نظام
- تبدیل ش��دن مکتب امام خمینی و اصول آن ب��ه عنوان گفتمان 

مسلط جامعه
- تأثیر عمق بخشی داخلی بر تحوالت منطقه ای و تحکیم و گسترش 

عمق نفوذ استراتژیک انقالب اسالمی.
 از فتنه 88 می بایست به عنوان یکی از مهم ترین مقاطع تاریخ انقالب 
اسالمی و مرحله ی س��وم پروژه ی  امام زدایی و سناریوی تغییر یاد 
کرد. در این دوره تجدیدنظرطلبان هواخواه لیبرالیس��م و منحرف 
شدگان از مکتب امام متفاوت تر از دو دوره ی گذشته عمل کردند. 
آنان با هدایت عوامل نفوذی سرویس های اطالعاتی بیگانه، ضمن 
پیوند خوردن با جریان های ضدانقالب و مجموعه دشمنان انقالب 
اسالمی، جبهه بسیار گس��ترده ای را در مقابله ی با نظام جمهوری 
اس��المی و مکتب امام خمینی، ایجاد کردند. بر این س��اس هجمه 
برای امام زدایی و سناریوی  تغییر به نسبت مراحل پیشین به نقطه 

ی اوج خود رسید.
در مرحله س��وم، پروژه ی امام زدایی با دو ویژگی به منصه ی ظهور 

رسید:
1- کینه ورزی و انتقام جویی از ش��خص حضرت امام )رحمت اهلل 

علیه(
2- ستیز و معارضه با اصول مکتب امام خمینی

در این  ارتباط و در بازخوانی از فتن��ه ی 88 دو ویژگی مذکور را می 
توان در شاهد مثال های زیر به صورت کاماًل ملموس مشاهده کرد:

- کینه ورزی نسبت به امام راحل عظیم الشأن با پاره نمودن تصاویر 
آن عبد صالح در 16 آذر 88

- انتقام جویی از »روح خدا در کالبد زمان« با شعار دادن علیه اصل 
والیت فقیه

- قانون گریزی و تالش برای مشروعیت زدایی از نظام به عنوان میراث 
گران بهای حضرت امام با القاء دروغین موضع تقلب در انتخابات

- س��تیزه جویی با نظام و مکتب امام خمینی و آرمان های انقالب 
اسالمی در مراسم های روز قدس، سیزده آبان و...

فتن��ه ی 88 بی��ش از دو دوره ی گذش��ته، نس��بت پ��روژه ی 
امام زدایی با س��ناریوی تغییر را اثب��ات نمود. بر همین اس��اس با 
مش��خص ش��دن ای��ن نس��بت ب��رای آح��اد جامع��ه، م��ردم در 
حماس��ه ک��م نظی��ر 9 دی 88 خش��م انقالب��ی و انزج��ار خ��ود 
 را از فتنه گ��ران و مجموعه دش��منان انقالب اس��المی به نمایش

 گذاشتند.

هدف از تحریف شخصیت و آرمان هاى امام خمینى)ره(
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سند محرمانه ویکي ليکس از سفر 
دختر هاشمی به ریاض

این س��ند در رده اس��ناد محرمانه ویکي لیکس قرار دارد و 
مربوط به سال 1999است.به گزارش آفاق، در یکي از اسناد 
منتشر شده ویکي لیکس با عنوان »زیباي صورتي« به سفر 
فائزه هاشمي رفسنجاني براي ش��رکت در ضیافت شامي در 

ریاض پرداخته شده است. در این سند اینگونه آمده است:
1- فائزه رفس��نجاني، دختر ریی��س جمهور س��ابق ایران، 
به عن��وان مع��اون ریی��س کمیت��ه مل��ي المپی��ک ایران 
در تاری��خ 13 و 14 ژوئ��ن، در جری��ان س��فر خ��ود ب��ه 
 ری��اض خواس��تار هم��کاري زن��ان عربس��تان و ای��ران در 
زمینه هاي مختلف شد. او همچنین مکالمه اي رسمي با وزیر 
امورخارجه، شاهزاده س��عود الفیصل و مالقاتي با سلطان بن 
فهد، معاون رییس سازمان رفاه جوانان عربستان داشته است. 
او همچنین از دانشگاه شاه سعود، کتابخانه شاه عبدالعزیز و 

مرکز اجتماعي شاهزاده سلمان بازدید کرده است.
2- در ضیافت خصوصي شام در ریاض در تاریخ 13 ژوئن، که 
توسط همسر ولیعهد تدارک دیده ش��ده بود، او به مدت 30 
دقیقه براي میزبانان سخنراني کرد؛ آن هم درحالیکه تغییرات 
فائزه، او را غیرقابل شناسایي ساخته بود. او با ظاهری جدید 

در این مراسم حاضر شده بود.
3- فائ��زه همچنین یکب��ار در س��ال 1992 و ب��ار دیگر به 
همراه پدر خود در س��ال 1998 به ریاض س��فر ک��رده بود. 
او به عنوان عضو ش��وراي ش��هر تهران و همچنین س��ردبیر 
 مجل��ه زن، گ��ردش سیاس��ي و دیپلماتی��ک را ب��ا ارائ��ه

 فعالیت هایش در کمیته المپیک تضمین مي کند.

حمایت یک کارگزارنی از حضور 
معاون اول در این حزب

غالمحسین کرباسچی،  دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
درباره حضور مع��اون اول رییس جمه��ور در این حزب و در 
پاس��خ به این س��وال که آیا  آ ن را اقدامی قابل دفاع می دانید 
یا خیر به هفته نامه »صدا « گفت: به نظر من کامال گامی به 
جلوست. ما باید به سمت تشکیل مجلس حزبی و دولت حزبی 
حرکت کنیم و این به معنای آن است که در روند انتخاب آن 
به اشخاص توجه نشود بلکه به برنامه های اداره کشور توجه 
شود. وی همچنین درباره این صحبت رییس جمهور که آب 
خوردن ما نیز به لغو تحریم ها بستگی دارد گفت: معتقدم در 
کش��وری که امروز با حدود 80 میلیون می خواهد با حداقل 
رفاه و آسایش اداره شود آمار و ارقام معلوم است، مسائل جوی، 
کاهش بارندگی، کم  آبی، خش��ک بودن اقلی��م ایران و همه 
این ها واقعیت هایی است که وجود دارد و اگر قرار باشد برای 
ما که در کشور یک منطقه وس��یع خشک هستیم طرح های 
 بزرگ آبی اجرا ش��ود نیازمند تکنولوژی و فناوری روز دنیا و

 سرمایه گذاری است.

جزیيات درگيری با سالح سرد در 
خوابگاه دانشگاه عالمه

یکی از مسووالن دانش��گاه عالمه طباطبایی درباره جزییات 
ماجرای درگیری یکی از دانش��جویان این دانش��گاه با دکتر 
مش��اوره در خوابگاه دانش��گاه توضیحاتی ارائه کرد.وی که 
نخواس��ت نامش فاش ش��ود در گفت وگو با خبرن��گار ایلنا، 
درباره ماجرای درگیری یکی از دانش��جویان با دکتر مشاوره 
و خودکشی وی که دو شب گذش��ته در خوابگاه دانشگاه رخ 
داده بود، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که بحث خودکش��ی 
مطرح نبوده اس��ت و عده ای قصد دارند، برای دانش��گاه ها 
حاشیه س��ازی کنند.این مسوول دانش��گاه عالمه طباطبایی 
افزود: ماجرا به این صورت بوده که دانشجو مبلغی را به عنوان 
قرض از مشاور می گیرد و در ازایش به وی سفته می دهد.وی با 
بیان اینکه علت اصلی این درگیری اختالفات مالی بوده است، 
خاطرنشان کرد: مشاور را به داخل سرویس بهداشتی می کشد 
و با چاقو به او حمله ور می شود. در زمانی که صدای مشاور به 
گوش مسووالن خوابگاه می رسد، آنها پایین می روند و دانشجو 
که دیگر نمی توانس��ته به کار خود ادامه دهد، به گوش��ه ای 
می رود و اقدام به خودزنی خود می کند. این مسوول دانشگاه 
عالمه طباطبایی با اشاره به اینکه هر دوی آنها در بیمارستان 
فیروزگر بستری هستندگفت: خوش��بختانه حال دانشجو و 
دکتر مشاور رو به بهبودی اس��ت و خطر رفع شده است.وی 
تصریح کرد: دانشگاه به هر دوی آنها کمک خواهد کرد، تا از 
لحاظ مالی مشکلی نداشته باشند.این مسوول دانشگاه عالمه 
طباطبایی اضافه کرد: پرونده قضایی این ماجرا توسط نیروی 
انتظامی و با همکاری حراست دانشگاه عالمه در حال تکمیل 
اس��ت و پس از آن به مراجع قضایی فرستاده خواهد شد.وی 
در پایان گفت: جزییات این ماجرا تا ساعاتی دیگر به صورت 

رسمی اعالم می شود.

محتوای طرح هسته ای مجلس در 
آخرین لحظات تغيير کرد

محتوای طرح هسته ای مجلس که قرار اس��ت با اولویت در 
دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گیرد ، پیش از طرح در 
جلسه علنی دستخوش تغییر شد.این طرح که » الزام دولت به 
حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران« نام دارد پیش 
از این نیز سه بار تغییر کرده بود.از جمله آخرین اصالحات آن 
پیش از رسیدن به صحن می توان به تاکید بر مصوبات شورای 
عالی امنیت ملی اشاره کرد و این که وزیر امور خارجه هر شش 

ماه یک بار باید روند اجرای توافق را به مجلس گزارش کند.
به نظر می رسد محتوای جدید این طرح بیش از نسخه های 
قبلی منطبق بر اصول امنیت ملی و موازین بین المللی است.

یک فوریت طرح ال��زام دولت به حفظ دس��تاوردها و حقوق 
هس��ته ای ملت ایران در 14 بهمن 93 و تقاضای در اولویت 
 قرار گرفتن آن هم در جلس��ه علنی 27 خ��رداد 94 تصویب 

شد.

شنيده ها 

  کمک به تایلند ،  
با هدف  ضربه به ایران

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه یکی از عمده مش��کالت 
اقتصادی کش��ور نظام بانکی اس��ت که باید اصالح شود، تسویه بدهی 
بنگا ه ها به صورت صوری و شناس��ایی سودهای صوری برای بانک را از 

مشکالت نظام بانکی عنوان کرد.
 حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحی مق��دم نماینده م��ردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دس��تور خود در سخنانی ضمن 
گرامیداشت س��الروز شهادت ش��هید چمران، اظهار داش��ت: از مردم 
بزرگوار تهران که در تش��ییع پیکر 270 شهید دوران دفاع مقدس و از 
بین آنها 175 غواص شهید، پرشور و حماسه ساز شرکت کردند تشکر 

می کنم.
وی افزود: هدف اساسی از روزه، تمرین تقوا و تسلط برخود است. آدمی 
که یک ماه در برابر ضروری ترین نیاز خود که خوردنی ها و آشامیدنی ها 
آن هم از جهت حالل اس��ت، مقاومت  می کند، تجربه می اندوزد که در 
برابر انواع گناه و حرام خویشتن داری کند در این ماه می توان از عادات 

نامطلوب آزاد شد و سحرخیزی را تجربه کرد و ادامه داد.
نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این سوال که راه درمان مشکالت 
اقتصادی کش��ور که ملت ما از آن رنج می برند، چیس��ت؟ گفت: تورم، 
رکود، بیکاری، کاهش س��رمایه گذاری، مشکالت س��اختاری اداری، 
فساد اداری و مالی و مشکالت نظام بانکی مهمترین مسائل و مشکالت 

کشور است.
مصباحی مقدم در ادامه راه درمان تورم و رکود را کنترل رشد نقدینگی 
که در اختیار دولت و بانک مرکزی اس��ت، دانس��ت و اظهار داش��ت: 
باید جلوی موسس��ات پولی و اعتباری غیرمجاز قویاً گرفته ش��ود.وی 
همچنین کاهش هزینه ه��ای تولید، هزینه انش��عاب آب، برق و گاز و 
مخابرات، عوارض سرمایه گذاری و سایر هزینه ها را که می تواند با تأخیر 
دریافت شود را در درمان تورم و رکود مناسب دانست.عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس همچنین کاه��ش هزینه های مصرفی عمومی 
و هزینه های غیرضروری خانوار را به مثاب��ه کاهش هزینه های دولت 
دانس��ت و تصریح کرد: این هزینه ها می تواند به سرمایه گذاری تبدیل 

شده و حجم سرمایه گذاری را در جامعه باال ببرد.
مصباحی مقدم، اصالح س��اختارهای تولید را یکی دیگر از راه حل های 
برون رفت از مشکالت اقتصادی دانست و اظهار داشت: یکپارچه سازی 
اراضی کشاورزی، تشکیل تعاونی ها به منظور اقتصادی کردن واحدهای 

تولیدی در اصالح ساختارهای تولید موثر است.
وی یک عامل خروج از تورم را رشد شتابنده تولید دانست و افزود: باید 
سرمایه گذاری در طرح هایی که بیشترین بازده اقتصادی و ارزش افزوده 

را دارند در اولویت قرار گیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اش��اره به اینکه سوق دادن نقدینگی 
به سمت تولید یکی دیگر از راه های کاهش مشکالت اقتصادی کشور 
است، گفت: این امر می تواند به ویژه برای استفاده از ظرفیت های خالی، 

متوسط و کوچک مورد استفاده قرار گیرد.
مصباحی مقدم همچنین استفاده از یارانه ها را یکی دیگر از راه حل های 
حل مش��کالت اقتصادی و خروج از تورم دانست و افزود: اکنون توزیع 
یارانه ها به استثنای یارانه نیازمندان واقعی برای خانوارها فایده چندانی 
ندارد و رقم چند ده هزار میلیارد تومان و نقدترین منبع مالی که ماهانه 

برای کمک به تولید تأمین می شود.
وی در ادامه، اصالح قانون کار و میدان دادن به بنگاه های اقتصادی برای 
جذب بیکاران را یکی از راه حل های معضل بیکاری دانست و تأکید کرد: 
تشویق بنگاه های اقتصادی به جذب بیکاران با دو اهرم تسهیالت مالی و 
تخفیف مالیات می تواند صورت گیرد به نحوی که این مالیات متناسب 
با ایجاد اشتغال باشد هرچه اشتغال بیشتر شود تولیدکنندگان مالیات 

کمتری بدهند و از طرفی تسهیالت بیشتری نیز دریافت کنند.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس همچنین آموزش کارآفرینی 
به جوانان تحصیل کرده و تش��کیل تعاونی های تولید کاالها و خدمات 
را یکی از عوامل موث��ر در کاهش نرخ بیکاری دانس��ت و گفت: تأمین 
منابع مالی برای سرمایه گذاری تعاونی های تولید کاالها و خدمات و نیز 
پوشش فعالیت های آنها با استفاده از صندوق ضمانت خسارات می تواند 

در میزان ایجاد اشتغال موثر باشد.

معاون علم��ی و فناوری ریی��س جمهور با 
اش��اره به اینکه عملک��رد پژوهش حاصل 
نگرش قالبی اس��ت که در هم��ه دولت ها 
وج��ود داش��ته اس��ت، گف��ت: بودج��ه 
پژوهش نباید درگیر ساختمان س��ازی در 

سازما ن های دولتی شود.
س��ورنا س��تاری،  معاون علم��ی و فناوری 
ریی��س جمهوری و رییس س��تاد توس��عه 
زیس��ت فن��اوری کش��ور در بازدی��د از 
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان 
اینکه تابوی ایجاد شرکت های دانش بنیان 
پژوهش��گاهی به مرور شکسته شده است، 
اظهار داشت: ضروری اس��ت برای جوانانی 
که وارد ح��وزه پژوهش می ش��وند و روی 
تولید فناوری کار می کنند یک س��ناریوی 
خروج تعریف شود تا این فناوری ها از طریق 
واسطه هایی مثل مراکز رشد، نتیجه بخش 
ش��وند.وی نگاه منفی به پژوهش را حاصل 
نگرش قالب دولتی به این حوزه دانس��ت و 
افزود: عملکرد نامناس��ب پژوهش حاصل 
نگرش قالبی اس��ت که در هم��ه دولت ها 
وجود داش��ته اس��ت و به یک دولت خاص 
محدود نمی ش��ود. وقتی این نگاه ها اصالح 
شود و س��اختار پژوهش به سمتی برود که 
پژوهش��گاه ها و مراکز دانش��گاهی بخشی 
از درآمد خود را از محل ف��روش فناوری و 
قرارداده��ای بخش خصوص��ی و دولتی از 
طریق ایجاد شرکت های دانش بنیان تامین 
کنند، اقتصاد کش��ور نیز می تواند از محل 

پژوهش تغذیه شود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
اشاره به اینکه بخش��ی از پژوهش ها که در 
مرزهای دانش حرک��ت می کنند باید مورد 
حمایت دولت ق��رار بگیرند، گفت: پژوهش 
مرز دان��ش حوزه ای اس��ت که قطع��ا باید 
دولت در آن سرمایه گذاری کند بنابراین ما 

آمادگی حمایت از این پژوهش ها را داریم.
رییی��س بنی��اد مل��ی نخب��گان، ب��ا بیان 
اینک��ه پژوهش��کده ها می توانند ب��ا ایجاد 
ش��بکه ای از ش��رکت های دانش بنیان به 
درآمدزایی برس��ند، گف��ت: بودجه بخش 
پژوه��ش در س��ازمان های دولت��ی نباید 
درگیر ساختمان سازی ش��ود بلکه باید به 
حمایت از پژوهش ه��ا و کارهای علمی که 
برای نخستین بار در کش��ور اجرا می شوند 

اختصاص یابد.
س��تاری ب��ه خری��د ص��رف تجهی��زات و 
ساختمان بدون توجه به تفکر و نوآوری به 
عنوان روح پژوهش اش��اره کرد و ادامه داد: 
خرید تجهیزات آزمایش��گاهی و ساختمان 
معموال نخس��تین موضوعی اس��ت که در 
پژوهش به آن توجه می کنی��م در صورتی 
ک��ه آنچ��ه در پژوه��ش مهم اس��ت روح 
پژوهش یعنی نوآوری و تفکر است. ما ابتدا 
دستگاه و س��اختمان را خریداری می کنیم 
و س��پس بر اس��اس آن تجهیزات پژوهش 
 را تعری��ف می کنیم ک��ه امری نادرس��ت

 است.

 »تسویه صوری« بدهی  بنگا ه ها و شناسایی
 سودهای صوری

 بودجه پژوهش، نباید درگير ساختمان سازی
 در سازما ن های دولتی شود



یادداشت

جمالی نژاد شهردار شد
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: س��ید مهدی جمالی نژاد 
در آخرین جلسه غیر علنی اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان به 

عنوان شهردار اصفهان انتخاب شد.
عدنان زادهوش، با بیان اینکه در جلس��ه غیر علنی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان کاندیداهای مورد نظر برای انتخاب شهردار اصفهان 
مورد بررس��ی نهایی و رای گیری اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان ق��رار گرفتن��د، اظهار داش��ت: بر این اس��اس از بین س��ه 
 کاندیدای موج��ود یکی از آنها برای حضور در جلس��ه علنی معرفی

 شد.
وی با بیان اینکه در جمع بندی نهایی س��ید مه��دی جمالی نژاد با 
احتساب نظر اکثر اعضای ش��ورای ش��هر اصفهان به عنوان گزینه 
 نهایی معرفی ش��ده اس��ت، افزود: از ای��ن رو مصوب ش��د که برای

 رای گیری نهایی تنها یک کاندیدا برای دریافت رای مثبت و منفی به 
صحن علنی معرفی شود.

