
همایشی با سوز و عشق؛

شهدای مدافع حرم 
نمونه بارز جوان نسل سوم انقالبند

به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای شهرداری اصفهان، سالن حضرت 
زهرا )س( آستان مقدس امامزاده زینبیه اصفهان میزبان عاشقانی بود 
که جانانه به ائمه اطهار )ع( عشق ورزیده و این روزها برای اثبات عشق 
شان جان خود را به میان آورده اند، در این همایش ملیت معنا نداشت و 
ایرانی و افغانی در کنار هم برای اثبات عشق شان به دردانه حضرت علی 

)ع( یعنی زینب کبری به میدان آمده بودند. 
حضور پررنگ تیم مدیریت ش��هری نیز در این مراسم که حال و هوای 
خاصی داشت، قابل توجه بود چرا که در این مراسم شهردار در کنار همه 
شهروندانش از ملیت ایرانی و اصفهانی گرفته تا افغانی به ابراز عشق و 

عالقه به اهل بیت )ع( پرداخت.
اما این ب��ار همه برای گرامی داش��ت ی��اد و خاطره ش��هدایی در این 
تجمع حضور پی��دا کرده بودند ک��ه ابالفضل گونه وارد میدان ش��دند 
 و همچون1400 س��ال پی��ش به دف��اع از اعتق��ادات ش��ان و آبروی 
اهل بیت )ع( پرداختند. همنوایی س��ید رضا نریمان��ی و حاج مهدی 
سلحش��ور مداحان اهل بیت )ع( با دل های سوخته عاشقان حاضر این 
همایش حال و هوای زینبیه را بارانی کرد و همه حاضران در هر س��ن 
و جایگاهی با جاری شدن سیلی از اشک بر گونه های شان روح و جان 

خود را تازه کردند.
یادآوری خاطرات ش��هدای مدافع ح��رم از زبان خانواده های ش��ان و 
تبیین اهداف این عزی��زان برای حض��ور در میدان نبرد گوش��ه ای از 
افتخارات ش��یعه را به نمایش می گذاشت به گونه ای که این صحبت ها 
بس��یاری از جوانان حاضر در این همایش را برآن داش��ت تا در همین 

 مراس��م برای اعزام به س��وریه و دف��اع از بارگاه حض��رت زینب )س( 
اعالم آمادگی کنند.

اما شهردار و اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان نیز که میهمانان 
 دعوت ش��ده به این مراس��م بودند با پوش��ش س��ربند منقش به ذکر 
» یا محس��ن و بحق الحس��ن « در این مراس��م حضور پی��دا کردند و 
به گونه ای حض��ور آنها به زب��ان بس��یاری از میزبان��ان دلگرمی برای 
خانواده های ش��هدای مدافع حرم بود. در این می��ان نمی توان نادیده 
 گرفت حض��ور خانواده های 27 ش��هید مداف��ع تبعه افغانی س��اکن 
در اصفهان را که جوانان ش��ان برای دفاع از حریم حضرت زینب )س( 
جان خود را فدا کرده بودند، اما تجلیل شهردار اصفهان از خانواده های 
شهای مدافع حرم نیز بخش��ی از این همایش عاشق گونه بود. تجلیلی 
 که به گفته دکت��ر مهدی جمال��ی نژاد، ش��هردار اصفه��ان ذره ای از 

جان فشانی این خانواده ها را نیز جبران نخواهد کرد.
ش��هردار اصفهان ش��هدای مدافعان حرم را خالقان حماسه ای بزرگ 
 توصی��ف کرد و گف��ت: ش��هدای مداف��ع حرم ب��رای دف��اع از حریم 
اهل البیت )ع( و مبارزه با گروه های تکفیری و تروریست ها با نثار جان 

خون حماسه بزرگ و حسینی خلق کردند.
وی پاسداشت خانواده ش��هدای حرم و ادامه راه این شهیدان را وظیفه 
مس��ئوالن عنوان کرد و اظهار داش��ت: ش��هدا از خود و خانواده خود 
گذش��تند و راه نورانی را در پیش گرفتند بنابراین بر ما واجب است که 
خود گذشتگی و ایثار شهدا را پاس داریم و در مسیر شهدا حرکت کنیم.

ش��هردار اصفه��ان در ادام��ه صحبت هایش خ��ط بطالنی ب��ر برخی 

دیدگاه های موجود در خصوص نس��ل سوم انقالب کش��ید و با اشاره 
 به اینکه برخی بر ای��ن باورند که دیدگاه جوانان نس��ل س��وم انقالب 
از دیدگاه اصلی انقالب فاصله گرفته اس��ت، ادام��ه داد: من زمانی که 
جوانانی همچون مدافعان حرم و همچنین جوانانی که داوطلبانه راهی 
میدان نبرد می شوند را می بینم خجالت زده می شوم و از این رو با جان 

و دل از حقوق این عزیزان دفاع خواهم کرد.
گفتنی اس��ت ک��ه در ادامه ای��ن مراس��م از 45 خان��واده مدافع حرم 
 تجلیل به عمل آمد که آنه��ا از خانواده های ایران��ی و افغانی بودند که 

اسامی شان به شرح ذیل است:
اسامی شهدای افغانستانی مدافع حرم که در این مراسم از آنها تجلیل 
ش��د: محمد خیلی، باقر مهردادی، علی حیدری، س��ید محمد ش��اه 
حسینی، قربانعلی سلطانی، حس��ن جعفری، محمدنادر اخالقی، سید 
اسدا... کمالی، محمد جمعه رسولی، محمد حس��ینی، قاسم یعقوبی، 
علی خالقی، طالب حسین انصاری،  سید مصطفی حسینی، دادمحمد 
رحیمی، حسن مرادی، س��ید مهدی س��لمانی، علیرضا ناظری، سید 
احمد ترابی، نسیم محمدیان، محمد تقی باقری، حسین غالمی، حمید 
قاسمی، وزیر احمد یعقوبی، آصف قاسمی، غالم حیدر خلیلی و مهدی 

هزاره.
 همچنی��ن در این مراس��م از خانواده ش��هدای اصفهان��ی مدافع حرم 
به نام های ابوالفضل شیروانیان، محسن حیدری، ابوالحسن یوسفیان، 
عبدالمهدی کاظمی، مس��لم خیزاب، علی شاه سنایی، سجاد مرادی و 

حسین رضایی تجلیل شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اجرای ناقص 
سیاس��ت های اصل 44 در صنعت خودروس��ازی گفت: صنعت 
خودرو در حالت شبه انحصاری به سر می برد و باید از این حالت 
عبور کرد و ساختار خودروسازی اصالح شود تا مسائل و مشکالت 
این صنعت برطرف ش��ود. حمیدرض��ا فوالدگر، درب��اره علت 
بدهی خودروسازان به قطعه س��ازان داخلی اظهار داشت: ما در 
جلساتی که با مدیران شرکت های خودروساز و مسئوالن وزارت 

صنعت و معدن داش��ته ایم بارها موضوع بدهی خودروسازان به 
قطعه س��ازان را مطرح کرده ایم، اما در شرایط اقتصادی کنونی، 
رکود، عدم فروش به موقع محصوالت، باال بودن قیمت تمام شده 
و بهره وری پایین دلیل بدهی خودروسازان به قطعه سازان مطرح 
می شود. وی افزود: علت اصلی مشکالت را باید در ساختار صنعت 
خودروسازی جست و جو کرد، اگر این ساختار چابک بود دلیلی 

نداشت که خودروسازان هنگامی که...

پای کدام رییس کل 
درمیان است؟!

هرجا احساس تهدید کنیم با تمام 
وجود وارد عمل خواهیم شد
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می شـود
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تراکتورسازی و ذوب آهن
در مصاف با اماراتی ها
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واحدهای تولیدی
چهارمحال و بختیاری نیازمند 

رونق بازار هستند
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نقاشی دیواری فقط با مجوز 
سازمان زیباسازی
امکان پذیر است
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جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای 
مسلح از ارایه تسهیالت جدید به سربازان و مشموالن 
متاهل خبر داد. سردار موسی کمالی، در این باره گفت: 
در راستای سیاست های جمعیتی ابالغی از سوی مقام 
معظم رهبری و به منظور خوشایندسازی سربازی برای 
سربازان متاهل، همزمان با میالد حضرت علی اکبر )ع( 

و روز جوان و با پیشنهاد ستاد کل نیروهای...

خبر خوش برای سربازان 
متاهل

12 5

مع��اون فرهنگی و هنری مؤسس��ه تنظیم و نش��ر 
آثار امام خمین��ی )ره( از برگزاری جش��نواره ملی 
فیل��م روح اهلل خب��ر داد و گفت: س��ال آینده این 
جشنواره به صورت بین المللی برگزار خواهد شد و 
امیدواریم با همت مسئوالن سال آینده نیز اصفهان 
میزبان جشنواره باشد. حجت االسالم و المسلمین 

کمساری در محل نگارستان...

جشنواره ملی فیلم روح اهلل 
در اصفهان برگزار می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصفهان؛
ابزارهای نظارتی بر خودروسازی ها کافی نیست
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با ارایه ۶۸۰ اثر علمی؛
 برگزاری پنجمین کنگره ملی
 گیاهان دارویی در اصفهان
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سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى با بيان اينكه عصر يك 
جانبه گرايى در اطالع رسانى به پايان رسيده است، گفت: 
وجود مردم ساالرى واقعى،رشد و توسعه گسترده و بى اثر 
بودن تحريم ها در ايران واقعيت هايى است كه معموال در 

بسيارى از رسانه ها ناديده گرفته مى شود.
ــا هيئت  ــروى در ديدار ب ــوان خس ــا، كي ــزارش ايرن به گ
رسانه اى از كشورهاى آلمان و اتريش اظهارداشت: وجود 
مردم ساالرى واقعى، رشد و توسعه گسترده و بى اثر بودن 
تحريم ها در ايران واقعيت هايى است كه معموال در بسيارى 
ــد با ظهور ــود و اين رون ــانه ها ناديده گرفته مى ش از رس
رسانه هاى نوين اجتماعى كه برخالف جريان رسانه هاى 
ــترش و جلب  ــارغ از كنترل دولت ها در حال گس بزرگ ف

مخاطب هستند قابل دوام نخواهد بود.
سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى به رشد كمى و كيفى 
قابل مالحظه رسانه ها در ايران اشاره كرد و يادآور شد: اين 
مهم از ثمرات انقالب اسالمى و موجب فراهم شدن زمينه 
فعاليت و اظهار نظر آزادانه ساليق و گرايش هاى مختلف 

در كشور است.
ــان كرد: يكى از عوامل پويايى و نشاط  خسروى خاطرنش
ــترده  ــى و اجتماعى در ايران حضور و فعاليت گس سياس
رسانه هاى جمعى و تخصصى و كاركردهاى آن در ارتقاى 

مشاركت عمومى است.

وى با تاكيد بر نقش برجسته رسانه ها در انعكاس رويدادها 
و تصويرسازى از وقايع و رويدادهاى مختلف افزود: كاركرد 
ــتى مبتنى بر جلب اعتماد باشد و در نبود  ــانه ها بايس رس
اعتماد، توان نرم رسانه ها براى متقاعد سازى افكار عمومى 

و مخاطبان از بين مى رود.
ــبكه هاى اجتماعى و ارتباطى و  خسروى توسعه سريع ش
ــار اخبار را پديده  تنوع روز افزون كانال هاى توليد و انتش
ــانه هاى  اى غير قابل انكار در تنظيم كاركرد حرفه اى رس
سنتى براى جلب اعتماد عمومى عنوان كرد و اظهار داشت: 
ــانى با شكست انحصار  عصر يكجانبه گرايى در اطالع رس
رسانه هاى سنتى توسط پديده اى به نام شهروند خبرنگار 

به پايان رسيده است.
ــانه هاى غربى كارنامه قابل  ــفانه رس وى ادامه داد: متاس
ــران ندارند و  ــاى جامعه اي ــى در انعكاس واقعيت ه دفاع
اميدواريم با فراهم شدن زمينه تعامل رسانه هاى مستقل 
اين روند اصالح شود.معاون دبير شوراى عالى امنيت ملى 
به توافق ايران و1+5 در موضوع پرونده هسته اى اشاره كرد 
ــا ايران در موضوع  و گفت: غرب گزينه اى جز گفت و گو ب
پرونده هسته اى نداشت و حسن نيت ايران در ايجاد فرصت 
ــته، آزمونى  دوباره براى غرب به منظور اصالح رويه گذش
است كه نتيجه آن مى تواند شرايط جديدى را در مناسبات 

فى مابين ايجاد كند.

ــتانداردهاى  ــادآورى تاثير منفى بهره گيرى از اس وى با ي
ــوى برخى رسانه هاى غربى  دوگانه در اطالع رسانى از س
ــى همپيمانان  ــاى برخ ــى كه ردپ ــرد: در حال تصريح ك
منطقه اى كشورهاى غربى در بيشتر رخدادها و جريان هاى 
تروريستى به روشنى قابل مشاهده است رسانه هاى غربى با 
چشم پوشى از اين واقعيت تنها زمانى كه انفجارها به پاريس 
و بروكسل رسيد حاضر به انعكاس بخشى از واقعيت هاى 
تروريسم در سوريه و عراق و حاميان آنها شدند. سخنگوى 
ــوراى عالى امنيت ملى با اظهار اميدوارى در خصوص  ش
توسعه همكارى و تعامل ميان هيئت هاى رسانه اى كشورها 
ــازى واقعى و  ــفافيت و تصويرس به منظور تقويت روند ش
ــت وگوهاى  ــداوم رايزنى و گف ــر آگاهى افزود: ت مبتنى ب
ــت اعتماد و فراهم  ــانه ها موجب تقوي تخصصى ميان رس
شدن زمينه اجراى بهينه وظيفه حرفه اى و ذاتى رسانه ها 

در انعكاس حقيقت خواهد شد.
در اين ديدار اعضاى هيئت رسانه اى كشور آلمان و اتريش 
نيز ضمن طرح سوال ها و بيان ديدگاه هايشان از فضاى باز و 
آزاد گفت و گو و فراهم آمدن شرايط مشاهده ميدانى جامعه 
ــن هيئت همچنين آمادگى  ايران تقدير كردند. اعضاى اي
ــراى حضوردر  ــانه هاى ايران ب ــراى دعوت از رس خود را ب
كشورهاى اروپايى و افزايش سطح همكارى ها و ارتباطات 

دو جانبه اعالم كردند.

خبرخبر

ــى به خبر تكذيب شده آزمايش  وبگاه آمريكايى كرتو (Care2) در گزارش
ــكى ايران كه  ــت: «خبرآزمايش موش ــكى اخير ايران پرداخته و نوش موش
ــت آمريكا را آشفته و پريشان كرده،  هميشه در حال توسعه و پيشرفت اس
اين آزمايش موشكى كه براى بار سوم مجددا تكرار شده است ابتدا از سوى
ــده و اندكى بعد توسط سرتيپ حسين دهقان   رسانه هاى ايران منتشر ش
«وزير دفاع ايران» تكذيب شد. اكنون اين سوال به وجود آمده كه آيا ما واقعا 

بايد به آن توجه كنيم يا خير؟»
اين پايگاه خبرى آمريكايى در پاسخ به اين سوال آورده است: «اينكه اياالت 
ــى با يكديگر بخش  ــال اخير در تقابلى باورنكردن متحده و ايران در 40 س
اعظمى از مشكالت را حل كرده اند ممكن است احمقانه به نظر برسد، اما 
ــور در نبرد هاى منطقه اى  اين نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه هر دو كش
يكسانى قرار دارند؛ اگرچه رسانه ها تالش مى كنند تا تنش ميان دو طرف 
را شدت بخشند، اما در جنگ افغانستان ايران و آمريكا با همكارى و يارى 
ــكيل دولت جديد اين كشور و همچنين بازگرداندن امنيت  يكديگر به  تش
به مرزهايش كمك كردند ايران حتى با كمك هاى خود براى يافتن خلبان 
ــور فراتر از آن نيز رفت. اخيرا نيز ايران به منظور تقابل  ساقط شده اين كش
با داعش در استان االنبار عراق پايگاه مشتركى را با نيروهاى آمريكايى بنا 

كرده است.
ــا روزنامه نيويورك تايمز  ــتا در مصاحبه اى ب جان هاپكينز نيز در اين راس
ــا موفقيت آميز خواهد بود آن  اذعان كرد: «تنها راهى كه براى دولت اوبام
است كه آمريكا بار سنگين نبرد هاى روى زمين را به ايران واگذار كند زيرا 
ــتراتژى  ــى از پس آن برآيد. دليل اينكه تاكنون اس ايران مى تواند به خوب
ــوده همكارى با نيروهاى متمايل به ايران  آمريكا در عراق فعلى نيز موفق ب

بوده است.»
ــا داراى ــور ه ــيارى از كش ــت: «بس ــان اين گزارش نيز نوش كرتو در پاي
 موشك هاى بالستيك هستند مانند روسيه، اسرائيل، امارات متحده عربى، 
چين، آمريكا، فرانسه، هند و حتى ژاپن و با توجه به توافق هسته اى صورت 
گرفته با ايران هيچ منعى در داشتن موشك هاى بالستيك براى اين كشور 
وجود ندارد و عالوه بر اين خطراتى كه از سوى كشور هاى اطراف ايران آنان 
را تهديد مى كند باعث مى شوند تا مطرح كردن اين موضوع كه آنها نبايد 
موشك بالستيكى آزمايش كنند كمى سنگين و غير منصفانه  به نظر بيايد.»   

وبگاه آمريكايى گزارش داد؛

مطرح كردن منع آزمايش هاى موشكى ايران 
موضوع سنگين و غير منصفانه اى است

ــه تمام توافقات  ــپاه با بيان اينكه دولت ب فرمانده نيروى هوا فضاى س
ــه تعهدات خودعمل نمى كنند، گفت:  خود عمل كرد، اما آمريكايى ها ب
ــچ  كارى تعطيل  ــده داريم و هي ــاى آين ــراى رزمايش ه برنامه هايى ب

نمى شود.
ــيه دومين گردهمايى سراسرى  ــردار اميرعلى حاجى زاده در حاش س
ــد، در جمع  ــگاه امام صادق (ع) برگزار ش مديريت جهادى كه در دانش
ــوال خبرنگار مهر درخصوص رزمايش هاى  خبرنگاران و در پاسخ به س
موشكى آينده نيروى هوا فضاى سپاه پاسداران گفت: برنامه هايى براى 
ــود و اتفاقا رونق  رزمايش هاى آينده داريم و هيچ  كارى تعطيل نمى ش

مى گيرد.
وى افزود: مسئوالن هم وقتى حرف هاى غربى ها را ديدند ،بيشتر به ما 

توجه مى كنند و تازه از تنهايى درآمده  و به ما كمك مى شود.
ــوص زمان دقيق  ــداران در خص ــپاه پاس فرمانده نيروى هوا فضاى س
برگزارى رزمايش موشكى سپاه، تصريح كرد: اين رزمايش در طول سال 

انجام خواهد شد.
حاجى زاده درباره خواسته برخى مبنى بر محو شدن شعار «اسرائيل بايد 
از صحنه روزگار محو شود» از روى موشك ها، اظهار داشت: اين جمالت، 
جمالت امام راحل است و آنهايى كه به دنبال اين هستند بايد ورق هاى 

مربوط به اين جمالت را از صحيفه امام (ره) نابود كنند كه نمى توانند.
ــعارها در قلب ملت ايران حك شده و هيچ كس  وى با بيان اينكه اين ش
ــح كرد: هيچ كس جرأت به زبان آوردن  نمى تواند آن را نابود كند، تصري

آن را هم ندارد.
ــت: تنوع  ــداران در ادامه گف ــپاه پاس ــاى س ــروى هوا فض فرمانده ني
موقعيت هايى كه در حوزه نظامى به وجود آمده، خيلى زياد است. ما در 
ــتيم و همه چيز وارداتى و يا غنيمتى  انتهاى جنگ شرايط خوبى نداش
ــارم انقالب عمده  ــان كرد: امروز در دهه چه بود. حاجى زاده خاطرنش
توانمندى هايمان كه استراتژيك نيز هست، بومى است و توسط همين 

ملت، دانشجوها و شركت هاى دانش بنيان ايجاد شده است.
وى با بيان اينكه تمام دانشگاه ها توانمندى خوبى دارند، افزود: مشكل ما 
در عدم به كارگيرى اينهاست؛ يعنى هم اكنون اين تعداد نيروى جوان و 
تحصيلكرده كه فرصتى براى كشور است در هيچ جاى دنيا وجود ندارد.

ــداران گفت: ما كه در طول انقالب  فرمانده نيروى هوا فضاى سپاه پاس
تهديدات را به فرصت تبديل كرده ايم، حاال فرصت سوزى مى كنيم. اگر 
ــد صد درصد اين  ــادى، نگاهمان به داخل باش با روحيه و مديريت جه

مشكالت قابل حل است.
حاجى زاده افزود: ما از شركت هاى دانش بنيان به وفور استفاده مى كنيم 
ــك 2000 كيلومتر نقطه زن، موشك  و اينكه امروز افتخار داشتن موش
بالستيك ضد ناو و هواپيماهاى بدون سرنشين پيشرفته را داريم، همه 

به واسطه همين دانشگاه ها و شركت هاى دانش بنيان است.
وى در ادامه گفت: دولت، برجام را انجام داد و به توافقات خود عمل كرد 
اما آمريكايى ها به تعهدات خود عمل نمى كنند. ما هيچ راهى غير از اتكا 

به توانمندى داخلى نداريم.

ــور ما  ــردار فروتن گفت: باتوجه به توانمندى هاى بااليى كه در كش س
وجود دارد در هر جايى كه احساس تهديد كنيم در جهت دفاع از ميهن 

اسالمى با تمام وجود وارد عمل خواهيم شد.
 سردار ابوالقاسم فروتن معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى سپاه در 
حاشيه برگزارى اولين كنگره شهداى اطالعات وعمليات سپاه پاسداران 
كه باحضور جمعى از فرماندهان سپاه در اهواز برگزار شد، اظهار داشت: 
درجغرافياى سياسى كه ما قرار داريم متاسفانه ايادى استكبار به صحنه 
ــالم را دچار خدشه  آمده و تمامى توانمندى هاى موجود در جهان اس

كرده اند.
وى افزود: برگزارى اين يادواره ها منجر به برگزارى كنگره اصلى شهداى 
اطالعات و عمليات نيروى زمينى سپاه خواهد شد به همين دليل در دو 

سال آينده اين يادواره ها را در 9 استان ديگر نيز برگزار خواهيم كرد.
ــتكبار جهانى در  ــور ما هنوز با تهديدهايى از جانب اس وى گفت: كش
ــت و برگزارى اين يادواره ها موجب افزايش آمادگى  منطقه مواجه اس
ــد. معاون هماهنگ كننده نيروى  و سرافرازى نظام اسالم ما خواهد ش
زمينى سپاه ادامه داد: در زمان حاضر به جاى اينكه در مرزهاى خودمان 
با دشمن مقابله كنيم باتوجه به قابليت و پيشرفت هاى نظام اسالمى، 

رزمندگان ما در خارج از مرزها در مقابل دشمن صف آرايى كرده اند.
و  ــدگان  رزمن ــاس  لب ــراى  ب ــى  زمان ــت:  گف ــن  فروت
ــاج  محت ــه  بيگان ــورهاى  كش ــه  ب ــا  آنه ــى  ي بتدا ا ــايل  وس
ــا  ــوم ب ــرز و ب ــن م ــدان اي ــر فرزن ــان حاض ــا در زم ــم، ام بودي
توانمندى هاى خود در حوزه هاى مختلف به خصوص توليد موشك و 
ــده و كشور را در قابليتى قرار  توليد سالح هاى پيشرفته وارد عرصه ش

داده اند كه هيچ كشورى امكان گستاخى عليه آن را ندارد.
ــر  ــى كه رژيم بعثى عراق بمب هاى خود را بر س وى تصريح كرد: زمان
مردم بى دفاع خوزستان مى ريخت ما براى پاسخ به آنها هيچ سالحى 
در اختيار نداشتيم، اما به بركت خون شهدا در زمان حاضر قابليت هاى 
زيادى در كشور توسط جوانان و فرزندان اين مرزو بوم ايجاد شده است 
به طورى كه حتى دشمنان قسم خورده ايران نيز به اين توانمندى ها 

اعتراف كرده اند.

سردار حاجى زاده عنوان كرد:

رزمايش هاى موشكى تعطيل نمى شود
معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى سپاه:

هرجا احساس تهديد كنيم 
با تمام وجود وارد عمل خواهيم شد

خبر

منتخب مردم تهران درمجلس دهم، عارف را نماد تغيير 
ــى، در ارتباط با  ــس خواند. احمد مازن و تحول در مجل
ــس براى مجلس  ــه و انتخاب ريي تركيب هيئت رييس
ــالمى اظهار كرد: آنچه كه به صورت  ــوراى اس دهم ش
صريح مطرح شده بحث رياست مجلس است و صحبت 
چندانى در ارتباط با انتخاب هيئت رييسه هنوز به گوش 

نرسيده است.
ــت مجلس نيز بين آقاى  ــر رياس وى افزود: رقابت بر س
عارف و الريجانى است كه اعالم آمادگى كرده اند و غير از 
اين دو نفر تاكنون كسى براى رياست اقدام نكرده است.

ــان كرد:  در ارتباط با نايب رييس  احمد مازنى خاطرنش
ــنى  ــم انداز روش ــه هيچ چش و همچنين هيئت رييس
ــاء اهللا وقتى  ــدس و گمان ها وجود ندارد. ان ش براى ح
ــود اين بحث ها هم در آنجا  ــكيل ش فراكسيون ها تش

مطرح مى شود. 
ــان كرد: دكتر عارف يك شخصيت ممتاز  وى خاطر نش
علمى براى كشور هستند. ايشان به لحاظ روش ، روشى 
ــد. همچنين تجربه  اصالحى و اعتدالى در پيش گرفتن
مديريتى در سطوح مختلف را دارند، وزير بودند، معاون 
ــران بودند و  ــگاه ته رييس جمهور بودند، رييس دانش

تجارب باالى مديريتى دارند. وى ادامه داد: از طرف ديگر 
تبع مردم در راستاى تحول خواهى و تغيير طلبى است. 
عارف نماد تغيير است، ايشان با اينكه سرليست تهران 
بودند، اما به عنوان سرليست اصالح طلبان، اعتداليون و 
اصولگرايان معتدل در سطح كشور مطرح بودند.مازنى 
ــرض كردم و امكان  گفت: با اين ويژگى هايى كه من ع
تعاون بااليى كه بين همه اركان نظام و فعاالن سياسى

ــان انجام گيرد انتظار مى رود   جناح هاى مختلف با ايش
ــت آقاى عارف تعامل و آرامش زيادى را بين  كه با رياس

قوه مقننه و كشور برقرار شود.

منتخب مردم تهران :

مردم به دنبال تحول در مجلس هستند
ــيون امنيت  ــينى عضو كميس سيدحسين نقوى حس
ــالمى  ــوراى اس ــت خارجى مجلس ش ــى و سياس مل
ــه در مورد  ــور خارج ــزارش وزارت ام ــاره به گ با اش
ــيون ــت: اعضاى كميس ــار داش ــام اظه ــراى برج اج

ــن گزارش  ــى اي ــه براى بررس  امنيت ملى يك جلس
ــيون ــا اكثريت اعضاى كميس ــزار كردند و تقريب برگ
ــبك تشخيص دادند  اين گزارش را ناقص، ناكافى و س

ــول  ــل قب ــزارش قاب ــن گ ــه اي ــالم كردندك  و اع
نيست. 

ــى از وزارت امور  ــا گزارش ــت ت ــبيه انشاس ــون ش  چ
ــد ــى مانن ــيار مهم ــق بس ــورد تواف ــه ،در م خارج

 برجام.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
ــالمى ادامه داد: اعضاى كميسيون امنيت  شوراى اس
ــور خارجه منعكس ــه وزارت ام ملى نظرات خود را ب

ــت اما اميدواريم اين   كردند،  اما هنوز جوابى نداده اس
گزارش اصالح شود.

ــيون به صحن ــن كميس ــزارش اي وى درخصوص گ
ــاس ــام تصريح كرد: ما براس ــوص برج  علنى درخص
ــاى ميدانى ــا و ديداره ــتى، بازديده ــناد باالدس  اس

ــاى ــا بخش ه ــه ب ــت هايى ك ــتيم و نشس ــه داش  ك
ــيون ــادى دولت در كميس ــى و اقتص  مختلف سياس

ــود را تهيه  ــزارش خ ــزار كرديم، گ ــت ملى برگ  امني
مى كنيم.

ــت خارجى  ــى و سياس ــيون امنيت مل ــو كميس عض
مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: گزارش كميسيون
ــش ماه ــاس قانون بايد ش ــى مجلس براس  امنيت مل
ــود ــه ش ــس اراي ــه مجل ــام ب ــراى برج ــس از اج  پ

 بنابراين نخستين گزارش تيرماه سال جارى به مجلس 
ارايه مى شود.

تيرماه؛ زمان ارايه نخستين 
گزارش كميسيون امنيت ملى مجلس درباره برجام

ــهيد مصطفى بدرالدين  ــيا با اشاره به ترور ش كارشناس مسايل غرب آس
ــن اقدام  ــخ اي ــزب اهللا االن هم مى تواند پاس ــط تكفيرى ها گفت: ح توس
ــبش خواهد ــرايط مناس ــخ الزم را در زمان و ش آنها را بدهد، اما قطعا پاس

 داد.
سيدهادى سيدافقهى كارشناس مسايل منطقه پيرامون شهادت مصطفى 
بدرالدين از فرماندهان ارشد حزب اهللا لبنان اظهار داشت: رژيم صهيونيستى 

در قالب جنگ نيابتى در حال تغيير تاكتيك است.
وى گفت: قبال خود اين رژيم مستقيم فرماندهان حزب اهللا را ترور مى كرد 
كه اين روش براى آنها هزينه در برداشت و وجهه اين رژيم را بيش از پيش 
مخدوش مى كرد؛ چرا كه اين طور گفته مى شد كه رژيم اسرائيل دست به 

ترور مى زند و حزب اهللا هم متقابال پاسخ او را مى دهد.
سيدافقهى بيان داشت: براى برون رفت از اين موضوع، رژيم صهيونيستى 
ــخت افزارى يك  ــك داده، يعنى تمام مقدمات نرم افزارى و س تغيير تاكتي
عمليات تروريستى را كه شامل اطالع رسانى، جاسوسى، تعقيب و مراقبت 
مى باشد، را با حمايت از گروه هاى تروريستى به آنها واگذار كرده تا به نيابت 

از آن رژيم به ترور بپردازند.
ــه بهانه اى به حزب اهللا  ــود ك وى ادامه داد: اين تاكتيك منجر به اين مى ش

جهت انتقام گيرى از رژيم صهيونيستى داده نشود. 
ــط  ــهيد بدرالدين توس ــه ش ــالم مى كند ك ــودش اع ــى حزب اهللا خ وقت
ــه بخواهد از ــدارد ك ــر توجيهى ن ــيده، ديگ ــهادت رس تكفيرى ها به ش
ــالى رژيم ــپر ب ــرى س ــاى تكفي ــذا گروه ه ــرد، ل ــام بگي ــرائيل انتق  اس
ــه اى و بين المللى ــطح منطق ــده اند و اقدامى كه در س ــتى ش  صهيونيس

ــط تكفيرى ها صورت  ــر توس ــوده، امروز ديگ ــم هزينه بر ب ــراى آن رژي  ب

مى گيرد.
ــيا با بيان اينكه قطعا رژيم صهيونيستى به  اين كارشناس مسايل غرب آس
تنهايى نمى توانست چنين ماموريتى با اطالعات دقيق، تعقيب و مراقبت 
ــت اين ترور  ــرور حرفه اى انجام دهد، گفت: پش را در قالب يك عمليات ت

مى بايست يك شبكه بين المللى قرار داشته باشد.
سيدافقهى افزود: قطعا آمريكا و عربستان نيز در اين ترور نقش داشتند، چرا 
كه سعودى ها از هر اقدامى عليه حزب اهللا استقبال مى كنند و اين گروه را 
رسما در اتحاديه عرب، سازمان تروريستى معرفى كرده اند. اما به دليل ترس 
از بازتاب بين المللى اين مسئله و همچنين ترس از انتقام گيرى حزب اهللا، 

كتمان مى كنند.
وى تصريح كرد: پس از اقدام به ترور شهيد بدرالدين، تروريست ها سكوت 
ــكوت را رازآلود مى بينم. اينكه پشت قضيه چه چيزى را  كردند كه اين س
دارند كه مخفى مى كنند؟ بايد واكاوى شود كه علت اين سكوت گروه هاى 

تكفيرى چيست.
ــت: امروز رسانه هاى غربى- ــايل غرب آسيا اظهار داش اين كارشناس مس

عربى و برخى جريانات داخلى لبنان همچون المستقبل شماتت مى كنند 
ــوريه ــاى بى پرواى حزب اهللا در س ــا نتايج دخالت ه ــن قبيل تروره كه اي

است. 
در حالى كه اگر حزب اهللا در سوريه نمى جنگيد، االن زنان و كودكان آنها را 

داعش يا كشته و يا به اسارت گرفته بود.
سيدافقهى در پايان تاكيد كرد: حزب اهللا همين االن هم مى تواند پاسخ اين 
اقدام آنها را بدهد، اما قطعا اقدام الزم را در واكنش به ترور فرمانده ارشد خود 

در زمان و شرايط مناسبش خواهد داد.

كارشناس مسايل غرب آسيا:

حزب اهللا در زمان مناسب پاسخ خواهد داد

سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى:

عصر يك جانبه گرايى در اطالع رسانى به پايان رسيده است
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قائم مقام وزير راه و شهرسازى خبر داد؛

آغاز مذاكره با ايرباس
براى امضاى قرارداد

ــاره به آغاز مذاكرات  ــازى در امور بين الملل با اش قائم مقام وزير راه و شهرس
ــكل تامين منابع مالى  براى امضاى قرارداد با ايرباس، گفت:80 درصد از مش

حل شده است.
ــان در خصوص آخرين وضعيت قرارداد با شركت ايرباس،  اصغر فخريه كاش
ــته مذاكرات ما براى امضاى قرارداد با شركت ايرباس  گفت: از سه روز گذش
آغاز شده و اميدواريم كه به نتيجه برسيم و قرارداد به امضا برسد. وى با بيان 
ــت كه  اينكه قرارداد ميان ايران اير و ايرباس يك قرارداد500 صفحه اى اس
ــن قرارداد بايد  ــزود: هركدام از صفحات اي مواد زيادى در آن وجود دارد، اف
مورد بررسى قرار گيرد چرا كه موضوعات مختلف مالى، حقوقى و اجرايى در 
آن وجود دارد و بايد دو طرف مطمئن باشند كه منافع در نظرگرفته مى شود.
ــازى در امور بين الملل با اشاره به اينكه نمى توان  قائم مقام وزير راه و شهرس
زمان دقيقى براى امضاى قرارداد اعالم كرد، اظهار داشت: فعال در حال بررسى 

جزييات اين قراداد هستيم كه موضوعى زمان بر است.
ــكل تامين مالى براى خريد هواپيماهاى  فخريه كاشان در خصوص حل مش
ــده و در حال  ــوع تامين مالى80 درصد حل ش ايرباس، گفت: تاكنون موض
ــتيم تا اين هواپيماها از سوى  ــى براى حل تمامى موانع هس مذاكره و بررس

ايران خريدارى شود.
ــا عنوان كرد  ــك را روش نهايى براى خريد هواپيم ــرط تملي وى اجاره به ش
ــرط تمليك اين  ــتفاده از روش اجاره به ش و افزود: بدون دخالت دولت با اس

هواپيماها خريدارى شده و وارد كشور مى شود.

خبر خبر

ــز موفقيت بنگاه هاى خرد و كوچك را  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى رم
ــت: براى حل معضل  ــت و گف اتصال و زنجيره  كردن آنها به يكديگر دانس
اشتغال بزرگ و فراگير و فقرزدا در كشور نيازمند حمايت بانك ها هستيم.

على ربيعى در همايش توسعه تعاونى هاى اعتبار اظهار كرد: در حال 
ــت و الزام موفقيت  ــتغال مشخص اس حاضر جهت گيرى ما براى اش
ــط به يكديگر است.  آن زنجيره كردن كارهاى خرد و كوچك و متوس
ــب در حمايت از  ــردن، بايد نظام تامين مالى مناس در كنار زنجيره ك
بنگاه هاى خرد و كوچك و تعاونى پيش بينى  شود. وى با اشاره به وجود 
سه ميليون و500 هزار شغل در صنايع بزرگ افزود: بيش از 85 درصد 
اشتغال كشور در بنگاه هاى خرد و كوچك و متوسط است و اگر مشاغل 

خانگى را هم به آن اضافه كنيم اين درصد بيشتر مى شود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى صندوق كارآفرينى اميد، بانك توسعه 
تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذارى تعاون را ظرفيت هاى بزرگى 
در حمايت مالى از بنگاه هاى خرد و كوچك و تعاونى دانست و اظهار 
كرد: بايد نظام تسهيل كارهاى كوچك را براى بنگاه هايى كه از عهده 

ضمانت هاى بزرگ بر نمى آيند، فراهم كنيم.
ربيعى با اشاره به اهميت بازار پول و سرمايه خاطر نشان كرد: در بحث 
ــاماندهى تعاونى هاى اعتبار و بازار هاى غيرمتشكل  پولى به اندازه  س
كافى قوانين حمايتى داشته و داريم. اكنون بايد راهكارى پيدا كنيم 
كه در اين بازار عميق تر شويم و تمايز خود را در تعاونى هاى اعتبار پيدا 

كرده و استراتژى رسوب تقاضا را در پيش بگيريم.
ــكيل  ــاه اجتماعى با بيان اين كه بايد امكان تش وزير تعاون، كار و رف
تعاونى هاى اعتبار را دنبال كنيم، بر لزوم فراهم كردن امكان استفاده 
بانك از نرم افزار كنترل مالى تاكيد كرد. ربيعى ادامه داد: بايد به سمت 
ــان و تمديد مهلت و تعيين تكليف اخذ  حسابرسى يكپارچه و يكس
مجوز از بانك مركزى برويم و با بانك مركزى براى طراحى نرم افزارى 
كه قدرت كنترل بانك و نظارت آن را افزايش بدهد به تفاهم برسيم. 
وى در پايان اظهار كرد: در حال حاضر610 تعاونى اعتبار در مرحله  
ــترش و انضباط و  ــتند و اگر مسير درست توام با گس اخذ مجوز هس
ــت انقباضى در تعاونى هاى اعتبار را طى كنيم،  قانون مندى و سياس

تعاونى هايى با اعتبار، قانون مند و موفق خواهيم داشت.

ــت: پرداخت  خرد  ــت الكترونيك گف ــناس حوزه خدمات پرداخ كارش
موضوعى است كه همچنان قانون گذارى نشده و اين موضوع باعث انحصار 

در اين حوزه شده است.
ــت كه همچنان  ــت: پرداخت  خرد موضوعى اس محمد نژادصداقت گف
ــده است. يعنى  ــده و اين باعث انحصار در اين حوزه ش قانون گذارى نش
ــرده، ادامه همكارى  ــهردارى با مجموعه اى كه در ابتدا فعاليت ك هر ش
ــور پرداخت  ــوان رگوالت ــزى به عن ــه بانك مرك ــا زمانى ك مى دهد. ت
ــليقه  اى رفتار  ــهردارى ها س ــوزه ورود نكند، ش الكترونيكى به اين ح
ــهردارى ها ــن بانك ها، مجريان و ش ــه جانبه بي مى كنند و توافقات س
ــهد  ــهر مش ــهروندى در ش ــد. وى گفت: كارت ش ــدا مى كن ــه پي ادام
ــود و تا به امروز،  به بازار مى آيد و از طريق آن پرداخت خرد انجام مى ش
ــهر توزيع  ــن كارت » در اين ش ــوان « م ــون كارت با عن بالغ بر 4 ميلي
ــهد  ــهروندان مش ــت. دو ميليون از اين كارت ها مربوط به ش ــده اس ش
ــهرى  ــوس رانى و قطار ش ــوده كه در اتوب ــه زائرين ب و مابقى مربوط ب

در حال استفاده است.
ــواز، اصفهان،  ــهرهاى ديگرى مانند  اه ــهد، در ش وى افزود: بعد از مش
ــهر كرمان آخرين  ــود و ش ــم اين طرح اجرايى مى ش قزوين و كيش ه
پروژه عملياتى شده در ناوگان حمل و نقل عمومى است كه در سال 94 
به بهره بردارى رسيده است. همچنين پروژه پرداخت خرد الكترونيكى 

در شهر كرمانشاه راه اندازى مى شود.
ــى  ــروش غيرتماس ــه ف ــزار پايان ــه ورود120 ه ــت از برنام نژادصداق
ــرد و بانكى، مى توان  ــرداد و افزود: در بحث ادغام پرداخت خ به بازار خب
ــاره كرد كه كارت هوشمندى شهروندان  به برنامه موبايلى من كارت اش
ــگران توريست  ــت. همچنين براى ارايه خدمات به گردش ــهد اس مش
كارت هايى در اختيار آنها قرار مى گيرد، تا به راحتى بتوانند فعاليت هاى 

پرداختى خود را در ايران انجام دهند.
ــترش  ــت الكترونيكى بانكى، از گس ــات پرداخ ــوزه خدم اين فعال ح
ــهروندان  ــارج از ايران و ارايه خدمات به ش ارايه خدمات پرداخت در خ
ــرد: ارايه خدمات  ــرداد و تصريح ك ــى در ايران ) خب غيرايرانى ( خارج
ــده،  ــال حاضر حاصل ش ــه در ح ــرفت هايى ك ــا پيش POS و ATM ب
در خارج از ايران امكانپذير است. وى به برداشته شدن تحريم و فعال شدن 
ويزا كارت و مستر كارت اشاره كرد و گفت: در كشورهاى همسايه ايران 
نظير عراق به زودى شاهد اين خواهيم بود كه با فراهم كردن زيرساخت ها
ــود.  ــك مركزى عراق بحث پى اس پى گرى فعال ش و دريافت مجوز بان
ــور و در كل ارايه خدمات  ــارج از كش ــاى خ ــه ايرانى ه ارايه خدمات ب
به خارج از مرزهاى ايران به خصوص كشورهاى همسايه همچون عراق، 

افغانستان و تركيه توسط اتيك انجام خواهد شد. 
ــت الكترونيكى خبرداد  ــكل گيرى زنجيره كامل ارزش پرداخ وى از ش
ــره ارزش پرداخت را  ــازار خواهد آمد و زنجي و گفت: مدل جديدى به ب

در حوزه هاى مختلف صادركنندگانى و پذيرندگى تكميل مى كند.

