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 در ایران اولویت دارند
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معاون حمل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري اصفهان 
اعالم كرد: خيابان طالقان��ي،  حدفاصل ميدان امام 

حسين)ع( تا چهارراه طالقاني به منظور...

شهردار اصفهان گفت: قرار نيس��ت برنامه هاي شاد 
فقط مخصوص به يك سري از محالت شهر اصفهان 

باشد بلكه حق تمام مردم شهر است...`

رييس سازمان سينمايی با اش��اره به اينكه جشنواره 
 فيلم ك��ودک و نوجوان از س��ال آينده مج��زا برگزار

 می شودگفت: امسال همچون سال های...

هافبك تيم فوتبال ذوب آهن اصفه��ان اعتقاد دارد 
باخت به ملوان ب��رای اين تيم يك زن��گ خطر بوده 

است.مهدی رجب زاده، در مورد شكست...

سخنگوی وزارت ارشاد با بيان اينكه موضوع بازگشايی 
دفتر بی بی سی در تهران فعاًل مطرح نيست، از صدور 
مجوز فعاليت يك هفته ای برای اين شبكه تلويزيونی 
 برای تهيه گزارش هايی پيرامون مسائل هسته ای خبر

داد. حسين نوش آبادی س��خنگوی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، پيرامون خبر رفع تعليق فعاليت 
بی بی س��ی در ايران گف��ت: بحث بازگش��ايی دفتر 
بی بی س��ی در تهران فعاًل مطرح نيس��ت؛ بلكه تنها 
يك مجوز مح��دود برای ي��ك فعالي��ت خبری يك 
هفت��ه ای با هدف تهيه گزارش��ی م��وردی پيرامون 
 موض��وع هس��ته ای ب��ه BBC WORLD داده 

شده است....

ي��ران و جمه��وری  ريي��س جمه��وری ب��ا اش��اره ب��ه اش��تراكات تاريخ��ی، فرهنگ��ی و دين��ی دو مل��ت ا
آذربايج��ان تصري��ح ك��رد: جمه��وری اس��المی اي��ران ب��رای توس��عه روزاف��زون رواب��ط ب��ا كش��ورهای همس��ايه 
 از جمل��ه جمه��وری آذربايجان اولوي��ت قائل اس��ت و از ارتقای س��طح رواب��ط دو كش��ور در همه زمينه ها اس��تقبال 
می كند. حسن روحانی، در ديدار شاهين مصطفی اف،  وزير صنعت و اقتصاد جمهوری آذربايجان و رييس آذری كميسيون 

مشترک همكاری های اقتصادی ايران و آذربايجان، با اظهار خرسندی از ايجاد پيشرفت در توسعه روابط دو كشور 
در دو سال اخير، تالش برای رسيدن مناسبات تهران - باكو به جايگاه شايسته...

تا شهريور ماه فشار بر روی طال همچنان وجود دارد. 
طال در انتظار آمارهای اقتصادی و نوسان دالر بوده و 
در بازار ايران نيز پس از توافقات تقاضا برای خريد طال 

كمی افزايش يافته است.
هوشنگ شيشه بران با اش��اره به وضعيت طال اظهار 
داشت: در حال حاضر نمی توان پيش بينی كرد؛  چون 
عوامل مختلف سبب نوسانات می شود؛ ولی در 10 روز 
گذشته در سال 1996 و سقوط انس طال به كمتر از 
هزار و 100 دالر در سال 2009 ميالدی آمار جالبی 

از نوسانات داده است كه داليل خاص خود را دارد. 
وی افزود: يكی از آنها افت سهام بازارهای...

خيابان طالقاني 
 مسدود مي شود

توس�عه فضاهاي ورزشي را،  
دردستوركارخود داریم

اصفهان ميزبان جشنواره 
فيلم كودک شد

زنگ خطری كه برای
 ذوب آهن به صدا درآمد 

مجوز فعاليت BBC در ایران 
مرتبط با مسائل هسته ای است 

بازار طال در انتظار 
نوسان دالر است 
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قرارداد قطار 
سریع  السير  

اصفهان-قم- تهران 
منعقد می شود

اصفهان جلوتر از دیگر استان هاست
در تدوین برنامه ششم توسعه:



وزیر دفاع انگلیس در س��فرش ب��ه بغداد درب��اره میزان حمالت 
نیروهای کش��ورش علیه داعش در این کش��ور اعالم کرد: هشت 
جنگنده تورن��ادوی نیروهای س��لطنتی تاکنون 1 ه��زار و162 
ماموریت انجام داده و از پایگاه خود در قبرس 251 حمله هوایی 

در عراق انجام داده اند.
مایکل فالون، وزیر دفاع انگلیس در این باره گفت: ما می خواهیم 
تضمین کنیم که چنین میزان عملیات دش��واری را انجام داده و 
اعالم کنیم که مدت ماموریت اس��کادران ش��ماره 12 خود را تا 

مارس 2017 تمدید می کنیم.
وزیر دفاع انگلیس،  با رد احتمال اعزام نیروهای زمینی این کشور 
به عراق خاطرنشان کرد: دولت عراق تاکنون چنین درخواستی از 

این کشور نداشته اند.
اندرو پلفورد، فرمانده نی��روی هوایی ارتش انگلیس در واکنش به 
تمدید مدت ماموریت اسکادران ش��ماره 12 عنوان کرد: تمدید 
ماموریت اسکادران شماره 12 به نیروهای هوایی سلطنتی اجازه 
خواهد داد تا به ارائه همکاری منجر به فرد و با ارزش خود با ائتالف 

ضد داعش ادامه دهد.
پیش از ای��ن دیوید کامرون، نخس��ت وزیر انگلی��س مدت زمان 
 حمالت اس��کادران ش��ماره 12 را تا م��ارس 2016 تعیین کرده

 بود.

فالون در ادام��ه اظهاراتش خاطرنش��ان کرد: جنگن��ده های ما 
چندین ه��زار ماموری��ت و صدها حمل��ه انجام داده ان��د و با این 
کار ب��ه نیروه��ای عراقی ب��رای عقب ران��دن داع��ش از مناطق 
 کردنش��ین و ش��هرهای کلیدی چ��ون تکری��ت و بیجی کمک 

کرده اند.
وی ب��ا تاکید بر اهمی��ت ماموری��ت نیروهای انگلی��س در عراق 
خاطرنش��ان کرد: تروریس��ت های داعش تهدیدی علیه امنیت 
 عراق، س��وریه، منطقه و حت��ی خیابان های انگلیس محس��وب

 می شوند و همین دلیل روشن می کند که تضمین ادامه ماموریت 
 نیروهای انگلیس در ایفای نقش خود برای شکس��ت این وظیفه

 ماست.

 

آیت اهلل اکبر هاش��می رفس��نجانی،  رییس مجمع تش��خیص 
 مصلحت نظام در س��ی و دومین اج��الس مدیران و روس��ای

 آموزش و پرورش کشور که در س��الن همایش های برج میالد 
برگزار شد اظهار داش��ت: این اجالس منظم که با ابتکار شهید 
رجایی و باهنر ایجاد شده، اجالس خوبی است و شهید رجایی 
و ش��هید باهنر حقیقتاً تحول خواه  بودند ؛  بع��د از انقالب نیاز 
به تحول آموزش و پرورش داش��تیم و آنها این ابتکار را برعهده 

گرفتند که تا  امروز ادامه دارد.
وی ادامه داد: جلسه شما بسیار مهم است و افرادی که در اینجا 
حضور دارند، حقیقتاً تأثیرگذارتری��ن بخش مدیران و معلمان 
جامعه ما هستند؛  چرا که 12 میلیون نونهال کشور را زیر پوشش 
دارند و باید آنها را به شخصیت های بزرگ آینده تبدیل کنند. از 
شما مدیران و رؤسا که بگذریم به معلمان می رسیم و عظمت کار 

برای معلمان است.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: هیچ کس مانند 
معلمان نقش خودش را نمی شناسد ؛ آنها کار اصلی را باید انجام 
داده و با روح وروان فرزندان ما مستقیماً سر و کار دارند و کلمه 

کلمه معلمان روی شخصیت و آینده کشور تأثیرگذار است.
هاشمی رفس��نجانی گفت: خانواده بزرگ آموزش و پرورش به 
خاطر بزرگی و حج��م زیاد و وجود 12 میلی��ون دانش آموز در 
اقصی نقاط کش��ور حضور دارد ؛یعنی این خان��واده در محیط 
عشایر، روستاهای کوچک و مرزها با قلب کشور هستند؛ بنابراین 

باید روی مجموعه آموزش و پرورش حساب بیشتری باز می شد و 
بشود؛ بزرگی و حجم باال بهانه ای است برای اینکه نمی توان آنچه 

الزم است به آموزش وپرورش داد و باید تبعیض را برطرف کرد.
وی با اشاره به شخصیت وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: آقای 
دکتر فانی از شخصیت های قدیمی و دوس��تان نزدیک شهید 
باهنر و شهید رجایی است؛ بنابراین از یار شهدا انتظار داریم که با 
کمک شما روسای آموزش و پرورش تحولی بزرگ در بین جامعه 

و اسالم ایجاد کند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شعار اجالس 
مدیران و روسای آموزش و پرورش افزود: شعار خوب و متناسب 
با شرایط و زمان انتخاب کرده اید؛ من االن زمان را زمان تحول 
می دانم، تحول واقعی که کشور به آن نیاز دارد. ما در دوره گذشته 
دچار انحراف بزرگی شدیم و قبل از آن همیشه فراز و نشیب هایی 

داشتیم و افراط و تفریط همیشه به ما آسیب رسانده است.
هاشمی رفسنجانی ادامه داد: عده ای تندروی بی ترمز که افراطی 
هستند، همیشه به کشور آسیب رس��اندند؛ البته وجودشان در 
شرایط حال بی ثمر نیست و می تواند مفید باشد؛ ولی از افراط و 
تفریط در کشور بهره ای نمی بریم. اولین اشکال آن این است که 

مخالف با اسالم و قرآن است.
وی افزود: شاید افراطیون تصور می کنند بهترین کارها را انجام 
می دهند و شاید از نظر خودشان فداکاری حساب می شود؛ اما این 
فداکاری مانند فداکاری هایی است که گروه هایی خود را به عنوان 

مجاهدین پیشتاز اسالم به نام داعش، طالبان و بوکوحرام به این 
روز انداختند و اسالم را اینگونه بدنام می کنند و آن را مساوی با 
سربریدن، خفقان و فشار نشان می دهند. این تفکر سلفی وهابی 
قرن ها پیش شکل گرفت؛  در شرایطی که اوضاع ایجاب می کرد 
چنین چیزی باشد و از آن مقطع تا به حال گاهی خاموش و بلند 

می شوند و متأسفانه آسیب می رساند.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام تأکید ک��رد: افراط و 
تفریطی که ما در داخل از آن رنج می بریم، جهانی شده و درهر 
صورت این جریان ها که زمینه سربازگیری آسان و ارزان دارند، 
وج��ود دارد، یعنی جوان های��ی که ناراضی و ناراحت هس��تند 
احساس مظلومیت می کنند؛  با چیزهای قوی آنها را جذب کرده 
و از این به بعد وارد معرکه می شوند و به جای ساختن انسان ها آنها 
را این گونه قربانی می کنند؛ ما در این شرایط هستیم و مهم ترین 

نیاز ما تحول همه جانبه و واقعی است نه شعاری.
هاشمی رفسنجانی با طرح این پرسش که چگونه تحول ایجاد 
کنیم خاطرنش��ان کرد: خداوند درس ایجاد تحول را به ما داده 
و نباید فراموش کنیم که راه تحول چیس��ت؛ آیه شریفه قرآن 
می فرماید انتظار نداشته باشید که خداوند سرنوشت شما را از 
راه دیگری درست کند، اگر هم خدا بخواهد کاری کند، از درون 
خودشان شروع می کند. انسان باید خودش تحول آفرین باشد 
و اصالح شود؛ وقتی انس��ان متحول شد، اطراف خود را متحول 
می کند و این یک جمله کوتاه همه درس ه��ای اجتماعی را در 

خود دارد.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید تحول خواه باش��ند، تأکید کرد: 
در این مقطع این اتفاق افتاد و مردم ما در بدترین ش��رایطی که 
همه چیز از طرف شورای نگهبان، دولت و نهادهای امنیتی برای 
جلوگیری از انتخابات درست تحت فش��ار زیاد بودند، متحول 
ش��دند و مردم این تحول را به وج��ود آوردن��د. بنابراین مردم 

خودشان تغییر ایجاد کردند.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: مردمی که فکر 
می شد مأیوس و خمود هس��تند، یک دفعه و در یک لحظه در 
سراسرکشور و چند روز پیش از انتخابات که زلزله به وجود آمد 
به صحنه آمدند، به خصوص جوانان خواست خود را بی هزینه و با 
حضور معمولی در جامعه نشان دادند و آنها را ترساندند و حداقل 
تصمیم گرفتند که »درویی« که می خواستند بکنند، نکنند و با 
جمله ارزشمند رهبری که فرمودند رأی مردم حق الناس است، 
مردم توان دیگری گرفتند.هاشمی رفسنجانی ادامه داد: در این 
زمان مس��ووالن نهیب خوردند که مبادا حق الناس را بخورید؛ 
کس��ی نمی تواند حق الناس را بخورد حتی خداوند. البته خدا 
عادل است و از طرف مظلومان حق شان را به ظالم ها نبخشیده و 
کسی که ظلم می کند تا حق مظلوم را ادا نکند، هیچ راهی برای 
سعادت ندارد. ظالم از تجاوز خود شاید بهره ای برده اما در باطن 

همه چیز را باخته است.

هاشمی رفسنجانی در اجالس روسای آموزش و پرورش؛

تندروهای بی ترمز، به کشور آسیب زدند

يادداشت
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محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد 
ملی در گفت وگو ب��ا فارس به ارزیابی خ��ود از توافق ایران 
و 1+5  در وین پرداخت و اظهار داش��ت: ای��ن توافق یکی 
از اتفاقات تاریخ سیاس��ی معاصر ایران اس��ت. ب��ه اعتقاد 
 حق ش��ناس دولت یازدهم در مس��اله مذاکرات سیاس��ت

 برد-باخت را به سیاست برد- برد تغییر داد و اولین حرکت 
برای تحقق این خواس��ته،  انتقال پرونده هسته ای ایران از 
ش��ورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه بود؛ یعنی نگاه 

امنیتی از پرونده زدوده شد.
وی تصریح کرد: آقای روحانی در چینش مذاکره کنندگان 
با هوش��مندی تمام علی اکبر صالحی را که باالترین مقام 
سیاست خارجی دولت احمدی نژاد بود را به عنوان مسوول 
فنی در پرونده هس��ته ای نگه می دارد تا ب��ه نظرات طیف 
مقابل نیز توجه شود.عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 
اظهارنظر مقامات عالی رتبه نظام همچون رییس مجلس، 
رییس قوه قضاییه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و ناطق نوری را نش��ان دهنده یکپارچگ��ی نظام جمهوری 

اسالمی ایرانی در حل و فصل پرونده هسته ای دانست.

س��یدناصر موس��وی الرگانی نماینده مردم فالورجان در 
مجلس ش��ورای اس��المی در گفت وگو با ف��ارس، برجام 
 را حاوی ض��د و نقیض گویی های بس��یار خوان��د و گفت:

 جان کری در چند روز اخیر گفته اس��ت اگر س��ایت های 
نظامی ایران در دسترس ما قرار نگیرد، اصاًل توافقی صورت 
نخواهد گرفت؛ در حالیکه یکی از خطوط قرمزی که مقام 
معظم رهبری در جلس��ه با کارگزاران نظام مطرح کردند 

بازدید از پایگاه ها و سایت های نظامی است.
موسوی الرگانی گفت: توضیحات کری برای کنگره نشان 
از آن دارد که متن برجام دارای ابهاماتی است و یا اینکه در 
آن،  طوری از واژگان اس��تفاده شده است که برداشت های 
متفاوت از آن صورت می گیرد؛  ب��ه همین دلیل وزیر امور 

خارجه آمریکا باید به اعضای کنگره توضیح می دهد.
وی خاطرنش��ان کرد: فرصت غیر قطعی هشت، 10 یا 15 
س��اله برای ما جهت انجام تحقیقات هس��ته ای، بازگشت 

بعضی توانایی های هسته ای ما را مشکل می کند.

شماری از نمایندگان کنگره آمریکا قرار است طی سفری 
یک هفته ای به سرزمین های اشغالی که با هزینه » ایپک« 
،کمیته روابط عمومی آمریکا و اسراییل،  صورت می گیرد، 
برای مخالفت با توافق هس��ته ای توجیه شوند. به گزارش 
روزنامه شهروند، گاردین در گزارشی با اشاره به این موضوع 
نوشته اس��ت: این ضیافت س��االنه که از س��وی » آیپک« 
)کمیته روابط عمومی آمریکا و اسراییل( تدارک دیده شده 
قرار است میزبان 60 نماینده کنگره باشد که در هتل های 5 
ستاره اقامت خواهند داشت.آیپک همواره درصدد بوده تا 
دست کم 80 درصد از اعضای کنگره را در هر دوره، حداقل 

یک بار به سرزمین های اشغالی دعوت کند.
 بورگر نوشت: این اقدامی است با هدف تاثیرگذاری بر نظام 

سیاسی آمریکا صورت می گیرد.
پیش��تر این تور مس��افرتی به مس��أله بحران اس��راییل و 
فلسطین از دیدگاه رژیم اسراییل )صهیونیستی( اختصاص 
داده می شد؛ اما طی سال های اخیر تمرکز آن بر سر موضوع 
هسته ای ایران و حاال برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
اس��ت. بورگر عنوان کرد: در حالی  که در حرفه خبرنگاری 
از آیپک به عنوان البی یهودی - آمریکایی یاد می شود، اما 
حاال این مضمون، باالخص بر س��ر توافق هس��ته ای ایران، 
مصداق کمتری دارد. نظرس��نجی ها حاکی از آن است که 
یهودیان مقیم آمریکا از دیپلماس��ی ب��اراک اوباما و دولت 
وی حمایت می کنند. یک نظرس��نجی ص��ورت گرفته از 
سوی ژورنال یهودی » ال ای« فاش ساخت که 48  درصد 
 از شرکت کنندگان حامی توافق با ایران هستند؛ با این حال

 » ایپک« به شدت علیه این توافق فعالیت می کند.

محمدحسین صفارهرندی،  در هفتمین دوره طرح والیت 
اس��تانی که با عنوان گردش در مدار خورشید، در سالن 
اجتماعات شهدای گمنام دانشگاه بین المللی امام خمینی 
 )ره( قزوین برگزار ش��د اظهار کرد: تحلیل های درس��ت

 ام��روز، خبرهای قطع��ی آینده هس��تند؛ همان گونه که 
بسیاری از خبرهایی که این روزها می شنویم تحلیل های 
چند سال پیش اس��ت. وی با تاکید بر اینکه مقام معظم 
رهبری نیز همیش��ه می فرمودند آمریکایی ها می گویند 
حتی یک سانتریفیوژ هم نمی توانیم داشته باشیم تصریح 
کرد: آنچه در جمع بندی هس��ته ای به دست آمد نه چیز 
خوبی بود و نه چی��ز بدی و صرفا خواس��ته های حداقلی 
ما در آن لحاظ شده اس��ت؛ اما در مقایسه با آنچه آنان در 
گذش��ته از ما انتظار داش��تند، چیز خوبی بود. وی اعالم 
کرد: ای��ن پیروزی، مطلق نیس��ت و به گفت��ه خود آقای 
ظریف چیزی نیس��ت که بخواهیم برای آن سوت و کف 
 بزنیم؛ اما نس��بت به آنچه آنان از ما انتظار داشتند، خوب

 بود.

ادعای عجیب و غريب 
يک اصالح طلب درباره صالحی

 استدالل عجیب يک نماينده
 در ارتباط با ابهام جدی برجام!

يک کالس توجیهی متفاوت
 در اسرايیل!