 ماه رمضان قیمت کاال ها
 افزایش نمی یابد

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: در طول ماه رمضان افزایش 
قیمت کاال نداریم، و س��عی داریم که کاالها را با مشارکت اصناف با 

قیمت مناسب به مردم عرضه کنیم.
محمدرضا پاک ن��ژاد اظهار داش��ت: اتاق اصناف به مناس��بت آغاز 
ماه مب��ارک رمضان بازرس��ی ه��ای خ��ود را افزایش داده اس��ت. 
وی بیان داش��ت: ب��ا توجه ب��ه اینکه در ای��ن ایام اصن��اف خاصی 
 هس��تند که فعالیت آنها تش��دید می ش��ود، بنابراین بیش��تر زیر 
ذره بین قرار می گیرند و در صورت تخلف شناسایی آنها برای ما راحت 
تر است. رییس اتاق اصناف استان اصفهان یادآور شد: فروشندگان 
صیفی جات، گوشت سفید، ش��یرینی جات، آش شله قلمکار، حلیم  
بادمجان و غذاهای سنتی در این مقطع تحت نظارت بیشتر بازرسان 
قرار گرفتند. وی اعالم کرد:  به منظور حمایت از مصرف کننده در این 
ایام مبارک از اصناف مختلف خواس��تیم که به مدت یک ماه قیمت 
کاالها را افزایش ندهند. پاک نژاد ادامه داد: در ایام رمضان، به صورت 
دو شیفته بازرسی روی اصناف مختلف انجام می گیرد. وی گفت: به 
غیر از بازرسان اصناف، هر اتحادیه به صورت مجزا در طول ماه رمضان 

نظارت و بازرسی دارند و به شدت با متخلفان برخورد می کنند. 
رییس ات��اق اصناف اس��تان اصفهان اع��الم کرد: بیش��تر تخلفات 
نه عم��دی، بلکه س��هوی و ب��ه دلی��ل نبود آم��وزش اس��ت. وی 
گف��ت: مرک��ز آم��وزش و فن��اوری اطالع��ات ات��اق اصن��اف در 
راس��تای حمای��ت از حق��وق مص��رف کنن��دگان دوره ه��ای 
 آموزش��ی ب��رای اصن��اف مختل��ف برگ��زار ک��رده، و ق��دم ه��ا و 
سیاست گذاری های کالنی را برای کاهش تخلفات در سطح استان 

اصفهان انجام داده است.
پ��اک ن��ژاد اظه��ار داش��ت: بیش��تر ت��الش م��ا ب��ر این اس��ت 
ک��ه واح��د صنف��ی را ب��ه عل��ت تخل��ف پلم��ب نکنی��م؛ بلک��ه 
 ب��ا آم��وزش و تذک��ر و اعم��ال جرائ��م آن تخل��ف را اص��الح

 کنیم.

بنای مسجد سید، دچار ریزش کاشی کاری بی نظیری است که 
هر روز به تعداد آنها اضافه می شود کاشی کاری هایی است که در 
نوع و زمان خود به عنوان یک شاهکار هنری در دوران قاجاری 

محسوب می شود دچار بی توجهی شده است.
در نیمه نخست قرن 13 هجری قمری درست در همان زمانی که 
حکومت بی کفایت و بی عدالت ظل سلطان با هرج و مرج هایی که 
در آن زمان اصفهان را ناامن کرده بود، در دوران قاجاریه و حتی 
پیش از آن وقتی که هنرمندان انگیزه و رغبتی برای خلق آثاری 
هنری خود نداشتند؛ در همین زمان بنایی در اصفهان ساخته 

که سبب آرامش و اتحاد در محله بیدآباد نصف جهان می شود.
بنایی که در زمان خود بی نظیر بود و س��ومین مس��جد جامع 
اصفهان به شمار می رفت، بنای باشکوه مسجد سید به احترام 
سازنده آن یعنی سید محمد باقر شفتی معروف شد، بنایی که 
با کاشی کاری بی نظیر خود در زمان قاجاریه در تاریخ هنر ایران 

به ثبت رسید.
علیرضا جعفری زند کارش��ناس میراث فرهنگ��ی، درباره هنر 
کاشی کاری این بنای تاریخی به تسنیم گفت: کاشی کاری های 
مسجد سید یکی از زیباترین و بهترین کاشی کاری ها در عهد 
قاجار است؛ و یکی از عناصری که این بنا را نسبت به سایر بناهای 

تاریخی منحصر به فرد می کند کاشی کاری آن است.
ریزش کاشی های مسجد سید جزء تاروپود آن شده است،

اما با تمام این توصیفات و پیشینه، مدتی است که این شاهکار 
هنری دوران قاجاریه دچار بی توجهی از سوی نهادهای مربوطه 
شده و هر روز آسیب هایی که بر آن وارد می شود به عادت تبدیل 

و جزئی از تاروپود این بنای تاریخی شده است.

این بنای باشکوه شاهد ریزش کاشی کاری بی نظیری است که 
هر روز به تعداد آنها اضافه می شود؛ کاشی کاری هایی که توسط 
نواده سید محمد باقر ش��فتی، حاج سید محمد باقر انجام شده 
است هنری که بخشی از هویت نه تنها اصفهان بلکه هنر ایران 
را به نمایش می گ��ذارد، در اوج بی تفاوتی در حال ریزش بوده و 

البته مشخص نیست پس از ریزش چه بالیی بر سر آن می آید؟
کاشی هایی که یکی پس از دیگری می ریزد

ریزش این کاشی ها به قدری است که چشم هر بیننده ای را به 
خود جلب می کند، اگر چه ریزش کاشی های این بنای تاریخی 
چندین سال اس��ت که اتفاق می افتد، اما نبود این کاشی ها در 
بینابین آنها صحنه ای نازیبا برای این بنای تاریخی رقم زده است.

فریدون اللهیاری مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان، که ظاهرا 
از نزدیک ریزش کاشی های بنای مسجد سید و وضعیت جدید 
آن را ندیده است؛ زیرا هنگامی که در مورد اینکه آیا به تازگی از 
ریزش کاشی های آن بازدید داشته یا نه پاسخ داد: » بله مرتب 
برای برنامه های مختلف که در این مکان برگزار می شده حضور 

داشته ام«.
اختالف نظر بین میراث و اوقاف

بنای تاریخی مسجد س��ید با توجه به اینکه موقوفه است، و از 
س��ویی دیگر به عنوان یک بنای تاریخی  نیز محسوب می شود 
همانند مشکالتی که سال های گذشته بازار هنر اصفهان داشت، 

گریبان این بنای تاریخی را هم گرفته است.
فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگ��ی اصفهان در مورد 
مرمت این بنای تاریخی موقوفه ای گفت: در س��ال 94 ش��رح 
عملیات همه پروژ ه ها را در نظر داریم تا این موارد تامین اعتبار 

کرده و حل و فصل شود؛ البته کاش��ی  کاری به صورت دوره ای 
نیازمند مرمت است و همه بناهای کاشی کاری این وضعیت را 
دارند،  اما باید در آینده به ش��کلی اقدام کنی��م که بنا به حالت 

بحران نرسد.
وی با اشاره به اینکه بنا موقوفه است، تصریح کرد: ریزش کاشی 
از قبل در این بنا دیده ش��ده و باید بازسازی ش��ود و با توجه به 
اینکه این بنا موقوفه اس��ت، اصوال بهره برداران باید خودش��ان 
مرمت کنند و میراث فرهنگی بر مرمت ه��ا نظارت کند؛ البته، 
جایی که نظارت نمی شود میراث باید ورود پیدا کند؛ اما اصوال 
هر بهره بردای، چه بهره ب��ردار خصوصی و چه عمومی اگر بنای 
تاریخی در اختیار دارد مانند سایر ساختمان ها و بناها باید توسط 

او دائم مورد تعمیر و مرمت قرار گیرد.
اللهیاری افزود: اوقاف هم در این زمینه باید ورود کند و در مورد 
مرمت های قبلی نمی دانم مشارکت میراث و اوقاف به چه شکل 
بوده و  قطعا اوقاف در این زمینه باید کارهایی کرده باشد؛ اما آنچه 
مسلم بوده این است که جایی که الزم است ورود پیدا می کنیم و 

از اوقاف هم کمک می خواهیم که در این مورد اقدام کند.
وی گفت: بهره ب��رداران و در کل هرکس ک��ه از بنا بهره برداری 
می کند بای��د در نگهداری و حف��ظ آن دخیل باش��د و میراث 
فرهنگی مکان ها و بناهایی را به صورت کامل وارد می شود که یا 
در تملک میراث باشد و یا بناهایی که کاربری آنها تعریف نشده 

باشد و مطلوب باشند.
مدیرکل اوقاف اصفهان: نگهداری مس�جد سید با 

اوقاف نیست
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقی مدیرکل اوقاف اصفهان، 
نظری متفاوت در این باره دارد و در مورد مرمت و نگهداری بنا 
گفت: مرمت و نگهداری بناهای تاریخی به عهده اوقاف نیست و 
به عهده میراث فرهنگی است، همه مساجد موقوفه بوده و تنها 

مسجدسید موقوفه نیست.
وی در مورد کمک در مورد مرمت  این بنای تاریخی افزود: تکایا 
و حسینیه ها حکم وقف دارند و آنهایی که ابنیه تاریخی بوده و 
ارزش تاریخی دارند حفظ و نگهداری آن به عهده میراث فرهنگی 

است و کاری به اوقاف ندارد.
حجت االسالم صادقی گفت: مرمت بازسازی آن به عهده میراث 
است، اما در مورد تامین اعتبار مساعدت در حدی که موقوفاتش 
اعتبار داشته باشد و آن مکان درآمد داشته باشد کمک کرده و 
اعتبار می دهیم؛ البته» مسجد سید موقوفات و درآمدش کفاف 
هزینه های جاری اش را نمی دهد  و میراث فرهنگی باید در این 

مورد تامین اعتبار کند«.
جعفری زند کارشناس میراث فرهنگی گفت: بنای مسجد سید 
از نظر کاشی کاری بی نظیر و ازشمند است و با توجه به ارزشمند 
بودن آن و اینکه این بن��ا موقوفه بوده، اوق��اف خودش عایدی 
و درآمد از این نظر دارد و با نظارت می��راث فرهنگی به این بنا 

رسیدگی کند و در اینجا نمی تواند خودش را کنار بکشد.
این کارش��ناس تصریح کرد: مسجدسید مشکالت دیگری هم 
داشته  که متاسفانه به دلیل مرمت های غیر اصولی و خودسرانه 
به این مسجد صدمه وارد کرده و اگر هر شخصی از این بنا بازدید 

کند این مساله را به وضوح می بیند.
وی گف��ت: این مرمت های غی��ر اصولی از س��وی هیات امنای 
مسجد انجام شده و این مس��جد باید آسیب شناسی شود، چه 
از نظر س��ازه و چه از نظر کاش��ی کاری چون وقتی کاشی فرو 
می ریزد دلیل آن تنها سست بودن نصب کاشی نیست، و خیلی 
 وقت ها نشس��ت دیوارها و پی ها است که س��بب ریزش کاشی 

می شود.
رنگ کاری دیوار شبستان

از سوی دیگر مرمت های غیر اصولی که در بنا انجام شده سبب 
آسیب به مسجد سید شده و از سوی دیگر نگهداری بنا نیز باید 
مورد توجه قرار گیرد، همان طور که در تصویر فوق دیده می شود 
دیوار شبستان مسجد با رنگ پوشیده شده که خود به دلیل مواد 

شیمیایی به بنا صدمه می زند.
حجت االس��الم صادقی مدی��رکل اوقاف و امور خیریه اس��تان 
اصفهان، در م��ورد مرمت های غیر اصولی و رنگ��ی که بر دیوار 
شبستان نقش بس��ته گفت: در این مورد ما دخیل نیستیم و ما 

متولی مرمت آن نیستیم و کاری به ما ندارد.
جعفری زند، کارشناس میراث فرهنگی در مورد مرمت های غیر 
اصولی گفت: باید مرمت ها اصولی و زیر نظر متخصص باش��د، 
امروزه بسیاری به عنوان متخصص در حال مرمت آثار تاریخی 
هستند و اگر این مرمت های غیر حرفه ای انجام نگیرد، بهتر از 
این است که مرمت های ناشیانه س��بب آسیب شده و این بنای 

تاریخی از میان برود.
اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان با اشاره به مرمت هایی که صورت می گیرد بیان 
کرد: مرمت ها باید با ضوابط باشد و هر گونه طرح مرمتی در ابنیه 
تاریخی به شرطی که طرحش به تائیدیه میراث فرهنگی برسد 

باید انجام شود.
با توجه به اینکه اصفهان در دل خود بناهای تاریخی بس��یاری 
دارد، اما به برخی مکان ها توجهی که در خور آن است نمی شود؛ و 
مسجد سید نیز با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که دارد 

به همین گونه است.
جعفری زندی  یکی از دالیل عدم توجه به بنای مس��جد سید 
را بس��ته بودن درب آن دانس��ت و گفت: برای این بنا تبلیغات 
کمی شده و اغلب مواقع درب آن بسته و هیچ تور و گردشگری 
نمی تواند از آن بازدید کند و چیزی برای آن تعریف نشده که یک 
بازدید کننده به عنوان بنای تاریخی از آن بازدید کند، در حالی 
که اگر مرمت و تبلیغ شود به دلیل جاذبه های خاص خود حتما 

بازدید کننده هم دارد.

ریزش کاشی های مسجد سید اصفهان؛ 

شاهکار هنری عصر قاجار،  در حال متالشی شدن است
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مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هرداری 
اصفهان باتاکید ب��ر فراهم ش��دن زمینه رفاه 
شهروندان و تاکس��یرانان گفت: برای افزایش 
رفاه تاکسیرانان از سال گذش��ته طرحی اجرا 
 شده است و براساس آن طرح اداره رفاه سازمان 
راه ان��دازی ش��ده اس��ت و ب��ا 170 مجموعه 
خدمات��ی برای تامی��ن نیازهای تاکس��یرانان 

تفاهم نامه امضا شده است.
حس��ن س��قایي با اعالم ای��ن مطل��ب گفت: 
تاکس��یرانان می توانند با ارائه کارت ش��هری 
به 170 مجموع��ه خدماتی از خدم��ات آنها با 

تخفیف 20 تا 50 درصد استفاده کنند.
وي افزود: تاکسیرانان می توانند با مراجعه به سایت سازمان و یا دفترچه 
هایی که توسط سازمان تهیه شده است، از نام مجموعه های خدماتی و 

خدماتی که آنها ارائه می دهند،مطلع شوند.
مدیرعامل سازمان تا کسیرانی شهرداری اصفهان عنوان کرد: در زمینه 
اس��تفاده از خدمات این مراکز کم تر به تاکس��یرانان اطالع رسانی شده 

است.
 وی با اشاره به تجهیز تاکسی های شهر به سامانه هوشمند، از شهروندان 

و تاکسیرانان خواست به سامانه هوشمند 
تاکسی اعتماد کنند و بپذیرند استفاده از 
این سامانه هم به نفع ش��هروندان و هم به 

نفع تاکسیرانان است.
س��قایی تصریح ک��رد: عالوه بر محاس��به 
عادالن��ه کرایه،تاکس��یرانان م��ی توانند 
دریافت مجوز و مرخص��ی را از طریق این 

سامانه انجام دهند.
مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان عن��وان ک��رد: پیگیری اش��یای 
گمشده در تاکسی ها نیز از طریق سامانه 

هوشمند تاکسی به راحتی امکان پذیراست.
به گفته وي 8 هزار تاکسی برای تجهیز به سامانه هوشمند تاکسی ثبت 

نام کرده اندو این سامانه برای 6600 تاکسی نصب شده است.
  مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان به راه اندازی مرکز 
کنترل سامانه هوشمند تاکسی در سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
اشاره کرد و افزود: این مرکز همه تاکسی های مجهز به سامانه هوشمند 
در شهر را کنترل می کنند؛ و اگر سامانه هوشمند تاکسی خاموش باشد 

در مرکز کنترل ترافیک مشخص است.

مدیر خانه مطبوعات اس��تان اصفهان گفت: قالب جدید خانه مطبوعات 
اصفهان براس��اس مذاکره با ارش��اد با ریزش 10 درص��دی اعضای خانه 

همراه است.
منصور گلناری اظهار داش��ت: در پی مذاکره با مدیر کل ارشاد اصفهان و 
دومین جلس��ه مجمع عمومی خانه مطبوعات استان اصفهان، مقرر شد 
که خانه مطبوعات فعلی با تغییراتی در عضوگیری و اصالح برخی قوانین 

پا بر جا بماند.
وی بیان داشت: در جلسه ای که با مدیر کل ارشاد اصفهان داشتیم مقرر 
ش��د که حمایت و کمک از خانه مطبوعات و خبرنگاران هم چنان انجام 

گیرد.
مدیر خانه مطبوعات اس��تان اصفهان گفت: قرار نیست خانه مطبوعات 
جدید تشکیل ش��ود، بلکه خانه مطبوعات فعلی با تغییراتی هم چنان پا 

برجا می ماند.
وی اعالم کرد: وزارت ارشاد در دس��تورالعمل جدید شرایط عضویت در 
خانه مطبوعات را تعدیل کرده و همچنین برای بیم��ه خبرنگاران راه را 

هموارتر ساخته است.
گلناری، با بیان اینکه ما نیز موافق نظر وزارت ارش��اد هس��تیم که تنها 
خبرنگارانی حق به��ره مندی از بیم��ه خبرنگاران و عضوی��ت در خانه 
مطبوعات را دارند که حرفه اصلی آنها خبرنگاری باش��د، اعالم داش��ت: 
متاسفانه در سایت سمان ش��اهد بودیم کارمندان، بازاریان و افرادی که 
ارتباطی با کار خبر ندارن��د یا افرادی که حرفه خبرن��گاری را به صورت 

تفریحی در ماه یا چند ماه یک بار انجام می دادند عضو و مش��مول بیمه 
شده اند.

وی تصریح کرد: اختالف نظر ما با ارش��اد این است که ارشاد باید در این 
پایش با اسامی و خبرنگاران در لیست سمان و بیمه خبرنگاران مالیم تر 
برخورد کند چراکه شناسایی خبرنگاران واقعی از غیر واقعی کار دشواری 

نیست.
مدیرخانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان گفت: در همین راستا 
وزارت ارشاد بیمه تمام افرادی که به حرفه خبری آنها شک داشت را قطع 
و فضایی را باز کرد که تنها خبرنگاران شاغل، عضو خانه مطبوعات و بیمه 

خبرنگاران شوند.
وی اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر دایره مش��موالن بیم��ه خبرنگاران 
گس��ترده ش��ده به طوری که اگر فردی همزمان در س��ازمان و ارگانی 
مش��غول به کار باش��د اما به کار روزنامه نگاری یا خبرنگاری نیز اشتغال 
 داش��ته باش��د، با ارائه معرفی نامه می تواند از بیمه خبرنگاری استفاده 

کند.
 گلناری بیان داش��ت: خبرنگارانی که به صورت آزاد مشغول هستند نیز 
 می توانند با دریافت کارت حرفه ای خبرنگاری از ارشاد مشمول بیمه و 

هم چنین عضویت در خانه شوند.
وی اعالم کرد: بهتر است خبرنگاران بار دیگر اقدام به تکمیل پرونده خود 
در سایت س��مان کنند تا بتوانند در پایش مجدد وزارت ارشاد مشمول 

بیمه خبرنگاری شوند.

حمایت دولت ازسرمایه گذاری در توسعه کشت گل محمدی 
 معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری کاش��ان گفت: دولت از س��رمایه گذاری در توس��عه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی این شهرستان با سیاست 
تغییر الگوی کش��ت، حمایت می کند. محس��ن فخری، در دومین نشست ستاد توسعه گل، گالب، اس��انس و گیاهان دارویی این شهرستان اظهار داشت: 
سیاست گذاری در حوزه کشاورزی با توجه به تنگناها به خصوص بحران آب و هم چنین در نظر گرفتن ارزش افزوده محصوالت و برند شهرستان است. 
وی افزود: دولت از ش��رکت هایی که در خصوص تولید نهال، بذر و مواد تکثیر اس��تاندارد به صورت تخصصی در این حوزه کار کنند و ارقام اصالح ش��ده 
متناسب با شرایط شهرستان و منطقه تولید نمایند حمایت می کند. وی خاطر نشان کرد: فرصت های کاشان در بخش کشاورزی قابل توجه است، بیش 
از یک هزارو 500 کارگاه گالب گیری س��نتی، 25 کارخانه صنعتی با س��رمایه گذاری افزون بر دو هزار میلیارد ریال توس��ط بخش خصوصی و اشتغالزایی 
بیش از پنج هزار نفر به طور مس��تقیم و حدود 9 هزار و 500 خانوار کش��اورز به طور غیرمس��قیم از مزیت های نسبی این حوزه است. فخری تصریح کرد: 
ایجاد مزارع کشت و صنعت مکانیزه گیاهان دارویی به عنوان مراکز ترویج علمی و فنی محصوالت کشاورزی از جمله رویکردهای ستاد توسعه گل، گالب، 

اسانس و گیاهان دارویی این شهرستان است.
به گفته وی طراحی و ساخت ماشین آالت مناسب برداشت و فرآوری اولیه محصوالت برای کاهش هزینه های تولید و دستیابی به محصوالت با کیفیت باال و افزایش 
قدرت رقابت در بازار از دیگر رویکردهای مورد توجه این ستاد است. معاون فرماندار کاشان یادآور شد: وجود مرکز پژوهشکده اسانس، مرکز تحقیقات بیابان زدایی 
و گیاهان دارویی جهاد کشاورزی و واحد تحقیقات صنایع به خصوص باریج اس��انس، فرصت های علمی منطقه در این حوزه است که باید از آنان برای ارتقا کیفی 

محصوالت کشاورزی استفاده کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

تاکسیرانان می توانند از خدمات 170 مجموعه خدماتی اصفهان استفاده کنند

مدیرخانه مطبوعات اصفهان مطرح کرد:

قالب جدید خانه مطبوعات اصفهان با ریزش ده درصدی اعضا
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آگهی مناقصه 94/35

شرکت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد نگهداری ش�بکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرس�تان نجف آباد با برآورد 6/500/000/000 ریال 
)شش میلیارد و پانصد میلیون ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 260/000/000 ریال را به صورت مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار 

واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهینامه صالحیت ایمنی و تاییدیه صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در کد فعالیت مربوطه می باشند، دعوت به عمل می آید.
از تاریخ 94/4/1 لغایت 94/4/10 جهت دریافت اس�تعالم ارزیابی و اس�ناد مناقصه با در دس�ت داش�تن فیش واریزی به مبل�غ 50/000 ریال 
به حس�اب جاری ش�ماره 1640740762 بانک ملت )شناس�ه واری�زی13000801127192( به این ش�رکت واق�ع در خیاب�ان چهارباغ باال – 
 ساختمان ش�ماره2- اتاق216 مدیریت تدارکات و جهت کسب اطالعات بیش�تر به آدرس سایت اینترنتی ش�رکت WWW.TCE.IR و یا

 WWW.TCI.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمایند متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد 
فرصت دارند پاکتهای تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان ش�ماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان 

چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه:

1-آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.

3- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب کرده باشند.
4- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی – خارجی صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی کار برای طرف ایرانی 

میسر خواهد بود.

نوبت  اول 
شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (

                                 شرکت مخابرات استان اصفهان 

م الف:8895       

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی  تجهیزات سخت افزاری 
بیمارستان کلیشاد

متقاضی�ان ش�رکت در مناقص�ه 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 37924005-031 واحد کمیس�یون مناقصات 

تماس حاصل فرمایند.



يادداشت

يک مقام مسوول در سازمان دامپزشکی؛

 شايعات مربوط به خطرات
 شیر سنتی تکذيب شد

یک مقام مسوول در سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بیماری 
تب کریمه کنگو قابل انتقال به انس��ان اس��ت، گفت: بیماری 
 مذک��ور از طریق ش��یر قابل انتقال نیس��ت، ضم��ن اینکه با 

حرارت دادن گوشت ویروس تب کریمه کنگو از بین می رود.
یک مقام مسوول در سازمان دامپزش��کی گفت: بیماری تب 
کریمه کنگو یک بیماری مشترک بین انسان و دام است، که بر 
اثر تماس انسان با حیوانات مبتال ممکن است ویروس بیماری 

به انسان منتقل شود.
وی با تأکید بر اینکه بیماری تب کریم��ه کنگو قابل انتقال به 
انسان است، افزود: بیماری مذکور در بس��یاری از کشورهای 
خاورمیانه از جمله ایران نوعی بیماری بومی محسوب می شود.

این مقام مسوول در سازمان دامپزشکی تصریح کرد: تب کریمه 
کنگو بین مه��ره داران کوچک مثل خرگوش گ��ردش دارد و 
می تواند از طریق کنه های موجود بر روی بدن این حیوانات به 

انسان و یا سایر حیوانات منتقل شود.
وی افزود: بیش از 35 کشور منطقه دارای این بیماری هستند.

این مقام مس��وول در س��ازمان دامپزش��کی کش��ور با بیان 
اینکه بیماری مذک��ور گاهی در بین انس��ان ها نمایان و حتی 
منجر به مرگ می ش��ود، تصری��ح کرد: تب کریم��ه کنگو در 
نشخوارکنندگان و حیوانات اهلی عالیم خاصی ندارد و ممکن 

است، به صورت یک تب مختصر در حیوان ظاهر شود.
 وی بیان داشت: معموال حیوانات مبتال پس از یک هفته بهبود 
می یابند و کامال به لحاظ بیماری پاک می شوند و دیگر قادر به 

انتقال ویروس نیستند.
این مقام مسوول در سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بیماری 
تب کریمه کنگ��و در حیوان��ات چندان قابل توجه نیس��ت و 
خسارت خاصی هم به بار نمی آورد، تصریح کرد: اما اگر انسان ها 
در معرض ویروس این بیماری قرار بگیرند، به دلیل آثار زیان 
بار آن از جمله خون ریزی ممکن اس��ت، جان خود را از دست 

بدهند.
وی افزود: بیماری ت��ب کریمه کنگو یک بیماری ش��غلی به 
شمار می رود و بیش��تر در بین افرادی که با دام سروکار دارند، 

شیوع دارد.
این مقام مسوول در س��ازمان دامپزشکی بیان داشت: افرادی 
که در کشتارگاه ها کار می کنند؛ یا به شیردوشی یا پشم چینی 
مشغول هستند، بیش��تر دچار این گونه بیماری ها می شوند، 
زیرا این افراد بیشتر در معرض آلودگی با ویروس این بیماری 

قرار می گیرند.
وی گفت: اگر حیوان مبتال به ویروس تب کریمه کنگو در یک 
هفته ابتال به بیماری کشتار شود و جگر حیوان توسط انسان 
به مصرف برسد، ممکن است انسان را به بیماری مبتال کند که 

البته موارد آن محدود است.

رییس انجمن کاتالیس��ت ایران گفت: هفته گذش��ته از سه شرکت 
اکسنس فرانس��وی، ش��رکت UOP که هلندی و آمریکایی است و 
ش��رکت زئوکم آلمانی نمایندگانی به ایران آمدند و ب��ا تجار ایرانی و 
مصرف کنندگان عمده کاتالیست در کش��ور البی کردند و جلساتی 

گذاشتند.
به گزارش تسنیم، ایران در یک دهه گذشته در صنعت نفت با انواع و 
اقسام تحریم های ناعادالنه غرب مواجه بوده به طوری که در واردات 
برخی کاالهای استراتژیک با کارشکنی های غرب مواجه شده است. 
از این رو دانشمندان ایرانی دست به کار شدند تا کشورمان در تولید 
برخی کاتالیست های مهم که نقشی استراتژیک در تولیدات فرآورده 
های نفتی، خالص سازی گاز طبیعی و تولیدات پتروشیمی داشته اند، 
 به خودکفایی برسد. نتیجه این تالش ها در 2 – 3 سال اخیر در برخی 
کاتالیست ها به ثمر نشسته و ایران در زمره معدود تولیدکنندگان این 
کاتالیست ها قرار گرفته است. اما به تازگی اخباری شنیده می شود 
که برخی پاالیشگاه های کشور با وجود تولید داخلی، اقدام به واردات 
کاتالیست های مشابه می کنند. از این رو با ایرج اعتماد امامی، رییس 
هیات مدیره انجمن کاتالیس��ت ایران به گفت و گو نشس��ته ایم تا از 

جزئیات این مساله پرده برداریم.
عنوان شده اخیرا برخی پااليشگاه ها نسبت به اجرای قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای 
کشور بی توجه بوده و به واردات اقالمی اقدام کرده اند که در 

داخل تولید می شود، اين موضوع صحت دارد؟
بله متاسفانه، به طور نمونه پاالیشگاه شازند 180 تن آلومینا وارد کرده، 

در حالی که در داخل تولید می شود.
از چه کشوری؟

از چین.

از  زداي�ی  گوگ�رد  کاتالیس�ت  اي�ن  مص�رف   م�ورد 
فرآورده های نفتی است؟

بله، مصرفش SRU  است؛ برای گوگردزدایی.
 چ�را ب�ا وج�ود تولی�د داخل�ی، از تولیدکنن�ده داخل�ی 
نمی خرند و اقدام ب�ه واردات کااليی می کنن�د که در داخل 

مشابه آن تولید می شود؟
دالیل و عناوین مختلفی برای توجیه این کارشان می آورند. مهم ترین 
این است که می گویند ش��ما رفرانس مصرف ندارید. از شرکت های 
خارجی می خریدیم آنها رفرانس دارند. ما نیز می گوییم بله شرکت 
های اروپایی و معتبر رفرانس مص��رف دارند. اما آنها می روند از چین 
می خرند و هیچ کدام از این رفرانس ه��ا و ضمانت نامه هایی که از ما 
می خواهند را از چینی ها مطالب��ه نمی کنند. از چینی ها بدون هیچ 
تضمینی می خرند. از همان چینی هایی که معروفند به اینکه جنس 

بنجل می فروشند.
يعنی چه که رفرانس مصرف نداريد؟

به ما می گویند شما تازه کارید. به ما بگویید 5 شرکتی که تاکنون این 
جنس را به آنها دادید کدامند و مصرف کنندگان عمده خود را معرفی 
کنید. خب ما یک زمانی باید وارد بازار مصرف شویم. تا وارد بازار نشویم 

که نمی توانیم سابقه ای در این بازار داشته باشیم.
نه کارفرمایان و مصرف کنن��دگان بزرگ کاتالیس��ت و نه نهادهای 
دولتی به این مس��اله توجه ندارند که ما در همین 7 – 8 سال اخیر و 
در زمان تحریم های ناعادالنه غرب اقدام به تولید کاتالیست کردیم، 
و تولیدکنندگان کاتالیست در ایران که در زمان تحریم ها در این راه 
سرمایه گذاری علمی و مالی کرده اند و توانستند تحقیقات دانشمندان 

ایرانی را به تولید برسانند، اکنون نوپا و تازه کار قلمداد می شوند.
مگر طبق قانون موظف نیستند در صورتی که در داخل تولید 

می شود مجوز واردات نگیرند و از شما بخرند؟
قانونا موظف هس��تند ولی این کار را نمی کنند. انجمن کاتالیس��ت 
ایران را خیلی به رس��میت نمیشناسند. س��ابقه این انجمن 2 سال و 
نیم است. پس از اینکه توانس��تیم برخی کاتالیست های استراتژیک 
که در تحریم ها به ما نمی دادند را داخلی سازی کنیم، تولیدکنندگان 
کاتالیس��ت این انجمن را تش��کیل دادند. همه این حرکت ها همین 
7 – 8 سال گذش��ته بوده، قبل از آن کس��ی به فکر تولید کاتالیست 
نبود، تماما ب��ا هر هزینه ای وارد می ش��د. ما توانس��تیم در برخی از 
 کاتالیس��ت ها که کاربردهای مهمی در صنعت پاالیش گاز، پاالیش 
فرآورده های نفتی، پتروش��یمی، فوالد و ... دارند وابستگی ها را کم 
کنیم و حتی در برخی به خودکفایی برسیم. نمی دانم چرا گاهی این 

دستاوردهای بزرگ، دیده نمی شوند یا کم ارزش قلمداد می شوند.
در اي�ن ص�ورت ظرفی�ت س�ازی هاي�ی در داخ�ل کش�ور 
 در تولی�د کاتالیس�ت ش�ده ک�ه ب�ا اق�دام ب�ه واردات آنها 

بال استفاده مانده اند؟
بله، مثال کاتالیس��ت Zno در ایران تولید می شود که جاذب گوگرد 
بر پایه اکسید روی است. ضمن اینکه یک ظرفیت 1500 تن در سال 
در تولید این کاتالیس��ت داریم، تا به حال از سال 86 که بهره برداری 
آن آغاز شده تا امروز هیچ سالی نشده که بیش از 200 تا 300 تن در 

سال بفروشیم.
شرکت هايی که در زمینه تولید کاتالیس�ت سرمايه گذاری 

کرده اند خصوصی هستند؟
بله، شرکت هایی دارند در این بخش کار می کنند که بخش خصوصی 
هستند. ما سرمایه های محدودی داریم که برای اینکه سرمایه گذاری 
کنیم باید تشویق شویم. برای اینکه بتوانیم ظرفیت های تولیدمان را 
در کاالی استراتژیکی چون کاتالیس��ت باال ببریم باید حمایت های 
دولتی را داشته باشیم. آمدیم با ارز آزاد تکنولوژی خریدیم، تحقیقات 
کردیم و نتایج تحقیقات انجام شده را به تولید تجاری رساندیم. اکنون 
که وقت برداشت از این همه تالش صورت گرفته است انتظار نداریم 
قانون استفاده از ساخت داخل دور زده شود و پاالیشگاه های ما اقدام 
به واردات کاتالیست ها و کاالهایی کنند که ما در سخت ترین شرایط 

تحریم برای تولید تجاری آنها وقت و هزینه صرف کردیم.
شما نگران آينده اين سرمايه گذاری هستید؟

بله، این ظرفیت ها فقط برای یک یا چند شرکت خصوصی نیست. اینها 
ظرفیت های ملی است که برای رفع نیاز کل کشور ایجاد شده است.

ما االن نگران پسا تحریم هستیم که چه می شود. آیا با رفع تحریم ها 
و باز ش��دن فضای مراودات بین المللی، می خواهند تمامی آنچه در 
زمان اعمال تحریم های ظالمانه غرب به دست آوردیم فراموش شود؟

آیا قرار است بنش��ینیم و ببینیم که به جای استفاده از دستاوردهای 
کسب شده و اس��تفاده از نقاطی که به خودکفایی در آن رسیدیم به 

 عنوان برگ برنده، دوباره به واردات روی بیاوریم؟

ريیس انجمن کاتالیست ايران :

البی سه کاتالیست ساز برای به دست گرفتن بازار ایران
بومی سازی ترانسفورماتور 

 تغذيه قفسه های اصلی
 تاندم میل

 با همکاري کارشناس��ان ف��والد مبارکه و ش��رکت هاي 
سازنده داخلي کش��ور، ترانس��فورماتور 63 کیلو ولت به 
720 ولت مربوط به تغذیه قفس��ه هاي اصلي نورد واحد 
تاندم میل نورد سرد شرکت فوالد مبارکه اصفهان بومي 

سازي شد.
ایمان دوس��تي کارش��ناس ب��رق و ابزار دقی��ق خطوط 
نورد ناحیه نورد س��رد ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان 
ضمن بی��ان این خبر گف��ت: ترانس��فورماتورهاي اصلي 
واحد تاندم میل که وظیفه تغذی��ه موتورهاي اصلي نورد 
را بر عه��ده دارند نقش بس��یار مهم و حیات��ي در تداوم 
تولید واحد را نیز دارا مي باش��ند . این مجموعه شامل 7 
دستگاه ترانس��فورماتور با توان بس��یار باال بوده که ولتاژ 
ورودي آنها از خ��ط 63 کیلو ولت پس��ت CSM تغذیه 
ش��ده و ثانویه این ترانس��فورماتورها با ولت��اژ 720 ولت 
توسط پل هاي تایریس��توري به ولتاژ مستقیم تبدیل و 
جهت انجام فرآیند نورد به موتورهاي اصلي قفس��ه ها و 
تنش��ن ریل هاي خط تولید نورد، انتقال م��ي یابند. این 
ترانسفورماتورها، بارهاي متغییر زیادي را تحمل مي کنند 
 و عالوه بر اینکه به عنوان ترانس کاهنده ولتاژ اس��تفاده 
مي گردند، در زمان هاي کاهش س��رعت نی��ز به عنوان 

ترانس افزاینده، انرژي را به پست انتقال مي دهند .
وي اف��زود: با توجه ب��ه ویژگي هاي ذکر ش��ده، طراحي 
 و س��اخت ای��ن تران��س ه��ا بس��یار پیچی��ده و خاص 
مي باشد که هر شرکت و س��ازنده اي توان ساخت آن را 
ندارد . عالوه بر این با توجه به عدم پیش بیني قطعه یدکي 
جهت ترانسفورماتورهاي مذکور و با عنایت به این موضوع 
که سرویس کامل و تعمیرات دوره اي این ترانس ها نیاز به 
حداقل یک ماه توقف خط تولید دارد، بروز مشکل بر روي 
یکي از این ترانس ها موجب توقف طوالني مدت و خسارت 
مالي فراوان ناشي از عدم تولید مي گردید. با توجه به این 
شرایط اقدام به بررسي کارشناسي موضوع براي ساخت 
یک ترانس در داخل کشور با همکاري تعمیرگاه مرکزي، 
امورمهندس��ي، و واحد خرید ش��ده که در نهایت پس از 
پیگیري هاي متعدد، آنالیزها و تس��ت ه��اي مختلف و 
همکاري نزدیک با ش��رکت س��ازنده، یک عدد ترانس با 
ظرفیت 9/3 مگاولت آمپر ساخته و پس از انتقال به فوالد 
مبارکه در 29 اردیبهشت 1394در واحد تاندم میل نورد 
سرد نصب ش��د. این ترانس پس از انجام تست هاي الزم 
و آنالیز عملکرد زیر بار در حین ن��ورد با موفقیت در مدار 
 قرار گرفت و هم اکنون تغذیه قفس��ه 3 ن��ورد را بر عهده 

دارد .
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ابالغ رای 

3/547 شماره دادنامه: 9409970353600223 شماره پرونده: 9309980358601183 
شماره بایگانی شعبه: 931243 شاکی: خانم بتول بیات فرزند عبدا... به نشانی شهرستان 
بلوک39- پ2- 33804184-09134101599   – شهرک ش.محمد منتظری   – اصفهان 
با  دادگاه  سرقت  اتهام:  متواری  نشانی  به  محمد  فرزند  ریاحی  رشید  آقای  متهم: 
به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  دادرسی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی 
المکان آقای رشید ریاحی فعال مجهول  اتهام  دادگاه: در خصوص  مینماید. رای   رای 

که از طریق انتشار آگهی احضار قانونی شده است دایر بر سرقت از منزل در حال 
شکایت شاکیه   – پرونده  به محتویات  توجه  با  عبدا...  فرزند  بیات  بتول  ساخت خانم 
اظهارات گواه در مرجع انتظامی مبنی بر اینکه چندین مرتبه متهم را در  )مالباخته( – 
نیمه شب در حال باال رفتن از دیوار منزل شاکیه مشاهده نموده و با عنایت به عدم 
حضور متهم در دادسرا و در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه دادگاه به 
ایشان که از طریق انتشار آگهی صورت گرفته بزهکاری متهم فوق الذکر محرز و مسلم 
بوده و به استناد مادتین 656و667 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 عالوه 
بر جبران خسارت وارده به شاکیه )مبلغ سی میلیون ریال( به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری و نیز تحمل چهل ضربه شالق تعزیری محکوم میگردد رای صادره غیابی و 
ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
الف:7364  میباشد.م  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاههای  در  تجدیدنظرخواهی   قابل 

شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

3/523 شماره آگهی: 139403902127000008 شماره پرونده: 8700400212700001 
براساس پرونده اجرایی به شماره بایگانی 8700001 تمامت و همگی ششدانگ قطعه 
زمین شماره 28 تفکیکی مجزی شده از شماره 5 فرعی از 295 اصلی واقع در بخش 
دو ثبتی شهرضا به مساحت 18974 مترمربع مورد ثبت صفحه 359 دفتر یک امالک 
با حدود اربعه ذیل: شمااًل به طول 190 متر پی است به خیابان 30 متری شرقًا به طول 
95 متر پی است به پی زمین شماره 295/36 جنوبًا به طول 200 متر پی است به زمین 
شماره 295/29 غربًا اول به طول 85 متر دوم به طور منحنی به طول 15 متر به خیابان 
20 متری به نام شرکت سبحان شیمی شهرضا ثبت و سند صادر شده است بانضمام 

هرگونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد رهن ایجاد و به آن اضافه شود اعم 
از متصل و منفصل و نیز امتیازات آب و برق و گاز منصوبه موجب سند رهنی شماره 
از طرف شرکت  3 شهرضا  اسناد رسمی شماره  دفتر  مورخ 1385/07/08   168245
مذکور در رهن بانک ملی شعبه مرکزی شهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت 
به درخواست  اجراییه  ابالغ  از  نموده و پس  اجراییه  تقاضای صدور  بدهی بستانکار 
بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحی 
مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط 
مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی 
گردید. مورد بازدید به مساحت عرصه آن در حدود 18974 مترمربع و اعیانی موجود 
محوطه سازی:  و  1- حصارکشی  می باشد.  زیر  به شرح  هفت سال  حدود  قدمت  به 
پیرامون زمین دیوارهای آجری به ضخامت 35 سانتیمتر و به ارتفاع 2/5 متر و به طول 
تقریبی 590 متر اجرا گردیده و دارای درب فلزی و محوطه تسطیح شده و شن ریزی 
شده در برخی نقاط است. 2- ساختمان نگهبانی و اداری در ضلع شمالی به مساحت 
تقریبی 92 مترمربع و مساحت مفید 57 مترمربع با اسکلت دیوار آجری و سقف تیرچه 
و بلوک و نمای سرامیک و کف موزاییک و پنجره های فلزی دارای سرویس بهداشتی 
– حمام – آشپزخانه با کابینت فلزی و نمای داخلی سرامیک و گچ احداث شده است. 
3- اتاق کارگری به مساحت تقریبی 18 مترمربع با دیوارهای آجری و سقف تیرچه 
و بلوک و پنجره آلومینیوم و سطوح داخلی سفیدکاری احداث شده است. 4- استخر 
بلوک ساختمانی  با مصالح  متر  به عمق سه  تقریبی 200 مترمربع و  به مساحت  آب 
اجرا گردیده است. 5- یک عدد حلقه چاه آب  بتنی در کف  دال  و پالستر سیمانی و 
به عمق تقریبی 35 متر جهت آب مصرفی حفر گردیده است. 6- یک عدد سوله نیمه 
کاره شامل فونداسیون و اسکلت بدون پوشش روی پروفیل های زد و با دیوارچینی 
با آجر لفتون بدون درب و پنجره و بدون کف سازی به مساحت تقریبی داخلی 644 
مترمربع با ارتفاع 5/30 متر و یک ساختمان نیمه کاره با دیوار آجری و سقف تیرچه 
احداث  سوله  زیر  غربی  در ضلع  متر  سه  ارتفاع  با  مترمربع   275 مساحت  به  بلوک 
گردیده و فاقد کف سازی های بتنی می باشد. 7- ساختمان اتاق برق بدون سقف به 
مساحت 9 مترمربع و مجموعه فونداسیون برجهای تقطیر و مخازن در محوطه اجرا 
گردیده است. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و نوع و قدمت ساختمان و مصالح 
مصرفی و جمیع عوامل موثر ارزش عرصه و اعیان و حصارکشی محوطه و انشعاب 
 برق شصت کیلووات بدون در نظر گرفتن تجهیزات مهندسی تولید نصب شده به مبلغ 
مورد  و  است  گردیده  ارزیابی  ریال  میلیون  هفت  و  پنجاه  و  و ششصد  میلیارد  سه 
مزایده فاقد بیمه می باشد. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه 
طریق  از  می گردد.  تشکیل  شهرضا  اسناد  ثبت  اجرای  شعبه  در   1394/05/12 مورخ 
مواجه  ای  نشده  بینی  پیش  تعطیل  با  مزایده  روز  چنانچه  می رسد  فروش  به  مزایده 
کارشناسی سه  مبلغ  از  مزایده  می گردد.  تشکیل  مزایده  جلسه  آن  از  بعد  روز  گردد 
میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و 
به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از 
مورد مزایده به آدرس: شهرضا – کیلومتر 15 جاده سمیرم – منطقه صنعتی تجهیزات 
کلیه  که  است  ذکر  به  الزم  آورند  عمل  به  بازدید  شیمی  سبحان  شرکت  )پاتله(  نفت 
هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارایی 
و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان و آب و برق و 
گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد. این آگهی یک نوبت در 
می شود.  منتشر  و  درجه   1394/04/01 تاریخ  در  اصفهان  چاپ  زاینده رود   روزنامه 

محمدمهدی یوسفیان – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
احضار 

حفاظتی  و  بهداشتی  مقررات  رعایت  عدم  اتهام  به  ذاکر  عزیزا...  اینکه  به  نظر   3/619
این  طرف  از  میمه  و  شاهین شهر  بهداشت  شبکه  مدیریت  کار حسب شکایت  محیط 
دادسرا در پرونده کالسه 930991د30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و  انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:8235 شعبه 30 دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(

احضار 
خوب  علیه صفیه  شکایتی  منصور  فرزند  فر  اعلمی  محمد  آقای  اینکه  به  نظر   3/620
دالن فرزند اسدا... مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
910716د7 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد 
کیفری  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  متهم حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م الف:8237 

شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

3/621 در خصوص پرونده کالسه 184/94 خواهان جعفر ابراهیمی – حبیب ا... طاهری 
دادخواستی مبنی بر الزام به تحویل یک باب زمین به طرفیت مرتضی مطاع – اصغر 
تعیین  5عصر  ساعت   94/5/4 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  کاشی 
تقاضای خواهان مراتب  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:8238 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
احضار 

 3/622 شماره درخواست: 9410460365300005 شماره پرونده: 9309980365301206
شماره بایگانی:931208 نظر به اینکه آقای فالح قریبی فرزند حسن به اتهام صدور چک 
بالمحل حسب شکایت زهرا درخشان فرزند منصور از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 931208د34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد.
م الف:8239 شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(

ابالغ 
3/623 شماره ابالغنامه: 9410100350102012 شماره پرونده: 9309980350100771 
عزیزا...  فرزند  سلیمیان  محمد  حقیقی:  شونده  ابالغ   930879 شعبه:  بایگانی  شماره 
اصفهان- حضور:  محل  روز   7 ابالغ:  تاریخ  از  حضور  مهلت  مجهول المکان   نشانی 
اصفهان-طبقه3- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ   خ 

به  محمدآبادی  ایروانی  قدمعلی  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  اتاق 
مطلبی  هر  اظهار  و  کارشناس  نظریه  مالحظه  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت 
نفیًا یا اثباتًا در این شعبه حاضر شوید.م الف:8254 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ تجدیدنظرخواهی 

اصفهان  اختالف  5 شورای حل  پرونده کالسه 1427/93 شعبه  در خصوص   3/624
امیرحسین  طرفیت  به  عباس  فرزند  آبادی  دولت  ربیعی  نوشین  تجدیدنظرخواه 
به شعبه  به شماره 18-94  رمضان زاده فرزند مهدی دادخواست تجدیدنظر خواهی 
امیرحسین  به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده  با توجه  لذا  تقدیم نموده است   5
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  زاده  رمضان 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  آگهی  نشر  از  پس  روز   10 تجدیدنظرخوانده 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و پرونده 
به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد.م الف:8265 شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ نسخه ثانی دادخواست 

 9309980350600080 پرونده:  شماره   9410110350600321 نامه:  شماره   3/625
شماره بایگانی شعبه: 930088 در خصوص اعتراض محمد شفیعی به طرفیت محسن 
مورخ   00159 شماره  دادنامه  به  اعتراض  خواسته  به  و  مجهول المکان  فعال  مهاجر 
94/02/08 با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده )محسن شفیعی( مراتب در 

اجرای ماده 73 ق.آ.د.م در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار سراسری یا محلی درج 
تا تجدیدنظر خوانده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به 
دفتر دادگاه و ارایه آدرس کامل پستی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر 
دارد  ای  جوابیه  یا  و  الیحه  تجدیدنظرخواه  اعتراض  در خصوص  چنانچه  و ضمایم 
ارایه نماید واال بعد از  ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبًا به دفتر دادگاه 
 انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.م الف:8266 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ نظریه کارشناسی  

موضوع  اسدا...  فرزند  شفیعی  حاج  حسین  به  کارشناسی  نظریه  ابالغ  آگهی   3/626
رسمی  اسناد  دفترخانه  در  حضور  به  الزام  بر  مبنی  رئیسیان  فرهاد  دادخواست 
دادگاه  نهم  شعبه  ثبت  1087-92ح/9  کالسه  تحت  که  ثبتی  پالکهای  رسمی  انتقال  و 
آدرس خوانده درخواست  بودن  نامعلوم  علت  به  است  اصفهان شده  عمومی حقوقی 
ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
به  مهلت 7 روز ضمن مراجعه  نظریه کارشناسی ظرف  به وصول  توجه  با  می شود 
 دفتر شعبه و اخذ نظریه کارشناسی نظر خود را نفیًا یا اثباتًا اعالم نماید.م الف:8289 

شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت دادرسی 

3/627 در پرونده کالسه 1222-93ح/9 آقای محمدرضا دهقان دادخواستی به طرفیت 
1- مهین کریمی سدهی 2- هوشنگ باقرزاده و غیره مبنی بر انحالل شرکت رادن به 
شماره ثبت 9196 به این شعبه تقدیم داشته است که به دلیل نامشخص بودن آدرس 
 73 ماده  طبق  مراتب  که  است  آگهی شده  نشر  به وسیله  ابالغ  درخواست  خواندگان 
برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد 
بدینوسیله به نامبردگان ابالغ می شود که ظرف مهلت سه ماه نسبت به رفع موجبات 
آورد. به عمل می  قانونی  اقدام  دادگاه  اینصورت  غیر  در  نمایند  اقدام   انحالل شرکت 

م الف:8290 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ  

3/628 شماره ابالغیه: 9410100351102624 شماره پرونده: 9209980351100652 
به طرفیت خوانده  دادخواستی  قریشی  بتول  بایگانی شعبه: 920652 خواهان  شماره 
تقدیم  تامین خواسته  به خواسته مطالبه طلب و  کاظم هادی دستجردی فرزند اصغر 
دادگاه  به شعبه 11  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 
و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  گردیده  ثبت   9209980351100652
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نظریه کارشناسی را مالحظه و چنانچه اعتراضی دارند ظرف 
مهلت یک هفته کتبًا به شعبه ارائه نمایند.م الف:8296 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ 

3/629 خواهان توران رئیسی فرزند مرادعلی دادخواستی به طرفیت خوانده منصور 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  طالق  خواسته  به  نصرا...  فرزند  مقدم  امیری 
حقوقی)خانواده(  عمومی  دادگاه   16 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
پرونده  کالسه  به  و  ارجاع   205 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
940034ح/16 ثبت گردیده که در پرونده در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره یک 
ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1370/12/28 قرار ارجاع امر 
به داوری صادر شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
الذکر و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار  و قانون فوق 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف بیست روز پس 
از تاریخ نشر آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود یکی از اقارب 
به عنوان داور خود  الذکر است را  نامه فوق  آیین  خود را که واجد شرایط مقرر در 
اقدام خواهد شد.م الف:8301  مقررات  برابر  اینصورت  غیر  در  نماید  معرفی   به شعبه 

شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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مفاد آرا
3/189 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
و  مالکانه  تصرفات  شهرضا  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض 
 تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های

زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه 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. 
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه

1.رای شماره 76- 94/01/10- سیما پارسائی فرزند جواد به شناسنامه شماره 581 
شهرضا و شماره ملی 1198937556 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3093 

به مساحت 143/64 مترمربع.
شناسنامه  به  محمدحسن  فرزند  فخاری  مرضیه   –  94/02/05  –  996 شماره  2.رای 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 1199274453 ششدانگ  و شماره  شماره 848 شهرضا 

مفروزی از پالک 3496 به مساحت 158/64 مترمربع.
3.رای شماره 1086 – 94/02/06 – اشرف الملوک بنائی فرزند نوروزعلی به شناسنامه 
شماره 801 شهرضا و شماره ملی 1199018805 ششدانگ قسمتی ازیک باب مغازه 
مفروزی از پالک 3500 باقیمانده به مساحت 36/45 مترمربع که به انضمام پالک 4859 

جمعا تشکیل یکباب مغازه را داده است.
4.رای شماره 1087 – 94/02/06 – اشرف الملوک بنائی فرزند نوروزعلی به شناسنامه 
شماره 801 شهرضا و شماره ملی 1199018805 ششدانگ قسمتی ازیک باب مغازه 
مفروزی از پالک 3500 باقیمانده به مساحت 22/75 مترمربع که به انضمام پالک 4856 

جمعا تشکیل یک مغازه را داده است.
شماره های فرعی از 2 - اصلی فضل آباد

5.رای شماره 1295 – 94/02/13 – رضا خدادادی شهرضا فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 178 شهرضا و شماره ملی 1199267759 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 40 به مساحت ششدانگ 140/15 مترمربع.
6.رای شماره 1296 – 94/02/13 – مرضیه چوقادی فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره 
6445 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199899402 دو دانگ مشاع از ششدانگ 
از پالک 40 به مساحت ششدانگ 140/15 مترمربع.  یک باب خانه دو طبقه مفروزی 
7.رای شماره 12613 – 93/12/17 – کمال دهقانپور فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 
597 حوزه3شهرضا و شماره ملی 1199408174 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مغازه با ساختمانهای احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 59 به مساحت ششدانگ 

140/22 مترمربع.
8.رای شماره 12626 – 93/12/18 – ابراهیم دهقان فرزند یداله به شناسنامه شماره 
121 حوزه3شهرضا و شماره ملی 1199390402 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مغازه با ساختمانهای احداثی بر روی آن  مفروزی از پالک 59 به مساحت ششدانگ 

140/22 مترمربع.
9.رای شماره 1785 – 94/02/24 – مصطفی مردانی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1198667354 ملی  شماره  و  شهرضا  مرکزی  حوزه   413

مفروزی از پالک 468 به مساحت 185/73 مترمربع.
به  محمدجواد  فرزند  شهرضا  سودائی  طلعت   –  94/01/22  –  309 شماره  10.رای 
شناسنامه شماره 15054 شهرضا و شماره ملی 1198430478 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 469 به مساحت 101/80 مترمربع.
11.رای شماره 1003 – 94/02/05 – فرزانه مقصودی فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 1700 شهرضا و شماره ملی 1199242721 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 133/42 مترمربع.
به  عبدالرحیم  فرزند  زاده  طاهری  محسن   –  94/02/05  –  1004 شماره  12.رای 
شناسنامه شماره 56 آبادان و شماره ملی 1817267582 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 133/42 مترمربع.
به  ابراهیم  فرزند  شهرضا  پور  پوینده  بتول   –  94/02/07  –  1088 شماره  13.رای 
شناسنامه شماره 217 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1198498927 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 754 

به مساحت ششدانگ 195 مترمربع.
به  عبدالحمید  فرزند  شهرضا  همت  علیرضا   –  94/02/07  –  1090 شماره  14.رای 
شناسنامه شماره 78 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199370381 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 754 به 

مساحت ششدانگ 195 مترمربع.
15.رای شماره 301 – 94/01/22 – عباس امین فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
24 حوزه 1 سمیرم سفلی و شماره ملی 5129899407 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

نیمه تمام مفروزی از پالک 756 به مساحت 141/30 مترمربع.
شناسنامه  به  رضاقلی  فرزند  اله صفیان  آیت   –  94/02/13  –  1308 شماره  16.رای 
شماره 162 شهرضا و شماره ملی 1198888474 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 785 به مساحت ششدانگ 319/62 مترمربع.
17.رای شماره 1309 – 94/02/13 –  عزت سبزواری فرزند حسن به شناسنامه شماره 
1057 شهرضا و شماره ملی 1198967226 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 785 به مساحت ششدانگ 319/62 مترمربع.
18.رای شماره 501 – 94/02/26 – مرضیه گیوپور فرزند حسن به شناسنامه شماره 
1928 شهرضا و شماره ملی 1199245003 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 856 و 6740 به مساحت ششدانگ 143/87 مترمربع.
فردوس تیموریان فرزند علی اکبر به شناسنامه   – 94/02/26 19.رای شماره 502 – 
از  مشاع  دانگ  دو   1199341428 ملی  شماره  و  شهرضا   6 حوزه   29 شماره 
 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 856 و 6740 به مساحت ششدانگ

 143/87 مترمربع.
مهدیه گیوپور فرزند حسن به شناسنامه شماره   – 94/02/26 20.رای شماره 503 – 
1006 شهرضا و شماره ملی 1199296252 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 856 و 6740 به مساحت ششدانگ 143/87 مترمربع.
شناسنامه  به  هوشنگ  فرزند  مندک  فرزانه   –  93/12/27  –  13041 شماره  21.رای 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 1199108431 ششدانگ  و شماره  شماره 746 شهرضا 

مفروزی از پالک 925 به مساحت 224/85 مترمربع.
22.رای شماره 11311 – 93/11/18 – سید معصومعلی موسوی فرزند سید علی گدا 
به شناسنامه شماره 544 سمیرم و شماره ملی 1209261359 ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 959 و 959/1 که به شماره 14399 تبدیل گردیده است به 

مساحت 199/30 مترمربع.
23.رای شماره 1877-94/02/28- مختار قرقانی فرزند فریدون به شناسنامه شماره 
112 حوزه 2سمیرم و شماره ملی1209439018 ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک999به مساحت199/65مترمربع.
به  مرتضی  سید  فرزند  طیبی  اسداله  سید   –  94/02/08  –  1170 شماره  24.رای 
شناسنامه شماره 1315 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199848107 ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1068/1 به مساحت 180 مترمربع.
شیال غالم الدین فرزند علیرضا به شناسنامه و   –94/02/27 25.رای شماره 1807 – 
شماره ملی 1190117886 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1111 به مساحت ششدانگ 72/36 مترمربع.
26.رای شماره 1808 – 94/02/27– عمران خادم فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
3688 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199871834 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1111 به مساحت ششدانگ 72/36 مترمربع.
27.رای شماره 13020 – 93/12/27 – ذبیح اله دباغ فرزند مسیح به شناسنامه شماره 
644 شهرضا و شماره ملی 1199077534 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1142 و 8498 به مساحت ششدانگ 220/45 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند محمدعلی  مژگان شایان   –  93/12/27  – 28.رای شماره 13021 
شماره 189 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199404098 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 1142 و 8498 به مساحت ششدانگ 220/45 مترمربع.

شناسنامه  به  اله  سیف  فرزند  نجفی  مجتبی   –  93/12/27  –  13068 شماره  29.رای 
شماره 1367 شهرضا و شماره ملی 1199239399 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1151 به مساحت ششدانگ 221/86 مترمربع.
30.رای شماره 13069 – 93/12/27 – مهدیه فخار فرزند جعفر به شناسنامه و شماره 
ملی 1190097990 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1151 به مساحت ششدانگ 221/86 مترمربع.
31.رای شماره 1111 – 94/02/07 – مژگان اسالمی فرزند محمود به شناسنامه شماره 
835 شهرضا و شماره ملی 1199132438 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از 

پالک 1507 به مساحت 237/61 مترمربع.

سروگل شفیعی فرزند علی به شناسنامه شماره   – 94/01/24 32.رای شماره 422 – 
512 حوزه یک مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209261030 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1597 به مساحت 288 مترمربع.
33.رای شماره 344 – 94/01/23 – مجتبی طاهر فرزند منصور به شناسنامه شماره 
224 شهرضا و شماره ملی 1199288446 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1602 به مساحت ششدانگ 283/40 مترمربع.
به شناسنامه  محمدحسین  فرزند  سمانه شرقی   –  94/01/23  –  345 34.رای شماره 
از  مشاع  دانگ  سه   1199886483 ملی  شماره  و  قمشه  حوزه1شهری   5153 شماره 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1602 به مساحت ششدانگ 283/40 

مترمربع.
به  سیداحمد  فرزند  میرصادق  سیدجمال   –  93/12/20  –  12714 شماره  35.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199203289 ملی  شماره  و  شهرضا   963 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1718 به مساحت ششدانگ 182/60 

مترمربع.
به  علیرضا  فرزند  شهرضا  اطرشی  رقیه   –  93/12/20  –  12715 شماره  36.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199293296 ملی  شماره  و  شهرضا   710 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1718 به مساحت ششدانگ 182/60 

مترمربع.
به شناسنامه  ایرج منوچهری فرزند عبدالکریم   –  93/08/15  – 37.رای شماره 7092 
شماره 178 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1198799293 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1755 به مساحت ششدانگ 134/80 مترمربع.

38.رای شماره 7093 – 93/08/15 – ایران طاهر فرزند محمد به شناسنامه شماره 498 
حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1198794801یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1755 به مساحت ششدانگ 134/80 مترمربع.
اله به شناسنامه  منصوره طاهر فرزند حبیب   –  93/10/23  – 39.رای شماره 10145 
شماره 486 شهرضا و شماره ملی 1199146651 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1755 به مساحت ششدانگ 134/80 مترمربع.
فیروزه جهان بخش اسفرجانی فرزند حسین   –  93/10/23  – 40.رای شماره 10147 
نیم  آبادان و شماره ملی 1819509850 یک و  به شناسنامه شماره 1045 حوزه 10 
از پالک 1755 به مساحت ششدانگ  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

134/80 مترمربع.
به  علی  فرزند  قصرچمی  مهرعلی  اصغر   –  93/12/27  –  13030 شماره  41.رای 
سه   1199563528 ملی  شماره  و  شهرضا  روستائی   1 حوزه   24 شماره  شناسنامه 
به مساحت  پالک 1762  از  مفروزی  طبقه  دو  باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع 

ششدانگ 123 مترمربع.
42.رای شماره 13033 – 93/12/27 – خورشید بهرامی فرزند امیرعلی به شناسنامه 
شماره 11 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199593524 سه دانگ مشاع از 
به مساحت ششدانگ 123  پالک 1762  از  مفروزی  طبقه  دو  باب خانه  یک  ششدانگ 

مترمربع.
محسن دشتبان فرزند غالمرضا به شناسنامه و   – 94/01/23 43.رای شماره 415 – 
شماره ملی 1190153319 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 164/10 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  نعمت  فرزند  اسمالپور  ایران   –  94/01/23  –  416 شماره  44.رای 
شماره 358 شهرضا و شماره ملی 1199047325 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 164/10 مترمربع.
45.رای شماره 1080 – 94/02/6 – غالمرضا کریمی فرد فرزند سیف اله به شناسنامه 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 1199031194 ششدانگ  و شماره  شماره 386 شهرضا 

مفروزی از پالک 1779 به مساحت 139/97 مترمربع.
46.رای شماره 12015 – 93/11/30 – ذبیح اله دباغ فرزند مسیح به شناسنامه شماره 
644 شهرضا و شماره ملی 1199077534 ششدانگ یک مغازه مفروزی از پالک 2890 

که به شماره 14105 تبدیل شده است به مساحت 37/31 مترمربع.
47.رای شماره 12997 – 93/12/27 – شهال کمانی فرزند محمود به شناسنامه شماره 
885 شهرضا و شماره ملی 1199123706 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 3749 که به شماره 13632 تبدیل گردیده است به مساحت ششدانگ 

180/20 مترمربع.
به  حسین  فرزند  موالئیان  مسعود  محمد   –  93/12/27  –  12999 شماره  48.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199014818 ملی  شماره  و  شهرضا   402 شماره  شناسنامه 
گردیده  تبدیل  به شماره 13632  که  از پالک 3749  مفروزی  باب خانه  یک  ششدانگ 

است به مساحت ششدانگ 180/20 مترمربع.
49.رای شماره 1168 – 94/02/08 – علی پورمند فرزند چراغ به شناسنامه شماره 

214 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209478021 ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 3754 به مساحت 150/55 مترمربع.