وزير كار اعالم كرد:

85 درصد اشتغال كشور 
در بازارهاى خرد و كوچك

يك كارشناس حوزه خدمات پرداخت الكترونيك؛

خأل قانون در حوزه پرداخت هاى 
خرد الكترونيكى داريم

ــارد دالر از دارايى بانك  بعد از ماجراى توقيف دو ميلي
ــط دولت  ــه در قالب خريد اوراق قرضه توس مركزى ك
ــد، دنبال مقصر ماجرا گشتن و اينكه  آمريكا بلوكه ش
ــاده بيش از هر جريانى  دقيقا در چه دوره اى اتفاق افت
ــا نمود دارد. جايى كه  و جنبه اى ديگر از آن اين روزه
ــش رييس كل  ــا، تاكنون حدود ش ــداى از دولت ه ج
ــروش اوراق در  ــاز خريد و ف ــك مركزى از زمان آغ بان
حوزه بين الملل تا توقيف اين دارايى حضور داشته اند؛ 

از نوربخش تا بهمنى.
ــكا در ابتداى  ــوان عالى آمري ماجرا از صدور حكم دي
ارديبهشت ماه امسال، مبنى بر پرداخت دو ميليارد دالر 
از دارايى هاى مسدود شده ايران براى پرداخت غرامت 
به خانواده هاى آمريكايى كشته شده در حمالت سال 

1983، آغاز شد.
ــه دنبال اصالح قانون مصونيت  وزارت خارجه آمريكا ب
ــخاص آمريكايى  دولت هاى خارجى مصوب كرد تا اش
ــتى در هر جاى دنيا  ــيب ديده از حمـالت تروريس آس
ــد در محاكم آمريكا عليه  يا بازماندگان آنـها مى توانن
ــتى هستنـد،  دولت هايى كه حامى عمليـات تروريس
شكايـت كننـد. اما دولت ايران كه معتقد بود بر اساس 
اصل برابـرى حاكميـت ها و مصونيت دولت ها در حقوق 
بين الملـل، محاكـم داخلـى يك دولـت نبايـد مجاز 
ــه دولت هاى  ــيـدگى به دعاوى مطروحه عليـ به رس
ــت خـود در قبـال اين گـونه  ــنـد، سياس خارجى باش
دعاوى را به رسميت نشناختن اين رويه و عدم شركت 

در محاكم قرار داد.
ــوان پرونده  ــن دعاوى تحت عن ــال يكى از اي با اين ح
ــال 1983  ــون، مربوط به انفجارى بود كه در س پترس
ــى آن مقر تفنگداران دريايى  در لبنان اتفاق افتاد و ط

آمريكا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود240 نفر 
از تفنگداران آمريكايى در آن كشته شدند. بازماندگان 
ــال 2003 موفق به دريافت رايى  ــخاص، در س اين اش
از دادگاهى در آمريكا شدند كه ايران به پرداخت حدود 

دو ميليارد دالر آمريكا به خواهان ها محكوم شد.
ــخاصى كه در  ــت كه اش ــى اينجاس ــا ماجراى اصل ام
ــه دولت ايران  ــه تحصيل راى علي ــده ها، موفق ب پرون
ــدا كردن  ــه دنبال پي ــه بعد ب ــده بودند، در مرحل ش
دارايى هايى از نهادهاى ايرانى بودند تا بتوانند غرامت 
ــه به روابط مالى  خود را دريافت كنند كه البته با توج
ــال 1979  ــكا كه عمال از س ــادى ايران و آمري و اقتص
ــى در قلمروى  ــى خاص ــران داراي ــده بود و اي قطع ش
ــوان آرا را اجرا كرد،  ــت كه از محل آن بت آمريكا نداش
جهت گيرى به سمت توقيف دارايى هاى خارجى ايران 
رفت. در اين بين يكى از دارايى هاى هدف، اوراق بهادار 
دالرى بود كه بانك مركزى ايران در سال هاى گذشته 

خريدارى كرده بود.
ــده آمريكا  ــاالت متح ــه اي ــت ك ــى اس ــن در حال اي
ــى و در  ــن الملل ــن بي ــه موازي ــه ب ــدون توج ــز ب ني
ــى، اقدام  ــدور آراى غياب ــا ص ــابقه ب ــى س ــى ب اقدام
ــزى كرد. اين توقيف  به توقيف اوراق بهادار بانك مرك
ــال 1387 مجددا  ــود كه در س ــى انجام مى ش در حال
ــد  ــت مبادالت دالرى با ايران برقرار ش قانون ممنوعي
ــال وجوه دالرى  ــى از نقل و انتق و بانك هاى آمريكاي
ــان  ــدند و كارشناس و تبادالت دالرى با ايران منع ش

نسبت به اين موضوع هشدار داده بودند.
ــكا و توقيف  ــا راى اخير ديوان عالى آمري به هر حال ب
ــى  ــت كه فضاى سياس اين دو ميليارد دالر، مدتى اس
ــش هاى متفاوتى  ــور تحت تاثير واكن و اقتصادى كش

ــهل انگارى دولت  قرار دارد. دولت كه معتقد است س
گذشته موجبات اين تضييع حقوق ايران را فراهم آورده 
و از سويى ديگر دولت گذشته نيز در واكنش هايى اين 
ــه و حتى دولت  هاى قبل را  موضوع را چندان نپذيرفت

نيز عامل اين ماجرا مى داند.
ــابق بانك مركزى،  در حالى بر اساس اعالم مديران س
خريد و فروش اوراق قرضه در حوزه بين الملل از سوى 
ــده كه بررسى دوره هاى  ــال 1375 آغاز ش ايران از س
ــاله  ــازه زمانى حدود 12 س ــن ب ــزى در اي بانك مرك
تا سال 1387 حاكى از رفت و آمد حدود شش رييس 

كل است.
ــى از انعقاد قـراردادى كه  گر چه تاكنـون زمان دقيـق
به خريد اين اوراق مرتبـط است اعالم نشـده و عـوامل 
اصلى آن مشخص نيستنـد، ولى از سال 1375 كه آغاز 
ــك مركـزى ايران  ــط بان معامـالت اوراق قرضـه توس
ــال مربـوط بـه دولـت ششـم و  ــت، حـدود دو س اس
زمان رياست جمهورى هاشمـى رفسنجانى و رياسـت 
محسن نوربخش در بانـك مركـزى است كه در ادامه 
ـــت نوربخش  ــتم نيـز رياس ــت هفتم و هش و در دول
تا سال 1382 در بانـك مركـزى ادامـه دارد تا اين كـه 
ــى كوتاه محمد جواد وهاجى  با فـوت وى، بـراى مدتـ

جايگزين او مى شود.
ــيبانى در اواخـر دولت  ــال 1382، ابراهيم ش اما در س
هشتـم به رياسـت بانك مركـزى منصوب مى شـود. 
ــزى ماند، اما  ــال در بانـك مركـ وى حـدود چهـار س
به دليل اختالف نظرهايـى كه با دولـت وجـود داشـت 
ــه بار  ــزى داد و بعد از س ــرك بانك مركـ ترجيح به ت
ــود احمدى نژاد  ــا موافقت محم ــتعفا، در نهايت ب اس

از اين بانك رفت.
دو رييس كل ديگر نيز بعد از شيبانى به بانك مركزى 
رفتند. افرادى كه در فاصله سال هاى 1386 تا 1392 
ــان آغاز  ــن 1386 يعنى زم ــته و دوره بي حضور داش
ــته  ــف دارايى هاى ايران حضور داش ــا و توقي تحريم ه
ــب مظاهرى كه در اواخر تابستان 1386  اند.طهماس
ــت بانك مركزى  ــال به رياس به مدتى كمتر از يك س
رسيد و با رفتن وى محمود بهمنى جايگزين شد. هر دو 
رييس كلى كه البته در اظهارات اخير خود مسئوليت 
اين موضوع را نپذيرفته و اعالم كرده اند كه خريد اوراق 
ــت. به هر صورت قرار است  در گذشته اتفاق افتاده اس
بر اساس اعالم رييس جمهور با تشكيل كميته بررسى 
ــارد دالر، به زودى گزارش  فرآيند توقيف اين دو ميلي
مبسوطى از اين جريان منتشر شود كه مى تواند حاوى 
ــراى خريد اوراق  ــت پرده ماج اطالعات تازه اى از پش

در شرايط خاص باشد.

ــاره  ــيون صنايع و معادن مجلس با اش عضو كميس
ــل 44 در صنعت  ــت هاى اص به اجراى ناقص سياس
ــبه  ــازى گفت: صنعت خودرو در حالت ش خودروس
ــن حالت عبور  ــرد و بايد از اي ــر مى ب انحصارى به س
ــازى اصالح شود تا مسائل و  كرد و ساختار خودروس

مشكالت اين صنعت برطرف شود.
حميدرضا فوالدگر، درباره علت بدهى خودروسازان 
ــت: ما در جلساتى  به قطعه سازان داخلى اظهار داش
ــاز و مسئوالن  ــركت هاى خودروس كه با مديران ش
وزارت صنعت و معدن داشته ايم بارها موضوع بدهى 
ــازان را مطرح كرده ايم، اما  خودروسازان به قطعه س
ــدم فروش  ــى، ركود، ع ــرايط اقتصادى كنون در ش
ــده  ــودن قيمت تمام ش ــع محصوالت، باال ب به موق
ــازان  ــى خودروس ــل بده ــن دلي ــره ورى پايي و به
به قطعه سازان مطرح مى شود. وى افزود: علت اصلى 
ــاختار صنعت خودروسازى  ــكالت را بايد در س مش
ــاختار چابك بود دليلى  جست و جو كرد، اگر اين س
ــه هزينه  ــى ك ــازان هنگام ــه خودروس ــت ك نداش

ــردم دريافت  ــدى از م ــه صورت نق ــوالت را ب محص
مى كردند باز هم بدهى قطعه سازان را پرداخت نكنند.
ــوراى  ــع و معادن مجلس ش ــيون صناي عضو كميس
ــت بدهى  ــت پرداخ ــت: اكنون وضعي ــالمى گف اس
ــال  ــبت به 2 س ــازان نس ــازان به قطعه س خودروس
ــازان مواد اوليه  گذشته بهتر شده است، اما قطعه س
ــدن به موقع  را نقد خريدارى مى كنند و پرداخت نش
مطالبات، قطعه سازان را با مشكل مواجه كرده است. 
وى بيان كرد: البته مجلس در تالش است تا با كمك 
ــرايط ركود خارج شويم، هرچند  قوانين كارآمد از ش
انحصار موجود در اين صنعت مشكالت را دو چندان 
ــازى  مى كند. فوالدگر با بيان اينكه صنعت خودروس
ــارى دارد، تصريح  ــبه انحص در حال حاضر حالت ش
ــازى از نظر حقوقى دولتى  كرد: تشكيالت خودروس
ــت و راهكارهاى نظارتى ما درباره شركت هاى  نيس
دولتى در اين زمينه كارايى ندارد و در مورد نظارت بر 

شركت هاى غيردولتى محدوتر هستيم. 
وى افزود: البته دولت در2 شركت بزرگ خودروسازى 

ــدن  ــت و مع ــهم دارد و وزارت صنع ــان س همچن
ــارت دارد و راه نظارت  ــازان نظ بر عملكرد خودروس
ــت، اما مى توان گفت كه ابزارهاى نظارتى  بسته نيس

بر شركت هاى خودروسازى كافى نيست.
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــان در مجل ــده اصفه نماين
ــبه  ــودرو در حالت ش ــان كرد: صنعت خ خاطرنش
ــن حالت عبور  ــرد و بايد از اي ــر مى ب انحصارى به س
ــازى اصالح شود تا مسائل و  كرد و ساختار خودروس
مشكالت اين صنعت برطرف شود، اين شركت ها به 
ظاهر غيردولتى هستند، اما سهامداران آن، موسسات 
ــت و تصميم گيرى  ــى اس ــبه دولت نيمه دولتى و ش
مديريت كالن آن در دولت انجام مى شود. وى ادامه 
ــركت ها،  ــى مى توانيم بگوييم كه اين ش داد: هنگام
ــتند كه دولت نقشى در تعيين  كامال خصوصى هس
ــد و پس از اين موضوع  ــته باش مديرعامل آن نداش
ــركت ها، قاعده هاى بازار  ــدن اين ش و خصوصى ش
ــرايط رقابتى بازار  خصوصى بر آنان حاكم است و ش

مى تواند بر عملكرد اين شركت ها موثر باشد.

ــك مركزى از  ــى و بانكى بان ــكده پول رييس پژوهش
ــالمى و  ــند راهبردى بانكدارى اس ــازى س آماده س
ــرداد و گفت:  ــك مركزى به زودى خب ارايه آن به بان
اين سند بايد از فيلترهاى نظارت شرعى عبور كند تا 

قابل ابالغ شود. 
ــم نظام بانكى را تنگناى  على ديواندرى دو چالش مه
ــود عنوان كرد و  ــبندگى نرخ هاى س اعتبارى و چس
افزود: چالش كليدى تنگناى اعتبارى از سال گذشته 
ــال جارى ادامه  ــد و در س ــتم بانكى آغاز ش در سيس
ــبندگى نرخ هاى سود به سمت باال در  پيدا كرد. چس
سپرده گيرى هاى بانكى كه مربوط به حوزه تنگناى 
اعتبارى مى شود، مسئله اى دوم است. در عين حال 
بانك ها دچار مشكالت نقدينگى هستند كه بايد از اين 

مشكالت فاصله بگيرند و تقويت شوند.
ــن زمينه  ــكده در اي ــه پژوهش ــد بر اينك وى با تاكي
ــطح دولت و  ــه بايد در س ــى را انجام داده ك مطالعات
ــود، از تهيه  بانك مركزى درباره آن تصميم گيرى ش
ــالمى و اينكه به زودى  ــند راهبردى بانكدارى اس س

در اختيار بانك مركزى قرار مى گيرد، خبرداد و اظهار 
داشت: قانون بانكدارى بدون ربا، قانون جامع و كاملى 
ــتى هاى آن  ــور نبود و از كاس براى اهداف بانكى كش
ــالمى را در نظر گرفته  اين است كه كف بانكدارى اس
ــور براى  ــت. همچنين انتظارات نظام بانكى كش اس
پياده سازى بانكدارى اسالمى و انتظارات بانك مركزى 

در آن تبيين شده و ابالغ خواهد شد.
ــان اينكه در  ــى و بانكى با بي ــكده پول رييس پژوهش
ــند را تهيه  ــى اين س ــه عمليات ــال 95 و 96 نقش س
ــد از كنترل بخش  ــند باي خواهيم كرد، افزود: اين س
نظارتى بانك مركزى و فيلترهاى نظارت شرعى عبور 
كند تا قابل ابالغ شود. يك كار زيربنايى هم در بانكدارى 
ــركت ملى خدمات و بانك  الكترونيكى با همكارى ش
ــور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است. مدل  هاى كش
ــب و كار در گروه پژوهشى بانكدارى  هاى جديد كس

الكترونيك پژوهشكده نيز انجام شده است.
ــمين همايش ساالنه  ــت و شش وى از برگزارى بيس
ــت هاى پولى و ارزى در تاريخ 4 و 5 خردادماه  سياس

ــان اقتصادى  ــور مديران، كارشناس در تهران با حض
ــور خبرداد و گفت: تمام مسائل  ــبكه بانكى كش و ش
ــى قرار  ــورد بررس ــن همايش م ــده در اي ــرح ش مط
ــر محورهاى اين همايش  مى گيرد، همچنين از ديگ
تبيين رابطه نظام بانكى با اقتصاد مقاومتى و هماهنگى 
بازار پولى و مالى با يكديگر است.ديواندرى از آغاز به كار 
گروه حاكميت شركتى و بررسى شفافيت ترازنامه بانك 
ها خبرداد و افزود: هدف اين است كه به بانك ها براى 
تدوين صورت هاى مالى استاندارد كمك شود تا مسائل 
ــازى شود.  ــك در نظام بانكى پياده س مبتنى بر ريس
رييس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى گفت: در 
سال 95 و 96 تمركز بر روى محور استرس تست براى 
ــالمت نظام بانكى از نظر مطالبات  سنجش ميزان س
معوق و پايدار است تا در اين زمينه گزارشات منظمى 
داشته باشيم. با همكارى بانك مركزى بر روى گزارشات 
پيش بينى نرخ تورم همكارى مى كنيم. تهيه گزارش 
ثابت مالى و گزارش نيازمندى ها و مشكالت بنگاه هاى 

اقتصادى كالن در دستور كار است.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اصفهان؛

ابزارهاى نظارتى بر خودروسازى ها كافى نيست
رييس پژوهشكده پولى و بانكى اعالم كرد:

سند راهبردى بانكدارى بدون ربا آماده شد

دارايى 2 ميليارد دالرى؛

پاى كدام رييس كل در ميان است؟!

ــافرت  ــوز فعاليت دفتر خدمات مس نظر به اينكه مج

ــب امتيازى آقاى غالمرضا  هوايى «جهانگرد» با صاح

مرادى، واقع در اصفهان خيابان شيخ صدوق جنوبى در 

شرف تبديل وضعيت از حقيقى به حقوقى مى باشد.

لذا از كسانى كه از دفتر مذكور ادعا و يا شكايتى دارند 

دعوت به عمل مى آيد كه مراتب را حداكثر ظرف مدت 

ــازمان  ــن آگهى به طور كتبى به س دو ماه از تاريخ اي

ــركتهاى حمل و نقل  ــارت بر ش ــى دفتر نظ هواپيمائ

هوايى و امور فرودگاهها اعالم نمايد. 

آگهى تبديل وضعيت 
دفتر خدمات مسافرت هوايى و جهانگردى

دفتر خدمات مسافرت هوايى و جهانگردى جهانگرد

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى امور پشتيبانى و خدماتى استان اصفهان

دانشگاه جامع علمى كاربردى در نظر دارد امور پشتيبانى و خدماتى خود و مراكز وابسته واحد استانى 
ــركت هاى داراى مجوز تعيين  ــال 95 از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به ش اصفهان را در س
صالحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، داراى توان مالى، امكانات الزم براى انجام كار، حسن 
سابقه و همچنين داراى تجربه اجرايى مفيد در زمينه مذكور واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به 
عمل مى آيد براى كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم ها و اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفى نامه 

ــاعات ادارى ( 8 الى 16) به غير از روزهاى پنجشنبه و جمعه به نشانى:  كتبى، از تاريخ انتشار آگهى به مدت 10 روز در س
تهران – خيابان انقالب- بين حافظ و نجات الهى- دانشگاه جامع علمى كاربردى- معاونت مالى دانشگاه مراجعه نمايند. 

ــماره 33388600-031 تماس يا به نشانى: اصفهان-  همچنين متقاضيان مى توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر با ش
اتوبان شهيد خرازى، نبش خيابان صمديه لباف- دانشگاه جامع علمى كاربردى واحد استان اصفهان مراجعه نمايند.

* به پيشنهادات فاقد سپرده، نامشخص و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* سپرده شركت در مناقصه مبلغ 400/000/000 ريال (معادل چهل ميليون تومان) و به صورت ضمانت نامه بانكى/ سپرده 

نقدى/ چك تضمين شده بانكى مى باشد.
* شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به معنى قبول اختيارات و تكاليف دستگاه مناقصه گزار است.

ــورات قانونى 3 درصد (ماده 104 ق.م.م) از اول سال 95 قابل كسر  * بنا بر اصالحيه جديد قانون مالياتهاى مستقيم، كس
نمى باشد.

م الف 5581دانشگاه جامع علمى- كاربردى - واحد استان اصفهان

وا�د ا�تان ا��ھان



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1862   سه شنبه 28 ارديبهشت 1395  10 شعبان1437 4

Society,Cultural  Newspaper No.1862|  May 17 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

عكس روز(عجيب و غريب ترين قورباغه هاى دنيا)

اخبارخبر

كارشناس محيط زيست آلمان، جنگل ها را ثروت طبيعى انسان 
ــت و گفت: مى توانيم بدون نفت و روغن زندگى كنيم اما  دانس
بدون آب هيچ زندگى امكان پذير نيست، رشته كوه هاى البرز 
و زاگرس مهم ترين منابع آبى ايران هستند و جنگل ها رابطه 

نزديكى با آب دارند.
ــور هانس كناپ در كارگاه آموزشى پنجمين جشنواره  پروفس
بين المللى فيلم سبز با اشاره به اينكه فيلمسازان مسئول ايجاد 
ارتباط بين مردم و طبيعت هستند، افزود: شاهد هنرهاى بصرى 
ــايلى كه در طبيعت  بوديم كه چشم انسان ها را نسبت به مس
وجود دارد، باز مى كرد؛ فيلمسازان بايد وجدان عمومى را بيدار 

كنند تا دل مردم نسبت به طبيعت نرم تر شود.
ــت با بيان اينكه ايران سرزمينى  ــناس محيط زيس اين كارش
خشك است كه آب و جنگل هاى زيادى ندارد، افزود: مشكالت 
ــود قرار داده ــت محيطى كه همه جهان را تحت تاثير خ زيس
ــن رفتن ــود آب و از بي ــش كمب ــه دو بخ ــت، مى توان ب  اس

 جنگل ها تقسيم كرد.
وى جنگل ها را نقطه قوت حكومت هاى قديمى ايران معرفى 
ــپوليس و اصفهان،  ــى از پرس ــان دادن عكس هاي كرد و با نش
ــه مى بينيد  ــت: همانطور ك ــته ايران گف پايتخت هاى گذش
ــهر اصفهان نيز  ــپوليس در منطقه جنگلى واقع شده و ش پرس

روى زاينده رود ساخته شده است.
ــتفاده از آب در بناهاى قديمى ايران را مسئله مهمى  كناپ اس
ــتم قناتى كه در ايران وجود دارد بسيار  دانست و افزود: سيس
شگفت انگيز است و اين نشان مى دهد كه مديريت آب در ايران 

در سطح بااليى قرار دارد.
ــئول  ــال مس ــه 24 س ــه اينك ــاره ب ــا اش ــن ب وى همچني
ــت از   ــدارى و مراقب ــه اش نگه ــه وظيف ــوده ك ــى ب  آكادم
ــان  در  ــا همكارانم ــه تنها ب ــح  داد: ن ــت، توضي ــت اس طبيع
ــا همكار  ــق  دني ــام  مناط ــرادى كه در تم ــا اف ــان بلكه ب آلم
ــمينارها و  ــون  س ــتيم و تاكن ــاط هس ــتند، در ارتب ــا هس م
ــاى  ج ــه  هم در  ــادى  زي ــى  تخصص ــاى  ه ــت  نشس
ــيارى در  ــاى بس ــه ه ــم و تجرب ــرده اي ــزار ك ــا برگ دني
ــه ــا و خاورميان ــف اروپ ــق مختل ــه از مناط ــن زمين اي

 به دست آورده ايم كه مى توانيم آن را در اختيار ساير كشورها 
قرار  دهيم.

پنجمين جشنواره بين المللى فيلم سبز از 24 ارديبهشت ماه 
ــت ماه در تهران و تمام مراكز  جارى آغاز شد و تا 31 ارديبهش

استان ها ادامه خواهد داشت.
ــطين، مركز فرهنگى هنرى صبا و سينما كانون  ــينما فلس س
ــز نمايش دهنده  ــودكان و نوجوانان از مراك پرورش فكرى ك

فيلم ها و برنامه هاى اين جشنواره در تهران هستند.

ــازمان حفاظت محيط  ــكار و صيد س مديركل حفاظت و مديريت ش
ــت در مورد خبر حمله يك قالده پلنگ به 50 رأس گوسفند در  زيس
ــتان كهگيلويه و بويراحمد و تلف شدن 23  ــت اس شهرستان دهدش
ــفند، پلنگ را مبرا از اين حمله دانست و گفت: تلف شدن  رأس گوس
ــت چون پلنگ حيوانى نيست  اين دام ها توسط پلنگ دور از ذهن اس
كه به يك باره 20 گوسفند را از بين ببرد و اين اتفاق با خصلت پلنگ 

تطابق ندارد.
على تيمورى، با اشاره به اينكه تلف شدن اين دام ها به احتمال قوى كار 
گرگ بوده است، اظهار كرد: در صورت تاييدهاى كارشناسان حوزه در 
استان كهگيلويه و بوبراحمد و صورت جلسه نيروى انتظامى و محرز 
شدن تلف گوسفندان توسط گرگ، خسارت دام توسط بيمه « ما » به 
دامدار پرداخت  مى شود. وى با بيان اينكه پرداخت خسارت دام توسط 
ــقف محدودى دارد، اظهار كرد: اين پرداخت خسارت طورى  بيمه س
ــتان ها سهم داشته باشند. تقسيم و برنامه ريزى مى شود كه همه اس
ــازمان حفاظت محيط  ــكار و صيد س مديركل حفاظت و مديريت ش
ــاره به اينكه اقدامات مربوط به پرداخت بيمه  ــت همچنين با اش زيس
ــتان كهگيلويه و بويراحمد انجام  پلنگ تلف شده بر سر زايمان در اس
شده است، گفت: بر اساس توافق صورت گرفته، بيمه «ما» 60 ميليون 
ــت پرداخت مى كند كه اين مبلغ  تومان به صندوق ملى محيط زيس

با نظارت دفتر صيد و شكار براى زيستگاه پلنگ هزينه خواهد شد.

ــت آنگوال بر  ــتى وزارت محيط زيس رييس دپارتمان تنوع زيس
ــتگاه هاى  ــاركت اجتماعى براى حفاظت از زيس ضرورت مش
پرندگان مهاجر تاكيد كرد. «ناسيمنتو آنتونيو» رييس دپارتمان 
تنوع زيستى وزارت محيط زيست آنگوال از همه مردم درخواست 
ــتگاه هاى پرندگان مهاجر به منظور  كرد تا در روند حفظ زيس

برقرارى توازن در اكوسيستم كمك كنند.
ــور نشان مى دهد كه تبديل  بررسى هاى انجام شده در اين كش
مناطق مرطوب به نواحى براى تاسيس زيرساخت هاى اجتماعى، 
محل جمع آورى زباله و نيز وقوع آتش سوزى يا موانع ديگر براى 
ــدگان مهاجر را در معرض  مهاجرت، گونه هاى متعددى از پرن

خطر قرار داده است.
آنتونيو تاكيد كرد: مردم و جوامع بايد نسبت به اهميت حفاظت 
از زيستگاه هاى پرندگان مهاجر و گونه هاى مختلف اين پرندگان 
حساس باشند و نگهدارى و حفظ اين منابع ارزشمند طبيعى را 

جزو اولويت هاى خود بدانند.

جنگل ها ثروت طبيعى انسان 
هستند

رفع اتهام از يك پلنگ 
در كهگيلويه  و بوير احمد

تاكيد آنگوال بر مشاركت اجتماعى 
براى حفظ زيستگاه پرندگان مهاجر

دريچه

ــنواره فيلم سبز با سخنرانى دكتر محسن  كارگاه توسعه پايدار و محيط زيست جش
امامى در مجموعه فرهنگى و هنرى صبا برگزار شد.

يكى از كارشناسان محيط زيست اظهار كرد: كمبود دانشجو، بى انگيزه شدن جوانان، 
بيكارى افراد تحصيل كرده در جامعه از مشكالتى است كه اين سال ها با آن مواجه ايم. 
محسن امامى ادامه داد: ما به دنبال توسعه هستيم اما آيا هر توسعه اى توسعه مطلوب 
است؟ توسعه معلول وار كه در ايران از آن پيروى مى كنيم صحيح و مورد توجه نيست 
و اين توسعه، رشد و توسعه واقعى نيست. توسعه واقعى معنايى مثبت دارد و اگر پايدار 
نباشد توسعه نيست زيرا توسعه پايدارى ما ناقص است و معناى منفى دارد.وى با بيان 
اينكه در حوزه محيط زيست با مشكل بحران بى آبى روبه رو هستيم، خاطرنشان كرد: 
متوسط دسترسى به آب هاى زيرزمينى در دهه پنجاه، 45 متر بود و در حال حاضر 
450 متر است، اين معضل عظيمى در جامعه به شمار مى رود و از بى آبى شديد خبر 

مى دهد كه به هيچ وجه قابل جبران نيست.
ــت را تهديد مى كند  امامى در ادامه با بيان اينكه معموال به خطراتى كه محيط زيس
توجه نمى كنيم، گفت: در كنار مصرف بى رويه آب، خاك نيز براى مان بى ارزش بوده 
و هيچ فردى به آن توجه نمى كند. از بين رفتن خاك هاى حاصلخيز و قابل كشت از 

ديگر مشكالتى است كه محيط زيست را تهديد مى كند.
وى اضافه كرد: ميراث فرهنگى نيز به شدت دچار خطر است و در بسيارى از مناطق 
اين ميراث با ارزش در حال نابودى است. البته در تمام دنيا اين مشكالت وجود دارد اما 
در ايران بيشتر است و بايد هرچه سريع تر به حفظ و نگهدارى محيط زيست بكوشيم.
امامى با بيان اينكه توسعه در ايران متوازن نيست، افزود: دليل اصلى، نبود برنامه ريزى 
و علمى نبودن اين برنامه هاست كه ناچاريم عقب گرد كنيم و براى اين امر نياز اساسى 

به پى ريزى داريم ضمن اينكه براى تمام برنامه هاى هدفمند در جهت رشد و توسعه 
ــت كردن اين زيرساخت ها بايد نيروى  پايدار زيرساخت ها درست شود. براى درس
انسانى با انگيزه و متخصص داشته باشيم كه بسيارى از اين نيروهاى جوان و متخصص 

در دانشگاه ها حضور دارند و بايد از آنها استفاده كنيم.
وى ادامه داد: در هر حوزه بدون مشاركت عمومى سازندگى پيش نخواهد رفت و الزم 
ــت هم دهيم و براى آبادانى كشور در جهت  است تا همه مردم جامعه دست در دس
توسعه گسترده و پايدار بكوشيم. متاسفانه در توسعه نيافتگى هايى كه با آن مواجه 
ــتند و آسيب اين اتفاق  ــور در حال مهاجرت هس هستيم 80 درصد از نخبگان كش
چندين برابر از جنگ است.امامى عنوان كرد: مسئله ديگرى كه در توسعه نيافتن با آن 
مواجه هستيم نبود نيروى متخصص در هر حرفه است كه اين مسئله به نوعى فاجعه 
محسوب مى شود. حتى پيش خدمت ها در وزارتخانه ها نيز بايد نيرويى متخصص و 
كاربلد باشند تا آن وزارتخانه به اهدافش برسد و توسعه يابد. اولين قدم براى توسعه 

پايدار و گسترده در جامعه حل اين مسايل در محيط هاى كوچك تر از جامعه است.
ــاختن آينده اى روشن و داشتن كشورى توسعه يافته بايد  وى افزود: جوانان براى س
كارى از پيش ببرند و نبايد اين رشد نكردن ها تا ابد ادامه پيدا كند. من معتقدم بايد تا 
جايى كه به كشور ضربه وارد نكند خودكفا باشيم و همان قدر كه از توليدات كشورهاى 

ديگر استفاده مى كنيم، توليد هم داشته باشيم.

ــبز در روزهاى اوليه اش حرف هايى زد و منتظر  امامى خاطرنشان كرد: جشنواره س
عملى شدن اين اتفاقات هستيم، مهم ترين مسئله استمرار توجه به حفاظت از محيط 
زيست است و ما نيز بايد پيگير اين مسايل بعد از اتمام اين جشنواره باشيم چراكه تنها 

برپايى يك جشنواره با اين موضوع كافى نيست.
ــنواره بايد پر باشد و تمامى مردم جامعه  وى ادامه داد: سالن هاى سينماى اين جش
درگير اين مسئله شوند، به ديدن فيلم هايى با محوريت مراقبت از محيط زيست بيايند 

و دغدغه آنها محسوب شود.
امامى تاكيد كرد: براى توسعه به معناى مثبت آن در ايران ظرفيت هاى بسيار زيادى 
داريم كه در مرحله اول ظرفيت هاى را بشناسيم و از آنها استفاده كنيم. همان طور كه 
همه مى دانيم در حوزه طبيعت هيچ كشورى به اين حد جاذبه ندارد و در حوزه تمدن 

و تاريخ، ميراث و فرهنگ ظرفيت ها بى اندازه است.
ــت تصريح كرد: ــاظ دارا بودن طبيعت بى نظير اس ــاره به اينكه ايران از لح وى با اش

 مى توانم بگويم تمام ايران را ديده ام و مثل ايران وجود ندارد. اگر يك گردشگر به ايران 
بيايد بايد در سال 12 هفته سفر كند وسى سال طول مى كشد تا ايران را خوب ببيند.

ــاره به اينكه چند نكته مثبت و اميدواركننده در ايران وجود دارد گفت:  امامى با اش
ــت و خوشبختانه بخشى از نابودى ها تجديد پذير  ظرفيت ها در كشورمان بسيار اس

هستند و با بازنگرى و زيرسازى دوباره مى توانيم از محيط زيست حفاظت كنيم.

ــت از محيط  حفا ظ
زيست از هر راهى 
ممكن است فقط 
يك اراده و انگيزه 

قوى مى خواهد كه 
به نظر مى رسد چند 

ــور ما اين  سالى است در كش
ــى به خود گرفته تا جايى كه  روند رنگ و بوى اميد بخش

جاى خود را نيز در مراسم آيينى ازدواج باز كرده است.
ــردى براى  ــود مثال ف ــنيده ايم كه گفته مى ش بارها ش
پاسداشت محيط زيست چند نهال كاشته يا فردى براى 
ــت، اما مدتى  حفاظت از كوه ها، قله اى را فتح كرده اس
است كه از گوشه و كنار كشور شنيده مى شود دو نفر براى 
آغاز زندگى مشتركشان شرط محيط زيستى گذاشته اند 
ــت به سنت  و اين يعنى ورود اهميت حفظ محيط زيس
ــحالى و اميدوارى ــاى خوش ــد ازدواج كه ج آيينى مانن

دارد.
به عنوان مثال دو نفر تصميم مى گيرند به جاى ريختن 
خون حيوانى براى قربانى روز عروسى ، نهالى را به نشانه 
حفظ محيط زيست و حيات يك زيستمند بكارند و يا به 
جاى سكه هاى مرسوم به عنوان مهريه، مهريه اى محيط 

زيستى تعيين كنند.
ــاه يك زوج جوان براى آغاز زندگى مشترك  در كرمانش
خود اقدام به كاشت 1305 نهال كرده اند، درختانى مانند 
ارغوان، سنجد وحشى، بيد وحشى و سياه تلو را در حاشيه 

رودخانه آهوران در جنوب كرمانشاه كاشته اند.
اينكه چرا عدد 1305 را انتحاب كرده اند جاى قدردانى 
دارد زيرا اين تاريخ تولد اسكندر فيروز بنيانگذار سازمان 

حفاظت محيط زيست است كه در شيراز متولد شد.
همچنين زوجى در كرمان تالش كردند در مراسم ازدواج 
ــد و در پايان  ــتفاده نكنن خود از ظروف يكبار مصرف اس
ــوند همچنين حيوانى  ــم زباله ها از هم تفكيك ش مراس

قربانى نشود و به جاى آن نهالى كاشته شود.
زوجى نيز براى توجه دادن به اهميت حفظ دماوند،روى 
ــمند است  اين قله ازدواج كردند، تمام اين اقدامات ارزش
ــان مى دهد جامعه به سمت تحول فكرى در زمينه  و نش

حفظ محيط زيست پيش مى رود.
ــورهاى مختلف  ــال پيش تر در كش اين حركت چند س

ــت به عنوان مثال در مالزى و يا اندونزى  ــده اس آغاز ش
ــد نهال غرس  ــان ازدواج چن ــتند در زم افراد ملزم هس
ــه ازاى تولد  ــر ب ــورهاى ديگ ــا در برخى كش ــد و ي كنن
ــته ــام آن كودك كاش ــه ن ــك نهال ب ــك فرزند ي هر ي

 مى شود.
ــتمى معاون  ــد رضا رس ــدى پيش محم ــن چن همچني
ــاماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از انجام  س
ــبز با هدف اصالح الگوهاى اجتماعى و محيط  ازدواج س
ــبز  ــنهاد ازدواج س ــتى خبر داده بود و گفت: پيش زيس
توسط وزارت ورزش و جوانان به مناسبت هفته ازدواج به 

سازمان حفاظت محيط زيست ارايه شده است.
ــاخص هاى محيط  وى افزود: در اين طرح قصد داريم ش
ــر اجتماعى و محيط  ــتى و ازدواج را به عنوان دو ام زيس
ــتى تركيب كنيم و الگوى جديدى با عنوان ازدواج  زيس
ــبز را براى جوانان ارايه كنيم؛ در اين الگو مواردى كه  س
ــت باشد مانند نحوه  مى تواند كمك كننده محيط زيس
مصرف آب، استفاده از گل و گياه و بوق زدن هاى مكرر را 

به عنوان مالك و معيار قرار داديم.
ــت و اشاعه  بنابراين مى بينيم كه حفاظت از محيط زيس
ــوارى نيست و نياز به  اين فرهنگ در يك جامعه كار دش
فناورى هاى سخت و پيچيده ندارد فقط يك انگيزه قوى، 

اراده و برنامه ريزى صحيح مى خواهد.
ــاركت هاى مردمى  ــر كل دفتر مش محمد درويش مدي
ــت در اين باره گفت:مدتى  سازمان حفاظت محيط زيس
ــتيم كه  ــبز هس ــاهد برگزارى ازدواج هاى س ــت ش اس

اميدواريم با ادامه 
ــد به يك  اين رون
جنبش اجتماعى 
ــتى  ــط زيس محي

تبديل شود.
ــه  وى افزود:مهري
سبز و يا كاشت نهال 
نشان دهنده اين است كه نسل جوان امروز بسيار بيشتر از 
پيشينيان خود به حفظ محيط زيست اهميت مى دهند 
و حاضرند براى اين هدف هزينه كنند و حتى بهترين روز 
زندگى خود را براى اين هدف دچار تحول كنند كه جاى 

تقدير دارد.
ــر رفتار قرار  ــتانه تغيي ــه داد: اكنون در آس درويش ادام
ــه از يك تحول  ــده ترين مرحل ــم كه اين پيچي گرفته اي
ــول اجتماعى  ــع آغاز گر يك تح ــت در واق اجتماعى اس
ــان دهنده تداوم ديدارى محيط زيستى  مى باشد كه نش
است كه حدود يك دهه است در كشور شكل گرفته است.

وى گفت: برخى از رسم هاى نادرست در جامعه موجب 
ــتمندان تا حدودى به  شد تا محيط زيست و حيات زيس
ــور ما مرسوم است  ــود، مثال در كش فراموشى سپرده ش
ــى كند خون  ــودروى جديدى خريدارى م فردى كه خ
ــد و مدت ها با  ــودرو مى مال ــى ريزد و به خ حيوانى را م
همان وضعيت در شهر تردد مى كند در حالى كه اگر در 
كشورهاى اروپايى اين اتفاق رخ دهد فرد را به اتهام قتل 

بازداشت مى كنند.
درويش تاكيد كرد:اطالع رسانى در اين راستا از اهميت 
زيادى برخوردار است و مى توان با روش هاى مختلف به 
محيط زيست كمك كرد حتى در يك مراسم آيينى مانند 

ازدواج هم مى شود محيط زيست را حفظ كرد.
وى گفت: همچنين امروزه شاهد برگزارى همايش هاى 
محيط زيستى زيادى در نقاط مختلف كشور هستيم كه 
شايد زمانى اصال نمى دانستند محيط زيست چيست، اما 
ــش برگزار مى كنند كه  اكنون براى حفاظت از آن هماي

جاى اميدوارى دارد.
فراموش نكنيم كه محيط زيست شكننده كشور نيازمند 
مساعدت و مهربانى است در غيراين صورت تا چند سال 
آينده ديگر زمينى باقى نخواهد ماند تا انسان زياده خواهى 

خود را به رخ آن بكشد.

كارگاه توسعه پايدار و محيط زيست مطرح شد:

جشنواره فيلم سبز بايد مردم جامعه را درگير كند

ــت از محيط  حفا ظ

قوى مى خواهد كه 
به نظر مى رسد چند 

ــور ما اين  سالى است در كش
ــى به خود گرفته تا جايى كه  روند رنگ و بوى اميد بخش

جاى خود را نيز در مراسم آيينى ازدواج باز كرده است.
ــردى براى  ــود مثال ف ــنيده ايم كه گفته مى ش بارها ش
پاسداشت محيط زيست چند نهال كاشته يا فردى براى 
ــت، اما مدتى  حفاظت از كوه ها، قله اى را فتح كرده اس
است كه از گوشه و كنار كشور شنيده مى شود دو نفر براى 

سبز و يا كاشت نهال 
نشان دهنده اين است كه نسل جوان امروز بسيار بيشتر از 
پيشينيان خود به حفظ محيط زيست اهميت مى دهند 
و حاضرند براى اين هدف هزينه كنند و حتى بهترين روز 
زندگى خود را براى اين هدف دچار تحول كنند كه جاى 

تقدير دارد.
ــر رفتار قرار  ــتانه تغيي ــه داد: اكنون در آس درويش ادام

گامى به سوى حفظ محيط زيست؛

ازدواج
سبز سبز
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جانشين اداره سرمايه هاى انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح از ارايه 
تسهيالت جديد به سربازان و مشموالن متاهل خبر داد.

ــى كمالى، در اين باره گفت: در راستاى سياست هاى  سردار موس
ــه منظور  ــم رهبرى و ب ــام معظ ــوى مق ــى ابالغى از س جمعيت
ــربازان متاهل، همزمان با ميالد  خوشايندسازى سربازى براى س
حضرت على اكبر (ع) و روز جوان و با پيشنهاد ستاد كل نيروهاى 
مسلح و موافقت فرمانده كل قوا، تسهيالت جديدى براى سربازان 

متاهل در نظر گرفته شده است.
ــت،  ــده و الزم االجراس ــهيالت ابالغ ش وى با بيان اينكه اين تس
ــرباز متاهل به ازاى هر فرزند  خاطرنشان كرد: براين اساس هر س
ــه ماه از مدت زمان دوره ضرورتش كسر خواهد شد. همچنين  س
ــه داراى غيبت  ــن مصوب ــا تاريخ ابالغ اي ــموالن غايبى كه ت مش

شده باشند، در شمول اين مصوبه قرار خواهند گرفت.
ــكونت  ــهر محل س ــربازان متاهل در ش وى با بيان اينكه كليه س
ــرد: همچنين  ــد، اظهار ك ــان به كار گرفته خواهند ش همسرش
ــال به30 روز  ــل از 22 روز در س مرخصى كاركنان وظيفه متاه

در سال افزايش پيدا كرده است.
ــان وظيفه متاهل  ــاس اين مصوبه، كاركن كمالى ادامه داد: براس
ــد از پادگان ها  ــاعت كارى باي ــه روز بعد از س حداقل هفته اى س
ــى و حرفه اى كه  ــوند. همچنين براى آموزش هاى فن ترخيص ش
ــل در اولويت قرار  ــربازان متاه ــود، س در پادگان ها برگزار مى ش

مى گيرند.
وى با تاكيد بر اينكه اين مصوبه از زمان ابالغ الزم االجراست، گفت: 

كليه نيروهاى مسلح بايد در خرداد ماه آن را عملياتى كنند.
ــتاد كل نيروهاى مسلح  ــانى س ــين اداره سرمايه هاى انس جانش
ــوال مبنى بر اينكه آيا سربازان فعلى نيز امكان  در پاسخ به اين س
ــار كرد: كليه  ــهيالت را دارند يا خير، اظه ــدى از اين تس بهره من
سربازان در حال خدمت و همچنين سربازان در حال آموزش نيز 
در شمول اين مقررات قرار داشته و مى توانند از آن بهره مند شوند.

سردار موسى كمالى اعالم كرد:

خبر خوش براى سربازان متاهل جعل در لغـت به معناى خلـق كردن و دگـرگون كردن و 
ــب و خالف واقـع جلوه دادن  تزوير به معناى حيلـه و تقلـ
چيزى است كـه در قانـون ايران از جرم جعل تعريفى ارايه 

نشده است.
ــاه صاحبى، حقوقدان بابيان اينكه در قانون  ــيد على ش س
ــت، اظهار كرد:  ــده اس ايران از جرم جعل تعريفى ارايه نش
احكام راجع به انواع مختلف جعل طى20 ماده از مواد 523 
الى 542 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 و نيز 

قوانين ديگر بيان شده است.
ــالمى  ــاده 523 قانون مجازات اس ــاس م وى گفت: بر اس
ــاختن  ــال 1375، جعل و تزوير عبارت اند از س مصوب س
ــمى يا  ــخاص رس ــا امضاى اش ــاختن مهر ي ــته يا س نوش
ــيدن يا قلم بردن يا الحاق يا  غيررسمى، خراشيدن، تراش
ــياه كردن يا تقديم يا تاخير سند نسبت  محو يا اثبات يا س
به تاريخ حقيقى يا الصاق نوشته اى به نوشته ديگر يا به كار 
ــب آن و نظاير اين ها  ــدون اجازه صاح بردن مهر ديگرى ب

به قصد تقلب است.
 عناصر جعل

شاه صاحبى بابيان اينكه جرم جعل مانند هر جرم ديگرى 
از سه ركن قانونى، مادى و معنوى تشكيل شده است، عنوان 
كرد: عنصر مادى داراى اجزايى از قبيل فعل مثبت و فعل 

منفى يا ترك فعل است.
ــت  ــب حقيق ــان قل ــت هم ــل مثب ــرد: فع ــه ك وى اضاف
ــى از صور  ــنديت، به يك ــته داراى ارزش و س در يك نوش
پيش بينى شده در قانون بوده و فعل منفى يا ترك فعل نيز 

در جعل مفادى يا معنوى محقق مى شود.
اين حقوقدان افزود: در اثر ترك فعل، سندى ايجادشده كه 
محتواى آن با واقعيت تطبيق نمى كند؛ مثل اينكه قسمتى 
از تقريرات شخصى كه سند را ديكته مى كند، حذف كرده 
ــه موجب ضرر  ــد ياحقى را ك ــر آن تعه ــيم و براث و ننويس

به غيراست، مخفى كنيم.
ــترى در خصوص عنصر معنوى  اين وكيل پايه يك دادگس
ــل از زمره جرايم مادى صرف  و روانى جرم جعل گفت: جع
ــت كه بدون احراز آن  نيست بلكه نيازمند عنصر روانى اس
امكان تعقيب سازنده يا تغييردهنده سند يا نوشته يا چيز 

ديگرى تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.
ــاه صاحبى افزود: براى تحقق عنصر روانى جرم جعل از  ش
يك سو بايد قصد ساختن يا تغيير دادن احراز شود و از سوى 
ديگر مرتكب بايد قصد كامل فريب دادن ديگران را از اين كه 
سند يا نوشته يا چيز مجعول ديگرى را به عنوان اصل قبول 
كنند و از اين طريق به ضرر خود عمل كنند، داشته باشد. 
ــدن يا قصد منتفع شدن شخص جاعل  در اينجا منتفع ش
ــردن ديگران هم  ــتفاده ب ضرورت ندارد بنابراين قصد اس

كفايت مى كند.

شاه صاحبـى بـا اشـاره بـه عنصـر قانونى جرم جعل بيان 
ــواد 523 تا 542  ــراى جرم جعـل، در م كرد: قانون گذار ب
قانون مجازات اسالمى مصـوب سـال 1375 مجازات حبس 
ــراى مرتكب پيش بينى  ــر دو را باهم ب و جزاى نقدى يا ه

كرده است.
سند مجعول

به گفته اين حقوقدان، در جرم استعمال يا استفاده از سند 
ــت. اين  مجعول، عمل مرتكب عبارت از ارايه و ابراز آن اس
جرم از جرايم مطلق بوده و حصول نتيجه، شرط تحقق جرم 
نيست. به عالوه، الزم نيست كه به جهت استفاده از آن سند، 

نفعى به مرتكب برسد يا موجد اضرار غير شود.
وى بابيان اينكه براى تحقق عنوان جزايى استفاده از سند 
مجعول،  شرايط و اركانى الزم است، ادامه داد: ركن مادى 
ــند مجعول است. عنصر  اين جرم، استناد و به كارگيرى س
ــتفاده و  روانى يا ركن مادى اين جرم نيز همان عمد در اس

قصد اضرار به ديگرى است.
ــرد: در واردكردن ضرر  ــح ك ــاه صاحبى در ادامه تصري ش
ــت تا ضرر حتما مادى باشد، بلكه ضرر  به ديگرى نياز نيس
ــخص متضرر نيز شامل  ــامل مى شود و ش معنوى را نيز ش

اشخاص حقيقى و حقوقى مى شود.