 نظر صفار
 درباره توافق هسته ای

شنیده ها 

ماموريت  انگلیس در ائتالف ضد  داعش تمديد شد

رییس جمه��وری با اش��اره به اش��تراکات تاریخ��ی، فرهنگی 
و دین��ی دو ملت ای��ران و جمه��وری آذربایج��ان تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روزافزون روابط با کشورهای 
همس��ایه از جمله جمه��وری آذربایجان اولویت قائل اس��ت و 
 از ارتقای س��طح روابط دو کش��ور در همه زمینه ها اس��تقبال 

می کند.
 حس��ن روحانی، در دیدار ش��اهین مصطفی اف،  وزیر صنعت 
و اقتص��اد جمه��وری آذربایج��ان و رییس آذری کمیس��یون 
مش��ترک هم��کاری ه��ای اقتص��ادی ای��ران و آذربایج��ان، 
ب��ا اظه��ار خرس��ندی از ایج��اد پیش��رفت در توس��عه روابط 
دو کش��ور در دو س��ال اخیر، تالش برای رس��یدن مناس��بات 
تهران - باک��و به جایگاه شایس��ته دو ملت را م��ورد تأکید قرار 
داد و گف��ت: دو کش��ور ظرفیت ه��ای فراوان��ی در زمینه های 
 مختلف ب��رای توس��عه بی��ش از پیش رواب��ط و هم��کاری ها

دارند.
 ریی��س جمهوری ب��ا بی��ان اینک��ه بع��د از توافق هس��ته ای

 شرکت های متعددی از سراس��ر دنیا خواهان سرمایه گذاری 
در ایران هس��تند اظهار داش��ت: بدیهی اس��ت همس��ایگان و 
 از جمل��ه جمه��وری آذربایج��ان در ای��ن زمین��ه اولوی��ت 

دارند.
روحانی با اشاره به اینکه کریدور شمال - جنوب در تحکیم روابط 
دو کش��ور جایگاه ویژه ای داردگفت: جمهوری آذربایجان می 
تواند دروازه ایران برای ارتباط با منطقه قفقاز باشد و آذربایجان 
نیز می توان��د از طریق ایران به خلیج ف��ارس و دریای عمان در 
ارتباط با س��ایر مناطق دنیا قرار گیرد؛ بنابراین ضروری اس��ت 
 برای اس��تفاده از این ظرفی��ت، همکاری های خ��ود را تقویت 

کنیم.
رییس جمه��وری هم��کاری در زمین��ه نفت و ان��رژی را یکی 
دیگ��ر از م��وارد مه��م در تحکیم رواب��ط و هم��کاری های دو 
کش��ور دانس��ت و گفت: س��رمایه گذاری مش��ترک دو کشور 
در دری��ای خ��زر م��ی توان��د آغاز مناس��بی ب��رای س��رمایه 
 گ��ذاری های مش��ترک در بخ��ش ه��ای مختلف نف��ت و گاز

 

باشد.
»ش��اهین مصطف��ی اف«،  وزیر صنع��ت و اقتص��اد جمهوری 
آذربایج��ان نی��ز در ای��ن دیدار ب��ا تبری��ک موفقی��ت بزرگ 
کش��ورمان در موض��وع هس��ته ای، اظه��ار داش��ت: دول��ت 
و مل��ت آذربایج��ان از این دس��تاورد و موفقیت ب��زرگ دولت 
ای��ران بس��یار خوش��حال اس��ت و مطمئن هس��تیم ک��ه این 
توافق ب��ه نفع صل��ح و ثبات در منطق��ه و جه��ان خواهد بود و 
 می تواند دس��تاوردهای بس��یار مفیدی برای ملت ها داش��ته

 باشد.
وی با بیان اینکه روابط و همکاری های دو کش��ور پس از دیدار 
رؤس��ای جمهوری ایران و آذربایجان در سطح بسیار باالیی در 
حال پیشرفت اس��ت، به هیات عالی رتبه اقتصادی همراه خود 
در سفر به تهران اشاره کرد و گفت: جمهوری آذربایجان مصمم 
است با تمام توان مناسبات خود با ایران را در زمینه های مختلف 
از جمله در بخش ه��ای انرژی، تجارت، حم��ل و نقل، صنعت، 
 کشاورزی، نفت و پتروشیمی و بانکداری بیش از پیش گسترش

 دهد. 

س��خنگوی وزارت ارش��اد با بیان اینکه موضوع 
بازگش��ایی دفت��ر بی بی س��ی در ته��ران فعاًل 
مطرح نیس��ت، از ص��دور مج��وز فعالیت یک 
هفته ای برای این ش��بکه تلویزیونی برای تهیه 
 گزارش هایی پیرامون مس��ائل هس��ته ای خبر

داد.
 حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، پیرامون خبر رفع تعلیق فعالیت 
بی بی سی در ایران گفت: بحث بازگشایی دفتر 
بی بی سی در تهران فعاًل مطرح نیست؛ بلکه تنها 
یک مجوز محدود برای یک فعالیت خبری یک 
هفته ای با هدف تهیه گزارشی موردی پیرامون 
 موضوع هس��ته ای به BBC WORLD داده 

شده است.
وی تاکید کرد: ای��ن مجوز در پی درخواس��ت 
 ای��ن ش��بکه خب��ری تلویزیون��ی و از س��وی

 کمیته ای س��ه جانبه متش��کل از نمایندگان 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، وزارت امور 
خارجه و نهادهای امنیتی و اطالعاتی داده شده 
و مقرر ش��ده اس��ت که با رعایت تمامی جوانب 
و ش��ئونات مورد نظر نظام جمهوری اس��المی 
 ایران و فعالیت رسانه ای تعریف شده در کشور 

باشد.
 BBC WORLD نوش آبادی با بی��ان اینکه
پی��ش از ای��ن ه��م در ای��ران فعالیت داش��ته 
و حت��ی در دول��ت قب��ل ه��م ای��ن فعالی��ت 
برقرار بوده اس��ت، گف��ت: این ش��بکه خبری 
تلویزیونی در ته��ران دفت��ر دارد؛  ولی فعالیت 
 آن در چن��د س��ال پی��ش ب��ه حال��ت تعلیق

 درآمد.
 اینکه گفته شده وزارت ارشاد از فعالیت دفتر این 
شبکه در تهران، رفع تعلیق کرده است؛ صحت 

ندارد. این موضوع فعاًل هم مطرح نیس��ت و در 
دستور کار ما قرار ندارد.

س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
افزود: ب��ر اس��اس این مج��وز مح��دود و یک 
هفته ای که مربوط به هفته آخر مرداد اس��ت، 
ی��ک تیم خب��ری هلن��دی ب��ا مج��وز فعالیت 
 ب��رای BBC WORLD و ب��ا ه��دف تهی��ه

 گزارش هایی پیرامون موضوع هسته ای به ایران 
خواهند آمد و همانطور که گفت��م این موضوع 
با رعایت تمام��ی جوانب امنیتی و ب��ا تاکید بر 
دوری از س��یاه نمایی و صرفاً در جهت انعکاس 
 واقعیت ه��ا در خص��وص این موض��وع خواهد

 بود.
این مقام مس��وول در وزارت ارش��اد با اشاره به 
فعالیت رس��انه های متعدد خارج��ی در ایران 
که بس��یاری از آنها در تهران هم دفت��ر دارند، 
صدور ه��ر گونه مجوز به ش��بکه فارس��ی زبان 
بی بی س��ی را تکذیب و تاکید کرد: بی بی سی 
فارس��ی در ته��ران دفتر ن��دارد. ضم��ن اینکه 
فعالیت های این ش��بکه در راس��تای انعکاس 
واقعیت های جامع��ه ایران نب��وده و هیچگونه 
 مجوزی ب��رای فعالی��ت به ای��ن ش��بکه داده 

نشده است.

سخنگوی وزارت ارشاد :روحانی در ديدار وزير صنعت و اقتصاد جمهوری آذربايجان گفت:

مجوز فعالیت BBC در ايران مرتبط با مسائل هسته ای استهمسايگان برای سرمايه گذاری در ايران اولويت دارند
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در ديدار با وزير خارجه صربستان؛

آمريکا درحال بازی
 با مهره داعش است

رییس مجلس شورای اس��المی گفت: به نظر می رسد، 
آمریکا در حال بازی با مهره داعش در منطقه اس��ت و 
عدم اقدام جدی آنها در قبال این پدیده ش��وم، آن را به 
سمت تشدید جنایت تحریک کرده و این به ضرر ثبات 

در منطقه است.
 »ایوتس��ا داچیچ« وزیر امور خارجه صربس��تان که به 
تهران سفر کرده است، با علی الریجانی رییس مجلس 

شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
علی الریجانی در ابتدای این دیدار، با اشاره به پیشینه 
 خوب مناس��بات دو کش��ور گفت: ایران و صربس��تان

 می توانند در زمینه های سیاسی، اقتصادی، صنعتی و 
علمی- دانشگاهی با هم همکاری داشته باشند.

وی ب��ر لزوم افزای��ش رفت و آم��د مقامات سیاس��ی و 
پارلمانی دو کش��ور به منظور فراهم کردن زمینه های 
 الزم برای ارتقاء س��طح رواب��ط ایران و صربس��تان در

 زمینه های مختلف تاکید کرد.
رییس مجلس شورای اس��المی، با اش��اره به تحوالت 
منطقه به مقایسه آن با تحوالت بالکان در دهه گذشته 
پرداخ��ت و افزود: تح��والت کنون��ی در خاورمیانه نیز 
همانند بح��ران بالکان تا حد زی��ادی در نتیجه دخالت 
عوامل بیرونی اس��ت که نمی خواهند آرامش به منطقه 

بازگردد.
الریجانی ب��ا انتق��اد از عدم برخ��ورد ج��دی آمریکا و 
همپیمانانش با معضالت کنون��ی در منطقه بیان کرد: 
به نظر می رسد، آمریکا در حال بازی با مهره داعش در 
منطقه است و عدم اقدام جدی آن ها در قبال این پدیده 
شوم، آن را به سمت تشدید جنایت تحریک کرده و این 
به ضرر صلح و ثبات در منطقه است. وی در پایان گفت: 
توسعه روابط دوستانه با کشور های حوزه بالکان به ویژه 
جمهوری صربس��تان مورد توجه مس��ووالن جمهوری 

اسالمی ایران قرار دارد.
در ادام��ه این دی��دار، ایوس��تا داویچ با اش��اره به نقش 
و جای��گاه برجس��ته جمه��وری اس��المی ای��ران در 
منطق��ه و جهان گفت: صربس��تان خواس��تار توس��عه 
 مناس��بات با ایران در همه زمینه هاست و در این راستا 
همکاری های پارلمانی میان مجالس دو کشور از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
وی از برگزاری کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور 
در آینده نزدیک خبرداد و گفت: توس��عه و گس��ترش 
ارتباط��ات و هم��کاری ها ب��ا ای��ران در زمین��ه های، 
اقتصادی، صنعتی و علمی دانشگاهی و توسعه صنعت 
 گردشگری مورد توجه جدی مسووالن صربستان قرار

 دارد.



شهرستانها

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس  گفت: پروژه تصفیه خانه گلپایگان 
پیش��رفت فیزیکی ۸۰ درصدی داش��ته و در صورت تامین اعتبار حدود ۵۰ 

میلیارد ریالی تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.
سید محمدحسین میرمحمدی در حاشیه بازید از پروژه تصفیه خانه شهرستان 
گلپایگان در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: پ��روژه تصفیه خانه گلپایگان در 
ماه های اخیر پیشرفت به نسبت خوبی داشته  و در مجموع امور مربوط به ابنیه، 
تجهیزات و کارگاه ها به صورت میانگین حدود ۸۰ درصد پیشرفت کرده است.

وی افزود: در ح��ال حاضر بس��یاری از کارها انجام ش��ده و اقدامات خوبی در 

راس��تای خرید تجهیزات الکترومکانیکال این پروژه صورت گرفته است؛  اما 
پروژه با مش��کل اعتبارات روبه رو بوده و برای تکمیل نیاز به حدود ۵ میلیارد 
تومان اعتبار دیگر دارد.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با اشاره به 
گزارش مدیران اجرایی این پروژه گفت: با پیشرفتی که در پروژه حاصل شده 
در صورت حمایت وزارت نیرو و ش��رکت آب و فاضالب کش��ور در تخصیص و 
تزریق اعتبار مورد نیاز، این پروژه  ظرف دو سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی به روند پیشرفت طرح آب رسانی به شهرستان گلپایگان اشاره و بیان کرد: 
در این طرح بزرگ مس��یرهای اصلی انتقال مانند مسیرهای منتهی به گوگد 

و گلشهر انجام شده و تنها مسیر میانی ش��هرهای گوگد و گلشهر به طول 2۰ 
کیلومتر باقی مانده است.

میرمحمدی تصریح کرد: اجرای این مسیر انتقالی به 2۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد که امیدوار هستیم این مبلغ هم برای تکمیل و لوله گذاری در مسیر 

مذکور هرچه زودتر تخصیص یابد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از آب شرب سالم یکی از دغدغه های مسووالن و 
مردم شهرستان است و اجرای پروژه تصفیه خانه و خط انتقال آب از مطالبات 

به حق مردم بوده و باید هرچه زودتر تکمیل شود.

مسوول میراث فرهنگی نایین :

آغاز مرحله جدید مرمت حسینیه 
تاریخی نوآباد نایین 

مسوول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نایین 
گفت: مرحله جدید مرمت حسینیه تاریخی نوآباد نایین آغاز شد.

محمود مدنیان با اشاره به آغاز مرحله جدید مرمت حسینیه تاریخی 
نوآباد نایین اظهار داشت: با توجه به اهمیت این حسینیه و مشارکت 
مردمی و اهالی محل، در چند س��ال اخیر اقدامات مرمتی بس��یار 
خوبی در این بنای تاریخی انجام شده و ادامه آن در سال جاری نیز 

درحال اجرا است.
وی افزود: از اقدامات اساسی مرمتی انجام شده در این بنای تاریخی، 
می توان به سبک سازی و ایزوله بام حسینیه تاریخی نوآباد، آجرفرش 
پش��ت بام، بدنه سازی بخش��ی از حس��ینیه و میدان چه، بازسازی 

طاق های فرو ریخته اشاره کرد.
مسوول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نایین 
تصریح کرد: در ادامه برنامه های مرمتی با همکاری و مشارکت اهالی 
محل، اجرای سنگ فرش کف و بدنه سازی میدان چه و معابر منتهی 

به آن آغاز شده است.
وی بیان کرد: با توج��ه به قرار گرفتن این مح��ل در مرکزیت بافت 
تاریخی ش��هر و اهمیت این بن��ای تاریخی، ام��کان حضور متعدد 
گردشگران داخلی و خارجی وجود داشته و ظرفیت تبدیل شدن به 

بخش توریستی وجود دارد.
مدنیان تصریح کرد: محله تاریخی نوآباد یکی از هفت محله تاریخی 
و قدیمی شهر نایین محسوب می شود و تقریباً در مرکز بافت تاریخی 
ش��هر و در مجاورت بناهای تاریخی مهمی همچ��ون بازار تاریخی، 
نارین قلعه، خانه تاریخی فاطمی و حمام تاریخی نوآباد قرار گرفته 

است.
وی گفت: میدان چ��ه محله نوآباد به عنوان وس��یع ترین میدان چه 
محالت قدیمی ش��هر تاریخ��ی نایین محس��وب می ش��ود و تنها 
میدان چه ای است که در مرکز آن سکویی است که برای برنامه های 

مختلف در مراسمات مذهبی از آن استفاده شده است .
مس��وول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری شهرستان 
نایین خاطرنشان کرد: میدان چه محله از چهار ایوان در مرکز و طاق 
نماها در اطراف ساخته شده و در کنار آن حسینیه سرپوشیده محل 
و س��قاخانه قرار دارد، چندین معبر مهم و اصل��ی به این میدان چه 
متصل بوده و به عنوان ارتباط دهنده این معابر نیز محسوب می شود، 
میدان چه محله متعلق به دوران صفویه بوده و حسینیه سرپوشیده 

آن در دوران قاجار ساخته شده است.

احداث یال جدید بیمارستان 
امیرالمومنین  شهرضا

رییس ش��بکه بهداش��ت ودرمان ش��هرضا ازس��اخت ی��ال جدید 
بیمارستان امیرالمومنین این شهرستان خبرداد

دکترحجت اهلل تنهایی در جلس��ه کارگروه سالمت و امنیت غذایی 
شهرستان شهرستان شهرضا اظهارداشت : پروژه بزرگ ساخت یال 
جدیدبیمارستان بامساحتي بالغ بر7 هزارمترمربع وبا هزینه ایي بالغ 

بریازده میلیاردتومان در ۳ طبقه ساخته می شود.
تنهایي خاطرنشان ساخت: تفاهم نامه مالی معامالتي دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با شبکه بهداشت ودرمان و مجمع خیران سالمت 
امام حسین شهرضا تاییدو به امضا رسیده است. وي درادامه افزود: 
مراحل تسطیح زمین و نقش��ه برداری انجام شده و درطي روزهای 
آینده شاهد اجرای فوندانسیون پروژه فوق خواهیم بود و انتظارداریم 
ازحمایت خیران شهرس��تان بهرمندتا باکمک ومس��اعت آنان این 

پروژه طي 24 ماه به اتمام برسد .
رییس شبکه بهداشت ودرمان ش��هرضا از استقرار مراقبان سالمت 
در س��ه مرکز جامع س��المت سروستان، ش��هرک طالقانی و محله 
چاوش��ی این شهرس��تان نیزخبرداد وگفت: با اختص��اص ۳۱ نفر 
نیروی بهداش��تی، درمانی شامل پزش��ک ، کارش��ناس و کاردان 
به توانمندس��ازي مردم دربح��ث س��المت وخودمراقبتي منجربه 

غربالگري جمعیت سالم شهرستان خواهدشد. 
دکترتنهایي با اشاره به وظایف مراقبان سالمت اظهارداشت: مراقبان 
سالمت ، جمعیت باالي ۳۰ س��ال ، که ازنظرریس��ک فاکتورهاي 
بیماري ها را بررس��ي کرده اند به سه دسته سالم ، درمعرض خطرو 

بیمارتقسیم می کنند.
رییس شبکه بهداشت و درمان ش��هرضا ازاجراي یک پروژه پایلوت 
براي پیش��گیري ازبیماري هاي غیرواگیردراین شهرستان خبرداد 
وگفت: طي بازدید و بررسي کارشناس��ان وزارت بهداشت ودرمان 
ازاین شهرستان،  اجراي پایلوت برنامه N.C.d  درشهرستان شهرضا 
تاییدوتاکید شده که این شهرستان درراستاي اجراي این پروژه این 

قابلیت رادارا مي باشد.
تنهایي یادآورش��د: با اجراي این برنام��ه بیماری های قلب و عروق، 
س��رطان، دیابت و آس��م در جمعیت باالی ۳۰ س��ال بررس��ی و با 
اجماع بین بخش��ی یک همکاري ومش��ارکت مردمي واس��تفاده 
ازت��وان می��ان بخش��ي بهداش��ت و اس��تفاده ازکارشناس��ان و 
 مداخله های عملیاتی پزش��کی از نظر س��المت مورد سنجش قرار

 می گیرند.

رییس اتحادیه طالفروشان اصفهان گفت: پیش بینی می شود 
تا شهریور ماه فش��ار بر روی طال همچنان وجود دارد. طال در 
انتظار آمارهای اقتصادی و نوسان دالر بوده و در بازار ایران نیز 
پس از توافقات تقاضا برای خرید طال کمی افزایش یافته است.

هوشنگ شیشه بران با اشاره به وضعیت طال اظهار داشت: در 
حال حاضر نمی توان پیش بینی کرد؛  چ��ون عوامل مختلف 
سبب نوسانات می شود؛ ولی در ۱۰ روز گذشته در سال ۱996 
و سقوط انس طال به کمتر از هزار و ۱۰۰ دالر در سال 2۰۰9 
میالدی آمار جالبی از نوس��انات داده اس��ت که دالیل خاص 

خود را دارد. 
وی افزود: یکی از آنها افت س��هام بازارهای جهانی اس��ت که 
س��بب افزایش نرخ طال ش��ده و هم چنین گمانه زنی در مورد 
نرخ طال تا اواخر امسال که در افزایش شاخص دالر در ارزهای 
معتبر بین المللی به باالترین سطح در ماه آوریل رسیده است.

رییس اتحادیه طالفروش��ان اصفهان بیان ک��رد: اعطای ۸6 
میلیارد یورو به کشور یونان و کاهش نگرانی مربوط به بدهی 
کش��ور یونان و کاهش تقاضا در کشورهای آسیایی به ویژه در 
هند و چین و هم چنین درکش��ور چین که بزرگ ترین کشور 
مصرف کننده طال اس��ت و  ذخایر طال اعالم شده این کشور 
کمتر از حد انتظار بود، با توجه به اینکه فروش��ندگان طال در 
چین دوشنبه گذش��ته با فوریت اقدام به فروش طال کردند، 

قیمت طال را با 4 درصد سقوط مواجه کرد.
وی گف��ت: در این هنگام کاه��ش ارزش ذخای��ر هند به 44 

درصد بود زیرا تنها پش��توانه این کش��ور۵۵7 تن طال است 
که در مقایس��ه با قیمت کنونی طال و مقایس��ه آن در س��ال 
2۰۱۱ می توان به نتیجه رس��ید ک��ه ارزش ذخایر هند بیش 
از 44 درصد س��قوط کرده و هم چنین فروش طال در چین  و 
اعمال محدودیت در واردات طال سبب افزایش موجودی طال و 
افزایش دالر  شده که همه از عوامل کاهش دهنده نرخ طال در 

هند محسوب می شود.
شیش��ه بران تصریح کرد: کش��ورهای  که از این فلز به عنوان 
سرمایه گذاری امن محاس��به می کردند دچار مشکل شدند و 
ادامه روند نزولی صندوق های بزرگ سرمایه گذاری در جهان و 
رسیدن ذخایر به 2۱/7۸  میلیون انس که پایین ترین سطح از 
سال 2۰۰۸ میالدی به شمار می رود، همه دستاوردهایی است 
که تاکنون سبب ش��ده انس به هزار و ۱۰4 دالر برسد و یک 

گرم طالی ۱۸ عیار به ۸9 هزار و 6۰۰ تومان در ایران باشد.
وی اظهار داش��ت: در این راس��تا  با کاهش قیمت پالتین به 
زیر هزار دالر برای نخس��تین بار در 6 س��ال گذشته  بوده ایم 
 و هم چنین کاه��ش پالدیوم به پایین ترین س��طح رس��یده

 است.
شیشه بران گفت: پیش بینی می ش��ود تا ماه سپتامبر فشار بر 
روی طال همچنان اس��ت، طال در انتظار آمارهای اقتصادی و 
نوسان دالر بوده و  در بازار ایران نیز پس از توافقات تقاضا برای 
خرید طال کمی افزایش یافته و سبب نوسان و افزایش نسبی 

طال شده است.

 اس��تاندار اصفه��ان با تاکی��د بر اج��رای پ��روژه قطار
 سریع الس��یر اصفهان - قم - تهران ، از امضای قرارداد 

تجاری این پروژه تا دو ماه آینده خبر داد .
رسول زرگرپور در گفت وگویی پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان - قم - تهران را از ابر پروژه های بزرگ اس��تان 
عنوان کرد و افزود: ف��از اول این طرح هم اکنون درحال 
انجام است و برای آن مس��افت 24۰ کیلومتر با سرعت 

۳۰۰ کیلومتر در ساعت تعریف شده است.
وی صرفه جویی در زمان، س��رعت و ایمنی را از اهداف 
اولیه اجرای این پروژه برشمرد و گفت: تاکنون عملیات 
زیرس��ازی به میزان 7۰ درصد در فاصله اصفهان تا قم 
انجام شده و قراردادی به ارزش ۵/2  میلیارد یورو برای 
قطعه اصفهان - قم و در مجموع هفت میلیارد یورو برای 

کل پروژه از اصفهان تا تهران معادل سازی شده است.
زرگرپور، توس��عه این پروژه و افزودن مسیر قم - تهران 
از یک طرف و کاهش رقم قرارداد هفت میلیارد یورویی 
 آن به چه��ار میلی��ارد ی��ورو را از اقدام��ات مهم دولت 

تدبیر و امید ذکر کرد .
استاندار اصفهان تاکید کرد: در این راستا در وزارت راه و 
شهرسازی تالش های بسیاری در این مدت برای واقعی 
کردن قرارداد صورت گرفته و هم اکنون کارهای نهایی 
در حال انجام است و احتماال قرار داد آن در سقف چهار 

میلیارد یورو بسته می شود.

