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اندر حکایت ضرر به اتوبوسرانی؛

زدن کارت بلیت نشانه شخصیت شماست! رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: در صنعت سنگ سرمایه های عظیمی داریم، 
اما به دلیل رکود در بازار مسکن کشور و کامل حل 
نشدن ارتباطات خارجی نتوانستیم از آن استفاده ...

ریی��س انجم��ن خوشنویس��ان اصفه��ان گفت: 
هنرمندان خوش��نویس اصفه��ان برگزیده نهمین 
جش��نواره بین المللی خوشنویس��ی جهان اسالم 

)ایریسکا( در کشور ترکیه شدند...

رکود بازار مسکن مشکل ساز 
برای صنعت سنگ

3

خوشنویسان اصفهان برگزیده 
نهمین جشنواره  ایریسکای ترکیه

12

مرکز داوری کانون وکال
راه اندازی شد

12

توافق خرید آب سنگین 
آمریکا از ایران در حال 

2

مرغ در ماه رمضان
گران نمی شود

3

 موزه های استان اصفهان 
در میان عناوین برتر

 قرار گرفتند

6

دولت موافق تعیین قیمت 
تعادلی برای بنزین است

 نه دونرخی

3
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رییس مجلس شورای اسالمی گفت: میان ایران و کرواسی 
زمینه های فعالیت و سرمایه گذاری های اقتصادی زیادی 
 وجود دارد و باید از ظرفیت های موجود در توافق هسته ای

استفاده کرد و جهت افزایش س��طح این فعالیت ها، روابط 
بانکی را تس��هیل نمود تا تجار دو کشور بتوانند به راحتی با 
یکدیگر وارد داد و ستد شوند. علی الریجانی رییس مجلس 

ش��ورای اس��المی در دیدار با »کولیندا گرابار کیتاروویچ« 
رییس جمهوری کرواسی گفت: اکنون سطح روابط اقتصادی 
 میان دو کش��ور پایین اس��ت و زمان آن فرا رس��یده که از 
ظرفیت های دو کش��ور جهت افزایش مراودات اقتصادی و 
تجاری استفاده کنیم. وی با اش��اره به ظرفیت های موجود 
جهت سرمایه گذاری در ایران اظهار داشت: راه آهن و حمل 

 و نقل ریلی، صنای��ع دریایی و انرژی از جمل��ه حوزه هایی
  اس��ت که در حال حاضر برای م��ا اهمیت فراوان��ی دارد و

 زمینه های س��رمایه گ��ذاری در آنها فراهم اس��ت. رییس 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: نگاه ملت ایران به کشور 
کرواسی مثبت است و همین نگاه باعث می شود که بتوانیم 

در زمینه توریسم و گردشگری فعالیت خوبی...

رییس مجلس شورای اسالمی :

بایـد از ظرفیت هـای موجـود 
در برجام استفـاده کرد

2

                                                                                                                 نازنینا! نَفسی اسِب  تجّلی زین کن

                                                         که زمین، گوش به زنگ ست و زمان، چشم به راه   

                                                                                                                   آفتابا! دمی از ابر برون آ، که بَُود

                                                                                 بی تو منظومه امکان، نگران،چشم به راه

معاون اول رییس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه آس��یا روزی به مهم ترین 
کانون توس��عه دنیا تبدیل می ش��ود، گفت: مطالعات جهانی نشان می 
دهد قرن 21، قرن جابه جایی قدرت های اقتصادی در سطح بین المللی 
 است و سهم و نقش کشورهای حاش��یه اقیانوس هند در عرصه اقتصاد 
بیش از پیش خواهد شد و کشورهای قاره کهن نقش فعال تری در عرصه 

بین المللی ایفا خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، اس��حاق جهانگیری در اجالس رؤس��ای مناطق آزاد 
اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند با مهم خواندن برگزاری چنین 
اجالس هایی اظهار امیدواری کرد مناطق آزاد و جاذبه هایی که در این 
کش��ورها وجود دارد زمینه را برای انجام توافق ه��ای مهم ایجاد کند و 
نقش ارزشمندی در افزایش فعالیت های تجاری میان کشورهای عضو 
داشته باش��د. وی یکی از اصلی ترین نیازهای ش��کل گیری معادالت 
 جدید جهانی را ایجاد اتحادیه های نوظهور برای کارهای مهم اقتصادی 
در آسیا دانست و گفت: مطمئنا تفکر ایجاد و برگزاری اجالس رؤسای 
مناطق آزاد اتحادیه کشورهای حاش��یه اقیانوس هند بر اساس همین 
آینده نگری و جمع شدن20 کشور همس��ایه اقیانوس هند از سه قاره 
آسیا، اقیانوس��یه و آفریقا می تواند س��هم آنها را در تبادالت اقتصادی 

جهان افزایش دهد.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: مناطق آزاد و بخش خصوصی و 
سایر س��ازمان هایی که می توانند در توسعه برنامه های اقتصادی موثر 
باشند باید با برگزاری چنین نشس��ت هایی در پیشبرد اهداف عالی که 

برای اتحادیه تنظیم شده، موثر باشد.
جهانگیری تاکید کرد: اتحادیه باید از فرصت های پیش رو برای کسب 
منافع مشترک اعضا استفاده کند و در مسیر آزادسازی تجاری، کسب 
موانع دادوستد، جذب س��رمایه و فناوری و بسترسازی برای همکاری 
بخش خصوصی گام بردارد. وی تصریح کرد: از مهم ترین اهداف چنین 
اتحادیه هایی باید افزایش درآمد سرانه مردم باشد. بیش از دو میلیارد 
نفر از ساکنان حاشیه اقیانوس هند که در حال حاضر تولید ناخالص آنها 
7 هزار میلیارد دالر است، باید سهم بیش��تری از اقتصاد دنیا در اختیار 
داش��ته باش��ند. معاون اول رییس جمهور با اعالم آمادگی ایران برای 
توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای شرق به ویژه اعضای کشورهای 
حاش��یه اقیانوس هند، ویژگی های منحصر به فرد کش��ورمان در ابعاد 
اقتصادی و جغرافیایی را تشریح کرد و گفت: ظرفیت های ایران در حوزه 

انرژی، ذخایر معدنی، نیروی انس��انی جوان و تحصیلکرده این فرصت 
 را در اختیار کش��ورهای دیگر ق��رار می دهد تا س��رمایه گذاری جدی 
 در بخش ه��ای مختلف داش��ته باش��ند. جهانگیری ادام��ه داد: ایران 
می تواند کریدور ارتباط کش��ورهای حاش��یه اقیانوس هند با بازا 300 
 میلیون��ی آس��یای میانه و قفقاز باش��د و در ای��ن زمین��ه برنامه ریزی 

گسترده ای در زیرساخت ها نظیر راه، راه آهن و بنادر انجام داده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی کشور برای جذب صدها 
میلیارد دالر در بخش های مختلف گفت: ایران بعد از توافق هس��ته ای 
در نظر دارد تا پرشی بلند در بخش هایی که مزیت نسبی آن محسوب 

می شود، انجام دهد.
جهانگیری سپس به مزیت های مناطق آزاد کشور به ویژه منطقه آزاد 
چابهار اشاره کرد و اظهار داشت: بندر چابهار نقطه ای مهم و استراتژیک 
برای ایران اس��ت که ارتباط کش��ور با آب های آزاد را میسر می سازد. 
بنابراین برنامه ای برای توس��عه راه آهن، صنایع و راه های آن طراحی 
کرده ایم و امیدواریم اعضای اتحادیه مناطق آزاد کش��ورهای حاش��یه 
اقیانوس هند به ویژه هند برای سرمایه گذاری در چابهار سریع تر وارد 

عمل شود.
پیش از س��خنان معاون اول رییس جمهور، اکبر ت��رکان دبیر مناطق 
 آزاد با اش��اره به اینکه همکاری کش��ورهای حاش��یه اقیانوس هند که 
منطقه شان همواره کانون صلح و ثبات بوده می تواند منجر به افزایش 
مناسبات اقتصادی و تجاری این کش��ورها تبدیل شود، گفت: مناطق 
آزاد دارای مزیت های خاصی نظیر معافیت از قوانین مالیاتی و گمرکی 
هستند و باید با اتکا بر آن سطح همکاری ها را به حدی رساند که برای 

مردم کشورهای عضو، رفاه و پیشرفت به دنبال آورد.
همچنین دبیر اجالس رؤس��ای مناطق آزاد اتحادیه کشورهای حاشیه 
 اقیانوس هند با ا ش��اره به اهداف اج��الس، ویژگی ه��ای مناطق آزاد 
در توسعه و کشورهای عضو برای ارتقا مناس��بات اقتصادی و فرهنگی 
را برشمرد و گفت: این همکاری ها می تواند الگوی مناسبی برای سایر 
اتحادیه های منطقه ای باشد. مدیرعامل منطقه آزاد چابهار نیز با اشاره 
به جایگاه این بندر در توسعه و تجارت و احیای مسیر جاده ابریشم گفت: 
چنین همکاری هایی می توانند منجر به هم افزایی میان کش��ورهای 
منطقه شود. معاون اول رییس جمهور در پایان از جشنواره اقوام و عشایر 

که در حاشیه این اجالس برگزار شده بود، بازدید کرد.

عضو هیئت رییسه فراکسیون حج و زیارت مجلس گفت: دولت سعودی 
با کارشکنی های خود قصد دارد با ایجاد تاخیر در راه مذاکرات و پذیرش 
شروط ایرانیان مانع از برگزاری فریضه حج برای زائران کشورمان شود.

حجت  االس��الم س��ید مرتض��ی حس��ینی عض��و هیئ��ت رییس��ه 

فراکس��یون حج و زی��ارت مجلس ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه 
بعید اس��ت امس��ال  ایرانیان ب��رای انج��ام فریضه حج به س��رزمین 
وح��ی اع��زام ش��وند، گف��ت: کارش��کنی های دول��ت س��عودی 
 اع��زام حج��اج ایرانی ب��ه ای��ن مراس��م  را در هال��ه ای از ابه��ام قرار 

داده است.
وی با بی��ان اینکه خواس��ته های ایران از مقامات س��عودی سیاس��ی 
نیس��ت، ادامه داد: تامین امنی��ت و حفظ کرامت  حجاج از ش��روطی 
اس��ت که ایران برای اع��زام حجاج به س��رزمین وح��ی تعیین کرده 
 که مقامات س��عودی ب��ه بهانه های واه��ی از پذی��رش آن خودداری 

می کنند.
 عضو کمیس��یون فرهنگی مجل��س نهم، اف��زود: دولت س��عودی با 
کارشکنی های خود قصد دارد با ایجاد تاخیر در راه مذاکرات و پذیرش 
 ش��روط ایرانیان مانع از برگزاری فریضه حج  برای زائران کش��ورمان

 شود. 
 عضو هیئت رییس��ه فراکس��یون حج و زیارت مجلس با بی��ان اینکه 
تا آخرین روزه��ای مجلس نهم پیگیر اعزام حجاج به س��رزمین وحی 
هس��تیم، تصریح کرد: فراکسیون با مس��ئوالن وزارت خارجه و حج و 
زیارت دایما در تماس اس��ت تا از آخرین وضعیت اعزام حجاج مطلع 
ش��ود و اگر ضرورتی نیز ایجاد ش��ود با مس��ئوالن ذی ربط جلسه ای 

خواهیم داشت.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: مقامات آمریکایی در برابر این فشارها 
می خواهند رفتار نظام ما را هم راستا با سیاست های خودشان تغییر 

دهند.
 علیرضا احسان دوست کارشناس مسائل سیاسی درگفت وگو با ایمنا 
در خصوص بدعهدی آمریکا در مسئله برجام، اظهار کرد: همان گونه 
که رهبر معظم انقالب همواره می فرمودند آمریکایی ها اساسا بدقول 
و بدعهد هستند، عده ای به سخنان ایش��ان توجه نکرده و کار خود را 

انجام می دادند.
وی افزود: آمریکا نه فقط با م��ا بلکه با تمامی کش��ورهای انقالبی که 
روحیه ضداستکباری دارند نیز بدعهدی می کند و تالش می کند که 

به نحوی این روحیه را از آنان سلب کند.
این کارشناس مسائل سیاسی با اش��اره به افرادی که به آمریکا اعتماد 
 دارن��د، تصریح کرد: این افراد باید همیش��ه هوش��یار باش��ند چرا که 
در ذات مقام��ات آمریکایی یک چه��ره ای وجود ن��دارد بنابراین من 
 معتقدم آن ها درصدد این هستند که امتیازات دیگری نیز از کشورمان

 بگیرند.
وی به تبیین دو راهبرد در منطق آمریکا اشاره و تصریح کرد: مقامات 
 این کشور در برابر این فش��ارها می خواهند رفتار نظام ما را هم راستا 
با سیاس��ت های خودش��ان تغییر دهند؛ به این گونه ک��ه وقتی نقش 

اساس��ی ایران در فضای منطقه و تاکید ایران ب��ر حمایت از مقاومت 
را مشاهده کردند، تالش کردند این دو نقش را از کشورمان بگیرند.

احسان دوست ادامه داد: راهبرد دوم در منطق آمریکایی ها این است 
 که در س��اختار و ماهیت نظام ما که یک الگوی مردم س��االری دینی 

در آن وجود دارد را در یک بازه زمانی از بین ببرند.
وی تاکید کرد: ما باید عمق بدعهدی ه��ای آمریکا را در کوتاه مدت و 
 بلند ملت مورد بررس��ی قرار دهیم و روی اصالت انقالب اس��المی کار 

کنیم.
 باید بدانیم اعتماد به آمریکا، شکست را در پی دارد. توجه به این نکته 
 حائز اهمیت است که اگر در مواردی مالحظه کردیم که آمریکایی ها

 از مواض��ع خود عقب نش��ینی کردن��د، این اق��دام آنها کوت��اه مدت 
خواهد بود.

احس��ان دوس��ت در پایان با اش��اره به برجام 2 و 3 که توسط بعضی 
 از مس��ئوالن مط��رح می ش��ود، اظه��ار کرد: برج��ام 2 و 3 توس��ط 
مقام معظم رهبری رد شده است و هیچ کس نمی تواند مخالف بیانات 

ایشان، اقدامی انجام دهد.
 مسئوالن کش��ور می بایس��ت در موضوع برجام حقوق ملت ایران را 
مطالبه کنند و کس��انی که هنوز به این کش��ور خوش بین هستند را 

متوجه کنند که آمریکا هیچ وقت قابل اعتماد نیست.

عضو هیئت رییسه فراکسیون حج و زیارت مجلس:

سعودی ها مانع اعزام زائران ایرانی شده اند

کارشناس مسائل سیاسی:

مهم ترین راهبرد آمریکایی ها، تغییر نظام ایران است

جهانگیری:

ایران دارای جاذبه های فراوان برای سرمایه گذاری است
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ــالمى گفت: ميان ايران و  ــوراى اس رييس مجلس ش
ــرمايه گذارى هاى  ــى زمينه هاى فعاليت و س كرواس
اقتصادى زيادى وجود دارد و بايد از ظرفيت هاى موجود 
در توافق هسته اى استفاده كرد و جهت افزايش سطح 
اين فعاليت ها، روابط بانكى را تسهيل نمود تا تجار دو 
كشور بتوانند به راحتى با يكديگر وارد داد و ستد شوند.