ــر قانونى جرم  ــه وى، درنهايت نيز قانون گذار عنص به گفت
ــا 536 قانون  ــند مجعول را در مواد 524 ت ــتفاده از س اس
مجازات اسالمى مصوب سال 1375 شامل مجازات حبس 
ــب پيش بينى  ــا هـم براى مرتك ــزاى نقدى يا هر دو ب و ج

كرده است.
ــه چگونه و از  ــش ك ــخ به اين پرس اين حقوقـدان در پاس
طريق مراجعـه به كدام يك از محاكم مى توان جرايم جعل 
ــند مجعول را پيگيرى كرد، گفت: در قانون  و استفاده از س
ــت دادگاه محل  ــى كيفـرى اصل بر صالحي آيين دادرس
وقوع جرم است، اما قانـون گـذار، دادگاه هاى محل كشف 
ــتگيرى متهم يا محل اقامت متهم را نيز صالح  جرم يا دس

دانسته است.
ــرد: به عنوان مثال، اگر  وى در توضيح اين مطلب عنوان ك
ــود، دادگاه محل دستگيرى  ــتگير ش متهم در محلى دس
بايد تحقيقات الزم را انجام داده و پرونده را به همراه متهم 
ــر محل وقوع  ــتند، اما اگ به دادگاه محل وقوع جرم بفرس
ــتگيرى به موضوع  ــخص نباشد دادگاه محل دس جرم مش
رسيدگى و حكم صادر خواهد كرد. شاه صاحبى اضافه كرد: 
ــاى قضايى مختلف  اگر متهم جرام مختلفى را در حوزه ه
انجام دهد، دادگاهى كه مهم ترين جرم در آن حوزه ارتكاب 

پيدا كرده، صالح به رسيدگى به همه جرايم ارتكابى است.
ــت در يك درجه  ــم ازنظر درجه اهمي وى گفت: اگر جراي
ــده،  ــم در محل آن دستگيرش ــند، دادگاهى كه مته باش
صالح به رسيدگى به همه جرايم است و اگر متهم دستگير 
ــروع به تحقيقات كرده،  ــد، دادگاهى كه بدوا ش نشده باش

صالح به رسيدگى به همه جرايم است.
 طرح دعوى در دادگاه حقوقى يا كيفرى

اين كارشناس حقوقى در پاسخ به اينكه در چه مواردى جرم 
جعل و استفاده از سند مجعول در دادگاه حقوقى و در چه 
مواردى در دادگاه كيفرى مطرح و پيگيرى مى شود، بيان 
كرد: رسيدگى به همه جرايم ازجمله جرم جعل و استفاده از 
سند مجعول در دادسراها و محاكم كيفرى صورت مى گيرد 
ــل و اظهار انكار  ــه ادعاى جع و در محاكم حقوقى صرفا ب

پرداخته مى شود.
ــرد: در موضوع  ــتـرى در ادامه عنوان ك اين وكيل دادگس
ــند موجود ساختگى و  ــخص ادعا مى كند كه س جعل، ش
ــند  ــخصى كه س ــت. اما در ادعاى انكار ش غيرحقيقى اس
ــند يا امضاى ذيل آن  منتسب به وى است، انتساب آن س
ــبت  ــى كه نس ــود. در اين حال كس به خود را منكر مى ش
به سند اظهار ترديد مى كند، معموال شخصى غير از طرف 

اصلى دعوا است.
وى در خصوص اينكه آيا در موارد جعل نوشته، امضا يا مهر 
ــباهت بين نمونه اصلى  نيز مانند جعل اسكناس، وجود ش
با جعلى عامل تعيين كننده جرم محسوب مى شود يا خير، 
ــكيل مى دهد  ــاس جرم جعل را تش افزود: آنچه پايه و اس
ــتباه انداختن ديگرى است؛ به نحوى كه بتوان  امكان به اش
ــند اصلى باور  ــند غيرواقعى را به عنوان س او را فريفت تا س
ــت  ــتباه انداختن، مالك كار اس كند بنابراين امكان به اش

نه شبيه بودن.
شاه صاحبى همچنين در پاسخ به اينكه آيا جعل در فتوكپى 
ــت يا خير،  مجازاتى براى فرد مرتكب به دنبال خواهد داش
ــدن كپى سند هرچند  ــوب ش ادامه داد: براى جعلى محس
مورد دست كارى هم قرارگرفته باشد دو شرط اساسى الزم 
ــتباه انداختن (معيار عرفى)»  است؛ نخست «قابليت به اش
ــط مراجع  ــدن كپى توس و دوم و مهم تر « برابر با اصل ش
مربوطه »؛ درنتيجه طبق رويه قضايى دست كارى در كپى 
ــت مگر ممهور به مهر تصديق يا برابر  به تنهايى جعل نيس

اصل باشد.
ــت بودن  ــا غيرقابل گذش ــت ي وى در خصوص قابل گذش
ــل از جرايم  ــرم جع ــان كرد: ج ــل نيز خاطرنش جرم جع
ــاكى خصوصى، جاعل  ــت است و رضايت ش غيرقابل گذش
ــد و متهم  ــازات معاف نمى كن ــب كيفرى و مج را از تعقي
ناگزير به تحمل حبس تعيين شده و پرداخت جزاى نقدى 

خواهد بود.

درگفت وگو با يك حقوقدان عنوان شد:

در قانون ايران از جرم جعل تعريفى ارايه نشده است

احضار
2/547 شــماره ابالغيــه: 9510100353600427 شــماره پرونــده: 
9409980359501959 شماره بايگانى شعبه: 950092  محاكم كيفرى دو 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست در پرونده كالسه 
9409980359501959 براى پژمان صادق زاده به اتهام خيانت در امانت 
تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت 
رسيدگى براى مورخه 1395/04/02 ساعت 8/30 تعيين گرديده است . با 
عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف:5400 شعبه 110 دادگاه 

كيفرى دو شهر اصفهان ( 110 جزايى سابق) (261 كلمه، 3 كادر) 
ابالغ وقت رسيدگى

2/553 در خصوص پرونده كالســه 191/95 خواهان بهــادر بختيار وند  
دادخواســتى مبنى بر مطالبه خســارت به طرفيت مهران جــوادى  تقديم 
نموده است وقت رسيدگى براى روز يك شنبه مورخ 95/4/20  ساعت 11 
تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف:3277 شعبه 12 
حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (113 

كلمه، 1 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

2/554 در خصوص پرونده كالســه 180/95 خواهــان احمدرضا دهش 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه چك به طرفيت عبــاس رحيمى فرزند محمد 
ابراهيم  تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز يك شنبه مورخ 95/4/20  
ساعت 10/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف:3278 شــعبه 12 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان(115 كلمه، 1 كادر) 
احضار

2/555 شــماره درخواســت: 9510460353300009 شــماره پرونــده: 
9409980360200359 شماره بايگانى شــعبه: 950190 نظر به اينكه در 
پرونده 950190 شعبه 107 كيفرى دو اصفهان، حسب شكايت آقاى محمد. 
جواد شياسى فرزند عبدالرحيم عليه آقاى نصر ا... خرمى فرزند محمد به 
اتهام سرقت مطرح نموده كه در وقت رسيدگى مورخه 1395/04/03 ساعت 
8 صبح در اين شعبه مى باشــد نظر به اينكه متهم مجهول المكان مى باشد 
حسب ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب مصوب 
سال 1392 در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شود تا نامبرده از تاريخ نشر آگهى  ظرف مدت يك ماه به شعبه 
مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى كامل خود جهت پاسخگويى به اتهام 
وارده و دفاع از خود احضــار گردد. در صورت عدم حضــور در دادگاه 

تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
م الف:5365 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان  ( 107 جزايى سابق) 

(147 كلمه، 2 كادر)

ابالغ وقت رسيدگى
2/556 در خصــوص پرونده كالســه 95-302 خواهان مجتبى قاســمى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه مبلغ دو ميليون و چهارصد و ده هزار ريال و 
هزينه هاى دادرسى و خسارات وارده و خسارت تاخير تاديه بدواً تقاضاى 
تامين خواسته به طرفيت على خرمى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى 
مورخ 95/4/5 ساعت 10/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد – اول خيابان ارباب 
– روبروى مدرســه نيلى  پور– جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپستى 
8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 32 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.

در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 5321 شــعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان(139 كلمه، 2 كادر) 
ابالغ وقت رسيدگى

2/557 در خصوص پرونده كالســه 95-354 خواهــان مرتضى رضيان 
با وكالت محسن رضائى  دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت 1- ژيال 
بابائى بارچانى 2- حسين رشيدى علويجه تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى مورخ 95/4/5  ســاعت 11/30 صبح  تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف:5331 شــعبه 5 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(119 كلمه، 1 كادر) 
ابالغ وقت رسيدگى

2/558 در خصوص پرونــده كالســه 941682 ش 11 خواهان غالمعلى 
كبيرى رنانى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه چك به طرفيت 1- سجاد 
حق شناس آذرمابادى 2- على كالب  تقديم نموده است وقت رسيدگى براى 
روز  شنبه مورخ 95/4/5  ســاعت 8 صبح تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:5334 شــعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(122 كلمه، 2 كادر) 
ابالغ وقت رسيدگى

2/559 در خصوص پرونده كالســه 941507 خواهان محسن فرشيد زاد 
با وكالت آقاى مجتبى طاهرى دادخواستى مبنى بر مطالبه چك به طرفيت 
سامان سليمى فرزند احمد  تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى مورخ 
95/4/5  ســاعت 8  تعيين گرديده اســت با توجه بــه مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف:5338 شعبه 9 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان(117 كلمه، 1 كادر) 
ابالغ وقت رسيدگى

2/560 شــماره ابالغيــه: 9510106825301126 شــماره پرونــده: 

9409986825301190 شــماره بايگانى شعبه: 941321  خواهان/ شاكى 
بانك مهر اقتصاد به نمايندگى آقاى عليرضا زمانى دادخواستى به طرفيت 
خوانده/ متهم محســن عندليب پور  به خواســته مطالبه وجــه چك  تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
31 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهيد نيكبخت- ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 354  ارجاع و به كالسه 9409986825301190 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن  1395/04/05 و ساعت 10  تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاكى  و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م الف:4574 

شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان(176 كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

2/561 شــماره ابالغيــه: 9510100350100954 شــماره پرونــده: 
9509980350100083 شماره بايگانى شعبه: 950094  خواهان عباسعلى 
صادقيان خوراسگانى دادخواستى به طرفيت خوانده موسسه مالى اعتبارى 
عســكريه به مديريت عاملى سيد امين جوادى و ســعيد كشاورز كيانى و 
على حيدرى و ســعيد برخوردار و اكبــر برخوردار  به خواســته مطالبه 
خسارت دادرسى و اعتراض به عمليات اجرايى (موضوع مواد 146 و 147 
قانون اجراى احكام مدنى)  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهيد نيكبخت- ساختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333  ارجاع و به كالسه 
9509980350100083 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن  1395/04/05 
و ســاعت 12  تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده  و 
درخواست خواهان  و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده  پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 
گردد. م الف:3833 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان(200 

كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

2/562 شــماره ابالغيــه: 9510100353000361 شــماره پرونــده: 
9409980365700346 شماره بايگانى شعبه: 940462  شاكى سيد جعفر 
دادگر فروشانى فرزند مرتضى شكايتى بر عليه بهنام رئيسى فرزند سيف 
اله مبنى بر خيانت در امانت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 104 جزايى ارجاع و به كالسه 940462 ك 
104 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/4/5 ساعت 8/30 صبح تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن متشاكى و به تجويز ماده 334 ق. 
آ.د.ك و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا متشاكى پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و وفق مقررات دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:3807 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان ( 104 جزايى 

سابق) (144 كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

2/563 در خصوص پرونده كالسه 95-106  خواهان سيد منصور موسوى 
شعار دادخواســتى مبنى بر الزام به انتقال به طرفيت اسماعيل باباجعفرى  

تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 95/4/5  ساعت 5/15 تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المــكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف:3285 شعبه 29 
حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(112 

كلمه، 1 كادر)  
ابالغ راى

2/538 شماره دادنامه: 1881-94/10/30 به تاريخ 94/10/27 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضا 
كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالســه 940845 تحت نظر است. قاضى 
شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شرح ذيل 
اعالم مى دارد. خواهان: اميد بهرامى خ امام خمينى شــريف شرقى تقاطع 
اول روبروى مخابرات، خوانده: مسعود اكبرى سامانى به نشانى مجهول 
المكان، خواسته: مطالبه، در خصوص دعوى آقاى اميد بهرامى فرزند امان 
ا... به طرفيت آقاى مســعود اكبرى ســامانى فرزند آقا ميرزا  به خواسته 
مطالبه وجه چك مطالبه وجه به ميزان 16/000/000 ريال  موجب دو فقره 
چك به شــماره 9326/058782- 94/2/20 و 94/4/20-9326/058783  
عهده بانك اقتصاد نوين به انضمام خســارات دادرسى  و خسارت تاخير 
تاديه بــا عنايت به اصل تجريدى بودن اســناد تجــارى / اصل عدم توجه 
ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين اســناد از دارنده اوليه به 
شــخص يا اشــخاص ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى در 
جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال ننموده و دليلى بر 
پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى 
مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى 
از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابــر مراتب فوق و با عنايت به گواهى 
عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بــودن خواهان در دعوى مطروحه و 
صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شــركت و امضاى آن از 
ناحيه شــخص حقيقى ( خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و 
مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند و در حين 
حال نظر به اينكه وجود / اصل سند/ اصول اسنادى / تجارى فوق االشعار 
در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان 
مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده اســتصحاب دين و توجها به نظريه 
مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 
1257-1258-1284-1286- 1321-1324 قانون مدنى و مواد 286-249-

310-311-314 تجارت و مــواد 522-519-515-503-198-197-194 
ق. آ.د.م و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقــى ماده 2 قانون 
اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 
پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 16/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  180/000 ريال و هزينه نشر آگهى طبق 
تعرفه بابت  خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست 
و اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواست و وكالى انتخابى 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه / وجه ســند/ وجوه اسناد/ تجارى مستند 
دعوى از تاريخ هاى سررســيد چكها تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاســبه و تعيين مى شــود در حق 
خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 
روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهــى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى 
حقوقى دادگسترى اصفهان مى باشد.  م الف:1760 شعبه 7 مجتمع شماره 

دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(497 كلمه، 5 كادر)
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پرویز پرس��تویی در دومین تجربه تهیه کنندگی اش بعد از فیلم »دو« 
فیلم س��ینمایی تازه مه��دی ن��ادری را تهیه می کند. مه��دی نادری 
 ساخت فیلم سینمایی » بدرود بغداد « را در کارنامه  دارد و با این فیلم 
به موفقیت های زیادی رسید، اما ساخت فیلم دومش چند سالی طول 

کشید.
 طی این س��ال ها فیلم نام��ه و فیلم های زی��ادی به عن��وان فیلم تازه 
مهدی نادری نام برده ش��دند. ام��ا هیچ کدام از آن ه��ا جلوی دروبین 
 نرفتند یا با کارگردان دیگری س��اخته ش��دند تا این که سال گذشته 
فیلم سینمایی » افسانه شکارچیان گرگ « را جلوی دوربین برد؛ فیلمی 
که مهدی نادری ابتدا آن را به گروه هنر و تجربه جشنواره فجر ارایه داد. 
اما بعد از مدتی از حضور در جش��نواره فجر انصراف داد. حال با فاصله 

کوتاهی،  این کارگردان قصد دارد فیلم سومش را جلوی دوربین ببرد.
فیلم تازه مهدی ن��ادری موضوع اجتماع��ی دارد و پرویز پرس��تویی 
 عالوه بر نقش اصلی این فیلم،  تهیه کنندگ��ی آن را هم برعهده دارد. 
مهدی ن��ادری قصد دارد فیلم متفاوتی نس��بت ب��ه کارهای قبلی اش 
بسازد و در نگارش فیلم نامه این فیلم از مشاوره علیرضا نادری استفاده 
 کرده اس��ت. نکته قابل توجه در نگارش فیلم تازه مهدی نادری،  توجه 
به عنصر قهرمان پروری در سینمای ایران است. فیلم تازه مهدی نادری 
هنوز نامی ندارد و فیلم نامه اش از طرح های قدیمی مهدی نادری است 
و این کارگردان قصد دارد فیلم تازه اش را ط��ی ماه های آینده جلوی 

دوربین ببرد.
در فیلم تازه مه��دی نادری،  پرویز پرس��تویی نقش یک کش��تی گیر 
بازنشس��ته را ایفا می کند که اتفاقاتی زندگی اش را وارد مسیر تازه ای 
می کند. پرویز پرس��تویی این روزه��ا به دنبال تامین مال��ی این فیلم 
است. الزم به ذکر است، مهدی نادری و پرویز پرستویی قصد داشتند 
 س��ال گذش��ته این فیلم را جل��وی دوربی��ن ببرند که ب��ه علت بازی 
پرویز پرستویی در »بادیگارد« تولید آن به تعویق افتاد. پرویز پرستویی 
که برای » بادیگارد « س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر جشنواره فجر را 
 به دس��ت آورد، بعد از آن قرار بود در فیلم تازه کی��وان علیمحمدی و 
امید بنکدار ب��ازی کند، اما تولی��د این فیلم به دلیل مش��کالت مالی 
 به تعویق افتاد تا پرس��تویی در فعالیت ت��ازه اش مقابل دوربین نادری 

برود.

پرویز پرستویی وارد گود کشتی  شد

خبر دین واندیشه

سینما اخبارکوتاه

وجود مش��کالت و کاس��تي ها در زندگي روزمره انس��ان ها خود حاکي 
از مش��کالت و چالش هایي اس��ت که هیچ کدام در دس��تگاه آفرینش 
بدون حکمت و علت نب��وده و نخواهد بود چرا که ب��ه تعبیر قرآن کریم 
انسان در س��ختي و رنج آفریده شده و به واسطه س��ربلندي در چنین 
 امتحاناتي است که مي تواند قله هاي دس��تیابي به کمال و شکوفایي را 

فتح کند.
در ای��ن میان ت��وکل و واگذاري همه امور به دس��ت خداون��د متعال و 
 چنی��ن نگاهي مي توان��د کلید رهایي از مش��کالت پیش روي انس��ان 

در بند و مبتال باشد.
 آیت اهلل جوادي آملي در جلسه درس تفسیر خود به این مهم پرداخته 
و با نصب العین قرار دادن داستان حضرت یونس)ع( نکات مهم قرآ ني و 

تفسیري را تشریح کردند.
ایشان اخالص و سپردن امور به خدا را راه نجات از مشکالت عنوان کرده 

و به تشریح مفهوم نصرت و والیت از دیدگاه قرآن پرداختند.
این حکیم متأله در درس تفسیر خود در مسجد اعظم با اشاره به ماجرای 
 حضرت یونس)ع( بیان داش��تند: وقتی ایش��ان در ش��کم ماهی افتاد 
مورد آزمایش مهمی قرار گرفت که دربردارنده چند س��یاهی و ظلمت 

مانند تاریکی دریا، شکم ماهی و ... بود ودر عین حال آموزنده.
وی با اشاره به ذکر معروف حضرت یونس)ع( ادامه داد: این ذکر بسیار 
مجرب است که وقتی آن ذکر را گفت خدا او را نجات داده است و اینها 
 همه نش��انه هایی اس��ت که خداوند این کرامات را به واسطه اراده خود 

در وجود بندگان بزرگ مانند انبیا قرارداده است.
کس��ی با درس  نمی توان��د به این مق��ام برس��د؛ البته انس��ان با درس 
 می تواند ب��ه مقام قرب برس��د، ام��ا نمی توان��د به مقام والیت دس��ت 

پیدا کند.
ایش��ان با بیان اینکه حضرت یونس)ع( در شکم ماهی دعا کرد و خدا او 
 را نجات داد، تصریح کرد: هر انس��ان مخلص و مومنی که در خطر باشد 

و به خدا رو کند، خدا او را اجابت می کند.
استاد برجس��ته حوزه علمیه ادامه دادند: ماهی جلوی کشتی را گرفت 
و حضرت یونس)ع( در ش��کم ماهی به امانت گذاشته ش��د و خدا به او 
 لطف کرد و ماهی مامور ش��د تا او را س��الم نگه دارد از ای��ن رو در قرآن 
 آمده است که خداوند بر همه چیز مسلط است و همه عالم تحت سلطه او

 هستند.
ایش��ان با اش��اره به بحث نصرت و والیت در قرآن گفتند: نصرت به این 
معناست که بخشی از کار به دست ما انجام ش��ود و بخش دیگر را خدا 

کمک می کند تا آن بخش ناقص را کامل کنیم.
این مفسر قرآن تاکید کرد: اما در بحث والیت ما همچون نوزدای هستیم 
که پدر و مادر بر او والیت دارند یعنی از او هیچ کاری س��اخته نیست و 
والیت او بر عهده پدر و مادر اس��ت و ما نیز در برابر خدا چنین شرایطی 

داریم و نباید خود را در مقابل عظمت خدا به حساب بیاوریم.

حسن معجونی که به تازگی بازی در فیلم » بی نامی « را به پایان برده است، 
معتقد است بعضی جوانان حرف های تازه ای در سینما دارند.

این هنرمن��د تئاتر، س��ینما و تلویزیون درباره تازه تری��ن فعالیت های خود 
افزود: به تازگی در فیل��م » بی نامی « کار علیرضا صمدی بازی داش��تم که 
 یک فیلم اولی اس��ت و به گفته او این فیلم یک اثر شخصیت محور و درباره 

یک مرد مردد است.
معجونی که در این فیلم با باران کوثری، پوریا رحیمی سام، مهتاب ثروتی، 
شهروز دل افگار و ... همبازی بوده است، ادامه داد: فیلمبرداری ما هفته پیش 

به پایان رسید و در کل حدود 27 جلسه طول کشید.
این بازیگر که پیش از این در نمایش های » کوارت��ت « و » در میان ابرها « 
 با باران کوثری همبازی بوده اس��ت، درباره بازی اش در فیلم یک کارگردان 
 فیل��م اول��ی توضی��ح داد: در این چن��د س��اله جوان��ان حاض��ر در گروه 
» هنر و تجربه « قدری ثابت کرده اند که حرف برای گفتن دارند. به ویژه کسی 
که تازه وارد سینما می شود و اولین فیلم خود را می سازد، می خواهد خود را 
ثابت کند و معموال هم چنین کارگردان های جوانی انرژی های خوبی دارند.

این کارگردان و مدرس تئاتر درب��اره فعالیت هایش در ح��وزه تئاتر گفت: 
 نمایشی را براساس قصه » ابر صورتی « نوشته علیرضا محمودی برای اجرا 
در جشنواره تئاتر عروسکی آماده می کنم که در این نمایش کیوان سررشته 
 در بخش متن، ال��کا هدایت به عنوان دس��تیار کارگردان، هما س��اداتیان 
 در ساخت عروسک و ش��ایالن عش��ایری در بخش صحنه همکاری دارند.
به گفته او، این نمایش یک کار عروس��کی ویژه مخاطب بزرگس��ال اس��ت.

معجونی که س��ال ها پیش دو نمایش » خرس « و » خواس��تگاری « از آثار 
چخوف را اجرا کرده ب��ود، از اجرای این نمایش ها ب��ا گروهی از هنرجویان 
جوانش در رش��ت خبر داد. وی که مدتی است در رش��ت زندگی می کند، 
ادامه داد: نمایش ما در مقایسه با آنچه که سال ها پیش در تهران اجرا کردم، 
تغییرات زی��ادی دارد و به زودی با زبان گیلکی در رش��ت به صحنه خواهد 
 رفت. حسن معجونی مرداد امس��ال نیز با نمایش » ایوانف « به کارگردانی 

امیررضا کوهستانی در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه خواهد رفت.

پیش فروش آلبوم موسیقی » دوئل در آینه « تازه ترین اثر » رضا یزدانی « خواننده 
مطرح پاپ – راک کشورمان که با اجرای طرح » آوای سکوت چنگ « و از سوی 
شرکت » تصویرگس��تر پاس��ارگاد « و به تهیه کنندگی » علی اوجی « به زودی 
منتشر خواهد شد، از طریق سایت » بیپ تونز « آغاز شد. این اثر به آهنگسازی و 
خوانندگی » رضا یزدانی « قرار بود تا پایان زمستان سال گذشته راهی بازار شود 
ولی با تغییراتی که این خواننده در مجموعه جدید خود ایجاد کرد، با تاخیر روبه 
رو شد و طبق برنامه ریزی های انجام شده این اثر به زودی و در بهار ۱۳۹۵ منتشر 
خواهد شد، رضا یزدانی در آلبوم » دوئل در آینه « با هنرمندانی چون مهدی ایوبی، 
حسن علیشیری، علیرضا باران، پدیده نیشابوری، مریم شجاعی، مجید بابازاده، 
 رحمت حسینی، عرش��یا عشقی و س��جاد راش��ه ترانه های این اثر را سروده اند

 و محمد خرمی نژاد، بهروز پای��گان، میالد عدل، بهنام ش��هرکی، آرش زمانیان، 
عمران میرزایی و امیر مهرپویا تنظیم کننده های این اثر موس��یقایی هس��تند. 
 همچنین مازی��ار احمد پور، می��الد عدل، س��هیل زرین کل��ک، آرش زمانیان، 
بهروز پایگان، رضا حجت زاده، ش��هروز بزدوده، محمد خرم��ی، مهرداد خرمی، 
علیرضا مهدی زاده، علیرضا میرآقا، حس��ین ش��ریفی، محس��ن مهاجر، شهریار 
 باطانی، ش��روین ش��هبازی و امیر مهرپویا هم به عنوان نوازن��ده در تولید آه بوم 

» دوئل در آینه « همکاری داشته اند.
شایان ذکر است که آخرین آلبوم » رضا یزدانی « با نام » نوستالژی ) تصویری ( « 
شهریور ماه سال گذشته بود که راهی بازار شد و آلبوم جدید » دوئل در آینه « پس 
از آلبوم های شهر دل ) ۱۳7۹ (، پرنده بی پرنده ) ۱۳۸2 (، هیس )۱۳۸۵(، ساعت 
2۵ شب ) ۱۳۸۹ (، ساعت فراموشی )۱۳۹۰ (، خاطرات مبهم ) ۱۳۹۱ (، ساعتا 
خوابن ) ۱۳۹2 (، سلول شخصی ) ۱۳۹۳ ( و » نوستالژی ) تصویری ( « )۱۳۹۴( 

دهمین اثر این خواننده مطرح موسیقی ایران است.

کیومرث پور احمد و علی قائم مقامی در دومین همکاری خود فیلمی پلیسی 
و جنایی را می سازند.

کیومرث پوراحمد که این روز ها فیلم سینمایی کفش هایم کو را بر روی پرده 
دارد، قصد دارد در دومین همکاری خود با تهی��ه کننده این فیلم، اثر دیگری 

بسازد.
پور احمد فیلمنامه ای به نام  »بشنو از نی« را در سال گذشته نوشته بود و پروانه 
 ساخت آن به تهیه کنندگی علی قائم مقامی صادر ش��ده بود. فیلم سینمایی 
بشنو از نی مضمونی پلیس��ی و جنایی دارد و داس��تان فیلم درباره یک قتل و 
عواقب ناشی از آن است. پور احمد قصد دارد ساخت این فیلم را به زودی آغاز 

کند و فیلمنامه آن تاییده الزم را از دستگاه های مرتبط گرفته است.

براساس بخشنامه ابالغ شده به همه موزه های کش��ور، در روز جهانی موزه و آغاز 
 هفته میراث فرهنگی همه موزه های کش��ور رایگان هس��تند. محمدرضا کارگر، 
مدیر کل موزه ها و اموال منقول تاریخی، با اعالم این خبر تاکید کرد: همه موزه های 
زیر نظر س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری در روز جهانی موزه و آغاز هفته 
میراث فرهنگی ) 2۹ اردیبهش��ت ( رایگان هستند و زمان بازدید از موزه ها مانند 
هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ خواهد بود. وی در ادامه گفت: این بخشنامه به دیگر 
موزه های کشور که زیر نظر دستگاه های دولتی هستند، نیز فرستاده شده است و 
با توجه به این که در سال های گذش��ته از آن تبعیت کردند، امیدواریم امسال نیز 
 بازدید از این موزه ها برای مردم رایگان باش��د. سال گذشته مراسم » شب موزه « 
در س��ردر میدان مش��ق و در هفته میراث فرهنگی برپا ش��د که پس از پایان آن 
اداره کل موزه ها اعالم کرد این برنامه را در سال های آینده با مدیریت بهتری برپا 
می کند، اما کارگر برگزاری مراسم ش��ب موزه در هفته میراث فرهنگی را به آغاز 
تعطیالت تابس��تان و ماه مبارک رمضان موکول کرد. به گفت��ه  او، در روز جهانی 
موزه ها در 2۹ اردیبهش��ت ماه، نمایشگاه » 7۳ اثر مهر ساس��انی « که یک هفته 

گذشته از آمریکا به ایران تحویل داده شد نیز در موزه ملی ایران افتتاح می شود.

آیت اهلل جوادی آملی:

 اخالص و واگذاری امور به خداوند 
راه نجات از مشکالت است

حسن معجونی و باران کوثری 
همبازی شدند

پیش فروش آلبوم » دوئل در آینه «
 با صدای » رضا یزدانی « آغاز شد

کارگردان » قصه های مجید «
 فیلم پلیسی می سازد

بازدید رایگان از موزه ها 
در 29 اردیبهشت

» کام شیرین « برنامه ای است برای ریشه یابی مشکالتی 
که زوج های جوان را به مرز طالق می رساند و از این بابت 
زوایای مختلف شکل گیری یک ارتباط منجر به ازدواج 
 را بررس��ی می کند. س��واالت و محورهای مطرح ش��ده 
از سوی رهبر معظم انقالب درباره سبک زندگی ایرانی � 
 اسالمی در مهرماه ۹۱، به شکل گیری برنامه های مختلفی 
ختم شده که » کام شیرین « یکی از آنهاست. این برنامه 
به تهیه کنندگی مرتضی یعقوبی و محمد سلیم کیا، شنبه 
 تا سه شنبه هر هفته س��اعت ۱۸ و۳۰ دقیقه از شبکه دو 

به نمایش درمی آید.
ازدواج موفق در برابر طالق

لطیفه ای هس��ت که می گوید اولین دلیل طالق، ازدواج 
است یا به عبارتی فقط کس��انی گرفتار طالق می شوند 
که پیش از آن ازدواج کرده باشند. در پس ظاهر شوخ  این 
لطیفه، ایده بزرگی برای سازندگان برنامه » کام شیرین « 
وجود داشت. یعقوبی در این باره می گوید: درصدد تولید 
برنامه ای بودیم که دالیل افزایش طالق را بررس��ی کند 
 و راهی باش��د برای کمک به زوج ها که از مس��یر طالق 
دور ش��وند؛ اما با تحقیق و بررس��ی در این زمینه به این 
نتیجه رسیدیم که بهترین راهکار آن است که به موضوع 
ازدواج و چالش ه��ای آن توج��ه کنی��م و ش��کل گیری 
ازدواج های درست و اصولی را مدنظر قرار دهیم. از سال 
۹2 طرح برنامه » کام شیرین « مورد بررسی قرار گرفته و 
تغییرات زیادی در آن ایجاد شده تا به پختگی برسد. یک 
گروه تحقیقاتی و بعد اعضای اتاق فکر دست به دست هم 

دادند تا این برنامه شکل  بگیرد.
از آشنایی تا فرزندآوری

آشنایی زوجین که به شیوه های مختلف اتفاق می افتد، 
 اولین مرحل��ه ی��ک ازدواج اس��ت و به همی��ن منظور 
» کام شیرین « کارش را از بررسی همین مرحله آغاز کرده 
و قرار است چالش ها و مسائل زوجین را تا مرحله ای که 
برای فرزندآوری تصمیم گیری می کنند تحلیل و بررسی 

کند. براس��اس توضیحات یعقوبی، در این برنامه روابط 
دختر و پسر از نظر شرع و عرف، لزوم برقراری این ارتباط 
در دانشگاه، محل کار و نیز رابطه های خیابانی، سایبری و 
مجازی یا عشق های کور، ترحم آمیز و انواع دیگر که منجر 
به ازدواج می شوند، بررسی می شود. یعقوبی موضوعاتی 
چون نحوه خواستگاری، مقایسه شیوه های ازدواج مدرن 
و سنتی، نقش والدین در ازدواج، نقش و عملکرد مهریه، 
جهیزیه، شیربها، چالش های جشن عروسی، مهارت های 
زندگی، پختگی زوجین، ماه عسل، مدیریت مالی خانواده 
 و ریاست در خانواده را از جمله مباحثی برمی شمارد که 

به مرور در » کام شیرین « طرح و بررسی می شود.
به زودی فصل دوم

براساس توضیحات یعقوبی برنامه » کام شیرین « دو فصل 
دارد. فصل اول آن پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
به پایان خواهد رسید و فصل دوم آن نیز بعد از ماه مبارک 
 رمضان آغاز خواهد ش��د. یعقوبی می گوی��د: فصل دوم 
در ۵2 قس��مت با همین س��اختار تولید می شود، فقط 
دکور برنام��ه و آیتم های آن تغییراتی خواهد داش��ت و 
موضوعاتش به چالش های خانواده به موضوعاتی مانند: 
فرزندآوری، دوران بارداری و تربیت فرزندان می پردازیم. 
برنامه » کام ش��یرین « بر آن اس��ت ک��ه در مهم ترین 
تصمیمات جوانان برای شکل دهی و اداره مهم ترین نهاد 
اجتماعی یعنی خانواده در کنار جوانان باشد و توجه آنها 

را به ناگفته ها جلب کند.
رنگین کمان شرکت کنندگان

 پیر و ج��وان، آدم هایی با س��طوح مختل��ف تحصیالت 
در رش��ته های مختلف در برنامه » کام شیرین « حضور 
دارن��د و درب��اره موضوعاتش ب��ا هم بح��ث می کنند. 
 براساس توضیحات یعقوبی، بعد از تعیین ساختار برنامه 
در سال ۹۳، چند پوستر در دانش��گاه های کشور نصب 
و از عالقه مندان برای حضور در برنامه دعوت ش��د. این 
 تهیه کننده توضی��ح می دهد: برای ما مه��م بود افرادی 

از س��نین مختل��ف در برنامه حضور داش��ته باش��ند، 
همین طور کس��انی که ازدواج کرده یا مجرد هس��تند. 
حضور افرادی از اقشار مختلف به ما این فرصت را می دهد 
که بتوانیم با دیدگاه های مختلف آشنا و با زوایای گوناگون 

یک مسئله مواجه شویم و آنها را بررسی کنیم.
روان شناس مجری

هومن نامور که به عنوان مجری اداره برنامه »کام شیرین« 
را به عهده دارد، دانش آموخته رشته روان شناسی سالمت، 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و رییس دانشکده 

روان شناسی دانشگاه آزاد ساوه است.
او ضمن تدریس در دانشگاه، مش��اوره و سخنرانی های 
علم��ی و همراهی با اتاق فک��ر برنامه » کام ش��یرین «، 
 پذیرفته که اج��رای این برنام��ه تلویزیون��ی را به عهده 
داش��ته باش��د و به گفته یعقوب��ی، وی به س��ختی این 
مس��ئولیت را به عهده گرفته اس��ت. ای��ن تهیه کننده 
می گوی��د: آق��ای نام��ور را بعد از چن��د بار اس��تعالم و 
جست وجوی بس��یار پیدا کردیم. ایشان ترجیح می داد 
به عنوان کارشناس در برنامه حضور داشته باشد، اما بعد از 
یک جلسه گفت وگوی سه ساعته دکتر جاللی مدیر گروه 
خانواده شبکه دو با ایش��ان باالخره پذیرفتند که اجرای 
برنامه را به عهده بگیرند. به عقیده ایشان اجرای تلویزیونی 
حرفه او نیست و ترجیح می داد در جایگاه خودش باشد. 
به گفته یعقوبی، این روان ش��ناس ی��ک دوره بازیگری 
گذرانده و اجرایی گرم و پرحرارت دارد که در آغاز، درباره 
پذیرش آن از سوی مخاطب کمی مردد بودند، اما گویی 

پیامک ها از رضایت مخاطبان حکایت می کند.
به پشتوانه سال های زندگی علمی

بارها در برنامه » کام شیرین « اعالم شده که این برنامه 
یک هم آموزی است!

دکتر هومن نام��ور در این باره توضی��ح می دهد: در این 
برنامه همه ش��رکت کنندگان اظهارنظر می کنند، با هم 
حرف می زنیم، بحث  می کنیم و راهکار درست را از همین 
گفت وگوها پیدا می کنیم. به عبارتی این شیوه را می توان 
نوعی توفان ذهنی دانست. این روان شناس معتقد است 
که مردم از توصیه های کل��ی و غیرکاربردی که معموال 
به شرایط و موقعیت ها بس��تگی دارند، خسته شده اند و 
وقت آن رسیده که در یک برنامه تلویزیونی به آنها راهکار 

روشن و صریح ارایه شود.
نام��ور در این باره می گوی��د: در بیش��تر برنامه هایی که 
درباره چالش های ازدواج و افزایش طالق است همیشه 
طرح مسئله می شود و ما این بار تصمیم گرفته ایم که به 
راستی به مخاطبان راهکار بدهیم. در واقع بخش اعظم 
 برنامه به ارایه نظر مخاطبان اختصاص پیدا می کند و من 
در ده دقیقه آخر حکم صادر می کنم و خیلی روش��ن و 
دقیق درستی یا نادرس��تی یک دیدگاه یا رفتار را اعالم 
می کنم. این روان شناس، س��ال های زندگی علمی خود 
 را پشتوانه برنامه » کام شیرین « می داند و معتقد است 

با همه وجود آن را اجرا می کند.

معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی اس��تان اصفهان گفت: صنایع دستی 
و هنرهای سنتی وابسته با معماری در هش��تمین دوره نمایشگاه گردشگری 

اصفهان عرضه خواهد شد.
 جعفر جعفرصالحی اظهار داشت: در هش��تمین دوره نمایشگاه گردشگری، 
 بخش��ی نیز به صنایع دس��تی اس��تان اصفهان اختصاص پیدا کرده است که 
در این بخش تزئینات وابسته به معماری و همچنین آن دسته از صنایع دستی 
که می توانند در دکوراس��یون هتل ها، رس��توران ها و آژانس ها به کار روند 
 نمایش داده می شود. وی گفت: یکسری از رشته های خاص مانند آئینه کاری، 
الیه چینی، کپ بری، نقاشی پش��ت آیینه، گره چینی، کاشی سازی سنتی، 
 کشته بری، آهک بری، گچبری، نقاش��ی روی گچ و دیگر رشته های مرتبط 
با معماری و همچنین برخی از رشته هایی که در قالب ایجاد ظروف یا وسایلی 
که در مبلمان و دکور داخلی ابنیه به کار برده می ش��ود، مانند: مینا، خاتم و 
 نظیر آن ها در هش��تمین دوره نمایش��گاه گردش��گری اصفهان نمایش داده 
خواهد شد و سعی ما این است که دوباره صنایع دستی را به معنای واقعی شان 
به بناهای عمومی هدایت کنیم و بتوانیم پیوند مجدد صنایع دستی با معماری 
را مجددا  رقم بزنیم ک��ه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی تاثیرات بس��یار خوبی 

متوجه هنرمندان عرصه صنایع دستی خواهد شد.
جعفرصالحی گفت: ما در این نمایش��گاه س��عی کرده ایم با تعاریف مرتبط با 
بنا، رش��ته های صنایع دستی را رس��وخ دهیم. وی ادامه داد:۱۴۰۰ متر فضا 
 برای نمایش هنرهای صنایع دس��تی اختصاص پیدا کرده ک��ه غرفه جزیره 

به عنوان هدف با 2۴7 متر مربع در نظرگرفته شده و غرفه های مکمل دورتادور 
 این جزیره قرار گرفته اند. معاون صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی اس��تان 
 تصریح کرد: این نمایش��گاه بهترین فرصت اس��ت، زیرا س��رمایه گذارانی که 
 از داخل و خارج از کش��ور می آیند با اهداف و چگونگی کارگروهی در بناها و 
 آن چه از آن با عنوان تیم ورک یاد می ش��ود آش��نا ش��ده و می توانند آن را 
 به وضوح ببینن��د و بدانند که هنرمندان ما چگونه از هنرهای صنایع دس��تی 
 در س��اخت ابنیه بهره می بردن��د و در نهایت ب��ه ایجاد یک ش��اهکار مانند 
هتل عباسی منتهی شده است. جعفرصالحی با اشاره به این که دیگر آن زمان 
که صنایع دستی را با هر عنوان در نمایش��گاه ها عرضه کنیم، گذشته است و 
اکنون باید محتوا و عنوان تناسب داشته باش��د تا بهره برداری مناسب انجام 
 ش��ود، تاکید کرد: هدف ما در این نمایش��گاه این اس��ت که در فاز نخست، از 
صنایع دستی در بناهای تاریخی و هتل ها و آژانس ها و رستوران ها استفاده 
شود و فاز دوم صنایع دستی را در منازل شخصی وارد کنیم. یک نمونه از این 
صنایع در خانه های ما باشد، کافی اس��ت. هدف این است که ایده هایی را که 
از سالیان پیش ریش��ه دارد، احیا کنیم. وی گفت: اصفهان شهر خالق صنایع 
دستی است، دنیا انتظار دارد که در اصفهان چنین برنامه ها و اقداماتی انجام 
شود و این برای نخستین بار اس��ت که صنایع دس��تی در نمایشگاهی با این 
مضمون حضور دارند. هشتمین دوره نمایشگاه ملی گردشگری امروز  در محل 
نمایشگاه های دایمی استان اصفهان، واقع در پل شهرستان گشایش پیدا کرده 

و تا روز ۳۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

ساجد قدوسیان درباره برنامه » رادیو جمعه « که به جای »جمعه ایرانی« 
 آمده اس��ت، توضیح داد که در این برنامه موسیقی مدرن تر شده است و 

فرم های اصلی برنامه صبح جمعه رادیو ایران پابرجاست.
تهیه کننده برنامه » رادیو جمعه « با اشاره به این برنامه که از سال گذشته 
روی آنتن رادیو ایران رفته است و شباهت هایی هم با برنامه هایی از جمله 
» صبح جمعه با ش��ما « و » جمعه ایرانی « دارد، گفت: فرم موسیقایی و 
نمایش��ی که در برنامه صبح جمعه رادیو ایران وجود دارد، ثابت اس��ت و 

مخاطب در آن ساعت چیزی غیر از این فرم را نمی خواهد.
وی ادامه داد: ما ای��ن فرم را با ترانه ها و متناس��ب با ش��رایط روز تغییر 
دادیم و افراد دیگ��ری هم به عنوان بازیگر به برنامه وارد ش��دند که البته 
به دستور مدیر شبکه هیچ منعی برای همکاری با بازیگران و هنرمندان 
»صبح جمعه با شما« و » جمعه ایرانی « وجود ندارد و هرکدام که مایل 
 به همکاری باشند، می توانند در برنامه حضور داشته باشند و ما استقبال 

می کنیم.
قدوسیان درباره زمان ابتدایی شکل گیری این برنامه اظهار کرد: در ابتدای 
ش��کل گیری »رادیو جمعه« ما با هجمه ای از پیامک ها رو به رو شدیم 
که خواستار دیالوگ ها، تیپ ها و ش��خصیت های قبلی برنامه » جمعه 
ایرانی « بودند و حتی گاهی اسم یک ش��خصیت را می بردند و پیشنهاد 
می دادند او در برنامه حضور داشته باشد، اما خوشبختانه بعد از چند هفته 
که برنامه روی آنتن رفت حجم این پیامک ها کمتر شد و ما بازخوردهای 

 خوبی گرفتیم. تهیه کننده برنامه » رادیو جمعه « اضافه کرد: حاال بعد از 
چند ماه مردم برای ما لطیفه هایی می فرستند که براساس شخصیت ها 
و تیپ هایی است که ما در این برنامه ساخته ایم و پیشنهاد می دهند که 

آنها را در برنامه استفاده کنیم.
این برنامه ساز در ادامه با اشاره به حضور مردم در استودیوی رادیو ایران 
 در هنگام ضبط » رادیو جمعه « عنوان کرد: برنامه ما از ابتدای اردیبهشت 
با حضور مردم ضبط شد. مردم می توانند برای حضور در استودیو به برنامه 

پیامک بزنند و دوستان ما این فضا را برای شان فراهم می کنند.
وی از عالقه مندی مردم شهرس��تان ه��ا برای حض��ور در هنگام ضبط 
برنامه سخن گفت و بیان کرد: از مردم شهرستان هم پیامک های زیادی 
 برای ما ارس��ال می شود که مش��کالتی برای حضورش��ان وجود دارد و 
هماهنگی ها برای ما سخت است که در حال بررسی این مسایل اداری و 

هماهنگی ها هستیم.
قدوس��یان درباره تاثیر حضور مردم در اس��تودیو ضب��ط برنامه تصریح 
 کرد: نکته ای در برنامه های طنز اهمیت دارد و آن بازخوردی اس��ت که

 می توانیم از مردم دریافت کنیم. زمانی که برنامه بدون مردم روی آنتن 
 می رود با تاخی��ر می توان فیدبک ه��ا را دریافت کرد و م��ا بعد از یک یا 
 دو ماه می فهمیم که مردم چه نقش ها و شخصیت هایی را بیشتر دوست 
داشته اند، اما زمانی که مردم در استودیو حضور دارند در لحظه می توان 

فهمید چه قسمت هایی را بیشتر دوست داشته اند.

هشتمین دوره نمایشگاه گردشگری اصفهان برگزار می شود

مردم می توانند به استودیوی » رادیو جمعه « بیایند

کـامتلویزیونشیـرینمیشـود
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اخبارخبر

ــومين كنگره بين المللى  ــهركرد از برگزارى س ــگاه ش رييس دانش
فارماكولوژى و علوم دارويى دامپزشكى در اين دانشگاه خبر داد.

ــره بين المللى  ــومين كنگ ــرد: س ــار ك ــامحمدى اظه ــايان ش ش
فارماكولوژى و علوم دارويى دامپزشكى در دانشگاه شهركرد برگزار 

مى شود.
ــومين  ــاره به اهميت ميزبانى س ــهركرد با اش ــگاه ش رييس دانش
ــكى ــوم دارويى دامپزش ــوژى و عل ــى فارماكول ــره بين الملل كنگ

ــهركرد ظرفيت خوبى درحوزه  ــگاه گفت: دانشگاه ش  در اين دانش
پژوهشى و فناورى دارد و از رتبه برتر در سطح كشور برخوردار است 

و بايد از اين ظرفيت در راستاى توسعه علم و دانش استفاده شود.
ــدات بيولوژيك،  ــن و تولي ــش و تحقيق در مباحث واكس وى پژوه
مكمل ها، باقى مانده هاى دارويى، داروهاى گياهى دامى را از اهداف 
برگزارى اين كنگره برشمرد و افزود: مقاومت دارويى، شيمى درمانى، 
ــداف برگزارى اين  ــرطانى از ديگر اه فارماكولوژى، داروهاى ضدس

همايش است كه مورد بررسى قرار مى  گيرند.
شامحمدى ادامه داد: سومين كنگره بين المللى فارماكولوژى و علوم 
ــال جارى به مدت سه روز  دارويى دامپزشكى از پنجم خردادماه س
ــود و در حال حاضر بيش از 580 مقاله به  در شهركرد برگزار مى ش

دبيرخانه اين همايش ارسال شده است.
وى از برگزارى نمايشگاه هاى تخصصى در اين حوزه خبر داد و گفت: 
كسب رتبه نخست چهارمحال و بختيارى در راستاى توليد ماهيان 
ــال متوالى از داليل انتخاب اين  سردآبى در كشور براى چندين س

استان براى ميزبانى اين كنگره است.
ــطح باالى علمى دانشكده دامپزشكى  ــگاه شهركرد س رييس دانش
دانشگاه شهركرد را از ديگر علل انتخاب اين دانشگاه براى ميزبانى 
ــومين كنگره بين المللى فارماكولوژى و علوم دارويى دامپزشكى  س

برشمرد.
وى از حضور 12 سخنران اصلى و 28 سخنران جنبى در اين كنگره 
ــومين كنگره  ــى در س ــش كارگاه آموزش ملى خبر داد و گفت: ش
بين المللى فارماكولوژى و علوم دارويى دامپزشكى تشكيل خواهد 

شد.
ــده به دبيرخانه  ــت: از 580 مقاله ارسال ش شامحمدى اظهار داش
ــومين كنگره بين المللى فارماكولوژى دامى 250 مقاله پذيرش  س

شده است.
ــى خبر داد و  ــن كنگره مل ــورهاى خارجى در اي وى از حضور كش
ــودان، فرانسه،  ــورهاى س ــگرانى از كش ــان كرد: پژوهش خاطرنش
ــتراليا، تركيه در سومين كنگره بين المللى  آلمان، ايتاليا، تايلند، اس
فارماكولوژى دامى حضور دارند و اين كنگره از كنگره هاى مطرح در 

سطح جهان است.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى چهارمحال و بختيارى 
گفت: مجسمه سردار اسعد بختيارى در اين استان در حال مرمت است. 