وی یادآور شد: پروژه قطار س��ریع السیر اصفهان - قم - 
تهران تنها پروژه ای است که منایع مالی آن در حد 2/2 

میلیارد یورو گشایش اعتبار شده است.
وی اتصال این پروژه به خط متروی اصفهان و همچنین 
احداث ایستگاهی در زیر فروودگاه امام خمینی )ره( را از 

ابعاد اجرایی این پروژه عنوان کرد.
اس��تاندار با بیان اینکه دو، س��وم پروژه در حدود 24۰ 
کیلومتر در اس��تان اصفهان و یک، س��وم آن در استان 
تهران قرار دارد گفت: پروژه قطار س��ریع السیر اصفهان 
- قم - تهران با قوت هر چه بسیار در حال پیگیری است.

طرح احداث قطار س��ریع الس��یر اصفهان - قم - تهران 
به عنوان یک��ی از مهمترین طرحهای حم��ل و نقل در 
 منطقه مرکزی ایران از اهمی��ت زیادی برخورد دارد که

 بهره برداری از آن موجب تحول و تحرک جدی در بخش 
حمل و نقل کشور خواهد شد.

این پروژه س��ابقه 4۰ س��اله دارد و مطالع��ات اولیه آن 
درفاصله س��الهای ۵4 تا ۵6 توس��ط یک شرکت ژاپنی 
انجام شد ، سپس در س��ال های ۸۳ تا ۸۵ یک مهندس 
مشاور فرانسوی مطالعات سی ساله قبل را شروع و هنگام 
سازی کرد .در ادامه یک کنسرسیوم ایرانی فرانسوی در 
فاصله س��ال های ۸۵ تا ۸۸ مطالعات را نهایی کرد و در 
همین س��ال مصوبه اجرای این پروژه توس��ط چینی ها 

فاینانس و تصویب شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداري اصفهان اعالم 
کرد: خیابان طالقاني،  حدفاصل میدان امام حسین)ع( 
تا چه��ارراه طالقاني به منظ��ور جابه جای��ي لوله هاي 
تاسیس��اتي فاض��الب از ۱6 مردادماه به م��دت 4۵ روز 
مسدود مي شود. علیرضا صلواتي با بیان این خبرگفت: 
البته مس��یري جهت ورود به پارکین��گ طالقاني آماده 

سازي مي شود.
وی ادامه داد: عملیات جابه جایي لوله هاي تاسیساتي در 

خیابان طالقاني تا قبل از آغاز سال تحصیلي جدید تکمیل 
و مسیر بر روي تردد خودروها باز مي شود.        

صلواتي از شهروندان خواست از سفرهاي غیرضروري به 
مرکز ش��هرخودداري کنند تا از بروز ترافیک سنگین در 

این محور جلوگیري شود. 
 وي تاکی��د ک��رد: پلیس راه��ور نیز به ص��ورت جدي با 
پارک هاي غیرمجاز در خیابان شمس آبادي برخورد مي 

کند تا شاهدترافیک و راه بندان در این خیابان نباشیم
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداري اصفهان ادامه 
داد: همچنی��ن به منظور تس��ریع در عملی��ات عمراني 
ایس��تگاه مترو انقالب محور ش��رقي چهارباغ حدفاصل 
 میدان انق��الب ب��ا خیابان آم��ادگاه به زودي مس��دود

 مي شود.
صلواتي با اشاره به اینکه عملیات احداث ایستگاه انقالب 
دو س��ال زمان نیاز دارد، افزود: بر این اساس در خطوط 
 حمل و نق��ل عمومي تغیی��رات اندکي رخ م��ي دهد و

 اتوب��وس ها از محور خیابان هاي ش��مس آب��ادي و باغ 
گلدسته استفاده مي کنند.

ش��هردار اصفهان گفت: قرار نیست برنامه هاي شاد فقط 
مخصوص به یک س��ري از محالت ش��هر اصفهان باشد 
بلکه حق تمام مردم شهر است و همه باید از این امکانات 
و برنامه ها برخوردار شوند و ما این اقدام را دنبال خواهیم 

کرد.
 دکتر مهدي جمالي نژاد در مراس��م اختتامیه جشنواره 
فرهنگي ورزشي موالي عرش��یان که در باغ نور اصفهان 
برگزار ش��د اظهار کرد: از عزیزاني که با تمام وجود براي 
این مراسم و برگزاري جام موالي عرشیان تالش کردند 
قدرداني مي کنم؛ بدانید که این عزیزان با کمترین امکانات 

بهترین بهره برداري را انجام داده اند.
وي افزود: توسعه فضاهاي ورزشي را دستور کار خود داریم 
و با کمک شوراي شهر به دنبال این هستیم که ورزش هاي 

روباز را توسعه بدهیم. 
جمالي نژاد با بیان اینکه شهرداري ها متولي ورزش هاي 
همگاني هستند تأکید کرد: ورزش هاي حرفه اي در دستور 
کار هیات هاست؛  به خاطر همین ما ورزش هاي همگاني 

را پیشرفت خواهیم داد.

ش��هردار اصفهان ادامه داد: طب��ق گزارش هایي که بنده 
دریافت ک��رده ام فعالیت  هایي که در جش��نواره موالي 
عرشیان انجام شده بي نظیر بوده است و حتي در شهرهاي 
 دیگر چنین مس��ابقات و برنام��ه هایي را تاکن��ون اجرا

 نکرده اند.جمالي نژاد خاطرنشان کرد: حدود 24۰ تیم در 
شب هاي ماه مبارک رمضان مشغول به ورزش و مسابقات 
شده اند که این کار بزرگ و خوبي است و حدود 2۵۰ نفر 

داور درگیر این مسابقات بودند.

تکمیل تصفیه خانه گلپایگان ۵۰ میلیارد  ریال اعتبار نیاز دارد 

توسعه فضاهاي ورزشي را،  دردستوركارخود داریمخیابان طالقاني ، مسدود مي شود

بازار طال در انتظار 
نوسان دالر است 

قرارداد قطار سریع السیر
 اصفهان-قم- تهران منعقد می شود
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خبر خبر 

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران از اجرا شدن بسته بیمه خاص صنایع کوچک خبر داد.

غالمرض��ا س��لیمانی گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت حمای��ت 
هم��ه جانب��ه از صنای��ع کوچ��ک سراس��ر کش��ور و ب��ه حداقل 
رس��اندن ریس��ک فرآینده��ای تولی��د و توزی��ع مرت��ب ب��ر 
صنای��ع کوچ��ک، ط��ی 2 س��ال گذش��ته تالش های��ی ب��رای 
 تعری��ف و تدوی��ن بیمه خ��اص ب��رای صنای��ع کوچ��ک صورت

 گرفت.
وی اظهار داشت: از آنجایی که صنایع کوچک کشور عمدتا توان مالی 
کافی برای خرید بیمه مناسب و پوش��ش خطرات احتمالی خود را 
ندارند، سازمان صنایع کوچک به عنوان متولی امور صنایع کوچک 
کشور تصمیم گرفت با همکاری یک شرکت بیمه، بیمه خاص صنایع 
کوچک را با قیمت ارزان و در نظر گرفتن ویژگی ها و نیازهای صنایع 
کوچک، برای تسهیل تولید ازطریق افزایش ضریب امنیت و کاهش 

ریسک صنایع کوچک طراحی و عرضه کند. 
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
 ایران با بیان اینکه صنایع کوچک کش��ور با اس��تفاده از این بیمه، 
با ریسک کمتر و ضریب امنیت باالتری در فرآیندهای تولید و توزیع 
محصوالت خود فعالیت می  کنند، یک��ی از مزایای این بیمه خاص  
را ایجاد پوش��ش درمان تکمیل��ی کارکنان صنایع کوچک کش��ور 
عنوان کرد و افزود: بیمه گر در ارزیابی، صدور بیمه نامه  و پرداخت 
 خسارت به عنوان پشتوانه صنایع کوچک کشور متولی اجرای این 

بیمه خاص شده است. 
 وی تدوی��ن و طراحی  بیم��ه نامه جام��ع با حداقل نرخ و ش��رایط 
به جای انواع بیمه نامه های مختلف و متعدد به منظور دسترس��ی 
صاحب��ان صنای��ع و رف��ع دغدغه ه��ای آن��ان در مورد پوش��ش  
تخصص��ی مورد نی��از را از دیگ��ر مزیت ه��ای این بیمه دانس��ت و 
خاطر نش��ان کرد: با ایج��اد کلینیک ریس��ک و راهکارهای حذف 
و یا کنترل ریس��ک  قب��ل از وقوع هرگون��ه حادثه زمین��ه بهبود و 
 ایج��اد امنی��ت و آرام��ش ب��رای صنایع کوچ��ک فراه��م خواهد

 شد.
س��لیمانی بیان داش��ت: پوش��ش بیمه اعتباری جه��ت واحدهای 
صنعتی کوچک به منظور فروش محصوالت تولیدی و رفع دغدغه 
عدم وصول مطالبات در بس��ته حمایتی صنایع کوچک ایجاد شده 
است، این در حالی است که تاکنون ارائه  این پوشش از بخش صنعت 

دریغ شده بود. 
وی با اشاره به استقرار واحد ارائه کننده خدمات و مشاوره بیمه ای 
در تمام شهرک های صنعتی کشور جهت دسترسی آسان و دریافت 
خدمات بیمه ای در محل، تصریح کرد: در راستای حمایت از صنایع 
کوچک کشور و با توجه به جامعیت بیمه گذاران مستقر در واحدهای 
صنعتی، کاهش میزان حق بیمه و ارائه تس��هیالت بیمه ای از نکات 

برجسته ی بسته بیمه ای خاص صنایع کوچک است.

ذوب آهن از جمله  س��رمایه ها و دارایی های بزرگ سازمان تامین 
اجتماعی به شمار می رود که عالوه بر بحث سرمایه گذاری  می تواند 
نقش مهمی در توسعه ملی داشته باشد و این موضوع برای سازمان 

قابل اهمیت است.
دکتر س��ید تقي نوربخش مدیرعامل س��ازمان تامی��ن اجتماعي 
 ک��ه درمح��ل غرف��ه ذوب آه��ن) نمایش��گاه تامی��ن اجتماعی، 
س��رمایه گ��ذاری و توس��عه پای��دار( در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار ما 
ضمن بی��ان مطالب ف��وق افزود:  متاس��فانه هم اکن��ون در فروش 
محصوالت ف��والدي و  صنعت س��اختمان با رکود مواجه هس��تیم 
 که البته چش��م انداز اقتصادي کش��ور براي حل این معضل مثبت

 است .
دکتر نوربخش تصریح کرد : با توجه به رونق کس��ب و کار اقتصادی 
که به تدریج در کشور حاصل مي ش��ود، فروش  محصوالت کنوني 
 ذوب آهن و همچنین محصوالت جدید آن، نظی��ر ریل و تیر آهن 
بال په��ن ، ارزش افزوده قاب��ل توجهي براي این ش��رکت به همراه 
خواهدداش��ت . ضمن اینکه تولید این محصوالت منجر به توس��عه 

ملی نیز مي شود.
مدیر عامل س��ازمان تامین اجتماعي تصریح کرد : ذوب آهن اولین 
مجتمع عظیم در صنعت فوالد کشور است و تولید محصوالت جدید 
 به ویژه ری��ل براي حفظ جایگاه آن در صنعت کش��ور بس��یار مهم

 است .
 وي ذوب آهن اصفهان را یک س��رمایه ملي توصیف ک��رد و افزود : 
به ثمر نشستن پروژه هاي مختلف این شرکت به ویژه تولید ریل ملي 
مي تواند رونق کسب و کار در اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد 

و تحول ذوب آهن را نیز رقم بزند .  

تولید ۷۸ هزار تن عسل در کشور
 یک مقام مس��وول با بیان اینکه برداشت عس��ل در کشور تا اواخر 
آبان ماه ادام��ه دارد، گفت: پیش بینی می ش��ود می��زان تولید این 
 محصول امس��ال نیز مانند س��ال گذش��ته ح��دود ۷۸ ه��زار تن 

باشد.
 رییس گروه ام��ور تولیدات زنبور عس��ل وزارت جهاد کش��اورزی 
با بیان اینکه برداش��ت عسل در کشور شروع ش��ده و کماکان ادامه 
دارد، اظهارداشت: برداشت این محصول تا اواخر آبان و اوایل آذرماه 

ادامه دارد.
ماشااهلل جمشیدی  درباره میزان تولید عس��ل طی سال جاری نیز 
 اضافه کرد: به احتم��ال زیاد تولید این محصول در س��ال جاری نیز 
به اندازه سال گذشته خواهد بود؛ ضمن اینکه سال گذشته حدود ۷۸ 

هزارتن عسل در کشور تولید شده است.   

صنایع کوچک، بیمه خاص می شوند مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي:
 ذوب آهن نقش مهمی در 

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت برنامه ششم توسعه توسعه ملی دارد
براي اس��تان، گفت: اصفه��ان، حداقل ۸ م��اه از بقیه 
 استان هاي دیگر در تدوین برنامه ششم توسعه جلوتر

 است.
رسول زرگرپور در جلسه شوراي برنامه ریزي و توسعه 
استان با اشاره به ضرورت تدوین برنامه  ششم توسعه 
استان، اظهار داشت: دولت از شهریورماه سال گذشته 
تدوین برنامه ششم توس��عه را آغاز کرده است و چند 
ماه قبل نیز سیاست هاي کلي برنامه ششم توسط مقام 

معظم رهبري ابالغ شده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مس��ائل و مش��کالت ام��روز 
 جامعه فراتر از تش��کیل و یا عدم تش��کیل س��ازمان 
 برنام��ه ری��زي در اس��تان ه��ا اس��ت، بیان داش��ت: 
در حال حاضر نزدیک به ۴ دهه است که سیستم برنامه 
ریزي در کشور ایجاد ش��ده و نتیجه آنچه که در قالب 
نظام برنامه ریزي صورت گرفته مش��کالت و مسائلي 

است که امروز در کشور مشاهده مي شود.
اس��تاندار اصفهان با بی��ان اینکه نظ��ام برنامه ریزي 
نتوانس��ته اس��ت رس��الت خود را به خوبي ب��ه انجام 
 رس��اند، افزود: ای��ن ام��ر ناش��ي از این اس��ت که یا 
 آسیب شناس��ي در هدف گذاري ها اش��تباه بوده و یا 

در اجرا و در عمل مشکالتي وجود داشته است.
وي تصری��ح ک��رد: نتیج��ه اي ای��ن مش��کالت این 
 اس��ت که نظام برنامه ریزي ن��ه تنها برنامه ه��ا را به 
چش��م اندازي که مقام معظ��م رهبري براي کش��ور 
پیش بیني کرده اند نرساند، بلکه از برخي کشورهاي 

همسایه نیز فاصله گرفته ایم.
 زرگرپور به مش��خصات نظام برنامه ریزي اشاره کرد 
و افزود: این نظام بخشی گراس��ت و با این دید به همه 
مس��ائل نگاه مي کند و همین باعث شده که به دنبال 
توازن منطقه اي و استفاده از منابع و امکانات استاني 

نباشد؛ چرا که ماهیت بخشي گرایي این است.
وي تمرکزگرای��ي را از دیگ��ر مش��کالت ای��ن نظام 
برش��مرد و اظهار داش��ت: در تحلیل برنامه ها متوجه 
خواهیم ش��د که ۹۵ تا ۹۶ درصد ای��ن برنامه ها ملي 
 اس��ت و در کمتر از 2 تا ۳ درصد آن جایگاه اس��تاني 

در برنامه ها در نظر گرفته شده است.
مدیر ارشد اس��تان با بیان اینکه در برنامه زمان بندي 
که براي تدوین برنامه شش��م پیش بیني ش��ده است 
بعد از یک س��ال از ش��روع تدوین برنامه، استان ها به 
تدوین برنامه در برش اس��تاني ورود پی��دا مي کنند، 
 تصریح ک��رد: با توجه ب��ه اینکه معتقدی��م این تاخیر 

یک س��اله باعث خواهد ش��د که سیاس��ت ها، اهداف 
 و برنام��ه ه��اي اس��تان در کالن برنامه دیده نش��ود، 
به همین دلیل از سال قبل فرایند تدوین برنامه ششم 

در برش استاني در اصفهان آغاز شد.
اس��تاندار اصفهان ب��ا بیان اینک��ه اصفه��ان حداقل 
 ۸ ماه از بقیه اس��تان ه��ا جلوتر اس��ت، تصریح کرد: 
در حال حاضر چارچوب نظري و اجرایي تدوین برنامه 
ششم در برش اس��تاني مطرح ش��ده و مدیران باید بر 
اساس چارچوب ملي و استاني نقطه نظرات خود را در 
این خصوص ظرف دو هفته ي آینده ارائه نمایند تا همه 
مدیران بر این برنامه همدل و همزبان شوند و بتوانند به 

توسعه ي استان کمک کنند.
وی افزود: اگر بخواهیم در توس��عه اس��تان در برنامه 
ششم اثرگذاري داشته باشیم بیش از اینکه در برنامه  
اس��تاني حرفي براي گفتن وجود داشته باشد مدیران 
کل استان باید در شوراهاي برنامه ریزي بخشي که در 

تهران برگزار مي شود حضور فعال داشته باشند.
زرگرپور به همه مدی��ران کل توصیه کرد که از وزراي 
خود درخواست کنند در ش��وراي برنامه ریزي بخشي 
در تهران شرکت داشته باش��ند و سیاست ها، اهداف 
و برنامه ه��اي اس��تان را ت��ا جایي که ممکن اس��ت 
 در آن ش��ورا مطرح کنن��د و به عبارت دیگر ش��وراي 
برنامه ریزي بخش��ي را ب��ه یک ش��وراي برنامه ریزي 

بخشي � منطقه اي تبدیل کنند.
وي ب��ه اهمیت برنامه شش��م توس��عه اش��اره کرد و 
افزود: در این برنامه مقدرات ۵ س��ال آینده بخش ها و 

مناطق مختلف رقم خواهد خورد و مدیران باید با یک 
حساسیت و اولویت ویژه اي در ارتباط با تدوین برنامه 

ششم برخورد کنند.
اس��تاندار اصفه��ان ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه باید س��عي 
 ش��ود بخش��ي از عقب افتادگ��ي ها و مش��کالتي که 
در ح��ال حاضر با آن دس��ت ب��ه گریبان هس��تیم در 
 قال��ب برنام��ه شش��م دی��ده ش��ود، اظهارداش��ت: 
برنام��ه    قال��ب  در  س��االنه  ه��اي  بودج��ه 
شش��م تدوی��ن م��ي ش��ود و اگ��ر در برنام��ه 
 جای��گاه اس��تان ب��ه خوب��ي دی��ده نش��ود در 

بودجه ها نیز قدرت انعطافي وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه به مش��کالت موج��ود در برنامه آمایش 
سرزمین در برش استاني اش��اره کرد و اظهار داشت: 
با توجه ب��ه صحبت ه��ای ریی��س جمه��ور و تاکید 
وی بر قرار گرفتن مح��ور هنر در محورهاي توس��عه 
اس��تان باید تا س��ه ماه آینده با کمک مراکز فرهنگي 
 و هنري این برنامه اصالح ش��ود و جمع بندي درست 

رییس جمهور به آن اضافه شود.
 گفتني است؛ در این جلسه بیش از ۱2 مورد از مصوبات 
کارگروه هاي زیربنایي و شهرسازي به تصویب رسید 
که از مصوبات شاخص آن مي توان به ایجاد یک استخر 
و مجموعه ورزشي کامل شامل اس��تخر، سونا و ... در 
بویین میاندش��ت با اعتبار بی��ش از ۳۰ میلیاردریال 
و ایجاد یک دپ��وي بزرگ در پایان خ��ط یک مترو در 
منطقه ي شرق استان، با توجه به برگزاري مناقصه خط 

دو مترو در آینده نزدیک اشاره کرد.