على الريجانى رييس مجلس شوراى اسالمى در ديدار با 
«كوليندا گرابار كيتاروويچ» رييس جمهورى كرواسى 
ــور  ــطح روابط اقتصادى ميان دو كش گفت: اكنون س
ــيده كه از ظرفيت هاى  پايين است و زمان آن فرا رس
ــور جهت افزايش مراودات اقتصادى و تجارى  دو كش

استفاده كنيم.
ــرمايه  ــاره به ظرفيت هاى موجود جهت س وى با اش
ــت: راه آهن و حمل و نقل  گذارى در ايران اظهار داش
ــوزه هايى  ــرژى از جمله ح ــع دريايى و ان ريلى، صناي
ــت كه در حال حاضر براى ما اهميت فراوانى دارد و اس

 زمينه هاى سرمايه گذارى در آنها فراهم است.
رييس مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: نگاه ملت 
ايران به كشور كرواسى مثبت است و همين نگاه باعث 
ــم و گردشگرى  ــود كه بتوانيم در زمينه توريس مى ش
ــيم، زيرا ايرانيان عالقه مند  فعاليت خوبى داشته باش
ــتند و از طرف ديگر در صنعت هتل سازى  به سفر هس

زمينه سرمايه گذارى در ايران فراهم است.
الريجانى در ادامه با اشاره به اوضاع منطقه خاطرنشان 
ــت كه ناامنى در منطقه  ــم پديده اى اس كرد: تروريس
ــده است و  ــورهاى اروپايى را سبب ش و برخى از كش
ــفانه تاكنون ناتو و ائتالف 60 كشور، كار مهمى  متاس

انجام نداده اند.
وى تاكيد كرد: براى برقرارى صلح و نابودى تروريسم 
ــورها به درك و فهم مشترك در اين خصوص  بايد كش
ــند و با عزم و اراده بين المللى با آنها مبارزه كنند  برس
ــارزه در اين خصوص روش نظامى  كه البته تنها راه مب

گرى نخواهد بود.
**كشـورهاى حامى گروه هاى تروريسـت از 

تامين سالح آنها دست بردارند
ــار كيتاروويچ  ــدار كوليندا گراب ــن دي همچنين در اي
ــدا الزم مى دانم  ــى گفت: در ابت رييس جمهور كرواس
ــدن روابط در مورد توافق نامه برجام كه موجب باز ش

ــاير كشورها شده   منطقه اى و فرامنطقه اى ايران با س
است، تبريك بگويم.

ــت: ما به تازگى  رييس جمهورى كرواسى اظهار داش
يكصدمين سالگرد حضور اسالم در كرواسى را جشن 
ــلمانان  ــحاليم كه فعاليت هاى مس گرفته ايم و خوش
ــى كه همراه با ترويج ارزش هاى اخالقى است  كرواس
باعث شده كه بدبينى هايى كه به خاطر تبليغات غلط 
ــالم صورت گرفته، از بين برود و همين  ــبت به اس نس
مسلمانان با ترويج مذهب خود موجب شدند تا تعداد 

بسيار اندكى از اين كشور به داعش بپيوندند.
وى افزود: ما در حال آماده سازى تفاهم نامه فرهنگى 
هستيم كه به مدت 4 سال اعتبار دارد و اميدواريم كه از 
اين طريق بتوانيم سطح روابط فرهنگى ميان دو كشور 

را ارتقا بخشيم.
ــكيل  ــدم تش ــم و ع ــل تحري ــچ، دو عام كيتارووي
ــترك را دليل پايين بودن سطح  كميسيون هاى مش

ــت و تصريح كرد:  ــور دانس روابط تجارى ميان دو كش
ــازى، انرژى،  ــتى س ــى در زمينه راه آهن، كش كرواس
ــگرى فعاليت  صنايع غذايى، حمل و نقل كاال و گردش
ــال سومين نشست  و تجارب زيادى دارد و حتى امس
كاالهاى حالل در كرواسى برگزار مى شود و اين نشان 
دهنده اهميتى است كه كرواسى به اسالم و استقبال از 

گردشگران كشورهاى اسالمى دارد.
وى در ادامه با اشاره به مسايل منطقه اى، اظهار داشت: 
ــفانه  ــادى دارد، ولى متاس ــا امنيت اهميت زي براى م
ــرقى  ــاهد افزايش افراط گرايى در جنوب ش اكنون ش
اروپا و منطقه خاورميانه هستيم كه اين مسئله نگران 

كننده است.
رييس جمهورى كرواسى افزايش مهاجرت از كشورهاى 
ــورهاى  ــن و درگير جنگ را يكى از معضالت كش نا ام
اروپايى خواند و تصريح كرد: اگر صلح در اين كشورها 
برقرار شود، از تعداد مهاجرين كاسته خواهد شد و ما به 
نوبه خود تالش داريم تا در افغانستان صلح برقرار شود.

وى خاطرنشان كرد: نقش كليدى ايران در ايجاد صلح 
در منطقه بارز است و ما به عنوان كشورى كه هم عضو 
اتحاديه اروپا و هم ناتو هستيم، اميدواريم كه با همكارى 
ايران بتوانيم با تروريسم مبارزه كرده و صلح و امنيت در 

كشورهاى درگير را برقرار كنيم.
ــرى ها در  ــاره به درگي ــى با اش رييس جمهور كرواس
ــنى و هرزگوين اظهار داشت:  ــورهايى مانند بوس كش
ــت و دليلش  ــور اوضاع سياسى ثابت نيس در اين كش
ــاوى  ــه از حقوق مس ــه طايف ــت كه در آنجا س آن اس

برخوردارند.
گرابار كيتاروويچ با اشاره به ائتالف ضدتروريستى اظهار 
ــتى دو برابر  ــت: تعداد اعضاى ائتالف ضدتروريس داش
اعضاى ناتو است و تا جايى كه به طبقه بندى گروه هاى 
تروريستى مربوط مى شود، هنوز تعريف مشخصى در 
ــور عضو ناتو تعريف  اين خصوص وجود ندارد و هر كش
خودش را از تروريسم دارد و تصميماتشان نيز انفرادى 

است.
ــى در پايان با اشاره به سياست  رييس جمهور كرواس
ــى تاكيد كرد: من اميدوارم كه  ضدتروريستى كرواس
كشورهايى كه سالح به گروه هاى تروريستى مى دهند، 
ــه صلح و آرامش  ــريع تر ب اين كار را متوقف كنند تا س
ــت يابيم و همچنين مى خواهم كه اين مشكل در  دس
ــود و كشورهاى درگير  چارچوب سازمان ملل حل ش
ــاهد برقرارى  ــوريه بتوانند زودتر ش جنگ باالخص س
امنيت باشند و بازسازى اين كشورها را به زودى كليد 

بخورد.

خبراخبار

ــتى خبرى اعالم كرد، قصد دارد يك مركز جديد  ينس استولتنبرگ در نشس
آموزش نظامى منطقه اى در كشور كويت ايجاد كند و حتى از محل اين مركز 

نيز بازديد كرده است.
ينس استولتنبرگ، دبيركل ناتو درباره نحوه همكارى ناتو با كشورهاى حوزه 
ــه مى توانيم  ــم مى پردازيم كه چگون ــا به اين موضوع ه خليج فارس گفت: م
همكارى خود را با كشورهاى حوزه خليج فارس نزديك تر كنيم. من اخيرا به 
كويت و برخى ديگر از كشورهاى حوزه خليج فارس سفر كردم و من در تمام 
ــه ما بايد همكارى ميان  گفت وگوهاى خود با مقامات آنها اين پيام را دادم ك
ــورهاى حوزه خليج فارس يا همان اعضاى شوراى همكارى خليج  ناتو و كش
فارس را افزايش دهيم. وى افزود: واقعا اميد دارم كه يك مركز جديد آموزش 
نظامى منطقه اى در كشور كويت ايجاد كنم. من از محل ايجاد اين مركز جديد 
ــت كه ما در آن قصد داريم انواع آموزش ها  بازديد كردم؛ ساختمان بزرگى اس
ــيم؛ اين يك نمونه از  ــور كويت داشته باش و فعاليت ها را براى منطقه در كش
ــت.  ــورهاى حوزه خليج فارس اس تالش هاى ما براى افزايش همكارى با كش
اين مسئول ناتو تاكيد كرد: ما تالش هاى ناتو براى حمايت از عراق را بررسى
ــوزش دهيم و  ــى را در اردن آم ــر عراق ــى خواهيم صدها افس ــى كنيم و م  م
درخواستى از سوى حيدر العبادى نخست وزير عراق مبنى بر گسترش دايره 

آموزش نيروها در اين كشور دريافت كرده ايم.

ــركردگان ارشد  ــترك عراق از كشته شدن س فرماندهى عمليات مش
داعش در حمالت هوايى در موصل خبر داد.

ــترك عراق اعالم كرد كه در اين حمالت والى   فرماندهى عمليات مش
جنوب شهر موصل نيز كشته شده است. 

ــازى نينوا اعالم كرد كه در حمالت هوايى  فرماندهى عمليات آزادس
ــد.اين  ــته ش ــش والى جنوب موصل به نام ايوب كش ائتالف ضد داع
ــده از اهالى شهرك الشوره در  فرماندهى افزود: اين سركرده كشته ش

نزديكى روستاى تلول در شمال منطقه القياره بوده است.
ــكى در  ــح كرد كه در حمالت موش ــوى ديگر، ارتش عراق تصري از س
منطقه بروثه در شمال غرب بغدادى در استان االنبار شش عضو داعش 

كشته شدند.

دبيركل ناتو: 

قصد داريم در كويت مركز آموزش نظامى 
تأسيس كنيم

كشته شدن سركردگان داعش در موصل

ــت: افزايش توان  ــالمى ايران گف فرمانده نيروى زمينى ارتش جمهورى اس
دفاعى از مهم ترين برنامه هاى ارتش است.

ــش ميزان ــش ها و افزاي ــت: برپايى رزماي ــتان گف ــا پوردس  اميراحمدرض
ــربازان ارتش  ــت تا بتوانيم توان س ــيار جدى اس  آموزش هاى ميدانى بس
جمهورى اسالمى ايران را براى مقابله با تهديدات احتمالى ارتقا دهيم. وى 
تاكيد كرد: بايد از تجهيزات و سالح هاى متناسب با جنگ ها استفاده كنيم. 
ــته جنگ هاى نامتوازن را شاهد  ــتان گفت : در چند سال گذش امير پوردس
بوديم اما در حال حاضر در فضاى جنگ نيابتى هستيم و بايد از تكنيك ها و 

تاكتيك هاى الزم براى اين دوران استفاده كنيم.
ــاره به تقويت بنيه اعتقادى كاركنان، افزود: اگرچه نيروهاى ارتش  وى با اش
ــتند اما برنامه هاى فرهنگى ويژ ه اى براى تقويت  داراى اعتقادى راسخ هس
ــت  ــتان همچنين از ارتقاى معيش ــتر اين اعتقادات داريم. امير پوردس بيش
ــتيبان مالى ــت ايرانيان كه پش ــدازى بانك حكم ــا راه ان كاركنان ارتش ب

 برنامه هاى اقتصادى ارتش است، خبر داد.
ــهيالت براى تقويت تعاونى هاى مسكن و  وى افزود: اين بانك با اعطاى تس

اجراى طرح هاى اقتصادى ارتش تالش خواهد كرد.

ــردن توافق 6/8 ميليون دالرى خريد ذخاير  كابينه اوباما در جهت نهايى ك
آب سنگين مورد استفاده در برنامه هسته اى اين كشور حركت مى كند.

ــت گذارى به  ــت سياس ــت مونيز وزير انرژى اياالت متحده در نشس   ارنس
ــتين  ــنگتن گفت: ما هنوز در حال اجراى آن نخس ميزبانى پوليتكو در واش
معامله هستيم. مونيز در اين نشست تالش مى كرد كه روشن سازد خريد آب 
سنگين توافقى خواهد بود كه فقط يك بار صورت مى گيرد و چيزى نيست 

كه تبديل به عادى سازى تجارت با ايران شود.
مونيز كه به تشريح شرايط توافق هسته اى - كه كابينه اوباما در سال گذشته 
با جمهورى اسالمى ايران آن را به دست آورد- مى پرداخت، گفت:  ما خريد 

اول و فقط خريد اول را تسهيل خواهيم كرد.
وزير انرژى اياالت متحده اضافه كرد كه دليل اينكه اياالت متحده اين آب 
ــنگين را مى خرد به دليل محدوديت هاى روى مواد هسته اى تحت اين  س
ــنگين از ايران و متعاقبا استفاده از آن  توافق نامه است. با گرفتن اين آب س
در اياالت متحده اين اقدام در جهت برچيدن زيرساخت هاى هسته اى اين 
ــور عمل مى كند. مونيز گفت:  اين خريد بر اساس تبعيت همه كشورها  كش
ــتيابى به سالح هاى  ــته اى انجام مى شود و ايران را از دس از روح توافق هس
ــه به دنبال  ــواره اعالم كرده اند ك ــته اى باز مى دارد. مقامات ايران هم هس
ــته اى نبوده اند و برنامه هسته اى ايران ماهيتى كامال  كسب سالح هاى هس

صلح آميز دارد.
مونيز در پايان گفت: اين اقدام تهديدهاى موجود را از بين خواهد برد.