ــى  ــار تاريخ ــت آث ــه اهمي ــاره ب ــا اش ــوادجانى، ب ــكرى س ــن عس بهم
ــار كرد:  ــت از اين ميراث اظه ــتاى حفظ و حراس ــازى در راس و فرهنگ س
ــعد بختيارى تخريب  ــردار اس ــال جارى مجسمه س ــت ماه س 25 ارديبهش

شد. 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى چهارمحال و بختيارى 
افزود: اين مجسمه در قلعه سردار اسعد بختيارى واقع در شهر جونقان است كه 

دو نفر از اهالى اين منطقه به مجسمه سردار اسعد آسيب وارد كردند.
وى عنوان كرد: عامالن آسيب در همان روز و همان مكان شناسايى و دستگير 
شدند و همچنين توسط ميراث فرهنگى اين استان شكايتى عليه آن ها تنظيم 
ــوادجانى بيان داشت: در  و به مراجع قضايى اين استان ارايه شد.عسكرى س
حال حاضر مجسمه در حال مرمت بوده و روند قضايى توسط نيروى انتظامى 
چهارمحال و بختيارى در حال انجام است.وى با اشاره به اينكه قلعه سردار اسعد 
بختيارى مربوط به زمان قاجاريه و از آثار ملى كشور است، تصريح كرد: علت اين 

اقدام را مراجع قضايى مشخص خواهند كرد.

ــتان چهارمحال و بختيارى گفت:  مديركل كانون پرورش فكرى اس
پودمان آموزشى با عنوان بازديدها و گردش علمى در كانون پرورش 
فكرى استان برگزار مى شود. فرزاد رحيمى، با اشاره به برگزارى پودمان 
ــى در كانون پرورش فكرى ويژه مربيان اظهار داشت: پودمان  آموزش
ــى كانون پرورش فكرى با عنوان بازديدها و گردش علمى در  آموزش
راستاى آشنايى مربيان مراكز كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
با نحوه بازديد، اردو و گردش علمى پودمان آموزشى برگزار مى شود.وى 
افزود: اهميت حضور اعضاى كانون در فعاليت هاى اجتماعى با رعايت 
ــا و گردش هاى علمى از اهداف  ــاى برپايى بازديده ضوابط و معياره

برگزارى پودمان آموزشى است.
مديركل كانون پرورش فكرى استان چهارمحال و بختيارى با اشاره 
به ضرورت شركت اعضاى كانون در فعاليت هاى اجتماعى بيان كرد: 
ــا با ضوابط علمى  ــركت كودكان و نوجوانان در اردوها و گردش ه ش
سبب افزايش مهارت، ارتباطات اجتماعى و آشنايى با محيط اطراف 
ــاره به آموزش به روز و مستمر هم سو با اهداف  مى شود.رحيمى با اش
كانون گفت: نحوه بازديد، اردو و گردش علمى، شرايط مطلوب بازديد، 
مقدمات شركت اعضا در بازديد، فعاليت هاى قبل، حين و بعد از بازديد، 
ــه گزارش بازديد و آمادگى  چگونگى انعكاس نتايج بازديد، نحوه تهي
در برابر حوادث طبيعى و غيرطبيعى از جمله اهداف برپايى اين دوره 

آموزشى است.

رييس دانشگاه شهركرد خبر داد:

برگزارى كنگره بين المللى 
فارماكولوژى و علوم دارويى

مجسمه سردار اسعد بختيارى
در حال مرمت است

پودمان آموزشى در كانون
ــى منطقه  برگزار مى شود ــش فرآورده هاى نفت ــركت ملى پخ مدير ش

چهارمحال و بختيارى گفت: سال گذشته در جايگاه هاى 
سوخت چهارمحال و بختيارى 85 ميليون و 419 هزار متر 

مكعب گاز طبيعى به فروش رسيده است.
ــته در استان  ــردارى اظهار داشت: سال گذش مجتبى س
21 ميليون و 581 هزار ليتر نفت سفيد مصرف شده كه 

نسبت به سال 93 ،حدود 5/6 درصد كاهش يافته است.
ــفيد به مناطق سخت گذر در  وى افزود: 51 ليتر نفت س
استان اختصاص يافت كه از اين ميزان 39 هزار ليتر مازاد 
برسهميه به روستاى صمصامى، رحيم آباد و دهنو از توابع 
ــده  ــاير گرفتار ش ــتان كوهرنگ و 12 ليتر به عش شهرس

اختصاص يافت.
ــى منطقه  ــش فرآورده هاى نفت ــركت ملى پخ مدير ش
ــاره به ميزان نفت گاز مصرف  چهارمحال و بختيارى با اش
شده در استان تصريح كرد: سال گذشته نيز 236 ميليون 
ــتان مصرف شده كه اين  و 873 هزار ليتر نفت گاز در اس
ميزان نسبت به سال 93 بيش از 3/7درصد كاهش يافته 
است . سردارى ميزان مصرف نفت كوره در استان را 17 
ــال گذشته  ميليون و 178 هزار ليتر اعالم و بيان كرد: س
ــبت به سال 93  ــتان نس ميزان مصرف نفت كوره در اس

نزديك به 65 درصد افزايش داشته است.
ــى ان  ــش 12 درصدى ميزان مصرف گاز «س وى از افزاي
جى» در استان خبر داد و گفت: مصرف گاز در جايگاه هاى 
ــتان 12 درصد افزايش يافته كه اين  ــى ان جى در اس س
ــتان 85  ــوخت اس ميزان گاز مصرفى در جايگاه هاى س
ــى به فروش  ــزار متر مكعب گاز طبيع ميليون و 419 ه

رسيده است.
ــى منطقه  ــش فرآورده هاى نفت ــركت ملى پخ مدير ش

چهارمحال و بختيارى با اشاره به اجراى طرح درجه بندى 
ــان كرد: اين طرح با هدف  ــتان خاطرنش جايگاه ها در اس
ــود كه  ــانى انجام مى ش اجراى بهتر خدمات سوخت رس
نشان مى دهد نظارت صحيح مسئوالن و درست فعاليت 
ــد از جايگاه هاى  ــت كه 80 درص كردن جايگاه داران اس
سوخت هاى نفتى منطقه به عنوان برترين جايگاه معرفى 
شدند.سردارى با اشاره به افزايش ميزان مصرف سوخت 
موتورسواران در استان ادامه داد: مصرف بنزين موتور در 
ــتان 4/8درصد افزايش يافته كه سال گذشته بيش از  اس
ــور به فروش  ــزار ليتر بنزين موت 247 ميليون و 315 ه

رسيد.
ــاره به برگزارى كارگاه هاى آموزشى در استان  وى با اش

ــى با مشاركت جهاد كشاورزى  گفت: كارگاه هاى آموزش
ــزان آگاهى از آخرين  ــركت گاز با هدف باال بردن مي و ش
اقدامات و تجهيزات بهسازى شده، پايين آوردن مصرف 
ــده  ــتان برگزار ش ــا تكنولوژى در اس ــنايى ب انرژى و آش

است.
ــى منطقه  ــش فرآورده هاى نفت ــركت ملى پخ مدير ش
ــاره به ميزان فروش گاز مايع  چهارمحال و بختيارى با اش
ــته 22 هزار تن گاز مايع در  ــال گذش در استان افزود: س
استان مصرف شده كه در مقايسه با سال 93، 3/3 درصد 

كاهش يافته است.
ــردارى بيان كرد: تعداد جايگاه فرآورده هاى نفتى 46  س

جايگاه و جايگاه سى ان جى منطقه 19 جايگاه است.

مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى چهارمحال و بختيارى:

فروش 85 ميليون و 419 هزار متر مكعب گاز طبيعى در استان

ابالغ راى
شــماره   9510100354700818 ابالغنامــه: شــماره   2 /541
پرونده:9409980359301228 شــماره بايگانى شعبه:941298 ابالغ 
شــونده حقيقى: ايمان محمودى فرزند يدا...  به نشانى اصفهان خ زينبيه 
8 مترى الله ك نسترن درب سمت راســت، مدارك پيوست: به پيوست 
دادنامه اى به شماره 9509970354700244 جهت ابالغ ارسال مى گردد. 
دادنامه: شماره دادنامه: 9509970354700244 شاكى: آقاى سيد رضا 
طاوسى فرزند سيد محمد على به نشانى اصفهان خ كمال كوچه لت فر پ 
36 ، متهم: آقاى ايمان محمودى فرزند يداله به نشانى اصفهان خ زينبيه 
– 8 مترى الله- ك نســترن- درب سمت راست، اتهام: سرقت مستوجب 
تعزير، راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى ايمان محمودى فرزند يداله 
مبنى بر سرقت يك دستگاه خودرو سوارى پرايد به شماره 392 س 85 
ايران 53 متعلق به آقاى ســيد رضا طاوسى دادگاه نظر به كيفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان، شكايت مالباخته و كشف 
خودرو و استرداد آن به ايشان به استثناى باطرى، زاپاس و سيلندر گاز، 
ريگالتور و دزدگير كه مسترد نگرديده است، اقارير صريح و مقرون به 
واقع متهم در جلسه رســيدگى دادگاه و عدم دفاعيات موثر وى و ساير 
محتويات پرونده بزهكارى وى را محرز و مســلم مى داند لذا مستندا به 
مواد 667 و 661 قانون تعزيرات عالوه بر رد متعلقات خودرو به شــرح 
باال نامبرده را به تحمل چهل ضربه شــالق و شش ماه حبس تعزيرى با 
احتساب ايام بازداشت قبل كه توسط اجراى احكام در زمان اجرا محاسبه 
و كسر مى گردد محكوم مى نمايد راى دادگاه حضورى و ظرف مدت 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه تجديد نظر استان 
اصفهان است. م الف:5366 شــعبه 121 دادگاه كيفرى 2 اصفهان(261 

كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

2/542 كالســه پرونده: 941244 شــماره دادنامه:16-95/1/7 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 14 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: عبدالعلى 
جعفرزاده به نشانى اصفهان شهرك صنعتى محمودآباد خ 42 سنگبرى 
ياس با وكالت مسرور گيتى فر به نشانى خ حكيم نظامى نرسيده به چهار 
راه امين (شريعتى) جنب بانك انصار پالك 781،  خوانده: حميد محمودى 
عالمى  به نشــانى مجهول المكان، خواســته: مطالبه مبلغ 48/000/000 
ريال يك فقره چك بانك صادرات و هزينه هاى دادرســى و حق الوكاله 
وكيل و تاخير تاديه،  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى 
اعضا شــورا ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدو 
راى مى نمايد. راى قاضى شــوراى حل اختــالف: در خصوص دعواى 
آقاى عبدالعلى جعفر زاده با وكالــت خانم گيتى فر به طرفيت آقاى حميد 
محمودى عالمى به خواســته مطالبه مبلغ 48/000/000 ريال وجه چك 
به شــماره 845417  به عهده بانك صادرات به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجــه  به محتويات پرونــده و بقاى اصول مســتندات در يد 
خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانك محال عليــه كه ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين 
كه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسيدگى حضور نداشته و 
هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پســندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجــارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هشت ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و يكصد و شصت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در 
تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (94/2/15)  تا تاريخ اجراى حكم 

در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:1773 شعبه 14 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان(347 كلمه، 4 كادر) 
ابالغ راى

2/543 كالسه پرونده: 817/94 شماره دادنامه:671-94/10/21 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود 
كاكولى به نشانى خمينى شهر ميدان قدس كوچه شهيد داورپناه كوچه 
بهار 15، خوانده: اميد صبرى بنهنگى به نشانى مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 49/840/000 ريال بابت 2 فقره چك با احتســاب خسارات 
تاخير و تاديه و به انضمام مطلق خســارات قانونى و خســارت تاخير 
در تاديه و هزينه دادرســى، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتى اعضا شــورا ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت 
به صدو راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در خصــوص دعواى آقاى 
مســعود كاكولى به طرفيت اميد صبرى بنهنگى به خواسته مطالبه مبلغ 
49/840/000 ريال وجه چك  شــماره 747795-94/8/15 و 747794-

94/8/15  به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجــه به بقاى اصول 
مســتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك 
محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواســته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ قانونى در جلســه 
رســيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين شعبه ارائه ننموده 
بر شورا ثابت است لذا به استناد  مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 
198و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 49/840/000 بابت اصل خواسته و 350/000 ريال بابت 
هزينه دادرســى و همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا 
تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى 
بر عهده اجراى احكام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. 
راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه مى باشد. م الف:1783 شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان(278 كلمه، 3 كادر) 
مزايده

2/7  شعبه اول اجراى احكام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده 4440/94 ش ج اول له خانم شهال نصر آزادانى و عليه 1- نعمت 
اله نصر اصفهانى 2- خديجه نصــر اصفهانى 3- پريناز نصر اصفهانى 
به آدرس بلوار آتشــگاه نصر آباد كوچه كمانگير پال ك65 بابت محكوم 
به و هزينه هــاى اجرايى به مبلــغ 2/718/200/000 ريال اموال توقيفى 
محكوم عليه به شرح ملك توقيفى به شــماره پالك ثبتى 15/397 بخش 
14 ثبت اصفهان يازده – دوازدهم سهم مشــاع از يك سهم مشاع از 14 
سهم مشاع از 35 سهم مشاع از 43 ســهم ششدانگ كه واقع در اصفهان 
بلوار آتشگاه قبل از خيابان قدس انتهاى كوچه شهيد حدادى نبش كوچه 
شقايق دو طبقه مسكونى فاقد نماى خارجى 2 واحد مجزا شامل پاركينگ 
در ضلع شمالى و طبقه زيرزمين مسكونى و داراى يك خط تلفن انشعابات 
گاز و آب و فاضالب و برق شماًال و غربًا درب ديوارى است به بن بست 
شقايق و كوچه شهيد حدادى به طول هاى 10/10 و 13/30 متر شرقًا و 
جنوبًا به پالك مســكونى تحت پالك هاى 15/397 و ... مى باشد كه طبق 
نظريه كارشناسى معادل 1/369/295/000 ريال ارزيابى گرديده است 
سهم آقاى مرحوم حميد نصر ارزيابى گرديده و مورد اعتراض هيچ يك 
از طرفين واقع نگرديده اســت و معادل 133/329 عدد ســكه تمام بهار 
آزادى از مهريه محكوم له مى باشد در نظر دارد جلسه مزايده اى مورخ 
95/3/11 در ســاعت 12 تا 11 صبح در محل اجراى احكام شوراى حل 

اختالف اصفهان واقع در خيابان شيخ صدوق نبش چهار راه وكال برگزار 
نمايد. طالبين شركت در جلسه مزايده مى توانند با واريز 10 درصد قيمت 
پايه به شماره حساب 2171350205001 بانك ملى واريز و حداقل 5 روز 
قبل از مزايده به اين اجرا طى فيش تحويل نمايند تا از اموال بازديد نمايند 
پيشنهاد دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده خواهد بود.  م الف 2595 اجراى 
احكام مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان(310 كلمه، 3 كادر) 

مزايده 
2/8 اجراى احكام شــعبه 10 حقوقى اصفهان در نظــر دارد در مزايده 
اجرايى كالسه 900002/ 10/ ج له آقاى رضا واثقى فرزند عباس و عليه 
1 - آقاى ســعيد رياضيات فرزند مهدى 2 – خانم منيره بحرينى فرزند 
احمد مبنى بر محكوميت پرداخت مبلــغ 3/452/395/115 ريال در حق 
محكوم له و مبلغ 172/619/755 ريال حق االجراى دولتى، جلسه مزايده 
اى در تاريخ چهار شنبه 95/3/12 ساعت 9 صبح در محل اين اجرا واقع 
در خ نيكبخت غربى، مجتمع اجراى احكام حقوقى و خانواده طبقه سوم 
واحد 5 برگزار نمايد. مورد مزايده بر اســاس نظريه، كارشناس رسمى 
دادگسترى: عبارت است از ميزان 17/485 حبه از20 و  4/7  از 72  حبه 
بابت مبلغ 3/400/000/000 ريال بدهى محكوم عليه به محكوم له و نيز 
حق االجرا دولت از پالك ثبتى شــماره 2064/67 بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس خ محتشم كاشــانى، نبش ضلع شــرقى كوى گازندالن ( 27) 
كه عبارت اســت از زمين غير محصور داراى 302/6 متر مربع عرصه، 
نظريه كارشناس طرفين ابالغ شده و مصون از اعتراض طرفين باقيمانده 
است، كسانى حق شركت در جلســه مزايده را دارند كه 10 درصد مبلغ 
پايه كارشناســى را به حساب سپرده دادگســترى واريز نمايند و فيش 
واريزى را فى المجلس به همراه داشته باشند و در صورت برنده شدن 
در مزايده حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده باقيمانده آن را به 
حساب ســپرده دادگســترى واريز نمايند و فيش آن را تحويل اين اجرا 
نمايند. مزايده از قيمت پايه كارشناسى شــروع مى شود و ارائه دهنده 
باالترين قيمت برنده مزايده مى باشد كسانى كه قصد شركت در مزايده 
را دارند مى توانند 5 روز قبل از مزايده بــه آدرس ملك مراجعه و از آن 
ديدن نمايند.  م الف 2654 اجراى احكام شعبه 10  دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان(283 كلمه، 3 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

2/546 شــماره ابالغيــه: 9510100351101621 شــماره پرونــده: 
9009980351100237 شــماره بايگانــى شــعبه: 900240  خواهان : 
اداره بيمه و تامين اجتماعى اصفهان دادخواستى به طرفيت خواندگان: 
مصطفى هراتى ثانى و اداره تصفيه و ورشكســتگى و محسن نوروزى 
احمدابادى  به خواســته الزام به ايفاى تعهد (مالى) به تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 11 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهيد 
نيكبخت- ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
356  ارجاع و به كالســه 9009980351100237  ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن جهت اجراى قرار كارشناسى  1395/04/02 و ساعت 9/30 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان  مصطفى هراتى 
و محســن نوروزى و درخواســت خواهان  و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد جهت اجراى قرار كارشناسى 
در شعبه حاضر شوند.  م الف:5382 شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان(172 كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

2/548 در خصوص پرونده كالسه 941500 خواهان بهروز مير حيدرى 

با وكالت شيما يزدخواستى دادخواستى مبنى بر به طرفيت 1- حميدرضا 
رحيمى 2- محســن احمدى  تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز 
چهارشــنبه مورخ 95/4/2  ســاعت 11/30 صبح تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:5332 شعبه 5 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(119 كلمه، 1 كادر) 
ابالغ وقت رسيدگى

2/549 در خصوص پرونده كالسه 950021 خواهان احمدرضا مجيرى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت فرشته اميرى  تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 95/4/2  ســاعت 10/30 صبح تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر مــاده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:5329 
شــعبه 7 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(109 كلمه، 1 كادر) 
ابالغ وقت رسيدگى

2/550 در خصوص پرونده كالسه 115/95 خواهان محمد جمشيدى زاده 
دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت مرضيه روفيگر حقيقت تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى روز چهارشنبه مورخ 95/4/2  ساعت 
5/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو 
شوراى حل اختالف مراجعه  و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:5319 شعبه 31 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(105 كلمه، 1 كادر) 
ابالغ وقت رسيدگى

2/551 شــماره ابالغيــه: 9510100352200609 شــماره پرونــده: 
9409980352201309 شماره بايگانى شعبه: 941434  خواهان/ شاكى 
صادق اكراميان  دادخواســتى به طرفيت  خوانده/ متهم اصغر رحمتى 
و محمد رضا شماعى زاده به خواسته اســترداد مال (منقول) و مطالبه 
خسارت دادرسى و تامين خواسته  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهيد نيكبخت- 
ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354  ارجاع 
و به كالســه 9409980352201309  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن  
1395/04/02 و ساعت 11/30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاكى  و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف:4513 شعبه 22 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان(181 كلمه، 2 كادر)

ــتاندار چهارمحال و  ــتكى، اس ــليمانى دش قاسم س
بختيارى در ستاد رفع موانع توليد استان چهارمحال 
و بختيارى با اشاره به اينكه واحدهاى توليدى استان 
نيازمند رونق بازار هستند كه بتوانند با تمام ظرفيت 
ــت: كم رونقى بازار، مهم ترين  كار بكنند، اظهار داش
مشكل واحدهاى توليدى است كه موجب شده است 

با ظرفيت بسيار كم كار بكنند.
وى اظهار داشت: تحريم ها، كم رونقى بازار، كمبود 
سرمايه در گردش، مشكالت بانكى و... از مهمترين 

ــتان  ــى و توليدى اس ــاى صنعت ــكالت واحده مش
چهارمحال و بختيارى است. 

استاندار چهارمحال و بختيارى بيان كرد: ستاد رفع 
ــكالت واحدهاى توليدى را بررسى  موانع توليد مش
مى كند و تالش مى كند با ساز و كار قانونى مسير را 
براى فعال كردن واحدهاى توليدى و صنعتى هموار

 كند.
ــى در ــش مهم ــا نق ــك ه ــرد: بان ــد ك وى تاكي

ــتان  ــدى اس ــاى تولي ــكالت واحده ــل مش  ح

ــهيل گرى  ــه تس ــن زمين ــد در اي ــه باي ــد ك دارن
. ــد كنن

ــتكى بيان كرد: رونق بازار در  ــليمانى دش ــم س قاس
چهارمحال و بختيارى از اهداف اصلى در سالجارى 
است كه بايد همه مديران و مسئوالن مربوطه در اين 

خصوص تالش بكنند.
ــتاندار چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: رونق  اس
بازار موجب فعال شدن واحدهاى توليدى و اشتغال 

در سطح استان مى شود.

 

قاسم سليمانى دشتكى:

واحدهاى توليدى چهارمحال و بختيارى نيازمند رونق بازار هستند
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مفاد آرا
545/ 2 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و س��وم و چهارم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1- رای شماره 42383-1394/08/29 هیأت چهارم  آقاي محمود تیراني 
رناني به شناسنامه ش��ماره 109 کدملي 1290114846 صادره اصفهان 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 206/20 مترمربع 
پالک شماره  3678 فرعي از18 اصلي واقع دربخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی  مهدی کرونی از سند ثبت شده در صفحه 448دفتر 
143وسند انتقال شماره 46704مورخ 1357/11/20 دفتر خانه77 از مالک 

رسمی غالمحسین بهرامی  
2- رای ش��ماره 42370-1394/08/29 هیأت سوم  آقاي رضا حسن پور 
به شناسنامه ش��ماره 691 کدملي 1287519210 صادره اصفهان فرزند 
محسن نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/86 مترمربع 
از پالک شماره  67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی حاج حسین حیدری عاشق آبادی 
3- رای ش��ماره 45173-1394/09/28 هی��أت س��وم  آق��اي محمدعلی 
نصرآزادانی به شناس��نامه ش��ماره 54 کدمل��ي 1289810273 صادره 
اصفهان فرزند اسداله نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
81/58 مترمربع از پالک ش��ماره 187 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند ثبت ش��ده در صفحه 38 

دفتر 944 
4- رای شماره 45185-1394/09/28 هیأت سوم  آقاي قاسم مجتبائی به 
شناسنامه شماره 192 کدملي 1290046281 صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 228/41 مترمربع از پالک 
شماره  3753 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازسند شماره   39267 مورخ 1360/04/02 دفتر خانه 61 
5- رای شماره 45106-1394/09/28 هیأت س��وم  خانم ربابه علیجانی 
رنانی به شناسنامه شماره 8527 کدملي 1283194546 صادره اصفهان 
فرزند حسن نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 285/52 
مترمربع از پالک شماره 3753 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند شماره 39267مورخ 1360/04/02 

دفتر خانه 61 
6- رای ش��ماره 45338-1394/09/29 هیأت اول خانم بی بی ماه خدری 
ده کهنه   به شناسنامه ش��ماره  337  کدملي  4689491933  صادره اردل  
فرزند سیدقلی ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 145/14  مترمربع از پالک 
ش��ماره 62  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین سلیمانی 
7- رای شماره 45065-1394/09/28 هیأت سوم آقاي مجید نصرآزادانی 
به شناس��نامه ش��ماره 27 کدملي 1290208174 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 90 مترمربع از 
پالک شماره  187 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازسند  ثبت شده در صفحه 41دفتر 944
8- رای شماره 49542-1394/10/30 هیأت سوم  آقاي محمد تقی مهدیان  
به شناس��نامه ش��ماره 32  کدملي 6219812964 ص��ادره فریدن فرزند 
عوض علی ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104 مترمربع از پالک 
شماره2621 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی خانم ربابه صالحی
9- رای ش��ماره 49424-1394/10/29 هیأت سوم  خانم ملیحه بهرامیان 
رنانی به شناسنامه شماره 12476 کدملي 1283232375 صادره اصفهان 
فرزند مهدی نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 160/04 
مترمربع از پالک ش��ماره 903 فرعی 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی آقای حسن یاری
10- رای شماره 49396-1394/10/29 هیأت سوم  آقای حبیب اله محبی 
به شناسنامه شماره 91 کدملي 4172592041 صادره الیگودرز فرزند قمبر 
مقدار ششدانگ ساختمان به مساحت 231/50  مترمربع از پالک شماره 68  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالکیت 
آقای شکراله اکبری جزی بموجب سند  انتقال 36171 مورخ 50/1/25 دفتر 

خانه 65  اصفهان  
11- رای شماره 51870-1394/11/24 هیأت اول  آقاي علیرضا نجفي به 
شناسنامه شماره 60586  کدملي  1281033103  صادره اصفهان  فرزند 
قدرت اله ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 590/13  مترمربع از پالک 
شماره 2592و2624 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ک��ه ازپالک 2592فرعي ازمالک رس��مي نصرت 
رفوگران ازموردثبت صفحه 162 دفت��ر 158 امالک وازپالک 2624 فرعي 
ازمالک رسمي زهرابهشتي نژاد ازموردثبت صفحه 302 دفتر 1067 امالک  
12- رای ش��ماره 51218-1394/11/17 هیأت دوم خانم مرضیه حبیبی 
طوقچی   به شناسنامه شماره 1705  کدملي 1286839637  صادره اصفهان  
فرزند عباس نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 
211 مترمربع از پالک ش��ماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی کشانی 
13- رای ش��ماره 51217-1394/11/17 هیأت دوم  آقای مرتضی وکیلی 
سهرفیروزانی   به شناسنامه شماره 990  کدملي 1287729967  صادره 
اصفهان  فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 211 مترمربع از پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی کشانی 
14- رای ش��ماره 51222-1394/11/17 هیأت دوم  خانم بتول یادگاری 
بهارانچی   به شناسنامه شماره 15  کدملي 1289906300  صادره اصفهان  
فرزند اصغر  ششدانگ ساختمان  به مس��احت 239/50 مترمربع از پالک 
شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی هوشنگ خوشنود ونسرین جزایری
15- رای شماره 51224-1394/11/17 هیأت دوم خانم زهرا عابدی جونی  
به شناسنامه شماره 1892  کدملي 1283043181  صادره اصفهان  فرزند 
کریم ششدانگ ساختمان  به مساحت 307/35 مترمربع از پالک شماره 914 
فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی علی مارانی 
16- رای شماره 50549-1394/11/10 هیأت دوم  خانم محبوبه صادقی 
برزانی به شناسنامه ش��ماره 100 کدملي 1290733090  صادره خمینی 
شهر  فرزند عباس ششدانگ ساختمان به مساحت  180  مترمربع از پالک 
شماره 237  فرعی از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدصادقی 
17- رای شماره 50535-1394/11/10 هیأت دوم خانم محبوبه رنجبریان 

رنانی  به شناسنامه ش��ماره 1577 کدملي 1293142166  صادره خمینی 
ش��هر  فرزند رضا  نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ ساختمان  به 
مساحت  151/12  مترمربع از پالک شماره 607 و611 و612  فرعی از  18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 110 دفتر 933  امالک  
18- رای ش��ماره 50534-1394/11/10 هی��أت دوم آق��ای سیدس��عید 
اعتصامی  به شناس��نامه ش��ماره 1523 کدملي 1285047575  صادره 
اصفهان  فرزند سیدعلیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  
به مساحت  151/12  مترمربع از پالک شماره 607 و611 و612  فرعی از  18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 110 دفتر 933  امالک  
19- رای ش��ماره 50573-1394/11/10 هیأت دوم خان��م بتول مارانی 
برزانی به شناسنامه شماره 140 کدملي 1290366292  صادره اصفهان  
فرزند رجبعلی  ششدانگ ساختمان به مس��احت  95/80 مترمربع از پالک 
شماره 418 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 7161-92/1/14 دفترخانه 411 اصفهان  
20- رای شماره 50571-1394/11/10 هیأت دوم  آقای حبیب اله ابراهیمی 
علون ابادی به شناسنامه ش��ماره 35296 کدملي 1282280351  صادره 
اصفهان  فرزند رسول  ششدانگ ساختمان به مساحت  247/48 مترمربع 
از پالک ش��ماره 846 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 2824-86/3/3 دفترخانه 160 اصفهان 
21- رای ش��ماره 50568-1394/11/10 هیأت دوم خانم مهری مهربان 
نسب به شناسنامه شماره 3475 کدملي 1282992708  صادره اصفهان  
فرزند حسن نسبت به یک دانگ مش��اع از  ششدانگ ساختمان به مساحت  
208/32 مترمرب��ع از پالک ش��ماره 400/1 فرعی از 16 اصل��ي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 68/4/21-115849 

دفترخانه 77 اصفهان  
22- رای شماره 50567-1394/11/10 هیأت دوم  خانم خدیجه رضائی 
برزانی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 1471 کدمل��ي 1282979361  صادره 
اصفهان  فرزند حیدر نس��بت به پنج دانگ مشاع از  شش��دانگ ساختمان 
به مساحت  208/32 مترمربع از پالک ش��ماره 400/1 فرعی از 16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می 

احمدرضائی برزانی ازسند 60167-82/3/3 دفترخانه 94 اصفهان 
23- رای شماره 50562-1394/11/10 هیأت دوم  آقای اسماعیل سلطانی 
به شناسنامه ش��ماره 62 کدملي 1290326150  صادره اصفهان  فرزند 
محمد  ششدانگ ساختمان به مس��احت  179/80 مترمربع از پالک شماره 
626 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 492 دفتر 212 امالک  
24- رای شماره 50796-1394/11/11 هیأت دوم  آقای قاسم افشاری به 
شناسنامه شماره 12 کدملي 1159680841  صادره فریدن  فرزند حسین  
ششدانگ ساختمان به مس��احت  174  مترمربع از پالک شماره 67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می 

عبداله علی رحیمی 
25- رای ش��ماره 50606-1394/11/10 هی��أت دوم  خانم زهرا حیدری 
جونی به شناسنامه شماره 1848 کدملي 1283043629  صادره اصفهان  
فرزند فتح اله  ششدانگ ساختمان به مساحت  197 مترمربع از پالک شماره 
599 فرعی از 12 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 43492-72/2/29 دفترخانه 94 اصفهان  
26- رای ش��ماره 50553-1394/11/10 هیأت دوم  آقای منوچهرسلیمی 
بنی به شناسنامه شماره 15 کدملي 4623062295  صادره شهرکرد  فرزند 
اسماعیل  ششدانگ ساختمان به مساحت  120/40 مترمربع از پالک شماره 
3216 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 587 دفتر 855 امالک  
27- رای ش��ماره 4321-1394/02/28 هیأت س��وم  آق��اي تقی جعفری 
نیسیانی به شناسنامه ش��ماره 1 کدملي 1189797860 صادره اردستان 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/08 مترمربع 
از پالک شماره 311 فرعی از 6 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 388 دفتر 8  
28- رای شماره 51974-1394/11/25 هیأت دوم آقای محمدرضا خانی  
به شناسنامه شماره 508  کدملي 1290441111  صادره اصفهان  فرزند  
احمد ششدانگ  ساختمان  به مس��احت 140/70  مترمربع از پالک شماره 
272 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی احمدکالهدوزان 
29- رای ش��ماره 51967-1394/11/25 هیأت دوم  آق��ای کریم موذنی 
آفارانی  به شناسنامه ش��ماره 6  کدملي 1289770360  صادره اصفهان  
فرزند  حیدر  ششدانگ  ساختمان  به مس��احت 287/29  مترمربع از پالک 
شماره 363و364 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان که ازپالک 364 فرعی ازموردثبت صفحه 22و277 دفتر 
343و80 امالک وازپالک 363 فرعی ازس��ند 26300-67/4/23 دفترخانه 

94 اصفهان  
30- رای ش��ماره 51964-1394/11/25 هیأت دوم  آقای بهرام صبوحی  
به شناسنامه شماره 973  کدملي 1219017906  صادره گلپایگان  فرزند  
حسین  ششدانگ  ساختمان  به مساحت 138  مترمربع از پالک شماره 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازمالک 

رسمی حاج علی اکبرزارع بهرام ابادی 
31- رای ش��ماره 51985-1394/11/25 هی��أت دوم  آق��ای احمدرضا 
سهرابی رنانی  به شناسنامه شماره 215  کدملي 1290254516  صادره 
اصفهان  فرزند  حس��ین ششدانگ مغازه به اس��تثنابهاثمنیه اعیانی ان  به 
مساحت 57/90  مترمربع از پالک ش��ماره 3158 فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

91 دفتر 449 امالک  
32- رای ش��ماره 51982-1394/11/25 هیأت دوم  آقای اکبرصالحی  به 
شناسنامه شماره 825  کدملي 4170904974  صادره الیگودرز  فرزند  علی 
قلی  ششدانگ  ساختمان  به مساحت 163/25  مترمربع از پالک شماره 565 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی رمضان یاری رنانی 
33- رای ش��ماره 51979-1394/11/25 هیأت دوم  خانم الهام س��ادات 
میرمعصومی کرمی  به شناس��نامه ش��ماره 132  کدملي 1293189758  
صادره خمینی شهر  فرزند  سیدرحیم ششدانگ  س��اختمان  به مساحت 
190/78  مترمربع از پالک شماره 375 فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 116 دفتر 927 

امالک  
34- رای شماره 51978-1394/11/25 هیأت دوم آقای محمدرضا صدری 
کرمی  به شناسنامه شماره 50088  کدملي 1280390621  صادره اصفهان  
فرزند  محمود ششدانگ  ساختمان  به مساحت 159/66  مترمربع از پالک 
شماره 98/1 فرعی که به شماره 472 فرعی تبدیل شده از 22  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

89 دفتر 707 امالک  
35- رای ش��ماره 52320-1394/11/29 هیأت چه��ارم  آقاي محمدجان 
نثاری الدانی  به شناس��نامه ش��ماره  4  کدمل��ي 1289947082 صادره 
اصفهان فرزند  عباسعلی  نسبت به 53 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت  618/5  مترمربع از پالک شماره 108 فرعی 13 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان که در صفحات 

526 دفتر 453 و 300 دفتر 181 جمعا مالک 53 حبه مشاع می باشد  
36- رای ش��ماره 52298-1394/11/29 هی��أت چه��ارم خان��م نصرت 
سجادیان  به شناسنامه شماره  305  کدملي 1755254806 صادره اهواز 
فرزند  ابراهیم  نس��بت به دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب مغازه به 
مساحت  35/45  مترمربع از پالک شماره 34 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواس��طه از مرتضی اس��ماعیلی 

مالکین می باشد را خریداری نموده  
37- رای ش��ماره 52299-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي سیدمحمود 
سجادی  به شناسنامه شماره  52  کدملي 1289994757 صادره اصفهان 
فرزند  سیداصغر  نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت  35/45  مترمربع از پالک شماره 34 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواس��طه از مرتضی اس��ماعیلی 

مالکین می باشد را خریداری نموده
38- رای ش��ماره 52319-1394/11/29 هیأت چهارم  خانم زهره سالک 
اصفهانی به شناسنامه شماره  404  کدملي 1285644484 صادره اصفهان 
فرزند  رضا  نس��بت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 230/79  مترمربع از پالک شماره 1004 فرعی 36 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب سند شماره 

59634 – 90/9/30 دفتر  108 
1394 هی��أت چه��ارم آق��ای  /11 39- رای ش��ماره 29-52318/
سیداصغرمحمدیان جزی به شناسنامه شماره  144  کدملي 5110441121 
صادره برخوار فرزند  سیدعباس  نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب س��اختمان به مس��احت  230/79  مترمربع از پالک شماره 1004 
فرعی 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که به موجب سند شماره 1117390 – 67/9/13 دفتر  77  
40- رای شماره 52368-1394/11/30 هیأت چهارم  آقاي محسن عنایتی 
خرزوقی  به شناسنامه شماره  31  کدملي 5110513775 صادره خورزوق 
فرزند  ابوالقاس��م  نسبت به شش��دانگ یک باب مغازه به مساحت  39/13  
مترمربع از پالک ش��ماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان 149 از مالک رسمی غالمرضا جاللی  
41- رای شماره 52346-1394/11/30 هیأت چهارم آقای اکبر صنیع ثالث 
به شناسنامه ش��ماره  195  کدملي 1285501802 صادره اصفهان فرزند  
محمدباقر  نسبت به چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مس��احت  150/64  مترمربع از پالک شماره 347 فرعی 18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواس��طه از کریم 

سلطانی که از مالکین می باشد را خریداری  نموده
42- رای شماره 52345-1394/11/30 هیأت چهارم خانم زهرا جهانگیری 
کوپایی به شناسنامه شماره  1195  کدملي 1285511808 صادره اصفهان 
فرزند  رضا  نس��بت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مس��احت  150/64  مترمربع از پالک شماره 347 فرعی 18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواس��طه از کریم 

سلطانی که از مالکین می باشد را خریداری نموده
43- رای شماره 30249-1394/04/30 هیأت اول آقای احمد کبیری رنانی 
به شناس��نامه ش��ماره 309  کدملي  1290338949  صادره خمینی شهر  
فرزند علی  ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 141/76 مترمربع از پالک 
شماره  2650  فرعی از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج غالمحسین حیدری رنانی 
44- رای شماره 50542-1394/11/10 هیأت دوم آقای محمدحسین فقیهی 
رنانی  به شناسنامه ش��ماره 163 کدملي 1290029873  صادره اصفهان  
فرزند علی محمد شش��دانگ مغازه  به مس��احت 38/07  مترمربع از پالک 
شماره 3719  فرعی از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدواکبروجمش��یدونادروناصروبتول 

همگی خاکی رنانی فرزندان مرحوم جعفر 
45- رای ش��ماره 44608-1394/09/23 هی��أت دوم  آق��ای احمد نصر 
اصفهانی  به شناسنامه شماره  18  کدملي 1289877149  صادره اصفهان  
فرزند محمود نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ  ساختمان  به مساحت  
168   مترمربع از پالک شماره  308/2  فرعی از  6  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثب��ت صفحه 208  دفتر 

397  امالک  
46- رای ش��ماره 44607-1394/09/23 هی��أت دوم  خان��م عفت نصر 
اصفهانی  به شناسنامه شماره  20  کدملي 1289991014  صادره اصفهان  
فرزند محمدعلی نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ  ساختمان  به مساحت  
168 مترمربع از پالک شماره  308/2  فرعی از  6  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثب��ت صفحه 386  دفتر 

283  امالک  
47- رای شماره 48305-1394/10/22 هیأت دوم  خانم زهرا کابلی دهچی 
به شناسنامه ش��ماره 613 کدملي 1284807274 صادره  اصفهان  فرزند 
امیر مقدار سه دانگ مش��اع از ششدانگ س��اختمان به مساحت 194/87 
مترمربع از پالک شماره662 فرعی از15  اصلی واقع در اصفهان بخش14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 522 دفتر 284 امالک  
48- رای شماره 48304-1394/10/22 هیأت دوم آقای سید رضا حسینی 
بهارانچی  به شناسنامه شماره 40 کدملي 1290217165 صادره  خمینی 
شهر  فرزند سید حسین مقدار سه دانگ مش��اع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت 194/87 مترمربع از پالک شماره662 فرعی از15  اصلی واقع در 
اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 524 

دفتر 284 امالک  
49- رای شماره 48969-1394/10/27 هیأت دوم  آقای علی پاک سیرت  
به شناسنامه شماره  13158 کدملي 1751171477  صادره اهواز  فرزند 
حسین  ششدانگ ساختمان به مساحت 168  مترمربع از پالک شماره 2516  
فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 25644-91/5/7 دفترخانه 135 اصفهان  
50- رای ش��ماره 49425-1394/10/29 هیأت س��وم آقای اکبر حسنی 
به شناسنامه ش��ماره 1311 کدملي 6479533984 صادره همدان فرزند 
قربانعلی نسبت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 178/20 
مترمربع از پالک ش��ماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی آقای علی محمد سلیمانی دهنوی
51- رای ش��ماره 49383-1394/10/29 هیأت سوم خانم نرگس هاشمی 
ده چی  به شناسنامه شماره 1952 کدملي 1285005090 صادره  اصفهان 
فرزند علی  ازششدانگ ساختمان به مس��احت 109/70 مترمربع از پالک 
ش��ماره 9 فرعی از 10  اصلی واقع در اصفهان بخ��ش14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان بموجب سند صداقیه شماره 152048  مورخ 79/11/24  دفتر 

خانه 92 اصفهان  
52- رای ش��ماره 50226-1394/11/06 هیأت اول  خانم مهری بهرامیان  
به شناسنامه شماره  335  کدملي 1290014841  صادره  اصفهان  فرزند 
حیدر نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  309/45  
مترمربع از پالک شماره 453 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی قدیرعلی عسگری 
53- رای ش��ماره 50225-1394/11/06 هیأت اول آقای محمد صادقیان 
رنانی  به شناسنامه شماره  156  کدملي 1289955271  صادره  اصفهان  

فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
309/45  مترمربع از پالک شماره 453 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی قدیرعلی عسگری 

54- رای شماره 50550-1394/11/10 هیأت دوم آقای پرویز نداف لنبانی 
به شناسنامه ش��ماره 747 کدملي 1284605515  صادره اصفهان  فرزند 
رمضان  ششدانگ ساختمان به مساحت  336  مترمربع از پالک شماره 188 
فرعی از 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

از موردثبت صفحه 61 دفتر 460 امالک
55- رای ش��ماره 49185-1394/10/28 هیأت چهارم  آقای بهنام کیوان 
فر به شناسنامه شماره 633 کدملي 1819093883 صادره آبادان فرزند 
محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
152/22 مترمربع از پالک ش��ماره 28 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان خریداری مع الواسطه از عصمت رضائی که 

از مالکین می باشد را خریداری نموده
56- رای شماره 49184-1394/10/28 هیأت چهارم خانم صدیقه رضائی 
چگنی به شناسنامه شماره 2015 کدملي 1288982321 صادره اصفهان 
فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
152/22 مترمربع از پالک ش��ماره 28 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان خریداری مع الواسطه از عصمت رضائی که 

از مالکین می باشد را خریداری نموده
57- رای شماره 52304-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي حسین ظهیری 
پورجوزانی  به شناسنامه ش��ماره  2078  کدملي 1284757633 صادره 
اصفهان فرزند  مهدی  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مس��احت  320/60  مترمربع از پالک شماره 579 فرعی 12 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب سندشماره 

6985 – 81/9/3 دفتر 105 مالکیت دارد 
58- رای ش��ماره 52303-1394/11/29 هیأت چهارم خانم زهرا اکبری 
الیادرانی به شناس��نامه ش��ماره  4025  کدمل��ي 1290794684 صادره 
اصفهان فرزند  محمدحسین  نس��بت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مس��احت  320/60  مترمربع از پالک ش��ماره 579 فرعی 12 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب 

سندشماره 30430 – 85/1/8 دفتر 108 مالکیت دارد 
59 - رای ش��ماره 38793-1394/07/25 هیأت اول خانم مهناز اسدی به 
شناسنامه ش��ماره  644  کدملي 1285695062  صادره  اصفهان  فرزند  
طالب  ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 108/58  مترمربع از پالک شماره  
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی سیدحسین حسینی عاشق ابادی
60- رای شماره 16954-1393/07/22 هیأت دوم  خانم پروین شه پرست 
به شناسنامه شماره 2110 کدملي 1282985868 صادره اصفهان فرزند 
محمد نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
281/55 مترمربع از پالک شماره 262 فرعی از16 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 222دفتر292 

امالک 
61- رای ش��ماره 16952-1393/07/22 هیأت دوم اق��ای احمدصادقی 
برزانی به شناسنامه ش��ماره42 کدملي 1290111111 صادره اصفهان 
فرزندرحیم نس��بت به دودانگ مش��اع از ششدانگ یکباب س��اختمان به 
مساحت 281/55 مترمربع از پالک شماره262 فرعی از16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 222 