در تدوین برنامه ششم توسعه:

اصفهان جلوتر از دیگر استان هاست

یادداشت

گشتی در اخبار
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مفاد آرا
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   5/23
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک 
لذا مشخصات  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  
متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  
و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شماره  139460302029000116  مورخ 94/04/23  هیات ، آقای علی 
اکبر ایرجی  فرزند  حسین به شماره شناسنامه 41 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی 5409704177 ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 412  متر مربع 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر 

افسر یغمایی
خانم   ، هیات    94/04/24 مورخ    139460302029000117 شماره   راي   -2
از  صادره   64 شناسنامه  شماره  به  حسن  محمد  فرزند   غالمرضائی  زهرا 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409707354 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
300  متر مربع پالک  271   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقای عبدالحسین شایگان 

و خانم سکینه خالو
3- راي شماره  139460302029000118  مورخ 94/04/24  هیات ، خانم امامه 
خانم آل داود  فرزند  هاشم به شماره شناسنامه یک صادره از خوروبیابانک 
به شماره ملی 5409808371  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223  متر مربع 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 25 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر 
ازمالک رسمی  الواسطه  خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

آقای حسن قلی میرزائی
4- راي شماره  139460302029000119  مورخ 94/04/24  هیات ، آقای دستان 
یغمائی فرزند  میرزااحمد خان به شماره شناسنامه 4 صادره از خوروبیابانک 
به شماره ملی 5409771941  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246/63  متر 
مربع پالک 195  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عبدالحسین شایگان
آقای   ، هیات    94/04/24 مورخ    139460302029000120 شماره   راي   -5
از  صادره   56 شناسنامه  شماره  به  حسینعلی  فرزند   غالمرضائی   محمود 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409702085  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
واقع  از پالک یک  اصلی  از قسمتی  متر مربع مفروز و مجزی شده   230/75
درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

خانم   ، هیات    94/04/24 مورخ    139460302029000121 شماره   راي   -6
طاهره غالمرضائی فرزند  محمود به شماره شناسنامه 43 صادره از نائین به 
شماره ملی 5409741633  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/81 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک یک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر 

افسر یغمایی 
آقای   ، هیات    94/04/24 مورخ    139460302029000122 شماره   راي   -7
از  صادره   23 شناسنامه  شماره  به  سیدعلی  فرزند   طباطبائی   محمد  سید 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409836022  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
501/55 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک 3430  اصلی واقع 
الواسطه  مع  عادی  ثبت خوروبیابانک  خریداری   6 بخش  فرحزاد  درروستای 

ازمالک رسمی مشاعی آقای علی حیدری
آقای   ، هیات    94/04/24 مورخ    139460302029000123 شماره   راي   -8
از  صادره   7 شناسنامه  شماره  به  محمد  سید  فرزند  طباطبائی   سیدعلی 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409935667 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت ششدانگ 1132/14 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
قسمتی از پالک 3430  اصلی واقع درروستای فرحزاد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی حیدری
آقای   ، هیات    94/04/24 مورخ    139460302029000124 شماره   راي   -9
سیدحسن طباطبائی  فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 7 صادره از نائین 
به شماره ملی 5409986709 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ششدانگ 1132/14 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک 
3430  اصلی واقع درروستای فرحزاد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی حیدری
آقای   ، هیات  راي شماره  139460302029000125  مورخ 94/04/24    -10
سیدحسین طباطبائی  فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 33 صادره از نائین 
به شماره ملی 5409986962 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ششدانگ 1132/14 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک 
3430  اصلی واقع درروستای فرحزاد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی حیدری
 ، هیات    94/04/24 مورخ    139460302029000126 شماره   راي   -11
ملی  کد  و  شناسنامه  شماره  به  محمد  سید  فرزند  طباطبائی   سیدرضا  آقای 
1240014643 صادره از خور یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ششدانگ 1132/14 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک 
3430  اصلی واقع درروستای فرحزاد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی حیدری
، خانم  هیات  راي شماره  139460302029000127  مورخ 94/04/24    -12
به  خور  از  صادره   102 شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند  عامری  معصومه 
شماره ملی 5409710101  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 430/27 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک 3580  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان 

ابوالقاسم و مهدی یغمائی و رضا زمانی . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 14 / 1394/05  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 29 / 1394/05
اباذر مهیمن - رئیس ثبت خوروبیابانک 

دادنامه
پرونده:  شماره   9409973623500510 دادنامه:  شماره   5/219
محمد  آقای  خواهان:   930058 شعبه:  بایگانی  شماره   9309983623500006
فالح نژاد چهارمیلی فرزند مصطفی به نشانی زواره، روستای گلستان مهدی 
مجهول  رمضانعلی  فرزند  یکتا  جهانی  اصغر  آقای  خوانده:  شخصی.  منزل 
و  اوراق  مداقه در جمیع  و  عنایت  با  دادگاه  المکان. خواسته: مطالبه خسارت. 
با استعانت ازخداوند متعال به شرح  محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
دادخواست  در خصوص  دادگاه:  رای  نماید:  می  رای  به صدور  مبادرت  ذیل 
تقدیمی آقای محمد فالح نژاد چهار میلی فرزند مصطفی به طرفیت آقای علی 
اصغر جهانی یکتا به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو ناشی از تصادف 
و خسارت ناشی از افت قیمت وسیله نقلیه و همچنین عدم کارکرد )اجرت المثل 
جرثقیل  هزینه  بابت  تومان   452/000 مبلغ  و  نقلیه  وسیله  با  آژانس(  در  کار 
با  قانونی  دادرسی وخسارات  هزینه  انضمام  به  فیش های ضم  و  پارکینگ  و 
فنی  کارشناس  افسر  نظریه  به  عنایت  با  و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  لحاظ 
تصادفات که علت تامه حادثه را در تصادف فی المابین یک کامیون باری بنز 
به شماره انتظامی ایران 18-463ع32 و سواری سمند به شماره انتظامی ایران 
به  کامیون  راننده  جانب  از  احتیاطی  بی   1392/11/14 تاریخ  در   975316-68
علت عدم توجه کافی به جلو اعالم داشته و همچنین بلحاظ نظریات کارشناس 
رسمی دادگستری در خصوص خسارات ادعایی خواهان که مصون از هر گونه 
با عنایت و مداقه در جمیع  اعتراض موثری از سوی طرفین باقی مانده است 
دادگاه  این  جلسه  در  خوانده  عدم حضور  بلحاظ  و  پرونده  ومحتویات  اوراق 
علیرغم نشر آگهی ادعای خواهان در اصل خواسته خویش را مقرون به صحت 
و واقع تلقی مستندا به اصول سی و ششم و یکصد و شصت و ششم از قانون 
اساسی ومواد 198 و 502 و 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و مواد 345 و 365و 374 و 375 و 378و 379و 380و 
406و 407و 426و 431 از قانون ائین دادرسی کیفری حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال بابت خسارت وارده به وسیله نقلیه 
و مبلغ هشت میلیون ریال بابت عدم کارکرد وسیله نقلیه )اجرت المثل 40 روز 
)بابت  بابت خسارت موضوع فیش های ضم  تومان  مبلغ 339 هزار  کاری( و 
هزینه جرثقیل و پارکینگ و معرفی به پزشکی قانونی در پرونده کیفری و تامین 
دلیل در شورای حل اختالف( و هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ 
واقعی قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز قابل 
پژوهش در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است و درخصوص الباقی 
خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی خواهان دادگاه با لحاظ مفاد دادخواست 
تقدیمی و با لحاظ فقد ادله مثبته خسارات ادعایی به میزان اعالمی با عنایت و 
مدافه در جمیع اوراق ومحتویات پرونده ادعای خواهان در خواسته خویش را 
مقرون به صحت و واقع تشخیص نداده مستندا به اصول سی و ششم و سی 
و هفتم و یکصد و شصت و ششم از قانون اساسی و ماده 197 از قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بربی حقی خواهان 
دراین قسمت صادر و اعالم می دارد رای صادره حضوری ظرف موعد بیست 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  پژوهش  قابل  ابالغ  از  پس  روز 
اردستان  شهرستان  دو  کیفری  101دادگاه  شعبه  دادرس   674 الف  م   است. 

)101 جزایی سابق(

ابالغ اجرائیه
شعبه:  بایگانی  شماره   139404002004000152/1 پرونده:  شماره   5/197
آقایان  به  بدینوسیله   139405102004001573 ابالغیه:  شماره   9400370/2
1- حسین 2- عباس و خانمها 3- خاتون همگی حسن پور پیدانی و 4- خانم 
صنمبر محمدی )هر سه به آدرس: اصفهان، خیابان آبشار سوم محله فیزادان 
بعد از مسجد کد پستی 8169175469 ( ورثه مرحوم حسنعلی حسن پور پیدانی 
بدهکار پرونده کالسه 9400370 که برابرگزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی میسر 
آقای  و  بین شما   91/4/8-6637 رهنی  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  نگردید، 
عباس کیوانلو مبلغ 700/000/000 به عنوان اصل بدهی و نیز خسارت تاخیر 
طبق شاخص تاخیر تادیه ازتاریخ 91/9/10 به بعد بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق مواده 
18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد ازتاریخ انتشار این 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زانده  تاریخ  آگهی که 
رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی یگری عملیات اجرایی 
طبق مقررات علیه )مورد وثیقه، تمامت ششدانگ پالک ثبتی 113/104 واقع در 
قریه فیزادان بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 114/64 متر مربع( تعقیب خواهد 

شد. م الف13178 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ

5/196 احترامًا عطف به نامه 2094-94 مورخ 94/4/10 در خصوص دادخواست 
ایمان ورپشتی  اله )خواهان( به طرفیت آقای  آقای علیرضا ظریفی فرزند فرج 
فرزند یداله موضوع ارزیابی مواد اولیه آسیایی لوله های پلی اتیلن آبیاری تحت 
شهرضا  اصفهان،  راه  پلیس  از  بعد  کیلومتری   28 در  واقع  کشاورزی  فشار 
اتفاق  به   94/5/8 مورخ  در  منتخب  کارشناس  اینجانب  رازی  صنعتی  شهرک 
سنتی  کارگاه  رازی  صنعتی  شهرک  در  واقع  فیه  متنازع  محل  به  له  محکوم 
تولیدی آقای علیرضا ظریفی عزیمت نمودیم و ضمن استماع اظهارات خواهان 
از قسمت های مختلف کارگاه  وشهود و مطالعه مدارک و مستندات و بازدید 
کارگاه   -1 گردد.   می  ایفاد حضور  ذیل  و مشروحه  موارد  محلی  معاینات  و 
سنتی مذکور واقع در شهرک صنعتی رازی شهرستان شهرضا واقع گردیده 
است که ضایعات لوله های پلی اتیلن فرسوده را آسیاب و پس از چهار مرحله 
اتیلن آبیاری تحت  به صورت مواد اولیه بازیافتی جهت ساخت لوله های پلی 
فشار کشاورزی تولید می نماید. شاکی در مورخ 93/3/11 اقدام به خرید 3560 
کیلوگرم  هر  قرار  از   ) پیوست  مدارک  )طبق  اتیلن  پلی  آسیابی  مواد  کیلوگرم 
بین  حواله  فقره  یک  طی  تاریخ  همان  در  که  نموده  متشاکی  از  ریال   36000
به مبلغ  بانک صادرات حساب متشافی(  به  بانک رفاه حساب شاکی  )از  بانک 
128/000/000 ریال معادل دوازده میلیون و هشتصد هزار تومان انتقال داده 
شده است.الزم بذکراست که قیمت عادالنه هر کیلوگرم مواد اولیه فوق در حال 
حاضر 36000 ریال و جمعًا به مبلغ 128/160/000 ریال معادل دوازده میلیون 
ایمان  آقای  گردد.  می  برآورد  و  ارزیابی  تومان  هزار  شانزده  و  هشتصد  و 
ورپشتی چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراضی دارید ظرف مهلت سه روز به 
محل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مراجعه 
نمایید. م الف 13126 مدیر اجرای احکام شعبه 46 شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت یادداشت

هفت هنر

ویژه رده سنی 6 تا 15 سال برگزار می شود؛

آموزش حفظ قرآن 
در فرهنگسرای عرفان

کالس های آموزش��ی حفظ قرآن ویژه رده س��نی 6 تا 15 سال از 
سوی فرهنگسرای عرفان برگزار می شود.

ذهن کودکان از س��ن 6 س��الگی قابلیت یادگیری زبانی به غیر از 
زبانی مادری شان را دارد و می توان از این قابلیت و استعداد آنها در 

جهت آموزش زبان عربی و حفظ آیات قرآن مجید بهره مند شد.
همچنین آم��وزش و حفظ قرآن موجب نهادینه ش��دن کلمات و 
مفاهیم مقدس این کتاب آسمانی در ذهن کودکان شده و تا پایان 
عمر می تواند راهنمای آنها  و موجب ایجاد برکت در  زندگی شان 
باش��د. در این کالس های آموزش��ی نیز تالش می شود تا ضمن 
حضور مربیان مجرب و متخصص در زمینه کار با کودک، با ایجاد 
فضایی شاد و مهیج و استفاده از انواع ابزارآالت آموزشی در جهت 

حفظ قرآن به کودکان حرکت شود.
عالقمندان می توانند جهت ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی 
تابستانه، تا 15 مرداد ماه به فرهنگس��رای عرفان واقع در خیابان 

جی، دانشسرا، کوچه شهید چوبگین مراجعه نمایند.

 برگزاری کارگاه آموزش روزنامه نگاری
 در فرشچیان

ترم تابستانه کارگاه روزنامه نگاری از سوی مجتمع فرهنگی هنری 
فرشچیان برگزار می شود.

 حرفه روزنامه نگاری،  از جمله مهارت های شاخص و قابل توجهی 
است که همواره از اهمیت ویژه ای جهت نشر اخبار مهم برخوردار 
 بوده و امروزه این میزان اهمیت، به دلیل گس��ترش چش��مگیر و

 بی رویه رسانه ها در جهان و ارتقای میزان اثرگذاری آنها، چندین 
برابر شده است.

اما حرفه روزنامه نگاری از اصول و فنون ویژه ای برخوردار است که 
فراگیری آنها برای یک روزنامه نگار اهمیت ویژه ای داشته و نباید 

از آنها چشم پوشی شود.
به همین جهت نیز یک کارگاه آموزش��ی روزنامه نگاری از سوی 
مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان ویژه رده سنی بزرگسال برگزار 
می ش��ود که در آن از س��طح مقدماتی تا پیش��رفته این رشته به 

عالقمندان آموزش داده می شود.
ای��ن کارگاه در قال��ب 24 جلس��ه آموزش��ی و ب��ا حض��ور 
 مربی��ان و اس��اتید مج��رب و باس��ابقه در ای��ن زمین��ه برگ��زار

 می شود.
عالقمندان می توانند جه��ت ثبت نام و ش��رکت در این کارگاه، 
 به مجتمع فرش��چیان، واقع در ابتدای خیاب��ان توحید، روبه روی

 پل آذر مراجعه  کنند.

معاون کتابخانه ملی از ایجاد امکانات جدید برای نابینایان در 
این کتابخانه خبر داد.

غالمرضا امیرخانی، با اش��اره به فعالیت ه��ای جدید کتابخانه 
گفت: کتابخان��ه نابینایان و کم بینای��ان کتابخانه ملی یکی از 
مراکز مهم اطالع رسانی ویژه کشور محسوب می شود که با ارائه 
انواع خدمات اطالعاتی در قالب منابع گوی��ا و بریل، ابزارهای 
خاص نابینای��ان و کم بینایان به خدمات دهی ب��ه این گروه از 

مراجعه کنندگان می پردازد. 
محیط این کتابخانه مخصوص نابینایان طراحی شده و چیدمان  
وسایل و ابزارها به گونه ای اس��ت که آنان بتوانند به  راحتی از 

فضای آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: کتابخانه مل��ی برای ارائه منابع به روش��ندالن 
برنامه ها و خدمات جدیدی را در نظر گرفته اس��ت که از جمله 
 این م��وارد،  طراحی نرم  افزار جدید برای دسترس��ی آس��ان

 ب��ه مناب��ع و همچنی��ن افزایش دوره های آموزش��ی اس��ت. 
عالوه بر این، در آینده نزدیک نیز اس��نادی از محمد خزائلی، 
بنیانگذار انجمن حمای��ت از نابینایان قرار اس��ت به کتابخانه 
 ملی منتقل شود. این اسناد با توافق خانواده وی منتقل خواهد

 شد. زنده یاد محمد خزائلی دانشمند و محقق نابینای معاصر، 
 در س��ال 1293 ش در اراک تولد یافت. وی در چهار سالگی، 
به علت ابتال به بیماری آبله، بینایی ش را از دست داد و با وجود 
نابینایی مطلق، از پنج س��الگی در مدرسه مخصوص نابینایان 

به تحصیل پرداخت.
وی به کم��ک حافظه نیرومندش در امور درس��ی به س��رعت 
پیش��رفت کرد و موفق به اخذ دو درجه لیسانس و دکتری در 
رش��ته  های حقوق و حکمت و فلسفه از دانش��گاه تهران شد. 
خزائلی چندی آموزگار بود و زمانی پیش��ه دبیری داش��ت تا 
س��رانجام خود به تأس��یس یک واحد بزرگ فرهنگی مبادرت 
کرد و تمامی دروس متوسطه و دانشگاه توسط استادان نخبه و 

دانشمندان در آن مؤسسه تدریس می  شد.
 اقدام خزائلی در تأسیس چنین موسسه فرهنگی عظیم و غنی، 
خدمت با ارزشی به فرهنگ کشور کرد و هزاران نفر از جوانان، 

تحصیالت خود را در آن مؤسسه به پایان بردند.

رییس سازمان سینمایی با اش��اره به اینکه جشنواره 
 فیلم ک��ودک و نوجوان از س��ال آینده مج��زا برگزار

 می شودگفت: امس��ال همچون س��ال های گذشته 
اصفهان میزبان جشنواره فیلم کودک خواهد بود.

حجت اهلل ایوب��ی اظهار داش��ت: با توجه ب��ه آخرین 
تصمیمی که درباره جش��نواره فیلم کودک و نوجوان 
گرفته ایم قرار ش��د جش��نواره کودک را امس��ال در 
اصفهان و جشنواره نوجوانان را سال آینده در همدان 
برگزار کنیم.وی ب��ا تاکید بر اینکه از ای��ن به بعد نیز 
جش��نواره با همین تفکیک ک��ودکان از نوجوانان در 
دو ش��هر اصفهان و همدان برگزار خواهد ش��دگفت: 
امیدواریم این تقسیم بندی موجب شکوفایی بیشتر 
این دو جشنواره ش��ود. وی در ادامه با انتقاد از اینکه 
متاس��فانه ما در ایران هزار شهر بدون س��ینما داریم 
اضافه کرد: البته خوشحالیم که امروز با افتتاح سینما 
زیتون ش��هر رودبار، از این لیس��ت ه��زار تایی خارج 
 شدیم. رییس سازمان سینمایی گفت: ما نمی توانیم
  فرزن��دان م��ان را از دیدن من��ع کنی��م؛  بنابراین با

 فیلم هایی که در س��ینما خلق می کنی��م می توانیم 
 در کنار آن ها بنش��ینیم و با هم ب��ودن را بهتر تجربه

 کنیم.
 ایوبی با بیان اینکه امروز سینما،  مدرسه است اظهار 
داش��ت: اگر دیروز بزرگان ش��هر ما و ائم��ه جمعه با 
افتخار کلنگ مدرس��ه را می زدند،  امروز هم با همان 
احساس کلنگ ساخت س��ینما را به زمین می زنند؛  
چرا که س��ینما نیز مدرسه اس��ت. معاون وزیر ارشاد 
همچنین به جلسه خود پیش از حضور در شهر رودبار 

اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که با مسووالن بخش 
هنر و تجربه سینما داش��تیم،  به این نتیجه رسیدیم 
 که باید ب��رای این بخش نیز جش��نواره ای مس��تقل

 برنامه ریزی کنیم بنابراین شما مطمئن باشید اگر این 
اتفاق بیافتد، اولین اولویت ما برای میزبانی جشنواره، 
اس��تان زیبای گیالن خواهد بود. ایوب��ی در ادامه به 
افتتاح سینما زیتون رودبار اش��اره کرد و گفت: مردم 
رودبار می خواستند که این سینما دوباره افتتاح شود و 

باید قدردان مسووالن شهر باشیم که این خواسته 
مردم را اجابت کردند. همچنین پیش از سخنان 

رییس سازمان سینمایی،  فرید فرخنده 
کی��ش مدیرعامل انجمن س��ینمای 
جوان��ان ایران ط��ی س��خنانی کوتاه 
گفت: خرس��ندیم که امروز سینما به 
شهرستان رودبار آمد و این اتفاق مهم 

دغدغه مسووالن این شهرستان بود. 
عبدالحس��ین  مراس��م  ای��ن  در 

برزیده،کارگردان و مهتاب کرامتی بازیگر 
فیلم مزارش��ریف به همراه برخ��ی دیگر از 
عوامل این فیلم حضور داش��تند. همچنین 

مس��ووالن س��ینمایی کش��ور چ��ون 
حسین مسافرآس��تانه رییس موسسه 
 رس��انه های تصویری، س��ید مهدی

 طباطبایی نژاد رییس مرکز گسترش 
س��ینمای مس��تند و تجربی به همراه 
برخ��ی از مس��ووالن ش��هر رودبار از 
جمله حکیم��ی نماین��ده رودبار در 

مجلس ش��ورای اس��المی، احمدی فرمان��دار رودبار 
 و فاضل��ی مدی��رکل ارش��اد اس��تان گی��الن حضور 

داشتند. 
به گزارش ایرنا،  در پایان این مراس��م ب��ا اکران فیلم 
سینمایی مزار شریف سینمای رودبار به طور رسمی 
افتتاح ش��د. این س��ینما با ظرفی��ت 350 نفر و یک 

سینما فعالیت خود سالن با اکران فیلم های روز 
را آغ��از خواهد 

کرد.

دایره دربرگی��ری مش��موالن بیمه تامی��ن اجتماعی 
اهل قلم گس��ترش یافته و بر اس��اس آیین نامه جدید 
پدیدآورندگان بیمه اهل قلم،گروه های بیشتری تحت 

پوشش بیمه تامین اجتماعی اهل قلم قرار می گیرند.
موسس��ه خانه کتاب به منظور تس��هیل ش��رایط برای 
اهل قل��م، آیی��ن نامه پدیدآورن��دگان بیم��ه اهل قلم 
را م��ورد بازنگ��ری ق��رار داد و در ویرایش آیی��ن نامه 
ک��ه ب��ه تایی��د معاون��ت فرهنگ��ی وزارت فرهن��گ 
 و ارش��اد اس��المی رس��یده اس��ت، ویراس��تاران،
  نمایش��نامه نویس��ان، فیلمنام��ه نویس��ان، مولف��ان

 کتاب های خطاطی و عکاسی، مقدمه نویسان، حاشیه 
نویس��ان و پدیدآورندگان کتاب های آموزشی و کمک 

آموزشی نیز مشمول طرح بیمه می شوند.