على اصغر زارعان معاون سازمان انرژى اتمى ايران با حضور در جمع مديران و 
متخصصين مجتمع آب سنگين و راكتور اراك از تاسيسات و آزمايشگاه هاى 
ــعبانيه و اشاره به نام گذارى  اين سايت بازديد كرد. وى ضمن تبريك اعياد ش
ــط مقام معظم رهبرى به نام «اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل»  سال 95 توس
ــت: همه بايد با تالش مجاهدانه و نيت خالصانه، در انجام وظايف و  اظهار داش
ماموريت هاى محوله در راستاى توسعه و پيشرفت صنعت هسته اى گام برداريم.
زارعان در اين نشست با اشاره به تشريح اهميت اجراى برجام در فعاليت هاى 
سازمان انرژى اتمى و تاثيرات مثبت آن در برنامه هاى آتى سازمان عنوان كرد: 
ــچ زمانى متوقف نخواهد  فعاليت هاى اين صنعت در عرصه هاى گوناگون هي
شد و بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته در بلندمدت و كوتاه مدت شاهد 

دستاوردهاى نوين صنعت هسته اى همچون گذشته خواهيم بود.
ــت هاى اجرايى سازمان كامال روشن و  وى خاطرنشان كرد: راهبردها و سياس
مشخص است و ما در راستاى تحقق آن با اقتدار حركت مى كنيم تا به نتايج قابل 

انتظار دست پيدا كنيم.
ــايت هسته اى اراك، بر  زارعان با قدردانى از زحمات متخصصين و مديران س
ــتار عدم توجه به  ــا و  فعاليت ها تاكيد و خواس لزوم  اجراى با كيفيت پروژه ه
شايعه پراكنى ها و جوسازى برخى رسانه هاى بيگانه براى بى ارزش جلوه دادن 

تالش هاى صورت گرفته شد.
ــتراتژيك در بازارهاى بين المللى و  ــترش و معرفى محصوالت اس وى به گس
صادرات آنها به كشورهاى اروپايى و معرفى ايران به عنوان دارنده محصوالت 
ــاره و بيان كرد: طرف مقابل قبال ابهاماتى در  ــته اى اش پيشرفته صنعت هس
خصوص كيفيت آب سنگين توليدى مطرح مى كرد كه پس از تست هاى فنى 
در آزمايشگاه ها از جمله آزمايشگاه ساواناريور، خلوص و كيفيت اين محصول 

استراتژيك تائيد شد.
وى ادامه داد: براى ما كيفيت و استانداردسازى محصول بسيار مهم است و به 
دنبال استانداردسازى در تمام فعاليت ها و حضور فعال تر در بازارهاى جهانى 
هستيم. زارعان با تاكيد بر گسترش ارتباط اين صنعت با مراكز علمى و پژوهشى 
و استفاده از فرصت هاى موجود در ارتباط با دانشگاه و صنايع مرتبط، گفت: با 
تالش مضاعف و سخت كوشانه كاركنان خدوم سازمان انرژى اتمى غيرممكن ها 
ــاخته ايم و بر اين باوريم كه مبارزه با نظام  را با توكل به خدا تاكنون ممكن س

سلطه و بدخواهان نظام جز با كار و تالش ميسر نخواهد شد.
در ادامه معاون سازمان در ديدار با متخصصين و كاركنان سايت، از تاسيسات 
توليد اكسيژن 18 و محصوالت دوتره بازديد كرد و اظهار داشت: توليد و توسعه 
محصوالتى كه تكنولوژى آنها در اختيار معدود كشورهاى پيشرفته است، از 
افتخارات جمهورى اسالمى ايران به عنوان يك كشور اسالمى در منطقه غرب 
آسيا بوده و اين مهم با هدايت و منويات مقام معظم رهبرى و مديران و كاركنان 

دلسوز و پرتالش مجموعه به ثمر رسيده است.
زارعان درخصوص پيش بينى آينده پروژه راكتور تحقيقاتى آب سنگين اراك 
عنوان كرد: ايجاد تعامل و همكارى در زمينه ساخت راكتور با كشورهاى ديگر 
از دستاوردهاى برجام است و اين پيام را مى رساند كه كشورهايى كه روزى بر 
تعطيلى كامل اين راكتور اصرار داشتند، هم اكنون عالوه بر پذيرش اين راكتور 

در بازطراحى آن شركت خواهند كرد.

فرمانده نيروى زمينى ارتش: 

افزايش توان دفاعى، اولويت ارتش است

توافق خريد آب سنگين آمريكا از ايران 
در حال نهايى شدن است

عدم توقف فعاليت هاى هسته اى 
در عرصه هاى گوناگون 

بين الملل

ــذارى انتخاباتى ــت گ ــى سياس ــوراى عال ــب رييس ش ناي
 اصالح طلبان گفت: مجلس دهم نبايد دولت ساخته و سد راه 

برنامه هاى دولت باشد.
ــى  ــت هم انديش ــوى الرى در نشس ــيد عبدالواحد موس س
ــوراى عالى سياست گذارى  فعاالن انتخاباتى استان هاى ش
اصالح طلبان افزود: ما گام اول را در سال 92 و گام دوم را در 
سال 94 برداشتيم اما اين پايان راه نيست و گام سوم را بايد 

استوارتر برداريم.
وى ادامه داد: هم اكنون به مجلسى كارآمد و قوى كه مصالح 
ــته ترجيح دهد و منافع  عمومى را به ماجراجويى هاى گذش
ملى و عمومى را در سطح بين المللى و داخلى قرار دهد، نياز 
ــوراى عالى سياست گذارى انتخاباتى  داريم. نايب رييس ش
ــى باشد  ــد: مجلس دهم بايد مجلس اصالح طلبان يادآور ش
ــد و در عين حال از چنان  كه دولت را مورد حمايت قرار ده
قدرتى برخوردار بوده كه اجازه سوء استفاده هاى چند هزار 
ميلياردى به افراد معمولى كه اين كار را انجام داده و مجلس 

دم نياورد، ندهد.
موسوى الرى خاطرنشان كرد: ما به عنوان يك جريان و جبهه 
سياسى كه برآمده از متن انقالب و انديشه هاى امام راحل و 
رهبرى داريم بايد يكپارچگى خود را حفظ و براى گام سوم 

مستحكم تر عمل كنيم و به ساماندهى مجلسى بپردازيم كه 
يك مجلس نمونه باشد.

ــد: در سال  ــخنان خود يادآور ش وى در بخش ديگرى از س
ــتيم كه اگر به آن نگاه كنيم، 84 شرايطى را پشت سرگذاش

ــم و اگر كمى از  ــتيم بهتر عمل كني مى بينيم كه مى توانس
ــال 92 به كارگرفتيم آن روز هم استفاده  دقت نظر كه از س
ــور با آنچه در طول رياست هشت ساله  مى كرديم شايد كش

اصولگرايان اتفاق افتاد مواجه نمى شد.
ــذارى انتخاباتى ــت گ ــى سياس ــوراى عال ــب رييس ش ناي

 اصالح طلبان ادامه داد: حضور اصولگرايان در دو قوه مقننه و 
مجريه شرايط را به سمتى برد كه هشت سال بعد از آن كشور 

در وضعيتى قرار گيرد كه نتوانيم از آن به نيكى ياد كنيم.
ــايد يكى از داليل وضعيتى كه در  ــان كرد: ش وى خاطرنش
ــكل گرفت اين بود كه اصالح طلبان  سال هاى 84 تا 92 ش

به اكسير حيات بخش همدلى و درك متقابل توجه نكردند.
ــتان هاى شوراى  ــى فعاالن انتخاباتى اس نشست هم انديش
ــور قدردانى از  ــت گذارى اصالح طلبان به منظ عالى سياس
ــتان هاى اين شورا با حضور محمد رضا  فعاالن انتخاباتى اس
عارف منتخب مردم تهران در مجلس دهم و جمعى از فعاالن 

سياسى اصالح طلب در تاالر نيايش برگزار شد.

موسوى الرى: 

مجلس دهم نبايد سد راه دولت باشد
ــوراى اسالمى گفت:  ــيون فرهنگى مجلس ش رييس كميس
ــتار و جنايت هاى تكفيرى ها در جهان ــربريدن ها، كش س
 بى نظير است در حالى كه چنين جنايت هايى از دامن اسالم 

به دور است.
 احمد سالك با اشاره به اينكه  يكى از رسالت هاى جمهورى 
ــازى براى انس عميق ملت ها با قرآن  اسالمى ايران بستر س
ــت، گفت: از نتايج اين امر تربيت انسان هاى صالح  كريم اس

براى اسالم و انقالب است.
رييس فراكسيون روحانيت مجلس نهم با اشاره به اينكه يكى 
ــنا كردن كشورهاى  از راه هاى مقابله با فرهنگ تكفيرى آش
اسالمى و به خصوص جوانان با عمق تعاليم قرآن كريم است 
افزود: بايد در مسابقات قرآن كريم عالوه برقرائت، رو خوانى  
ــود تا  ــم ومضامين قرآن كريم نيز تبيين ش و ترتيل، مفاهي
ــالمى و قرآنى در جهان اسالم  ــان هاى اس شاهد تربيت انس

باشيم.
وى با اشاره به ضرورت آشنايى جوانان با قرآن و عترت افزود: 
ــار مختلف و به ويژه نسل جوان با مفاهيم قرآن آشنا  اگر اقش
ــليم تفكرات وهابى و تكفيرى نخواهند  ــود به راحتى تس ش
شد، چرا كه فرهنگ اسالم توأم با منطق الهى و انسانى است 
ــى جنگ و خونريزى را  در حالى كه منطق تكفيرى و داعش

در پى دارد.
ــالك با تأكيد بر اينكه مكتب قرآن تربيت  حجت االسالم س
ــالم  ــه عهده دارد افزود: اس ــان هاى مخلص و الهى را ب انس
ــود دارد در حالى كه تفكر  تأكيد به رعايت حقوق هم نوع خ
تكفيرى تجاوز به حقوق انسانيت را محور فعاليت هاى  خود 

قرار داده است.
ــل تجاوز به  ــرى ها در جهان را عام وى قتل و جنايت تكفي
ــربريدن ها، كشتار و  حقوق احاد ملت ها دانست و افزود: س
ــت در حالى كه  جنايت هاى اين افراد در جهان بى نظير اس

چنين جنايت هايى از دامن اسالم به دور است.
رييس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى با اشاره به اينكه 
اسالم از حركت هاى حيوانى تكفيرى براعت مى جويد افزود: 
تكفيرى ها انسان هاى گمراهى هستند و تنها راه آگاه سازى 
ملت ها و به ويژه جوانان براى جلوگيرى از گرويدن به تفكر 

وهابى تبيين فرهنگ و مفاهيم قرآن كريم است.
ــت  ــم را عامل بيدارى ملت ها دانس ــرآن كري وى فرهنگ ق
ــن المللى قرآن  ــابقات بي ــر از طريق فضاى مس و افزود: اگ
ــازى در اين خصوص صورت گيرد شاهد رشد  كريم آگاه س
ــالم  ــترش ايمان و بصيرت در جهان اس عقول ملت ها و گس

خواهيم شد.

رييس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى :
جنايت هاى تكفيرى ها از دامن اسالم به دور است

ــخنانى در ارتباط با  ــخيص مصلحت نظام در س ــن رضايى دبير مجمع تش محس
گروه هاى تكفيرى و داعش، گفت: 5 سال پيش جريان تكفيرى از سوريه شروع شد 

كه حتى حلب را گرفتند و تا نزديك دمشق پايتخت اين كشور آمدند.
ــوريه از ايران درخواست  ــروع مبازرات با گروه هاى تكفيرى، س به گفته وى، با ش
كمك كرد و ما گفتيم نمى توانيم لشكر بفرستيم اما مستشار مى توانيم بفرستيم.

 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: يك مقدارى موضوع داشت 
ــد كه اينها هم از  ــد كه يك مرتبه پديده ديگرى به نام داعش شروع ش حل مى ش
سوريه آغاز كردند. وى يادآورى كرد: سرزمين فرات مابين دمشق با مرز عراق كه 
ــود و تا مرز عراق مى رسد كه جنوب آن بيابان  از سد فرات در سوريه شروع مى ش
و كوير و شمال آن مردم سكونت دارند كه اين گروه داعش از اين منطقه به عراق 
رسيدند و با توافقى كه با دولتمردان عراقى در موصل كرده بودند، در كمتر از 24 

ساعت موصل را گرفتند.
پيشروى هاى داعش كامال متوقف و محدود شده است

ــا نزديكى هاى بغداد  ــا به تكريت حمله كردند و ت رضايى افزود: در زمانى كه آنه
آمدند، دولت عراق از ما تقاضاى كمك كرد كه ما با فرستادن مستشاران به عراق، 

جلو آنها را سد كرديم و بعد آرام آرام تكريت آزاد شد.
وى تصريح كرد: در حال حاضر بخش هايى از سوريه و عراق در اختيار اين گروه قرار 

دارد ولى پيشروى هاى آنها كامال متوقف و محدود شده است.
رضايى همچنين عنوان كرد: اين گروه زمانى هم كه مى خواستند به سمت اربيل 
بيايند و حتى به بخش هايى از آن هم ورود كردند، آقاى بارزانى از ما تقاضاى كمك 

كرد كه ما نيرو فرستاديم و جلوى ورود داعش به اربيل را گرفتيم.
وى گفت: آنها همچنين مى خواستند از سمت ديالى و خانقين به كرمانشاه نزديك 
ــانند اما ما اعالم كرديم كه اگر داعش بخواهد به  شوند و يا خود را به حلبچه برس

ــتقيم وارد مى شويم و اين بود كه  40 كيلومترى ايران نزديك شود ما اين بار مس
مرزهاى كردستان و كرمانشاه امن باقى ماند.

ــان كرد: در اوايل داعش به لحاظ  ــخيص مصلحت نظام خاطرنش دبير مجمع تش
فرهنگى تبى درست كرده بودند كه تا حدى افكار را به سمت خود مى كشاند ولى 
هر چه جلوتر آمدند و جناياتى را مرتكب مى شدند، مردم از نظر فرهنگى و روحى 
ــا قوى ترين موضع گيرى  ــتان م با اينها موضع گرفتند و در اين بحث هم، كردس
ــت و اين به دليل بنيه فرهنگى و مذهبى است كه در اين  ــبت به اينها را داش نس

استان وجود دارد.
وى گفت: عاليم خوبى كه از كردستان به داعش داده شد، فهميدند كه كردستان 

جايى فتح شدنى نيست.
تكفيرى ها را در سوريه و عراق دفن خواهيم كرد

ــت آنها قطعى است چون وقتى شماها  وى افزود: اين بيان معلوم است كه شكس
ــافعى و حنبلى و مالكى كافر است پس در يك  ــت، ش ــيعه كافر اس مى گوييد، ش
ــه را از دم تيغ  ــود دارد كه مى خواهيد هم ــلمان چند نفر مومن وج ميليون مس

بگذرانيد.
ــت در موصل  ــترين جناياتى كه صورت گرفته اس ــان كرد: بيش رضايى خاطرنش
ــتند و تمام  ــلمانان اهل سنت هس ــت كه مس و تكريت و در مجموع مناطقى اس

زيرساخت هاى اين مناطق را از بين برده اند.

وى يادآورى كرد: داعش در دو منطقه تا حاال نتوانسته است نفوذ كند، يكى مناطق 
كردى و ديگرى در شهرهاى شيعى و اين معنادار است و به دليل مذهبى بودن و 
آن عالقه اى كه به معنويت دارند، كه تحت تاثير افكار غيرعقاليى قرار نمى گيرند.