دفتر292 امالک  
62- رای ش��ماره 43781-1394/09/12 هیأت اول خانم گل بناز حاتمی 
غریبوند  به شناسنامه شماره 115  کدملي 5559323071  صادره  فارسان  
فرزند  عبده محمد ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  84/20   مترمربع از پالک 
شماره  1789 فرعی از 11  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدجلیلی 
63- رای ش��ماره 43779-1394/09/12 هیأت اول  اقای س��هراب امیدی 
دومکانی  به شناسنامه شماره 360  کدملي 4668825352  صادره  لردگان  
فرزند  مرادعلی  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  123/25   مترمربع از پالک 
شماره  67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک  رسمی محمدشاه عالئی 
64- رای شماره 44624-1394/09/23 هیأت دوم  اقای محمدرضا حاجی 
آقاصادقی  به شناسنامه ش��ماره  18438  کدملي 1292712619  صادره 
اصفهان  فرزند فریدون ششدانگ  ساختمان  به مساحت  167/43   مترمربع 
از پالک شماره  178  فرعی از 26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اکرم غفوری 
65- رای شماره 45000-1394/09/25 هیأت سوم خانم توران کابلي به 
شناسنامه شماره 163 کدملي 1283069202 صادره اصفهان فرزند علي 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 101/45 مترمربع از پالک 
ش��ماره  50 فرعی از 10 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازس��ند  ثبت ش��ده در صفحه 243 دفتر 639 وصفحه 246 

و389 و386 و103 دفاتر 243و643 و312 
66- رای شماره 44996-1394/09/25 هیأت سوم  خانم توران کابلي به 
شناسنامه شماره 163 کدملي 1283069202 صادره اصفهان فرزند علي 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 356/30 مترمربع از پالک 
ش��ماره 216 فرعی از 9 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازسند شماره 160326 مورخ 1386/12/06 دفتر خانه 103 
67- رای شماره 45010-1394/09/25 هیأت سوم  آقاي علي ادوند طاهري 
به شناسنامه شماره 15282 کدملي 4170143329 صادره اصفهان فرزند 
علینقي نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 97/70 مترمربع از 
پالک شماره 751 فرعی از 26 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی ناعلی شهبازی  
68- رای ش��ماره 47490-1394/10/17 هیأت اول خان��م مریم جعفری 
ولدانی  به شناسنامه ش��ماره 20  کدملي 1290384215  صادره اصفهان  
فرزند  احمد  ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 211/50  مترمربع از پالک 
شماره 335 فرعی از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمدجعفری ولدانی 
69- رای شماره 48303-1394/10/22 هیأت دوم  خانم مریم کهنموئی  به 
شناسنامه شماره 50794 کدملي 1280397365 صادره  اصفهان   فرزند 
احمد  ششدانگ ساختمان به مساحت 177/5 مترمربع از پالک شماره96 
فرعی از13  اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت آقای علی جان نثاری الدانی احد از وراث مرحوم حس��ین جان 

نثاری الدانی 
70- رای شماره 48291-1394/10/22 هیأت دوم  اقای هیبت اله نعمتیان 
سامانی به شناسنامه شماره 4040 کدملي 4620886505 صادره شهرکرد  
فرزند عربعلی  ششدانگ ساختمان به مساحت 121/29 مترمربع از پالک 
شماره 716 فرعی از 26  اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رس��می محسن پورش��یروی ازموردثبت صفحه 
273 دفتر 492 امالک را تأئید و رأي خ��ود را با حدود ذیل صادرمي نماید 
.باقیدبه اینکه متقاضی طبق گواهی حصروراثت 9309973854100067 
مورخ 93/3/15 فوت نموده که وراث حین الفوت وی عبارتنداز  اقدس سده 
س��امانی زوجه و بهمن و لیدا نعمتیان سامانی پسرودختروی میباشندکه 

مطابق قانون ارث بین انها تقسیم خواهدشد . 
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71- رای ش��ماره 48290-1394/10/22 هی��أت دوم  آق��ای رمض��ان 
مستأجران گورتانی به شناسنامه شماره 17 كدملي 1290136947 صادره 
اصفهان  فرزند حسین از ششدانگ ساختمان باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 130/37 مترمربع از پالك شماره 186 فرعی از 7  اصلی واقع در 
اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 285 

دفتر 859 امالك 
72- رای ش��ماره 49547-1394/10/30 هیأت سوم خانم اشرف ندافیان 
ولدانی   به شناسنامه شماره 1002 كدملي 1283506971 صادره اصفهان  
فرزند احمد ازششدانگ ساختمان به مس��احت 205/62 مترمربع از پالك 
ش��ماره134 فرعی از36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان چ��ون مالکیت متقاضی در قس��مت مجهولی پالك فوق می 
باشد نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی و تحدید حدود  وصدور سند مفروزی 

اقدام گردد   
73- رای شماره 49481-1394/10/30 هیأت س��وم خانم زهره تاجمیر 
ریاحی به شناسنامه ش��ماره 632 كدملي 1293208884 صادره خمینی 
شهر فرزند علی نسبت به  1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 136/26 مترمربع از پالك ش��ماره758 فرعی از5 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

244 و 538 و 28 و 541 دفاتر 29 و 378 و 408  
74- رای شماره 49476-1394/10/30 هیأت سوم  آقاي سید رضا حسینی  
به شناسنامه شماره 99 كدملي 1290053431 صادره اصفهان فرزند سید 
حسین نسبت به  1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 
136/26 مترمربع از پالك ش��ماره758 فرعی از5 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 244 و 

538 و 28 و 541 دفاتر 29 و 378 و 408  
75- رای شماره 49473-1394/10/30 هیأت س��وم خانم زهرا نصر به 
شناسنامه ش��ماره 2048 كدملي 1283492865 صادره اصفهان  فرزند 
قاسمعلی نسبت به  3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
136/26 مترمربع از پالك ش��ماره758 فرعی از5 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 244 و 

538 و 28 و 541 دفاتر 29 و 378 و 408 
76- رای شماره 22787-1393/09/29 هیأت سوم آقاي محمد اسماعیل 
علی آقایی سودانی به شناسنامه شماره 64 كدملي 1290344027 صادره 
خمینی شهر فرزند حسین نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 226 
مترمربع از پالك شماره 852 فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی رجبعلی بختیاری از سند ثبت 

شده  در صفحه 145 دفتر 138 امالك  
77- رای شماره 51981-1394/11/25 هیأت دوم  اقای اكبرجعفری ولدانی  
به شناسنامه شماره 1472  كدملي 1283511851  صادره اصفهان  فرزند  
حسن  ششدانگ  ساختمان  به مساحت 134/31  مترمربع از پالك شماره 
105 فرعی از 35  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رسمی حاج رضا شریفی ولدانی ازموردثبت صفحه 297 

دفتر 74 امالك
78- رای شماره 42214-1394/08/27 هیأت سوم  آقاي مجتبي سرائي به 
شناسنامه شماره 1545 كدملي 6479536320 صادره همدان فرزند خیراله 
شش دانگ یك باب خانه به مساحت 206/83 مترمربع پالك شماره67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

اسماعیل امینی عاشق ابادی 
79- رای شماره 45336-1394/09/29 هیأت اول  اقای غالمرضا نکوئی 
امین   به شناسنامه شماره  1376  كدملي  1287846009  صادره اصفهان  
فرزند محمد  ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  219/66  مترمربع از پالك 
شماره 841  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 590 دفتر 428 امالك 
80- رای ش��ماره 44941-1394/09/25 هیأت س��وم آقاي احمد شیخي 
زازران��ي به شناس��نامه ش��ماره 1501 كدمل��ي 1110143397 صادره 
فالورجان فرزند محمدعلي  نس��بت به ش��ش دانگ یك باب ساختمان به 
مساحت 120/92 مترمربع پالك ش��ماره 760 فرعي از 26 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از سند ثبت شده در صفحه 

170 دفتر 520امالك 
81- رای ش��ماره 45171-1394/09/28 هیأت س��وم آقاي احس��ان اله 
عبداللهی به شناسنامه ش��ماره 358 كدملي 6219380304 صادره فریدن 
فرزند حجت اله نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 185/50 
مترمربع از پالك شماره 2767 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی سید حسین حسینی رنانی 
82- رای ش��ماره 45169-1394/09/28 هیأت س��وم  آق��اي احمدرضا 
صالحی به شناسنامه شماره 3088 كدملي 1286770122 صادره اصفهان 
فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 136/50 
مترمربع از پالك شماره  596 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند  ثبت شده در صفحه 354دفتر  
83- رای شماره 45032-1394/09/26 هیأت سوم آقاي جواد باباشاهي 
به شناس��نامه ش��ماره 13 كدملي 1290292167 صادره اصفهان فرزند 
محمد علي نس��بت به شش��دانگ یك باب ساختمان به مس��احت 154/66 
مترمربع از پالك ش��ماره 265 و 264 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازس��ند  ثبت شده در صفحه 581 

دفتر 42 امالك 
84- رای شماره 45600-1394/09/30 هیأت سوم آقاي محمدرضا شعله 
به شناسنامه شماره 436 كدملي 1286891094 صادره اصفهان فرزند علي 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب ساختمان به مساحت 184 
مترمربع از پالك ش��ماره  31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی ابوالقاسم سلیمی 
85- رای شماره 45601-1394/09/30 هیأت سوم خانم مهناز طاهرزاده 
اصفهاني به شناسنامه شماره 1529 كدملي 1286990483 صادره اصفهان 
فرزند هوشنگ نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت 184 مترمربع از پالك شماره  31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی ابوالقاسم سلیمی 
86- رای ش��ماره 36155-1394/06/24 هیأت سوم آقاي علی جعفری به 
شناسنامه ش��ماره 2 كدملي 2372125672 صادره كازرون فرزند رحیم 
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مس��احت 543 مترمربع از پالك 
شماره یك اصلي واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازمالك رسمی خانم اغا ایروانی 
87- رای شماره 51832-1394/11/24 هیأت اول اقاي مرتضي ذوالفقاري 
عاشق ابادي   به شناسنامه شماره 2600  كدملي  1283322323  صادره 
اصفهان  فرزند حیدر شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 245  مترمربع از 
پالك ش��ماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رس��مي احمدذوالفقاري عاشق ابادي ازموردثبت صفحه 

480 دفتر 149 امالك 
88- رای شماره 51818-1394/11/24 هیأت اول آقای محمدرضا فروزش  
به شناسنامه شماره 2138  كدملي  1284759229  صادره اصفهان  فرزند 
حسین نسبت به دودانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه 
اعیاني ان  به مساحت 127/49  مترمربع از پالك شماره 299  فرعی از 12  

اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت 
صفحه 489 دفتر 731  امالك 

89- رای ش��ماره 51817-1394/11/24 هیأت اول اقای علي فروزش به 
شناسنامه شماره 40355  كدملي  1280292687  صادره اصفهان  فرزند 
حسین نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه 
اعیاني ان  به مساحت 127/49  مترمربع از پالك شماره 299  فرعی از 12  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 239 دفتر 476 امالك 
90- رای ش��ماره 50552-1394/11/10 هیأت دوم خانم مریم ش��رافت 
دارگانی به شناسنامه شماره 4519 كدملي 1282792776  صادره اصفهان  
فرزند احمد  شش��دانگ ساختمان به مس��احت  228/92 مترمربع از پالك 
شماره 81 فرعی از 9 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 273 دفتر 832 امالك 
91- رای شماره 45172-1394/09/28 هیأت سوم آقاي رضا جعفری به 
شناسنامه ش��ماره 26 كدملي 5499774080 صادره تیران فرزند عبداله 
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 243/42 مترمربع از پالك 
شماره 258 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان از مالك رسمی فاطمه فخوری
92- رای شماره 52294-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي حبیب ملك زاده  
به شناس��نامه ش��ماره  116  كدملي 1819056392 صادره آبادان فرزند  
رجب  نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مس��احت  204/49  مترمربع از 
پالك ش��ماره 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب 
اصفهان كه مع الواس��طه از عباس كاظمی كه در صفحه 377 دفتر 897 از 

مالکین می باشد خریداری نموده است
93- رای ش��ماره 52296-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي س��یدحمزه 
علی هاشمی گل سفیدی  به شناسنامه شماره  191  كدملي 4689065969 
صادره اردل فرزند  س��یدمحمدباقر  نس��بت به شش��دانگ یك باب خانه 
به مس��احت  163  مترمربع از پالك ش��ماره 410 فرع��ی 29 اصلي واقع 
در اصفه��ان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غ��رب اصفهان كه ازعباس��علی 
بنکدارآفارانی فرزند نصراله كه در صفحه 516 دفت��ر 106 از مالکین می 

باشد خریداری نموده است.
94- رای شماره 52376-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي اسماعیل قاسمی 
فرد به شناسنامه شماره 506 كدملي 1819273792 صادره آبادان فرزند 
پیرعلی نسبت به شش��دانگ یك باب خانه به مساحت 129/33 مترمربع از 
پالك ش��ماره189فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان كه مع الواسطه از عباس صادقی كه ازمالکین می باشد 

خریداری نموده است.
95- رای ش��ماره 30966-1394/04/31 هیأت س��وم آقاي محمدحسن 
محذب صانعی به شناسنامه ش��ماره 106 كدملي 1970640601 صادره 
مسجدسلیمان فرزند محمدحسین نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت 159/50 مترمربع از پالك شماره  68 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی قنبرعلی سلیمانی دهنوی 
96- رای شماره 9015-1393/04/23 هیأت دوم آقاي علي اصغر بهروز 
به شناسنامه ش��ماره 2 كدملي 6479842103 صادره همدان فرزند نور 
علي ششدانگ ساختمان به مس��احت 164/29 مترمربع پالك شماره 68 
اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غ��رب اصفهان از مالك 

رسمی رضا قانیان 
97- رای شماره 52370-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي محسن نصری 
نصرآبادی  به شناسنامه شماره  42  كدملي 1290197636 صادره خمینی 
ش��هر فرزند  علی  نس��بت به شش��دانگ یك باب خانه 3طبقه به مساحت  
291/91  مترمربع از پالك ش��ماره 331 فرعی 7 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثب��ت ملك غرب اصفهان كه در صفح��ه ی 287 دفتر 307 
مالك سی وهفت هشتادوسه صدم سهم مش��اع از هفتاد پنجاه هفتم سهم 

مشاع از پالك مذكورمی باشد 
98- رای ش��ماره 54245-1394/12/19 هی��أت دوم  آق��ای محمدرضا 
روزبهانی  به شناسنامه شماره 734  كدملي 6219418158  صادره فریدن  
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ ساختمان به مساحت 
107/26  مترمربع از پالك ش��ماره 67 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی تقی جاللی عاشق ابادی 
99- رای شماره 54244-1394/12/19 هیأت دوم خانم محبوبه میرزائی 
نوغان سفلی  به شناسنامه ش��ماره 2649  كدملي 1287142524  صادره 
اصفهان  فرزند رحیم نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت 107/26  مترمربع از پالك شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی تقی جاللی عاشق ابادی 

100- رای شماره 52437-1394/11/30 هیأت سوم  آقاي مهدی شریفی 
نژاد به شناسنامه شماره 15699 كدملي 1140155806 صادره خمینی شهر 
فرزند صادق نسبت به ششدانگ یك باب س��اختمان به مساحت 298/80 
مترمربع از پالك ش��ماره3602 فرعی18 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ش��ماره 86320 – 1357/7/26 

دفترخانه 7 اصفهان  
101- رای شماره 52439-1394/11/30 هیأت سوم آقاي محمد دهقانی 
پوده به شناس��نامه ش��ماره 853 كدملي 1284577996 صادره اصفهان 
فرزند حسنعلی نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 273/70 
مترمربع از پالك ش��ماره31 فرعی13 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ثبت شده درصفحه 380 و 387 دفتر 

199 ازمالك رسمی صادق جان نثاری
102- رای شماره 52306-1394/11/29 هیأت سوم خانم عصمت احمدی 
رنانی به شناسنامه ش��ماره  382  كدملي 1290469180 صادره اصفهان 
فرزند  یداله  نس��بت به 3دانگ مش��اع از شش��دانگ یك باب ساختمان به 
مس��احت  276/96  مترمربع از پالك شماره 429 فرعی 18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

579 و 581 دفتر36 از مالکین رسمی عباس و خدیجه احمدی رنانی
103- رای ش��ماره 52307-1394/11/29 هیأت سوم خانم زهره احمدی 
رنانی به شناسنامه شماره  1100  كدملي 1290476349 صادره اصفهان 
فرزند  باقر  نس��بت به 3دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب س��اختمان به 
مس��احت  276/96  مترمربع از پالك شماره 429 فرعی 18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

579 و 581 دفتر36 از مالکین رسمی عباس و خدیجه احمدی رنانی
104- رای ش��ماره 52334-1394/11/30 هیأت س��وم آق��ای حبیب اله 
نصراصفهانی به شناسنامه ش��ماره  100  كدملي 1290123322 صادره 
اصفهان فرزند  غالمعلی  نس��بت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یك باب 
ساختمان به مساحت  177/63  مترمربع از پالك شماره 481 فرعی 5 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ثبت شده 

در صفحه 69 دفتر 781
105- رای شماره 52335-1394/11/30 هیأت سوم فاطمه نصراصفهانی 
به شناسنامه ش��ماره  96  كدملي 1290232997 صادره اصفهان فرزند  
غالمحسین  نس��بت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب ساختمان به 
مساحت  177/63  مترمربع از پالك ش��ماره 481 فرعی 5 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

69 دفتر 781

106- رای شماره 52405-1394/11/30 هیأت سوم آقای علی اكبرمحمدی 
عبده وند به شناسنامه ش��ماره 200 كدملي 5559368271 صادره بازفت 
فرزند محمدتقی  نسبت به ششدانگ یك باب س��اختمان به مساحت 130 
مترمربع از پالك ش��ماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان از مالك رس��می محمود كمالی اندوانی از سند شماره 

47855 – 1349/9/29 دفترخانه 29
107- رای شماره 1394/11/29/52305 هیأت سوم آقاي اصغرصادقی  
به شناسنامه شماره  10492  كدملي 1283211939 صادره اصفهان فرزند  
نصراله  نسبت به ششدانگ یك باب س��اختمان به مساحت  250  مترمربع 
از پالك شماره 687 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان از مالك رس��می علی نوروزی رنان��ی كه به نامش در 

جریان ثبت می باشد
108- رای شماره 52312-1394/11/29 هیأت سوم آقای عباس نصری 
نصرابادی  به شناسنامه شماره  68  كدملي 1289977471 صادره اصفهان 
فرزند  علی  نسبت به چهار دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت  186/25  مترمربع از پالك ش��ماره 108 فرعی 5 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

203 دفتر 950 و صفحه 200 دفتر 950 را تأئید
109- رای ش��ماره 52313-1394/11/29 هی��أت س��وم خان��م زه��را 
نصراصفهانی  به شناسنامه ش��ماره  110  كدملي 1290123421 صادره 
اصفهان فرزند  اس��داله  نس��بت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب 
ساختمان به مساحت  186/25  مترمربع از پالك شماره 108 فرعی 5 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 203 دفتر 950 و صفحه 200 دفتر 950
110- رای ش��ماره 52315-1394/11/29 هیأت س��وم آقاي محمدرضا 
نصراصفهانی به شناسنامه شماره  2996  كدملي 1141165740 صادره 
خمینی ش��هر فرزند  محمدعلی  نسبت به شش��دانگ یك باب ساختمان به 
مس��احت  81/29  مترمربع از پالك ش��ماره 394 فرعی 5 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکان رسمی خدیجه 

نصراصفهانی و حسین نصراصفهانی
111- رای شماره 52317-1394/11/29 هیأت سوم خانم زهرا كاظمیان 
چالش��تری  به شناس��نامه ش��ماره  663  كدملي 1285492447 صادره 
اصفهان فرزند  سیف اله  نسبت به ششدانگ یك باب مغازه به مساحت  46  
مترمربع از پالك ش��ماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان از مالك رسمی حاج مهدی كریمی بهرام آبادی 
112- رای ش��ماره 52343-1394/11/30 هیأت سوم آقاي جالل احمدی 
رنانی  به شناس��نامه ش��ماره  74  كدملي 1290927790 صادره خمینی 
شهر فرزند  باقر  نسبت به ششدانگ یك باب سختمان به مساحت  180/50 
مترمربع از پالك ش��ماره 429 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکین رس��می عباس و خدیجه احمدی 

رنانی
113- رای ش��ماره 52395-1394/11/30 هیأت سوم آقای سیدمصطفی 
كاظمی شیخ ش��بانی به شناسنامه ش��ماره 1807 كدملي 4620923184 
صادره شهركرد فرزند سیدخدابخش نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان 
به مساحت 164/40 مترمربع از پالك ش��ماره 578 فرعی 16 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 

صفحه 453 دفتر 64
114- رای ش��ماره 52394-1394/11/30 هیأت سوم آقای سیدمصطفی 
كاظمی شیخ ش��بانی به شناسنامه ش��ماره 1807 كدملي 4620923184 
صادره شهركرد فرزند سیدخدابخش نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان 
به مساحت 338/42 مترمربع از پالك شماره 590 فرعی 16 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از ثبت ش��ده در صفحه 

260 دفتر 619
115- رای شماره 52389-1394/11/30 هیأت سوم آقای شکراله محمدی 
به شناسنامه ش��ماره 7 كدملي 1142194485 صادره خمینی شهر فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یك باب س��اختمان به مساحت 123/21 مترمربع 
از پالك شماره 67  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از مالك رسمی حاج محمد بیات 
116- رای شماره 52399-1394/11/30 هیأت سوم  آقای حمزه دواشی 
به شناسنامه شماره 21 كدملي 4623250962 صادره داران  فرزند فضل 
اله نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 168 مترمربع از پالك 
شماره 45  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالك رسمی حسن جزینی 
117- رای ش��ماره 52404-1394/11/30 هیأت س��وم  آق��ای جهانگیر 
دریابارهفشجانی به شناسنامه شماره 415 كدملي 5279338397 صادره 
امیدیه فرزند اكبر  نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 69/70 
مترمربع از پالك ش��ماره 571 فرعی 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی زهره شیرانی فردوانی از سند 

ثبت شده در صفحه 138 دفتر 162
118- رای ش��ماره 52058 -1394/11/25 هیأت سوم  آقاي سعید قدسي 
نژاد به شناسنامه شماره 433 كدملي 1286909430 صادره اصفهان فرزند 
مصطفي نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 120/81 مترمربع 
پالك شماره390 فرعي از25 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان از مالك رسمی حاج علی نادری درباغشاهی 
119- رای شماره 53137-1394/12/05 هیأت سوم آقای احمد ذوالفقاری 
به شناسنامه شماره 1270645821 كدملي 1270645821 صادره اصفهان 
فرزند رضا  نس��بت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ یك  باب ساختمان  به 
مساحت 1045/40 مترمربع از پالك ش��ماره 66  اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی احمد ذوالفقاری
120- رای ش��ماره 53136-1394/12/05 هیأت س��وم  آقای مس��عود 
ذوالفقاری به شناسنامه شماره 215 كدملي 1293192643 صادره اصفهان 
فرزند رضا  نس��بت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ یك  باب ساختمان  به 
مساحت 1045/40 مترمربع از پالك ش��ماره 66  اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی احمد ذوالفقاری
121- رای شماره 50290-1394/11/06 هیأت سوم آقای مهدی ذوالفقاری 
به شناسنامه شماره 3 كدملي 1290749744 صادره اصفهان فرزند رضا  
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 1045/40 
مترمربع از پالك ش��ماره 66  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان از مالك رسمی احمد ذوالفقاری
122- رای ش��ماره 52968-1394/12/04 هیأت س��وم آقاي محمدعلی 
نصراصفهانی به شناسنامه شماره  2843  كدملي 1284968979 صادره 
اصفهان فرزند  عباس  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان 
به مساحت  262/42  مترمربع از پالك شماره 648 فرعی 5 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

429 و 438 دفتر 955 و 458
123- رای ش��ماره 52967-1394/12/04 هی��أت س��وم آق��اي عباس 
نصراصفهانی به شناس��نامه ش��ماره  5  كدملي 1289888183 صادره 
اصفهان فرزند  رضا  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان 
به مساحت  262/42  مترمربع از پالك شماره 648 فرعی 5 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

429 و 438 دفتر 955 و 458
124- رای ش��ماره 54026-1394/12/15 هیأت س��وم  آقاي حمیدرضا 
خدایی  به شناسنامه شماره  501  كدملي 1290306842 صادره اصفهان 
فرزند  عبدالخالق  نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  144/72  
مترمربع از پالك ش��ماره 34 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان از مالك رسمی غالمحسین مانیان
125- رای شماره 54021-1394/12/15 هیأت سوم  خانم عصمت جوانی 
جونی  به شناسنامه ش��ماره  33  كدملي 1290085056 صادره اصفهان 
فرزند  احمد  نسبت به ششدانگ یك باب س��اختمان به مساحت  300/84  
مترمربع از پالك ش��ماره 608 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند شماره ی 33492 – 69/4/7 دفترخانه 

94
126- رای شماره 54046-1394/12/15 هیأت سوم آقاي رسول تیموری  
به شناسنامه ش��ماره  862  كدملي 1283056461 صادره اصفهان فرزند  
حسین  نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  51/40  مترمربع 
از پالك شماره 31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از مالك رسمی اكبر فریدنی 
127- رای ش��ماره 52965-1394/12/04 هی��أت س��وم خان��م صدیقه 
نصراصفهانی به شناس��نامه ش��ماره  51  كدملي 1290206821 صادره 
اصفهان فرزند  غالمحس��ین نسبت به 3دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب 
ساختمان به مساحت  223/39  مترمربع از پالك شماره 632 فرعی 5 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحات 405 و 146 دفاتر 587 و 590 
128- رای شماره 52966-1394/12/04 هیأت سوم  آقاي مرتضی نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شماره  64  كدملي 1290138461 صادره خمینی 
شهر فرزند  حسن  نسبت به 3دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب ساختمان 
به مس��احت  223/39  مترمربع از پالك ش��ماره 632 فرعی 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 

صفحات 405 و 146 دفاتر 587 و 590
129- رای ش��ماره 54020-1394/12/15 هیأت سوم خانم عفت نصری 
نصرآبادی به شناس��نامه ش��ماره  1460  كدملي 1283484366 صادره 
اصفهان فرزند  جعفر  نسبت به شش��دانگ یك باب ساختمان به مساحت  
91/20 مترمربع از پالك شماره 154 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان در سند ثبت شده در صفحات 277 و 380 
دفاتر 402 و 656 مقدار 90/8 سهم مشاع از 106 سهم یکسهم از 5 سهم سه 

دانگ مشاع از ششدانگ
130- رای شماره 52964-1394/12/04 هیأت سوم  آقای محسن نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شماره  42  كدملي 1290197636 صادره خمینی 
ش��هر فرزند  علی  نسبت به 4 دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب ساختمان 
به مس��احت  392/54  مترمربع از پالك ش��ماره 102 فرعی 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 

صفحات 322 و 438 دفاتر 4 و 277
131- رای ش��ماره  52963-1394/12/04 هیأت سوم خانم زهرا نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شماره  33  كدملي 1290219273 صادره اصفهان 
فرزند مانده علی  نس��بت به 2دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب ساختمان 
به مس��احت  392/54  مترمربع از پالك ش��ماره 102 فرعی 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 

صفحات 322 و 438 دفاتر 4 و 277
132- رای شماره 52262-1394/11/29 هیأت سوم  خانم طلعت ضیائی  
به شناسنامه شماره  23  كدملي 2411318596 صادره صغاد فرزند  حسین  
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  175/29  
مترمربع از پالك ش��ماره 285 فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی عصمت صالحیان از سندثبت 

شده در صفحه 562 دفتر 464
133- رای ش��ماره 52266-1394/11/29 هی��أت س��وم خان��م مرضیه 
زادهوش به شناسنامه شماره 542 كدملي 1287051723 صادره اصفهان 
فرزند عباس نس��بت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب ساختمان به 
مس��احت  175/29  مترمربع از پالك شماره 285 فرعی 27 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می عصمت 

صالحیان از سندثبت شده در صفحه 562 دفتر 464
134- رای شماره 52265-1394/11/29 هیأت سوم آقاي محسن كرامت 
فرد به شناسنامه شماره 679 كدملي 1285911075 صادره اصفهان فرزند 
اكبر  نسبت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب ساختمان به مساحت  
175/29  مترمربع از پالك ش��ماره 285 فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی عصمت صالحیان 

از سندثبت شده در صفحه 562 دفتر 464
135- رای ش��ماره 52274-1394/11/29 هیأت سوم  آقاي حسین امینی  
به شناسنامه ش��ماره  208  كدملي 1291365826 صادره اصفهان فرزند  
حسن  نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  174/48  مترمربع 
از پالك شماره 255 فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان از مالك رسمی نصرت قدرجانی 
136- رای ش��ماره 52249-1394/11/29 هی��أت س��وم  آقاي مصطفی 
جانثاری الدانی  به شناسنامه شماره  1490  كدملي 1283453886 صادره 
اصفهان فرزند  ش��یرعلی  نسبت به شش��دانگ یك باب مغازه به مساحت  
44/81  مترمربع از پالك ش��ماره 423 فرعی 13 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سندثبت شده در صفحه 304دفتر 

396 از مالك رسمی شیرعلی جان نثاری
137- رای ش��ماره 52247-1394/11/29 هیأت س��وم آقاي عبدالرحیم 
بختیاری رنانی  به شناسنامه شماره  11210  كدملي 1283219761 صادره 
اصفهان فرزند  عباس  نسبت به شش��دانگ یك باب ساختمان به مساحت  
264/56  مترمربع از پالك ش��ماره 298 فرعی 19 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از س��ندثبت شده در صفحه 481 

دفتر 198 از مالك رسمی فاطمه باقرصاد
138- رای شماره 52239-1394/11/29 هیأت سوم خانم نرگس مرادی 
تهرانی  به شناسنامه شماره  1747  كدملي 1289048411 صادره اصفهان 
فرزند  عباس  نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت  180  مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی رضارضائی كوجانی 
139- رای شماره 52240-1394/11/29 هیأت سوم خانم شیوا حاجیان 
سه پله  به شناسنامه شماره  500  كدملي 1284864804 صادره اصفهان 
فرزند  ناصر  نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب ساختمان 
 به مس��احت  180  مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلي واق��ع در اصفهان

 بخ��ش 14 حوزه ثبت ملك غ��رب اصفهان از مالك رس��می رضارضائی 
كوجانی 

140- رای شماره 50284-1394/11/06 هیأت سوم  آقاي علي كریمي به 
شناسنامه شماره 523 كدملي 1140749595 صادره خمیني شهر فرزند 
احمد نسبت به  سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب ساختمان  به مساحت 
134/02 مترمربع پالك ش��ماره 868 فرعي از 5 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی اقدس وربابه وزینب 

نصری نصر ابادی



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1862   سه شنبه 28 ارديبهشت 1395  10 شعبان 1437 10
141- راى شــماره 50285-1394/11/06 هيأت سوم خانم زينت نصري 
نصرآبادي به شناســنامه شــماره 1526 كدملي 1283485680 صادره 
اصفهان فرزند محمود نســبت به  سه دانگ مشاع از شــش دانگ يك باب 
ساختمان  به مساحت 134/02 مترمربع پالك شماره 868 فرعي از 5 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رســمى 

اقدس وربابه وزينب نصرى نصر ابادى  
142- راى شماره 52106-1394/11/27 هيأت سوم آقاي قاسم حيدري 
خرم اباد به شناسنامه شماره 1 كدملي 1249640075 صادره نائين فرزند 
حسين نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 209 مترمربع پالك 
شماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالك رسمى فضل اله رستمى
143- راى شــماره 50280-1394/11/06 هيأت ســوم آقاي وحيد موقن 
به شناسنامه شــماره 7 كدملي 6339845800 صادره شــهركرد فرزند 
عنايت اله  نسبت شش دانگ يك باب مغازه  به مســاحت 54/29 مترمربع 
پالك شماره122 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان از سند شماره    82747 مورخ 1385/11/26 دفتر خانه 

98 اصفهان
144- راى شــماره 50294-1394/11/06 هيــأت ســوم  آقــاى مهدى 
ذوالفقارى به شناسنامه شماره 3 كدملي 1290749744 صادره اصفهان 
فرزند رضا  نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 184/50 مترمربع از پالك شماره 66  اصلى واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمى احمد ذوالفقارى
145- راى شــماره 50293-1394/11/06 هيــأت ســوم  آقاى مســعود 
ذوالفقارى به شناسنامه شماره 215 كدملي 1293192643 صادره اصفهان 
فرزند رضا  نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 184/50 مترمربع از پالك شماره 66  اصلى واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمى احمد ذوالفقارى
146- راى شماره 50287-1394/11/06 هيأت سوم  آقاى رضا ذوالفقارى 
به شناسنامه شماره 41 كدملي 1290017530 صادره اصفهان فرزند احمد  
نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 396/90 مترمربع از پالك 
شماره 66  اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالك رسمى احمد ذوالفقارى
147- راى شــماره 50295-1394/11/06 هيأت سوم خانم منور پردل به 
شناسنامه شــماره 4 كدملي 1159769303 صادره فريدن فرزند حسين  
نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 95/09 مترمربع از پالك 
شماره 68 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازمالك رسمى حاج مهدى كريمى
148- راى شماره 50288-1394/11/06 هيأت سوم  خانم فاطمه حسينى 
عاشــق آبادى  به شناســنامه شــماره 16 كدملي 1290148759 صادره 
اصفهان فرزند ميرزا  نســبت به ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
262/35 مترمربع از پالك شــماره 66  اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمى احمد ذوالفقارى
149- راى شــماره 54400-1394/12/22 هيأت اول آقــاى فتح اله دانش 
پور به شناسنامه شماره 256  كدملي 1290116318  صادره خمينى شهر  
فرزند  حسين  ششــدانگ كارگاه به مســاحت  160/93 مترمربع از پالك 
شــماره 2040 فرعى از 18  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمى خانم اغا فتحى ازموردثبت صفحه 29 

دفتر 59 امالك
150- راى شماره 54411-1394/12/22 هيأت اول آقاى احمدرضا بنكدار 
آفارانى به شناسنامه شماره 2100  كدملي 1282952145  صادره اصفهان  
فرزند  على  ششــدانگ يكبابخانه  به مســاحت  269/80  مترمربع از پالك 
شــماره 37 فرعى از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب  اصفهان ازمالكان رسمى صديقه صادقى برانى وليلى رفيعى افارانى

151- راى شماره 54414-1394/12/22 هيأت اول اقاى محمود باقرصاد 
به شناسنامه شماره 10063  كدملي 1283209977  صادره اصفهان  فرزند  
باقر  ششدانگ يكبابخانه  به مساحت  237/07  مترمربع از پالك شماره 786  
فرعى از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازمالك رسمى فاطمه بيگم وباقروعبدالحسين باقرصاد ازموردثبت صفحه 

434و443و446 دفتر 133 امالك
152- راى شماره 54418-1394/12/22 هيأت اول خانم زهرا جان نثارى 
الدانى به شناسنامه شــماره 10  كدملي 1290184798  صادره اصفهان  
فرزند  محمود ششدانگ يكبابخانه  به مساحت  137/53  مترمربع از پالك 
شــماره 218  فرعى از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب  اصفهان ازموردثبت صفحــه 374 دفتر 6 امالك وازمالك رســمى 

جواهرنصرنصرابادى ازموردثبت صفحه 375 دفتر 726 امالك
153- راى شــماره 54551-1394/12/24 هيــأت اول خانــم زينب نصر 
اصفهانى  به شناســنامه شــماره 1271731290  كدملي  1271731290  
صادره اصفهان  فرزند  حســين نســبت به دودانگ مشــاع از  ششدانگ 
يكبابخانه به مســاحت 87/59  مترمربع از پالك شــماره 395 فرعى از 5  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان ازمالك 
رسمى مقدارى سهم االرث وى ازحســين نصراصفهانى و از نوروزعلى 
نصراصفهانــى ونصرت نصــرى نصرابادى وعصمــت نصراصفهانى  

ازموردثبت صفحه 371و374و445و448 دفتر 7و242 امالك
154- راى شــماره 54549-1394/12/24 هيــأت اول  اقــاى مهدى نصر 
اصفهانى  به شناســنامه شــماره 1271937638  كدملي  1271937638  
صادره اصفهان  فرزند  حســين نســبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ 
يكبابخانه به مســاحت 87/59  مترمربع از پالك شــماره 395 فرعى از 5  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان ازمالك 
رسمى مقدارى سهم االرث وى ازحســين نصراصفهانى و از نوروزعلى 
نصراصفهانــى ونصرت نصــرى نصرابادى وعصمــت نصراصفهانى  

ازموردثبت صفحه 371و374و445و448 دفتر 7و242 امالك
155- راى شماره 54545-1394/12/24 هيأت اول  اقاى صالح رفيعى  به 
شناسنامه شماره 2484  كدملي  1293151238  صادره خمينى شهر  فرزند  
حسن  ششدانگ يكبابخانه به مســاحت 150/63  مترمربع از پالك شماره 
3750 فرعى از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رسمى مرادكليمى ازموردثبت صفحه 174 دفتر 175 امالك

156- راى شماره 54506-1394/12/24 هيأت اول  اقاى محمد باقرصاد به 
شناسنامه شماره 28  كدملي 1290336131  صادره اصفهان  فرزند  باقر  
ششدانگ يكبابخانه  به مســاحت  209/13  مترمربع از پالك شماره 786  
فرعى از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازمالك رسمى فاطمه بيگم وباقروعبدالحسين باقرصاد ازموردثبت صفحه 

434و443و446 دفتر 133 امالك
157- راى شماره 54518-1394/12/24 هيأت اول اقاى فضل اله دواشى 
بردشاهى  به شناســنامه شــماره 1222  كدملي  4621137743  صادره 
شــهركرد  فرزند عبدالرحيم  ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 128/35  
مترمربع از پالك شــماره 45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى حسن جزينى
158- راى شماره 54579-1394/12/24 هيأت اول اقاى على يار دهاقانى 
به شناسنامه شــماره 24  كدملي  6339548164  صادره شهركرد  فرزند 
فرج اله  ششدانگ يكبابخانه به مساحت 131/73  مترمربع از پالك شماره 

3686  فرعى از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رسمى حبيبه سلطان ظهرابى رنانى 

159- راى شــماره 54558-1394/12/24 هيأت اول  اقاى مصطفى زينلى 
رنانى  به شناسنامه شماره 410  كدملي  1290032343  صادره اصفهان  
فرزند براتعلى  ششدانگ يكبابخانه به مساحت 198/89  مترمربع از پالك 
شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمى زهرا اسماعيلى گنهرانى 
160- راى شــماره 54828-1394/12/27 هيأت چهارم آقاي اميرساالر 
كيهان پور به شناســنامه شــماره 1275285430 كدملي 1275285430 
صادره اصفهان فرزند غالمرضا نسبت به 4/5 سهم از 11 سهم ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 494/93 مترمربع از پالك شماره 861  فرعى5 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه متقاضى 
مالك رســمى در صفحه 573 دفتر32 به موجب سند شــماره ى 9355 – 

91/11/14 دفتر 337 مالك 4/5 سهم از 11 سهم ششدانگ
161- راى شــماره 49199-1394/10/28 هيــأت چهــارم خانم مرضيه 
عباســى بهارانچى به شناســنامه شــماره 1800 كدملي 1283014841 
صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
352 مترمربع از پالك شماره 334 فرعى 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه در صفحه 112 دفتر 514 مالك 2 سهم 

مشاع از 22 سهم ششدانگ
162- راى شــماره 54374-1394/12/22 هيأت دوم  خانم ناهيد سليمى 
دارابخانى به شناســنامه شــماره 771  كدملــي 3256375936  صادره 
كرمانشاه  فرزند خيدان  نســبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  
به مساحت  140   مترمربع از پالك شماره 1318 فرعى از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

199 دفتر 380 امالك
163- راى شماره 54373-1394/12/22 هيأت دوم  آقاى محمدسلطانى به 
شناسنامه شماره 11604  كدملي 1283225379 صادره خمينى شهر  فرزند 
مصطفى  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت  140   
مترمربع از پالك شــماره 1318 فرعى از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 199 دفتر 380 امالك

164- راى شماره 54380-1394/12/22 هيأت دوم آقاى مرتضى شريفى 
رنانى به شناسنامه شماره 379  كدملي 1290741719  صادره خمينى شهر  
فرزند نوروز ششدانگ ساختمان  به مساحت  323/50   مترمربع از پالك 
شــماره 691 و692 فرعى از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 5502-92/8/18 دفترخانه 252 اصفهان
165- راى شــماره 54236-1394/12/19 هيأت دوم  آقاى ســيد اصغر 
واعظ به شناسنامه شماره 4  كدملي 1289992606  صادره اصفهان فرزند 
سيداكبر ششدانگ ساختمان به مســاحت 220  مترمربع از پالك شماره 
395 فرعى از 16 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رسمى حاج محمدصادقى ازموردثبت صفحه 255و258 

دفتر 196 امالك
166- راى شــماره 54227-1394/12/19 هيأت دوم  آقاى مرتضى على 
جانى رنانى به شناسنامه شماره 94  كدملي 1290161127  صادره خمينى 
شهر  فرزند حسين ششدانگ ســاختمان به مساحت 203/17  مترمربع از 
پالك شماره 3423 فرعى از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 65 دفتر 75 امالك 
167- راى شماره 54233-1394/12/19 هيأت دوم  خانم مائده بارودكو 
به شناسنامه شماره 93302  كدملي 1281927678  صادره اصفهان فرزند 
سيدعلى ششدانگ ساختمان به مساحت 130  مترمربع از پالك شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان ازمالك 

رسمى رضا موذنى 
168- راى شماره 7173-1394/03/28 هيأت ســوم خانم مهرى سادات 
حسينى رنانى به شناسنامه شــماره 453 كدملي 1290903689 صادره 
اصفهان فرزند ســيدمحمود نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك 
باب ســاختمان به مســاحت 205/98 مترمربــع از پالك شــماره  3753 
فرعى 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازسندشماره 2909 مورخ 1380/2/31 دفترخانه 112 اصفهان
169- راى شماره 42341-1394/08/29 هيأت سوم  آقاي اكبر مهدور به 
شناسنامه شماره 272 كدملي 6219555775 صادره فريدن فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 149/23 مترمربع از پالك 
شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالك رسمى مهرى الهيجيان
170- راى شــماره 50548-1394/11/10 هيأت دوم  اقاى محمد خدنگى 
جوانى به شناسنامه شماره 508 كدملي 1291121161  صادره اصفهان  
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ ساختمان به مساحت  
164  مترمربع از پالك شــماره 582  فرعى از  16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 54680-89/9/7 دفترخانه 

108 اصفهان
171- راى شماره 50546-1394/11/10 هيأت دوم  خانم طاهره خدنگى 
جوانى به شناسنامه شــماره 19 كدملي 1290333521  صادره اصفهان  
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ ساختمان به مساحت  
164  مترمربع از پالك شــماره 582  فرعى از  16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 54680-89/9/7 دفترخانه 

108 اصفهان
172- راى شماره 26820-1393/11/07 هيأت دوم  آقاى محمد على نصر 
آزادانى به شناسنامه شماره 37    كدملي 1290082537 صادره اصفهان 
فرزند رمضان  ششدانگ ساختمان  به مساحت 156/06  مترمربع از پالك 
شماره   337   فرعى از  7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان ازمالك رسمى محمد على نصر آزادانى
173- راى شماره 52353-1394/11/30 هيأت چهارم  آقاي حسن بابائى  
به شناســنامه شــماره  13  كدملي 5499342695 صادره تيــران فرزند  
غالمرضا  نســبت به ششــدانگ يك باب ساختمان به مســاحت  117/70  
مترمربــع از پالك شــماره 364 فرعى 12 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه متقاضى به موجب اســناد شماره ى 
30613 – 68/8/1 دفتر 94 و 4663 – 80/7/21 دفتر 105 از مالكين مى باشد
174- راى شماره 54827-1394/12/27 هيأت چهارم  آقاي جواد تيمورى 
جروكانى به شناسنامه شماره 111 كدملي 129093089 صادره اصفهان 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 157/87 مترمربع 
از پالك شــماره8 فرعى44 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان مع الواسطه از مالك رسمى حسين تيمورى خريدارى 

نموده است
175- راى شــماره 51820-1394/11/24 هيأت اول خانم سميه عبدالهي 
نيسيان به شناسنامه شماره 5538  كدملي  1287281982  صادره اصفهان  
فرزند رضا  ششدانگ يكبابخانه به مساحت 137  مترمربع از پالك شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمي سيدمحمدمهري دهنوي
176- راى شماره 51024-1394/11/13 هيأت دوم اقاى مهدى نصرى به 
شناسنامه شماره 53 كدملي 1290081158  صادره اصفهان  فرزند حسين  
ششدانگ ساختمان به مساحت  161/33 مترمربع از پالك شماره 342/3 

فرعى از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازموردثبت صفحه 430 دفتر 932 امالك

177- راى شماره 52431-1394/11/30 هيأت سوم آقاي مهدى نصرى به 
شناسنامه شماره 53 كدملي 1290081185 صادره اصفهان فرزند حسين 
نسبت به ششــدانگ يك باب مغازه به مســاحت 49/15 مترمربع از پالك 
شماره297فرعى15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان از سند شــماره 70601 – 86/12/23 دفترخانه 25 و سند شماره 

80213 -  1390/4/11 دفترخانه 25
178- راى شــماره 50227-1394/11/06 هيأت اول خانم مريم پژوم  به 
شناسنامه شماره  53  كدملي 1229636358  صادره  خوانسار  فرزند على 
ششدانگ يكبابخانه  به مساحت  78/48  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمى 

فتح اله سدهيان 
179- راى شماره 1360-1395/01/28 هيأت اول آقاى مهدى دهقانى  به 
شناسنامه شــماره 2065  كدملي  1285006224  صادره اصفهان  فرزند 
محمدعلى ششدانگ يكبابخانه به مساحت  199/80 مترمربع از پالك شماره 
8/44  واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان ازمالك 

رسمى حسين تيمورى جروكانى 
180- راى شماره 1341-1395/01/28 هيأت اول آقاى محمد جان نثارى 
الدانى   به شناسنامه شــماره 4  كدملي  1289947082  صادره اصفهان  
فرزند عباسعلى  ششدانگ يكباب مغازه به مساحت  196  مترمربع از پالك 
شماره 427و428  فرعى از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى غالمحسين جان نثارى الدانى كه بنامش 