50.رای شماره 13125 – 93/12/28 – مهدی پور سلمانی فرزند امیدعلی به شناسنامه 
شماره 32 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199767492 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3755 به مساحت ششدانگ 161/35 مترمربع.

51.رای شماره 13126 – 93/12/28 – کبرا محمدیان کرویه فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 1389 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1198715499 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3755 به مساحت ششدانگ 161/35 مترمربع.

به شناسنامه  فرزند خلیفه  سلبی خادمی اصل   –  93/02/28  – 52.رای شماره 1358 
شماره 2175 حوزه 4 ممسنی و شماره ملی 2391390300 ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه مفروزی از پالک 3756 به مساحت 102/69 مترمربع که به انضمام قسمتی 

از 3760 جمعاتشکیل یک باب خانه را داده است.
53.رای شماره 10062 – 93/10/22 – مجتبی کاظمی پور فرزند حسن به شناسنامه 

شماره 203 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199962511 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 3756 به مساحت ششدانگ 248 مترمربع.

54.رای شماره 10064 – 93/10/22 – مرتضی کاظمی پور فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 14 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199822418 یک دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 3756 به مساحت ششدانگ 248 مترمربع.
55.رای شماره 10066 – 93/10/22 – نجمه محمدرضائی فرزند حجت اله به شناسنامه 
از  شماره 4816 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199883115 دو دانگ مشاع 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3756 به مساحت ششدانگ 248 مترمربع.
56.رای شماره 13062 – 93/12/27 – مجتبی ابراهیمی فرزند شیرعلی به شناسنامه 
شماره 648 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1198617462 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 4586 به مساحت 136/68 مترمربع.
57.رای شماره 13082 – 93/12/27 – علی رحمتی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 
1483 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199849782 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 7377 به مساحت ششدانگ 59/10 مترمربع.
58.رای شماره 13094 – 93/12/27 – منیره پارسائی فرزند عبدالرضا به شناسنامه 
شماره 4312 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199878073 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 7377 به مساحت ششدانگ 59/10 مترمربع.

شماره های فرعی از 3- اصلی موغان
59.رای شماره 9440 – 93/10/07 – مهدی باغستانی فرزند محمد به شناسنامه شماره 
1908 قمشه و شماره ملی 1199244805 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 392 به مساحت ششدانگ 196/34 مترمربع.
60.رای شماره 9441 – 93/10/07 – سلیمه ابازری فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199309958 ملی  وشماره  قمشه   171

مفروزی از پالک 392 به مساحت ششدانگ 196/34 مترمربع.
شناسنامه  به  محمد  فرزند  باغستانی  محسن   –  93/10/07  –  9447 شماره  61.رای 
شماره 1755 قمشه و شماره ملی 1199303755 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 392 به مساحت 187/53 مترمربع.
به شناسنامه شماره  اکبر  فرزند  باقری  نسرین   –  94/02/05  –  886 62.رای شماره 
5120 قمشه و شماره ملی 1199886157 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی از پالک 772 به مساحت ششدانگ 120/37 مترمربع.
به  محمدرضا  فرزند  قدسی  خاتون  نرجس   –  94/02/05  –  889 شماره  63.رای 

شناسنامه شماره 12 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199347698 چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 772 به مساحت ششدانگ 120/37 

مترمربع.
64.رای شماره 1169 – 94/02/08 – عزت آغا میرپوریان فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 67 شهرضا و شماره ملی 1198932414 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 905 به مساحت 26/98 مترمربع.
65.رای شماره 1297 – 94/02/13 – حسینعلی نعیمی فرزند محمداسمعیل به شناسنامه 
شماره 794 شهرضا و شماره ملی 1198850825 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 905 به مساحت 25/22 مترمربع.
اله به شناسنامه  محمدرضا ملکی فرزند سیف   –  93/09/12  – 66.رای شماره 8534 
شماره 530 شهرضا و شماره ملی 1199091707 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 920 و 920/1 به مساحت 106/92 مترمربع.

به شناسنامه  اله  فرزند سیف  ملکی  احمدرضا   –  93/09/12  – 67.رای شماره 8535 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1198476397 ملی  شماره  و  شهرضا   19649 شماره 
شش باب مغازه و ساختمانهای فوقانی آن مفروزی از پالک 920 و 920/1 به مساحت 

ششدانگ 261/38 مترمربع.
اله به شناسنامه  محمدرضا ملکی فرزند سیف   –  93/09/12  – 68.رای شماره 8536 
شماره 530 شهرضا و شماره ملی 1199091707 سه دانگ مشاع از ششدانگ شش 
مساحت  به   920/1 و   920 پالک  از  مفروزی  آن  فوقانی  ساختمانهای  و  مغازه  باب 

ششدانگ 261/38 مترمربع.
احمدرضا ملکی فرزند سیف اله به شناسنامه  69.رای شماره 12596 – 93/12/17 – 
شماره 19649 شهرضا و شماره ملی 1198476397 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 920 و 920/1 به مساحت 22/29 مترمربع.
احمدرضا ملکی فرزند سیف اله به شناسنامه  70.رای شماره 12766 – 93/12/21 – 
شماره 19649 شهرضا و شماره ملی 1198476397 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 920 و 920/1 به مساحت 25/04 مترمربع.
احمدرضا ملکی فرزند سیف اله به شناسنامه  71.رای شماره 12783 – 93/12/23 – 
شماره 19649 شهرضا و شماره ملی 1198476397 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 920 و 920/1 به مساحت 20/15 مترمربع.
احمدرضا ملکی فرزند سیف اله به شناسنامه  72.رای شماره 12784 – 93/12/23 – 
با  انبار  باب  یک  ششدانگ   1198476397 ملی  شماره  و  شهرضا   19649 شماره 
ساختمان موجود در آن مفروزی از پالک 920 و 920/1 به مساحت 288/82 مترمربع.

به شناسنامه  فرزند خسرو  کریم جلی شهرضا   –  94/02/05  – 73.رای شماره 989 
شماره 1192 شهرضا و شماره ملی 1199237655 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1005 به مساحت 230 مترمربع.
74.رای شماره 403 – 94/01/23 – مهدی دبلی فرزند بهرام به شناسنامه شماره 575 
حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199387398 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1006 به مساحت ششدانگ 182/21 مترمربع.
75.رای شماره 404 – 94/01/23 – اعظم هاشمیان فرزند خلیل به شناسنامه شماره 
812 شهرضا و شماره ملی 1199172863 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1006 به مساحت ششدانگ 182/21 مترمربع.
76.رای شماره 234 – 94/01/19 – نجمه اسحاقی فرزند اصغر به شناسنامه شماره 
1319 شهرضا و شماره ملی 1199321443 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 1145 به مساحت ششدانگ 219/61 مترمربع.بموجب اسناد 
شعبه  مسکن  بانک  رهن  در  های9780و9782-93/06/27دفتر303شهرضا  شماره 

صاحب الزمان شهرضا قرار دارد.
به شناسنامه شماره  منصور  فرزند  اسالمی  اکبر   -94/01/19  -235 77.رای شماره 
1193 حوزه یک شهری قمشه و شماره ملی 1199846880 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1145 به مساحت ششدانگ 219/61 مترمربع. 
بانک  رهن  در  303 شهرضا  های9780و9782-93/06/27دفتر  شماره  اسناد  بموجب 

مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا قرار دارد. 
شناسنامه  به  اله  مسیح  فرزند  فرهادی  سعید   –  94/02/06  –  1082 شماره  78.رای 
شماره 41 قمشه و شماره ملی 1199266388 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1171 به مساحت 138/45 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند علیرضا  حامد خورشیدی   –  94/02/09  – 79.رای شماره 1223 
و شماره ملی 1190074338 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1183 
از309سهم  مشاع  مترمربع.درازاء192سهم وچهارسیزدهم سهم   207/44 به مساحت 

مشاع از2500سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیف اله سالک.
80.رای شماره11875-93/11/29- مرتضی حاج گداعلی فرزند حبیب اله به شناسنامه 
وشماره ملی1190037912شهرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک1274به مساحت ششدانگ104/90مترمربع.
به  اصغر  فرزند  شاهرضائی  نظری  شاه  زهرا  شماره93/11/29-11876-  81.رای 
از  دانگ مشاع  1 مرکزی شهرضا سه  ملی 1190026376حوزه  شناسنامه و شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک1274به مساحت ششدانگ 104/90مترمربع.
82.رای شماره 194 – 94/01/18 – حیدر میرزائی فرزند عبدالعلی به شناسنامه شماره 
1427 شهرضا و شماره ملی 1199100676 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1455 به مساحت 207/50 مترمربع.
شناسنامه  به  محمدعلی  فرزند  مطهر  حسین   –  94/02/16  –  1447 شماره  83.رای 
شماره 1157 شهرضا و شماره ملی 1199190284 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 154/25 مترمربع.
به  عبدالرضا  فرزند  شهرضا  جاوری  مریم   –  94/02/16  –  1448 شماره  84.رای 
شناسنامه شماره 308 قمشه و شماره ملی 1199311324 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 154/25 مترمربع.

85.رای شماره 1300 – 94/02/13 – پروین کیانی فرزند قدرت اله به شناسنامه شماره 
287 شهرضا و شماره ملی 1198985089 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 
مفروزی از پالکهای 1046 باقیمانده که به شماره 4817 تبدیل شده و 2915 به مساحت 

ششدانگ 103/42 مترمربع.
86.رای شماره 1301 – 94/02/06 – حمیده طاوسی فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 261 شهرضا و شماره ملی 1199167355 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مغازه مفروزی از پالکهای 1046 باقیمانده که به شماره 4817 تبدیل شده و 2915 به 

مساحت ششدانگ 103/42 مترمربع.
87.رای شماره 1083 – 94/02/13 – حمیده طاوسی فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 261 شهرضا و شماره ملی 1199167355 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1047 به مساحت 266/54 مترمربع.
شماره های فرعی از 21- اصلی رشکنه 

88.رای شماره 13042 – 93/12/27 – ایاز ذوالفقاری فرزند رحیم به شناسنامه شماره 
1 حوزه یک دهاقان و شماره ملی 5129726103 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 152 به مساحت 122/70 مترمربع.
89.رای شماره 237 – 94/01/19 – اکبر محمد قاسمی فرزند علی به شناسنامه شماره 
24 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199733326 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 10 به مساحت 210 مترمربع.
شهناز شاه چراغی فرزند حسن به شناسنامه   –  94/02/08 90.رای شماره  1185– 
شماره 696 شهرضا و شماره ملی 1199131040 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 488 به مساحت ششدانگ 249/46 مترمربع.
سید  فرزند  شهرضا  میرنیام  مصطفی  سید   –  94/02/09  –1222 شماره   91.رای 
محمدعلی به شناسنامه شماره 264 شهرضا و شماره ملی 1199039128 چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 488 به مساحت ششدانگ 

249/46 مترمربع.
به  سیدعباس  فرزند  میرنیام  السادات  مریم   –  93/11/20  –  11497 شماره  92.رای 
شناسنامه شماره 1888 حوزه1شهری قمشه و شماره ملی 1199853836 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 587 به مساحت ششدانگ 

110/70 مترمربع.
حسام محمد رجبی فرزند احمد به شناسنامه   – 93/11/20 93.رای شماره 11498 – 
شماره 2081 شهرضا و شماره ملی 1199265888 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 587 به مساحت ششدانگ 110/70 مترمربع.
شماره فرعی از 23- اصلی سود آباد

94.رای شماره 1230 – 94/02/09 – محمدرضا میرزائی فرزند عبدالخالق به شناسنامه 
شماره 522 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199386863 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 13/1 به مساحت ششدانگ 181/45 مترمربع.بموجب 
مرکزی  شعبه  مسکن  بانک  سندشماره130428-90/05/17دفتر4شهرضادررهن 

شهرضامی باشد.
95.رای شماره 1239 – 94/02/09 – افروز میرزائی فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 1013 شهرضا و شماره ملی 1199218839 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
بموجب  مترمربع.   181/45 ششدانگ  مساحت  به   13/1 پالک  از  مفروزی  خانه  باب 
مرکزی  شعبه  مسکن  بانک  سندشماره130428-90/05/17دفتر4شهرضادررهن 

شهرضامی باشد. 
96.رای شماره 1002 – 94/02/05 – مسیح اله بهرامی فرزند ابوالقاسم به شناسنامه 
شماره 1263 شهرضا و شماره ملی 1199113603 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 140 به مساحت 114 مترمربع.
97.رای شماره 999 – 94/02/05 – مژگان میرلوحی فرزند باقر به شناسنامه شماره 
908 حوزه 3 آبادان و شماره ملی 1818270110 دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی 
از یکباب خانه مفروزی از پالک 121 باقیمانده و 1519 و 1521 به مساحت ششدانگ 
172/08 مترمربع که به انضمام قسمتی از 125 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
98.رای شماره 1000 – 94/02/05 – مژده میرلوحی فرزند باقر به شناسنامه شماره 
758 حوزه 6 اصفهان و شماره ملی 1289463727 دو دانگ مشاع از ششدانگ فسمتی 
از یکباب خانه مفروزی از پالک 121 باقیمانده و 1519 و 1521 به مساحت ششدانگ 
172/08 مترمربع که به انضمام قسمتی از 125 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

99.رای شماره 1001 – 94/02/05 – منیژه میرلوحی فرزند باقر به شناسنامه شماره 
1537 اصفهان و شماره ملی 1289623546 دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی ازیکباب 
خانه مفروزی از پالک 121 باقیمانده و 1519 و 1521 به مساحت ششدانگ 172/08 

مترمربع که به انضمام قسمتی از 125 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
100.رای شماره 537 – 94/01/26 – محمد رضائی فرزند مهدی به شناسنامه شماره 
2835 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 1209549840 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 140 به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
101.رای شماره 538 – 94/02/26 – زهرا نظری فرزند بمانعلی به شناسنامه شماره 
3366 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 1209555204 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 140 به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
102.رای شماره 1557 – 94/02/21 – مصطفی نیک سرشت فرزند بهرام به شناسنامه 
شماره 1441 شهرضا و شماره ملی 1199100811 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 140 به مساحت ششدانگ 343/50 مترمربع.
103.رای شماره 1558 – 94/02/21 – نرگس کاظمپور فرزند عباسعلی به شناسنامه 
شماره 735 شهرضا و شماره ملی 1199172091 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 140 به مساحت ششدانگ 343/50 مترمربع.
104.رای شماره1572-94/03/21- احمدقاسمی فرزندخسروبه شناسنامه شماره20بم 
ازپالک375به  مفروزی  دوطبقه  خانه  یکباب  ملی3110928701ششدانگ  وشماره 
مساحت225/90مترمربع.درازاء225سهم مشاع از6000سهم ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه ازطرف ورثه مرحوم حاج باقربراهیمی.
105.رای شماره 12965 – 93/12/25 – ژیال دهقان پور فرزند محمدعلی به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1288111525 ملی  شماره  و  اصفهان   4 حوزه   473 شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 385 باقیمانده و 647 به مساحت ششدانگ 

125/40مترمربع.
106.رای شماره 12966 – 93/12/25 – مصطفی اسحاقی فرزند اسماعیل به شناسنامه 
شماره 420 شهرضا و شماره ملی 1199138088 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 385 باقیمانده و 647 به مساحت ششدانگ 125/40مترمربع.
شماره های فرعی از 32- اصلی دست قمشه

107.رای شماره 1174 – 94/02/08 – اشرف شفیعی فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 775 شهرضا و شماره ملی 1199141631 یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 71 و 72 و343 به مساحت ششدانگ 292/80 مترمربع.
108.رای شماره 1184 – 94/02/08 – غالمحسین جوادی فرزند شکراله به شناسنامه 
شماره 155 شهرضا و شماره ملی 1199102520 چهار ونیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 71 و 72 و343 به مساحت ششدانگ 292/80 مترمربع.
شهناز محسنی فرزند قربانعلی به شناسنامه   –  94/02/07  – 109.رای شماره 1110 
قدیمی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199075426 ملی  شماره  و  شهرضا   433 شماره 

مفروزی از پالک 224 باقیمانده و 1214 و 1215به مساحت 68/50 مترمربع.
110.رای شماره 1647 – 94/02/22 – پری نادری فرزند شیارقلی به شناسنامه شماره 
402 شهرضا و شماره ملی 1198882182ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 343 

به مساحت 219/73 مترمربع.
شناسنامه  به  قدمعلی  فرزند  وزوانی  مریم   –  93/12/27  –  12982 شماره  111.رای 
از  مشاع  ونیم  دانگ  دو   1260752641 ملی  و شماره  کاشان   5 2766 حوزه  شماره 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 468 به مساحت ششدانگ 62/21 مترمربع.
به  اله  هدایت  فرزند  پیرمرادیان   حمیدرضا   –  93/12/27  – 112.رای شماره 12983 
شناسنامه شماره 11132 سمیرم  و شماره ملی 1209101610 سه دانگ ونیم مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 468 به مساحت ششدانگ 62/21 مترمربع.