رضايى گفت: من وضعيت تكفيرى ها را رو به انهدام مى بينم و مصمم هستيم كه 
تكفيرى ها را در سوريه و عراق دفن خواهيم كرد تا جهان اسالم را از اين مصيبت 

نجات دهيم.
عربستان گزينه دوم بعد از صدام حسين عليه ايران شده است

وى در ادامه به ارتباط عربستان و ايران اشاره كرد و گفت: عربستان گزينه دوم بعد 
از صدام حسين عليه ايران شده است و كامال معلوم است كه به آن خط داده اند كه 

در هر جا جلو ما بايستد.
ــوريه، عراق، خليج  ــخيص مصلحت نظام تصريح كرد: آنها در س دبير مجمع تش
فارس جلو ما مى ايستند و حتى در مناسك حج كه خانه خداست و موظف هستند 
ــى پيدا كرده اند كه بايد جلو ايران  كه امنيت حجاج را حفظ كنند، گويى ماموريت

بايستيد و ما با بردبارى و صبر، تحمل مى كنيم.
ــتان توان اين  رضايى عنوان كرد: همه و حتى آمريكايى ها هم مى دانند كه عربس
ــور ما ادامه بدهد ولى باالخره مشكالتى براى ما  را ندارد كه بخواهد در برابر كش

درست مى كند.
ــوريه و عراق جناياتى را  ــام كارهاى غيرعقاليى، در يمن، س  وى گفت: آنها با انج
ــوند و اخيرا هم گفته اند كه مى خواهيم با آمريكا نيروى زمينى به  مرتكب مى ش

سوريه بفرستيم.
رضايى افزود: اين كارها در تاريخ و در ذهن مردم منطقه مى ماند و مطمئن هستم 
يك اشتباه بزرگ تاريخى مى كند كه هم خود را به زحمت مى اندازد و هم ما و هيچ 

نتيجه اى به دست نمى آورد.

رييس مجلس شوراى اسالمى :

بايد از ظرفيت هاى موجود در برجام استفاده كرد

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام:

تكفيرى ها را در عراق و سوريه 
دفن خواهيم كرد
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رییس انجمن صنفی ماکارونی:

گندم دولتی از کیفیت الزم
برخوردار نیست

وزارت جهاد اعالم کرد؛

آغاز خرید تضمینی شیرخام
از اول خرداد در هشت استان

احتمال افت دوباره قیمت؛

مرغ در ماه رمضان
گران نمی شود

با توجه ب��ه ممنوعی��ت واردات گندم، مقرر ش��د که 
قیمت گندم آزاد برای صنایع مرتبط در س��ال جاری 
کیلویی250 تومان ارزان تر از سال گذشته تامین شود ، 
اما رییس انجمن صنفی ماکارونی می گوید کیفیت گندم 

دولتی برای تولید این محصول چندان مناسب نیست.
سید مهدی آثاریان، با بیان این که در گذشته گندم 
الزم برای تولید ماکارونی از وارد کنندگان خریداری 
می شد، گفت: اخیرا دولت فروش گندم را در اختیار 
خود گرفته است که تضمینی برای کیفیت آن وجود 
ندارد. وی افزود: این در حالی است که تا پیش از این  
خرید گندم به شکل مس��تقیم از وارد کنندگانی که 
محصول باکیفیت را وارد می کردند، انجام می ش��د 
و عمال بخ��ش عمده ای از گن��دم مورد نی��از تولید 
ماکارون��ی در کارخانه های ب��زرگ از گندم وارداتی 

تامین می شد.
رییس انجمن صنفی ماکارون��ی با بیان این که برای 
 ارتقای کیفی��ت گندم دریافت��ی مذاکراتی با دولت 
در حال انجام اس��ت، اظهار ک��رد: با س��ازمان غله 
مذاکراتی انجام ش��ده اس��ت برای این ک��ه بتوانیم 
از دول��ت گن��دم دروم دریافت کنیم که ش��اید این 

محصول از کیفیت مناس��ب تری برخوردار باش��د. 
آثاریان تولید ماکارونی در سال گذشته را بین 600 
تا700 هزار تن اعالم و پیش بینی کرد که یک میلیون 

تن ماکارونی در سال جاری تولید شود.

قائ�م مق���ام معاونت ام��ور دام وزارت جهاد و 
کش��اورزی گف�ت: خری�د تضمین�ی و تواقفی 
ش��ی�ر از دامداران کش��ور از اول خرداد آغ�از 

می ش�ود.
محمدرض��ا مالصالحی با اع���الم ای�ن خب�ر، 
 اظه���ار داش���ت: ای���ن ط��رح از اول خرداد 
در هشت استان کشور که تولید شیر بیشتری 
دارن��د از طریق س��ازمان تعاون روس��تایی و 
تعاونی ها به ظرفیت هزار تن ش��یر در روز اجرا 

خواهد شد.
ن��ه صادرات��ی   مالصالح��ی پرداخ��ت یارا
به شرکت های صادر کننده محص�والت لبن�ی 
را از دیگر برنامه های حمایتی دول�ت دانست و 
افزود: ب�ا تصوی�ب اعتب�ار200 میلیارد تومانی 
در هئیت وزی�ران این ی�ارانه برای صادرات ۱5 
هزار ت���ن شیرخش��ک در روز اختصاص پیدا 

خواهد کرد.
قائم مق��ام معاون��ت ام��ور دام وزارت جهاد و 
کش��اورزی با بیان این که تمام��ی طرح های 
این وزارتخانه در برنامه ششم، صادرات محور 

اس��ت، تصریح ک��رد: تضمی��ن می دهیم که 
 قوانین و مق��ررات در این زمینه ثابت باش��د تا 
 تولی��د کنن��دگان و صادرکنن��د گان بتوانند 

برنامه ریزی درستی داشته باشند.

 رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از 
کاهش500 تومانی قیمت مرغ در دو روز اخیر 
خبر داد و گفت: قیمت ای��ن کاال در ماه مبارک 

رمضان گران نمی شود.
محمد یوس��فی با بی��ان اینکه قیم��ت مرغ دو 
روز اخیر حدود500 تومان ارزان ش��ده اس��ت، 
اظهار داش��ت: امروز نرخ مرغ زن��ده به صورت 
 نقدی بین ۳ هزار و700 تا ۳ هزار و۸00 تومان 
و به شکل مدت دار حدود ۳ هزار و۹00 تا ۴ هزار 
تومان است. یوس��فی با بیان اینکه اواخر هفته 
گذشته قیمت مرغ زنده تا ۴ هزار و500 تومان 
افزایش پیدا کرده بود، گفت: دیروز چهارشنبه 
قیمت مرغ آماده به طبخ در مراکز عمده فروشی 
و میدان بهم��ن حدود 5 ه��زار و200 تا 5 هزار 
و۳00 تومان و در غرفه های میادین میوه و تره 

بار 5 هزار و 7۳0 تومان است.
رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی 
 با اش��اره به اینکه احتمال کاه��ش قیمت مرغ 
از امروز وج��ود دارد، تصریح کرد: م��ا برای ماه 
مبارک رمضان هیچ گونه نگرانی در این زمینه 

نداریم چرا ک��ه تولید و عرضه این کاال بس��یار 
زیاد است.

 وی ادامه داد: عالوه بر این ش��رکت پش��تیبانی 
امور دام نیز ذخایر زیادی دارد که در صورت لزوم 
آنها را وارد بازار خواهد کرد. یوسفی خاطرنشان 
کرد: بنابراین مرغ در م��اه مبارک رمضان گران 
نخواهد ش��د مگر اینکه تولید کنندگان میزان 
 جوجه ری��زی را کاهش دهن��د. وی با اش��اره 
به اینکه قیمت مرغ طی یک ماه گذشته مقداری 
افزایش داشته اس��ت، گفت: دلیل این موضوع 
کاهش تولید جوجه ریزی توسط مرغداران است 

که این کار از اسفندماه سال گذشته آغاز شد.
 رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی 
با اش��اره به ح��ذف ارز مبادل��ه ای واردات مرغ 
 منجم��د نی��ز ادام��ه داد: ای��ن مس��ئله خیلی 
نمی تواند در واردات مرغ موثر باشد و اگر روزی 
کسی قصد داشته باشد چنین کاری انجام دهد، 
انجام خواه��د داد. وی گفت: دول��ت باید یا به 
 طور کلی واردات را ممنوع کن��د یا اینکه تعرفه 

صد درصدی برای آن اعمال کند.

خبر خبر

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان از حذف پروس��ه تعمیر 
 کنتورهای��ی که به دالی��ل مختلف خراب و جمع آوری می ش��وند 

تا ابتدای سال ۹6 خبر داد.
 س��ید مصطفی علوی با اش��اره به اینک��ه تاکن��ون خرابی جزیی 
 کنتوره��ای گاز م��ورد تعمی��ر ق��رار می گرف��ت، اظهار داش��ت: 
با اس��تانداردهای جدید استفاده از کنتورها با اس��تاندارد روز باید 

جایگزین تعمیر این دستگاه ها شود.
علوی با تاکی�د بر افزایش س��ط�ح بازرسی ه�ای فن�ی بر شبکه ها، 
علمک ها، کنت�ورها و سای�ر تاسیس�ات، اف�زود: برنام�ه ریزی برای 
تهیه کنتورهای دیاف�راگمی ارتق�ا پیدا کرده، عملی�اتی ش���ده و 
به زودی بخش��ی از نیاز س��ال جاری، از این نوع کنتورها وارد انبار 

شرکت خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان تصریح کرد: از ۱07 شهر 
استان ۱0۳ شهر و ۱۳۱۱ روستا ش��امل؛ یک میلیون و600 هزار 
 مشترک که حدود 7 هزار و600 مش��ترک آن واحد صنعتی است 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که این حجم، ساالنه حدود 

20 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کنند.
وی با اشاره به اینکه 25 هزارکیلومتر ش��بکه گازرسانی در سطح 
استان وجود دارد، یادآور شد: از این میزان 57 درصد آن فوالدی و 

۴۳ درصد آن پلی اتیلن است.
علوی پیرامون این ک�ه از ی�ک میلی�ون و ۱۱ هزار علمک موجود 
 در اس��تان70 درصد ف�والدی و۳0 درصد پلی اتی�لن است، گفت: 
با وجود مزایای ش��بک�ه های پل���ی اتی�لن در ص���ورت تعویض 
خطوط، ش��بکه ها و توس��عه آن ها بای��د ای�ن ن���وع، جایگ�زین 

شبکه های فوالدی شود.
وی به اهمیت وصول مطالبات اش��اره کرد و بیان داشت: در حال 
حاضر تعدادی از مشترکان خانگی و صنعتی هزینه های معوقه گاز 
بها دارند که انتظار می رود تا در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی 

خود اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: بدون شک با پیگیری 
همکاران در ادارات گازرسانی اس��تان، بدهی های معوق تا ابتدای 
مهر امسال تسویه ش��ده و بدهی های جاری نیز به موقع پرداخت 

خواهد شد.
وی تاکید کرد: در س��ال اقتص��اد مقاومتی اق��دام و عمل اصالح 
 فرآیندها در جهت کاهش هزینه ها و سرعت انجام کارها می تواند 

از مصادیق اقتصاد مقاومتی باشد.
علوی خاطرنشان کرد: حذف بروکراسی های اداری اضافی و دست و 
پاگیر، اولویت بندی و نظم در کارها، پرهیز از موازی کاری، استفاده 
از خرد جمعی و کار گروهی، اصالح فرآیندهای اجرایی از مواردی 

است که باید در دستور کار شرکت قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت نمایشگاهی بین المللی نوژن پویان آلمان از افزایش 
همکاری های شرکت های نمایشگاهی بین المللی آلمان با قطعه سازان 

آذربایجان  شرقی خبر داد.
واردات صرف انواع کاالها و محصوالت به جمهوری اسالمی ایران، طبق 
تصمیم دولتمردان و مسئوالن ارشد نظام، ممنوع شده و این مهم تنها 
در صورت انتقال دانش فنی از کش��ور خارجی و تصمیم طرفین برای 

همکاری مشترک با محوریت تولید و صادرات امکان پذیر است.
 فادی قدوره، مدیر عامل شرکت نمایش��گاهی بین المللی نوژن پویان 
در حاشیه برگزاری نشست بررسی نخستین س��مپوزیوم و نمایشگاه 
ماشین سازی، ماش��ین ابزار و تجهیزات فلزکاری درباره اینکه آیا این 
 ش��رکت به جز بحث بازاریابی و ف��روش محصوالت خ��ود، تصمیمی 
به هم��کاری های مش��ترک ب��ا جمهوری اس��المی و ب��ه خصوص با 
استان آذربایجان ش��رقی دارد یا خیر، با اش��اره به برگزاری نخستین 
نمایش��گاه بین الملل��ی و تخصص��ی ماشین س��ازی، ماش��ین ابزار و 
فل��زکاری ) AMB2016 ( در ته��ران افزود: هدف م��ا از برگزاری این 
نمایش��گاه، بازاریابی و فروش صرف قطعات و ماش��ین آالت خودمان 
 نیس��ت بلکه برگزاری این نمایشگاه را فرصتی مناس��ب برای افزایش 

سرمایه گذاری های مشترک با ایران می دانیم.
وی افزود: در اکثر کش��ورهای پیش��رفته دنیا از این روش برای توسعه 
 مناس��بات اقتصادی و هم��کاری های مش��ترک خ��ود و به خصوص 

مشتری یابی در نمایشگاه های بین المللی استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه برگزاری این نمایش��گاه، آخرین فعالیت ما در کشور 
ایران نخواهد بود، تصریح کرد: ما خواهان افزایش فعالیت های مشترک 
خود با ایران هس��تیم و با برگزاری چنین نمایش��گاه هایی، جمهوری 
اسالمی ایران را به مکانی برای مالقات های بین المللی تبدیل می کنیم.