درجريان ثبت است
181- راى شــماره 1566-1395/01/30 هيــأت اول آقــاى منوچهــر 
شاهسوندى  به شناســنامه شــماره  23  كدملي 6219801202  صادره 
فريدن  فرزند ميرزامحمود  ششدانگ يكباب مغازه  به مساحت 47  مترمربع 
از پالك شماره 67   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمى سيداسداله وسيدحسين حسينى عاشق ابادى
182- راى شماره 54511-1394/12/24 هيأت اول اقاى مهدى مزروعى 
سبدانى  به شناسنامه شماره 486  كدملي  1283021846  صادره اصفهان  
فرزند كريم   ششدانگ يكبابخانه  به مســاحت 181/97  مترمربع از پالك 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازمالك رســمى حســين زارع بهرام ابادى ازموردثبت صفحه 421 دفتر 

1055 امالك
183- راى شــماره 54514-1394/12/24 هيأت اول اقــاى نبى اله زارع 
بهرام ابادى  به شناســنامه شــماره 312  كدملي  1283019469  صادره 
اصفهان  فرزند مســيب   ششدانگ يكبابخانه  به مســاحت 199  مترمربع 
از پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رسمى حسين زارع بهرام ابادى ازموردثبت صفحه 421 

دفتر 1055 امالك
184- راى شماره 1540-1395/01/29 هيأت دوم آقاي  حميدرضا زارع 
بهرام آبادي به شناسنامه شماره 122 كدملي 1290466580 صادره خمينى 
شهر فرزند عباسعلي ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 48/26 مترمربع 
پالك شــماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازمالك رسمى محمدحسن ذوالفقارى عاشق ابادى
185- راى شماره 34139-1394/05/30 هيأت اول اقاى  ولى اله جهانگيرى  
به شناسنامه شــماره 1091  كدملي  6219342453  صادره فريدن  فرزند  
يداله  ششــدانگ  يكبابخانه مســاحت   151/83  مترمربع از پالك شماره  
508  فرعى از   40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمى حسين غفورى زاده
186- راى شــماره 33645-1394/05/24 هيأت دوم خانم فاطمه نصرى 
نصرآبادى   به شناســنامه شــماره  21  كدملي  1290021619  صادره  
اصفهــان فرزند  مصطفى  ششــدانگ ســاختمان  به مســاحت   179/70   
مترمربع از پالك شماره   859  فرعى از  5   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى گوهر سى منى ازموردثبت 

صفحه  329 دفتر 470  امالك
187- راى شــماره 34091-1394/05/29 هيــأت دوم اقاى كريم دهقانى 
ناژوانى  به شناسنامه شماره  13  كدملي  1290080550  صادره اصفهان  
فرزند  امين اله  نسبت به چهل وپنج حبه ونه-يازدهم حبه مشاع از72حبه  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  143  مترمربع از پالك شماره  150  فرعى 
از 1   اصلــي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 525 دفتر 295 امالك
188- راى شــماره 34092-1394/05/29 هيــأت دوم خانم احترام نصر 
ازادانى  به شناسنامه شماره  873  كدملي  1282925792  صادره اصفهان  
فرزند  نعمت اله  نســبت به بيســت وشــش حبه ودو-يازدهم حبه مشاع 
از72حبه  ششدانگ ساختمان  به مســاحت  143  مترمربع از پالك شماره  
150  فرعى از 1   اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 173 دفتر 918 امالك
189- راى شماره 52446-1394/11/30 هيأت سوم آقاي عزيزاله بخشى 
آفارانى به شناسنامه شــماره 10 كدملي 1289829489 صادره اصفهان 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ يك باب مغاره به مساحت 72/12 مترمربع 
از پالك شماره 2157 فرعى 12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 509 دفتر 413
190- راى شــماره 54029-1394/12/15 هيأت ســوم آقاي محمد امين 
پاكزاد  به شناسنامه شماره  1215  كدملي 1142240320 صادره خمينى 
شهر فرزند  حسين  نسبت به 3دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب مغازه به 
مســاحت  30/20  مترمربع از پالك شــماره 4503 فرعى 26 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازســندثبت شــده در 

صفحات 482 و 479 دفتر 1018
191- راى شماره 54028-1394/12/15 هيأت سوم آقاي امير پاكزاد  به 
شناسنامه شماره  964  كدملي 1141317621 صادره خمينى شهر فرزند  
حسين  نســبت به 3دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب مغازه به مساحت  
30/20  مترمربع از پالك شــماره 4503 فرعى 26 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسندثبت شده در صفحات 482 

و 479 دفتر 1018
192- راى شــماره 1197-1395/01/26 هيأت دوم  خانم فاطمه موسوى 
دره بيدى  به شناسنامه شماره 25  كدملي  5499804648   صادره تيران  
فرزند سيد جالل نسبت به دودانگ وسه –چهارم دانگ مشاع از  ششدانگ 
ساختمان به مساحت  182/20  مترمربع از پالك شماره 626   فرعى از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 140 دفتر 857 امالك
193- راى شماره1198-1395/01/26 هيأت دوم  آقاى محمد بهمن زيارى  
به شناسنامه شماره 31  كدملي  5499754470   صادره نجف آباد  فرزند  
موسى قلى  نسبت به ســه دانگ ويك –چهارم دانگ مشــاع از  ششدانگ 
ساختمان به مساحت  182/20  مترمربع از پالك شماره 626   فرعى از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 106 دفتر 156 امالك
194- راى شــماره 35889-1394/06/19 هيأت چهارم خانم ملوك حاج 
عنايتى گورتانى به شناسنامه شماره 1604 كدملي 1283434547 صادره 

اصفهان فرزند رجبعلى نسبت به يك و نيم دانگ از ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت 148/53 مترمربع از پالك شــماره  20 فرعى از 15 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ثبت شــده در صفحه 

127 دفتر 651 امالك
195- راى شماره 35890-1394/06/19 هيأت چهارم آقاي محمدحسين 
محققيان به شناسنامه شــماره 1 كدملي 1291305858 صادره اصفهان 
فرزند ابراهيم نســبت به چهار و نيم دانگ از ششــدانگ يــك باب خانه به 
مساحت 148/53 مترمربع از پالك شماره  20 فرعى از 15 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ثبت شده  در صفحه 161 
دفتر 52 و صفحه 124 دفتر 651 و سندشماره 676680 مورخ 1364/5/21 

دفتر 5 اصفهان
196- راى شــماره 38473-1394/07/21 هيأت دوم اقاى رضا ابراهيمى 
آفارانى   به شناسنامه شماره  33  كدملي 1290007063   صادره اصفهان  
فرزند  حسين نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت  
152/63   مترمربــع از پالك شــماره   455  فرعــى از 16   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمى حسين 

رضائى برزانى ازموردثبت صفحه 394 دفتر 61 امالك
197- راى شــماره 38474-1394/07/21 هيأت دوم خانم فاطمه اعرابى 
كرســكانى   به شناســنامه شــماره  1  كدملــي 1111647161   صادره 
فالورجان  فرزند  مرتضى قلى نســبت به ســه دانگ مشــاع از  ششدانگ 
ساختمان  به مســاحت  152/63   مترمربع از پالك شماره   455  فرعى از 
16   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمى حسين رضائى برزانى ازموردثبت صفحه 394 دفتر 61 امالك
198- راى شــماره 54563-1394/12/24 هيــأت اول خانم مليحه ربيعى 
طالخونچه به شناســنامه شــماره 961  كدملــي  1284506975  صادره 
اصفهان  فرزند حبيب اله  ششدانگ يكبابخانه به مساحت 109/83  مترمربع 
از پالك شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمى محمد چراغى 
199- راى شماره 35597-1394/06/17 هيأت سوم آقاي عباسعلى خدائى 
على آبادى به شناسنامه شماره 24 كدملي 5499797072 صادره نجف آباد 
فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 119/70 
مترمربع از پالك شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان از مالك رسمى تقى جاللى عاشق آبادى
آراء اصالحى

1- راى شــماره 3172-1395/02/14 هيأت سوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشــناس به شــماره 3503 و با عنايت به اينكه طبق گــزارش فوق راي 
هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدين شرح اصالح مي گردد: 

مساحت 181/75 مترمربع صحيح است.
2- راى شماره 52949-1394/12/04 هيأت سوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس به شماره 35564 و با عنايت به اينكه طبق گزارش شماره فوق 
راي هيأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدين شرح اصالح مي 

گردد: پالك 5/146 صحيح مى باشد.
3- راى شماره 52950-1394/12/04 هيأت سوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس به شماره 35563 و با عنايت به اينكه طبق گزارش شماره فوق  
راي هيأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدين شرح اصالح مي 

گردد: پالك 5/146 صحيح مى باشد.
آراء صاده قبلى با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا مى باشد.

بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد .
تاريخ انتشار نوبت اول 1394/02/28

تاريخ انتشار نوبت دوم  1394/03/12
رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان  عليرضا حيدرى

حصر وراثت
2/539  آقاى محسن پور كرد داراى شناسنامه شماره 108-004821-9 
به شرح دادخواست به كالسه 90/95 شعبه اول حقوقى و حسبى شوراى 
حل اختالف تيران از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان ناصر پور كرد به شناسنامه 16 در تاريخ 
94/10/23 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- على پور كرد امنيه تندرانى، ش.ش 56 به عنوان 
پدر متوفى 2- اقدس يوســفى، ش.ش 1 به عنوان همسر متوفى 3- مهدى 
پور كرد، ش.ش 11، 4- محســن پور كرد، ش.ش 1080048219 به عنوان 
فرزندان ذكور متوفى 5- زهره پور كــرد، ش.ش 249، 6- زهرا پور كرد، 
ش.ش 6، 7- سميه پور كرد به شماره ملى 5499594155، 8- مرضيه پور 
كرد، ش.ش 161 به عنوان فرزندان اناث متوفى و به غير از نامبردگان متوفى 
ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف سه ماه به شورا تقديم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف 39 شعبه اول حقوقى حسبى مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف تيران (197 كلمه، 2 كادر)
فقدان سند مالكيت

2/597 نظر به اينكه سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى شماره 1556 فرعى از 
51  اصلى  واقع در بخش 17 اصفهان ذيل ثبت 18963 در صفحه 239 دفتر 
257 امالك به نام زهرا عظيميان زواره صادر و تسليم گرديده است، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست كتبى به شماره وارده: 94030335806939-
94/12/22 به انضمام دو برگ استشهاديه محلى كه امضاء شهود آن ذيل 
شماره: 34048-92/3/21 به گواهى دفتر خانه 18 اردستان رسيده است 
مدعى است كه ســند مالكيت آن به علت جابه جايى مفقود گرديده است و 
درخواست صدور المثنى ســند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى مى شود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالكيت به ارائه كننده سند مســترد گردد بديهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 
م الف:4 عصارى رئيس اداره ثبت اســناد و امالك اردستان(212 كلمه،  2 

كادر) 
ابالغ وقت رسيدگى

2/552 در خصــوص پرونده كالســه 941601 خواهــان محمد صادقى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مرتضى احمدى تقديم نموده است 
وقت رســيدگى براى مورخ 95/4/2  ســاعت 8 صبح تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه 
مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى
 ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف:3778 شعبه 8 
حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(109 

كلمه، 1 كادر) 
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دريچه

ــله قلمكار تشبيه  ــاب و كتاب را به آش ش كار بدون نظم و بي حس
مي كنند.

ناصرالدين شاه سالي يك روز در فصل بهار به شهرستانك از ييالقات 
ــرخه حصار، واقع در تهران  ــمال غرب تهران و بعدها به قريه س ش

مي رفت. 
ــاري وبا در قريه  ــاه اين بود كه در موقع بروز بيم نذر ناصرالدين ش

شهرستانك آشي پخته و با تناول آن شفا يافته است. 
ــت و هر  به همين جهت آن آش ،به گردن او حق بزرگ و ثابتي اس

ساله بايد خاطره خوش آن را تجديد كرد. 
به فرمان او دوازده ديگ آش بر بار مي گذاشتند كه از قطعات گوشت 

چهارده راس گوسفند و انواع خوردني ها تركيب مي شد. 
ــاهزادگان و زوجات شاه و وزرا در  كليه اعيان و اشراف و رجال و ش
ــتند و جمعا به كار طبخ و آشپزي  ــپزان افتخار حضور داش اين آش

مي پرداختند.
 آش شله قلمكار يا آش سرخه حصار يا آش قجرها :

وزرا و امرا و روسا در چادرها و خيمه ها جمع مي شدند و سبزي آش 
را پاك مي كردند. 

ــوان و خواتين محترمه كه در مواقع عادي و در خانه خود دست  نس
ــفيد نمي زدند، در اين محل در پاي ديگ آشپزان براي  به سياه و س
ــروكول هم باال  ــر و دوش و س ــن كردن آتش و طبخ آش از ب روش

مي رفتند تا هر چه بيشتر مورد لطف و عنايت قرار گيرند. 
خالصه هر كس به فراخور شأن و مقام خويش كاري انجام مي داد تا 
آش مورد بحث حاضر شود چون اين آش تركيب نامناسبي از غالب 
ــته  مأكوالت و خوردني ها بود، لذا هر كاري كه تركيب ناموزن داش

باشد آن را به آش شله قلمكار تشبيه مي كنند.
ــت 1275)،  ــاه قاجار (25 تير 1210 - 12 ارديبهش ناصرالدين ش
معروف به «قبله  عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعد «شاه شهيد»، 
ــود. وى طوالنى ترين دوره  ــاه از دودمان قاجار ايران ب چهارمين ش

پادشاهى را در ميان دودمان قاجار داراست.

ماجراى آش قجرى چيست؟

ــقلي طالقاني  ــرزا عباس ــر مي ــمت پس ــرزا ابراهيم حش مي
ــكينه بانو در حدود  ــمت االطبا اول) و مشهديه خانم س (حش
ــر طالقان به دنيا آمد. وي  ــي در شهراس ــال 1256 شمس س
ــران آمد و  ــپري نمودن تحصيالت مقدماتي به ته پس از س
ــد و  ــغول تحصيل طب  ش ــه دارالفنون ناصري مش در مدرس
ــه سياسي  ــي در مدرس در عين حال به فراگيري علوم سياس
ــروطه  ــال هاي پس از انقالب مش ــتغال ورزيد. مابين س اش
ــا 1333 قمري از  ــال 1332 ت ــل اول در س و جنگ بين المل
ــد. ميرزا عباسقلي  ــه طب دارالفنون فارغ التحصيل ش مدرس
حشمت االطبا پدر دكتر حشمت نيز از طبيبان و جراحان نامدار 
ــت نشاء زمان خويش بود و در مازندارن و گيالن و حدود لش

 منشأ خدمات پزشكي بسيار بوده است.
كريم كشاورز در خاطرات خويش مي نگارد كه دكتر حشمت 
ــال از من بزرگ تر بودند در مدرسه  و برادرش با اينكه 15 س
آليانس فرانسه (تهران) با من و مرحوم احمد محمدآبادي پسر 
ــه او را  عمه ام همكالس بودند. من ديگر او را نديدم. در مدرس
ــد. ابراهيم خان بعدها كالس طب  ابراهيم خان صدا مي كردن
دارالفنون را ديد و در جنبش جنگل يار و دستيار ميرزا كوچك 

جنگلي گشت.
ــخن به  ــردار جنگل از وي س ابراهيم فخرايي نيز در كتاب س
ــاي حاذق و در  ــد كه وي يكي از اطب ميان مي آورد و مي گوي
ــردي با ايمان و  ــردان آزاده و خدمتگزار بود، م عين حال از م
ــروطه از مجاهدين صديق و طبيب  نيكنام كه در جنبش مش
ــران با شخصيت و فداكار بود.  نظامي ملي در قيام جنگل از س
ــن  ــت وزير وقت ميرزا حس يك بار به تهران رفت و نظر نخس
ــاعدت با جنگل جلب نمود.  خان مستوفي الممالك را به مس
فعاليتش در جنگل و تالشش در حسن انجام وظيفه محسوس 
همگان واقع گشت. ميرزا به وي احترام فوق العاده مي گذاشت. 
راه الهيجان و تأسيس نظام ملي و فرهنگي در آنجا و همچنين 
احداث نهر حشمت رود كه اراضي وسيعي از برنج را از سوختن 

محافظت مي كرد، يادگاري از وي مي باشد.
ــماعيل جنگلي، خواهرزاده ميرزا نيز با وي همراه و  ميرزا اس
همسنگر بوده است. در رويداد مشروطه به خصوص استبداد 
صغير به مبارزه پرداخته و نيز در بيرون راندن روس تزاري نيز 
شانه به شانه ديگر مجاهدين و احرار گيالن مبارزه كرده است.

در ايامي كه وضعيت حكومت آذربايجان بر اثر تحريك روسيه 
ــاير ترك و  ــت و ايالت و عش ــرج  و مرج گذاش تزاري رو به ه
شاهسون و كرد قيام كردند، دولت مشروطه ناگزير عده اي را 
به سركردگي يفرم خان ارمني (يپرم  خان) از تهران به رشت و 
آستارا و اردبيل و از آنجا به مغان اعزام كرد، دكتر حشمت نيز 
در آن زمان جزو پزشكان نظام بود با آنها همراه شد و به اردبيل 
رفت، پس از اختتام غائله ايالت و عشاير و فتح اردبيل وي نيز به 
تهران باز مي گردد. اما ديري نمي پايد كه از ميرزا كوچك خان 
و ديگر احرار مشروطه  مشروعه طلب، راه خود را جدا كرده در 

الهيجان به درمان انسان هاي بيمار و مستمدان مي پردازد.
محمدعلي صفاري الهيجاني كه در آن دوران با دكتر حشمت 
حشر و نشر داشت در يادداشت هاي خود ذكر مي كند كه به ياد 
دارم كه خودم دچار ماالريا شدم و دكتر حشمت «كنين» را با 

مخلوط آبليمو تجويز كردند و معالجه شدم، احسان اهللا خان و 
حسين خان اهللا كه از فعاالن سياسي تهران بودند چون تحت 
تعقيب دولت بودند (دولت حسن وثوق) به خانه ما در الهيجان 
مي آمدند و مدتي در كنار ما پنهاني زندگي مي كردند، اتفاقا در 
همان زمان حسين خان به بيماري جرب مبتال مي شود و دكتر 
ــان بوده وي را معالجه مي كند و  حشمت هم كه در منزل ايش
ــتر شدن فعاليت هاي  ــنايي، راه را براي بيش اين معالجه و آش
ــد مرحوم دكتر  ــمت باز مي كند. در ادامه مي گوي دكتر حش
ــيقي دلبستگي  ــكرات نبود ولي به موس اهل دخانيات و مس

خاص داشت.
به هر صورت دكتر حشمت از سوي شوراي انقالبي ايران و ميرزا 
كوچك خان به عنوان نماينده هئيت اتحاد اسالم در الهيجان 
و رييس مجاهدين جنگل در آن سامان انتخاب و منصوب شده 
ــن انقالبيون جنگل  ــالم ترين و فداكارتري بود و از طرفي از س
ــدن حاج احمد كسمايي به  به شمار مي آمد. پس از تسليم ش
قزاقان و لو رفتن تمام موازنه هاي جنگل و ميرزا در رأس آنها، 
ميرزا تصميم مي گيرد كه از راه سياهرود به دكتر حشمت در 
الهيجان ملحق شود، با ورود جنگلي ها به الهيجان و تعقيب و 

گريز نيروهاي قزاق، ميرزا صالح را در آن مي بيند كه الهيجان 
را ترك كند، ناگزير با دكتر حشمت كه در آن زمان فرماندهي 
قشون شرق دولت شوروي ايران را بر عهده داشت به كوهستان 
ــر و رانكوه و باالخره  هاي كاكوه و سياهكل و از آنجا به رودس

تنكابن روي مي آورد.
سرانجام جنگ از چندين جبهه ميان جنگل و قزاق ها آغاز شد و 
عده اي تلفات به هر دو طرف وارد شد، دكتر حشمت كه فرمانده 
ــد ولي در مقابل قزاق ها  بود در قلعه گردن تنكابن محصور ش
همچنان مقاومت مي كرد، فرمانده ديويزيون قزاق تيكاچنكوف 
به فكر خدعه اي براي بيرون آمدن دكتر حشمت از قلعه بود و 
به دكتر پيشنهاد متاركه و تسليم شدن داد تا اينكه به دكتر و 
همراهان وي تأمين جاني و مالي داده شود. پس از تسليم شدن 
دكتر را تحت نظر گرفته به رشت آمدند، دكتر در اين سفر دور و 

دراز كه پاياني نداشت، بسيار رنجور و خسته شده بود.
ــدن دكتر را شنيد بي اختيار  مي گويند ميرزا تا خبر تسليم ش
ــت  ــون و با اداي اين آيه او را از دس گفت: انا هللا و انا اليه راجع
ــت كه دادگاه نظامي دكتر  رفته به حساب آورد، ديري نگذش
حشمت به رياست جواد متين الملك كه بعدها سرهنگ قريب 
شد، همراه با شاهزاده خائن اعتبارالدوله و مجدالواعظين قاضي 
ــد، دكتر كه رأي آخر  عسكر در باغ محتشم رشت تشكيل ش
ــت، بازجويي پس  ــروع آن مي دانس دادگاه را حتي پيش از ش
نداد و مهر سكوت بر لب زد، اين استواري و دم فرو بستن دكتر 
دادگاه و سردمداران آن را در هم شكست و بازجويان كه بيش 
ــد، اتاق او را در زندان  از پيش كينه دكتر را در دل گرفته بودن

به آب بستند.
دكتر با وضعيت دردناك در حالي كه خون از پاهايش جاري بود 
قدم به راهرويي گذارد و رييس زندان به او گفت تا لب باز نكند، 

وضعيت به اين منوال خواهد بود.
ــيار كوتاه و شتاب  ــت وي تا تشكيل دادگاه بس  فاصله بازداش
زده بود و كار از بازپرسي گذشته به ضرب و شتم كشيد. پس 
ــود كه  ــكيل دادگاه نظامي دكتر مي گويد معلوم مي ش از تش
ــن از روز اول  ــت، چه م نظر همه كس به مرگ من متوجه اس
مي دانستم كه با ورود من به جنگل يقينا در آخر كار مصلوب 
ــي مسيح را از  ــد و براي همين منظور هيكل عيس خواهم ش

گردن آويخته ام.
در آخرين جلسه دادگاه وي محكوم به اعدام با طناب دار شد. 
اين واقعه روز چهارشنبه 4 ارديبهشت 1296 مطابق با شعبان 
1337در قرق كارگزاري صورت گرفت و عبدالحسين سردار 
معظم خراساني كه بعدها تيمورتاش گرديد و در آن سال حاكم 
ــذارد. دكتر را در  ــود بر آن صحه گ مطلق و بالمنازع گيالن ب
چله خانه نزديك قرق كارگزاري به خاك سپردند. يكي دو هفته 
پس از اعدام دكتر شايع شد رييس دولت (حسن وثوق) تمايل 
به اعدام دكتر حشمت نداشت. دكتر حشمت در لحظه اعدام 
در پاي چوبه دار در حالي كه به آسمان آبي چشم دوخته بود 
عينك خويش را از چشم برداشته در جيب ژيله خود قرارداد و با 
حالت خونسردي اين آخرين جمله زندگي خود را قرائت كرد:

منصور وار گر ببرندم به پاي دار
مردانه جان دهم كه جهان پايدار نيست

دريچه

همگان مى دانيم كه رهبرى چنگيز براى تسخير جهان به مرگ ميليون ها 
نفر منجر شد. حمله چنگيز به ايران، كشتار و وحشيگرى هاى او نيز بر هيچ 
كس پوشيده نيست، اما از جزييات اين كشتارها و وحشيگرى هاى اين قوم 
انسان نما چندان سخن به تفصيل نرفته است. امروز برآنيم تا روايت گر يكى از 
وحشيانه ترين و دردناك ترين كشتار وحشى هاى مغول در سرزمين ايران 

باشيم. 
حمله چنگيز خان مغول به ايران

چنگيز براى فتح جهان مى بايست بر سلطنت آسياى مركزى غلبه مى نمود. 
برخالف ديگر حمالت چنگيز، او سپاهيانش را سريعا روانه جنگ نكرد. بلكه 
گروهى از تجار را با هدايا به ايران مى فرستد. اما نمايندگان محمد شاه، هدايا 

را ضبط و تجار را مى كشند و اين شروع ماجرا بود.
جنگجويان مغول خشمگينانه خود را به دروازه ايران مى رسانند. سپاهيان 
ــدق هاى عميق از آنها  ــاه تصور مى كردند كه ديوارهاى بلند و خن محمد ش
محافظت خواهد كرد. چنگيز هزاران نفر از ايرانيانى كه به اسارت گرفته بود 
ــت مى كند.  ــانى درس را به درون خندق ها مى ريزد و بدين ترتيب پلى انس
همچنين در هنگام نبرد و در زير ديوارهاى بلند؛ مغوالن از اسيران به عنوان 
ــتفاده مى كنند. تا ناجوانمردى را نيز به ديگر خصلت هاى  ــانى اس سپر انس

مذموم خود بيفزايند.
شكست استحكام مرو

زمانى كه چگيز با تدبير خود و ساخت منجنيق توانست ديوارهاى شهر مرو را 
خراب كند و وارد شهر شود يكى ديگر از بزرگ ترين جنايتگرى هاى تاريخ را 
رقم زد. جوقينى نويسنده آن زمان مى نويسد «سپس مغوالن تمام مردم مرو 
را به بيابان بردند و آنها را به طور فجيع كشتند»  او ميگويد هر جنگجو نزديك 
به 300 نفر را به قتل رساند و در اين فاجعه بيش از يك ميليون نفر جان خود 

را از دست دادند. 
ــدارد مرو در آن  ــى دانيم كه امكان ن ــا مطالعات تراكم جمعيتى م (امروزه ب
ــته باشد و احتماال آمار دقيق زمان جمعيتى نزديك به يك ميليون نفر داش

 كشته هاى شهر مرو حدود 150 هزار نفر باشد.)
ــته ها پشته ها ساختند. منابع فارسى از  مغوالن از هر ديارى گذشتند از كش

كشته شدن 3 ميليون انسان در جنگ هاى چنگيز سخن گفته اند.

روايتى از جنايت چنگيز 
در دروازه ايران زمين رحلت «ميرزا مهدي آيت  اهللا زاده 

خراساني»  

ــزرگ، آخوند  ــم ب ــاني فرزند عال ــت اهللا زاده خراس ــدي آي ــرزا مه مي
مالمحمدكاظم خراساني، در حدود سال 1254 ش (1292 ق) در نجف 
ــرف به دنيا آمد. وي پس از آموختن مقدمات و سطوح حوزوي، قصد  اش
ــم، از اين كار بازماند  ادامه تحصيل داشت، اما بر اثر بيماري شديد چش
ــال  ــد. ميرزا مهدي در حدود س ــي ش و وارد خدمات اجتماعي و سياس
ــروطه، عصاي دست  ــفري به ايران داشت و در جريان مش 1280 ش س
پدر و همكار سياسي آن مرجع بزرگ شمرده مي شد. وي براي استقرار 
ــروطيت، چه در زمان حيات پدرش و چه پس از آن، بسيار فعاليت  مش
كرد. خدمات سياسي ميرزا مهدي، نه تنها در مشروطيت ايران، بلكه در 
استقالل عراق نيز مشهود است. وي در جريان جنگ جهاني اول كه خاك 
ايران مورد تجاوز قواي روسيه قرار گرفت، از طرف علماي مذهبي، براي 
مبارزه با اشغالگران روس به رياست هيئتي انتخاب شد كه ماموريت آن، 
رسيدگي به مسائل جهاد و تماس با دولت ايران به منظور اخراج روس ها 
از كشور بود. همچنين وي در جريان تبعيد علماي ايراني ساكن عراق به 
ايران، به همراه آنان تا قم آمد ولي سپس به بغداد بازگشت تا با استفاده 
از نفوذ خود، زمينه مراجعه محترمانه علما به عتبات را فراهم سازد كه در 
اين كار نيز موفق شد. سرانجام ميرزا مهدي خراساني در 28 ارديبهشت 
ــالگي درگذشت و در جوار 1324 ش برابر با سال 1364ق در هفتاد س

 امام رضا(ع) مدفون گرديد.

ــت. در آن زمان ــتفاده قرار مى گرف ــتان مورد اس كاله گيس از دوران باس
ــت بگوييم آن را ــس روى آوردند يا بهتر اس ــانى كه به كاله گي  اولين كس
ــل مختلف از جمله ــر بنا بر دالي ــان بودند. مردم مص  ابداع كردند، مصري
ــپش ــيوع ش ــش از اندازه هوا و ش ــاعد جوى و گرماى بي ــرايط نامس  ش
ــان ــى ش ــل باطن ــالف مي ــان را برخ ــاى سرش ــد موه ــور بودن  مجب

 بتراشند.
ــران جوان كه در تمام طول تاريخ به  ــد دختران و پس اين مسئله باعث ش
ــيار اهميت مى دادند، به فكر جايگزين كردن  ــش خود بس زيبايى و پوش
چيزى باشند كه جاى خالى موى سرشان را پركند بنابراين كاله گيسى را 
طراحى كردند كه عالوه بر دارا بودن محاسنى براى زيبايى ظاهرى شان، 
ــان را بگيرد و در ضمن  ــت جلوى آفتاب سوختگى پوست سرش مى توانس
ــان و بروز بيمارى هاى قارچى  ــت سرش ــدن و گرگرفتگى پوس از گرم ش

جلوگيرى كند.
ــتفاده قرار  ــد و مورد اس ــى توليد مى ش ــدا از الياف گياه ــس ابت كاله گي
مى گرفت، زيرا الياف گياهى كمترين آسيب و حساسيت پوستى را به وجود 
مى آورد. به تدريج كاله گيس جزوالينفك پوشش مصريان شد و تغيير و 

تحوالت زيادى در نحوه توليد آن پديد آمد. تا جايى كه در برهه اى از تاريخ 
مصر باستان، نوع و مدل كاله گيس ها نشان دهنده شأن و جايگاه اجتماعى 
ــراف كاله گيس هايى با  مردم محسوب مى شد. به همين خاطر طبقه اش
موى طبيعى و استانداردهاى بهداشتى آن زمان بر سر مى گذاشتند و طبقه 
متوسط كاله گيس هايى تهيه شده از پشم گوسفند و طبقه فقير از الياف 

گياهى استفاده مى كردند.
زنان مصرى طبقه باالى جامعه هميشه كاله گيس هايشان را كه با رشته 
ــد، تزئين  تارهاى طال، قيطان و نيز مهره هايى كه از عاج فيل تهيه مى ش

مى كردند.
ــد و  ــه كم كم طرح و مدل كاله گيس هاى زنانه رش نكته جالب اين بود ك
تكامل پيدا كرد و پيشه اى پرطرفدار و تازه در آن زمان پا به عرصه گذاشت. 
ــز مجذوب خود  ــوام ديگر را ني ــس ها اندك اندك اق زيبايى اين كاله گي

كرد.
ــا، روميان،  ــش كاله گيس در بين يونانى ه ــتان پوش پس از مصريان باس
ــتان كاله  ــان باس ــرد. رومي ــز رواج پيدا ك ــا ني ــى ه ــوريان و فينيق آش
ــود توليد  ــت اختيار خ ــوى بردگان تح ــود را از م ــاى طبيعى خ گيس ه

مى كردند. 
زنان يونانى نيز در بسط و گسترش مدل هاى مختلف كاله گيس هاى زنانه 
ــتان عقب نماندند و بازار  ــته به زيورآالت زمان خود از زنان مصر باس آراس

مدگرايى ميان آنها نيز گرم و پر رونق شد.
ــه الگو و مدل زنان طبقه متوسط   زنان طبقه مرفه در يونان باستان هميش
ــر مى گذاشتند  ــى كه بر س و پايين جامعه بودند به همين علت كاله گيس
الگويى براى ديگر اقشار جامعه بود. البته با توجه به اينكه زنان طبقات ديگر 
جامعه قدرت مالى مناسب براى برخوردارى از كاله گيس با موى طبيعى 
ــفندان بسنده مى كردند كه زيبايى و  نداشتند، به مدل هايى از پشم گوس

جذابيت نوع طبيعى را نداشت.
ــطى نيز كاله گيس ها وجه تمايز بزرگان كشور از ديگر اقشار  در قرون وس

جامعه بود.
يكى از ملكه هاى انگليسى كه به خاطر مدل هاى خاص كاله گيسى كه بر 
ــده بود، اليزابت اول است. عالقه وافر  سر مى گذاشت شهره عام و خاص ش
ــته به زيورآالت گرانبهاى دورانش او را از ساير  او به كاله گيس هاى آراس

بزرگان زمان خود متفاوت كرده بود.

در چنين روزى

ارايه راه حل انگليس در تشكيل رژيم 
غاصب اسرائيل و به نفع صهيونيست ها 

ــطين  دولت انگليس كه پس از پايان جنگ جهاني اول، قيموميت فلس
ــتانه جنگ جهاني دوم، با انتشار كتاب سفيد،  ــت، در آس را برعهده داش
گام ديگري در راه تشكيل دولت غاصب صهيونيستي برداشت. براساس 
ــطين ارايه شده بود، پس از  ــئله فلس راه حلي كه در اين كتاب براي مس
10 سال دولت مستقل فلسطين با دو مليت يهودي و مسلمان به وجود

مي آمد. 
در كتاب سفيد همچنين پيش بيني شده بود كه تا سال 1944، صد هزار 
يهودي ديگر به فلسطين مهاجرت كنند و از آن به بعد، مهاجرت يهوديان 
با موافقت اعراب باشد. فلسطيني ها كه از حمايت لندن از صهيونيست ها 
ــط دولت انگليس را كه مقدمه اشغال  ــده توس آگاه بودند، طرح ارايه ش
ــت ها نيز كه  ــد. از طرف ديگر، صهيونيس ــطين بود، رد كردن كامل فلس
ــتي و نه يهودي و مسلمان در فلسطين  خواهان ايجاد رژيمي صهيونيس
بودند، طرح كتاب سفيد را نپذيرفتند و در سال 1942م در كنفرانسي در 
آمريكا و با حمايت اين كشور، رسما خواستار تشكيل رژيم صهيونيستي 

در فلسطين شدند. 
در نهايت، نه سال پس از انتشار اين كتاب، در توطئه اي مشترك، نيروهاي 
ــطين را ترك كردند و عرصه را براي تثبيت حضور  انگليسي خاك فلس
صهيونيست ها و اعالم موجوديت رژيم صهيونيستي در 14 مه 1948م 

فراهم آوردند.

سقوط منطقه مهران توسط رژيم بعث 
عراق در جريان جنگ تحميلي 

پس از عمليات والفجر 8 و 9 و انهدام وسيع ارتش عراق، نيروهاي حزب بعث عراق 
آتش سنگيني را براي تصرف شهر فكه تدارك ديدند كه با عكس العمل شايسته 
نيروهاي هوايي و يگان هاي زميني ارتش اسالم دفع شد. در حالي كه نبرد فكه به 
ــت 1365، ارتش عراق تهاجمي بسيار  شدت ادامه داشت، در تاريخ 28 ارديبهش
سنگين را به شهر مهران آغاز كرد و با شكستن خطوط دفاعي ايران، در نهايت اين 
شهر را با 200 كيلومتر مربع از اراضي اطراف آن، به تصرف خود درآورد. در بحبوحه 
نبرد مهران و فكه، جبهه جديدي در منطقه حاج عمران توسط دشمن گشوده شد 
و دشمن تالش كرد تا پيروزي مهران را تكرار كند كه اين حمله با مقاومت بي نظير 

رزمندگان اسالم مواجه شده و دشمن، شكست خورد.

چگونه يك پزشك، جنگلى شد

چه كسانى كاله گيس را اختراع كردند؟!

ابراهيم  حشمت



خبرخبر

دبير علمى پنجمين كنگره ملى گياهان دارويى گفت: همزمان با برگزارى 
پنجمين كنگره ملى گياهان دارويى، اصفهان ميزبان محققان اين حوزه 

از سراسر كشور خواهد شد.
ــان دارويى، اظهار  ــار به برگزارى كنگره ملى گياه پيمان صالحى با اش
ــود كه از اين مجموعه، 35  داشت: 680 مقاله در اين رويداد ارايه مى ش

مقاله به صورت سخنرانى و بقيه به صورت پوستر خواهد بود.
وى افزود: حدود 900 مقاله به دبيرخانه اين كنگره ارسال شده كه پس 

از داورى، 680 مقاله پذيرفته شده است.
ــاره به اين كه  ــان دارويى با اش ــره ملى گياه دبير علمى پنجمين كنگ
بيشترين مقاالت دريافتى در حوزه پزشكى و داروسازى است، اظهار كرد: 
بخشى از فعاليت هاى دانشكده هاى داروسازى و پزشكى در حوزه هايى 

مانند كاربرد و اثرات گياهان دارويى و عصاره گياهى است.
وى برگزارى نمايشگاه و انتخاب 10 پوستر برتر را از جمله برنامه هاى اين 
ــركت محصوالت خود را در قالب  كنگره اعالم كرد و گفت: حدود 20 ش

نمايشگاه در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مى دهند.
ــاورزى و منابع  ــره را علوم پايه، كش ــاى اصلى اين كنگ صالحى محوره
طبيعى، داروسازى، پزشكى و دامپزشكى، صنعت و اقتصاد برشمرد و با 
ــاره به حضور صاحبان صنايع، توليدكنندگان و صادركنندگان حوزه  اش
ــزود: در روز دوم كنگره چهار نماينده  ــى در اين كنگره، اف گياهان داروي
شركت هاى خصوصى دستاوردها و يافته هاى خود را در قالب سخنرانى 

ارايه خواهند كرد.
وى گفت: پنجمين كنگره ملى گياهان دارويى  توسط شبكه ملى پژوهش 
و فناورى گياهان دارويى و با حضور محققان و فعاالن اين حوزه روزهاى 
29 و 30 ارديبهشت ماه در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان برگزار مى شود.
دبير علمى پنجمين كنگره ملى گياهان دارويى اعالم كرد: حدود 700 اثر 

علمى در پنجمين كنگره ملى گياهان دارويى در اصفهان ارايه مى شود.
وى گفت: پنجمين كنگره ملى گياهان دارويى توسط شبكه ملى پژوهش 
ــتان اصفهان با  ــكارى بنياد نخبگان اس و فناورى گياهان دارويى و هم

حضور محققان و فعاالن اين حوزه برگزار مى شود.

ــالمى اصفهان گفت: تاكنون 10 مدرسه دخترانه و   مدير كل تبليغات اس
ــطح استان داير شده و حدود دو  پسرانه علوم و معارف اسالمى صدرا در س

هزار دانش آموز دختر و پسر در آنها مشغول به تحصيل هستند.
حجت االسالم رحمت اهللا اروجى در ديدار با آيت اهللا عبدالنبى نمازى نماينده 
ولى فقيه در كاشان اظهار داشت: استان اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگى 
ــان، آران و بيدگل، ــهرهاى مطرحي همچون كاش ــالم داراى ش جهان اس

 نجف آباد، شهرضا و غيره در امور ديني و پرورش نخبگان علمي و فرهنگي 
است.وي با بيان اينكه بر اين اساس تبليغات اسالمى استان اصفهان نيز بايد 
در حوزه هاى قرآنى و دينى تبليغ  معارف اهل بيت (ع) در سطح دنيا و جهان 
اسالم فعاليت هاى موثرى داشته باشد، ابراز داشت: سازمان تبليغات اسالمى 
مولود انقالب اسالمى است كه در تيرماه سال 60 به فرمان امام خمينى(ره) 

با هدف ساماندهى و نظارت راهبردى و حوزه تبليغ دين تأسيس شد.
ــرحى از فعاليت هاى اين  ــتان اصفهان با ش ــالمى اس مديركل تبليغات اس
ــتى موجود در اين  ــازمان تاكيد كرد: براساس اساسنامه و اسناد باالدس س
ــازمان، گروه هاى مخاطب متعددى در حوزه تبليغ دين با اين سازمان  س
ــامل ائمه جمعه و جماعات، امام جماعت  ــبكه ش در ارتباط هستند كه ش
ــگاه ها، مبلغان و غيره از  مساجد، مدارس، ادارات و مراكز آموزشى و دانش

اين جمله هستند.
يك چهارم ظرفيت سازمان تبليغات براى فعاليت هاى قرآنى در نظر گرفته 
ــات قرآنى، خانه هاى  شده است وى جامعه قرآنى شامل مجموعه مؤسس
ــهرى، حافظان و قاريان و گروه هاى مختلف قرآنى،  ــتايى و ش قرآن روس
مربيان قرآن در رده ها و سطوح مختلف را از ديگر حوزه هاى فعاليت هاى 
سازمان تبليغات اسالمى برشمرد و گفت: در واقع دارالقرآن الكريم سازمان 
ــالمى اصيل ترين نهاد قرآنى در سطح كشور است كه بر محور  تبليغات اس
مباحث آموزشى اين حوزه فعاليت دارد و يك چهارم ظرفيت اين سازمان 

براى فعاليت هاى قرآنى در نظر گرفته شده است.
ــكل هاى دينى شامل  ــت: همچنين تش ــالم اروجى ابراز داش حجت االس
ــالمى و  هيئت هاى مذهبى، جامعه مداحان خواهر و برادر، انجمن هاى اس
ــازمان تبليغات  كانون هاى فرهنگى تبليغى از ديگر حوزه هاى فعاليت س

اسالمى هستند.
توسعه مدارس علوم و معارف اسالمى از بسترهاى حركت در مسير 

اقتصاد مقاومتى است
ــعه مدارس علوم و معارف اسالمى يكى از بسترهاى  وي با بيان اينكه  توس
ويژه و موثر حركت در مسير اقتصاد مقاومتى است، گفت: تعريف درست از 
سرمايه، نگهداشت و استفاده بهينه از آن از اصول اجتناب ناپذير اقتصادى 
مقاومتى است.  وي  با اشاره به فعاليت 140 دبيرستان علوم معارف صدرا 
ــارف صدرا در  ــتان علوم مع ــور تاكيد كرد: از اين تعداد 10 دبيرس در كش
ــان، نجف آباد، شهرضا،  ــتان اصفهان شامل اصفهان، كاش 5 شهرستان اس
خوانسار و لنجان فعاليت دارند و حدود دو هزار دانش آموز دختر و پسر در 

آنها مشغول به تحصيل هستند.

با ارايه 680 اثر علمى؛

برگزارى پنجمين كنگره ملى
 گياهان دارويى در اصفهان 

مديركل تبليغات اسالمى استان اصفهان خبر داد:

فعاليت 10 مدرسه
علوم و معارف اسالمى صدرا 

ــگاه هنر اصفهان با ارسال  ــجويى دانش ــيج دانش بس
ــى وقفه  ــاى ب ــالش ه ــر از ت ــن تقدي ــه اى،ضم نام
ــانى به  ــت رس ــتاى خدم ــان در راس ــهردار اصفه ش
ــالمى، ــدن ايران اس ــگ و تم ــت فرهن مردم پايتخ
ــل جوان ــى و نس ــى جوانان ارزش ــبت به آمادگ نس

ــه  ــت هرگون ــر در جه ــگ و هن ــى فرهن  اهال
ــتر ــراى اعتالى هرچه بيش ــكارى ب ــرى و هم همفك

ــكارى  ــالم هم ــان اع ــهر اصفه ــر ش ــگ و هن  فرهن
كرد.

ــگاه خبرنگاران  ــار باش ــه در اختي ــه ك ــن اين نام مت
ــرح ذيل ــده به ش ــرار داده ش ــار ق ــهر جهت انتش ش

 است:
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
جناب آقاى جمالى نژاد

 شهردار محترم شهر زيباى اصفهان
سالم عليكم

ــالوه بر ــهر اصفهان ع ــه ش ــتحضرند ك همگان مس
ــهرها و ــان در ديگر ش ــه ايراني ــون توج ــه كان  اينك

ــور قرار دارد، مورد توجه گردشگران   استان هاى كش
ــان اين ــت متولي ــن جه ــت. از اي ــى نيز هس خارج
ــى ــهردار آن، از جايگاه ــان، ش ــهر و در رأس آن  ش
ــوده و تمامى ــوردار ب ــان برخ ــران و جه ــژه در اي  وي

 فعاليت هاى آن ها عالوه بر توده مردم، به ويژه توسط 
ــاد و... نيز رصد  ــگ و هنر و اقتص دغدغه مندان فرهن

مى شود.
ــهردارى  ــت فعاليـت هاى ش ــوع و كيفيـ ــم، تن حج
اصفهان از يك طرف و برآيند رويكرد فعلى آن از طرف 
ــگاه هنر را به تحسين و  ديگر، بسيج دانشجويى دانش

تبريك واداشت.