گفتنی اس��ت در آیین نامه پدیدآورن��دگان بیمه اهل 
قل��م،  در تبصره یک بخش ویراس��تاران به این موضوع 
اشاره شده که ویراس��تارانی که حداقل 8 عنوان کتاب 
بزرگس��ال، یا 10 عنوان کت��اب کودک و نوج��وان، یا 
5 عنوان کت��اب بزرگس��ال و 5 عنوان کت��اب کودک 
و نوج��وان را برای اولین ب��ار چاپ کرده ان��د و از چاپ 
آخرین اثرشان بیش از 3 س��ال نگذشته است، با توجه 
به مصادیق مختلف ویرایش و تشخیص صحت مدارک 
ویراستاران، موظف به گرفتن تاییدیه خانه ویرایش خانه 
 کتاب هستند. در همین آیین نامه، نمایشنامه نویسان، 
فیلمنام��ه نویس��ان، مولف��ان کتاب ه��ای خطاطی و 
عکاس��ی، مقدمه نویسان و حاش��یه نویسان در صورت 
چاپ اثرش��ان، با تایید ش��ورای خانه کتاب، مش��مول 

طرح بیمه قرار می گیرن��د. همچنین در این آیین نامه، 
 پدیدآورندگان کتاب های آموزش��ی و کمک آموزشی

 )به جز کتاب های درس��ی، کمک درس��ی، آموزشی و 
کمک آموزش��ی مقاطع مختلف تحصیل��ی، راهنمای 
درس��ی، مجموعه تس��ت یا آزمون از مقطع دبستان تا 

دکتری( مشمول طرح بیمه خواهند شد.
گفتنی اس��ت در تبصره 4 این آیین نامه بیان شده که 
 موارد اس��تثنی یا ش��رایط خاص تعیین مش��موالن و

 غیر مشموالن این طرح ، در صورت داشتن شرایط بند 1 
به عهده شورای خانه کتاب است.عالقه مندان به کسب 
اطالعات بیش��تر در این زمینه می توانند به سایت اهل 
 www.ahleghalam.ir قلم، در نش��انی اینترنت��ی

بخش »آیین نامه ها« مراجعه کنند.

اصفهان میزبان جشنواره فیلم کودک شد
رییس سازمان سینمایی: 

مشموالن جدید بیمه اهل قلم، اعالم شدند
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 ارائه خدمات جدید برای نابینایان
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فقدان سند مالکیت
5/194 شماره صادره: 1394/04/75492 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ قطعه 
زمین مشهور دو قفیزی لته کریم به شماره پالک ثبتی 440 فرعی از 100 اصلی 
 248 صفحه  در   5394 ثبت  ذیل  نطنز  ثبتی  حوزه   9 بخش  جزء  طامه  در  واقع 
گردیده  تسلیم  و  صادر  و  ثبت  طامه  محمدی  رضا  نام  به   40 جلد  امالک  دفتر 
دفترخانه شماره  انتقال شماره: 1351/7/19-2294  به موجب سند  است، سپس 
25 نطنز به خانم زهرا محمدی طامه فرزند علی انتقال یافته سپس نامبرده باارائه 
درخواست کتبی به انضمام دو برگ اشتشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل 
شماره 12345 الی 12363 -1392/02/17 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 25 
مفقود  کشی  اسباب  علت  به  آن  مالکیت  که سند  است  مدعی  است  رسیده  نطنز 
گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
جود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اداره  این  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
ارائه  به  مالکیت  سند  اصل  و  مراتب صورتمجلس  تا  نماید  اخذ  رسید  و  تسلیم 
یا  کننده سند مستردد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف 131عباسعلی عمرانی، رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز 
فقدان سند مالکیت

5/195 شماره صادره: 1394/04/75301 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشجر مشهور هشت قفیزی درب آسیاب پالک 
ثبتی شماره 1384 فرعی از 100 اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
ذیل ثبت 6693 در صفحه 6 دفتر امالک جلد 50 به نام فرنگیس عابدی طامه تحت 
شماره چاپی مسلسل 37575 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس برابر 
الواسطه به حبیب  سند قطعی شماره: 2294-1351/7/19 دفترخانه 25 نطنز مع 
اله هنرمند پور فرزند حسین انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 12346 
است  رسیده  نطنز   168 دفترخانه  گواهی  به   1392/2/22-12363 و   12350 و 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است ودرخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود راکتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کنده سند مسترد گردد بدیهی 
اصل سند  اعتراض  در صورت  یا  نرسید  اعتراضی  مقرر  مدت  اگر ظرف  است 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف130 عباسعلی عمرانی- رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نطنز 

آگهی ابالغ اجرائیه
 9400012 پرونده:  بایگانی  شماره   139404002127000007/1 پرونده:  شماره 
شرکت  به  بدینوسیله   139403802127000032 ابالغیه:  اگهی  شماره 
شبدیزپروپیلین ثبت شده به شماره 364 سهامی خاص ثبت شرکتهای شهرضا 
به آدرس: شهرضا خیابان حافظ غربی جنب بانک ملی شعبه طالقانی پالک 23 
دفتر شرکت شبدیز پروپیلین که برابر گزارش مامور ابالغ به علت خالف واقع بود 
آدرس مورد شناسایی واقع نگردیده است ابالغ می گردد، طبق اسناد رهنی شماره 

مورخ   132388 و   1388/11/13 مورخ   126899 و   1387/2/16 مورخ   122162
1391/20/25 دفتر اسناد رسمی شماره 4 شهرضا، آن شرکت مبلغ یک میلیارد و 
چهارصد و پنجاه میلیون ریال از تسهیالت بانک پارسیان شعبه شهرضا استفاده 
نموده که در قبال استفاده از تسهیالت مذکور همگی و تمامت ششدانگ یک قطعه 
زمین به پالک ثبتی شماره 295/22 واقع در بخش دو ثبتی شهرضا ملکی سید 
احمدرضا مرتضوی و اکبر تاکی در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به 
علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ دو میلیارد و هشتصد و شصت میلیون 
و یکصد و چهار هزار و پانصد و بیست و دو ریال بابت اصل طلب دیرکرد و 
سود تا تاریخ 1394/2/8 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 2/64 ریال به ازای 
هر سه هزار ریال خسارت تاخیر به آن اضافه می گردد توسط دفترخانه تنظیم 
کننده سند صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 9400012 در واحد اجرای اسناد 
رسمی شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد لذا به استناد 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به 
آن شرکت یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد 
یافت.  انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد  از  و ظرف مدت ده روز پس 

یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ

پرونده:  شماره   9410100352801902 ابالغنامه:  شماره   5/230
ابالغ شونده  بایگانی شعبه: 940502 مشخصات  9409980364700643 شماره 
حقیقی: 1- علیرضا رهبران مجهول المکان تاریخ حضور 1394/06/17 سه شنبه 
ساعت 8:30 محل حضور اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 216 علت حضور در خصوص 
شکایت بتول رسام نژاد علیه شما مبنی بر ترک انفاق و توهین و ضرب و جرح 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف13319 دفتر 

شعبه 102 دادگاه کیفری عمومی جزایی اصفهان )102 جزایی سابق(
اخطار اجرایی

 93/7/28-603 شماره  رای  موجب  به   806-92 کالسه  شماره   5/231
شماره  رای  موجب  )به  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   25 حوزه 
است.  یافته  قطعیت  که  عمومی(  دادگاه   94/2/3 تاریخ   9409970531300111
علیه 1-شهرام نصر اصفهانی 2- حسن نصر اصفهانی هر دو مجهول  محکوم 
اخذ  به  همچنین خواندگان  و  ملک  تخلیه  و  مبیع  تحویل  به  است  محکوم  المکان 
نشانی  به  رجبعلی  فرزند  مهر  نوش  محمدرضا  خواهان  جهت  ساختمان  پروانه 
خیابان کاشانی کوی دهقانی، بن بست گلستان با وکالت آقای محمد زال در قبال 
دریافت مابقی ثمن . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف 11009 دفتر شعبه 25 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

5/42 شماره کالسه 94/3 به موجب رای شماره 741-93/9/8 و 1-94/1/9 حوزه 
29 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )به موجب رای شماره  تاریخ شعبه 
دادگاه عمومی( که قطعیت یافته است. محکوم علیه ورثه مرحوم حسین طاووسی 
1- محترم صفرپور 2- رزیتا طاووسی 3- آزیتا طاووسی 4- فرزاد طاووسی 
همگی مجهول المکان محکوم است به: تنفیذ صلح نامه مورخ 80/9/19 و الزام به 
تحویل نهایت یک قطعه زمین به مساحت 500 متر مربع به آدرس: قهنویه، مقابل 

پمپ بنزین و محدود به حدود اربعه ذیل حدی به زمین مرتضی شریفیان حدی 
به باقی زمین مصالح و حدی زمین صفرعلی و حدی به زمین غالم کریم پور و 
به پرداخت نیم عشر حق االجرا است و پرداخت مبلغ سیصد و بیست هزار ریال 
هزینه دادرسی شد.محکوم له فرانک صالحی با وکالت در توکیل قدسی صالحی 
با وکالت خانم سهیال رئیسی به نشانی اصفهان، چهارراه قائمیه، بعد از چهارراه 
فضیلت طبقه اول واحد اول.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف 11643 دفتر 

شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ ماده 101 آئین نامه اجرا

پرونده: 9300091  بایگانی  پرونده: 139304002127000053/1  شماره  شماره 
شبدیز  شرکت  به  بدینوسیله   139403802127000011 ابالغیه:  آگهی  شماره 
پروپیلین سهامی خاص ثبت شده به شماره 364 ثبت شرکتهای اصفهان که طبق 
بانک  جنب  غربی  حافظ  خیابان  شهرضا  ساکن:  تقاضانامه  و  سند  متن  آدرس 
ملی دفتر شرکت شبدیز پروپیلین پالک 23 که برابر گزارش  مامور ابالغ به علت 
خالف واقع آدرس، شرکت مذکور در آدرس فوق مورد شناسائی واقع نگردیده 
است در موضوع پرونده اجرائی به شماره بایگانی 9300091 له بانک پارسیان 
شعبه شهرضا و علیه آن شرکت و غیره بدینوسیله به آن شرکت ابالغ می گردد 
یک  بخش  قمشه  دست  در  واقع   32/1399 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  تمامت 
ثبتی شهرضا ملکی غالمحسین کیانی و ماه بیگم هاشمی مورد رهن سند رهنی 
شماره 124599 مورخ 1387/11/16 دفتر اسناد رسمی شماره 4 شهرضا توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال 
ارزیابی گردیده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، 
اعتراض کتبی خود راظرف مدت پنج روز ازتاریخ انتشار آگهی به ضمیمه فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ چهار میلیون ریال به واحد اجرای 
اسناد رسمی شهرضا تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. این 
آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد. 

یوسفیان- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ وقت رسیدگی

 5/232 شماره ابالغیه: 9410100350505063 شماره پرونده: 9209980350501334
و  عسگری  اقدس  و  عسگری  عزت  خواهانها   921417 شعبه:  بایگانی  شماره 
غالمحسین عسگری و محمود عسگری دادخواستی به طرفیت خواندگان اصغر 
مشکل گشا و شهرداری اصفهان و جواد شهبازی و ثریا مشکل گشا و صدیقه 
شهبازی و محمد شهبازی و طاهره شهبازی و محمد مشکل گشا و زهرا شهبازی 
و رسول مشکل گشا و سکینه شهبازی و پروانه مشکل گشا و حیدرعلی شهبازی 
ید  خلع  خواسته  به  گشا  مشکل  بهجت  و  گشا  مشکل  اکبر  و  شهبازی  طیبه  و 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، 
اتاق شماره  استان اصفهان، طبقه 1  نیکبخت، ساختمان دادگستری کل  خ شهید 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9209980350501334 کالسه  به  و  ارجاع   105
آن 1394/06/17 و ساعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان 1- حیدرعلی 2- صدیقه 3- زهرا 4- سکینه 5- طیبه 6- طاهره 7- 
و  گشا  مشکل  رسول   -1 اصغر   -10 اکبر   -9 شهبازی  همگی  جواد   -8 محمد 
درخواست وکیل خواهانها و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 13330 دادگاه 

حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ موت فرضی

پرونده:  شماره   9410463623100009 درخواست:  شماره   5/251
پرونده:  کالسه   931332 شعبه:  بایگانی  شماره   9309983623101046
931332ح/1 خواهان: خانم محبوبه سادات قهاری فرزند سید عزیز خوانده: آقای 
بر  مبنی  و صدور حکم  رحیم خواسته : رسیدگی  فرزند سید  قهاری  عزیز  سید 
فوق  با موضوع  دادخواستی  تاریخ 93/12/16  به  فوت فرضی خوانده. خواهان 
تقدیم این شعبه نموده که به کالسه 931332ح /1 ثبت گردیده است. با توجه به 
اینکه خوانده از تاریخ 1374/1/1 از محل زندگی )آخرین اقامتگاه( خود به نشانی 
اردستان- روستای سرهنگچه، منزل عباس دهقانی )کدخدا( خارج شده و تاکنون 
هیچ اطالعی از نامبرده به دست نیامده است لذا دادگاه بنا به درخواست صدور 
اگهی می  نوبت  یک  مراتب  قانون مدنی  ماده 1023  ناحیه خواهان طبق  از  حکم 
شود تا چنانچه اشخاصی از غایب نامبرده خبری دارند به دادگاه اعالم نمایند. 
بدیهی است چنانچه یکسال از تاریخ اولین اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت نشود 
حکم موت فرضی صادر خواهد شد. م الف 676 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی ارستان 
ابالغ وقت رسیدگی

5/259 در خصوص پرونده کالسه94-109 خواهان امین شمس الدین دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه چک به طرفیت فرزانه کشانی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/6/18 ساعت3/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 13242شعبه 24 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

 5/258 شماره ابالغیه: 9410100351703107 شماره پرونده: 9409980351700561
به  دادخواستی  اژدری  غزال  شاکی  خواهان/   940662 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  اصفهان  استان  دادگستری  دادستان  و  اژدری  فرزاد  متهم  خوانده/  طرفیت 
خواسته اذن در ازدواج  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان  واقع در اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 2 
اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 9409980351700561 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/06/18 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
)خانواده(   دادگاه عمومی حقوقی  دادگاه حقوقی شعبه 17  الف 13320  م  گردد. 

شهرستان اصفهان
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حضور وزیر ورزش در 
فدراسیون کشتی 

زنگ خطری که برای 
ذوب آهن به صدا درآمد 

 سخنگوی فدراسیون کشتی با بیان این که وزیر ورزش و جوانان، زمین 
مورد نیاز برای س��اخت هتل و آکادمی کش��تی را در اختیار فدراسیون 
کش��تی قرار داد، گفت: این هتل به زودی با حمایت بانک پاسارگاد وارد 

مراحل ساخت می شود.
 علیرضا رضایی، درباره بازدید وزیر ورزش و جوانان از فدراسیون کشتی 
 و امکانات ورزشکاران ملی پوش این رش��ته، اظها ر کرد: دکتر گودرزی 
 به عنوان یکی از اساتید دانش��گاه که خود از جامعه کشتی ایران است و 
به خوبی با مشکالت این رشته آشنا است، بازدید بسیار خوب و مثبتی از 
فدراسیون کشتی داشت و در جلسه ای که در حدود دو ساعت و نیم طول 
کشید مباحث بسیار خوبی مطرح ش��د که می تواند فواید زیادی برای 
ورزش اول ایران داشته باشد. سخنگوی فدراسیون کشتی افزود: حضور 
ایشان می تواند کمک بسیار خوبی برای کشتی ایران باشد و روحیه اهالی 
 این رشته را باالتر ببرد، و در این دیدار عزم دکتر گودرزی را برای رشد 

هر  چه  بیشتر کشتی و موفقیت این رشته بسیار جدی دیدیم .

 پیشرفت گسترده صنعت سرگرمی و پخش تلویزیونی مسابقه های فوتبال، هنوز هم موفق نش��ده اند جلوی حضور پرشمار تماشاگران 
 در دیدارهای فوتبال اروپا را بگیرند. بخش��ی از این موضوع، مرهون فلس��فه و ایدئولوژی هوادارانی اس��ت که نمی توانند از تماشای تیم 
 محبوب شان از نمای نزدیک دل بکنند و در مناسبات تیم موثر نباشند. کیفیت خوب اس��تادیوم های فوتبال در اروپا و سطح فنی باالی 
بازی ها، در کنار احساس اهمیتی که باشگاه به هواداران اش می دهد، اصلی ترین دالیل رونق بلیت فروشی فوتبال در قاره سبز هستند. 

این اتفاق البته در کشور ایتالیا رخ نمی دهد و معموال نیمی از ظرفیت ورزشگاه ها در هر بازی این لیگ خالی از تماشاگر هستند.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان اعتقاد دارد باخت به ملوان برای این 
تیم یک زنگ خطر بوده است.

مهدی رجب زاده، در مورد شکس��ت ذوب آهن برابر ملوان و صحبت های 
یحیی گل محمدی راجع به بلند بودن چمن ورزش��گاه تختی بندرانزلی 
اظهار داشت: زمین چمن واقعا شرایط مناسبی نداشت. این زمین در حد 
تیم باس��ابقه ای مثل ملوان و حتی در حد لیگ برتر نیست. نمی گویم در 
تمامی ش��هرها، زمین چمن ها ش��رایط خوبی دارد، ولی به هر حال باید 
قبول کرد که کیفیت چمن ورزشگاه تختی انزلی اصال خوب نبود.  البته 

ما باختیم و من نمی خواهم دنبال توجیه باشم.
وی در ادامه افزود: ما پارسال فصل را عالی تمام کردیم و شاید این باخت 
تا حدودی روی بچه ها تاثیر بگذارد. همه تصور می کردند با شروع لیگ، 
ذوب آهن تمام تیم ها را درو خواهد کرد و بای��د این باخت را به فال نیک 

بگیریم. فوتبال این طور نیست که خیال کنیم همیشه برنده هستیم.

پرتماشاگرترین باشگاه های فوتبال اروپا 

در کمیته انضباطی را ببندید! 
 مهاجم س��ابق تیم ملی و پرس��پولیس می گوید دوس��ت دارد در ایران 
مربیگری کند؛ اما معتقد اس��ت بی نظمی، بی برنامگی و فساد همچنان 
در فوتبال وجود دارد. وحید هاشمیان درباره فعالیت این روزهای خود، 
حضورش در همایش س��الیانه مربیان فوتبال آلمان، طلبش از باش��گاه 

پرسپولیس و کاهش تعداد لژیونرهای فوتبال ایران صحبت کرد.
   از آخرین فعالیت های ت�ان برایمان بگویید و اینک�ه این روزها 

به چه کاری مشغول هستید؟
 من س��ه ماه پیش بعد از یک دوره طوالنی 10 ماهه که تقریبا یک سال 
از من وقت گرفت، مدرک مربیگری پروالیس��نس آلمان را گرفتم. قصد 
داشتم امسال در یک تیم باش��گاهی کار کنم و با دو تیم هم مذاکراتی را 
انجام دادم که متاسفانه به نتیجه نرسید. االن هم دیگر همه تیم ها مربیان 
و بازیکنان شان را برای فصل بعد انتخاب کرده اند و باید صبر کنم و ببینم 
در آینده چه اتفاقی می افتد. فعال در حال انجام یکی، دو فعالیت هستم که 

به فوتبال هم ارتباط دارد.
 در همایش س�الیانه مربیان آلم�ان در ولفس�بورگ هم حضور 

داشتید. 
من هر سال به جز س��ال گذشته که در بوداپس��ت بودم در این همایش 
حضور داش��ته ام. در این همایش تمام مربیانی که مدرک پروالیسنس 
 را گرفته اند درباره مس��ایل روز فوتبال با یکدیگر صحبت می کنند. مثال 
این بار راجع به آکادمی ای صحبت ش��د که قرار است برای تیم های ملی 
آلمان ساخته شود و همچنین نکات آموزش��ی از جمله اینکه یک مربی 

چطور باید مصاحبه کند.
  اینکه شما و مهدی مهدوی کیا متفاوت از سایر مربیان پا به این 
عرصه گذاشتید باعث شده در ایران نگاه مثبتی روی شما باشد.