 به گفت��ه مدیر عامل ش��رکت نمایش��گاهی بین المللی ن��وژن پویان، 
قطعه س��ازان آذربایجان ش��رقی نیز از قطعه س��ازان پرآوازه هستند 
و ش��رکت های قطعه س��ازی آلمانی هم��کاری خود با ش��رکت های 
آذربایجانی را نیز افزایش خواهند داد. نخستین نمایشگاه بین المللی و 
تخصصی ماشین سازی، ماش��ین ابزار و فلزکاری ) AMB2016 (، دهم 
تا دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹5 در مرکز دایمی نمایشگاه های بین المللی 

شهرداری تهران ) بوستان گفت وگو ( برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

حذف پروسه تعمیر کنتورهای 
معیوب گاز از ابتدای سال 96

مدیر عامل شرکت نمایشگاهی بین المللی نوژن پویان آلمان؛

افزایش همکاری شرکت های آلمانی 
با قطعه سازان ایرانی

رییس خانه صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان 
گفت: در صنعت سنگ سرمایه های عظیمی داریم، اما 
به دلیل رکود در بازار مسکن کشور و کامل حل نشدن 

ارتباطات خارجی نتوانستیم از آن استفاده کنیم.
 محمدرض��ا برکتی��ن در دومی��ن نشس��ت بررس��ی 
 چالش ها و راهکارهای توس��عه صادرات پایدار س��نگ 
در خانه صنعت، معدن وتجارت با حضور فعاالن صنعت 
سنگ استان، به شرایط امروز کشور اشاره کرد و گفت: 
از یک طرف مسایل بین المللی رفع شده و از طرف دیگر 
چالش هایی مانند رکود و نبود نقدینگی کشور را درگیر 

خود کرده است.
وی ادامه داد: امروز تولیدکنندگان با وجود رکود شدید 
و چالش ه��ای پولی و مال��ی حاص��ل از کاهش قیمت 
نفت، باید هم اش��تغال خود را حفظ کنند و هم با ارایه 
راهکارهای واقع بینانه به کمک دولت بش��تابند، بدون 
تسهیالت و مشوقات با رکود دس��ت و پنجه نرم کنند، 
بدهی های قبلی خود را بپردازند و بیش از پیش اثربخش 

باشند.
 رییس خانه صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان 
با اشاره به ظرفیت باالی صنعت سنگ در اصفهان، تاکید 
کرد: ما در این صنعت س��رمایه های عظیمی داریم، اما 
به دلیل رکود در بازار مسکن کشور و کامل حل نشدن 

ارتباطات خارجی نتوانسته ایم از آن استفاده کنیم.
وی درباره موضوع نشس��ت، بیان داشت: اگر قرار است 
در صادرات سنگ موفق باشیم باید از افرادی که در این 
زمینه فعال هستند، بپرسیم مس��ئوالن چه باید بکنند 
که تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان بتوانند بازار خود 

را گسترش دهند.
دبیر ش��ورای سیاس��ت گذاری صنعت س��نگ وزارت 
صنعت، معدن وتج��ارت نیز با تاکید ب��ر اهمیت نقش 
تشکل ها، گفت: تشکل های زیادی در رابطه با صنعت 
سنگ و معدن در کشور وجود دارد که باید با هم منسجم 

شوند و با همدلی یکدیگر مسایل را پیگیری کنند.
احمد شریفی با بیان اینکه صندوق بیمه معادن تشکیل 
ش��ده اس��ت، افزود: از این صن��دوق می توانی��م برای 
پشتیبانی صنعت سنگ استفاده کنیم که در این راستا 
به دنبال امضای تفاهم نامه ای س��ه جانبه میان انجمن 
س��نگ ایران، بانک توس��عه صادرات و صن��دوق بیمه 
هستیم که به موجب آن توس��ط صندوق بیمه، مبلغی 
 در بانک توس��عه صادرات برای اعطای تسهیالت ارزان 

به فعاالن سنگ اختصاص پیدا کند.
وی اظهار داش��ت: صندوق ضمانت صنایع کوچک هم 
می تواند برای خرید و دریافت تسهیالت ضمانت صادر 
کند که در حال رایزنی هستیم تا دپوی سنگ به عنوان 

وثیقه پذیرفته شود.
دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد: صندوق ضمانت امید 
 هم وام های ارزان قیمت تا س��قف۱00 میلیون تومان 

به واحدهای تولید سنگ ارایه می دهد.
شریفی با تاکید بر اهمیت استاندارد و کیفیت محصول 
گفت: باید راهکاری برای ارتقای کیفیت تولیدات خود 

پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه شرکت ش��هرک های صنعتی باید 
ش��رکت ها را در تولید و صادرات پشتیبانی کند، افزود: 
در حال رایزنی با این ش��رکت هستیم تا تولیدکننده ها 
را برای حضور در نمایشگاه های خارجی و اموری از این 

دست یاری کنند.
وی گفت: حضور ایران در ۴ نمایش��گاه مس��کو، ازمیر، 
شیامن و ورونای ایتالیا در شورای سیاستگذاری سنگ 
مصوب ش��ده اس��ت. در مس��کو پاویون ایران با حضور 
تولیدکنن��دگان اصفهان��ی و تهران��ی در فض��ای۴20 

مترمربع حضور خواهد داشت.
علی بهش��ید، دبیر کمیس��یون معدن ات��اق بازرگانی 
اصفهان هم در این نشست عنوان کرد: دولت برای کمک 
به صادرات سنگ می تواند در کشورهای هدف زمینی 

بگیرد تا بار سنگ تجار ایرانی در آنجا دپو شود.
دبیر انجمن معدنکاران اس��تان اصفهان هم گفت: برای 
رشد صادرات باید قیمت محصوالت مان قابلیت رقابت 
ایجاد کند. رکود داخل کشور ما در کشورهای همجوار 
هم وجود دارد، اما آنها با کاهش هزینه های تولید قیمت 

تمام شده کاال را کاهش داده اند. 
محمدیوسف صدیقی بیان داشت: ماشین آالت معدن 
مستهلک شده اس��ت و اکنون که هیئت های خارجی 
برای مذاکره وارد کشور می شوند باید از فرصت استفاده 

کنیم و ناوگان تکنولوژی معدنی کشور را ارتقا دهیم.

رضا احمدی، رییس انجمن صنایع همگن سنگ استان 
 اصفهان هم بیان داش��ت: قیم��ت نف��ت افزایش پیدا 
 نمی کند چراکه امروز کش��ورها به س��مت استفاده از 
انرژی های پاک رفته اند و اگر به فکر نباشیم کشورهایی 

مثل ترکیه جای ما را در بازارهای جهانی می گیرند.
معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت سازمان صنعت، 
 مع��دن و تج��ارت اس��تان اصفه��ان در ادام��ه گفت: 
در حوزه های اکتشاف، اس��تخراج، فرآوری و صادرات 

سنگ مدیریت سنتی حاکم است.
محم��د مجیری اظهار داش��ت: بای��د از کمک صندوق 
توسعه ملی برای بازس��اری واحدهای معدنی استفاده 

شود.
وی بیان داشت: متاس��فانه بازارها به دلیل حضور افراد 
بی اطالع نسبت به قیمت ها و کیفیت و ... دارد از دست 
می رود. رییس اداره بازرگانی س��ازمان صنعت، معدن 
وتجارت استان اصفهان هم گفت: برای تولید ابتدا باید 

به دنبال بازاریابی برویم.
کریم سلیمی افزود: تولیدکننده ها می توانند برای رونق 
صادرات خود شرکت های مدیریت صادرات را تشکیل 
دهند و سازمان صنعت و معدن استان هم از آنها حمایت 

می کند. 
در این جلس��ه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بر لزوم 
فرهنگ کار جمعی در حوزه س��نگ و ایجاد آموزش در 
این زمینه، حضور در نمایش��گاه های خارجی، تصحیح 
قوانین، اعطای مش��وق های صادراتی و مالیاتی، ایجاد 
 تعرفه های ترجیحی بین ایران وکشورهای هدف، ایجاد 
کنسریوم های صادراتی و ایجاد نقشه راه صنعت سنگ و 
نمایشگاه و فروشگاه دایمی سنگ، جمع آوری اطالعات 
توس��ط رایزنان بازرگانی در س��فارتخانه ها و ... تاکید 

کردند.

س��خنگوی دولت افزایش قیمت بنزی��ن را به صالح 
 مردم ندانس��ت و گفت: حتی اگر به فرض قرار ش��د 
نرخ های۱000 و۱500 تومان وجود داش��ته باشد، 
دولت میانگین را محاسبه می کند ضمن اینکه دولت 
معتقد اس��ت افزایش قیمت بنزی��ن بیش از ۱000 

تومان به صرفه نیست.
 محمدباقر نوبخت در خصوص چرایی مخالفت دولت 
با دونرخی شدن بنزین، اظهار داشت: اگر می خواهیم 
بنزی��ن را دونرخی کنی��م مصرف کنن��دگان دچار 
سردرگمی می ش��وند و بنابراین ما قیمت تعادلی را 

مناسب تشخیص می دهیم.
وی افزود: باید قبول کنیم که در یک شرایط رقابتی 
قرار داریم تا همه س��رمایه گ��ذاران خارجی اقدام 
به س��رمایه گذاری کنند و این که چیزی به صورت 

غیرعادی استثنا ایجاد کند را نافع نمی دانیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: اگر می خواهیم بنزین را 
دونرخی کنیم جایگاه ها نیز باید محاس��بات خود را 
با دو نرخ انجام دهند و مص��رف کنندگان نیز دچار 

س��ردرگمی هس��تند؛ بنابراین ما قیمت تعادلی را 
مناسب تشخیص می دهیم. 

وی افزایش قیمت بنزین را به صالح مردم ندانس��ت 
و گفت: حتی اگر به فرض قرار ش��د نرخ های۱000 
و۱500 تومان وجود داشته باش��د، دولت میانگین 
را محاس��به می کند ضمن اینکه دولت معتقد است 
افزایش قیمت بنزین بیش از۱000 تومان به صرفه 

نیست.
آماده اجرای مصوبه بنزین دونرخی هستیم 
همچنین معاون وزیر نفت با اشاره به مخالفت دولت 
با بنزین دونرخی، اظهار داشت: ما مجری هستیم و 
اگر قانون مجلس ابالغ ش��ود، آم��اده اجرای مصوبه 

بنزین دونرخی هستیم.
عباس کاظمی تصریح کرد: در زمان س��همیه بندی 
نیز عموما نرخ دوم را محاسبه می کردند و معتقدیم 
دولت زحمات بسیاری کش��ید تا تمام محصوالت را 

تک نرخی کند.
وی ادامه داد: الیحه دولت نیز بنزین تک نرخی بود 

که متاسفانه در یک لحظه تغییر کرد و تصور می کنم 
سهمیه ها به گونه ای باشد که نیاز نباشد مردم از نرخ 

دوم استفاده کنند.
کاظمی با اش��اره به اتخاذ تصمیم دونرخی ش��دن 
 بنزی��ن در لحظ��ه آخ��ر گف��ت: در آن زم��ان از ما 
در کمیس��یون دعوت نکردند و در زمانی که بنزین 
دونرخی بود در حوزه تس��ویه حس��اب با جایگاه ها 

دچار مشکل بودیم.
وی افزود: دولت در حال تک نرخی کردن دالر است 
حال چرا باید بنزین دونرخی شود و کوشش می کنیم 

در سال بعد بنزین مجددا تک نرخی شود.
کاظمی اص��الح این رون��د از طریق الیح��ه دولت 
را محتمل دانس��ت و گف��ت: چون مجل��س ۴ ماه 
 برای اجرای این مصوبه به م��ا فرصت داده، احتماال 

تا اول مهر ماه اجرایی می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: هنوز درباره نرخ دوم صحبتی 
نشده و اخبار انتشار پیدا کرده فقط گمانه زنی است و 

مردم نباید در این مورد نگرانی داشته باشند.

 وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: نقش��ه راه 
دو ساله گسترش روابط صنعتی ایران و کرواسی 

تدوین می شود.
محمدرضا نعمت زاده در دیدار با وزرای اقتصاد، 
کارآفرینی و صنایع دستی کشور کرواسی گفت: 
سیاست صنعتی ایران بر این اس��ت که با کشور 
کرواس��ی، س��رمایه گذاری مش��ترک صنعتی 
 داش��ته و به تولید مش��ترک چه در ای��ران و چه 
در کرواسی دست پیدا کنیم و مابقی محصوالت 
خود را صادر کنیم که الزم��ه آن در ابتدا معرفی 
توانمندی های صنعت��ی و همکاری و آش��نایی 

شرکت های همتای دو کشور با یکدیگر است.
 وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت با بی��ان اینکه 
در اکثر تولیدات صنعتی ایران دارای برند است، 
افزود: در رشته های صنعتی نظیر خودروسازی، 
قطعه سازی، صنایع غذایی، داروسازی، آرایشی و 
بهداشتی، پالس��تیکی، تجهیزات و لوازم خانگی 
صنایع معدنی نظیر کاش��ی، سرامیک و سیمان، 

مخابرات، صنایع پتروشیمی تجارب خوبی داریم .
وی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که قبل از 
تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی، نماینده ای 
از س��وی جمهوری اس��المی ایران به کرواس��ی 
معرفی ش��ود؛ همچنین می بایس��ت نقش��ه راه 
حداقل دوساله ای برای گسترش روابط صنعتی و 

تجاری  بین ایران و کرواسی تدوین شود.
نعم��ت زاده ب��ا اب��راز تاس��ف از اینکه ب��ه دلیل 
تحریم های گذش��ته، س��طح هم��کاری ایران و 
کرواسی بسیار پایین است، گفت: امید دارم با رفع 
موانع بانکی و پیوس��تن ایران به سازمان جهانی 

تجارت، سطح روابط به ارتقا مطلوبی برسد.
همچنین دار کوه��رت، وزیر کارآفرینی و صنایع 
کوچک کش��ور کرواس��ی گفت: پیش��نهاد دارم 
ساالنه در دو نوبت کمیسیون مشترک اقتصادی 
بین ایران و کرواسی برپا شود همچنین همکاری 
بین شرکت های بازرگانی  و کارگاه های صنایع 
کوچک و متوسط دو کشور ایجاد و گسترش پیدا 

کند. این در حالی اس��ت که زمینه های همکاری 
صنعتی ما با ایران می تواند در رشته های صنعتی 
همانند صنایع غذایی، کش��اورزی، الکترونیک، 

کشت محصوالت کشاورزی و توریسم باشد.

سخنگوی دولت مطرح کرد:

دولت موافق تعیین قیمت تعادلی برای بنزین است نه دونرخی
نعمت زاده عنوان کرد؛

تدوین نقشه راه گسترش روابط صنعتی ایران و کرواسی

در نشست بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات پایدار سنگ عنوان شد؛

رکود بازار مسکن مشکل ساز برای صنعت سنگ
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در باغ وحش طبيعى Lehe Ledu چين، گردشگران با ماشين وارد محوطه مى شوند و حيوانات آزاد را بازديد مى كنند

خبر

ــت كه  يكم خردادماه مصادف با روز جهانى مهاجرت ماهيان اس
ــعار «پيوند ماهيان، رودخانه ها و مردم» و به منظور  امسال با ش
ــايل مربوط به  ــا با مس ــانه ه ــش آگاهى عموم مردم و رس افزاي
ماهيان مهاجر و رودخانه هاى باز، با اجراى برنامه هايى از سوى

 سازمان هاى مختلف گرامى داشته مى شود.
ــخ طبيعى و ذخاير  ــى مديركل دفتر موزه هاى تاري  اصغر مبارك
ــبت روز جهانى مهاجرت ماهيان  ژنتيكى در يادداشتى به مناس
نوشت: روز جهانى مهاجرت ماهيان سال 2016، يك رويداد يك 
ــيرين و  روزه براى ايجاد آگاهى از اهميت ماهيان مهاجر آب ش
ــژه دانش آموزان و آموزگاران  رودخانه هاى باز براى عموم به وي
آنها، مديران منابع، مهندسان، ماهيگيران تفننى، شاغالن حرفه 
ــت هاى عمومى  ماهيگيرى و همچنين افراد تاثيرگذار بر سياس
مرتبط با رودخانه ها و ابتكارى جهانى با فعاليت هاى برنامه ريزى 

شده براى رسيدن به اين هدف مهم است.
ــازمان هاى مختلف فعاليت هايى را براى افزايش  در اين روز، س
آگاهى و درگيركردن عموم مردم و رسانه ها با مسايل مربوط به 

ماهيان مهاجر و رودخانه هاى باز برنامه ريزى مى كنند.
ــيعى از ــتره وس ــامل گس ــن روز ش ــى در اي ــاى محل رويداده
 فعاليت ها از جمله بازديدهاى ميدانى، رويدادهايى در مدرسه يا 
آكواريوم ها، بازكردن مسيرهاى عبور ماهيان، برگزارى مسابقات 