فضاسازى ها و جلوه هاى بصرى كه زينت شهر شدند، 
حمايت از برنامه هاى نشاط آفرين و ترويج شادى هاى 
حالل در برنامه «من اصفهانيم» و مانند آن، كه البته 
ــاى كيفى آن وجود  ــازنده براى ارتق جاى نقدهاى س
ــين برانگيز مجموعه  دارد، از جمله فعاليت هاى تحس

تحت مديريت شماست.
همچنين بنرها و طرح هاى متعدد و متنوعـى كه در 
ــالمـى و فرمايـش هـاى  ــج فرهنـگ اس جهـت تروي
ــش مـى كننـد،  ــه) ايفـاى نق ــر انقالب (مد ظل رهبـ
ــاز اقدامات  ــيرين و فرهنگ س ــازات ويژه، ش از امتي
ــيارى از ديگر شهرها  شهردارى اصفهان نسبت به بس

شده است.
در فضايى كه برآيند درك دولت از ارزش هاى انقالبى 
و ارزش هاى هنرى و توقع آنان از شهردارى ها، مغاير 
ــالمى و مطالبات  ــا و آرمان هاى انقالب اس با ارزش ه

ــما و مجموعه  ــرد ارزش مدار ش ــت، رويك رهبرى اس
شهردارى، جاى تحسين بسيار دارد و مى تواند الگويى 
باشد براى اصالح مديريت مديران وابسته و غيرمستقل 
ــرمايه هاى نظام، هيچ خدمتى نمى كنند،  كه گاه با س
ــى آن حركت  ــت هاى كل بلكه بعضا بر خالف سياس

مى كنند.
ــگاه هنر اصفهان، ضمن تقدير  بسيج دانشجويى دانش
ــر بخش هاى  ــاى فرهنگى و ديگ ــما، معاونت ه از ش
ــهردارى، صميمانه آمادگى جوانان ارزشى و نسل  ش
جوان اهالى فرهنگ و هنر ارزش مدار را جهت هرگونه 
ــتر  ــراى اعتالى هرچه بيش ــرى و همـكارى ب همفك
ــير  ــت مس فرهنگ و هنر، اعالم مى دارد و اميدوار اس
ــت اندر كاران محترمتان همواره  ــما و دس حركت ش
ارزش مدار باقى بماند، به محاسن آن اضافه و از نقايص 

آن كاسته شود. 
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مدير حوادث و فوريت هاى پزشكى استان اصفهان:

برخورد يك خودرو
با زيرگذر جان دو نفر را گرفت

مدير عامل سازمان زيباسازى شهردارى اصفهان:

نقاشى ديوارى فقط با مجوز سازمان زيباسازى
امكان پذير است

مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهردارى؛

روزانه هزار تن پسماند در شهر اصفهان
توليد مى شود

ــتان اصفهان،  مسئول بنياد مهدى موعود(عج) اس
ــت دهه مبارك مهدويت در  برنامه هاى گراميداش

سطح اين استان را اعالم كرد.
ــالم مهدى نيلى پور در نشستى خبرى  حجت االس
ــتاى ضرورت توسعه و ترويج  ــت: در راس اظهار داش
فرهنگ اهل بيت عصمت و طهارت و سبك زندگى 
ــارك مهدويت در  ــالمى-ايرانى، ايام اهللا دهه مب اس
ــه هايى گرامى  ــراى ويژه برنام ــتان از طريق اج اس
ــگاه  ــود. وى گفت: برگزارى نمايش ــته مى ش داش
مفهومى و هنرى با عنوان«والشمس» از مهم ترين 
ــت. وى  ــه مهدويت در اصفهان اس برنامه هاى ده
افزود: فعاليت علمى و تحقيقاتى براى برگزارى اين 
نمايشگاه از يك سال گذشته شروع و براى اجراى آن 

چهار ماه كار انجام شده است .
ــج) اصفهان گفت:  ــئول بنياد مهدى موعود(ع مس
اين نمايشگاه در سه مقطع غيبت، ظهور و حكومت 
ــت و همزمان با نيمه  ــده اس در 15 غرفه طراحى ش
شعبان به صورت رسمى افتتاح خواهد شد. وى افزود: 
مفاهيم مهدويت در اين نمايشگاه به صورت كارگاه 
آموزشى ارايه خواهد شد. نيلى پور با بيان اينكه زبان 

ــا و ماندگار است،  ــيار رس هنر يكى از زبان هاى بس
ــبك هاى مختلف براى انتقال  گفت: امروز بايد از س
ــتفاده  ــى از جمله مفاهيم مهدويت اس مفاهيم دين
ــى  ــگاه آموزش كنيم. وى گفت: بازديد از اين نمايش
محدوديت دارد و عالقه مندان مى توانند پس از ثبت 
ــوند و  نام اينترنتى، با راهنما و راوى وارد غرفه ها ش
يكى پس از ديگرى از غرفه ها بازديد كنند. وى افزود: 
ــى انبوه از معارف  ــترى براى دسترس اطالعات بيش
ــايت مركز مهدويت قرار داده شده  مهدويت روى س
ــب اطالعات بيشتر  است كه عالقه مندان براى كس

مى توانند به اين سايت مراجعه كنند.
نيلى پور گفت: به همين مناسبت توزيع رايگان لوح 
فشرده آلبوم سرودها، سخنرانى و مقاالت مربوط به 
امام زمان،اعزام مبلغ به مراسم ادارى و كانون هاى 
مساجد، برگزارى مسابقه كتابخوانى انتظار و وظايف 
منتظران، ارايه پوستر رجعت، توزيع 50 هزار بروشور 
اعمال شب نيمه شعبان،پازل جمكران در 136 قطعه 
ــازى،برگزارى  ــجد س ــزه ترويج فرهنگ مس با انگي
ــئوالن ــت مهدويت با حضور 250 نفر از مس نشس

ــن  ــازمان تبليغات و جش ــاى فرهنگى س  كانون ه

ــعبان روز جمعه در كنار قبور مطهر  باشكوه نيمه ش
شهداى صفه برگزار خواهد شد.

ــتان اصفهان  ــئول بنياد مهدى موعود(عج) اس مس
گفت: براى مواجهه با فرهنگ ابتذال هيچ راهى جز 

تقويت فرهنگ انتظار وجود ندارد. 
وى گفت: طبق آمار حدود چهار هزار فرقه انحرافى 
ــداد زيادى از  ــطح دنيا وجود دارد كه تع فعال در س
ــرده اند. نيلى  ــا نفوذ پيدا ك ــا به افكار م اين فرقه ه
ــدار نظامى خوبى  ــا از اقت ــور م پور گفت: امروز كش
برخوردار است و نفوذ به مرزهاى كشور براى دشمن 
ــئول بنياد مهدى موعود(عج)  غيرممكن است. مس
ــل  ــت دادن به نس ــت: مصوني ــتان اصفهان گف اس
ــمن از مهم ترين جوان و نوجوان جامعه از نفوذ دش
ــوب ــه محس ــى جامع ــان فرهنگ ــف متولي  وظاي

 مى شود.
ــيارى از  ــالم نيلى پور با بيان اينكه بس حجت االس
ــبت به  ــكالت امروز ما بر اثر غفلت و جهالت نس مش
امام زمان (عج) است، گفت: سه گام و مرحله اساسى 
ــاط با امام زمان  معرفت، محبت و اطاعت براى ارتب

وجود دارد.

ــه تنظيم و نشر آثار  معاون فرهنگى و هنرى مؤسس
ــنواره ملى فيلم  ــى (ره) از برگزارى جش امام خمين
ــال آينده اين جشنواره  روح اهللا خبر داد و گفت: س
به صورت بين المللى برگزار خواهد شد و اميدواريم 
ــال آينده نيز اصفهان ميزبان  ــئوالن س با همت مس

جشنواره باشد.
ــارى در محل  ــلمين كمس ــالم و المس حجت االس
ــت خبرى  ــى (ره) در نشس ــتان امام خمين نگارس
ــنواره فيلم روح اهللا با بيان اينكه ترويج و حفظ  جش
انديشه امام از جمله اصلى ترين وظايف اين موسسه 
است، اظهار كرد: اين وظيفه كار ملى است و عزم ملى 
را براى شناساندن انديشه امام به نسل سوم و چهارم 
انقالب كه امام را نديده و درك نكرده اند، مى طلبد. 
ــه امام  وى با بيان اينكه يكى از راه هاى ترويج انديش
زبان تاثيرگذار هنر است، افزود: اگر انديشه در قالب 
هنر ارايه شود تاثيرگذار و ماندگار خواهد بود انديشه 

امام هم از اين قاعده مستثنى نيست.
ــه تنظيم و نشر آثار  معاون فرهنگى و هنرى مؤسس
امام خمينى (ره) در اصفهان با اشاره به يكى از اهداف 
جشنواره فيلم روح اهللا كه ترويج و شناساندن انديشه 

ــت،  ــتفاده از آثار هنرى فيلم و عكس اس امام با اس
توضيح داد:  در اين جشنواره برآن هستيم تا از تفكر 

فيلمسازان جوان بهره مند شويم.
ــم روح اهللا در  ــنواره فيل ــارى اضافه كرد: جش كمس
ــش دوره با عنوان آينه و آفتاب برگزار شده است.  ش
چهار دوره به ميزبانى اصفهان و دو دوره به ميزبانى 
تهران برقرار بوده است، اما متاسفانه سال ها برگزار 
ــد و عنوان  ــال با برن ــنواره امس ــد. اين جش نمى ش
ــوم خرداد تا  روح اهللا به ميزبانى اصفهان از تاريخ س
ــه داد: افتتاحيه  ــود. وى ادام 5 خرداد برگزار مى ش
ــوم خرداد از ساعت 16  ــنواره فيلم روح اهللا س جش
ــتان امام خمينى برگزار و بعد از آن فيلم  در نگارس
ــنواره اكران  ــابقه جش و عكس هاى منتخب در مس
مى شود. همچنين نمايشگاه عكس با عنوان لبخند 
روح اهللا برپا خواهد شد. بيشتر آثار در نمايشگاه براى 

اولين بار به نمايش گذاشته مى شود.
ــه تنظيم و نشر آثار  معاون فرهنگى و هنرى مؤسس
امام خمينى با بيان اينكه تجليل از برخى هنرمندان 
ــالش كردند از  ــه امام ت ــت ترويج انديش كه در جه
برنامه هاى ديگر جشنواره است، گفت: در افتتاحيه 

ــازى  ــالروز آزادس ــنواره فيلم روح اهللا كه با س جش
ــى از خانواده هاى  ــت از يك ــهر مصادف اس خرم ش

شهداى هنرمند تجليل خواهد شد.
ــارى افزود: در كنار اكران فيلم ها كارگاه هاى  كمس
تخصصى فيلم با حضور فرهيختگان برگزار مى شود 
و از ميان بيش از هزار اثرى كه به دبيرخانه جشنواره 
ارسال شد 50 اثر در حوزه فيلم، انيميشين، نماهنگ 
ــابقه جشنواره راه يافتند.  و مستند برگزيده و به مس
اين آثار با توافقى كه با شبكه مستند صورت گرفته 
در اين شبكه هم به نمايش گذاشته خواهد شد. وى 
با بيان اينكه فيلم هاى ارسال شده با هدف انتشار در 
فضاى مجازى از يك تا 3 دقيقه زمان تهيه شده اند، 
ــتانى، 17 اثر  ــگ، 27 اثر داس گفت: پنج اثر نماهن
ــتند از ميان آثار ارسال شده  ــن و 3 اثر مس انيميش
انتخاب شدند. از ميان اين آثار به 10 اثر اول جوايزى 
ــارى ادامه داد: داوران جشنواره  اهدا مى شود. كمس
ــته طائرپور،  ــى، فرش ــال زارع ــال تبريزى، مري كم
ــين حقيقى هستند.  ابوالفضل جليلى و محمد حس
همچنين از سه كارگردان فعال در حوزه فيلم تجليل 

خواهد شد.

جشنواره ملى فيلم روح اهللا در اصفهان برگزار مى شودبرنامه هاى گراميداشت دهه مهدويت(شعبانيه) در اصفهان اعالم شد

نامه تقدير بسيج دانشجويى دانشگاه هنر استان از شهردار شهر زيبا؛

فعاليت هاى شهردار اصفهان تحسين برانگيز است

ــكى استان   مدير حوادث و فوريت هاى پزش
ــودروى تندر  ــت: برخورد يك خ اصفهان گف
ــهدا سبب مرگ  با ديواره زيرگذر گلستان ش

دو نفر شد.
ــر  ث ــت: در ا ــار داش ــتين اظه ــور راس غف
برخورد خودروى تندر با ديواره بتونى زيرگذر 
ــهدا، دو نفر جان خود را از دست  ــتان ش گلس

دادند.
ــى مبنى بر  ــت:در تماس مردم وى بيان داش
ــدر با ديواره زير گذر  تصادف يك خودروى تن
ــريعا نزديك ترين واحد  ــهدا س ــتان ش گلس
ــل حادثه اعزام  امدادى اورژانس 115 به مح

شد.
ــتان  ــكى اس مدير حوادث و فوريت هاى پزش
ــدت حادثه،  ــرد: در اثر ش اصفهان تصريح ك
مصدومين در خودرو محبوس شده بودند كه با 
تالش آتش نشان ها و از طريق برش ستون ها 
ــى به مصدومين  ــردن درب ها دسترس و باز ك

فراهم شد.

ــدت حادثه باعث  وى اعالم كرد: متاسفانه ش
فوت مصدومين قبل از رسيدن اورژانس شده 
بود.راستين گفت: سرنشينان اين خودرو يك 
ــم حدودا 30  ــاله و يك خان مرد حدودا 50 س
ــر به شدت  ــاله بودند كه هر دو از ناحيه س س

آسيب ديده بودند.

ــهردارى  ــازى ش ــازمان زيباس ــل س مديرعام
ــه تمايل دارند  ــهريانى ك اصفهان گفت: همش
ــى هاى  ــاختمان آنها نقاش ــاى س روى ديواره
ديوارى انجام شود و حتى مدارس ، به مسئوالن 
ــهردارى مراجعه كنند و  ــازى مناطق ش زيباس
ــند كه امكان نقاشى ديوارى  ــته باش توجه داش
ــازى امكان پذير  ــازمان زيباس فقط با مجوز س

است.
ــال اجراى 60 پروژه  مهدى بقايى افزود: به دنب
ــته، نقاشى هاى  زيباسازى در اواخر سال گذش
ــف از جمله با  ــاى مختل ــا تكنيك ه ديوارى ب
ــته،  موضوع دفاع مقدس به صورت نقش برجس

نقاشى هاى سنتى و معمارى انجام شد.
وى با اشاره به اينكه انجام پروژه هاى زيباسازى 
با نگاه به معمارى سنتى و اسالمى بازهم انجام 
خواهد شد، اضافه كرد: طبق اليحه اى كه سال 
گذشته در شوراى شهر مطرح شد، فقط با مجوز 
سازمان زيباسازى امكان ديوارنگاره وجود دارد.

مديرعامل سازمان زيباسازى شهردارى اصفهان 

در خصوص ديوارنگاره 3 بعدى ايوان خاطره در 
ــن ديوارنگاره با  ــران نيز بيان كرد: اي اتوبان چم

هزينه اى حدود 20 ميليون تومان انجام شد.
ــتان شاد در  وى افزود: ديوارنگاره 3 بعدى انگش
ــا اعتبارى در  ــش جنب توپخانه نيز ب ميدان ارت

حدود 25 ميليون تومان انجام شده است.

ــماند شهردارى  مديرعامل سازمان مديريت پس
ــماند  ــه حدود هزار تن پس ــان گفت: روزان اصفه

خانگى در اصفهان توليد مى شود.
ــرد: 35 درصد از  ــار ك ــين كميلى اظه  اميرحس
ــان  ــهر اصفه ــده در ش ــد ش ــماندهاى تولي پس
ــت كه قابليت بازيافت و  ــماندهاى خشك اس پس

تبديل به ماده و انرژى را دارد.
ــماندها در 3 بخش تر،  ــاره به اينكه پس وى با اش
ــود، افزود:  ــيم بندى مى ش ــك و ويژه تقس خش
پسماندهاى ويژه شامل پسماند هاى عفونى، خرده 
ــپرى،  ــه،المپ كم مصرف، بطرى هاى اس شيش
باترى موبايل ها و ... است كه بايد در نايلون هاى 
ــود و به ناوگان پسماند  قرمز رنگ جمع آورى ش
خشك و يا به ايستگاه هاى بازيافت ثابت تحويل 

داده شود.
كميلى با اشاره به اينكه بايد فرهنگ پسماند بين 
ــود، عنوان كرد: تفكيك  ــهروندان نهادينه ش ش
ــك و ويژه در منازل از سوى  پسماندهاى تر، خش
ــت. كميلى با بيان اينكه  ــهروندان ضرورى اس ش

ــتگاه بازيافت ثابت در نقاط مختلف شهر  80 ايس
ــهروندان مى توانند پسماندهاى  وجود دارد و ش
ــك و خطرناك خود را به ايستگاه ها تحويل  خش
ــب در ميان  دهند، ادامه داد: زباله هاى تر يك ش
جمع آورى مى شود تا شهر از هر گونه مسايل غير 

بهداشتى دور باشد.

كم آبى دركمين استان؛

كمبود بارش ها، اصفهان را باز هم
با بحران كم آبى مواجه كرد

ــالى و بحران كم آبى  استاندار اصفهان ازوجود خشكس
دراين استان خبرداد و گفت: باتوجه به بارش هاى اخير، 
وضعيت آبى استان، درصد كمى بهتر شده، اما متأسفانه 
ــالى شديد قرار گرفته  80 درصد اين استان در خشكس
كه در غرب حدود 20 درصد كاهش بارش و در شرق اين 

ميزان به 80 درصد رسيده است .
رسول زرگر پور با اشاره به اينكه اصفهان جزو 5 استان 

ــديد مواجه شده افزود:  كشور است كه با خشكسالى ش
آمار بارش در فصل زراعى جارى به هيچ وجه قابل قبول 
ــت كه مقابله با پديده زيست  ــت و اين درحالى اس نيس
ــالى در 2 بخش دولتى و مردمى بايد  محيطى خشكس

قابل بررسى قرارگيرد.
ــا در نظر گرفتن راهكارهاى  وى ادامه داد: دولتمردان ب
ــده، مردم با آگاهى و آموزش مصرف آب  كارشناسى ش

ــزايى  ــترش اين خطر نقش به س ــگيرى از گس در پيش
خواهند داشت.

ــى  ــتان اصفهان هم با بررس ــى اس مديركل هواشناس
ــان دهنده 17 دوره  ــه نش ــى ك ــه هاى هواشناس نقش
خشكسالى پياپى دراين استان است خاطر نشان كرد: 
ميزان بارش در ابتداى سال آبى از مهرماه سال گذشته 
ــال حدود 47 ميلى متر بوده كه  تا 28 فروردين ماه امس
ــابه قبل حدود 56 درصد كاهش  ــبت به مدت مش نس
ــال حاضر  ــت. مجيد بيجندى افزود: در ح ــته اس داش
ــان درگير تبعات  ــتان اصفه ــد از جمعيت اس 68 درص
ــكالت متعددى ازجمله  ــتند كه مش ــالى هس خشكس
كمبود آب، نابودى كشاورزى و فعال شدن كانون هاى 

بحران ريزگردها را به همراه دارد.
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شرط ماندن مظلومی در استقالل؛
پیروزی در خرمشهر

 المپیکی های تکواندو ایران 
میهمان اصفهانی ها می شوند

سرنوشت نفت تهران در انتظار نفت آبادان!

 پینگ پنگ بازان المپیکی ایران 
در تور جهانی ژاپن

با کسب سهمیه آس��یا برای اس��تقالل، پرویز مظلومی به عنوان سرمربی 
استقالل در بازی با ذوب آهن روی نیمکت این تیم می نشیند. اما نکته قابل 
توجه این است که ماندن و نماندن مظلومی برای فصل آینده نیز در گروی 
 نتیجه فینال است. باش��گاه اس��تقالل در صورت قهرمان شدن استقالل 
در جام حذفی مظلومی را برای فصل آینده حفظ خواهد کرد، اما شکست 
اس��تقالل برابر ذوب آهن به منزله پایان همکاری این مربی با اس��تقالل 
خواهد بود. از این رو مشخص است که سرمربی استقالل همه توان خود را 
برای قهرمانی تیمش برابر ذوب آهن به کار بگیرد تا برای فصل آینده هم 
بتواند روی نیمکت این تیم بنش��یند. مظلومی سابقه قهرمانی با استقالل 
را در جام حذفی و با شکست دادن شاهین بوشهر در کارنامه اش به ثبت 
 رس��انده که باید منتظر ماند و دید او می تواند به دومی��ن قهرمانی خود 

با استقالل دست پیدا کند یا نه؟

 تکواندوکاران المپیک��ی و تیم ه��ای منتخب اصفهان اردوی مش��ترک 
برگزار می کنن��د. کادرفنی تی��م ملی تکواندو کش��ورمان که مش��غول 
آماده سازی ملی پوشان المپیکی ایران برای حضور در المپیک 2016 ریو 
 است، تصمیم گرفته تا اردوهای مش��ترکی با تیم های منتخب استان ها

ترتیب دهد.
 در ای��ن اردوه��ای مش��ترک، تکوان��دوکاران رنکین��گ دار و منتخ��ب 
 هر استان در کنار تکواندوکاران المپیکی تمرین خواهند کرد تا به تقویت 

استعدادهای برتر موجود در استان ها کمک شود.
در همین راستا، خانه تکواندو اصفهان از روز شنبه اول خردادماه و به مدت 
س��ه روز میزبان تمرین مش��ترک المپیکی های تکواندو ایران و تیم های 

منتخب اصفهان خواهد بود. 
فرزان عاشورزاده، مهدی خدابخشی و سجاد مردانی )ملی پوش اصفهانی( 
و کیمیا علیزاده موفق به کسب س��همیه المپیک شده اند و در این اردوی 

مشترک حضور پیدا خواهند کرد.

تیم فوتبال نفت آبادان در صورت صعود ب��ه لیگ برتر از حمایت وزارت نفت 
 برخوردار نخواهد بود. تیم نفت ته��ران در فصل جاری رقابت های لیگ برتر 
با مشکالت مالی بسیار زیادی دست و پنجه نرم کرد. این تیم که دیگر از سوی 
 وزارت نفت جمهوری اس��المی ایران حمایت نمی شود، در آستانه واگذاری

 قرار گرفته و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظارش است.
این در حالی است که یک تیم دیگر از زیر مجموعه های وزارت نفت شانس 

خوبی برای صعود به لیگ برتر دارد.
  این اتف��اق اگرچه برای م��ردم آبادان و ه��واداران نفت خبر خوش��ی تلقی 

می شود، اما سرآغازی برای مشکالت عدیده باشگاه جنوبی خواهد بود.
 احمد ابراهیمی، سرپرس��ت باش��گاه نفت تهران در این باره ب��ه می گوید: 
بر اس��اس آیین نامه، وزارت نفت نمی تواند از تیم های حرفه ای هیچ گونه 

حمایتی انجام دهد. 
تا زمانی که تیم ها در لیگ دسته اول یا پایین تر هستند، حرفه ای محسوب 
نمی شوند و وزارتخانه مورد حمایت قرارشان می دهد، اما وقتی به لیگ برتر 

صعود می کنند، دیگر از حمایت وزارت برخوردار نیستند. 
بر این اساس نفت آبادان نیز در صورت صعود به لیگ برتر نمی تواند بودجه ای 

از وزارت نفت بگیرد و احتماال دچار مشکالت زیادی خواهد شد.
 ب��ه نظر م��ی رس��د سرنوش��ت نف��ت ته��ران در انتظار نف��ت آب��ادان نیز 

خواهد بود.

مس��ابقات تورجهانی توکیو روزهای 26 تا30 خردادماه برگزار می ش��ود 
 و فدراس��یون کش��ورمان ب��رای آمادگ��ی هر چه بیش��تر ب��رای حضور 
در رقابت های ریو 2016، ندا شهسواری، نیما و نوشاد عالمیان سه بازیکن 
 المپیکی کش��ورمان را به این مس��ابقات اعزام خواهد ک��رد ضمن اینکه 
سیما لیموچی و جمیل لطف ا... نسبی س��رمربیان تیم های ملی بانوان و 

آقایان هدایت بازیکنان کشورمان را بر عهده دارند.
رقابت های تورجهانی ژاپ��ن دارای120 هزار دالر جایزه نقدی و رنکینگ 
جهانی است که تاکنون 163 ورزشکار از 34 کشور جهان ثبت نام کرده اند.

 همچنین فدراسیون تنیس روی میز در حال رایزنی است تا قبل از اعزام 
به ژاپن یک اردوی تدارکاتی10 روزه نیز در خارج از کشور برای نمایندگان 
کشورمان در المپیک 2016 برزیل برگزار کند. در غیر این صورت این اردو 

در داخل کشور انجام خواهد شد.

 کم��ال کامیابی نی��ا و بازیکن��ان تیم پرس��پولیس در مراس��م عروس��ی 
محسن مسلمان حضور پیدا کردند. هافبک پرسپولیس از فرصت استفاده 
کرده و با داماد س��رخ عکس یادگاری گرفته اس��ت. کمال برای محس��ن 

بهترین ها را آرزو کرده است.

لنز دوربین

کامیابی نیا در کنار داماد پرسپولیسی!

سیری در دنیای ورزش
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تراکتورسازی و ذوب آهن در مصاف با اماراتی هاسپاهانی ها در انتظار پاسخ ویسیالمپیک یک مدال طال به من بدهکار است
قهرمان کش��تی فرنگی جهان گفت: المپیک در کش��تی فرنگی یک 

مدال طال به من بدهکار است که در مسابقات ریو خواهم گرفت.
س��عید عبدولی با اش��اره به اینکه در آمادگی کامل قرار دارد، تاکید 
کرد: خوش��بختانه تمرینات بسیار مناسبی را انجام داده ایم و طی ۵ 
ماه گذش��ته با تمام توان برای گرفتن کاپ مسابقات جهانی و مدال 

المپیک تالش کردم.
عض��و تیم ملی کش��تی فرنگی ای��ران تاکید ک��رد: درالمپیک قبل، 
 هم��گان ش��اهد حق خوری داور در مس��ابقه من بودن��د و امیدوارم 
در این دوره وضعیت به گونه ای نباش��د که تیم های مختلف کشور 

گرفتار ناداوری شوند.
عبدول��ی ب��ا اش��اره ب��ه ب��ازی ه��ای جهان��ی ش��یراز نی��ز گفت: 
اکث��ر رقب��ای المپیک��ی م��ن در مس��ابقات جهانی ش��یراز حضور 
 دارن��د ک��ه ای��ن رودرروی��ی قب��ل از المپیک ب��ه طور حت��م زیبا 

خواهد بود.
وی یادآور ش��د: کاپ قهرمانی جهان را به مردم و مس��ئوالن شیراز 
و اس��تان فارس تقدیم خواهیم کرد زیرا طی مدت گذش��ته بهترین 

برخوردها را از آنها دیده ایم.
عض��و تی��م ملی کش��تی فرنگی کش��ور تاکید ک��رد: مردم ش��یراز 
 خونگرم و با محبت هس��تند و تنها کاری که از دس��ت ما بر می آید، 

اهدای قهرمانی جهان به آنها است. 
 مس��ابقات جهانی کش��تی فرنگی روزهای30 و 31 اردیبهش��ت ماه 

در شیراز برگزار می شود.

مدیران سپاهانی صحبت های اولیه خود را با عبدا... ویسی انجام داده اند و 
این مربی ظرف چند روز آینده پاسخ این تیم را خواهد داد.

 ب��ا اتم��ام لی��گ برت��ر پانزده��م و ناکام��ی س��پاهان و ق��رار گرفت��ن 
 در رتب��ه یازده��م جدول رده بندی مس��ئوالن تیم برای لیگ ش��انزدهم 
 به سرعت بر نامه ریزی خود را انجام دادند. مدیر عامل و هیئت مدیره سپاهان 
از روز ش��نبه جلس��ات خود را برگزار کردند و به چند گزینه برای قبول 
 هدای��ت زردپوش��ان اصفهانی هم دس��ت پی��دا کردند. هم��ان طور که 
از قبل ش��نیده می شد، عبدا... ویسی گزینه نخس��ت سپاهانی ها است و 
صحبت های اولیه هم با این مربی صورت گرفته است و قرار بر این است 
که ویس��ی ظرف چند روز آینده پاس��خ این تیم اصفهانی را بدهد. البته 
ویس��ی گزینه اول و آخر سپاهانی ها نیس��ت و چند گزینه دیگر از جمله 

مربیان خارجی مدنظر مدیران این تیم اصفهانی است.
مربیان خارجی این فهرس��ت همگی سابقه سرمربیگری در ایران را دارند 
و فعال سپاهانی ها قصد انتخاب مربی خارجی بدون سابقه حضور در ایران 
را ندارن��د. همچنین پیش از این قاس��م زاغی نژاد، س��رمربی تیم فو تبا ل 
س��پاهان اعالم کرده بود که۵0 درصد از مطالب��ات کادرفنی و بازیکنان 
پرداخت نش��ده اس��ت که مدیران س��پاهانی هم برنامه ای برای پرداخت 
 ای��ن معوق��ات دارند. با توجه ب��ه افت کیفی برخی از بازیکنان س��پاهان 
در لیگ پانزدهم س��پاهانی ها حساب ویژه ای بر روی سربازان خود انجام 
داده اند و بازیکنانی همچون علی حمودی، شجاع خلیل زاده و ... با توجه 
به قراردادش��ان پس از اتمام فصل باید به این تیم باز گردند و س��پاهان 

رضایت نامه برای انتقال این بازیکنان به تیم های دیگر نخواهد داد.

نماین��دگان ایران در دیدار رفت از مرحله یک هش��تم نهایی رقابت های 
 لی��گ قهرمانان آس��یا طی ام��روز و فردا به مصاف حریف��ان اماراتی خود 

می روند.
تیم تراکتورسازی که این روزها یکی از بهترین تیم های فوتبال ایران است 
و به عنوان صدرنشین گروه C راهی مرحله یک هشتم نهایی شده است، 
ساعت 20:4۵ دقیقه ) به وقت محلی ( امروز در ورزشگاه آل مکتوم دوبی 

با النصر امارات دیدار خواهد داشت.
تراکتورسازی در مرحله گروهی رقابت ها در فاصله یک هفته مانده به پایان 
مس��ابقات صعود خود را به مرحله بعدی قطعی کرده بود. تراکتورس��ازی 
برای نخس��تین بار اس��ت که تا این مرحله از رقابت ها باال می آید البته 
النصر موقعیت بهتری نسبت به حریف ایرانی خود در لیگ قهرمانان آسیا 

از حیث سابقه تاریخی دارد.
تراکتورس��ازی ش��انس اندکی برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان 
آس��یا در فصل آینده دارد و سرنوشت این تیم در فینال جام حذفی ایران 
مش��خص می ش��ود، اما قهرمانی در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان 
که البته وظیفه دش��واری هم هس��ت می تواند برای این باشگاه ایرانی و 

طرفدارانش بسیار خوشایند و افتخارآفرین باشد.
دیگ��ر نماینده ای��ران ذوب آهن هم س��اعت19:40 به وق��ت محلی روز 
چهارش��نبه در ورزشگاه بن زاید با العین دیدار خواهد کرد. ذوب آهن هم 
به عنوان صدرنش��ین گروه B و با شرایطی به مراتب بهتر از تراکتورسازی 
به یک هشتم صعود کرده و همه اینها داللت بر این دارد که نماینده ایران 

از آمادگی خوبی برای رویارویی با حریف اماراتی برخوردار است.

 ب��ا وجود فرصت کوتاه��ی که تا بازی ه��ای المپیک 2016 
باق��ی مانده، اما حاش��یه های فدراس��یون های بدون رییس 

همچنان به قوت خود باقی است.
دولت جدید که روی کار آمد محمود گودرزی به عنوان وزیر 
ورزش اع��الم کرد یکی از اولویت های��ش برگزاری انتخابات 
فدراس��یون هایی اس��ت که مدت هاس��ت با سرپرست اداره 
می ش��وند و البته این کار توسط معاونت قهرمانی انجام شد، 
اما وقتی به سرپرس��تی طوالنی مدت برخی از فدراسیون ها 
نگاه��ی بیندازیم می بینی��م در دوره جدی��د وزارت ورزش 
 هم مش��کالتی در برگزاری برخی از انتخابات وجود داش��ت 
و در تع��دادی از فدراس��یون ها ش��اهد طوالن��ی مدت دوره 
سرپرس��تی بودیم که بعضا مش��کالتی را هم به وجود آورد. 
کم نیس��تند تعداد فدراسیون هایی که در دوره گودرزی نیز 
با سرپرس��تی به صورت طوالنی مدت اداره شدند. نکته بارز 
این مثال ها را می توان در فدراسیون های اسکی، تنیس روی 
میز، جودو، پزشکی ورزش��ی، دوومیدانی و قایقرانی و حتی 
مدیریت باش��گاه های استقالل و پرس��پولیس که هواداران 

میلیونی دارند، دید.
دوره سرپرس��تی در اس��کی با حضور ناصر طالبی یک سال 
طول کش��ید، در تنیس روی میز10 ماه، در پزشکی ورزشی 
اس��دی 6 ماه فعالیت داش��ت و بعد از آن محمد تقی خانی 
روی کار آمد و 8 ماه بعد از آن باالخره انتخابات برگزار شد.

جودو بدون رییس ناک اوت شد!
اما حاشیه های این روزهای فدراسیون بدون رییس در جودو 
بیش از س��ایر فدراس��یون ها نقل محافل خبری شده است. 
جودو رش��ته ای المپیکی اس��ت که این روزها با حاشیه های 
زیادی روبه رو ش��ده و وزارت ورزش ه��م به این نکته توجه 
نمی کند. در فاصله کمتر از 3 ماهی که به بازی های المپیک 
باقی مانده به جای س��وهان روح ورزش��کاران ش��دن، باید 
آرامش را ایجاد کند تا ملی پوشان ایران بدون دغدغه سهمیه 

المپیک بگیرند.
حاش��یه های ایجاد شده در نتایج ورزش��کاران در مسابقات 
گرندپری کامال مشخص بود. ورزشکاران یکی پس از دیگری 
در گردونه رقابت ها کنار رفتند و سهمیه ها نیز به خطر افتاد. 
در نهایت با اعالم فدراس��یون جهانی 3 س��همیه برای ایران 

قطعی شد.
محمد رستگار، رییس س��ابق فدراسیون جودو در مردادماه 
 سال گذشته از س��مت خود استعفا کرد و بعد از آن بود که 
کم کم حاش��یه ها ش��روع ش��د. البته مدت ها طول کش��ید 
تا وزارت ورزش اس��تعفای رس��تگار را قبول کند و باالخره 
آذرماه س��ال 94 این اتفاق افتاد و رشید خدابخش به عنوان 
سرپرس��ت فعالیتش را آغاز کرد، اما اینج��ا پایان کار جودو 

نبود.

بع��د از اعالم آغاز ثبت نام برای ریاس��ت فدراس��یون جودو، 
خدابخش که ۵ ماهی را در این فدراس��یون حضور داش��ت 
از س��مت خود اس��تعفا و برای ریاس��ت ثبت نام کرد. وزارت 
ورزش هم بعد از این اتفاقات گواری را به عنوان سرپرس��ت 

معرفی کرد.
اسکی؛ عصر یخبندان در ایران

بعد از دوره طوالنی مدت سرپرس��تی ناصر طالبی در اسکی، 
باالخره انتخابات برگزار ش��د و وی بر مسند قدرت نشست، 
اما نه تنها با ریاس��ت وی حاش��یه ها کاهش پیدا نکرد، بلکه 
وی در مدت یک س��الی که در فدراس��یون اس��کی حضور 
داش��ت، عالوه بر بدهی هایی که ایجاد کرده بود، نتوانس��ت 
 حتی یک مس��ابقه بین المللی را که در تقویم جهانی به ثبت 

رسیده بود، برگزار کند.

بعد از اس��تعفای دسته جمعی مربیان و روسای کمیته های 
مختل��ف، طالب��ی ف��رار را بر ق��رار ترجی��ح داد ت��ا دوباره 
 وزارت ورزش سرپرس��تی را برای فدراس��یون انتخاب کند. 
 احم��د س��عادتمند بع��د از سرپرس��تی طوالن��ی مدت��ش 
در تنیس روی میز این بار به اس��کی آمد تا ش��رایط را برای 
برگزاری انتخابات فراهم کند، اما بعد از 2 ماه تش��خیص داد 

که بهترین راه این است تا نامزد ریاست شود.
کاراته؛ رییس از جاده کویر می آید؟

علیرضا س��مندر، رییس فدراس��یون کاراته اواخ��ر مهرماه 
 94 از س��مت خ��ود کن��ار رف��ت و ی��ک روز بع��د از آن 

سیدحسن طباطبایی به عنوان سرپرست معرفی شد. 
حاال بیش از یک س��ال از دوره سرپرستی فدراسیون کاراته 
می گ��ذرد، اما همچن��ان خبری از برگزار انتخابات نیس��ت. 
اسفندماه ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون انجام شده، 
ح��اال باید دی��د وزارت ورزش چه زمانی را ب��رای انتخابات 

مشخص می کند.
در دوره سرپرستی طباطبایی شرایط مساعدی در فدراسیون 
برقرار بوده، اما این موضوع مانند آتش زیر خاکس��تر اس��ت 
چرا که بع��د از آمدن رییس جدید موجی از انتقادات به راه 
می افتد. شنیده شده یکی از گزینه ها که به شدت مورد تایید 
وزارت ورزش هم قرار گرفته از جاده کویری به سمت تهران 
اس��ت، اما مخالفان زیادی هم دارد ک��ه با روی کار آمدنش 
حاش��یه ها کم نخواهد ب��ود. یکی از ایراداتی که مس��ئوالن 
وزارت ورزش از دوره قبل��ی می گرفتند طوالنی مدت بودن 
دوره سرپرستی بود، اما به نظر می رسد در این دوره نیز این 
موضوع به خوبی مدیریت نشد، به همین دلیل با حاشیه هایی 
که به وجود آمد در برخی از رش��ته ها حتی خطر تعلیق هم 
مطرح ش��د. حاال باید دید وزارت ورزش در این فاصله حدود 
80 روزی که به بازی های المپیک مانده چطور می تواند این 
موضوع را مدیریت کند تا فدراسیون ها از بحران خارج شوند.

 کیانوش رس��تمی در اردوی اردبیل به س��ر نم��ی برد و به 
 تنهایی تمرین می کند. اکنون سوال این است که آیا تصمیم 
 کمیته فنی وزنه ب��رداری مبنی بر کوتاه آم��دن مقابل این 

وزنه بردار تصمیمی به جا است یا نابه جا؟
در رقابت های جهانی هیوستون کیانوش رستمی در آستانه 
کسب مدال طالی دسته 8۵ کیلوگرم بود که وزنه از دستش 
رها شد، اما ماجرا فقط به از دس��ت رفتن وزنه او ختم نشد. 
حرف و حدیث های فراوانی پیرامون بازیکن ساالری پیش 
آمد که بخشی از آن هم از رسانه ها در معرض دید همگان قرار 
گرفت. اکنون تیم ملی در اردبیل تمرین می کند، اما بدون 
رستمی. کاروان ورزشی ایران و به ویژه وزنه برداری در یکی از 
سخت ترین ادوار تاریخ به سر می برد. به نظر می رسد و البته 
پیش بینی می شود وضعیت مدال آوری ایران در ریو 2016 
خوب نباشد. وزنه برداری ایران در لندن 2012 با مربیگری 
کورش باقری موفق ش��د یک مدال طال ) بهداد س��لیمی (، 
دو نقره ) سجاد انوش��یروانی و نواب نصیر شالل ( و یک برنز 
)کیانوش رستمی( کسب کند. اما با شرایطی که وزنه برداری 
ایران در آن به سر می برد تکرار چنین موفقیتی دور از ذهن 
 به نظر می رس��د که البته کاروان ورزش ای��ران برای تکرار 

مدال های دور قبل کار دشواری پیش رو دارد.
بحران بی مدالی!

در این ش��رایط، وزنه برداری مثل رستمی حاضر نمی شود 
با دیگر وزنه ب��رداران تمرین کند با این ح��ال کمیته فنی 
 به وی اجازه چنی��ن کاری را می دهد. ش��اید بحران مدال 
 به حدی اس��ت که کمیته را مجاب کرده تا ب��ا این تصمیم 
غیر اصولی رستمی کنار بیاید. در واقع فدراسیون وزنه برداری 
حاضر شده با این رفتار خودسرانه کنار بیاید تا مبادا شانس 
 کسب مدال از دست برود که این امر به بازیکن ساالری منجر 
می ش��ود چون تضمینی وجود ندارد که از این پس ش��اهد 
چنین رفتارهایی نباشیم. البته با توجه به حساسیت ورزش 
کشور در برهه فعلی که نیاز مبرم به کسب افتخار در میادین 
بین المللی احساس می شود، می توان عینک خوش بینی 
به چشم زد و تصمیم کمیته فنی را نرمش قهرمانانه قلمداد 
کرد تا دست کم شانس کسب مدال برای وزنه برداری ایران 

از دست نرود.
جامعه باید قضاوت کند

در خصوص اتفاق ناخوش��ایندی که این روزها ش��اهد آن 
هستیم باید جامعه ورزش قضاوت کند و شاید گذشت زمان 
است که درست یا غلط بودن این تصمیم را مشخص می کند. 
به هر حال اگر وزنه برداری و متعاقبا کاروان ایران با رستمی 
صاحب مدال شود، اتفاق مهمی است، اما تصور کنید با نوع 
اختالفی که ناخودآگاه بین این وزنه بردار و کادرفنی پیش 

می آید، دست ایران از مدال کوتاه بماند. آن موقع فدراسیون 
هم قهرمانی را باخته و هم اخالق را. به هر حال کمیته فنی 
که با تنها تمرین کردن این وزنه بردار کنار آمده، باید به فکر 
آینده کار هم باش��د چون انوش��یروانی قطعا نسبت به این 

شرایط رضایت ندارد.
ریشه در گذشته است

در خصوص بازیکن س��االری در وزنه ب��رداری باید نگاهی 
 دورتر داشت. به هر حال این اتفاقی نیست که یک شبه رخ 
داده باش��د. ش��اید به عبارت بهتر بتوان گف��ت بروز چنین 
اتفاقاتی باید از مدت ها قبل شناسایی و ریشه کن می شد. 
هرچند که نقش فدراس��یون حال حاضر هم برای مواجهه 
با چنین م��واردی در آین��ده تاثیرگذار اس��ت. اتفاقات تلخ 
هیوستون که رسانه ای هم شد و موضع منفعل فدراسیون 

وزنه برداری، از ذهن جامعه زدوده نمی شود.
فدراسیون بر سر دوراهی

حرف آخر اینکه فدراس��یون وزنه برداری در وضعیت آچمز 
قرار گرفته است. البته اگر چنین اتفاقی در هر جامعه قانونمند 
دیگری رخ می داد بی تردید رای به کنار گذاشتن ورزشکار 
 می دادند، اما در اینجا باید مالحظ��ه کارانه رفتار کرد تنها 
به این دلیل که بخشی از بی نظمی موجود، به خود فدراسیون 
حاضر مربوط نمی شود و مشکالت، در نابه سامانی اجتماعی 
و اقتصادی هم ریش��ه دارد. فقط به امی��د اینکه این نرمش 

خردمندانه به رواج بازیکن ساالری منجر نشود!

 پرچم200 متری حضرت علی بن موس��ی الرضا علیه السالم س��ه ش��نبه هفته آینده با حضور مسئوالن 
آس��تان قدس رضوی، کمیته ملی المپیک و مدیران ورزش��ی، طی 

مراسمی در محل کمیته نصب و به اهتزاز در خواهد آمد.
سیزدهمین نشس��ت کمیته فرهنگی کمیته ملی المپیک در محل 
کمیته برگزار شد. در این نشست مهندس هاشمی طبا، دکتر اصغر 
رحیمی، سیدامیر حسینی، مهدی فراهانی، مجید ندیری، محمود 
عبدالهی، حجت السالم کریمی و مس��عود موسوی حضور داشتند.

در این نشس��ت مقرر ش��د با توجه به مقارن بودن میالد با سعادت 
هشتمین اختر تابناک امامت با بازی های المپیک 2016 و نامگذاری 
کاروان ورزشی المپیکی کش��ورمان به این رقابت ها با نام امام رضا 
 )ع( از س��وی هیئت اجرایی کمیته، طی مراسمی پرچم200 متری 
امام رضا )ع( سه ش��نبه هفته آینده 4 خرداد ماه در محل کمیته با حضور مسئوالن آستان قدس رضوی، 

مسئوالن کمیته ملی المپیک و مدیران ورزشی و جمعی از قهرمانان در محل کمیته نصب می شود.

در حالی که مدیر برنامه های طارمی پیش تر با طاهری ب��رای تمدید قرارداد به مدت دو فصل دیگر به توافق 
رسیده بود، جدایی این بازیکن از تیم پرسپولیس قطعی شد.

 یک��ی از کس��انی ک��ه در زمین��ه نق��ل و انتق��ال بازیک��ن ایرانی 
به تیم های اروپایی دستی بر آتش دارد به طور جدی در تالش است 
 که مقدمات حضور این بازیکن را در یک تی��م اروپایی فراهم کند 
و از این بازیکن و مدیر برنامه اش تایید نهایی گرفته است که روند 

این مذاکرات را دنبال کند.
 برانکو قبال به مه��دی طارمی گفت��ه بود که یک��ی دو فصل دیگر 
در پرس��پولیس بازی کند و بعد از باتجربه ش��دن راهی اروپا شود 
در حالی که هم اکنون ش��اهد هس��تیم س��ردار آزمون و علیرضا 
 جهانبخش که تجربه کمتری نس��بت به مهدی طارمی داش��تند 

در فوتبال اروپا حضور موفقی دارند. گفتنی است مهدی طارمی و همچنین مدیر برنامه های وی این تصمیم  
را به صراحت به باشگاه اعالم کرده اند.

جدایی مهدی طارمی از پرسپولیس قطعی شدنصب پرچم 200 متری امام رضا )ع( در محل کمیته ملی المپیک 

مدیریت ورزش با سرپرست های دورهمی!