شماره های فرعی از 50- اصلی اله آباد
113.رای شماره 980 – 94/02/5 – اصغر آقاسی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 594 
شهرضا و شماره ملی 1198988150 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 28 به 

مساحت 232 مترمربع.
114.رای شماره 427 – 94/01/24 – حسینعلی کیانی فرزند عزیزمحمد به شناسنامه 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209261642 ملی  شماره  و  سمیرم   3 حوزه   572 شماره 

مفروزی از پالک 61 باقیمانده و 1359 و 1360 به مساحت 283/70 مترمربع.
      شماره مفروزی از68- اصلی سیدآباد

شناسنامه  به  اله  فرزندحبیب  مسعودملکیان  شماره93/12/27-13035-  115.رای 
خانه  یکباب  ملی1199896330ششدانگ  شهرضاوشماره  شماره6138حوزه1شهری 

دوطبقه به استثناءبهاءثمنیه اعیانی به مساحت99/75مترمربع.       
شماره فرعی از 69- اصلی شاهرضا 

116.رای شماره 12606 – 93/12/17 – زهره رفیعی فرزند علی به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199638153 ملی  شماره  و  شهرضا  حوزه1مرکزی   30

مفروزی از پالک 73/1 به مساحت 132/30 مترمربع.
شماره های فرعی از 100- اصلی فیض آباد

به شناسنامه  نجاتعلی  فرزند  امیری  اله  روح   –  93/04/  12– 117.رای شماره 2979 
شماره 47 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 1209832232 ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 1 به مساحت 232/80 مترمربع.درازاء233سهم مشاع از84000 

سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف فروغ السادات مدنی فرزند حسام.
118.رای شماره 1265 – 94/02/09 – سید رحیم موسوی فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 3770 حوزه1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209248581 سه دانگ مشاع از 
 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 70 به مساحت ششدانگ 199 مترمربع.
به شناسنامه  اله  فرزند فضل  احمد موسوی   –  94/02/09  – 119.رای شماره 1266 
از  مشاع  دانگ  سه   1209791048 ملی  و شماره  مرکزی سمیرم  حوزه1   45 شماره 
 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 70 به مساحت ششدانگ 199 مترمربع.
120.رای شماره1104- 94/02/07 – بهزاد سمیعی فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 
5862 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199893579 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 89 به مساحت 243/11 مترمربع.
121.رای شماره 1167 – 94/02/08 – لیال رضائی موسی آبادی فرزند رمضانعلی به 
شناسنامه شماره 1638 حوزه2 شهرضا و شماره ملی 5129463821 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 280 به مساحت 94/70 مترمربع.
شناسنامه  به  باقر  فرزند  پوینده  مصطفی   –  93/12/27  –  13070 شماره  122.رای 
شماره 689 شهرضا و شماره ملی 1198989106 ششدانگ یک باب گاراژ مفروزی از 

پالک 508 به مساحت 1245/50مترمربع.
شناسنامه  به  اله  حبیب  فرزند  پوینده  ناصر   – شماره93/12/27-13071  123.رای 
از ششدانگ یک  شماره 289 شهرضا و شماره ملی 1199167630سه دانگ مشاع 

باب گاراژ مفروزی از پالک 508 به مساحت ششدانگ 1787/85مترمربع.
124.رای شماره13072-93/12/27 – مصطفی پوینده فرزند باقر به شناسنامه شماره 
689 شهرضا و شماره ملی 1198989106 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ 

مفروزی از پالک 508 به مساحت ششدانگ 1787/85مترمربع.
آیت اله تاکی فرزند کریم به شناسنامه شماره   – 94/01/27 125.رای شماره 438 – 
377 شهرضا و شماره ملی 1198973102 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

510 به مساحت 27/75 مترمربع.
شماره های فرعی از 171- اصلی مهدیه 

126.رای شماره11954-93/11/29- زرین تاج پناه پوری فرزند موسی به شناسنامه 
شماره 1533 حوزه قشقائی شیراز و شماره ملی 2293785254چهار دانگ مشاع از 
از پالک 13به مساحت ششدانگ 271/25 مترمربع. باب خانه مفروزی  ششدانگ یک 
 درازاء180سهم وپنج ششم سهم مشاع از38463سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه

ازطرف پرویزعلی نژاد.
سمیه حجازی دهاقانی فرزند سیدجمال به   – 93/11/29 127.رای شماره 11955 – 
شناسنامه شماره 238 دهاقان و شماره ملی 5129680014 دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 13 به مساحت ششدانگ 271/25 مترمربع. در ازاء 90 
الواسطه مع  عادی  انتقال  از 38463 سهم ششدانگ  مشاع  دوازدهم سهم  وپنج   سهم 

ازطرف پرویز علی نژاد.
128.رای شماره1311-94/02/13- نبی اله کاوسی فرزند عبدشابه شناسنامه شماره 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی6299576545ششدانگ  شماره  و  سمیرم  1076حوزه2 

پالک 13 به مساحت246/77مترمربع.
129.رای شماره1333-94/02/13- ذبیح اله کاوس فرزند عبدشابه شناسنامه شماره 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی6299896477ششدانگ  شماره  و  سمیرم  حوزه2   16

پالک13به مساحت 178/40مترمربع.
130.رای شماره 11301 – 93/11/18 – کرامت اله بهزادی فرزند جانعلی به شناسنامه 
خانه  باب  یک  ششدانگ   6299575387 ملی  شماره  و  بروجن   2 حوزه   961 شماره 
مفروزی از پالک 14به مساحت 234 مترمربع.درازاء1/3حبه مشاع از14حبه ودوپنجم 

حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف جهانگیردره شوری.
صفرعلی بهزادی فرزند آقربان به شناسنامه   –  94/02/24  – 131.رای شماره 1786 
خانه  باب  یک  ششدانگ   6299572914 ملی  شماره  و  بروجن   2 حوزه   714 شماره 
14حبه  از  مشاع  مترمربع.درازاء1/251حبه   234 مساحت  14به  پالک  از  مفروزی 
 ودوپنجم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف ستوده بهرامی.
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لیونل مسی به باشگاه 
صدتایی ها پیوست

تاکید گودرزی برحمایت 
از برنامه های قرآنی در 

فضای ورزش

 لیونل مس��ی، در بازی با جاماییکا موفق ش��د صدمین بازی خود با پیراهن 
آرژانتین را به انجام رساند.

تیم فوتب��ال آرژانتین، با تک گل دقیق��ه ۱۱ گونزالو هیگواین از س��د تیم 
جاماییکا گذش��ت، و به یک چهارم نهایی رقابت های کوپا آمه ریکا راه پیدا 

کرد.
لیونل مسی، در این بازی موفق شد صدمین بازی خود با لباس آرژانتین را 
تجربه کند و این در حالی است که این بازیکن هنوز ۲۸ ساله هم نشده است. 
خاویر زانتی و خاویر ماسکرانو با ۱۴۴ و ۱۱۳ بازی از حیث تعداد بازی ملی 

برای آرژانتین در جایگاه اول و دوم قرار دارند.
مس��ی در خصوص انجام صدمین بازی ب��ا پیراهن آرژانتی��ن در گفتگو با 
روزنامه های اسپانیایی اظهار کرد: در این ۱۰۰ بازی، تجربه هایی که بعضا 

باورکردنی نبوده را از سر گذرانده ام. 
امیدوارم این اتفاق با یک جام همراه باشد. من در این بازی ها به عنوان یک 

بازیکن بزرگ شدم و تجربه بسیار زیبایی است.

محمود گودرزی، در پنجاه و چهارمین نشست ش��ورای معاونان وزارت ورزش و 
جوانان، خواستار تداوم برنامه های قرآنی در فضای ورزش شد.

وزیر ورزش و جوانان، در جریان این نشست گفت: برنامه های معنوی و فرهنگی به 
خصوص فضای قرآن و مفاهیم قرآنی را باید به ورزش و ورزشکاران نزدیک تر کنیم.

در نشست شورای معاونان، خاکی، مشاور قرآنی وزیر ورزش و جوانان گزارشی از 
چگونگی برگزاری و کیفیت دومین دوره مس��ابقات سراسری قرآن ورزشکاران و 
جوانان کش��ور ارائه کرد. در بخش دیگر، س��یدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون 
تکواندو، گزارشی از روند آماده سازی و کسب سهمیه رشته تکواندو را تشریح کرد.

پوالدگر گفت: امید کسب سه سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش زنان 
برای المپیک ۲۰۱6 را داریم.

هم چنین محمود گودرزی، با اش��اره به موفقیت های اخیر رشته تکواندو تصریح 
کرد: از فدراسیون هایی که شانس کسب سهمیه و مدال المپیک را دارند، حمایت 

ویژه مالی می کنیم.

اولین لژیونر هندبال ایران در اروپا؛

آینده باشگاهی ، برایم در اولویت است 

مظلومی رسما حکم سرمربی گری 
استقالل را گرفت

پرویز مظلومی که قبال  با مس��ووالن باش��گاه استقالل به توافق 
رسیده بود ، در جلسه با اعضای هیات مدیره این باشگاه در محل 
وزارت ورزش و جوانان حضور پیدا کرد و حکم سرمربیگری خود 

را دریافت کرد.
وی ضمن ارایه برنامه های خود به اعضای هیات مدیره و پس از 
معرفی مجید صالح به عنوان دس��تیار اول خود خواستار اجرای 
برنامه هایش شد. هم چنین علی نظری جویباری، معاون ورزشی 
باشگاه استقالل که چندی پیش از سمت خود استعفا داده بود، 
امروز مجددا همکاری خود را با آبی پوش��ان آغ��از کرد؛ تا بدین 
ترتیب او به همراه بهرام امیری، مسوولیت امور اجرایی باشگاه و 

نقل و انتقاالت این تیم را برعهده داشته باشد.

 پرسپولیس فصل بعد را 
این 5 نفرمی بندند

برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس می گوید: تیمی 5 نفره 
برای انتخاب بازیکنان سال بعد قرمزها دارد.

 برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرس��پولیس پس از دیدار با اعضای 
هیات مدیره پرسپولیس گفت: در این جلسه با هیات مدیره آشنا 
شدیم و درباره مطالب زیادی صحبت نکردیم. هنوز حرف زیادی 
برای گفتن وجود ندارد، چرا که با بازیکنان مان قرارداد نبسته ایم.

او درباره جذب سید جالل حس��ینی هم گفت: االن نمی توانیم 
در این باره چیزی بگوییم، چرا که هیات مدیره جدید به تازگی 
معرفی ش��ده اند و تفکرات جدید دارند. تا زمان��ی که قراردادی 

قطعی نشود نمی توانیم چیزی برای اذهان عمومی بگویم.
برانکو با تاکید بر این نکته که تیم فنی او درباره بازیکنان جدید 
باشگاه برای فصل بعد نظر می دهند، گفت:» این موضوع صحت 
دارد. من برای بس��تن تیم فصل، گروه مش��اوران فنی دارم که 
 دستیارانم هس��تند. ایگور پانادیچ، سنیپاچ و کریم باقری به من

 در این باره کمک می کنند.
برانکو ایوانکووی��چ در ادامه درب��اره آینده پر س��پولیس گفت: 
پر سپولیس باشگاه بزرگی است و فقط به دنبال یک هدف است. 
آن هم این است که بی رحمانه برای قهرمانی بجنگیم. هواداران 
باید به کار من اعتقاد داشته باشند، چرا که به دنبال بستن تیم 
قدرتمندی هستیم. مشکل بزرگ این است که در گذشته کارها 
به درستی انجام نشده است. کار مربی فقط تمرین دادن نیست، 
و انتظار دارم که ابزار کافی برای پی��روزی را برایم فراهم کنند. 
هیات مدیره جدید پر س��پولیس حتی بیش��تر از گذشته به من 

اعتقاد دارند و هر آنچه انتظار داشتند را به من انتقال داده اند.
او درباره دریافت مطالباتش هم گفت: قرار است که این مشکل 
به زودی برطرف ش��ود، اما هنوز حل نشده اس��ت. امیدوارم که 
این مشکل را حل کنند. تکلیف بر این است که هر  چه  سریع تر 
برنامه های مان را ارائه دهیم تا در مسیر صحیح خود قرار بگیریم. 
سرپرست جدید دو، سه روز است که به باشگاه اضافه شده است.

 نکونام، رحمتی و آندو 
در لیست مظلومی

پرویز مظلومی قص��د دارد بازیکنان نامی اس��تقالل را دوباره به 
این تیم بازگرداند تا هواداران را با اس��تقالل آشتی بدهد.جواد 
نکونام، مهدی رحمتی و آندارنیک تیموریان سه بازیکنی بودند 
که مورد غضب کادر فنی سابق اس��تقالل قرار گرفتند و مجبور 
ش��دند این تیم را ترک کنند. مظلومی در اولین گام قصد دارد، 
این سه بازیکن مطرح و نامی را به استقالل بازگرداند. البته آبی 
ها برای جذب آن ها باید تالش زیادی کنند، چون هر کدام از این 

سه بازیکن با پیشنهادهای مختلفی روبرو هستند.
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ژائو موتینیو، روس بارکلی، الرس بن در،  آکس��ل ویتسل و 
ایلکای گون دوگان،  5 هافبک درجه یکی هستند که هرکدام 
قابلیت های فراوان و بس��یار نزدیک به پ��ل پوگبا، اعجوبه 

فرانسوی یوونتوس دارند.
فصل نقل و انتقاالت تابس��تانی که فرا می رسد، مهم ترین 
موضوع بح��ث خرید ه��ا و تازه وارد ها اس��ت. ه��م چنین 
س��تارگانی که بیش��ترین خواهان را دارند. اگر حاال یعنی 
چند هفته ایی که از ایام تعطیالت سپری شده، نظرخواهی 
صورت گیرد که پرمشتری ترین س��تاره شاغل در قاره سبز 
کیست، بی ش��ک این عنوان از آن »پل پوگبا« از یوونتوس 

تورین می شود.
ستاره ۲۲ س��اله ایی که بعد از خروجش از منچستریونایتد 
در سال ۲۰۱۲، به س��رعت مدارج ترقی را طی کرده است. 
او نزد » بانوی پیر«  )یوونتوس( به تدریج به س��تاره ای بدل 
شد که دست تیم تورینی را در فصل گذشته در دو قهرمانی 
کالچو و جام حذفی ایتالیا و فینالیست لیگ قهرمانان اروپا 

به خوبی گرفت.
پوگب��ا، آنقدر درخش��ید ک��ه تیم ه��ای بزرگ ق��اره مثل 
منچستریونایتد، چلسی، رئال مادرید و ... را به هوس شکار 

و خریدش انداخت.
اکنون و  در این مقطع س��والی که مطرح می ش��ود، چنین 
است: در صورتی که ستاره جوان تورین را ترک کند و جذب 
یکی از تیم های بی شماری که او را می خواهند، بشود، آنوقت 
تکلیف سایر رقبا چه می شود؟ آن تیم ها چگونه می خواهند 
برای پس��تی که پوگب��ا را در نظر گرفتن��د، گزینه  دیگری 

بیابند؟
آنچه در پی می آید، شرحی مختصر از  5 ستاره  است که هر 
یک می توانند یک »پل پوگبا« باشند و به تیم خود در فصل 

آینده کمک شایانی کنند.
پوگبای نخست: ژائو موتینیو

این هافبک معروف پرتغالی، در فصلی که گذش��ت به تیم 
موناکو فرانس��ه بس��یار کمک کرد. او بازیکنی است که در 

میانه می��دان می تواند نقش دفاعی ی��ا هجومی به خود 
بگیرد و یک »پل پوگبا« باشد.

حتی به گفته کارشناسان می تواند درکناره ها به عنوان 
بال راست یا چپ عمل کند.

موتینیو نشان داده از ثبات در بازی و توان باال در خالقیت 
در فوتبال برخوردار اس��ت، و به طور کلی خصوصیاتی 

مشابه رقیب معروف فرانسوی و یوونتوسی دارد.
پوگبای دوم: روس بارکلی

روس بارکل��ی، که در تی��م اورتون ب��ازی می کند، یک 
 آلترناتیو توانمند و مناس��ب برای پوگبا می تواند باشد. 
در واق��ع تیمی ک��ه می خواهد صاحب پوگبا ش��ود، اما 
دستش به او نمی رسد، می تواند در نهایت سراغ بارکلی 
رود. البته این ستاره اورتونی بیشتر ازآنکه به دفاع گرایش 
داشته باشد، مرد حمله است. با این وجود هر وقت که به 
او وظیفه دفاع��ی داده اند، تالش ک��رده کارش را خوب 

انجام دهد.
روس البته خصوصیات ممتاز دیگری هم دارد. بازیکنی 
با فیزیک قوی اس��ت و توانمندی عجیبی در دریبل زنی 

دارد. روی ضربات ایستگاهی هم خوب کار می کند.
پوگبای سوم:الرس بن در

وی در تیم فصل قبل بایرلورکوزن، بازی های بسیار خوبی 
 انجام داد. او که با اسوون بن در)هافبک بورسیادورتموند(

 دو قلو است، در واقع موتور لورکوزنی ها در فصل گذشته بود. 
آنقدر خوب کار کرد که نامش در فهرس��ت خرید   تیم های 

مثل آرسنال قرارگرفت.
الرس ۲6 س��اله، گذش��ته از آنکه هافبکی ب��ا خصوصیات 
نزدیک به پوگبا است، یک تکل زن قهار نیز هست، که خوب 
در چارچوپ ش��وت می زند و قابلیت گلزنی نی��ز دارد. او به 

خوبی با پاس هایش هم تیمی های خود را تغذیه می کند.
بن در، تاکنون نش��ان داده ک��ه چقدر زیرکانه ب��ا توپ کار 
می کن��د و قابلیت هدایت تیم در حرکت ه��ای رو به جلو را 

دارد.

پوگبای چهارم: آکسل ویتسل
این هافبک ۲6 ساله بلژیکی تاکنون بیش از 5۰ مرتبه برای 
تیم ملی کشورش بازی کرده اس��ت. او قابلیت های زیادی 
برای بازی درمیانه میدان دارد. ام��ا آن هایی که از نزدیک 
ب��ازی اش را دیده ان��د،  می گویند بهترین جا ب��رای حضور 

مطلوبش، قلب خط میانی است.
از جمله خصوصیات قابل ذکر او،  دریبل های زیبا و فرماندهی 

تیم در حرکت های رو به جلو است.
پوگبای پنجم: ایلکای گون دوگان

منچس��تریونایتد اگر نتواند پوگبا را از یوونتوس به خدمت 

بگیرد، حتما به س��راغ ایلکای گون دوگان، هافبک ۲۴ ساله 
تیم ملی آلمان و عضو بورسیادورتموند می رود. هافبکی که 
اعالم کرده دیگر قراردادش را با مشکی و زردپوشان تمدید 

نمی کند.
گون دوگان، بازیکنی زحمتک��ش و پرتالش در خط میانی 
بوده که خالقی��ت در ب��ازی اش،  نمایان اس��ت. به همین 
دلیل بود که زمانی یورگن کلوپ، سرمربی ۷ سال گذشته 
دورتموند از او به عنوان هافبکی زیرک، کامل و سخت گیر یاد 
کرد. این حرف کلوپ واقعا درست بود چون او واقعا قابلیت 

وفق دهی خود را با هر تیم و خط میانی دارد.

        ستاره های نقل وانتقاالت تابستانی قاره سبز

لژیونر اصفهانی تیم هندبال وزپرم مجارستان گفت: 
دریافت گذرنامه مجارستانی به معنی بازی کردن 
برای تیم ملی این کش��ور نیست. درحال حاضر به 
فکر بهبود ش��رایط بدنی و وضعیت پای مصدومم 
هستم و می خواهم به تمرینات بدنسازی ام بپردازم 
و به هیچ تیم ملی، چه مجارستان و چه ایران فکر 
نمی کنم. ایمان جمالی که هندب��ال خود را از تیم 
سپاهان آغاز کرد در س��ال ۲۰۱۲ و با پیوستن به 
تیم وزپرم مجارس��تان، اولین لژیونر هندبال ایران 
در اروپا لقب گرفت.جمالی مدت��ی قبل با تیمش 
به فینال لیگ قهرمانان اروپا هم راه یافت، تا اولین 
بازیکن ایرانی و آس��یایی باشد که در این مرحله از 

مسابقات به میدان می رود.
 آنچ��ه در زیر می آی��د گفتگوی ایم��ان جمالی با 

ایمنا است.
در سومین فصل حضورت در وزپرم به سومین 
قهرمانی با این تیم رسیدی؛ این فصل چطور 

گذشت؟
امس��ال با وزپرم در چهار جام ش��امل س��هالیگ 
)SEHA league(، سوپرلیگ، جام حذفی و لیگ 
قهرمانان اروپا ش��رکت کردم؛ که در سوپرلیگ از 
مرحله پلی آف وارد مسابقات شدیم و جام قهرمانی 
را هم به خانه بردیم و در ج��ام حذفی هم قهرمان 

شدیم.
در سهالیگ چطور؟

SEHA league یک لیگ معتبر اروپایی است که 
تیم های کشورهای یوگسالوی سابق و چند کشور 
دیگر در این مسابقات شرکت می کنند. البته آلمان، 
اسپانیا و فرانسه به این دلیل که خودشان لیگ های 
معتبری دارند در این مسابقات غایب اند. قهرمانان 
صربستان، بوسنی، مجارستان، مقدونیه و بالروس 
در این لیگ ش��رکت می کنند، و از س��ال بعد هم 
قهرمان لهستان اضافه می شود. چون این کشورها 
لیگ های تقریبا ضعیف تری دارند اقدام به برگزاری 
سهالیگ کرده اند که باید برای شرکت در آن ورودی 
هم بپردازند. ما برای اولین بار در این لیگ شرکت 

کردیم و عنوان قهرمانی را هم به دست آوردیم.
در لی�گ قهرمان�ان اروپا،بع�د از 13 س�ال 

فینالیست شدید؟
بله. تیم م��ا درحال حاضر بازیکن��ان خیلی خوبی 

در اختی��ار دارد و ب��ا صدرنش��ینی از گ��روه خود 
صعود کردیم. در مرحله بعد، تیم دوم اس��پانیا را 
شکس��ت دادیم و در مرحله یک چهارم نهایی هم 
به پاری سن ژرمن که گران ترین تیم تاریخ هندبال 
دنیا اس��ت، برخورد کردی��م که هم در فرانس��ه و 
هم در مجارستان این تیم را شکس��ت دادیم و به 
مرحله نیمه نهایی صعود کردیم. مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان هندبال اروپ��ا )Final Four( به 
نظر خیلی از س��تاره های هندبال جهان، باالترین 
سطح هندبال دنیاس��ت و فینال این مسابقات به 
دلیل حضور س��تارگان هندبال در کنار هم حتی 
از فینال المپیک و جام جهانی هم س��طح باالتری 
دارد. تیم ما، بارسلونا اس��پانیا، کیل آلمان و کلچه 
لهس��تان، ۴ تیم این مرحل��ه بودیم؛ که امس��ال 
موفق ش��دیم کیل آلمان را ک��ه چندین قهرمانی 
اروپا دارد و در بوندس لیگا به عن��وان معتبرترین 
لیگ هندبال اروپا بازی می کند را شکست دهیم 
و فینالیس��ت ش��ویم. ما فصل گذش��ته به همین 
تیم باختیم و نتوانس��تیم فینالیست ش��ویم؛ اما 
 خوشبختانه امسال جبران کردیم و از این تیم انتقام 