مختلف و جشنواره هاى غذايى است.
ــه «پيوند ماهيان،  ــرت ماهيان، ك پيام اصلى روز جهانى مهاج
رودخانه ها و مردم» است، براى ارتباط سايت هاى سراسر جهان 

به كار گرفته مى شود.
ــت نظارت ــن روز تح ــراى اي ــده ب ــاى پيش بينى ش برنامه ه
ــزار مى گردد و فرض بر   «روز جهانى ماهى ها WFMD » برگ
اين است كه با برگزارى بيش از 450 برنامه در سراسر جهان در 
اين روز كه با طلوع آفتاب در نيوزلند آغاز شده و با غروب آفتاب 
در هاوايى به پايان مى رسد، روز جهانى مهاجرت ماهى ها در سال 

2016 نيز مانند دو سال پيش به يك روز ماندگار تبديل شود.
** چشم انداز

روز جهانى مهاجرت ماهيان سال 2016 توجه جهانى را به لزوم 
احيا و ترميم اتصاالت رودخانه اى براى ماهيان مهاجر به منظور 
ــالم تر و رودخانه هاى مولدتر جلب  دستيابى به ذخاير ماهى س

مى كند.
ــرادى را كه در  ــر جهان درك عموم مردم و اف اين روز، در سراس
سياست هاى مربوط به مديريت آب و ماهيگيرى موثر هستند، 
در مورد مسايل مربوط به ماهيان مهاجر افزايش مى دهد. ارتقاى 
ــطوح مختلف در خصوص  ــطح آگاهى و ايجاد تعهدات در س س
بهبود سالمت رودخانه هايمان براى تغيير رفتارها، پيشرفت در 
احياى رودخانه ها و پيشگيرى از اشتباهات فاجعه بار در هنگام 

توسعه منابع جديد ضرورى است.
ــيدن به كيفيت  ــان ها طى هزاران سال براى بهبود بخش ما انس
زندگى خود، رودخانه ها را مورد استفاده قرار داده و دستخوش 
تغيير كرده ايم، رودخانه ها خدمات فراوانى را فراهم مى كنند؛ از 
جمله اين خدمات مى توان به تامين آب، آبيارى، ناوبرى، كنترل 

سيل، برق آبى و ماهيگيرى اشاره كرد.
هر چند تمام اين فعاليت ها اغلب با صرف هزينه زيست محيطى 
ــت از  ــه هنگفت عبارت اس ــد و اين هزين ــام مى رس باال به انج
فرسايش رودخانه ها و ذخاير ماهيان، ما باعث قطعه قطعه شدن 
رودخانه ها، زوال كيفيت آب، تغيير رژيم جريان و تغيير و تخريب 
ــده ايم كه در مجموع منجر به كاهش ذخاير ماهى  ــتگاه ش زيس
مى شود، ما همچنين موانعى از جمله سدها، بندها و دريچه هاى 
ــى در مسير  آب بند را براى مديريت آب، توليد برق آبى و زه كش

آب ايجاد مى كنيم.
ــع مهاجرت ماهيان  ــواحل مان اينگونه موانع در رودخانه ها و س
ــود، در حال  ــان مى ش ــل، تغذيه و ديگر اهدافش براى توليدمث
ــتيابى به زيست بوم هاى  حاضر ماهيان مهاجرى كه نياز به دس
آب شيرين و مسيرهاى ارتباطى آنها دارند، در سراسر جهان در 
معرض تهديد بوده و بخش عمده اى از ذخاير ماهى بومى تجارى 

و تفريحى به سرعت رو به كاهش است.

ــى ها و ــگ ماه ــه ماهى آزاد، ش ــا از جمل ــه ه ــيارى از گون بس
ــود بين دريا و  ــل چرخه توليدمثلى خ ــى ها براى تكمي  مارماه
ــيرهاى آزاد مهاجرت براى  رودخانه ها مهاجرت مى كنند، مس
بقاى ماهيان ضرورى است. اگر اين گونه ها به محل توليد مثلشان 
ــطح محلى و  ــند، تعداد آنها كاهش يافته و در نهايت در س نرس
ــت در حال حاضر براى  ــوند، اين سرنوش جهانى منقرض مى ش

بسيارى از گونه هاى ماهى در سطح جهان اتفاق افتاده است.
ــطح جهان به ماهى هاى مهاجر آب شيرين  ميليون ها نفر در س
ــته اند، به  به عنوان ماده غذايى اوليه و جهت تامين معاش وابس
عنوان مثال در حوضه آبريز رودخانه مكنگ 50 ميليون نفر براى 
ــه تامين مى كند،  ــب درآمد به رودخانه و غذايى ك تغذيه و كس

وابسته هستند.
در ديگر مناطق، ماهيان مهاجر و فرزندانشان منابع تغذيه ضرورى 
ــيرين داراى اهميت  ــور و ش ــر گونه هاى ماهى آب ش براى ديگ
ــوند، اضمحالل ذخاير  بوم شناختى و اقتصادى محسوب مى ش
فراوان ماهى، تاثير ويرانگرى بر امنيت غذايى اين افراد دارد كه

 ميليون ها نفر از فقيرترين افراد جهان را شامل مى شوند.
** چه كارى مى توان انجام داد؟

ــع طبيعى  ــان و مديران مناب ــت، مهندس حافظان محيط زيس
ــان را در  ــى مهاجرت ماهي ــيرهاى انتخاب ــم مس با همكارى ه

ــند، اين مسئوليت مشترك  رودخانه ها و دلتاها بهبود مى بخش
ــرت آزاد ماهيان را  ــيم و مهاج ــت كه به دنبال راه حل باش ماس
ــالم را احيا مى كنيم  احيا كنيم؛ با همكارى هم رودخانه هاى س
ــويم، ما اين  ــايش در آينده و انقراض گونه ها مى ش و مانع فرس
ــرايط اكولوژيك كه مديون نسل هاى آينده  كار را براى بهبود ش
هستيم و تضمين بقاى ميليون ها انسان كه زندگيشان وابسته به

 رودخانه هاست، انجام مى دهيم.
ــن تر، بايد از آموزش همگانى و  براى دستيابى به آينده اى روش
ــن ارايه راه هاى حل  ــرايط كنونى و همچني افزايش آگاهى از ش

مشكالت شروع كنيم.
ــان 2014 ثابت كرد كه مى تواند يك  روز جهانى مهاجرت ماهي
راهبرد موثر براى افزايش آگاهى عمومى در سطوح محلى، ملى، 
منطقه اى و جهانى باشد. ما درنظرداريم كه اين راهبرد را بسط و 

گسترش داده و تعداد افراد بيشترى را درگير كنيم.
ــركت فعال در اين رويداد بزرگ، دين  ــت ايران نيز با ش اميد اس
خود را به اين موجودات دوست داشتنى كه بخشى جذاب از تنوع 
ــده و در تغذيه نيز نقش مهمى را ايفا  زيستى كشور محسوب ش

مى كنند، ادا كند.
** اهداف و پيام هاى كليدى روز جهانى مهاجرت ماهيان 

WMFD
ــر جهان براى  ــهروندان و همكارانمان در سراس ــردن ش فعال ك
شركت در جشن و اقدام الزم پيوند ماهى ها، رودخانه ها و مردم، 
ــيرهاى شناى  ايجاد تعهداتى براى جريان آزاد رودخانه ها و مس
ــيرين منبع اوليه  ــان مهاجر ماهيان مهاجر آب ش باز براى ماهي

تأمين پروتئين و معاش ميليون ها نفر در سراسر جهان هستند.
ــه هاى مولد  ــان مهاجر و رودخان ــى از اهميت ماهي ايجاد آگاه
ــت اندركاران مديريت  سالم براى عموم مردم، متخصصان، دس
ــر جهان و موانعى  ــتمداران سراس رودخانه ها، شيالت و سياس
همچون سدها، بندها و دريچه هاى آب بند كه مهاجرت ماهيان 

را مورد تهديد قرار مى دهد.
توسعه مشاركت، گفت و گو و همكارى در زمينه مهاجرت ماهيان 
هنگامى كه مسير مهاجرت ماهيان مسدود مى شود، ذخاير ماهى 
ــت رفتن منابع تامين  ــئله منجر به از دس تخليه شده و اين مس
پروتئين ميليون ها نفر و كاهش كيفيت رودخانه ها و زيست بوم 
دريايى نزديك به آنها مى شود، از ديگر مواردى است كه نياز به 

اطالع رسانى در مورد آنها وجود دارد.
ــازمان هاى محلى، ملى و بين المللى كه در زمينه  شناساندن س
حفظ و احياى ماهيان مهاجر فعاليت دارند. برانگيختن توافقات 
ــرات منفى روى منابع  ــيدن و يا كاهش اث در زمينه بهبود بخش
ــاد، دولت ها و  ــازمان هاى مردم نه رودخانه اى كليدى بين س

شركت هاى تجارى از ديگر اهداف اين روز است.

رييس كميته تحقيق وتفحص از سازمان جنگل ها در مجلس به تشريح 
ــازمان جنگل ها پرداخت وگفت:  آخرين جزييات پرونده تفحص از س

تالش خواهيم كرد تا هفته آينده اين گزارش در صحن قرائت شود.
ــى پرونده تحقيق  ــماعيل نيا درمورد آخرين وضعيت بررس محمد اس
وتفحص از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى، افزود: اعضاى كميته 
تحقيق وتفحص از سازمان جنگل ها نتيجه اين پرونده را تاييد كردند، اما 
27 ارديبهشت ماه، كه قرار بود نتيجه پرونده در كميسيون كشاورزى، 
آب و منابع طبيعى مورد بررسى و تاييد قرار گيرد به دليل نرسيدن اعضا 

به حدنصاب اين كار انجام نشد.
ــالمى، ادامه داد: اعضاى  ــمر در مجلس شوراى اس نماينده مردم كاش
كميته تحقيق وتفحص بيش از 40 ساعت از گزارشات مستند فيلم تهيه 
كرده اند كه اين فيلم در كنار گزارشات مكتوب تحقيق وتفحص است كه 
در صورت تصويب گزارش در كميسيون كشاورزى، آن را تقديم هيئت 

رييسه مجلس خواهيم كرد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم، درباره تعيين تكليف پرونده تفحص از 
سازمان جنگل ها با توجه به قرار گرفتن در روزهاى پايانى مجلس نهم، 
ــه اى در كميسيون كشاورزى  تصريح كرد: تالش خواهيم كرد تا جلس
تشكيل و راى گيرى نهايى انجام شود تا در صورت موافقت هيئت رييسه 
در روز سه شنبه ( 4 خرداد) زمان 15 دقيقه اى براى قرائت گزارش در 
صحن اختصاص داده شود، البته چنانچه اين امكان فراهم نشود گزارش 
ــه مجلس مى كنيم. وى يادآور شد:  را با مستندات تقديم هيئت رييس
ــود گزارش تحقيق وتفحص  اگر هيچ يك از موارد مذكور عملياتى نش
ــود، به اين ترتيب كه نمايندگان  مى تواند در مجلس دهم پيگيرى ش
متقاضى پيگيرى پرونده تفحص از سازمان جنگل ها مى توانند از اعضاى 
كميته تفحص در مجلس نهم براى نهايى كردن پرونده دعوت كنند تا 
ــى ارايه داده و در نهايت روند قرائت آن در  از پيگيرى هاى خود گزارش

صحن علنى مجلس طى شود.
اسماعيل نيا با بيان اينكه در بررسى پرونده تحقيق و تفحص از سازمان 
جنگل ها به تخلفاتى رسيديم، تاكيد كرد: سهل انگارى و بى توجهى هايى 
در اين حوزه شكل گرفته كه برخى اقدامات خالف قانون را رقم زده است 
به گونه اى كه برخى از تخلفات زنجيره اى بوده و به همين سبب بررسى 
اين پرونده تا حدودى به طول انجاميد كه متاسفانه اين تخلفات در سايه 

نبود نظارت بر عملكردهاى مديريتى بود.
رييس كميته تحقيق و تفحص از سازمان جنگل ها در مجلس شوراى 
اسالمى، درباره برخى گفته ها نسبت به قرائت گزارش مذكور در صحن 
علنى مجلس، گفت: اعضاى كميته تمام تالش خود را خواهند كرد تا 
اين گزارش در روز آخر مجلس قرائت شود، اما نمى توان به طور دقيق 
اين اطمينان را داد كه قرائت گزارش تا هفته آينده قطعى خواهد بود 
بلكه اين موضوع به تشكيل جلسه كميسيون كشاورزى مجلس و اجازه 

قرائت آن از سوى هيئت رييسه مجلس دارد.

تخلفات زنجيره اى
 در سازمان جنگل ها

دريچه

پيوند ماهيان، رودخانه ها و مردم

ــت  ــازمان حفاظ ــق س ــا و امورمناط ــتگاه ه ــر زيس ــركل دفت مدي
ــرزمينى كه از لحاظ اكولوژيكى خشك  ــت گفت: در س محيط زيس
ــود، حفاظت از موجوديت جنگل هاى آن به تنهايى  محسوب مى ش

ارزشى حياتى دارد.
ــه  ــت؛ عرص ــتى آورده اس ــى در يادداش ــب ميگون ــد گشتاس حمي
رويشگاه هاى جنگل هاى هيركانى با برخوردارى از گونه هاى اندميك 

رو به تخريب در حكم ميراث طبيعى، ارزشى علمى و جهانى دارند.
ــه عنوان ــور ب ــمال كش ــظ اجتماعات گياهى در جنگل هاى ش حف

ــوان ميراثى  ــور مى تواند به عن ــتى كش  مهم ترين كانون تنوع زيس
جهانى شبكه مناطق حفاظت شده كشور را غنا بخشيده و به كشور ما 

اعتبارى جهانى ببخشد.
جنگل هاى باستانى شمال كشور آخرين شانس كشور براى انتخاب 
ــت ميراث هاى  ــت آن در فهرس ــى و جهانى و ثب ميراث هاى طبيع

يونسكو به شمار مى روند.
ــه اهميت حياتى  ــبت ب ــن جنگل ها بى اعتنايى نس روند تخريب اي
ــور و ارزش هاى جهانى آنها به  آنها در سرنوشت محيط طبيعى كش
عنوان تنها ميراث طبيعى واجد شرايط و قابل عرضه به شبكه ميراث 
ــكان انتخاب  ــه اين روند نه تنها ام ــت و ادام هاى طبيعى جهانى اس
نمونه هاى مناسبى از آن را براى اين منظور از بين مى برد بلكه كشور 
ايران را از كسب يك افتخار جهانى كه مى تواند نام خود را در فهرست 

ــاند و مايه غرور و مباهات ملى براى  ميراث هاى جهانى به ثبت برس
نسل حاضر و آتى گردد محروم مى كند.

ــبت به  ــى در قضاوت خود نس ــل آت ــرايطى اگر نس تحت چنين ش
ــى به بهاى اندك ــانى كه ميراث هاى طبيعى آنها را با چوب كش كس

 مى فروشند و آنان را از افتخارى جهانى محروم مى كنند داورى كرد 
نبايد تعجب كرد.