 وزارتی که دلش با » رییس « نیست

نرمش خردمندانه یا رواج بازیکن ساالری؛

فدراسیون وزنه برداری بر سر دوراهی کیانوش رستمی
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مفاد آرا
2/225 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سندر سمى 
برابر آراء صــادره هيات هاى اول و دوم موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى بخش 14 ثبت اصفهان تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است. لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به 
شــرح زير به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

1- راى شماره 6300 مورخ 94/10/30 آقاى محمد اشكش فرزند خانعلى 
به شماره كالسه 2411 و به شماره شناسنامه 54 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1142230821 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
320 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 690 فرعــى از 99 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل 317743 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

2- راى شــماره 7828 مورخ 94/11/28 آقاى مهــدى رضايى آدريانى 
فرزند نصراله به شماره كالســه 6655 و به شــماره شناسنامه 3085 
صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1140683594 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 152/85 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
398 فرعى از 107 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل ســند 117939 ثبت در صفحه 415 دفتر 184 و ثبت 

صفحه 519 دفتر 30 امالك  مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

3- راى شــماره 6200 مورخ 94/10/27 آقاى رجبعلــى رحيمى اندانى 
فرزند كرمعلى به شماره كالسه 1975 و به شماره شناسنامه 62 صادره 
از خمينى شهر به شــماره ملى 1141479672 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ يكباب مغازه  و طبقه فوقانى به مساحت 39/20 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 17 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل ســند 31363 مورخ 83/10/10 

دفترخانه 38 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

4- راى شماره 6201 مورخ 94/10/27 خانم فاطمه طاهرى اندانى فرزند 
رمضان به شماره كالسه 0826 و به شماره شناسنامه 2912 صادره از 
اصفهان به شماره ملى5649201706  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب مغازه  و طبقه فوقانى به مساحت 39/20 متر مربع مفروز و مجزى 
شــده از پالك 17 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 102845 مورخ 76/12/24 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

5- راى شــماره 7090 مورخ 94/11/17 آقاى عباسعلى قديمى خوزانى 
فرزند قدمعلى به شــماره كالسه 0376 و به شــماره شناسنامه 22620 
صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1140225774 نسبت به 2/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب مغازه به مســاحت 28/20 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 1189 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 115 دفتر 613 امالك 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

6- راى شــماره 7089 مورخ 94/11/17 آقاى قدمعلــى قديمى خوزانى 
فرزند رجبعلى به شماره كالسه 0377 و به شــماره شناسنامه 11126 
صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1140364261 نسبت به 3/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب مغازه به مســاحت 28/20 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 1189 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 327 دفتر 263 امالك 

مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

7- راى شماره 4631 مورخ 94/09/27 آقاى اصغر خسروى فروشانى 
فرزند غالمرضا به شــماره كالسه 1760 و به شــماره شناسنامه 118 
صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1141667509 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه به استثناى ثمنيه اعيانى 4 دانگ به مساحت 205/95 متر مربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 324 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حــوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل ســند 134580 مورخ 

91/07/02 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

8- راى شــماره 4632 مورخ 94/09/27 آقاى غالمحســين خاكسارى 
رنانى فرزند غالمعلى به شماره كالسه 1409 و به شماره شناسنامه 110 
صادره از اصفهان به شــماره ملى 1290060185 نســبت به ششدانگ 
يكباب كارگاه به مســاحت 400/04 متر مربع مفروز و مجزى شــده از 
پالك 1211 فرعــى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 307 دفتر 378 امالك  مالحظه و 

محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

9- راى شماره 6290 مورخ 94/10/30 آقاى سيف اهللا رحيمى فرزند على 
به شماره كالسه 3804 و به شماره شناســنامه 290 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141617609 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 241/40 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
727 فرعى از 112 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 86460 مورخ 74/06/22 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

10- راى شماره 6293 مورخ 94/10/30 خانم زينت كمالى اندانى فرزند 
حسن به شماره كالسه 1070 و به شماره شناسنامه 76 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141672261 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 241/40 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
727 فرعى از 112 اصلــى  واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شــامل وكالتنامه 12836 مورخ 93/08/17 دفترخانه 322 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

11- راى شماره 6304 مورخ 94/10/30 آقاى سعيد رحيمى فرزند سيف 
اله به شماره كالسه 1071 و به شماره شناسنامه 1130145700 صادره 
از خمينى شهر به شــماره ملى 1130145700 نسبت به 2 دانگ مشاع از 

ششدانگ يكباب خانه به مساحت 145/35 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 746 فرعى از 112 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شــامل ثبت در صفحات 556 و 281 دفاتر 552 و 664 

امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

12- راى شماره 6301 مورخ 94/10/30 خانم زينت كمالى اندانى فرزند 
حسن به شماره كالسه 3805 و به شماره شناسنامه 76 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141672261 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 145/35 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
746 فرعى از 112 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل ثبت در صفحات 556 و 281 دفاتر 552 و 664 امالك 

مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

13-راى شماره 6307 مورخ 94/10/30 خانم زهره كاظمى فرزند محمود 
به شماره كالسه 1072 و به شــماره شناسنامه 1130341038 صادره 
از خمينى شهر به شــماره ملى 1130341038 نسبت به 2 دانگ مشاع از  
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 145/35 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 746 فرعى از 112 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شــامل ثبت در صفحات 556 و 281 دفاتر 552 و 664 

امالك مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

14-راى شماره 6087 مورخ 94/10/26 آقاى احسان شفيعى دستگردى 
فرزند قاسم به شماره كالســه 3381 و به شماره شناسنامه 76 صادره 
ازخمينى شهر به شــماره ملى 1142228177 نسبت به ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 187/5 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 981 
فرعى از 98 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر 
مع الواسطه از مالك رســمى مصطفى كدخدايى و نجف على كدخدايى و 
طى قولنامه عادى و عدم دسترســى به مالك رســمى مالحظه و محرز 

گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

15- راى شــماره 6047 مورخ 94/10/25 آقاى سعيد جبل عاملى فرزند 
اكبر به شماره كالسه 1771 و به شماره شناسنامه 666 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141083817 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
مسكونى و مغازه متصله به مســاحت 99/65 متر مربع مفروز و مجزى 
شده از پالك 492 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند 41902 مورخ 87/01/21 دفترخانه 35 ثبت 

در صفحه 338 دفتر 515 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

16- راى شــماره 7087 مورخ 94/11/17 خانم فاطمه رضايى آدريانى 
فرزند قربانعلى به شــماره كالسه 4030 و به شــماره شناسنامه 4190 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1140690205 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه  به مســاحت 345/03 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 415 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل قباله ازدواج 257112 شماره ترتيب 

14085 مورخ 75/02/29 دفترخانه 53 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

17- راى شماره 7088 مورخ 94/11/17 مصطفى حاجى باقرى فروشانى 
فرزند عباس به شماره كالســه 4028 و به شــماره شناسنامه 12942 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى  1140505602نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه  به مســاحت 345/03 متر مربع مفروز و 
مجزى شــده از پالك 415 فرعى از 107 اصلى واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ســند 142975 مورخ 82/03/03 
دفترخانه 73 و ســند 51599 مورخ 70/03/09 دفترخانه 59  مالحظه و 

محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

18-راى شــماره 1657 مــورخ 94/12/21 خانم اعظــم دهقانى حبيب 
آبادى فرزند رحمت اله به شماره كالســه 0428 و به شماره شناسنامه 
62 صادره از اصفهان به شماره ملى 1286823196 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه  به اســتثناى ثمنيه اعيانى به مســاحت 95 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 1/1 فرعى از 99 اصلى واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل ســند 49583 مورخ 69/05/13 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

19-راى شــماره 1626 مــورخ 94/12/20 آقــاى رســول ســعيدى 
ورنوســفادرانى فرزند نعمت اله به شماره كالســه 4404 و به شماره 
شناســنامه 166 صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1141029480 
نسبت به ششدانگ يكباب كارگاه ســنگتراش  به مساحت 399/50  متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 250 فرعــى از 119 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 18322 مورخ 

47/06/03 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

20- راى شماره 2323 مورخ 94/12/27 آقاى غالمرضا حاجى حيدرى 
فرزند حسن به شماره كالسه 6692 و به شماره شناسنامه 1404 صادره 
از خمينى شهر به شــماره ملى 1141251140 نسبت به ششدانگ يكباب 
خانه نيمه تمام به مســاحت 218 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
116 فرعى از 327 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 21545 مورخ 91/11/15 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

21-راى شماره 7783 مورخ 94/11/27 خانم زهره سبحانى فروشانى 
فرزند عبدالرضا به شماره كالسه 0310 و به شماره شناسنامه 12892 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1140505106 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه  به مســاحت 267/22 متر مربع مفروز و 
مجزى شــده از پالك 1266 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل ســند 87432 مورخ 91/06/02 
دفترخانه 46 و ثبت در صفحه 525 دفتر 554 و صفحه 456 دفتر 500 و 

صفحه 32 دفتر 171 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

22- راى شماره 7784 مورخ 94/11/27 آقاى محمد على آقائى فروشانى 
فرزند محمد مهدى به شماره كالسه 0309 و به شــماره شناسنامه 64 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1141611627 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه  به مســاحت 267/22 متر مربع مفروز و 
مجزى شــده از پالك 1266 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل ســند 87432 مورخ 91/06/02 
دفترخانه 46 و ثبت در صفحه 525 دفتر 554 و صفحه 456 دفتر 500 و 

صفحه 32 دفتر 171 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
23- راى شــماره 6042 مــورخ 94/10/25 آقــاى عليرضا مشــهديان 
خوزانى فرزند رجبعلى به شماره كالســه 1241 و به شماره شناسنامه 
11927 صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1140372319 نسبت به 
ششــدانگ يكباب خانه  به مســاحت 145/97 متر مربع مفروز و مجزى 
شده از پالك 8 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 272 دفتر 277 امالك مالحظه و 

محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

24- راى شــماره 6996 مورخ 94/11/14 آقاى غالمحســين موذنى نيا  
فرزند خداداد به شماره كالسه 0235 و به شماره شناسنامه 162 صادره 
از خمينى شهر به شــماره ملى 1140856421 نسبت به ششدانگ يكباب 
ساختمان  به مســاحت 142/50 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
32 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شامل سند 207379 مورخ 90/07/25 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

25- راى شــماره 4085 مــورخ 94/09/14 خانــم پــوران منصورى 
ورنوســفادرانى  فرزند نصراله به شــماره كالســه 6588 و به شماره 
شناسنامه 2860 صادره از خمينى شــهر به شماره ملى 1141197251 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 195/69 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 1346 فرعى از 85 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل سند رسمى  
106303 مورخ 77/06/28 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
26- راى شماره 4084 مورخ 94/09/14 آقاى حسينعلى نجفى خوزانى  
فرزند ابوالقاسم به شــماره كالسه 6587 و به شــماره شناسنامه 489 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1141651734 نسبت به 3دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 195/69 متر مربع مفروز و 
مجزى شــده از پالك 1346 فرعى از 85 اصلى واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل ســند 46529 مورخ 77/05/19 

دفترخانه 21 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

27- راى شــماره 4872 مورخ 94/09/30 آقاى حسين نصر اصفهانى  
فرزند ناصر به شماره كالســه 0816 و به شــماره شناسنامه 58175 
صادره از اصفهان به شــماره ملى 1281008222 نســبت به ششدانگ 
يكباب كارگاه به مساحت 405 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك  88 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 
229616 مورخ 94/07/06 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
28- راى شــماره 2232 مــورخ 94/12/27 خانم فاطمــه داورى دولت 
آبادى فرزند حسين به شماره كالسه 0515 و به شماره شناسنامه 381 
صادره از اصفهان به شماره ملى 1286532299 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 101/50 متر مربع مفروز و مجزى 
شده از پالك 187/3 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 44308 مورخ 92/07/13 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

29- راى شماره 2231 مورخ 94/12/27 آقاى مرتضى كريمى خوزانى 
فرزند رضا به شــماره كالســه 0514 و به شماره شناســنامه 43867 
صادره از اصفهان به شماره ملى 1280864265 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 101/50 متر مربع مفروز و مجزى 
شده از پالك 187/3 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 44308 مورخ 92/07/13 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

30- راى شــماره 7864 مــورخ 94/11/28 آقــاى عــزت اهللا گيالنــى 
ورنوسفادرانى  فرزند عبدالحســين به شماره كالسه 2559 و به شماره 
شناســنامه 374 صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1140985337 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 170/88 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 279 فرعــى از 118 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 219007 مورخ 
92/06/13 دفترخانــه 73 ثبت در صفحــه 512 و 515 دفتر 637  امالك 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

31- راى شــماره 7865 مــورخ 94/11/28 خانــم بتــول گيالنى اصل 
ورنوســفادرانى  فرزند محمد به شــماره كالســه 2558 و به شــماره 
شناســنامه 334 صادره از دولت آباد به شــماره ملــى 6609560064 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 170/88 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 279 فرعــى از 118 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 219007 مورخ 
92/06/13 دفترخانــه 73 ثبت در صفحــه 512 و 515 دفتر 637  امالك 

مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

32- راى شماره 8441 مورخ 94/04/25 آقاى على محمود صالحى  فرزند 
على مومن به شــماره كالسه 2863 و به شــماره شناسنامه 51 صادره 
از فريدن به شــماره ملى 5759500643 نســبت به 4/5 دانگ مشــاع از 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 182/90 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 824 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند رسمى 320136 مورخ 52/08/19 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

33- راى شماره 1025 مورخ 95/02/04 خانم مريم محمدى  فرزند محمد 
به شماره كالسه 1128 و به شماره شناسنامه 883 صادره از فريدن به 
شماره ملى 5759409662 نسبت به 1 دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 182/90 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 824 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر 
شــامل ســند 220136 مورخ 92/08/19 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

34- راى شــماره 1026 مورخ 95/02/04 آقاى فــرزاد محمود صالحى  
فرزند على به شماره كالسه 1129 و به شماره شناسنامه 1271478846 
صادره از اصفهان  به شــماره ملى 1271478846 نســبت به 0/5 دانگ 
مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 182/90 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 824 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ســند 220136 مورخ 82/08/19 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

35- راى شــماره 4865 مورخ 94/03/29 خانم فاطمــه پرنده خوزانى  
فرزند ناصر به شماره كالسه 5421 و به شماره شناسنامه 1589 صادره 
از خمينى شهر به شــماره ملى 1141324873 نسبت به 2/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 203/23 متر مربع مفروز و مجزى 
شده از پالك 115 فرعى از 113 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر شامل سند مالكيت مشاعى صفحات 20، 105، 243 

دفاتر 379 و 564 امالك  مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

36-راى شــماره 4864 مــورخ 94/03/29 آقــاى حميــد مختــارى
 خوزانى  فرزند خداداد به شماره كالســه 5488 و به شماره شناسنامه 
414 صادره از خمينى شــهر به شــماره ملى 1141707497 نسبت به 
3/5 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 203/23 متر مربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 115 فرعى از 113 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل ســند مالكيت مشــاعى 
صفحات 20، 105، 431 دفاتر 379 و 564 امالك  مالحظه و محرز گرديده 

است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

37- راى شماره 7844 مورخ 94/11/28 خانم فاطمه طحان  فرزند على 
به شماره كالسه 2360 و به شماره شناسنامه 14448 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1140143239 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به 
اسثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مساحت 78/87 متر مربع مفروز و مجزى 
شده از پالك 112 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 22904 مورخ 73/05/03 دفترخانه 35 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

38-راى شــماره 7856 مــورخ 94/11/28 خانم منصوره هاشــم پور 
فروشانى  فرزند حيدر به شماره كالســه 0091 و به شماره شناسنامه 
216 صادره از اصفهان به شماره ملى 1284285456 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه به استثناى بهاى ثمنيه اعيانى  به مساحت 148/63 متر مربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 663 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 65294 مورخ 68/07/24 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

39- راى شــماره 0985 مورخ 95/01/30 آقاى الياس هارون الرشيدى  
فرزند رضى به شماره كالسه 1453 و به شماره شناسنامه 968 صادره 
از فريدونشهر به شــماره ملى 1129214176 نسبت به ششدانگ يكباب 
خانه دو طبقه  به مساحت 83 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 2437 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر 
شامل ثبت در صفحه 435 دفتر 538 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
40- راى شماره 1226 مورخ 95/02/08 آقاى محمد مهدى عادلى احمد 
آبادى  فرزند حسين به شماره كالسه 0132 و به شماره شناسنامه 6800 
صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1140630350 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 176/00 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 2 
فرعى از 58 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر 
شامل ثبت در صفحه 336 دفتر 585 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
41- راى شماره 1223 مورخ 95/02/08 آقاى محمد مهدى عادلى احمد 
آبادى  فرزند حسين به شماره كالسه 3292 و به شماره شناسنامه 6800 
صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1140630350 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 356/60 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 2 
فرعى از 58 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر 
شامل ثبت در صفحه 336 دفتر 585 امالك مالحظه و محرز گرديده است.

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
42- راى شماره 2264 مورخ 94/12/27 آقاى غالمرضا قورچانى  فرزند 
عباس به شماره كالسه 0360 و به شماره شناســنامه 11155 صادره 
ازخمينى شهر   به شماره ملى 1140364561 نسبت به  ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 126/80 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 608 
فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شامل ثبت در صفحه 515 دفتر 358 امالك مالحظه و محرز گرديده 

است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

43-راى شماره 3104 مورخ 94/02/31 خانم كبرى بديهى سدهى  فرزند 
محمد تقى به شماره كالسه 4892 و به شماره شناسنامه 12337 صادره 
از خمينى شهر به شماره ملى 1283233754 نسبت به ششدانگ يكباب 
خانه و طبقه فوقانى به مساحت 113/15 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 1307 فرعى از 99 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند مالكيت مشاعى صفحه 134 دفتر 228 امالك 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

44- راى شماره 5717 مورخ 94/10/17 آقاى على اعاليى ورنوسفادرانى 
فرزند محمد على به شماره كالســه 0692 و به شماره شناسنامه 1131 
صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1141248409 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه دو طبقه به مساحت 164/55 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 23 فرعى از 121 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 90310 مورخ 91/12/24 دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

45-راى شماره 9996 مورخ 94/06/31 آقاى حسن بنائيان مفرد  فرزند 
اكبر به شماره كالسه 3429 و به شماره شناسنامه 645 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1285628942 نسبت به ششدانگ يكباب كارگاه به 
مساحت 97/33 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 928 فرعى از 
99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل 
سند رســمى 79108 مورخ 94/01/19 دفترخانه 112 مالحظه و محرز 

گرديده است
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

46-راى شماره 7816 مورخ 94/11/27 آقاى ســعيد زمانى فروشانى 
فرزند احمد رضا به شماره كالســه 2591 و به شماره شناسنامه 1666 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1141219311 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 93/97 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 299/1 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 4153 مورخ 92/03/04 دفترخانه 

388 مالحظه و محرز گرديده است.
ادامه در صفحه 15
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الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
47- راى شماره 7819 مورخ 94/11/27 خانم زهره آقاجانيان فروشانى 
فرزند غالمرضا به شماره كالســه 2590 و به شماره شناسنامه 2558 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1142253775 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 93/97 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 299/1 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهرشــامل ســند 4153 مورخ 92/03/04 

دفترخانه 388 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

48- راى شماره 6224 مورخ 94/10/27 آقاى نبى اهللا رضايى خوزانى 
فرزند محمد على  به شماره كالسه 3340 و به شماره شناسنامه 10498 
صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1140357931 نسبت به قسمتى از 
پالك 85/1182 كه با پالك 85/1172 توامًا تشكيل يكباب خانه را ميدهد  
به مساحت 142/50 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1182 فرعى 
از 85 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شامل ســند 113033 مورخ 78/05/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

49- راى شماره 6223 مورخ 94/10/27 آقاى نبى اهللا رضايى خوزانى 
فرزند محمد على  به شماره كالسه 3340 و به شماره شناسنامه 10498 
صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1140357931 نسبت به قسمتى از 
پالك 85/1172 كه با پالك 85/1182 توامًا تشكيل يكباب خانه را ميدهد  
به مساحت 118/41 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1172 فرعى 
از 85 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شــامل ثبت در صفحات 138 و 144 و 353 و 551 و 545 و 554 و 548 

دفاتر 21 و 325 و 329 امالك مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

50- راى شماره 4790 مورخ 94/03/28 آقاى محمد رضا فخارى  فرزند 
حسين به شماره كالسه 3225 و به شــماره شناسنامه 747 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141084627 نســبت به ششدانگ يكباب 
خانه و طبقه فوقانى به مساحت 149 متر مربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 261 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند رسمى 227011 مورخ 93/12/07 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

51- راى شــماره 5570 مورخ 94/10/16 آقاى ســيد مصطفى احمدى 
فروشــانى  فرزند ســيد مهدى به شــماره كالســه 6475 و به شماره 
شناســنامه 64 صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1141390744 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه  به مساحت 131/31 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 11 فرعى از 77 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 44531 مورخ 

56/11/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

52- راى شــماره 5569 مــورخ 94/10/16 آقاى ســيد محمد احمدى 
فروشــانى  فرزند ســيد عبداهللا به شــماره كالســه 6474 و به شماره 
شناسنامه 786353 صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1141373726 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه  به مساحت 131/31 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 11 فرعى از 77 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 44531 مورخ 

56/11/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

53- راى شماره 6093 مورخ 94/10/26 آقاى حسينعلى لطفى فر  فرزند 
حسن به شماره كالسه 1311 و به شماره شناســنامه 296 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1140945114 نســبت به ششدانگ يكباب 
مغازه به مساحت 60/48 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 2245 
فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك خمينى 
شهر مع الواسطه از مالك رسمى محمدرضا جوركش طى سند 11019 
مورخ 32/11/25 دفترخانه 61 و ارائه قولنامه عادى و عدم دسترسسى 

به مالك رسمى مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

54- راى شماره 6084 مورخ 94/10/26 آقاى قديرعلى عسگرى رنانى  
فرزند حسن به شماره كالسه 0009 و به شماره شناسنامه 292 صادره 
از اصفهان به شــماره ملى 1289835373 نســبت به ششدانگ يكباب 
مغازه به مساحت 25/65 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1040 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شامل سند 20555 مورخ 48/11/08 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

55- راى شماره 6082 مورخ 94/10/26 آقاى قديرعلى عسگرى رنانى  
فرزند حسن به شماره كالسه 0007 و به شماره شناسنامه 292 صادره 
از اصفهان به شــماره ملى 1289835373 نســبت به ششدانگ يكباب 
مغازه به مساحت 25/93 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1040 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شامل سند 20555 مورخ 48/11/08 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

56-راى شماره 6083 مورخ 94/10/26 آقاى قديرعلى عسگرى رنانى  
فرزند حسن به شماره كالسه 0011 و به شماره شناسنامه 292 صادره 
از اصفهان به شــماره ملى 1289835373 نســبت به ششدانگ يكباب 
مغازه نانوايى به مساحت 43/11 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
1040 فرعى از 99 اصلــى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 20555 مورخ 48/11/08 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

57- راى شماره 6076 مورخ 94/10/26 آقاى قديرعلى عسگرى رنانى  
فرزند حسن به شماره كالسه 0013 و به شماره شناسنامه 292 صادره 
از اصفهان به شماره ملى 1289835373 نســبت به ششدانگ سه باب 
مغازه و طبقه فوقانى مسكونى به مساحت 132/09 متر مربع مفروز و 
مجزى شــده از پالك 1040 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ســند 20555 مورخ 48/11/08 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

58- راى شماره 7903 مورخ 94/11/28 آقاى حســين نقدعلى  فرزند 
عبدالرضا به شماره كالسه 0708 و به شــماره شناسنامه 71 صادره 
از خمينى شهر به شماره ملى 1141667037 نسبت به ششدانگ يكباب 
مغازه به مساحت 78/40 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 3487 

فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شامل سند 32225 مورخ 79/12/17 دفترخانه 35 مالحظه و محرز 

گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

59- راى شــماره 1788 مــورخ 93/12/21 خانــم معصومــه زمانى 
فروشــانى  فرزند محمدعلى به شــماره كالســه 0914 و به شــماره 
شناسنامه 285 صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1141561042 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 127/48 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 930 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند رسمى 41416 مورخ 86/07/10  

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

60- راى شــماره 7079 مورخ 94/11/17 خانم ناهيــد رحيمى اندانى  
فرزند حســين بــه شــماره كالســه 1036 و به شــماره شناســنامه 
1130243338 صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1130243338 
نسبت به 76 و 67/116 سهم مشاع از 349 سهم به مساحت 329 مشاع 
متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 285 فرعى از 105 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 8897 مورخ 

92/08/12  مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

61- راى شماره 7075 مورخ 94/11/17 آقاى حيدر على كاظمى اندانى 
فرزند باقر به شماره كالسه 4395 و به شماره شناسنامه 87 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141584591 نسبت به 124 و 23/29 سهم 
مشاع از 349 سهم به مســاحت 329متر مربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 285 فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شــامل حصر وراثت 1578 مورخ 86/10/02 و سند 5942 

مورخ 87/11/21 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

62- راى شــماره 7076 مورخ 94/11/17 خانم مهيــن اصغرى اندانى  
فرزند عبدالكريم به شماره كالســه 4396 و به شماره شناسنامه 112 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1141554437 نسبت به 127 و 
73/116 سهم مشاع از 349 سهم به مســاحت 329 متر مربع مفروز و 
مجزى شــده از پالك 285 فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 34192 مورخ 59/06/16 و 
330301 مــورخ 94/09/24 دفترخانه هــاى 63 و 73 مالحظه و محرز 

گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

63- راى شماره 3028 مورخ 94/08/24 خانم اكرام حاجى باقرى  فرزند 
عبدالمجيد به شماره كالسه 6707 و به شماره شناسنامه 7771 صادره 
از خمينى شهر به شماره ملى 1142302611 نسبت به ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 208/10 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 20 
فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شامل سند  181005 مورخ 87/04/11 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 

465 و 13 دفتر 411 و 87 امالك   مالحظه و محرز گرديده است
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

64- راى شــماره 4619 مورخ 94/09/27 خانم نرگــس رحيمى اندانى 
فرزند صفر  به شــماره كالســه 0329 و به شــماره شناسنامه 2223 
صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1141121794 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه دو طبقه به مساحت 102/00 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 345 فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شــامل ســند 7661 مورخ 84/12/21 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

65- راى شماره 5730 مورخ 94/10/17 خانم مرضيه دهقانى خوزانى  
فرزند محســن به شماره كالســه 0297 و به شــماره شناسنامه 963 
صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1142237818 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 88/40 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
505/1 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 38408 مورخ 91/03/09 دفترخانه 139 و سند 
16247 مورخ 94/08/30 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
66- راى شماره 7100 مورخ 94/11/17 آقاى جواد كمالى اندانى  فرزند 
عبدالرحمن  به شماره كالســه 5389 و به شــماره شناسنامه 35905 
صادره از اصفهان به شماره ملى 1282286447 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششــدانگ يكباب خانه و طبقه فوقانى به مساحت 238/80 متر مربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 704 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شــامل ثبت در صفحه 204 دفتر 
409 دفتر 237 و صفحه 218 دفتر 227 و صفحه 298 دفتر 391 امالك 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

67- راى شماره 7101 مورخ 94/11/17 خانم زهرا كريمى اندانى  فرزند 
شكراهللا  به شماره كالسه 0307 و به شماره شناسنامه 161 صادره از 
خمينى شهر به شــماره ملى 1141646315 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششــدانگ يكباب خانه و طبقه فوقانى به مســاحت 238/80 متر مربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 704 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شــامل ثبت در صفحه 204 دفتر 
409 دفتر 237 و صفحه 218 دفتر 227 و صفحه 298 دفتر 391 امالك 

مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

68- راى شماره 6091 مورخ 94/10/26 آقاى محمود هارون رشيدى  
فرزند سلطان حسين  به شماره كالســه 1007 و به شماره شناسنامه 
957 صادره از فريدونشــهر به شــماره ملى 1129214060 نسبت به 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 148 متر مربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 616 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر به صورت مع الواسطه از مالك رسمى آقاى مختار محمدى 
سند 13410 مورخ 47/11/01 دفترخانه 63 و قولنامه عادى مالحظه و 

محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

69- راى شــماره 6052 مورخ 94/10/26 آقاى محمد ســدهى  فرزند 
حسين  به شماره كالسه 1832 و به شماره شناسنامه 16637 صادره 
از خمينى شهر به شماره ملى 1140165224 نسبت به ششدانگ يكباب 
خانه دو طبقه  به مســاحت 185/85 متر مربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 231 و 330 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 98 و 155 دفتر 247 و 193 

امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

70- راى شــماره 7094 مــورخ 94/11/17 خانم زهــرا پيمانى  فرزند 
حسينعلى  به شــماره كالســه 0602 و به شماره شناســنامه 12267 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1140498843 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 170/26 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 146 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ســند 62452  دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

71- راى شــماره 7093 مورخ 94/11/17 آقاى محمد حســين پيمانى 
فروشــانى  فرزند صفرعلى  به شــماره كالســه 0608 و به شــماره 
شناســنامه 99 صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1141640783 
نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 170/26 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 146 فرعى از 120 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 62452  

دفترخانه 46 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

72- راى شــماره 6072 مورخ 94/10/26 خانم سيده معصومه دادور  
فرزند سيد هرمز  به شماره كالسه 3261 و به شماره شناسنامه 1962 
صادره از فارسان به شــماره ملى 5558764929 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 112/30 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
535 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شامل ســند 131660 مورخ 89/12/04 دفترخانه 63 ثبت مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

73- راى شماره 4569 مورخ 94/09/26 آقاى عباسقلى حميدى دستنائى  
فرزند حياتقلى  به شماره كالسه 0134 و به شــماره شناسنامه 1872 
صادره از شهركرد به شــماره ملى 6339317741 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 346/43 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
1115 فرعى از 99 اصلــى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 34029 مورخ 53/09/09 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

74- راى شماره 4397 مورخ 94/09/22 آقاى سيد يحيى حسينى  فرزند 
سيد تراب  به شماره كالســه 2330 و به شماره شناسنامه 7 صادره از 
فريدن به شــماره ملى 5759872443 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه 
به مســاحت 250 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 676 فرعى از 
99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر مالك 
رسمى حسين محمدى ثبت در صفحه 467 و 58 امالك مالحظه و محرز 

گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

75- راى شماره 0493 مورخ 95/01/23 آقاى مرتضى آقائى فروشانى   
فرزند حســنعلى  به شماره كالســه 0016 و به شــماره شناسنامه 51 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1141549913 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 168/76 متر مربع مفروز و 
مجزى شــده از پالك 236 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ســند 48722 مورخ 93/12/17 

دفترخانه 139 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

76- راى شــماره 6334 مورخ 94/10/30 آقاى محمد آقائى فروشانى   
فرزند مرتضى  به شماره كالسه 4707 و به شماره شناسنامه 17390 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1142388621 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 168/76 متر مربع مفروز و 
مجزى شــده از پالك 236 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 209725 مورخ 90/12/01 

دفترخانه 72 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

77- راى شــماره 7083 مورخ 94/11/17 خانم زهرا مجيرى خوزانى  
فرزند على اصغر به شماره كالسه 0944 و به شماره شناسنامه 18752 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1140187058 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 218/05 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 123 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 930706 مورخ 80/07/01 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

78- راى شــماره 7082 مــورخ 94/11/17 آقاى مجتبــى بيگى  فرزند 
محمود به شماره كالســه 3195 و به شماره شناســنامه 191 صادره 
از خمينى شــهر به شماره ملى 1141674343 نســبت به 3 دانگ مشاع 
از  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 218/05 متر مربع مفروز و مجزى 
شــده از پالك 123 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 930706 مورخ 80/07/01 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

79- راى شماره 7268 مورخ 94/11/20 خانم زهره خان احمدى  فرزند 
رجبعلى به شماره كالسه 1525 و به شماره شناسنامه 13656 صادره 
از خمينى شهر به شماره ملى 1140135309 نسبت به ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 127/40 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1039 
فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شامل ثبت در صفحه 409 دفتر 84 امالك مالحظه و محرز گرديده 

است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

80- راى شماره 4102 مورخ 94/09/14 رجبعلى امينى خوزانى  فرزند 
عباس به شماره كالســه 0810 و به شماره شناســنامه 44 صادره از 
خمينى شهر به شــماره ملى 1141493888 نســبت به 1/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 270/25 متر مربع مفروز و مجزى 
شده از پالك 197/1 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 144 مورخ 94/07/12 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

81- راى شماره 6060 مورخ 94/10/26 خانم ماهتاب موسوى  فرزند 
سيد محمد زكى به شــماره كالسه 0256 و به شــماره شناسنامه 159 
صادره از رامهرمز به شــماره ملى 1911084224 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 153/22 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
1845 فرعى از 99 اصلــى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شــهر شــامل ثبت در صفحه 238  الى 244 دفتر 125 امالك مع 
الواسطه از مالك رسمى رمضان شيروى  مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

82- راى شــماره 6338 مــورخ 94/10/30 آقــاى رجبعلى جوركش 
ورنوســفادرانى  فرزند حسن به شــماره كالســه 1803 و به شماره 
شناســنامه 46 صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1140975404 
نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 351 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 458 فرعى از 117 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 164 دفتر 203 امالك 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

83- راى شــماره 6057 مورخ 94/10/26 خانم اكــرم مختارى فرزند 
غالمرضا به شماره كالسه 3036 و به شماره شناسنامه 1065 صادره 
از خمينى شهر به شماره ملى 1141097648 نسبت به ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 160/07 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1619 
فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شــامل ثبت در صفحه 233 و184 دفتر 179و90 امالك مالحظه و 

محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

84- راى شماره 5992 مورخ 94/10/23 خانم ليال يزدانى  فرزند محمود 
به شماره كالسه 1734 و به شماره شناســنامه 485 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141127164 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه و 
طبقه فوقانى به مســاحت 132/30 متر مربع مفروز و مجزى شــده از 
پالك 506 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 43363 مورخ 72/08/07 دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گرديده است. 
آگهى اصالحى: 

85- پيرو راى شــماره 1388 مورخ 94/05/17 چــون در آگهى مورخ 
94/09/04 نــام خانوادگى مالك اشــتباهًا به جاى فخارى اســفريزى 

مختارى شده است بدينوسيله اصالح ميگردد.  
نوبت انتشار نوبت اول: 95/02/14
نوبت انشار نوبت دوم:95/02/28

نبى اله يزدانى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمينى شهر
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 

مقتضى اتخاذ مى شود.
م الف:264 شــعبه 31 حقوقى مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ راى

2/544 شــماره دادنامــه: 9509970353600035 شــماره پرونــده: 
9309980362000954 شماره بايگانى شعبه: 941158 شاكى: آقاى على 
طاهرى نسب فرزند اصغر به نشانى شهرستان اصفهان سپاهان شهر 
بلوار شاهد نبش خيابان سعادت آباد مجتمع اسمان 1 واحد 5، متهمين: 
1- آقاى حسين تكمار فرزند على 2- آقاى مسلم تكمار فرزند عبدالحسن 
3- آقاى اصغر تكمار فرزند عبدالحسين با وكالت آقاى محمد على رجايى 
زفره فرزند محمد حسن به نشانى اصفهان- چهارباغ عباسى نبش سيد 
عليخان بازار ميهن طبقه اول دفتر آقاى فرهنگ دره شورى، اتهام: ضرب 
و جرح عمدى، گردشكار: دادگاه پس از بررسى محتويات پرونده ختم 
رســيدگى به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: 
در خصوص اتهام آقايان 1- اصغر تك مار بــا وكالت آقاى محمد على 
رجائى 2- مسلم تك مار 3- حسين تك مار دائر بر مشاركت در ضرب 
و جرح عمدى حسب شــكايت  آقاى على طاهرى نسب بدين توضيح كه 
شاكى مدعى مى باشد متهم به صورت خالف در خيابان حركت كرد كه 
آينه اتومبيل وى با قسمت عقب اتومبيل وى برخورد كرد و خسارت ديده 
كه پس از پايين آمدن با هم درگير شده و متهمين همگى او را به صورت 
مشــاركتى مورد ضرب و جرح قرار داده احــدى از متهمان در دادگاه 
حاضر و اعالم نمود متهم پس از برخورد آينه ماشين من با ماشين شاكى 
به پايين آمد و با لگد به آينه ماشين من زد و خودش در جوى آب افتاد و 
مصدوم شده دادگاه با توجه به محتويات پرونده شكايت شاكى نحوه 
درگيرى و شهادت شهود و اينكه دو نفر ديگر متهمان در جلسه حاضر 
نگرديده و دفاعى از خود ننموده اند بزه انتسابى را محرز و متهمين در 
اجراى مواد 448 و 488 و 569 و 558 و 709 و 714 ق م ا متهمين مشتركًا 
به پرداخت هشت صدم ديه جهت شكستگى اســتخوان نازك نى 13/3 
صدم جهت خرد شدگى اســتخوان درشــت نى نيم درصد جهت ارش 
تورم نيم درصد جهت حارصه ســاعد يك صدم جهت حارصه پيشانى 
ده صدم ديه جهت ارش آسيب نسوج نرم پا و نقض عضو و حركتى در 
پا دو صدم جهت زخم بستر چهار صدم جهت ارش پارگى رباط در حق 
شاكى محكوم مى گردد راى صادر نسبت به متهم رديف اول حضورى 
و نسبت به متهمين رديف دوم و سوم غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين شعبه ســپس قابل تجديد نظر خواهى در شعب 

تجديد نظر استان مى باشد.
 م الف:1784 شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شــهر اصفهان(402 كلمه، 4 

كادر) 
ابالغ راى

2/540 شــماره دادنامــه: 9409970353200611 شــماره پرونــده: 
9309980365300198 شماره بايگانى شــعبه: 930204 شاكى: آقاى 
ســيد على هاشمى دوركى فرزند ســيد خسرو به نشــانى رباط اول خ 
ش شــيرانى ك صبا 2 درب قهوه اى، متهم: آقاى مجيد اعتمادى فرزند 
مرتضى به نشــانى خط اصفهان- تهران، اتهــام: صدور چك بال محل، 
گردشكار: دادگاه پس از بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد، راى دادگاه: در خصوص 
اتهام آقاى مجيد اعتمادى راد فرزند مرتضى متولد 1346 داير به صدور 
يك فقره چك بالمحل به شــماره 9103/918067 مــورخ 1393/1/20 
از حســاب جارى 0105816686008 به مبلغ يكصد و شصت ميليون 
ريال عهده بانك ملى شــعب خيابان امام خمينــى اصفهان و موضوع 
شكايت آقاى سيد على هاشمى دوركى فرزند ســيد خسرو با توجه به 
محتويات پرونده شــكايت دارنده چك وجود اصل چك و گواهى عدم 
پرداخت وجه آن در يد شاكى  كه مصون از ادعاى جعل تخديش سرقت 
خيانت در امانت كالهبردارى و ... مى باشد و نظر به عدم حضور متهم 
در دادسرا و در جلســه دادگاه عليرغم ابالغ قانونى وقت جلسه دادگاه 
به ايشان بزهكارى متهم فوق الذكر محرز و مسلم بوده و به استناد بند 
ج ذيل ماده 7 قانون صدور چك ( اصالحى مورخ 1382/6/2) به تحمل
 يك ســال حبس و نيز ممنوعيت از داشــتن دســته چك بــه مدت دو 
ســال محكوم مى گــردد. راى صادره غيابــى ظــرف 20 روز پس از
 ابــالغ قابل واخواهــى در همين دادگاه و ســپس ظــرف 20 روز قابل 
تجديد نظــر خواهــى در دادگاه هــاى تجديد نظــر اســتان اصفهان 
مى باشد. م الف:1790 شــعبه 106 دادگاه كيفرى 2 اصفهان(260 كلمه، 

3 كادر)



گردشگری

خواندنی

عکس نوشت

مکان های متروکه همیش��ه حی��رت انگیز و در عین حال ترس��ناک 
هستند. چون یادآور کسانی هستند که آنجا زندگی می کرده اند. 

ایستگاه قطار City Hall، نیویورک
 ش��اید پیدا کردن ایس��تگاه قطار با س��قف ه��ای گنبدی ش��کل و 
لوس��تر دار در نیویورک غیرممکن باشد ولی در س��ال 1904، وقتی 
 city hall رافائل گوس��تاوینو این ایس��تگاه قطار را درس��ت در زیر
س��اخت، آنقدرها هم غیر ممکن نبود. متاس��فانه مسافران سرعت را 

ترجیح دادند و این ایس��تگاه در س��ال1940 با توس��عه ایستگاه پل 
بروکلین بس��ته ش��د. امروز اعضا موزه ترانزیت می توانند از ایستگاه 
متروکه بازدی��د کنند. همچنی��ن در ایس��تگاه پ��ل بروکلین قطار 
downtown6 را سوار شده و اگر خوش شانس باشید می توانید یک 

نگاه اجمالی به این ایستگاه بیندازید.
 Buzludzha، بلغارستان

Buzludzha در اواخر جنگ سرد توسط رژیم کمونیست بلغارستان 
ساخته شد که قصد داشت آن را تبدیل به مرکز فرماندهی اصلی این 
حزب کند. این ساختمان س��فینه ای شکل شامل پوسترهای زیادی 
از لنین و مارکس بود. اگرچه این س��اختمان در سال 1989 بسته و 
 متروکه ش��د، اما گردش��گران کنجکاو هنوز هم برای سرک کشیدن 

در این ساختمان عجیب به اینجا می روند.
) Six Flags (، نیواورلئان

پارک تفریحی six flags از بناهایی بود که بعد از توفان کاترینا کامال 
از بین رفت. در این پارک سیل جاری شد و آب برای هفته ها آنجا ماند. 
چیزی که باقی مانده یک خرابه رنگارنگ است. اسکلتی از ترن های 

هوایی، غرفه های وارونه و دلقک های ترسناک سربریده!!!

زیباترین قایق تفریحی جهان حیرت انگیز ترین مکان های متروکه دنیا )1(

طراحی تابوتی که تجزیه می شود
 یک طراح لهس��تانی تابوتی طراحی کرده اس��ت که 

با گذشت10 سال تجزیه می شود.
 یک طراح لهس��تانی، تابوتی طراحی کرده که عالوه 
 بر اینکه تاثیر زیس��ت محیطی انباشت هزاران جسد 
در یک منطقه را کاهش می دهد، بلکه ش��أن مردگان 

را نیز حفظ می کند.
 بر اس���اس ای���ن گ���زارش، » آدام میکلوس���ی «

) Adam Miklos ( تابوت�������ی از م�������واد 
 زیس��ت تجزیه پذیر س��اخته اس��ت ک��ه با گذش��ت

 10 س��ال تجزی��ه می ش��ود. این ط��رح م��دال نقره 
» رقابت طراحی A « که ب��زرگ ترین رقابت طراحی 
جهان است را کسب کرده است. ایده این طرح به این 
دلیل به ذهن این طراح رسید که شیوه مدیریت اجساد 
باعث مسائل روانی و همچنین محیط زیستی می شود.

در این تابوت برای س��هولت در حم��ل و قرار گرفتن 

دست ها، ش��کاف هایی در اطرافش دارد که انگشتان 
در آن ها قرار می گیرند. این تابوت ب��ا تمام کمبودها 
و کاستی هایی که دارد می تواند موجب ارتقای شیوه 

جوامع در مراقبت از قربانیان فاجعه شود.

کشف توانایی شگفت انگیز سوسک ها
پژوهش��گران می گویند سوسک های س��رگین غلتان  
تصویری از خورشید، ماه و س��تارگان را در ذهن شان 
ضبط و از این تصویر برای جهت یابی استفاده می کنند.

 دانش��مندان س��وئدی دریافته اند که این سوسک ها 
هنگامی که روی س��رگین می روند تصویر آس��مان را 
به خاطر می س��پارند و هنگام غلتاندن آن، تصویر را با 
آنچه در لحظه می بینند مقایسه و موقعیت خود را پیدا 
می کنند. مطالعات قبلی نشان داده بودند که سرگین  
غلتان ها توانایی شگفت انگیزی در جهت یابی با استفاده 

از نور کهکشان راه شیری دارند.
مطالعه جدید، بر مبنای همان مطالعات انجام ش��ده 
و نشان می دهد که س��رگین غلتان ها چه طور تصویر 
آسمان را در مغزشان ضبط می کنند. سرگین  غلتان ها 
 با گلوله ک��ردن مدفوع جان��وران، آن را ب��ه جایی دور 

از دسترس رقبا می برند و از این ذخیره برای تغذیه خود 
و بچه های شان استفاده می کنند. در ذخیره کردن منابع 
غذایی سرگین  غلتان  ها جهت یابی اهمیت باالیی دارد.

تحقیق اخیر درباره قدرت جهت یابی سرگین  غلتان ها 
در آفریقای جنوبی و در محیطی با » آسمان مصنوعی « 
انجام شده که محققان می توانستند در آن شدت نور و 

محل اجرام سماوی را تغییر دهند.
دکتر باسل الجندی که این تحقیق را در دانشگاه لوند 
هدایت کرده، می گوید: » اگر سوس��ک ها مثال فقط از 
خورشید برای جهت یابی استفاده می کردند، با آمدن 

یک ابر گم می شدند. 
نش��انه های بیش��تری در نظام جهت یابی  نیاز اس��ت 
ت��ا آن را قابل ات��کا کند و ب��ه همین خاطر اس��ت که 
 س��رگین  غلتان ها  از همه اجرام آسمانی که می بینند 

در جهت یابی استفاده می کنند. «

کشف 12 هزار سنگ در بدن یک زن!
کشف 12 هزار سنگ در کیسه صفرا یک زن 48 ساله 
پزشکان را متعجب کرد، این تعداد به عنوان یک رکورد 

جهانی ثبت شد.
یک زن 48 ساله هندی که مدتی از بازگشت اسید معده 
به مری و دردهای شدید آن رنج می برد پس از مراجعه 
به بیمارستان و اسکن از دستگاه گوارش او معلوم شد 
که به عارضه سنگ کیس��ه صفرا مبتال است. در حین 
 جراحی، پزش��کان با یک م��ورد ش��گفت آور و وجود

 11 هزار و 950 سنگ در بدن این زن مواجه شدند.
 س��نگ صفرا این زن به ش��کل یک توپ ساخته شده 
که از کلسترول و نمک بود. کیس��ه صفرا اندامی واقع 
در زیر کبد اس��ت، گاهی اوقات، حتی ب��ا وجود چند 
سنگ کوچک کیس��ه صفرا، می توان به زندگی عادی 
بدون هیچ عارض��ه ای ادامه داد، اما ب��ا ایجاد اختالل 

این سنگ در عملکرد کیسه صفرا؛ درد، تهوع و عفونت 
 بسیار خطرناکی در بدن ایجاد می شود. در اغلب موارد 
 رژیم غذایی چرب، خطر ایجاد س��نگ صفرا را به ویژه 

در زنان افزایش می دهد.
 دکتر ماخان الال ساها، جراح گوارش این بیمار گفت: 
من در طول عمل جراحی بسیار شگفت زده شدم، هرگز 
فکر نمی کردم که کیسه صفرا می تواند این تعداد سنگ 
را در خود جای دهد. تیم پزشکان پس از چهار ساعت 
12 هزار سنگ به اندازه 25 میلی متر را از صفرای این 

زن خارج کردند.
 وی اظهار کرد: من س��ال ه��ای زیادی اس��ت که در 
جراحی سیستم گوارش با موارد عجیبی رو به رو شدم، 
 اما این تعداد سنگ در کیسه صفرا بسیار نادر و سه برابر 
 رکورد قبلی جهان��ی ) یک بیمار آلمانی با س��ه هزار و

 110 سنگ کیسه صفرا ( است.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
 هركه چي��زى را دوس��ت ب��دارد، ي��اد آن ورد

 زبانش شود.
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ان��دی واو، ط��راح سرش��ناس انگلیس��ی زیباترین قای��ق لوکس و 
 تفریحی دنیا را طراحی کرده است. در این قایق تفریحی دو استخر، 
س��الن س��ینما، س��کوی فرود هلیکوپتر، یک پارکینگ، چند سالن 

ورزش و حوضچه هایی دور از تخیل وجود دارد. هزینه ساخت آن را 
بیش از 1 میلیارد دالر تخمین زده اند که به زودی در انگلیس ساخت 

آن آغاز خواهد شد.
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