 اینها همه اش شعار است. من که کارم را برای مربیگری از زمان بازیکنی 
ش��روع کردم و وقتی هنوز بازیکنی ام تمام نش��ده بود مدارک D و C را 
 گرفتم. بعد از آن 15 م��اه در لیگ های داخلی آلم��ان مربیگری کردم؛ 
اما این مس��ایلی که ش��ما می گویید در ایران فقط در حد حرف اس��ت. 
 تیم های پایه ملی ما، مربیان ش��ان کار اصولی نکردند و انتخاب شان هم 

بر اساس ضوابط نبود.
  لیگ برتر امسال و بازی های پرسپولیس را پیگیری می کنید؟ 

متاسفانه من در آن زمان در همایش بودم و بازی های لیگ برتر را ندیدم. 
ماجرای طلبی که از باشگاه پرسپولیس داشتید به کجا رسید؟ 

 این مشکلی اس��ت که من چندین سال اس��ت دارم و ابتدا خواستم که 
به صورت دوستانه با باشگاه پرسپولیس آن را حل کنم و درخواست کردم 
که طلبم را پرداخت کنند؛ اما مسووالن باشگاه گفتند که من بدهکارم. 
باشگاه در قرارداد قبول کرده بود که 5 درصد مالیات را پرداخت کند، اما 
این کار را نکرد و خودم برای اینکه ممنوع الخروج نشوم مجبور شدم این 
5 درصد را به همراه جریمه اش پرداخت کنم. در واقع من مالیات پولی که 
نگرفته بودم را پرداخت کردم. در عین حال آنها گفتند که من بدهکارم 
 و این کار بسیار زشتی بود که مسووالن باشگاه پرسپولیس انجام دادند. 
پ��س از این اتفاق من مجبور ش��دم که از پرس��پولیس ش��کایت کنم و 
فدراسیون فوتبال هم حق را به من داد. اما بعد از آن مسووالن پرسپولیس 
درخواست تجدیدنظر رای را دادند که پرونده به کمیته استیناف رفت و 
کمیته استیناف هم رای کمیته انضباطی را با توجه به مدارکی که من ارائه 
داده بودم تایید کرد. اما فدراسیون بی نظم و بی برنامه ما که اجازه می دهد 
تیم های بدهکار در لیگ ش��رکت کنند، رای خود را اج��را نکرد. خیلی 
جالب است کمیته انضباطی رایی داده که فدراسیون آن را اجرا نمی کند! 
خب پس اصال چرا کمیته انضباطی داری��م؟ در این کمیته را ببندید که 
 خیال همه راحت شود. همین که رایی صادر می کنید که حقی برگردد، 
اما آن رای را اجرا نمی کنید، این خودش بزرگ ترین فس��اد است. حاال 
دوستانی که می گویند در این فوتبال فساد وجود ندارد خودشان می دانند. 
من اخیرا برای طاهری هم نامه فرستادم و با جعفر کاشانی صحبت کردم 
 اما هنوز چیزی حل نشده است. متاس��فانه فوتبالیست ایرانی هرچقدر 
سر به زیرتر و آرام تر باشد، بیشتر س��رش کاله می رود. این قانون فوتبال 
ماست.خیلی تاسف آور است که بازیکنی که چندین بازی ملی دارد و تا 
روز آخر برای فوتبال کشورش زحمت کشیده، نهایتش به اینجا می رسد. 
مثل اینکه در این فوتبال هر چه بیش��تر بی اخالق باشی کارت بهتر راه 
می افتد. تنها امیدوارم این مشکل با تدبیر مدیرعامل پرسپولیس حل شود.
  پس با این ش�رایط ک�ه از فوتبال ای�ران ناراحت هس�تید، اگر 
پیشنهادی باشد قبول نمی کنید در لیگ برتر سرمربیگری کنید؟

 فعال با این وضعیت که سخت است، اما ایران کشورم است و دوست دارم که 
در کشورم کار کنم. منتها فعال  نه پیشنهادی بوده و نه تصمیمی گرفته ام.
 تعداد لژیونرهای ایران در اروپا کم ش�ده اس�ت. علت را در چه 

می بینید؟ 
فوتبال ما در این چند س��ال افت کرده اس��ت. ما فکر می کردیم که بعد 
 از ج��ام جهانی تعداد بازیکنان بیش��تری ب��ه اروپا می رون��د، اما دیدیم 
که اینطور نشد. االن کشورهای ژاپن، کره جنوبی و چین بازیکنان بیشتری 
به اروپا می فرستند، چرا که در کنار این ترانسفرها کار تبلیغات هم به سود 
آن باشگاه انجام می ش��ود؛ اما ایرانی ها این ویژگی را ندارند و مسلما کار 
سخت تر می شود. از س��وی دیگر همین لژیونرهایی که در اروپا مشغول 
هستند هم دوست ندارند به ایران برگردند، چرا که کیفیت و امکانات اروپا 
 را نمی توانند داشته باشند. باید مدتی صبر کنیم تا نسل فوتبال مان عوض

 شود.
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منچستر یونایتد

در فصل بدون جام لوئیز فان خال در باشگاه فوتبال 
منچس��تر یونایتد، هواداران این باشگاه همچنان 
دس��ت از حمایت حداکثری ش��ان برنداشته اند. 
در فصل 15-2014، ب��ه طور میانگین فقط 300 
 صندل��ی اولدتراف��ورد در جریان هر ب��ازی خالی 
 بوده اند و این رکورد با توجه به چند بازی س��اده 
 ج��ام اتحادی��ه در این ورزش��گاه، حی��رت انگیز 
 به نظر می رس��د. میانگین ه��واداران فصل قبل 
من یو 75335 نفر بوده است و ظرفیت اولدترافولد 
75635 نفر! شیاطین س��رخ صاحب بزرگ ترین 
ورزشگاه باشگاهی انگلستان هس��تند. او.تی بعد 
 از وبملی بزرگ ترین اس��تادیوم کش��ور انگلیس 

به شمار می رود.
لیورپول 

خرید بازیکن��ان متعدد برای جانش��ینی لوئیس 
سوارز، تبدیل به یک شکست بزرگ در لیورپول شد 
تا براندان راجرز اولین مردی باش��د که روی این 
نیمکت این باشگاه، سه سال اول حضورش را بدون 
فتح حتی یک جام به پایان می رس��اند. این فصل 
ناراحت کننده، اما موجب نشده لیورپولی ها تنها 
بمانند. مجموع تماش��اگرانی که در این فصل به 
آنفیلد رفته اند تا بازی های لیورپول را تماشا کنند، 
فقط 200 نفر کمتر از فصل موفق گذش��ته بوده 
اس��ت. میانگین تماش��اگر لیورپول در ورزشگاه 
45276 نفری آنفیلد، 44659 نفر در هر مسابقه 

است.
دورتموند

پرتماشاگرترین تیم، از پرتماشاگرترین لیگ اروپا. 
فرقی نمی کند دورتموند در چه نقطه ای از جدول 
بوندس لیگا باش��د، هواداران این باشگاه همیشه 
برای حمای��ت از دورتموند محبوب ش��ان راهی 
استادیوم می شوند. سیگنال ایدونا پارک یا همان 
وستفالن سابق، 81264 صندلی دارد که 80463 
تای آن ها به صورت میانگین در هر بازی فصل پر 
می ش��وند تا دورتموند به عنوان پرتماشاگرترین 
باشگاه فوتبال در جهان شناخته شود. » دیوار زرد« 
با هیچ نتیجه و روندی فرو نمی ریزد و هواداران این 
باش��گاه هرگز راهکار عدم حضور در استادیوم را 
مناسب نمی دانند و در هر شرایطی در استادیوم 
 حاضر می ش��وند، البته این به آن معنا نیست که 
آن ها همواره مشغول تشویق تیم هستند. در دیدار 
برگشت با یووه در لیگ قهرمانان و همچنین دیدار 
با فرایبورگ در بوندس لی��گا، هواداران دورتموند 
س��وت  ش��ان  تی��م  بازیکن��ان   ب��رای 

کشیده اند.
رئال مادرید

 

 س��انتیاگوبرنابئو، یک��ی از 5 س��تاره تری��ن
 استادیوم های فوتبال کره زمین به شمار می رود. 
ورزش��گاهی با امکانات بی نظیر، رس��توران های 
لوکس و صندلی هایی که از شدت راحتی، گاهی 
هواداران رئال را به س��وت کشیدن برای بازیکنان 

خودی سوق می دهند!  برای مدیران باشگاه نیز، 
کیفیت در جزئیات استادیوم به شدت اهمیت دارد.

براساس آمار رسمی، 73081 نفر از هر بازی خانگی 
رئال در فصل بدون جام پایان��ی کارلتو در مادرید 
استقبال کرده اند. ورزشگاه 85454 نفری برنابئو 
 به لحاظ تعداد تماش��اگر در ط��ول فصل چند بار 

در آستانه ی پرشدن قرار گرفته است.
تاتنهام

طرح س��اخت اس��تادیوم 61 هزار نفری باش��گاه 
تاتنهام تصویب شده و حتی پروژه ساخت دومین 
استادیوم بزرگ باشگاهی در انگلستان برای باشگاه 
سفیدپوش ش��مال لندن کلید خورده است. این 
ورزشگاه قرار است 61 هزار هوادار را در خود جای 
بدهد و از ورزش��گاهی که برای توپچی ها ساخته 
شده کمی بزرگ تر باش��د. به طور میانگین در هر 
بازی تاتنهام در وایت هارت لی��ن، 500 صندلی 
 خالی وجود دارد، ام��ا مدیران باش��گاه به خوبی

 می دانند که برای بازی های بزرگ، همواره بیش 
از 10 هزار نفر موفق به خرید بلیت نمی شوند.

ظرفیت وی اچ ال 36284 صندلی است و میانگین 
هوادار اسپرز 35728 نفر. تماشاگران تاتنهام البته 
بیش��تر به خاطر دیدارهای خارج از خانه شناخته 
 می ش��وند. وقتی که اولتراهای حام��ی این تیم، 

نبض استادیوم حریف را به دست می گیرند.
چلسی 

تقریبا همه بلیت های فصل باشگاه فوتبال چلسی، 
چند هفته پیش از شروع فصل به پایان می رسند، 
گروهی از هواداران این باش��گاه » سیزن تیکت« 
چلس��ی را خریداری می کنند تا این تیم در تمام 
طول فصل حمایت یک اس��تادیوم پر را پشت سر 
خودش داش��ته باش��د. هوادارهای این تیم البته 
معموال سروصدای زیادی ندارند و به همین خاطر 
 ژوزه مورینی��و در چند مقطع مختلف به ش��کل 
کنایه آمیز دس��ت به انتقاد از آن ها زده و ساکنان 
سکوهای اس��تمفورد بریج را با تماشاگران تئاتر 
مقایسه کرده است! اس��تمفورد 41798 صندلی 
دارد و به صورت میانگین در طول فصل گذش��ته، 
41546 هوادار را در هر مسابقه در خود جای داده 
است. ورزشگاهی که قرار است به زودی بازسازی 
 ش��ود و ظرفی��ت ب��ه مرات��ب بیش��تری پی��دا 

کند.
بارسلونا

نوکمپ، چیزی فراتر از یک استادیوم فوتبال است. 
به طور معمول در هر بازی تیم فوتبال بارس��لونا، 
گ��روه کم��ی از هوادارها ب��ه عنوان توریس��ت از 
کش��ورهای دیگر در اس��تادیوم خانگی این تیم 
حضور دارند تا رویای تماشای مسی و رفقا از نمای 

نزدیک را واقعی کنند.
 ورزش��گاه خانگی آبی اناری ها 99354 صندلی 

دارد و میانگی��ن تماش��اگران بارس��ا در هر بازی 
77632 نف��ر اس��ت. در حقیق��ت، بی��ن میزان 
اس��تقبال از بازی های بزرگ و معمولی بارسا در 
 هر فصل، اختالف بس��یار زیادی وج��ود دارد. در 
ال کالسیکو یا مسابقه های حساس انتهای فصل، 
 ظرفیت نیوکمپ تقریبا پر است؛ اما در طول فصل

 ب��ازی هایی با ح��دود 50 ه��زار نفر نی��ز در این 
ورزشگاه برگزار می شود.

آرسنال

 اگرچه هواداران تیم های دیگر به کنایه از عبارت 
» امپتی ریتس« )امپتی به معن��ای خالی( برای 
استادیوم خانگی آرس��نالی ها استفاده می کنند، 
میانگین حضور تماش��اگر در امیریتس در فصل 
 گذشته به شکل چشمگیری افزایش داشته است.

به عنوان یک تیم انگلیس��ی، آرس��نال بازی های 
بزرگ زیادی در ط��ول یک فص��ل دارد و همین 
موضوع میانگی��ن حضور هوادار روی س��کوهای 
 اس��تادیوم باش��کوه تیم آرس��ن ونگر را افزایش

 می دهد.
میانگین تماشاگر در دیدارهای خانگی فصل قبل 
آرسنال، 59992 نفر بوده و ظرفیت ورزشگاه این 
 باشگاه، 60432 صندلی اس��ت. با این استقبال، 
به نظر می رسد کوچ از هایبوری، و ساخت استادیوم 
جدید، تصمیم درستی برای توپچی ها بوده است.

پی اس جی
 

میزان استقبال از دیدارهای خانگی تیم فرانسوی، 
درس��ت همپای وضعیت مافی باش��گاه پیشرفت 
کرده است. پاری س��ن ژرمن البته همواره باشگاه 
محبوبی در فوتبال فرانسه محسوب می شده؛ اما از 
زمان فروخته شدن تیم به قطری ها و به تبع آن، 
حضور ستاره های درخش��ان در ترکیب باشگاه و 
نتایج ایده آل پی اس جی، اس��تقبال از دیدارهای 

خانگی این باشگاه نیز بیشتر شده است.
پی اس ج��ی در 19 دی��دار خانگی، ب��ه صورت 
 میانگین 45789 تماش��اگر را ب��رای حمایت از 
بچه های بالن داشته است. ظرفیت استادیوم پارک 

دو پرنس، 48712 نفر است.
لورکوزن

تیم چهارم بوندس لیگا، در دیدارهای خانگی فصل 
قبل از 498 هزار هوادار میزبانی کرده است. درواقع 
29311 نفر برای تماش��ای هر ب��ازی تیم قرمز و 
 مشکی لورکوزن وارد استادیوم شده اند و با توجه 
به ظرفیت 30 هزار نفری بای آره نا، کمتر از 300 

صندلی در هر بازی این باشگاه خالی مانده است.
لورک��وزن البت��ه ب��ه دنبال س��اخت اس��تادیوم 
جدیدی نی��ز هس��ت. اس��تادیومی ب��ا ظرفیت 
بیشتر که شاید باالخره دس��ت این تیم را به یک 
 جام برس��اند و لقب نور ک��وزن را از این باش��گاه 

بگیرد!

بایرن مونیخ

در دهمین فص��ل بایرن مونیخ از زم��ان برگزاری 
اولین ب��ازی این تی��م در آلیانز آره ن��ا، به صورت 
متوس��ط 72882 ه��وادار از بازی ه��ای خانگی 
باواریایی ها اس��تقبال کردند. حدود سه هزار نفر 
کمتر از ظرفی 75 هزار نفری اس��تادیوم تیم پپ 
 گواردیوال.  این فص��ل در 8 بازی بون��دس لیگا و

 2 مسابقه در دی اف بی پوکال، ظرفیت استادیوم 
بایرن مونیخ کامال پر از هوادار ب��ود. جالب اینکه 
هواداران بای��رن مونیخ، اس��تقبال خوبی از لیگ 
 قهرمانان اروپ��ا به عمل نی��اورده ان��د. بایرن در

 3 مسابقه مرحله گروهی این تورنمنت، 68 هزار 
هوادار داشته است؛کمترین عدد برای کل فصل.

اف ث کلن 17  
   

بازی خانگ��ی فصل گذش��ته تیم فوتب��ال کلن، 
مجموعا 821600 هوادار را به ورزشگاه خانگی این 
باشگاه کشانده اند. ورزشگاهی که 50 هزار صندلی 
دارد و در هر بازی میزبان 48329 هوادار می شود. 
برای کلن نیز به مانند بسیاری دیگر از باشگاه های 
حاضر در رقابت ه��ای بوندس لی��گا، ارزان بودن 
قیمت بلیت ها یکی از دالیل کلیدی استقبال بسیار 

زیاد از مسابقه ها به شمار می رود.
گالدباخ

 

پدیده فصل گذش��ته رقابت های بون��دس لیگا، 
 مجموعا 861 هزار نفر را ب��رای 17 بازی خانگی 
به عنوان تماش��اگر در اختیار داش��ت. عددی که 
میانگین تماشاگر سفید و سبزها برای هر مسابقه 
خانگی را به 50660 نفر رساند. ظرفیت استادیوم 
بوروسیا پارک 54057 نفر است. دای فولن، سابقه 
5 قهرمانی در رقابت های بوندس لیگا را دارد که از 

آخری 35 سال می گذرد.
منچستر سیتی

 

به لحاظ تعداد تماشاگر، باشگاه فوتبال من سیتی 
 چهارمین تیم در بین باش��گاه ه��ای لیگ برتری 
به شمار می رود و بعد از س��ه باشگاه من یونایتد، 
آرس��نال و نیوکاسل قرار گرفته اس��ت. ورزشگاه 
اتحاد به طور معمول در چند بازی در طول فصل، 
س��کوهای خالی زیادی به خود می بین��د؛ اما در 

مقاطع مهم برای تیم، همواره پر از سیتیزن است.
این ورزش��گاه 46708 صندل��ی دارد و میانگین 
هواداران سیتی در هر بازی خانگی عدد 45365 

را نشان می دهد. آمار سیتی در آخرین سال پیش 
از فروخته شدن باش��گاه 42126 هوادار برای هر 
مسابقه بوده است! تماشاگران سیتی بعد از پولدار 
 شدن تیم ش��ان، صبر و تحمل زیادی نیز ندارند و 
به محض نتیجه نگرفتن تیم، استادیوم را در جریان 

بازی خالی می کنند. 
یوونتوس

بحران تماشاگر، مساله ای کامال جدی در فوتبال 
ایتالیا به ش��مار می رود. کهنه گی استادیوم ها و 
قیم��ت ب��االی بلی��ت در ایتالی��ا، موجب ش��ده 
تماشاگران زیادی از دیدارهای تیم های بزرگ این 
 کش��ور اس��تقبال نکنن��د. در بی��ن تی��م ه��ای

  س��ری آ، یوونتوس��ی ها بهترین میانگین هوادار 
به نس��بت ظرفیت ورزش��گاه را در اختیار دارند. 
ورزش��گاه اختصاصی یووه البته هیچگاه در طول 
رقابت های ای��ن فصل رویایی پرنش��ده اس��ت. 
یوونتوس در مجموع در 19 بازی خانگی، 732504 
تماشاگر داشته است؛ یعنی 38553 نفر برای هر 

مسابقه.
وستهام

 

در 111 سال اخیر، وس��تهامی ها در آپتون پارک 
میزبان تیم های دیگر بوده اند و به نظر می رسد در 
این باش��گاه هنوز هم برنامه ای ب��رای تغییر و یا 
بازس��ازی اس��تادیوم وجود ندارد. ظرفیت آپتون 
پارک و یا به شکل رسمی تر بولین گراوند، 35016 
 هوادار است و به طور میانگین، 34871 » همر«در 
 بازی های خانگی فصل وس��تهام از آن اس��تفاده 
 می کنند. جو ورزش��گاه وس��تهام تنها در جدال 
رو در رو با اسپرز خاص می ش��ود و در سایر بازی 
های فصل، اتفاق چندان ویژه ای روی س��کوهای 

آپتون پارک روی نمی دهد.
نیوکاسل

 برای آنکه ثابت ش��ود س��اخت اس��تادیوم بزرگ 
به تنهایی برای موفقیت یک باشگاه کافی نیست، 
نیوکاسل می تواند مثال ایده آلی باشد. باشگاهی 
که اس��تادیومی 52405 نفری را در اختیار دارد و 
براساس آمارها، در هر بازی خانگی حضور 50359 
 مش��وق را احس��اس می کند؛ اما ه��ر فصل باید 
به زحمت ماندن در رقابت های لیگ را قطعی کند.

س��نت جیمز پارک در طول حیاتش چن��د بار با 
بازسازی و افزایش ظرفیت رو به رو شده، اما هنوز 
نتوانسته برای به موفقیت رسیدن سیاه و سفیدها 

کافی باشد.
شالکه 

برخالف نمایش قهرمانان��ه برابر رئ��ال در دیدار 
برگشت دو تیم در برنابئو، باشگاه آبی گلزن کرشن 
فصل موفقی راپشت سر نگذاشت. آن ها در دور اول 
جام حذفی حذف شدند و در لیگ نیز دست شان از 

کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا کوتاه ماند.
با این وج��ود هوداران ش��الکه همانند س��ابق در 
ولتینس آره نا برای تیم شان سنگ تمام گذاشتند. 
از مجموع 61933 صندلی این ورزشگاه، 61578 
صندلی به طور متوسط در جریان همه دیدارهای 
خانگی ش��الکه پر از هوادار بودند و سرشار از رنگ 

آبی.

مصاحبه

6

مهاجم جدید پرسپولیس در کنار 
اسطوره فوتبال جهان

جری بنس��ون که قرار اس��ت در این فصل مهاجم نوک پرسپولیس 
 ،MLS و برانک��و ایوانکووی��چ باش��د، ب��ه واس��طه حض��ور در 
 عکس های زیادی در شبکه های مجازی مختلف دارد. این هم یکی از 

عکس های جری با پله، اسطوره برزیلی دنیای فوتبال است.

لنز دوربین
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مفاد أرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   4/482

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  برابرآراء 
و  مالکانه  ثبتی شهرضا تصرفات  در واحد  فاقد سند رسمی مستقر  وساختمانهای 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه 
که  درصورتی  و  میشود  آگهی  اصفهان  چاپ  امروز  اصفهان  و  رود  زاینده  های 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ 
امالک   و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  شهرضا 
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

علی رضا نصیریان فرزند رسول به شناسنامه   – 94/2/15 1.رای شماره 1355 – 
شماره 286 شهرضا و شماره ملی 1199136743 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
مساحت  به  شده  تبدیل   5846 شماره  به  که   1421/1 پالک  از  مفروزی  انبار  باب 

ششدانگ 124/59 مترمربع.
شناسنامه  به  رسول  فرزند  نصیریان  محسن   –  94/2/15  –  1356 شماره  2.رای 
شماره 734 شهرضا و شماره ملی 1199186066 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
مساحت  به  شده  تبدیل   5846 شماره  به  که   1421/1 پالک  از  مفروزی  انبار  باب 

ششدانگ 124/59 مترمربع.
شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد

3.رای شماره 1564 – 94/2/21 – سیدمصطفی کسائی فرزند سیداحمد به شناسنامه 
شماره 279 شهرضا و شماره ملی 1199155780 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 82 به مساحت ششدانگ 214/61 مترمربع.
4.رای شماره 1567 – 94/2/21 – شهره شجاعی فرزند سهراب به شناسنامه شماره 
286شهرضا و شماره ملی 1199196525 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 82 به مساحت ششدانگ 214/61 مترمربع.
5.رای شماره 801 – 94/2/3 – مریم قاسمی فرزند علی داد به شناسنامه شماره 6 
حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 6299915218 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 259 به مساحت ششدانگ 100/75 مترمربع.
6.رای شماره 802 – 94/2/3 – محمد حاتمی فرزند غالمحسین به شناسنامه شماره 
34 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199653039 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 259 به مساحت ششدانگ 100/75 مترمربع.
به  اله  سیف  فرزند  سبزواری  اله  رحمت   –  94/2/28  –  1848 شماره  7.رای 
شناسنامه شماره 545 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199353027سه دانگ مشاع 
ششدانگ مساحت  به   259 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

159/30 مترمربع.
8.رای شماره 1849 – 94/2/28 – مینا باقرپور فرزند شکراله به شناسنامه شماره 
198 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199371580 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 259 به مساحت ششدانگ 159/30 مترمربع.
به  محمد  فرزند  هونجانی  امیرزاده  اله  آیت   –  94/2/28  –  1847 شماره  9.رای 
یک  1199820659 ششدانگ  ملی  و شماره  2 شهرضا  6 حوزه  شناسنامه شماره 
باب خانه مفروزی از پالکهای 260 باقیمانده و 7876 و 7879 و 8611  به مساحت 

81/10 مترمربع.
10.رای شماره 1763 – 94/2/24 – محمدعلی شریفانی فرزند عباسعلی به شناسنامه 
شماره 1134 شهرضا و شماره ملی 1199176087 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 280 به مساحت 202/90 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالرسول  فرزند  دهقان  وحید   –  94/3/9  –  2275 شماره  11.رای 
وشماره ملی 1190091232شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 475 

به مساحت متر98/70 مربع.
شناسنامه  به  اله  حبیب  فرزند  عشقی  حمیده   –  94/2/5  –  975 شماره  12.رای 
شماره 8383 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199918784 دو دانگ مشاع 
ششدانگ مساحت  به   572 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

 122/46 مترمربع.
به  اله  فتح  فرزند  شهرضا  عشقی  محمدرضا   –  94/2/5  –  976 شماره  13.رای 
مشاع  دانگ  دو   1199031216 ملی  شماره  و  شهرضا   388 شماره  شناسنامه 
ششدانگ مساحت  به   572 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

 122/46 مترمربع.
14.رای شماره 977 – 94/2/5 – فروغ عشقی فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 
341 حوزه 4 اصفهان و شماره ملی 1287891365 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 572 به مساحت ششدانگ 122/46 مترمربع.
15.رای شماره 2096 – 94/3/4 – سیدامین موسوی فرزند سیدقمصور به شناسنامه 
دانگ  سه   1209249359 ملی  شماره  و  سمیرم   مرکزی  یک  حوزه   3847 شماره 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 

157/90 مترمربع.
16.رای شماره 2097 – 94/3/4 – سیدقمصور موسوی فرزند سیدیداله به شناسنامه 
شماره 3 حوزه 3 سمیرم  و شماره ملی 1209734591 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 157/90 مترمربع.