ــتوانه هاى  ــا اهميت و با پش ــى تا اين اندازه ب حفاظت از جنگل هاي
استداللى كافى كه ارزش هاى بلند مدت ملى و جهانى را نيز به ارمغان 

مى آورد، هيچگونه غفلتى را برنمى تابد.
ــر حفاظت از اين  ــالمى تأكيد ب ــرايطى كه دولت جمهورى اس در ش
ــردارى از منابع چوبى  ــره ب ــر ادامه به ــارى ب ــا دارد، پافش جنگل ه
ــط 10 درصد از  ــاى موجود فق ــتناد آماره ــا كه به اس اين جنگل ه
نيازهاى صنايع چوبى كشور را تأمين مى كند، مايه تعجب و شگفتى

است.
ــور عظيم و قدرتمند ايران كه روى منابع  به نظر نمى رسد براى كش
ــط ــن منابع ارزى توس ــى به تامي ــت ضرورت ــته اس گاز و نفت نشس

ــرزمينى كه از لحاظ اكولوژيكى خشك   جنگل هاى آن باشد، در س
ــود حفاظت از موجوديت جنگل هاى آن به تنهايى  محسوب مى ش

ارزش حياتى دارد و با هيچ معيار مادى قابل محاسبه نيست.
حتى اگر با فرض محال تامين نيازهاى مادى ضرورت پيدا كند چوب 

ــى تنها راه نيل به اين هدف نبوده و مى توان با سرمايه گذارى  فروش
ــاير كشورهاى جهان راه هاى ديگرى  و تجهيز اين جنگل ها مانند س
نظير اكوتوريسم را جستجو و فعال كرد كه هم كاركردهاى حياتى و 

چند جانبه جنگل ها محفوظ بماند و هم به منابع مادى دست يافت.
ــد ــادى تجدي ــى ع ــع طبيع ــورد مناب ــوع در م ــن موض ــه اي البت

ــت كه در حكم ميراث جهانى نيستند ميراث  ــونده اى صادق اس  ش
ــبات اقتصادى سرانگشتى قرار دارند و  جهانى فارغ از هرگونه محاس

هيچگونه ارزيابى مادى متعارف را بر نمى تابند.
همانگونه كه به دليل نيازهاى مادى نمى توان ميراث هاى فرهنگى 
ــكل متعارف كاال فروخت ميراث هاى طبيعى جهانى  ــور را به ش كش
ــى و فرهنگى  ــاى جهانى طبيع ــتند. ميراث ه نير قابل فروش نيس
ــى هم تراز برخوردارند كه ــر از ارزش هر دو به عنوان نماد تكامل بش

 بهره بردارى از آنها راهكارهاى ديگرى را مى طلبد كه الزاما محدود به 
استفاده فيزيكى از آنها نيست.

ــتاورد هزاره هاى  ــت درك ارزش ميراث فرهنگى كه دس چگونه اس
انسانى است، ساده است اما درك ارزش ميراث هاى طبيعى كه طى 
ميليون ها سال در كارگاه طبيعت خلق شده، نظام يافته و قوام گرفته 
ــراث هاى فرهنگى ــى و كاركرد به مراتب بر مي اند و از نظر پيچيدگ

ــوار  ــئوالن ذيربط در امور جنگل دش  مى چربند تا اين حد براى مس
مى كند.

حفاظت از جنگل هاى هيركانى 
در ايران ارزش حياتى دارد

به مناسبت روز جهانى مهاجرت ماهيان؛
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 در روزهای سپری شده از س��ال جدید چند مورد خودکش��ی در مال عام رسانه ای 
شده اس��ت تا جایی که مس��ئوالن و کارشناسان مربوطه نس��بت به اپیدمی شدن 

خودکشی هشدار دادند.
خودکشی از جمله موضوعاتی است که همواره روان شناس��ان درباره آن اظهارنظر 
می کنند و از آنجا که فعلی اس��ت که بر اثر کش مکش های درون��ی در فرد به وقوع 
می پیوندد بس��یاری از آنها این پدیده را معلول اختالالت روان��ی در افراد می دانند. 
 اما چند وقتی است که پای اظهارنظرهای دیگری نیز به این موضوع باز شده است. 
با وجود اینکه بسیاری بر این باورند که آمار خودکشی افراد در ایران به نسبت میانگین 
جهانی نگران کننده نیست آمارهای داخلی نشان می دهد که در استان های محروم 

خودکشی بیشتر از استان های دیگر است.
آمارهایی که در سال گذشته منتشر شد نشان می داد که نرخ خودکشی در ایالم بیشتر 

از۵۰ نفر از هر۱۰۰هزار نفر است، در حالی که این رقم در جهان ۱۱ نفر است.
خودکش��ی های که اخیرا درمال عام اتفاق افتاده اس��ت عالوه بر مس��ئوالن، نگرانی 
 بسیاری از صاحب نظران در حوزه های مختلف را نیز در پی داشته است. در بررسی های 
 انجام ش��ده مشخص ش��ده بس��یاری از افرادی که دس��ت به خودکش��ی می زنند 
از بیماری های روانی حادی رنج نمی برند و این فشارهای اجتماعی، اقتصادی و گاهی 
روانی است که آنها را ناچار به خودکشی می کند. این افراد با خودکشی درمال عام سعی 
دارند دیگران را در جریان مشکالت خود قرار دهند. بسیاری از آنان پس از اینکه هیچ 
راهی پیش روی خود نمی بینند تنها با انگیزه مطرح شدن این موضوع به عنوان دغدغه 

اجتماعی و انجام اقداماتی برای رفع آن، اقدام به انجام این عمل می کنند.

افراد زیادی نام خودکشی نمایشی روی خودکشی های اخیر گذاشته اند و معتقدند 
این خودکشی ها جنبه نمایش��ی دارد و افراد صرفا برای جلب توجه این کار را انجام 
می دهند، اما با نگاهی به نتایج این خودکشی ها که نشان می دهد بیشتر آنها موفق 
بوده و در واقع تنها » اقدام به خودکشی « نبوده است می توان این فرضیه را رد کرد.

اما این س��وال که چرا افراد تصمیم می گیرند پیش چش��م دیگران و در مکان های 
 عمومی ای��ن کار را انجام دهند همچنان ب��ه عنوان مهم ترین س��وال به قوت خود 
باقی اس��ت. انجام اعمال این چنینی همواره احساس��ات م��ردم را جریحه دار کرده 
 و بس��یاری از آنها پس از دیدن این اتفاق دچار ش��وک روحی بزرگی می ش��وند که 

تا مدت ها زندگی آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
عالوه بر این، عادی شدن این گونه اتفاقات در جامعه باعث می شود نگاه مردم نسبت 
به این پدیده تغییر کند یا عده ای از این گونه رفتارها الگوبرداری کنند، تا جایی که 
سیدکاظم ملکوتی، رییس انجمن علمی پیشگیری از خودکشی هشدار می دهد که 
رسانه ها اخبار این خودکشی ها را در بوق و کرنا نکنند تا عادی سازی یا الگوبرداری 

اتفاق نیفتد.
فشار ها در معرض دید عمومی

علی رستمی یک عضو هیئت مدیره انجمن روان شناسی ایران درباره وقوع خودکشی 

درمال عام می گوید: خودکشی به خودی خود عملی خشن است و ناشی از خشمی 
است که در فرد وجود دارد و او خواهان ابراز آن است. فرد به این دلیل در مال عام این 
کار را انجام می دهد که هم به نوعی دیده شود و هم از این طریق پیامی را به اعضای 
جامعه برس��اند. وی ادامه می دهد: در چند مورد خودکش��ی که در هفته های اخیر 
گزارش شد پخش شدن اطالعاتی که درباره خودکش��ی این افراد بود نشان می داد 
که این افراد بیشتر خواهان این بوده اند که فشارهای اقتصادی و اجتماعی که بر آنها 

تحمیل شده را برجسته کنند و در معرض دید عموم قرار دهند.
رستمی درباره زمینه های اجتماعی و روانی که فرد را وادار به چنین اقدامی می کند، 
می گوید: این اقدامات می تواند ترکیبی از مشکالت روانی  و اجتماعی باشد. به بسیاری 
از این افراد نمی توان برچسب بیمار روانی زد، اما این افراد در برابر فشاری که وجود 
دارد واکنش های انفجاری از خود نش��ان می دهن��د و نمی توانند منطقی  درباره آن 
معضالت فکر کنند. مسلما موج مشکالت اجتماعی اس��ت که این افراد را به سمت 

خودکشی می برد، اما نمی توان گفت که این افراد دارای شخصیتی کامل هستند.
این روان شناس درباره تاثیرات خودکش��ی های اخیر بر جامعه می گوید: این قبیل 
اقدامات هیچ گونه تاثیر مثبتی بر جامعه ندارد و به جز اینکه افراد بس��یاری را متاثر 

کند و آزار دهد، دردی از جامعه دوا نخواهد کرد.

از روز دوشنبه 3 خردادماه جاری؛

کارت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
توزیع می شود

عضو کمیسیون آموزش مجلس؛

تنوع مدارس به یک جامعه طبقاتی
در دراز مدت دامن می زند

در یک هفته گذشته؛

بیش از 5 هزار تماس
با سامانه 137 برقرار شده است

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

خبر

امروز در کنار گوش اس��رائیل بیش از3۰۰ هزار بس��یجی سوری 
 آموزش و ساماندهی ش��ده و امروز جوشش خون شهیدان اسالم 

در گوشه و کنار منطقه به جریان افتاده است.
پیشکس��وت دف��اع مقدس، جن��گ تحمیل��ی و فرمانده س��ابق 
 بسیج س��ازندگی در دومین یادواره۱3۰ ش��هید خانواده شرکت 
آب و فاضالب اصفهان گفت: اگر سوریه در روزهای نخست آشوب 
و جنگ سقوط کرده بود ارتباط حزب ا... قطع می شد، اما در همان 

لحظه اول سپاه سوریه تشکیل شد.
سردار خراس��انی افزود: سپاه سوریه با سرپرس��تی سردار رشید 
اسالم همدانی تشکیل ش��د و از پنج س��ال پیش تاکنون که این 
اوضاع برای س��وریه ایجاد ش��د2۰۰ هزار نفر در سوریه به عنوان 

داوطلب ثبت نام کردند.
 خراس��انی ادام�ه داد: بن���ده به هم���راه هیئ��ت اعزامی وقتی 
به شهرها و روستاها س��وری�ه می رفتی�م هم�ه مردم سوریه ابراز 
ارادت نسبت به ما داشتن�د و در آن اوضاع ناگوار و تاسف بار، بسیج 

سوریه شکل گرفت.
فرمانده سابق بسیج س��ازندگی و یادگار هشت سال دفاع مقدس 
ادامه داد: امروز در کنار گوش اسرائیل بیش از3۰۰ هزار بسیجی 
سوری آموزش و ساماندهی شده و امروز جوشش خون شهیدان 

اسالم در گوشه و کنار منطقه به جریان افتاده است.
 سردار خراسانی افزود: من به شما قول می دهم که نسیم خوشی 
به صورت لشکریان اسالم خواهد رسید و اوضاع به یک باره دگرگون 
می شود. وی گفت: دشمن همیش��ه از جهتی ضربه می خورد که 
فکرش را نکرده است و باید گفت اگرچه آن ها فناوری های بسیاری 

در اختیاردارند، اما قدرت ایمان بر تمام آن ها چیره است.
فرمانده سابق بسیج سازندگی خاطرنش��ان کرد: مطمئن باشید 
دش��من از جایی ضربه می خورد که فکرش را نکرده اس��ت و من 
به ش��ما این نوید را می دهدم که آن ها از قدرت ایمان ما آس��یب 
خواهند خورد. خراس��انی اضافه کرد: امروز افغانس��تان، عراق و 
سوریه باتالق دشمنان ماست و آن ها هرروز بیش از بیش در این 

باتالق فرو می روند.

عضو کمیس��یون آموزش مجلس با بیان اینکه باید 
امکانات در م��دارس دولتی به وی��ژه نقاط محروم 
و ضعیف بیشتر ش��ود تا اینکه استعدادهای خوب 
به خاطر فقر و نداری دچار مش��کل نشوند، گفت: 
تنوع مدارس، یک جامع��ه طبقاتی را در درازمدت 

دامن می زند.
قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجل��س، در خص��وص کیفیت م��دارس دولتی و 
جلوگی��ری از رش��د بی رویه م��دارس غیردولتی، 
 اظهار داش��ت: تنوع مدارس یک جامعه طبقاتی را 
در دراز مدت دام��ن می زند؛ م��دارس غیردولتی،  
 نمونه دولتی، اس��تعدادهای درخش��ان و ش��اهد 
از جمله آنهاس��ت که باعث می شود جامعه تقسیم 
ش��ود. وی ادامه داد: در بعضی کشورهای به ظاهر 
پیش��رفته می بینیم تن��وع مدارس خیل��ی وجود 
ندارد، باید به سویی پیش برویم که در یک جامعه 
استعدادها رشد کند و دیگران را نیز با خود همراه 
 کند. جعفری با بی��ان اینکه کار انبیا نی��ز این بود 

 تا مردم را هم��راه خود کنند، اف��زود: باید امکانات 
در م��دارس دولتی به ویژه نق��اط محروم و ضعیف 
بیشتر شود تا اینکه اس��تعدادهای خوب به خاطر 

فقر و نداری دچار مشکل نشوند.

 در ی��ک هفت��ه گذش��ته ) از ۱4 ت��ا 28 
اردیبهش��ت ماه س��ال جاری ( ۵ هزار و ۱2 
تماس ب��ا س��امانه ۱37 ش��هرداری اصفهان 
برقرار شده است که منجر به ثبت328۰ پیام 
 در س��امانه الکترونیک��ی این مرکز و ارس��ال 

به مناطق و سازمان های مرتبط شده است.
بر اس��اس اعالم اداره ارتباطات مردمی ۱37 
شهرداری اصفهان، کارکنان واحد بازخورد نیز 
3 هزار و 4۵ تماس با شهروندانی که مشکالت 
مربوط به ش��هرداری را با این س��امانه مطرح 
کرده بودند، برق��رار کردند تا از نحوه پیگیری 
مشکالت مطرح شده آنها کسب اطالع کرده یا 

اطالع رسانی های الزم را انجام دهند.
بر اس��اس این گزارش، ۱732 مورد از تماس 
 ش��هروندان نی��ز در خصوص اطالع رس��انی 

یا مشاوره بوده است.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش از نظ��ر موضوعی 
بیشترین پیام های ضبط ش��ده با موضوعات 

قرارندادن زباله در س��اعت مقرر جمع آوری 
پسماندها، رفع خطر درختان در حال سقوط، 
گزارش ساخت و س��از بدون مجوز، نامطلوب 
ب��ودن نظاف��ت، عدم جم��ع آوری ب��ه موقع 
بازیافت، رفع سدمعبر و ترکیدگی تاسیسات 

فضای سبز بوده است.
این گزارش حاکی است که در این مدت 2۵4 
مورد از تماس های ش��هروندان که برای رفع 
خطر بود، پیگیری و هماهنگی الزم به صورت 
فوری با واحدهای مربوط در مناطق ۱۵ گانه 

شهرداری اصفهان انجام شد.
در هفته گذشته بیشترین تماس ها با سامانه 
۱37 ش��هرداری اصفهان از سوی شهروندان 

منطقه 8 با برقراری 377 تماس بوده است.
شهروندان اصفهانی می توانند در تمامی ساعات 
 ش��بانه روز با ۱37 تماس گرفت��ه و موضوعات 
خود را در حوزه وظایف شهرداری مطرح کنند 

تا مورد رسیدگی مسئوالن مربوطه قرار گیرد.