گرفتیم.
چ�را در فینال نتوانس�تید از پس بارس�لونا 

بربیایید؟
بارس��لونا از نظر بازیکن جزو بهترین هاست؛ 

و مهره های آن ها نس��بت ب��ه تیم ما 
س��نگینی می کردند. م��ا هم کمی 

خسته بودیم و نتوانستیم جلوی 
ستاره های این تیم شکست دیدار 

رده بندی سال گذشته را جبران کنیم.
امس�ال با مصدومیت  ه�م مواجه بودی؛ 
وضعیت آسیب دیدگی هایت چطور است؟

متاسفانه امسال خیلی از بازی های لیگ مجارستان 
را از دس��ت دادم، و به دلیل مصدومیت زانوی پای 
چپم وضعیت خوبی نداشتم. 5 س��ال قبل که در 
تیم ملی مصدوم شدم، یک بار زانویم را عمل کردم 
و امس��ال هم برای دومین بار. چون بار دوم بود که 
عمل می کردم ریکاوری بعد از عمل و بازگشتم به 
تمرینات خیلی س��خت تر بود. از طرفی تیم هم به 
وجودم نیاز داش��ت و مجبور شدم قبل از بهبودی 
صددرصد به مسابقات برگردم. البته این هم جزئی 

از ورزش حرفه ای اس��ت، اما خداراشکر توانستم 
دوام بیاورم و لیگ را تمام کنم؛ و االن هم در ایران 
مشغول تمرینات بدنسازی هستم. حدود ۴۰ روز 
دیگر هم تمرینات وزپرم برای فصل جدید شروع 

می شود.
عرف�ان اس�ماعیالجیچ ه�م که ب�ه عنوان 

سرمربی تیم ملی معرفی شد.
اس��ماعیالجیچ را نمی شناس��م، ولی تا جایی که 
شنیده ام سوابق خوبی دارد. امیدوارم که بتواند به 
هندبال ما کمک کند چون هندبال ایران پتانسیل 
قهمانی در آسیا را دارد. نسل طالیی هندبال ایران 
االن در اوج هستند و همین امروز هم برای شروع 

المپی��ک تمرینات برای مسابقات انتخابی 
دیر اس��ت. چون حریفان 

سختی داریم که نمونه 
آن تی��م مل��ی قطر 
اس��ت که میزبان این 
رقابت ها هم هس��ت. 
واقعا سخت است که 

ب��ه قهرمانی 
مسابقات 

انتخابی 
و 

کسب س��همیه 
مس��تقیم فک��ر 
کنیم؛ اما امیدوارم 
مربی جدید بتواند 
به تیم ملی در این 

راه کمک کند.
گذش�ته  س�ال 

اخباری در 

رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه گذرنامه 
مجارس�تانی دریافت ک�رده ای و برخی هم 
نوشتند تبعه این کشور ش�ده ای؛ ماجرا چه 

بود؟
من گذرنامه مجاری دریاف��ت کرده ام؛ اما گذرنامه 
ایرانی ام را هم دارم. من برای شرکت در لیگ های 
اروپایی با وزپرم به کشورهای مختلف سفر می کنم 
و این جا به جایی ها هم برای خودم و هم برای تیم 
کمی مش��کل بود. از طرف دیگر تیم های اروپایی 
سهمیه اس��تفاده از ۳ بازیکن اهل کشورهای غیر 
از اتحادیه اروپا را دارند؛ و مس��ووالن باش��گاه هم 
 تصمیم گرفتند ب��رای من گذرنامه مجارس��تانی

 بگیرند.
ام�ا بعضی ه�ا می گوین�د این مس�اله یعنی 
جمالی ملی پوش، از این به بعد برای تیم ملی 

مجارستان بازی می کند.
دریافت گذرنامه مجارستانی به معنی بازی کردن 
برای تیم ملی این کش��ور نیست. درحال حاضر به 
فکر بهبود ش��رایط بدنی و وضعیت پای مصدومم 
هس��تم؛ و می خواهم ب��ه تمرینات بدنس��ازی ام 
بپردازم و ب��ه هیچ تیم ملی چه مجارس��تان و چه 

ایران فکر نمی کنم. آینده باشگاهی ام برایم 
خیلی مهم تر است و ش��رایط بدنی من 

طوری نیس��ت که بتوانم 
در تمرینات تیم 
ملی شرکت 
 . کن��م

تمرکز من فعال روی پایم 
است و برای بدنسازی هم به 

ایران آمده ام.
برنامه ات ب�رای فصل بعد 

چیست؟
تا س��ال ۲۰۱9 ب��ا وزپرم 

ق��رارداد دارم؛ اما چون 
امسال نتوانستم زیاد 

بازی کنم، تصمیم گرفتم برای یک سال به صورت 
قرضی به کش��ور دیگری بروم. چند پیش��نهاد از 
تیم های آلمان��ی دارم، اما خودم دوس��ت دارم به 
اس��پانیا بروم. درنهایت تیم فصل آینده ام را از بین 

این دو کشور انتخاب می کنم.
و صحبت پایانی؟

از نظر من که سه سال است در اروپا بازی می کنم، 
هندبال ما خیلی از هندبال دنیا عقب اس��ت و باید 
فکری به حال هندبال پایه خود کنیم. ما ۳، ۴ نسل 
هندبال پایه خود را از دست داده ایم؛ و تیمی که در 
مسابقات نوجوانان جهان در تونس، دهم جهان شد 
سال گذشته در آسیا هشتم شده است؛ و بین دهم 
جهان شدن و هشتم آسیا شدن خیلی فرق است. 
انتخاب مهدوی به ریاست فدراسیون باعث شادی 
اهالی هندبال ش��د، و امیدوارم ب��ا آوردن مربیان 
خارجی و فرس��تادن مربیان ایرانی به کالس های 
مربی گری در خارج از کش��ور، وضعیت هندبال ما 

بهتر شود.
مهم ترین چیزی ک��ه می تواند به آین��ده هندبال 
ما کمک کند برگزاری لیگ در س��طح نوجوانان 
و جوانان اس��ت؛ چیزی که در همه کش��ورهای 
اروپایی اجرا می ش��ود و ما هم به این گونه 
مس��ابقات احتیاج داریم. ما پشتوانه 
خوبی برای نسل فعلی هندبال ایران 
نداریم؛ و به جرات می گویم در این 
چند سال حتی یک بازیکن ندیده ام 
که بتواند پشتوانه و جایگزین بازیکنان 
فعلی تیم ملی باشد، که این جای تأسف 

دارد. 

سرخابی ها

 مدافع استقالل، 21 سال پس از 
تکل شاهرودي عمل کرد 

پیشکس��وت اس��تقالل به دلیل ضربه ای که در دربی ۷۳ از رضا 
شاهرودی خورده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت.

در بازی جنجالی استقالل و پرسپولیس در سال ۷۳ که در دقایق 
پایانی به دلیل درگیری بازیکنان قطع شد، رضا شاهرودی، مدافع 
چپ وقت پرسپولیس تکل شدیدی روی پای محمد تقوی رفت.

این اتفاق باعث ش��د که ش��اهرودی از بازی اخراج شود و البته 
محمد تقوی ه��م نتواند به ب��ازی ادامه بدهد. بعدها مش��خص 
ش��د تقوی به دلیل این تکل خش��ن، تا 6 ماه نمی تواند تیمش 
را همراه��ی کند.ح��اال پ��س از گذش��ت ۲۱ س��ال، تق��وی از 
تداوم آس��یب های ناش��ی از آن تکل خبر می ده��د. او در این 
 باره در صحف��ه اینس��تاگرامش نوش��ت: در دوران ورزش��ی ام 
مصدومیت های ش��دیدی داش��تم.نزدیک به بیست و یک سال 
پیش در بازی جنجالی استقالل و پرس��پولیس با تکل دوستانه 
رضا شاهرودی دوس��ت عزیزم و پس از یک مصدومیت طوالنی 
مدت دوباره مجبور شدم ش��ش ماه از فوتبال دور باشم. اما این 
مصدومیت هیچ وقت به کلی برطرف نش��د و مجبور شدم یک ار 

دیگر زانویم را به تیغ جراحی بسپارم.

از لنز دوربین
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مفاد آرا
3/249 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  اطالع عموم در دونوبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  حسینعلی  فرزند  آرانی  آفتابی  اله  رحمت  آقای  هیأت:   785 شماره  1(رأی 
)بالمناصفه(،  محمد شماره شناسنامه71  فرزند  اعظم حسامی  خانم  و  شناسنامه364 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت174 مترمربع شماره پالک7927 فرعی مجزا از شماره 
1195فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
و   23 فرزندمحمد شماره شناسنامه  پور  امین  احمد  آقای  هیأت:   721 2(رأی شماره 
اله  شماره شناسنامه 11146 )بالمناصفه(،  خانم فاطمه آفتابی آرانی  فرزند  رحمت 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100 مترمربع شماره پالک 7926فرعی مجزا از شماره 
1195فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

انتقالی از رحمت اله آفتابی آرانی  و خانم اعظم حسامی  
3(رأی شماره 770 هیأت: آقای مجتبی آهنج فرزند احمد علی شماره شناسنامه 367و 
)بالمناصفه(،   200 شناسنامه  شماره  ابوالقاسم  فرزند  آرانی  باغبانی  .معصومه  خانم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92.5 مترمربع شماره پالک 7925 فرعی مجزا از شماره 
1189 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

مالکین عادی
علی شماره شناسنامه  فرزند  آرانی   محمد شمسیان  آقای  هیأت:  4(رأی شماره765 
شماره  فرزندآقاعلی  آرانی  جمشیدی  اعظم  خانم  و  از  مشاع   دانگ   4 به  نسبت   91
مساحت178.75  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  شناسنامه379 
از پالک2637 اصلی  فرعی  از شماره 1178  فرعی مجزا  مترمربع شماره پالک7924 

واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  مالکیت مشاعی
شماره  علی  فرزند  بیدگلی  دولوسی  غالمرضا  آقای  هیأت:   497 شماره  5(رأی 
فرزند حسین شماره شناسنامه416   بیدگلی  زاده  شناسنامه84 و خانم طاهره حاجی 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت233.5 مترمربع شماره پالک  7911 فرعی 
مجزا از شماره 129 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل مالکیت مشاعی
شماره  محمد  فرزند  آرانی  غیاثیان  حاجی  احمد  آقای  هیأت:  شماره430  6(رأی 
پالک7904  شماره  مترمربع  مساحت219.26  به  یکبابخانه  ششدانگ  شناسنامه297 
فرعی مجزا از شماره 967 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی
شماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی  معبدی  اکبر  علی  آقای  هیأت:   501 شماره  7(رأی 
شناسنامه265 و خانم زهرا خالقی  فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه 5965  ومحمد 
معبدی آرانی  فرزند حبیب اله شناسنامه شماره 9402 بالسویه، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت715 مترمربع شماره پالک 7912فرعی مجزا از شماره 1122 و1124 و1150 
و1152 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

انتقالی از حبیب اله معبدی وغیره
شماره  محمدرضا  فرزند  آرانی  ذوالفقاری  طاهره  خانم  هیأت:   441 شماره  8(رأی 
شناسنامه 435 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74مترمربع شماره پالک 7901 فرعی 
مجزا از شماره581 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل مالکیت مشاعی
9(رأی شماره 442 هیأت: آقای عزیزاله حجتی مقدم فرزند محمد تقی شماره شناسنامه 
55  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 219.05مترمربع شماره پالک7900 فرعی مجزا از 
شماره1189 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالک عادی 
شماره  محمد  علی  فرزند  پناهیده  احسان  آقای  هیأت:  شماره12536  10(رأی 
شناسنامه615 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 231مترمربع شماره پالک 7872فرعی 
از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد  بخش3 حوزه  از شماره1189 فرعی  مجزا 

ثبتی آران و بیدگالنتقالی از محمدقیصری
شماره  مصطفی   فرزند  آرانی  رضائی  حمزه  آقای  هیأت:   10768 شماره  11(رأی 
شناسنامه  شماره  غالمرضا  فرزند  زاده  حسن  ریحانه  خانم  و  شناسنامه830 
6190005659 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت104 مترمربع شماره پالک 
مسعودآباد   در  واقع  اصلی  پالک2637  از  1189فرعی  شماره  از  مجزا  7853فرعی 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از مرتضی طحان مجرد 
شماره  علی  فرزند  آرانی  شاخوسی  حسینعلی  آقای  هیأت:  شماره7856  12(رأی 
شناسنامه98 نسبت به 4 دانگ مشاع و خانم نرجس جشنی آرانی فرزند رضا  شماره 
شناسنامه148 نسبت به 2 دانگ مشاع  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 277.5مترمربع 
در  واقع  اصلی  پالک2637  از  فرعی  از شماره1230  مجزا  فرعی  پالک7794  ره  شما 

مسعودآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از اکبر شبانپور 
شماره  عزیزاله  فرزند  آرانی  حاجی  علی  احمد  آقای  هیأت:   7849 شماره  13(رأی 
پالک  شماره  120.35مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،153 شناسنامه 
2462فرعی از پالک2638اصلی واقع در احمد  آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

انتقالی از ماشا اله اکرمیان 
شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  اولیائی  بهروز  آقای  هیأت:  شماره9349  14(رأی 
شناسنامه1420   شماره  حسین  فرزند  آبادی  خان  محدثه  خانم  1250090598و 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108.38 مترمربع شماره پالک2565 فرعی 
انتقالی از  از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ورثه زین العابدین سعیدی
اکبر شماره  15(رأی شماره 723 هیأت: آقای حسینعلی مرنجابیان آرانی فرزند علی 
شناسنامه95   شماره  مرتضی  فرزند  آرانی  مهتری  طاهره  وخانم  شناسنامه9575 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 125.78 مترمربع شماره پالک 2564فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی 

16(رأی شماره725 هیأت: آقای احسان قندیانی آرانی فرزند حسین  شماره شناسنامه 
12175 و خانم زینب باخدا آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 2891 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت110.18 مترمربع شماره پالک 2563 فرعی از پالک2638 

اصلی واقع در احمدآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی 
اله  رحمت  فرزند  آرانی  زاده  علی  محمد  مصطفی  آقای  هیأت:   727 شماره  17(رأی 
شماره شناسنامه3031 و خانم سعیده کریم زاده آرانی فرزند حسین  شماره شناسنامه 
1250155835 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 97.1مترمربع شماره پالک 
2562 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

انتقالی از رضا مجیدی
18(رأی شماره729 هیأت: آقای حجت اله محمد علی زاده آرانی فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه 226 و خانم زهرا آرمان فر فرزندماشاله شماره شناسنامه224  )بالمناصفه( 

پالک2561فرعی  شماره  مترمربع  مساحت102.95  به  یکبابخانه  ششدانگ   از ، 
پالک2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از  رضا 

مجیدی 
شماره  عباس  فرزند  آرانی  مهلکی  علیرضا  آقای  هیأت:   760 شماره  19(رأی 
شناسنامه182 و خانم فهیمه عسکر حکیمی  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 2337 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت107.22 مترمربع شماره پالک 2559فرعی 
انتقالی از  از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

حسن اکرمیان 
شماره  مندعلی  فرزند  آرانی  پور  خندان  عباس  آقای  هیأت:   759 شماره  20(رأی 
شناسنامه 149، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت300 مترمربع شماره پالک2558 فرعی 
انتقالی از  از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

احمد مالنژاد
شماره  مندعلی  فرزند  آرانی   پور  خندان  عباس  آقای   هیأت:  شماره746   21(رأی 
 2557 پالک  شماره  مترمربع  مساحت171.5  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،149 شناسنامه 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی 

از احمد مالنژاد 
اله رحمت  فرزند  آرانی  زاده  محمدعلی  محمد  آقای  هیأت:   731 شماره   22(رأی 
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  موالئی  اسماء  خانم  و  شناسنامه302  شماره 
مترمربع  مساحت95  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،  شناسنامه1250057043 
شماره پالک 2560 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل انتقالی از رضا مجیدی    

23(رأی شماره745 هیأت: آقای مجید قدیریان آرانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
از  2556فرعی  پالک  شماره  168.15مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،2684
پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از حسن 

اکرمیان 
24(رأی شماره627 هیأت: خانم جمیله دالل زاده آرانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 
از  فرعی  پالک2552  شماره  مترمربع  مساحت127.7  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،7474
پالک2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از مالکین 

عادی 
شناسنامه  شماره  محمدعلی  فرزند  نورانیان   جعفر  آقای  415هیأت:  شماره  25(رأی 
از  فرعی  پالک2547  شماره  مترمربع   229.74 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،15
از  انتقالی  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  احمدآباد   در  واقع  اصلی  پالک2638 

رمضانعلی مقابلی 
26(رأی شماره 536 هیأت: آقای حسین آرامی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 8890، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت189.38 مترمربع شماره پالک 2549فرعی مجزی از 35 
فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمدآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی 

از  ابوالفضل داداشی آرانی وغیره 
شناسنامه70  شماره  اکبر  علی  فرزند  فرهتی  مهدی  آقای  هیأت:  شماره411  27(رأی 
و خانم  معصومه خرم آبادی آرانی فرزند ناصر شماره شناسنامه373 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت73.63  مترمربع شماره پالک 2546فرعی از پالک2638 
عبدالحسین   از  انتقالی  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  احمدآباد  در  واقع  اصلی 

مقدسیان 
28(رأی شماره 414 هیأت: خانم  زهریا خان آبادی  فرزند علی شماره شناسنامه237 ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت129.15 مترمربع شماره پالک2545 فرعی از پالک2638 
اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از دکتر محمد خلعت 

بری 
آفتابی  آرانی فرزند علی شماره شناسنامه  29(رأی شماره 413 هیأت: آقای حسین 
از پالک  به مساحت79 مترمربع شماره پالک2544 فرعی  یکبابخانه  1185، ششدانگ 

2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی
30(رأی شماره432 هیأت: آقای علی آفتابی آرانی  فرزند حاجی آقا  شماره شناسنامه 
از  به مساحت 300.75 مترمربع شماره پالک 2543 فرعی  یکبابخانه  220 ششدانگ  

پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی
31(رأی شماره 12629هیأت: آقای اصغر آسمانی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  فرزند همت علی شماره شناسنامه 150  پور  228 و خانم طاهره حسن 
پالک  از  فرعی  پالک2536  شماره  مترمربع  مساحت193.6  به  یکبابخانه  ششدانگ 
عبداله  از  انتقالی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  3حوزه  بخش  احمدآباد  در  واقع  2638اصلی 

اکرمیان وغیره 
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  صفاجو  مهدی  آقای  هیأت:   12524 شماره  32(رأی 
شناسنامه558   شماره  حسینعلی  فرزند  آرانی  باقرزاده  مهین  خانم  و   6190006531
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت147 مترمربع شماره پالک2527 فرعی از 
پالک 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از زین 

العابدین سعیدی وغیره 
33(رأی شماره10758 هیأت: خانم مهری عابداف آرانی  فرزند علی  شماره شناسنامه 
از  2507فرعی  پالک  شماره  مترمربع  مساحت227.75  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،323
پالک 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 

شناسنامه  شماره  اصغر  فرزند  قندیانی  حسین  آقای  5752هیأت:  شماره  34(رأی 
شناسنامه  شماره  اسماعیل  فرزند  دست  چرب  زینب  خانم  و   1250076412
 153.25 مساحت  به  وطویله  حصار  یکباب  ششدانگ   )بالمناصفه(،   1250140501
مترمربع شماره پالک 2255فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
35(رأی شماره 51960 هیأت: آقای  ابوالفضل مهر آبادی آرانی فرزند محمد شماره 
اله شماره شناسنامه 612  فرزند حبیب  آرانی  شناسنامه 497 و خانم  زهرا ستاری 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت163.7 مترمربع شماره پالک 2239فرعی 
از  انتقالی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  بخش 3حوزه  احمدآباد  در  واقع  2638اصلی  پالک  از 

محمد خلعت بری 
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/4/01

م الف:71 عباس عباس زادگان  رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل                                                                                                                                        
مفاد آرا

3/250 آگهی مفاد آراء از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت واراضی ساختمانهای 
فاقد سندرسمی مستقر درثبت اسنادوامالک نطنز

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
فاقدسندرسمی و برحسب ماده 3 قانون مذکور آراء ذیل که از طرف این هیات مبنی 
ماه  دو  مدت  ظرف  آگهی  انتشار  اولین  ازتاریخ  دارند  اعتراض  مذکور  آراء  هبه  بک 
اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یکماه  نموده ودر مهلت  اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه وارائه گواهی مبنی برطرح 
دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  دراینصورت  نمایند  اقدام  دعوی 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعترض  موصول  وعد  مهلت  انقضا  ودرصورت  خواهدبود 