17.رای شماره 817 – 94/2/2 – محمدحسن عشقی فرزند محمد به شناسنامه شماره 
217 شهرضا و شماره ملی 1198836466 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 769 به مساحت 172/40 مترمربع.
18.رای شماره 818 – 94/2/2 – مریم عشقی فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 
384 شهرضا و شماره ملی 1198923611 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 769 به مساحت 172/40 مترمربع.
شناسنامه  به  عباسعلی  فرزند  محسنی  اله  ذبیح   –  94/2/1  –  775 شماره  19.رای 
شماره 437 شهرضا و شماره ملی 1199060682 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 800 به مساحت ششدانگ 138/52 مترمربع.
شناسنامه  به  رمضانعلی  فرزند  گالبی  صولت   –  94/2/1  –  776 شماره  20.رای 
شماره 347 شهرضا و شماره ملی 1199368024 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 800 به مساحت ششدانگ 138/52 مترمربع.
21.رای شماره 1094 – 94/2/7 – علی حاتمی فرزند غالمحسین به شناسنامه شماره 
از  مشاع  دانگ  سه   6299571136 ملی  شماره  و  گندمان  روستائی   1 حوزه   536
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 976 به مساحت ششدانگ 211/43 مترمربع.
22.رای شماره 1095 – 94/2/7 – صغری قهرمانی فرزند میرزاحسین به شناسنامه 

مشاع  دانگ  سه   6299572396 ملی  شماره  و  گندمان   2 حوزه   662 از شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 976 به مساحت ششدانگ 211/43 مترمربع.
23.رای شماره1700-94/02/23- سعیدمیرعلی ملک فرزند حیدرعلی به شناسنامه 
شماره 646حوزه1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199272434سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک998به مساحت ششدانگ258/64 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  اصغر  فرزند  آقائی  پریسا  شماره94/02/23-1701-  24.رای 
مشاع  دانگ  ملی1199914101سه  وشماره  شهرضا  شهری   1 حوزه   7915

ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک998به مساحت ششدانگ258/64مترمربع.
25.رای شماره 1806 – 94/2/27 – زهرا مردانی فرزند حسن به شناسنامه شماره 
10 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199589802 ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه مفروزی از پالک 998 به مساحت 145/85 مترمربع.
26.رای شماره 1758 – 94/2/24 – حجت اله شاملی فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شماره 177 شهرضا و شماره ملی 1198945389 ششدانگ یک باب مغازه و طبقه 
تحتانی و فوقانی آن  مفروزی از پالک 1044 به مساحت 228/11 مترمربع. بموجب 
اسناد شماره های 5465و5467-91/03/01 دفتر 303 شهرضا در رهن بانک مسکن 

شعبه صاحب الزمان شهرضا می باشد.
به  عوضعلی  فرزند  میرزاپور  محمدرضا   –  94/2/28  –  1907 شماره  27.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199106496 ملی  شماره  و  شهرضا   552 شماره  شناسنامه 
ششدانگ  مساحت  به   1133 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ 

221/45 مترمربع.

مرضیه آقاسی فرزند محمدعلی به شناسنامه   –  94/2/28  – 28.رای شماره 1908 
از  مشاع  دانگ  1199401285سه  ملی  شماره  و  شهرضا   3 حوزه   1209 شماره 
ششدانگ  مساحت  به   1133 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ 

221/45 مترمربع.
شناسنامه  به  علیرضا  فرزند  آبافت  صدیقه   –  94/2/27  –  1816 شماره  29.رای 
شماره 1696 شهرضا و شماره ملی 1199262031تمامت24 حبه و دوازده _ چهل 
ونهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1144 که به 

شماره 13349 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 197/61 مترمربع.
اله به شناسنامه  محمدعلی نقوی فرزند نعمت   –  94/2/27  – 30.رای شماره 1817 
شماره 756 شهرضاوشماره ملی 1199201219تمامت47 حبه و سی و هفت _ چهل 
ونهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1144 که به 

شماره 13349 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 197/61 مترمربع. 
31.رای شماره 1551 – 94/2/20 – محمدمهدی شاملی فرزند فیض اله به شناسنامه 
شماره 971 شهرضا و شماره ملی 1199110681 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1169 به مساحت ششدانگ 206/10 مترمربع.
شکوفه گالبی فرزند عبدالرسول به شناسنامه   – 94/2/20 32.رای شماره 1552 – 
شماره 880 شهرضا و شماره ملی 1199173541 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1169 به مساحت ششدانگ 206/10 مترمربع.
شناسنامه  به  هوشنگ  فرزند  رضائی  حمید   –  94/2/15  –  1385 شماره  33.رای 
شماره 71 حوزه 1 روستائی دهاقان و شماره ملی 5129872460 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 1694 و 8853 الی8863  به مساحت 

ششدانگ 307/89 مترمربع.
34.رای شماره 1386 – 94/2/15 – فرزانه پیام فرزند علی محمد به شناسنامه شماره 
از ششدانگ یک باب  1181 شهرضا و شماره ملی 1199190527 سه دانگ مشاع 
خانه مفروزی از پالکهای 1694 و 8853 الی 8863  به مساحت ششدانگ 307/89 

مترمربع.
شناسنامه  به  جالل  سید  فرزند  تقوی  فلکناز   –  93/8/15  –  7108 شماره  35.رای 
ونیم  یک   1209558629 ملی  شماره  و  سمیرم  مرکزی  دو  حوزه   3707 شماره 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1717 به مساحت 

ششدانگ 191 مترمربع.
شناسنامه  به  قیطاس  فرزند  شبان  محمد   –  93/8/15  –  7110 شماره  36.رای 
شماره3454 حوزه دو سمیرم و شماره ملی 1209556081 چهار ونیم دانگ مشاع 
به مساحت ششدانگ  پالک 1717  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  از ششدانگ 

191 مترمربع.
37.رای شماره 1561 – 94/2/21 – حسین سلطانی فرزند عبدالرسول به شناسنامه 
شماره 961 شهرضا و شماره ملی 1199162604 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1718 به مساحت 238/70 مترمربع.
38.رای شماره 1780 – 94/2/24 – پرویز سبزواری فرزند علی به شناسنامه شماره 
313 شهرضا و شماره ملی 1198808926 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1733 به مساحت ششدانگ 259/25 مترمربع.
39.رای شماره 1781 – 94/2/24 – نیره اعظم سبزواری فرزند حسین به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1286481589 ملی  شماره  و  اصفهان   3 حوزه   619 شماره 
ششدانگ  مساحت  به   1733 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ 

259/25 مترمربع.
40.رای شماره 1736 – 94/2/24 – فاطمه صاحبان شهرضا فرزند یداله به شناسنامه 
شماره 101 شهرضا و شماره ملی 1199332917 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و 8193  به مساحت ششدانگ 

202/43 مترمربع.
شناسنامه  به  احمد  فرزند  سامع  محمدرضا   –  94/2/24  –  1742 شماره  41.رای 
شماره 364 شهرضا و شماره ملی 1198890495 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و 8193  به مساحت ششدانگ 

202/43 مترمربع.
42.رای شماره 1743 – 94/2/24 – فاطمه عذرا رفعت فرزند غالمحسین به شناسنامه 
شماره 711 شهرضا و شماره ملی 1198950722 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و 8193  به مساحت ششدانگ 

202/43 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  سیف  فرزند  نصیری  مهین   –  94/2/24  –  1744 شماره  43.رای 
شماره 3776 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199872717 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و 8193  به مساحت 

ششدانگ 202/43 مترمربع.
44.رای شماره 1843 – 94/2/28 – جواد بلکامه فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 
38 شهرضا و شماره ملی 1199194042 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه مفروزی از پالک 3754 به مساحت ششدانگ 115 مترمربع.
45.رای شماره 1844 – 94/2/28 – اعظم بهی فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 
51 حوزه1 شهری قمشه و شماره ملی 1199286710 یک دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 3754 به مساحت ششدانگ 115 مترمربع.
46.رای شماره 11611 – 93/11/23 – علیرضا آرامی فرزند علی اکبر به شناسنامه 
شماره 2184 شهرضا و شماره ملی 1199308048 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 4357 به مساحت ششدانگ112/93 مترمربع.
حمیده  شماره94/03/17-2422–  واصالحی   93/11/23  –  11612 شماره  47.رای 
ربیعی فرزند آیت اله به شناسنامه شماره 246 شهرضا و شماره ملی 1199334367 
مساحت  به   4357 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار 

ششدانگ112/93 مترمربع.
48.رای شماره4443-94/04/16- علی اصغر کریمی فرزند بخش علی به شناسنامه 
شماره 431 سمیرم وشماره ملی1209467038ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان 

تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک5524به مساحت62/40مترمربع.
شماره های فرعی از 3 - اصلی موغان

به  میرزابه  سید  فرزند  میرمهدیه  سیدعبداله   –  94/2/21  –  1566 شماره  49.رای 
شناسنامه شماره 38 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199695629 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 370 به مساحت 258/60 مترمربع.
ناهید عباسی خسروآبادی فرزند جعفرعلی به   – 94/2/24 50.رای شماره 1760 – 
شناسنامه شماره 466 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199359246 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 401 به مساحت 210/84 مترمربع.
به  سیدعبداله  تنهافرزند  محمودی  سیدعلی   –  94/2/5  –  992 شماره  51.رای 
سه   4230754078 ملی  شماره  و  دنا  روستائی  حوزه   752 شماره  شناسنامه 
 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ

 154/62 مترمربع.
52.رای شماره 993 – 94/2/5 – فاطمه سامع فرزند حسن به شناسنامه و شماره 

ملی 1190104857 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 476 به مساحت ششدانگ 154/62 مترمربع.

53.رای شماره 1600 – 94/2/21 – محمدصادق حسن پور شیبانی فرزند جهانگیر 
به شناسنامه شماره 177باختران وشماره ملی 3255175798 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 766 به مساحت 208/85 مترمربع.
54.رای شماره 1346 – 94/2/14 – رمضان شمسائی فرزند شاه محمد به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1819487441 ملی  شماره  و  ان  آباد   10 حوزه   504 شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 135/11 مترمربع.
شناسنامه  به  حیدر  فرزند  رحمتی  معصومه   –  94/2/14  –  1347 شماره  55.رای 

شماره 713 شهرضا و شماره ملی 1199141011 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 135/11 مترمربع.

56.رای شماره 1870 – 94/2/28 – جنت سبزواری فرزند علی به شناسنامه شماره 
224 حوزه3 شهرضا و شماره ملی 1199383880 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 782 به مساحت 129/05 مترمربع.
عفت میرزائی فرزند رمضانعلی به شناسنامه   –  91/9/27  – 57.رای شماره 1858 
مشاع  دانگ  سه   1199371981 ملی  شماره  و  شهرضا   3 حوزه   238 شماره 
ششدانگ مساحت  به  باقیمانده   891 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

 169/50 مترمربع.
58.رای شماره 1859 – 94/2/28 – علیرضا سبزواری فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 597 شهرضا و شماره ملی 1199049719 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 891 باقیمانده به مساحت ششدانگ 169/50 مترمربع.

به  محمداسماعیل  فرزند  باغستانی  مرتضی   –  94/2/24  –  1757 شماره  59.رای 
مشاع  دانگ  چهار   1199055441 ملی  شماره  و  شهرضا   1170 شماره  شناسنامه 
به مساحت ششدانگ  پالک 1050  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  از ششدانگ 

134/95 مترمربع.
60.رای شماره 1759 – 94/2/24 – فریبا برهان فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
965 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199398845 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1050 به مساحت ششدانگ 134/95 مترمربع.
عبدالوهاب  فرزند  محمدیه  عسکری  علی  مجتبی   –  94/2/5  –  908 شماره  61.رای 
به شناسنامه شماره 614 شهرضا و شماره ملی 1199199796 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1113 که در زمان تفکیک شماره 2777 جهت 

آن منظور شده به مساحت ششدانگ 190/30 مترمربع.
به  منوچهر  فرزند  خسروآبادی   کریمی  رقیه   –  94/2/5  –  909 شماره  62.رای 
شناسنامه شماره 227 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1198562544 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1113 که در زمان تفکیک 

شماره 2777 جهت آن منظور شده به مساحت ششدانگ 190/30 مترمربع.
63.رای شماره 2104 – 94/3/4 – قدیرعلی یوسفیان فرزند قدرت اله به شناسنامه 
شماره 551 شهرضا و شماره ملی 1199025739 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1152 به مساحت ششدانگ 266/42 مترمربع.
64.رای شماره 2105 – 94/3/4 – سهیال رضائی فرزند بهرام به شناسنامه شماره 
544 شهرضا و شماره ملی 1199076538 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1152 به مساحت ششدانگ 266/42 مترمربع.
به  عباس  فرزند  شهرضا  رستمی  خانم  بهی   –  94/1/23  –  376 شماره  65.رای 
شناسنامه شماره 14211 شهرضا و شماره ملی 1198422041 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1246 به مساحت 103/30 مترمربع.
پروین امیری فرزند سیف اله به شناسنامه   – 93/12/24 66.رای شماره 12916 – 
شماره 583 شهرضا و شماره ملی 1199076929 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1278 به مساحت 97/58 مترمربع.
67.رای شماره 10160 – 93/10/23 – ولی اله رحمتی فرزند محمدعلی به شناسنامه 
شماره 686 شهرضا و شماره ملی 1199093262 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1327 به مساحت ششدانگ 81/88 مترمربع.
به شناسنامه  عبداله  فرزند  عموعلی  طلعت   –  93/10/23  – 68.رای شماره 10161 
از  مشاع  دانگ  سه   1199359268 ملی  شماره  و  شهرضا  حوزه6   448 شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1327 به مساحت ششدانگ 81/88 مترمربع.
69.رای شماره 1708 – 94/2/24 – مظاهر مندکیان فرزند علی به شناسنامه شماره 
225 شهرضا و شماره ملی 1198880414 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1327 به مساحت 328/62 مترمربع.
70.رای شماره 2697 – 93/4/7 – عبدالرضا اکبری فرزند پرویز به شناسنامه شماره 
3 حوزه یک روستائی شهرضا و شماره ملی 1199627216 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 2485 به مساحت 114/46 مترمربع.
71.رای شماره 1570 – 94/2/21 – زهرا دهقان فرزند حسین به شناسنامه شماره 
698 شهرضا و شماره ملی 1199107956 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 3401 به مساحت ششدانگ 200/86 مترمربع.
72.رای شماره 1571 – 94/2/21 – غالمرضا اسکندری فرزند قربانعلی به شناسنامه 
شماره 775 شهرضا و شماره ملی 1199064051 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 3401 به مساحت ششدانگ 200/86 مترمربع.
زرین تاج صدری فرزند محمود به شناسنامه   – 94/2/24 73.رای شماره 1753 – 
شماره 313 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199344265 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 3693 به مساحت 119/40 مترمربع.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه 

74.رای شماره 13019 – 93/12/27 – رجبعلی ابراهیمی حبیب آبادی فرزند حسن به 
شناسنامه شماره 38 حوزه 3 آبادان و شماره ملی 1817583999 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 10 به مساحت 111 مترمربع.
75.رای شماره 367 – 94/1/23 – گلبس اسماعیلی پرزانی فرزند خیراله به شناسنامه 
شماره 4 حوزه یک مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199600423 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 56 به مساحت 181 مترمربع.
به  اکبر  علی  فرزند  شهرضا  فرمانی  اله  ذبیح   –  94/2/2  –  811 شماره  76.رای 
شناسنامه شماره 746 شهرضا و شماره ملی 1199018252 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 150 به مساحت 612/80 مترمربع.
به  محمدرضا  فرزند  شهرضا  حیدری  مجید   –  94/2/27  –  1814 شماره  77.رای 
تمام  نیمه  باب خانه  یک  ملی 1190042126 شهرضا ششدانگ  شناسنامه وشماره 

مفروزی از پالک 328 به مساحت 85/96 مترمربع.
به  اصغر  علی  عمرانپورفرزند  حسینعلی   –  93/6/20  –  5309 شماره  78.رای 
شناسنامه شماره 305 شهرضا و شماره ملی 1198854499 تمامت 203/37 سهم 
مشاع از 353/37 سهم ششدانگ یک باب خانه وزمین محصور متصله مفروزی از 

پالک 572 به مساحت ششدانگ 353/35 مترمربع.
79.رای شماره 5311 – 93/6/20 – فاطمه صالح پور فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 93 شهرضا و شماره ملی 1199021156 تمامت 150سهم مشاع از 353/37 
به   572 پالک  از  مفروزی  متصله  محصور  وزمین  خانه  باب  یک  ششدانگ  سهم 

مساحت ششدانگ 353/35 مترمربع.
شناسنامه  به  اکبر  علی  فرزند  مرادی  مسلم   –  94/2/24  –  1747 شماره  80.رای 
شماره 28 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209760460 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 671 به مساحت 100 مترمربع.
شماره فرعی از 23 - اصلی سود آباد

81.رای شماره 1562 – 94/2/21 – علیرضا صالحپور فرزند شکراله به شناسنامه 
شماره 50 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199382140 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 14/1 به مساحت 194/82 مترمربع.
82.رای شماره 1860 – 94/2/28 – امیر شیرانی زاده  فرزند حبیب اله به شناسنامه 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  چهار  ملی 1199231347  و شماره  561 شهرضا  شماره 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 92 به مساحت ششدانگ 231/95 مترمربع.
به شناسنامه  اله  لطف  فرزند  پناه  اسالم  الهه   –  94/2/28  – 83.رای شماره 1861 
شماره 3852 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199873470 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 92 به مساحت ششدانگ 231/95 

مترمربع.
به  اله  قدرت  فرزند  نژاد  حقانی  اله  حجت   –  94/2/28  –  1876 شماره  84.رای 
شناسنامه شماره 321 شهرضا و شماره ملی 1199145009 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 151/1 به مساحت 279/85 مترمربع.
85.رای شماره 1730 – 94/2/24 – ابراهیم طالبیان فرزند عبدالرحیم به شناسنامه 
شماره 1477 شهرضا و شماره ملی 1199193488 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 366 به مساحت 141/86 مترمربع.
به  عبدالکریم  فرزند  یوسفی  نساء  فاطمه   –  94/2/19  –  1503 شماره  86.رای 
شناسنامه شماره 43944 اصفهان و شماره ملی 1282361181 ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1365 به مساحت 210/60 مترمربع.
مجید عمرانپور فرزند حسینعلی به شناسنامه   –  94/2/21  – 87.رای شماره 1565 
نیمه  خانه  باب  یک  1199225721 ششدانگ  ملی  شماره  و  1702 شهرضا  شماره 
به مساحت  تبدیل شده و 816  از پالکهای 136 که به شماره 2441  تمام مفروزی 

132/33 مترمربع.
شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه

به  اله  روح  فرزند  موسوی  السادات  مریم   –  94/1/18  –  191 شماره  88.رای 
شناسنامه شماره 6759 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199902543 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 105 به مساحت ششدانگ 

90/93 مترمربع.
89.رای شماره 192 – 94/1/18 – سیدهاشم موسوی فرزند سیدقاسم به شناسنامه 
شماره 274 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209922991 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 105 به مساحت ششدانگ 90/93 مترمربع.

حمید غالمی فرزند مسیب به شناسنامه شماره   – 94/2/8 90.رای شماره 1141 – 
2156 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209192381پنج دانگ مشاع ازششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 105 به مساحت ششدانگ 75/48 مترمربع.

91.رای شماره 1143 – 94/2/8 – محسن غالمی فرزند حمید به شناسنامه وشماره 
از  باب خانه مفروزی  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  نیم  ملی 1190311224شهرضا 

پالک 105 به مساحت ششدانگ 75/48 مترمربع.
به شناسنامه شماره  فرزند علی  کلثوم عباسی   –  94/2/8  – 92.رای شماره 1145 
2565 حوزه 1مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209197121نیم دانگ مشاع ازششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 105 به مساحت ششدانگ 75/48 مترمربع.
فرزند  اکبری  علی  شاهزاده  اسماعیلی  اصغر   –  94/2/23  –  1706 شماره  93.رای 
کریم به شناسنامه شماره 10 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199581811 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 334 باقیمانده که به شماره 2435 تبدیل 

شده به مساحت 140/70 مترمربع.
شماره مفروزی از 49 - اصلی منوچهرآباد 

94.رای شماره 1241 – 94/2/9 – حکیمه برزه کار فرزند الیاس به شناسنامه شماره 
65 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199673528 دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ششدانگ 119/15 مترمربع.در ازاء یک سوم ازسه-پانصدم 
حبه مشاع از84حبه هفتدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمدحسن و رحمت 

اله سلیم از ورثه محمدکریم سلیم.
شناسنامه  به  قربانعلی  فرزند  بیات  محمدعلی   –  94/2/9  –  1242 شماره  95.رای 
دانگ مشاع  ملی 1198557540چهار  شماره 636 حوزه1مرکزی شهرضا وشماره 
به مساحت ششدانگ 119/15 مترمربع. درازاءدو سوم  باب خانه  از ششدانگ یک 
ازطرف  الواسطه  مع  عادی  انتقال  هفتدانگ  از84حبه  مشاع  حبه  ازسه-پانصدم 

محمدحسن ورحمت اله سلیم ازورثه محمدکریم سلیم.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

96.رای شماره2621-94/03/27- مجید صدری فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 
1270شهرضا و شماره ملی1199221406سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه دو طبقه مفروزی ازپالک12به مساحت ششدانگ220/50مترمربع.
97.رای شماره2622-94/03/27- فاطمه طبیبیان فرزند مرتضی به شناسنامه شماره 
یکباب  ازششدانگ  مشاع  ونیم  دانگ  ملی1198954401دو  وشماره  شهرضا   1079

خانه دوطبقه مفروزی ازپالک12به مساحت ششدانگ220/50مترمربع.
به  فرزندشکراله  افشادی  اکبرانصاریپورجرم  شماره94/04/16-4444-  98.رای 
ملی1199632589ششدانگ  شهرضاوشماره  شماره21حوزه1مرکزی   شناسنامه 

یکباب خانه دوطبقه مفروزی ازپالک201به مساحت142مترمربع.
شناسنامه  به  حسینعلی  فرزند  کیانی  حسین   –  94/3/11  –  2326 شماره  99.رای 
شماره 1211 حوزه 3 سمیرم و شماره ملی 1209266628 ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1966 به مساحت 202/64 مترمربع.
شماره مفروزی از 68 - اصلی سیدآباد 

به  فرزند سیدمحمدرضا  اسدی  سیدفرید   –  93/11/29  – 100.رای شماره 11863 
شناسنامه شماره 300 قمشه و شماره ملی 1199248071 ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 115/30 مترمربع.
شماره های فرعی و مفروزی از 68/1 - اصلی میرآباد که به شماره 225 - اصلی 

تبدیل شده
عباسعلی صالحپور شهرضا فرزند حسن به   – 94/2/23 101.رای شماره 1684 – 
شناسنامه شماره 101 شهرضا و شماره ملی 1199125091 ششدانگ یک باب مغازه 

با طبقه تحتانی و فوقانی آن به مساحت145/41 مترمربع.
مهدی صالحپور فرزند شکراله به شناسنامه   – 94/2/24 102.رای شماره 1737 – 
شماره 693 شهرضا و شماره ملی 1199272906 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 43 به مساحت 181/42 مترمربع.
103.رای شماره 1738 – 94/2/24 – اسماعیل صالحپور فرزند شکراله به شناسنامه 
شماره 2484 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199859796 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 43 به مساحت 198/20 مترمربع.
شماره های فرعی از 72 - اصلی دامزاد

104.رای شماره 1883 – 94/2/28 – ذبیح اله هوشیار فرزند عزت اله به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   4230829851 ملی  شماره  و  بویراحمد   2 حوزه   673 شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 48 به مساحت ششدانگ 205/33 مترمربع.

105.رای شماره 1884 – 94/2/28 – فریده موسوی فرزند سید اسداله به شناسنامه 
شماره 2703 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209236311 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 48 به مساحت ششدانگ 205/33 مترمربع.

شماره های فرعی از 100- اصلی فیض آباد
شناسنامه  به  عباس  فرزند  جمالی  سروناز   –  94/2/15  –  1387 شماره  106.رای 
شماره 3202 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209242907 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 150 که به 1622 تبدیل شده به مساحت 168/80 مترمربع.
سعید  فرزند  نظرآبادی  بهرامی  محمدجواد   –  94/2/21  –  1595 شماره  107.رای 
به شناسنامه شماره 7704 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199911992 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 178 به مساحت 157/81 مترمربع.
به  فرزند سعید  نظرآبادی  بهرامی  اکبر  علی   –  94/2/21  – 108.رای شماره 1597 
شناسنامه شماره 1884 قمشه و شماره ملی 1199327093 ششدانگ یک باب مغازه 

و طبقه فوقانی آن مفروزی از پالک 178 به مساحت 160/40 مترمربع.
109.رای شماره 1492 – 94/2/19 – قربانعلی عطائی فرزند صفرقلی به شناسنامه 
شماره 218 حوزه یک مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209348780 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 517 به مساحت 225 مترمربع.
110.رای شماره 777 – 94/2/1 – حمیدرضا نقوی فرزند عبداله به شناسنامه شماره 
از ششدانگ یک باب  1064 شهرضا و شماره ملی 1199175382 سه دانگ مشاع 

خانه مفروزی از پالک 1101 به مساحت ششدانگ 186/70 مترمربع.
به  قربانعلی  فرزند  شهرضا   قدیمی  سهیال   –  94/2/1  –  778 شماره  111.رای 
سه   1199863564 ملی  شماره  و  قمشه  شهری   1 حوزه   2861 شماره  شناسنامه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1101 به مساحت ششدانگ 

186/70 مترمربع.
شماره فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

112.رای شماره 1495 – 94/2/19 – حسینعلی رفیعی فرزند حجت اله به شناسنامه 
شماره 6 حوزه یک روستائی شهرضا و شماره ملی 1199551961 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 329 به مساحت ششدانگ 123/80 مترمربع.
113.رای شماره 1496 – 94/2/19 – روح انگیز طاهری فرزند خسرو به شناسنامه 
شماره 8 حوزه یک روستائی شهرضا و شماره ملی 1199589047 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 329 به مساحت ششدانگ 123/80 مترمربع.

شماره مفروزی از 157 - اصلی محمودیه
114.رای شماره 2137 – 94/3/5 – خیبر محمدی فرزند محمد به شناسنامه شماره 
8 شهرضا و شماره ملی 1199676268 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 109/60 

مترمربع.
شماره مفروزی از 164 - اصلی نادرآباد

به  اله  فضل  فرزند  شهرضا  آقائی  محمود   –  94/3/6  –  2179 شماره  115.رای 
شناسنامه شماره 374 شهرضا و شماره ملی 1199156736 نسبت به 1270 سهم 
مزرعه  ششدانگ  حبه   72 از  حبه   7 سهم   15512 از  مشاع  سهم   4842 از  مشاع 

نادرآباد به مساحت ششدانگ 159580 مترمربع.
شماره فرعی از 171 - اصلی مهدیه 

به  اسکندر  فرزند  درزی  رضائی  مهرداد   –  94/2/13  –  1332 شماره  116.رای 
شناسنامه شماره 5 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199653454 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 13 به مساحت 334/81 مترمربع.
117.رای شماره1156 – 94/2/8 – علی اصغر اکبری فرزند صفرعلی به شناسنامه 
شماره 4 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 6299915196 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 15 به مساحت 205/50 مترمربع.
شماره مفروزی از 172 - اصلی کامرانیه

به شناسنامه  اله  اله رئیسی فرزند گرگ  قدرت   –  94/2/5  – 118.رای شماره 991 
خانه  باب  یک  ششدانگ   6329750408 ملی  شماره  و  فالرد   2 حوزه   586 شماره 
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امام موسی کاظم علیه السالم:
ک��م گوی��ی ، حکم��ت بزرگی اس��ت ، بر 
شما باد به خموش��ی که آسایش نیکو و 

سبکباری و سبب تخفیف گناه است .
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تا به حال قدرت اراده خود را سنجیده اید؟ قدرتی که وقتی تصمیم 
به انجام یا ترک کاری می گیرید میزان واقع��ی موفقیت تان را با 
میزان قدرت و ضعف آن محک می زنن��د. وقتي تصمیم به انجام 
یا ترک کاري مي گیرید چقدر جدیت در خود احساس مي کنید؟ 
این جدیت و تصمیم چقدر و تا کجا ادامه دارد؟ یا اینكه این قدرت 
چقدر در عملي کردن خواسته شما نقش دارد؟ بین خواستن و اراده 
کردن چه تفاوتي وجود دارد؟ آیا تا به حال فكر کرده اید که چرا و به 
چه علتي گاهي ضعف اراده دارید و اراده تان شما را براي رسیدن 
به هدف تان یاري نمي کند؟ امروز مي خواهیم براي ش��ما بگوییم 

که مشكل از کجاست و چگونه باید اراده خودتان را تقویت کنید.
سوختي به نام اراده

همه ما ک��م و بیش فهرس��ت بلند باالی��ي از کاره��اي مختلف 
در زندگي م��ان داریم که یا قصد انجامش��ان را داری��م و یا اینكه 
مي خواهیم آنها را ترک کنی��م؛ کارهایي که حس مي کنیم انجام 
دادن شان ما را به اهدافمان نزدیک مي کند و کارهایي که در خالف 
جهت رسیدن ما به مقصد اصلي هستند. این کارها مي توانند عادات 
خوب و بد ما باش��ند. اما در هر صورت در یک نكته قطعا مشترک 
هستیم. همه ما به اهمیت نیرویي به نام اراده براي حرکت و رسیدن 
به مقصد باور داریم. نیرویي که مانند سوخت، شروع و ادامه دادن 
حرکت را برایمان ممكن مي کند؛ نیرویي که در بعضي از ما نیاز به 

تقویت جدي دارد.
تفاوت خواستن و اراده کردن

شاید شما هم این جمله زیبا را ش��نیده باشید که مي گوید: افراد 
کوچک آرزو مي کنند و افراد ب��زرگ اراده. خیلي از ما به اصطالح 
بیش��تر چیزي را مي خواهیم تا آنكه چیزي را اراده کنیم. اما باید 
بدانیم صرف خواستن به تنهایي سرانجامي جز آرزو پیدا نمي کند. 
اینجاس��ت که ما باید تفاوت بین خواس��ته و اراده را بشناس��یم. 
اراده کردن یعني برداش��تن گام هاي عملي و جدي براي رسیدن 
به یک خواس��ته واقعي. نكته مهمي که باید بدانیم این است که 
حوزه خواستن فقط داخل ذهن و فكر ماس��ت. درحالي که براي 

تحقق آنچه در کاسه س��ر ما مي گذرد در جهان خارج باید اتفاقي 
واقعي بیفتد. بین خواستن و رسیدن فاصله اي وجود دارد که ما باید 
با عمل آن را طي کنیم. اراده همان نیرویي است که خواسته قلبي 
ما را به عمل تبدیل مي کند و عمل چیزي است که خواسته را در 

جهان خارج به واقعیت عیني تبدیل مي کند.
چرا پاي اراده ما مي لنگد؟

به جز نح��وه تفكر ما ک��ه در چرخ��ه اراده ح��رف اول را مي زند، 
مهم تری��ن عامل ضع��ف اراده 
عادات بد ما هس��تند. تمرکز بر 
شناختن عادات بدمان و راه هاي 
ت��رک آنه��ا مي توان��د کم��ک 
مؤثري در این زمینه باش��د. در 
 م��وارد خاص گاه��ي مواقع این 
ب��ي اراده گ��ي نوع��ي بیماري 
است. مثل وس��واس هایي که با 
 دارو درم��ان مي پذی��رد. گاهي 
بي اراده گي به خاطر غرق شدن 
در لذت نامشروع و حتي مشروع 
دنیایي است، گاهي از محیط به 

انسان سرایت مي کند؛ مثال شما ممكن است در محیطي زندگي 
کنید که اف��راد آن اراده و همت پاییني دارند و گاهي هم منش��ا 

ارثي دارد .
اراده از کجا شروع مي شود؟

هنگامي مي توانیم بگوییم اراده واقعي در ما شكل گرفته که این 
چرخه پنجگانه طي شود: چیزي یا کاري را الزم بدانیم. از ته دل 
آن را بخواهیم یعني هزینه هاي عملي آن را برآورد کنیم و مشتاقانه 
آنهارا بپذیریم. چیزي که همان خواستن واقعي است و گاهي به 
آن انگیزه قوي هم مي گوییم. راه هاي رسیدن به آن و موانعش را 
خوب جست وجو کنیم. با جدیت قدم هاي عملي را براي رسیدن به 
آن برداریم. در مسیر رسیدن مقاومت کنیم. اما نهال این اراده هم 
وقتي استوار و تنومند مي شود که در برابر تندباد موانع و مشكالتي 
که بر سر راه رسیدن به مقصد در پیش رو داریم بایستیم وگرنه پاي 
اراده ما حتما در راه طلب مي لنگد. اراده هم عامل ش��روع حرکت 

است و هم عامل ادامه حرکت. 
هفت قدم از خواستن تا اراده

1- اهداف تان را بنويسید
هدف ه��اي درازمدت خود را مش��خص کنید؛ از خود بپرس��ید: 

مي خواهم چه نوع زندگي داشته باشم؟ دوست دارید زندگي شما 
در 10سال آینده چگونه باشد؟ .هدف  هاي فرعي و کوتاه مدت را 
نیز تعیین کنید؛ به ترتیب اولویت به آنها بپردازید، پس از مدتي 
وقتي شاهد پیشرفت خود بودید، انگیزه در شما ایجاد مي شود که 
برنامه خویش را ادامه دهید و با این روش مي توانید هم اراده قوي 

داشته باشید و هم اراده خویش را تقویت کنید. 
2- قدرت خودکنترلي را با تمرين در خود افزايش دهید

بخش پیش پیش��اني در مغز، 
مسوول انجام فعالیت هاي عالي 
شناختي ازجمله تصمیم گیري 
است. از طرف دیگر در نزدیكي 
 ای��ن قس��مت در قس��مت 
باالیي- جانبي قش��ر مغز نیز 
مراکزي قرار دارند که مسوول 
ب��ازداري و خودکنترل��ي در 
ما هس��تند؛ یعن��ي زماني که 
مي خواهی��م در مقابل تمایلي 
یا وسوس��ه اي مقاومت کنیم و 
یا در مقابل هیجاني خویشتن 
داري کنیم فعالیت هاي این قسمت به کمک ما مي آیند.  هر فعالیت 
مستمر که توام با خویش��تن داري و خودکنترلي باشد مي تواند  
موجب تقویت و گسترش این بخش در مغز ما شده و ما را در جنگ 
با هوي و هوس توانمند تر کند؛ چیزي که براي مان اراده پوالدین 
به ارمغان مي آورد.  خاصیتي در مغز وجود دارد به نام پالستیسیته 
یا شكل پذیري. به این معنا که قسمت  هایي از مغز که مورد استفاده 
و کارکرد بیش��تري قرار بگیرند فعال تر ش��ده، رشد و گسترش 
بیش��تري پیدا مي کنند. تمامي مهارت   هایي که ما مي آموزیم در 
قالب مدارهاي نوروني در مغز ما شكل مي گیرند که با هر بار تمرین 
تقویت شده، بهبود و ارتقا پیدا مي کنند. اگر در نماز، روزه و... دقت 
کنیم لحظه لحظه آن را یک تمری��ن اراده و همت مي یابیم و این 
هوسبازها و افراد ضعیف النفس و اراده هستند که نمي توانند مثال 
روزه بگیرند و بهانه  هاي واهي و مختلف مي آورند. در واقع با تقوا و 
تزکیه نفس، قدرت تسلط بر نفس و مالكیت نفس باال مي رود و این 
یعني همان اراده، و بر عكس گناهان مثل اسب چموش، صاحب 

خود را به هر طرف مي برد. 
3- سنگ بزرگ برنداريد

ب��راي تمرین هم��ت ب��اال و اراده قوي حتم��ا از مراح��ل پایین 

ش��روع کنید. بلندپروازي در ابت��دا مي تواند باعث دلس��ردي و 
یاس ش��ود. آرمانگرا ب��ودن بی��ش از حد، خیز بلندي اس��ت که 
 فقط آدم را از پرش باز مي دارد. از کم ش��روع کنی��د. عادات بد و 
خوب ت��ان را لیس��ت کنید. ب��ر تقوی��ت اولي  ها و از بی��ن بردن 
دومي  ها تمرکز کنید. دس��ت به کار کمتری��ن و راحت ترین هاي 
 شان بش��وید و از انجام آنها براي قدم هاي بزرگ تر قوت بگیرید.

4- راه هاي ايجاد و تقويت انگیزه را بیاموزيد
امام علي- علیه السالم- مي فرمایند: » به فكر و تأمل خو کن، زیرا 

تو را از گمراهي نجات داده، کردار و رفتارت را سامان مي بخشد«.
ایجاد انگیزه و عالقه، هس��ته مرکزي اراده قوي و قس��مت عمده 

موفقیت در هر کاري است.
 5- خود را متعهد کنید

استفاده از قرارداد مشروط با خود، راهكار فوق العاده  اي است. براي 
تقویت اراده مي توان از قرارداد مش��روط مثل نذر، عهد و پیمان، 

استفاده کنید .
6- همین حاال انجام دهید

گفتیم اراده با عمل ارتباط تنگاتنگ دارد. به خاطر س��خت بودن 
فاز عمل، مغز ما از یک بهانه هوشمندانه براي در رفتن از زیر کار 
استفاده مي کند و آن استفاده از کلمه بعدا است. کاري که به بعدا 
واگذار شود مثل کارهایي است که به فردا واگذار مي شوند و معموال 

هیچ وقت انجام نمي شوند. از کلمه بعدا، پرهیز کنید. 
7- تا رسیدن به نتیجه نهايي کار را رها نكنید

حتي با بهترین شروع هم اگر کار را به س��رانجام نرسانید کارتان 
ناقص اس��ت. خودتان را به مقاومت عادت دهید. یكي از مراحل 
اساسي دس��تیابي به اراده قوي، اس��تواري و پایداري در تصمیم 
است. سعي کنید در هر کاري که تصمیم مي گیرید پایدار باشید؛ 
البته این نیاز به تمرین دارد. ابتدا از کارهاي کوچک و جزیي شروع 
کنید، در اجراي آن تصمیم   قاطعیت داشته باشید. یادتان باشد که 
قطرات پي درپي آب هم مي توانند دل سنگ هاي سخت را سوراخ 

کنند، به شرط آنكه مداوم و مستمر باشند.

 بخش عمده ای از افس��ردگی در کودکان مربوط به این است که کودک 
در حال تجربه کردن احساس های گوناگون است، اما نمی تواند در رابطه 

با آنان حرف بزند و بستری برای حرف زدن راجع به آن ها فراهم نیست.
یک کارشناس ارشد روان شناسی بالینی با بیان اینكه نوعی از افسردگی 
که افس��ردگی اتكایی نام دارد، می تواند منجر به مرگ نوزاد شود، گفت: 
حتی در رابطه با نوزادان موضوع حرف زدن باید رعایت شود هرچند که 

آنان نمی توانند پاسخ دهند، اما کامال همه چیز را متوجه می شوند.
ش��ایان، در خص��وص افس��ردگی اتكایی که در ن��وزدان ۶ ت��ا 1۸ ماهه 
 ب��روز می کند، اف��زود: در ای��ن نوع از افس��ردگی ن��وزاد مجبور اس��ت 
به دالیلی از جمل��ه بیماری خ��اص مادر، جن��گ، ش��رایط بحرانی و... 
از م��ادر ج��دا ش��ود ک��ه در این ص��ورت افس��ردگی ب��ا نش��انه هایی 
مانن��د حال��ت خمودگ��ی ن��وزاد، بی خواب��ی، بی تفاوت��ی نس��بت به 
 اطرافی��ان ، کاه��ش وزن ش��دید و … ب��روز می کن��د. وی اف��زود: 
در این بازه کودک کم کم راه می رود، این افس��ردگی به رش��د حرکتی 
کودک آسیب می زند، رشد را متوقف کرده و حساسیت مفرطی نسبت به 

عفونت پیدا می کند که موجب کاهش ایمنی بدن نوزاد می شود.
این کارشناس ارشد روان شناس��ی بالینی اضافه کرد: اگر در عرض سه تا 
 پنج ماه مادر برگردد یا جانشین امنی مانند خاله و عمه برای او پیدا شود، 
این حالت از بین می رود، در غیر این صورت به دلیل ش��دت عفونت ها و 
بیماری ها امكان دارد، این افسردگی به مرگ نوزاد بینجامد. شایان، یادآور 
 شد: اصطالح بیمارستان زدگی برای این نوع از افسردگی به کار می رود، 
به دلیل اینكه ن��وزاد را به دلیل عفونتی که دارد به بیمارس��تان می برند، 
 اما عدم هماهنگی فضای بیمارس��تان با ش��رایط نوزاد، ح��ال او را بدتر 

می کند.
وی در خصوص از ش��یر گرفتن کودکان، اظهار کرد: پس��تان مادر منبع 
تغذیه کودک بوده و موضوع مهمی برای او محس��وب می شود، حال اگر 
 کودک یک مرتبه از شیر گرفته شود، پرخاش��گری شدید پیدا می کند؛ 

در این زمینه باید ذهن کودک را به تدریج آماده کرد.
شایان، در رابطه با افسردگی زودرس که در دوران ۶ ماهگی تا 1۸ ماهگی 
بروز می کند، اظهار کرد: این افس��ردگی بیش��تر به » ن��وع بودن مادر« 
 بستگی دارد، یعنی ممكن است مادر خودش افسرده باشد و  هرچند که 
به لحاظ فیزیولوژیكی مادر فوت نكرده، ام��ا نمی تواند برای کودک خود 
از نظر عاطفی انرژی روان��ی بگذارد که این موضوع روی کودک بس��یار 
تاثیرگذار بوده و او احس��اس می کند که وجودش مادر را افس��رده کرده 

است.

 افسردگی در کودکان
نشانه ها و عاليم 

کودک
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خواستن، توانستن است
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