صادرخواهدشد وصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.
اکرم-اشرف-اعظم  139360302033001289-1393/09/24خانمها  شماره  1-رای 
شهرت همگی فرج زاده جاللی فرزندان غالمرضا هر کدام نسبت به دو دانگ مشاع 

از ششدانگ یکدرب باغ  بمساحت 1324/06 متر مربع  و بشماره پالک 31 فرعی از 
212- اصلی واقع در دشت بزرگ طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی از 

مالک رسمی غالمرضا فرج زاده جاللی  فرزند شکراله 
محمد  میر  محمد  سید  139360302033001295-1393/09/24آقای  شماره  رای   -2
به  باغ  یکدرب  ششدانگ  87سهم  از  مشاع  25سهم  اله  سیف  سید  فرزند  طاری  علی 
مساحت 1488/03 متر مربع و بشماره پالک 998 فرعی از 1- اصلی واقع در طار جزء 

بخش 11 انتقالی  عادی از مالک رسمی  خانم بتول ابراهیمی طاری 
فرزند  مهاباد  فاطمه  29/09/1393خانم   -139360302033001320 شماره  3-رای 
عباس ششدانگ یکباب خانه مخروبه بمساحت 133مترمربع وبشماره پالک 129فرعی 
ثبتی شهرستان نطنزخریداری  اوره جزءبخش 9حوزه  از 1-اصلی واقع درروستا ی 

عادی ازمالکین رسمی عذرا بیگم وسیدماشاله حسینی اوره
فرزند  جاللیان  اصغر  آقای   1393/11/28-139360302033001512 شماره  رای   -4
از  فرعی   1383 پالک  وبشماره  بمساحت418/42مترمربع  یکبابخانه  حسین ششدانگ 
مالک  از  عادی  خریداری   11 بخش  جزء  طرق  پایین  باغستان  در  واقع  اصلی   -141

رسمی ومع الواسطه از قاسم بیطرفان وحسین جاللیان
کشه  دالورریاضتی  139360302033001610-09/12/1393-آقای  شماره  5-رای 
فرزند میرزا ششدانگ یکبابخانه بمساحت374/64 مترمربع وبشماره 20 فرعی از 37- 

اصلی واقع درکشه جزءبخش 11حوزه ثبتی نطنز
مشهدی  اله  حبیب  139360302033001612-1393/12/09-آقای  شماره  رای   -6
 1210 بمساحت  و  باغ  یکدرب  ازششدانگ  مشاع  دودانگ  سعید  فرزند   محمدنظری 
مترمربع وبشماره پالک 1004 فرعی از53-اصلی واقع درافوشته جزء بخش 9 حوزه 

ثبتی نطنزخریداری عادی ازمالک رسمی حسن عبقری و مع الواسطه ازسعیدمشهدی 
محمدنظری

7-رای شماره 139360302033001613-1393/12/09-آقای غالمرضا غفاری طاری 
فرزند غالمحسین ششدانگ یکدرب باغ محصور موستان بمساحت1051/03مترمربع 
 11 آبشرشرطارجزءبخش  درمزرعه  واقع  اصلی   -3 از  فرعی   33 پالک  وبشماره 

خریداری عادی ازمالکین رسمی غالم –محمدوغالمحسین غفاری طاری
طرقی  زینالی  اصغر  آقای   1393/12/09-139360302033001614 شماره  8-رای 
فرزند علی ششدانگ قطعه زمین مزروعی ومشجر بمساحت231/83مترمربع وبشماره 
پالک 3047 فرعی از 193- اصلی واقع درطرق جزءبخش 11 خریداری عادی ازمالک 

رسمی علی اکبر آقامحمدی و ورثه وی
9- رای شماره 139360302033001647-1393/12/11-خانم کبری آقامحمدی طرقی 
فرزند سعید ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 964/20مترمربع وبشماره پالک 2354فرعی 
از 193- اصلی واقع درطرق جزءبخش 11خریداری عادی ازمالک رسمی ومع الواسطه 

ازخاورآقامحمدی وعادی ازحاج حسین آقامحمدی
ضیائی  اله  قدرت  139360302033001646-1393/12/11-آقای  شماره  10-رای 
بیدهندی فرزند تقی سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه وبمساحت 132/88مترمربع 
ثبتی  حوزه   10 دربیدهندجزءبخش  واقع  اصلی   -15 از  فرعی   1888 پالک  وبشماره 

نطنزخریداری عادی ازمالکین رسمی ابوالقاسم ومنور بهرامی
کشه  توکلی  عباس  139360302033001650-1393/12/11-آقای  شماره  رای   -11
فرعی  و بشماره پالک 81  بمساحت 571/60مترمربع  یکبابخانه  فرزند علی ششدانگ 
از 37- اصلی واقع درکشه جزء بخش 11  خریداری ازمالک رسمی سکینه ریاضتی 

کشه فرزند علی

12- رای شماره 139360302033001667-1393/12/16-خانم حشمت غفاری طرقی 
فرزندحبیب ششدانگ یکدرب باغ مزروعی ومشجر بمساحت 700 مترمربع و بشماره 
پایین طرق جزء بخش 11خریداری  از 141- اصلی واقع درباغستان  پالک 63 فرعی 

عادی ازمالک رسمی خانم باقری طرقی فرزندگداعلی وعباس غفاری
احترامی  سیدعباس  139360302033001712-1393/12/21-آقای  شماره  رای   -13
فرزندسیدعلی اکبر یکدانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکدرب باغ مشجروبمساحت 1280 
مترمربع وبشماره پالک 1403 فرعی از 33-اصلی واقع درنطنزجزءبخش 9 خریداری 

ازمالک رسمی خانم سکینه خانم مرتضویان
احترامی  سیدعباس  آقای   1393/12/21-139360302033001713 شماره  رای   -14
فرزندسیدعلی اکبرششدانگ یک قطعه باغ محصور با تاسیسات گلخانه بمساحت826 
مترمربع وبشماره پالک 1918 فرعی از 33-اصلی واقع درنطنزجزءبخش 9 خریداری 

ازمالک رسمی خانم سکینه خانم مرتضویان
طرئی  جواهرصباغ  خانم   1393/12/25-139360302033001738 شماره  رای   -15
 -134 از  فرعی   148 پالک  وبشماره  مترمربع   770 بمساحت  باغ  یکدرب  ششدانگ 
فرزندغالمرضا  ابدی  فرخ  ازمالک رسمی  اصلی واقع دریارندجزءبخش 10 خریداری 

ومعالواسطه ازناهید ابدی
16- رای شماره 139360302033001739-1393/12/25- خانم جواهر صباغ طرئی 
فرعی   129 پالک  وبشماره  806/05مترمربع  بمساحت  وانباری  باغ  یکدرب  ششدانگ 
ابدی  ازمالک رسمی محمدعلی  از 134- اصلی واقع دریارندجزء بخش 10 خریداری 

فرزندرمضانعلی ومع الواسطه ازناهیدابدی
احترامی  سیدعباس  139360302033001746-1393/12/21-آقای  شماره  رای   17
فرزندسیدعلی اکبرششدانگ یکباب گلخانه بمساحت859 مترمربع وبشماره پالک 1055 
فرعی از 33-اصلی واقع درنطنزجزءبخش 9 خریداری ازمالک رسمی اسماعیل عبادالهی 
ومحمودکشمیری  وغالمرضاعبادالهی  عباس  ازآقایان  الواسطه  ومع  وعادی  نطنزی 

وعلی علیپور
18- رای شماره 139460302033000001-1394/01/15-سیدمحمدجوادکاظمی کشه 
بمساحت  و  کارگاه  وحیاط  یکبابخانه  ازششدانگ  مشاع  دانگ  درسه  فرزندسیدمحمد 
382/70وبشماره پالک 260 فرعی از 37- اصلی واقع درکشه جزءبخش 11خریداری 

ازمالک رسمی سیدعبداله کاظمی فرزند سیدکاظم
محمد  فرزند  ابوفاضلی  عباس  19-139460302033000002-1394/01/16-آقای 
 -141 از  فرعی  پالک611  وبشماره  173/65مترمربع  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصلی واقع درباغستان پایین طرق جزءبخش 11 خریداری عادی ازمالک رسمی قدرت 

ابوفاضلی ومع الواسطه وعادی ازفاطمه کبیری طرقی
اله  فرزندحبیب  اوره  جراح  زهرا  20-139460302033000005-1394/01/17-خانم 
ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 414/16مترمربع وبشماره پالک 824 فرعی از 1- اصلی 
واقع دراوره جزءبخش 9 خریداری وانتقال قهری ازمالک رسمی ربابه جراح اوره و 
محمدعلی وزهرا شهرت همگی جراح   – اله  ورثه وی )حبیب-نرگس- مرحمت-قدرت 

اوره (
فرزندعباس  جاللیان  فاطمه  خانم   -1394/01/17-139460302033000003-21
ششدانگ یکدرب باغ مشجروبمساحت 589مترمربع وبشماره پالک 208 فرع یاز 141- 
اصلی واقعدرباغستان پایین طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنزخریداری عادی ومع 
وحاج  زاده  ازغالمرضافرج  وعادی  جاللی  زاده  فرج  رسمی شکراله  ازمالک  الواسطه 

رضا قلی جاللی سرکپه وحامدفرج زاده جاللی فرزندغالمرضا
السادات  اشرف  139460302033000004-1394/01/15-خانم  شماره  رای   -22
کاظمی کشه فرزندسیدابراهیم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه وحیاط کارگاه 
درکشه جزءبخش  واقع  اصلی   -37 از  فرعی  پالک 260  382/70وبشماره  وبمساحت 

11خریداری ازمالک رسمی فاطمه کاظمی کشه فرزنداسماعیل
23- رای شماره 139460302033000009-18/1/1394-خانم زهرا میرزاده حسینی 
فرزندسیداسمعیل ششدانگ یکباب اطاق قدیمی وفضای اطراف آن وبمساحت 65/70 
مترمربع وبشماره پالک 314 فرعی از 1- اصلی واقع دراوره جزءبخش 9 حوزه ثبتی 

نطنزخریداری ازمالک رسمی سیدعلی اکبرمیرزازاده حسینی
24-رای شماره 139460302033000006-1394/01/17 آقای سید پیمان کنعانی مقدم 
فرزند سید ناصر  ششدانگ یکدرب باغ  بسماحت 127/95 متر مربع و بشماره پالک 
622 فرعی از 52- اصلی واقع در وشوشاد جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی 

از مالک رسمی خانم گیالن دخت ریاحی سرشکی
25- رای شماره 139460302033000025-1394/01/31 آقای جلیل رضائی نسرانی 
فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه بمساحت 402 متر مربع و بشماره پالک 150 فرعی 

از 277- اصلی واقع در نسران  جزء بخش 11 
میرزاده  صدیقه  139460302033000027-1394/01/31خانم  شماره  –رای   26
و بشماره  متر مربع  بمساحت 316/09  یکباب خانه  احمد ششدانگ  فرزند  طباطبائی  
پالک 213 فرعی از 1- اصلی واقع در اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز انتقالی از 

مالک رسمی سید احمد میرزاده  طباطبائی و عادی از رقیه احمدی اوره 
تاریخ  انتشار نوبت اول: 1394/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :1394/04/01

عباسعلی عمرانی کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 
مفاد آرا

آیین  3/496 شماره:1394/16/48453-1394/3/16 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 
نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابر رای شماره 139460302013000181 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  بهرامی  حسن  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
انباری  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   1120042488 شناسنامه  شماره  به  اکبر 
به مساحت 158 مترمربع پالک 88 فرعی از 223 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
بخش  سنگباران  محله  انبار  برف  شهر  فریدونشهر  در  واقع  اصلی   223 از  فرعی   1
آقای شهرام سورانی محرز  مالک رسمی  از  الواسطه  مع  ثبت اصفهان خریداری   13

گردیده است.
2- برابر رای شماره 139460302013000028 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی حبیبی فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   14 شناسنامه  شماره  به  رضا 
182/30 مترمربع پالک 241 فرعی از 230 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 73و52 
فرعی از 230 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 
یدا... و علی قاسمی و آقای حسین و خانم ربابه  الواسطه از مالک رسمی آقایان  مع 

حوض ماهی محرز گردیده است. 
3- برابر رای شماره 139460302013000108 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خسرو رادعباسی فرزند 
ارزانی به شماره شناسنامه 3 صادره از دزفول در یک باب خانه به مساحت 595/20  
مترمربع پالک 38 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک 270 اصلی واقع در روستای 
میدانک دوم فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی ورثه آقای 

ارزانی زار عباسی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139460302013000109 شماره  رای  برابر   -4
ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
آقای علی محمد  ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  حوزه 
 حبیبی فرزند علی به شماره شناسنامه 13 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه و 
فوقانی مسکونی به مساحت 108/10 مترمربع پالک 437 فرعی از 231 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 
محرز  آخوره سفالئی  حبیبی  مراد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  اصفهان  ثبت   13

گردیده است.
5- برابر رای شماره 139460302013000123 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
رضائی  بهرام  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 
 فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 1666 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
و مجزی شده  مفروز  اصلی   230 از  فرعی   243 پالک  مترمربع   185/45  به مساحت 
ثبت   13 بخش  فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  اصلی   230 از  فرعی   133 پالک  از 
اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای اسدا... رضائی و خانم عصمت خلیقی محرز 

گردیده است.

6- برابر رای شماره 139460302013000009 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن رضائی فرزند 
عبدالعلی به شماره شناسنامه 146 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
 2 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   231 از  فرعی   438 پالک  مترمربع   168/20
 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای اسدا... رضائی محرز گردیده است.
7- برابر رای شماره 139460302013000175 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ملیانیان  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 
فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه 105 صادره از فریدونشهر در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/65 مترمربع پالک 2489 فرعی از 238 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در شهر فریدونشهر بخش 
امیرقلی موحدی محرز  از مالک رسمی آقای  الواسطه  13 ثبت اصفهان خریداری مع 

گردیده است.
8- برابر رای شماره 139460302013000176 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  اصالنی  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
قدرت ا... به شماره شناسنامه 1120091111 صادره از فریدونشهر در دو دانگ مشاع 
 238 از  فرعی   2489 پالک  مترمربع   184/65 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 
13 ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای امیر قلی موحدی محرز 

گردیده است.
9- برابر رای شماره 139460302013000177 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ملیانیان  محترم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 
دانگ مشاع  دو  در  فریدونشهر  از  به شماره شناسنامه 169 صادره  عبدالعلی  فرزند 
 238 از  فرعی   2489 پالک  مترمربع   184/65 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 
13 ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای امیر قلی موحدی محرز 

گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1394/04/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1394/04/16 
محسن مقصودی – رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی   1394/3/28-1394/03/54154 شماره:   3/602
در  اختالف مستقر  هیات حل  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1(رای شماره 139460302032000073 مورخ 1394/03/20 آقای رضا اخوان انوری 
فرزند غضنفر ششدانگ یک باب ساختمان مخروبه بر روی قسمتی از ششدانگ مزرعه 
میشاب پالک 20 اصلی برزاوند اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 319/22 

انتقال موروثی از طرف غضنفر عرب سرخی مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/04/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/04/15
م الف:623 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

مزایده اموال غیرمنقول
 3/102 شماره درخواست: 9410460372100005 شماره پرونده: 9109987199100156
شماره بایگانی شعبه: 930136 اجرای احکام حقوقی شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان 
آقای  علیه  پاکزاد  پرویز  آقای  له  930136ج11  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در 
نصرت ا... شیرانی فرزند محمدعلی ساکن اصفهان – میدان امام – بازار بزرگ قهوه 
کاشی ها – طالفروشی مبنی بر مطالبه مبلغ 7/541/704/800 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 21/500/000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ 480/000 ریال بابت نشر 
آگهی و مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
روز پنج شنبه مورخ 94/04/18 ساعت 9 صبح به منظور فروش 26/40 حبه مشاع از 
60 حبه مشاع ششدانگ پالکهای ثبتی 20 فرعی از پالک 4824و4825 اصلی بخش 5 
ثبت اصفهان که کارشناس رسمی دادگستری در نظریه ای که مصون از هرگونه ایراد 
 و اعتراض طرفین باقی مانده اعالم نمود محل ملک به آدرس اصفهان – خ.چهارباغ باال

 601/16 شماره  به  ساخت  پروانه  دارای  فوق  ملک  و  پالک18   – نگار  باغ  کوچه   - 
پنج  حد  در  و  متر  بیست  و  دویست  حدود  کل  عرصه  مساحت  به   86/9/6 مورخه 
مسکونی  واحد  یک  کدام  هر  فوقانی  طبقات  و  )پارکینگ(  پیلوت  همکف  شامل  طبقه 
سایر  و  بلوک  و  تیرچه  سقفها  پوشش   – بتنی  اسکلت  ساختمانی:  مشخصات  با 
متراژ  صدراالشاره  مطالب  به  عنایت  با  که  می باشد  نظریه  در  مندرج  مشخصات 
عرصه و اعیان )به صورت 4 واحد آپارتمان مسکونی مستقل( موقعیت و امکانات – 
قدمت ساخت )جدیداالحداث( و بررسی جمیع   – نوع کاربری )مسکونی(   – انشعابات 
انتقال  و  نقل  باال عرضه و ساخت و بالمعارض بودن جهت  جهات موثر در قضیه 
ساختمانی  ثبتی  مشخصات  با  مذکور  پالک  کل  پایه  نرخ  ارزش  عمرانی(  )طرحهای 
فوق در زمان مباشرت/جمعًا مبلغ 20/563/000/000 ریال که پنج دانگ مشاع مالکیت 
حبه   26/40 ارزش  نتیجه  در  که  می باشد  ریال   17/135/833/330 مبلغ  علیه  محکوم 
حداقل  می توانند  خرید  طالبین  می باشد.  ریال   7/541/704/800 مبلغ  به  آن   مشاع 
5 روز قبل از مزایده از محل مذکور به آدرس اعالمی بازدید و کسانی می توانند در 
به همراه داشته و برنده  مزایده شرکت کنند که حداقل ده درصد مبلغ فروش را نقداً 
 مزایده فردی است که باالترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید.م الف:6192 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر   1394/2/13-1394/04/32180 شماره:   3/270
یکدرب باغ پالک شماره 966 فرعی از شماره 128-اصلی واقع در هنجن جزء بخش 
10 حوزه ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای رضا زارع هنجنی فرزند 
عباس و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم مورخ 94/5/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
و ساعت  روز  در  که  می گردد  اخطار  مجاورین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
پذیرفته خواهد شد. تا 30 روز  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 

تاریخ انتشار:1394/04/01 م الف:42 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
حصر وراثت

شرح  به   17784 شماره  شناسنامه  دارای  دستگردی  مجیدی  علی  آقای   3/545
دادخواست به کالسۀ 734/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
در   11181 بشناسنامه  دستجردی  نادی  فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
تاریخ 91/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- فرج ا... مجیدی دستگردی ش.ش 100 )فرزند( 2- عزیزا... مجیدی 
دستگردی ش.ش 99 )فرزند( 3- نعمت ا... مجیدی دستگردی ش.ش 10 )فرزند( 4- علی 
مجیدی دستگردی ش.ش 17784 )فرزند( 5- مهدی مجیدی دستگردی ش.ش 19349 
)فرزند( 6- فردوس مجیدی دستگردی ش.ش 33 )فرزند( 7-  زینت مجیدی دستگردی 
با  اینک  )فرزند(.   23761 ش.ش  دستگردی  مجیدی  حمید   -8 )فرزند(   19350 ش.ش 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  او باشد  از متوفی نزد  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6855 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان



قال الحسين عليه السالم :
چون براى عاقل مشكلى پيش آيد، غم خود را با هوشيارى و دورانديشى از ميان مى برد و عقل را 

به چاره جويى وامى دارد.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

 یادش گرامی و راهش رپ ررهو باد

 جناب آاقی رفیعی

  زعت با عمر طول و سالمتی و رفته دست از زعزی آن ربای الهی رحمت و غفران. ساخت اندوهگین نیز را  ما زبرگواراتن فقدان مارد

 .خوااهنیم متعال رپوردگار از عالی جناب ربای

 روزانهم زاینده رود

 حسین امیری   آاقی جناب

 خدمتگذاری  توفیق و روزافزون موفقیت شما ربای ، نموده رعض تبریک شما هبرا  شهردار شاهین شهر   عنوان هب عالی حضرت انتصاب

 .نمامیی می مسالت منان ازید ردگاه از را  مستمر 

 روزانهم زاینده رود
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مهلت ارسال صورت معامالت فصل بهار سال جاری 
از طریق سامانه www.tax.gov.ir یا ارسال لوح 

فشرده حداکثر تا پایان تیر ماه میباشد.

مودیان محترم  مالیاتی: 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 
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