با توجه ب��ه اینکه آزمون کارشناس��ی ارش��د 
دانشگاه آزاد اس��المی از 6 لغایت 8 خردادماه 
جاری در 3۱ اس��تان کش��ور برگزار می شود، 
کارت ورود به جلسه این آزمون در روز دوشنبه 

3 خردادماه 9۵ توزیع می شود.
داوطلبان آزمون کارشناس��ی ارشد ناپیوسته 
دانشگاه آزاد اسالمی س��ال 9۵ می توانند روز 
 دوش��نبه 3 خرداد م��اه جاری از س��اعت ۱۱ 
با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به 
نشانی www.azmoon.org و ورود اطالعات 
ثبت نام خود، کارت ورود به جلسه امتحانی را 

دریافت کنند.
بر اس��اس این گ��زارش، چنانچ��ه داوطلبان 
در برگ��ه ورود به جلس��ه مغایرت��ی از لحاظ 
مش��خصات فردی، عک��س، س��همیه، دین یا 
زبان خارجه مشاهده کردند، می توانند از روز 
سه شنبه 4 خردادماه لغایت روز چهارشنبه ۵ 
خرداد ماه جاری از ساعت 9 تا ۱3 و بعدازظهر 

از س��اعت ۱4 الی ۱8 به باجه ه��ای رفع نقص 
در واحدهای دانش��گاهی که ب��ه عنوان حوزه 

برگزاری انتخاب کرده اند، مراجعه کنند.
بر این اساس، آن دسته از داوطلبان که جهت 
دریافت برگه ورود به جلس��ه، ش��ماره پرونده 
 و ک��د رهگی��ری خ��ود را در اختی��ار ندارند، 
 می توانند ب��ا مراجعه به س��امانه ای��ن مرکز 
به نش��انی www.azmoon.org  یا از طریق 
تلفن گویا ب��ه ش��ماره 4743 و انتخاب کلید 
 ش��ماره 3 و ارایه اطالعات درخواستی نسبت 

به دریافت موارد مذکور اقدام کنند.
گفتنی است؛ در آزمون کارشناسی ارشد سال 
9۵ دانشگاه آزاد امسال، 478 هزار و 349 نفر 
 با یکدیگر به رقابت می پردازن��د و این آزمون 
در ۱3۵ مجموعه امتحانی و در 6 نوبت صبح و 
عصر روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه 6 الی 8 
خرداد ماه در 69 حوزه امتحانی و در 3۱ استان 

کشور برگزار می شود.

فرمانده اسبق بسیج سازندگی عنوان داشت:

300 هزار بسیجی
بیخ گوش اسراییل

درحالی که بیش از ۵ س��ال از تجهیز ناوگان اتوبوس��رانی 
اصفهان به سامانه های هوش��مند می گذرد، هنوز فرهنگ 
استفاده از این سامانه در بین برخی از مردم اصفهان نهادینه 

نشده است.
یکي از پدیده ه��اي نازیبایي که متاس��فانه در کالنش��هر 
اصفهان مش��هود اس��ت اینکه برخي از مردم حق ش��هر را 
 پرداخت نم��ي کنند، به ط��وری که اتوبوس��رانی اصفهان 
به خاطر کنترل این مهم و جلوگیري از تحمیل هزینه هاي 
اضافي به دیگر ش��هروندان، طرح بازرسي را در دستور کار 

خود قرار داده است.
 ح��اال اصفهان��ی ه��ا در برخ��ی اتوبوس ه��ای خط��وط 
اتوبوس رانی اصفهان شاهد متن هایی با محتوای » کارت 
زدن= رعایت حقوق دیگران؛کارت ن��زدن مدیون بودن « 

هستند.
یکی از رانن���دگان اتوبوس���رانی اصفه��ان در این زمینه 
بیان می کند: پس از گذش��ت مدت ها از نصب سامانه های 
هوش��مند پرداخت بلیت، هنوز برخی از مردم کارت بلیت 
ندارند و این قضیه خوب برای ش��ان جا نی�فتاده که هنگام 
سوار ش��دن کارت بزنند و بعد هم راحت پی�اده می شوند، 
جالب تر اینکه وقت��ی ه�م می گویی�م چ��را کارت نزدید، 

ناراحت می شوند.
وقتی از رانن��ده دیگ��ری در مورد مس��افرانی ک��ه کرایه 
نمی دهند می پرس��م، می گوید: اگر اتوبوس س��وار باشید، 
صحنه های ناخوش��ایند و کالم های نامناس��ب در اتوبوس 

زیاد می بینید و می شنوید.
مشکالت اقتصادی، فش��ارهای روحی، شلوغی اتوبوس ها 

و سرویس دهی نس��بتا نامطلوب 
و بس��یاری عوامل دیگ��ر در بروز 
ای��ن رفتاره��ای نامناس���ب که 
به هیچ وجه در ش��ان ش��هروندان 

نیست، نقش دارند.
این اتفاق درحال��ی رخ م�ی دهد 
که معاون حمل و نق�ل و ترافیک 
ش��هرداری اصفه��ان می گوی��د: 
متاسفان�ه روزان�ه حدود2۰ درصد 
 از ش��هرون�دان ک��ه از خدم���ات 
ارزان قیم�����ت اتوبوس����راني 
اس��تف�اده مي کنند،کرایه خود را 
پرداخت نمي کنند و این موضوع 
منج��ر به وارد ش��دن خس���ارت 
س��االنه ۱2 میلیارد تومان به این 

ناوگان می شود.
علیرض��ا صلوات��ی اضافه م��ی کند: ب��ا رق��م ۱2میلیارد 
تومان��ی ک��ه اتوبوس��رانی اصفه��ان س��االنه ب��ه دلی��ل 

 کوتاه��ی برخ��ی از ش��هروندان متض��رر م��ی ش��ود، 
می توان اعتب��ار الزم برای  خریداری  3 دس��تگاه اتوبوس 
جدید و بازس��ازی۱۰۰ دس��تگاه اتوب��وس را تامین کرد.

صلواتی اضافه کرد: در حال حاض��ر روزانه8۰۰ هزار نفر از 
حمل و نقل عمومی اس��تفاده می کنند که در ایام پیک بر 
تعداد مسافران افزوده می شود.

معاون حم��ل و نق��ل و ترافیک 
ش��ه�رداری اصف�ه��ان ب��ا بیان 
اینک��ه می���زان پ���رت کرای��ه 
اتوب��وس در گذش��ته ح��دود 
 3۰ درص��د بوده اس��ت، تصریح 
م��ی کن��د: در حال حاض��ر این 
رقم ب��ا۱۰ درص��د کاهش به2۰ 
درصد پرت رس��یده است. وی با 
اعالم این ک��ه در حال حاضر 7۵ 
نفر بازرس در خط��وط مختلف 
اتوبوس��رانی اصفه��ان فعالی��ت 
 م��ی کنن��د، عن��وان م��ی کند: 
به کارگیری ب��ازرس نیز پدیده 
قش��نگي نیس��ت هرچ��ه تعداد 
بازرسان بیشتر شود نشان دهنده این است که مردم نسبت 
به پرداخت هزین��ه هایي که جنبه ش��رعي و تکلیفي دارد 

کوتاهي مي کنند.

صلواتی تاکید کرد: البته دلی��ل کاهش پرت کرایه اتوبوس 
فقط به دلیل حضور بازرسان نیست بلکه فرهنگسازی های 

انجام شده بسیار تاثیرگذار بوده است.
وی خاطرنشان می کند: اتوبوس��رانی اصفهان راهکارهای 
 مختلفی برای پیش��گیری از پ��رت کرایه اتوب��وس درنظر 
گرفته اس��ت که به زودی اجرایی می شود زیرا ما معتقدیم 

پرت کرایه حق الناس است.
 معاون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان تصریح 
 می کن��د: کوتاه��ي ش��هروندان اصفهاني در اس��تفاده از 
کارت هاي الکترونیکي حمل و نقل تاثی��ري در کم و زیاد 
ش��دن حقوق رانندگان اتوبوس ندارد و حقوق آن ها ثابت 

است، اما این امر حق الناس به شمار می آید.
البته پرداخت نکردن بلیت اتوبوس ها توسط مردم به ایران 
و اصفهان اختصاص ندارد بلکه این نوع تخلف در کشور های 
اروپایی نیز قابل مشاهده است، اما ارو پایی ها در این زمینه 

جریمه می شوند.
 در س��ال گذش��ته جریمه عدم پرداخت کرای��ه اتوبوس ها 

در اروپا6۰ یورو بوده است.
حق الناس شوخی نیست!

اگر مردم س��هم خود که یک س��وم از هزین��ه حمل و نقل 
عمومی است را نپردازند، امری طبیعی است که این شرکت 
قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود و بر همین اس��اس مردم 

نباید از کنترل کارت  بلیت ها ناراحت شوند.

 از س��وی دیگ��ر چنان چ��ه م��ردم اتوبوس��رانی را متعلق 
به خود بدانند و کرایه خود را بپردازند، حق الناسی به گردن 
ندارند؛ چرا که در هر صورت حق الناس ش��وخی نیس��ت و 
پرداخت نکردن کرایه اش��کال ش��رعي دارد و فرد خاطي 

مدیون است.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با تاکید بر این که 
کسانی که کرایه اتوبوس خود را نمی پردازند خود را مدیون 
 2 میلیون جمعیت ش��هر اصفه��ان می کنن��د، می گوید: 
 با توجه به این که بودجه ش��هر از جمله شرکت اتوبوسرانی 
از طریق عوارضی که ش��هروندان پرداخت می کنند تامین 
 می ش��ود بنابراین افرادی ک��ه کرایه اتوب��وس را نپردازند 

به گونه ای حق الناس را نادیده گرفته اند.
رضا امینی م��ی افزای��د: در صورت��ی که تمام مس��افران 
اتوبوسرانی کرایه خود را پرداخت کنند به طور حتم سطح 

خدمات و سرویس دهی افزایش پیدا می کند.
وی با بی��ان این که دره��ر صورت پرداخت نک��ردن کرایه 
اتوبوس حق الناس اس��ت، ادامه می دهد: کسانی که کرایه 
اتوبوس را نمي دهند، به بیت المال ضرر زده اند و حق الناس 
به گردن دارند. پس در هر ص��ورت پرداخت نکردن کرایه 

اشکال شرعي دارد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه می کند: ناوگان 
اتوبوسرانی ناوگان هزینه بر اس��ت نه درآمدزا بنابراین اگر 
 مردم آن را متعلق به خود بدانند و کرای��ه خود را بپردازند 

در خدمت رسانی این ناوگان کمک کرده اند.
شاید برای تان تعجب آور باش��د که هنوز کسانی هستند؛ 
که کرایه اتوب��وس خود را حتی ب��ا کارت بلیت الکترونیک 
 نمی پردازند و به نوعی س��امانه هوش��مند را دورمی زنند. 
اما از یادمان هنوز بلیت های کاغذی نرفته که در پشت آنها 
این جمله معروف »ارایه بلیت نش��انه شخصیت شماست« 
نوشته شده بود و حتی روی بدنه داخلی اتوبوس های شهر 
در گوشه و کنارش این جمله تکرار شده بود تا ملکه ذهن هر 
مسافر این ناوگان عمومی شود، اما انگار2۰ درصد مسافران 
 ناوگان اتوبوس��رانی این روزها از یادش��ان این جمله رفته 

و به فراموشی سپرده اند.
انگار ع��ده ای همیش��ه باید همچ���ون تکلی���ف روزان�ه 
برای شان ای�ن گون�ه جمالت تکرار شود تا بارشان را بردوش 
دیگران نیندازند؛ همه را زیر سوال نبرند و حتی بازرسان و 
راننده اتوبوس های شهر اصفهان را همیشه دل نگران کنند 

و با فریاد های تکرای بگویند: » آقا، خانم، کارت نزدی! «
... بله، این قص��ه تکراری این روزه�ای ناوگان ورشکس��ته 
 و زی��ان ده اتوبوس��رانی اصفه�ان اس��ت ک�ه از س��وی�ی 
با بی مهری حذف یارانه روبه روش��ده و از طرف�ی دیگر2۰ 
درصد مس��افران روزم�ره که بدون کرایه راح�ت س���وار و 

پیاده می شوند.

اندر حکایت ضرر به اتوبوسرانی؛

زدن کارت بلیت نشانه شخصیت شماست!

هشدار مسئوالن و کارشناسان نسبت به یک اپیدمی؛

عوامل خودکشی در مال عام چیست؟

 متاس�فانه روزان�ه ح�دود 
20 درص�د از ش�هروندان 
که از خدم�ات ارزان قیمت 
 اتوبوس���راني اس��تفاده 
م�ي کنند،کرای�ه خ�ود را 
پرداخت نم�ي کنن�د و این 
موضوع منجر به وارد ش�دن 
خسارت س�االنه 12 میلیارد 
تومان به این ناوگان می شود
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دونت پیانو و س��ازهای ضربی با اجرای ش��هرداد روحان��ی در مجتمع 
 فرهنگی هنری اس��تاد فرش��چیان طی روزهای نهم و دهم خردادماه 
 س��ال جاری برگ��زار م��ی ش��ود. اج��ری اس��تاد ش��هرداد روحانی 
 در دو س��انس و در س��اعت های 18 و 21 برگزار خواهد شد. همچنین 
در این برنامه، سازهای ضربی توسط آرش اسالمی اجرا می شود.فروش 
 بلیت دونت پیانو و س��ازهای ضربی ش��هرداد روحانی از روز پنج شنبه 
30 اردیبهشت ماه از س��اعت 8 صبح در محل مجتمع فرهنگی هنری 

استاد فرشچیان واقع در ابتدای خیابان توحید آغاز می شود.

 کارگاه آموزش��ی عناصر داستان از س��وی موسس��ه فرهنگی رویش برگزار 
می ش��ود.  این کارگاه آموزش��ی از 8 خردادماه به ص��ورت هفتگی روز های 

یکشنبه از ساعت 16 الی17:30 در موسسه فرهنگی رویش برگزار می شود.
سیاوش گلش��یری تدریس این کارگاه را بر عهده دارد. وی دارای تحصیالت 
کارشناسی ارش��د پژوهش هنر، با بیش از 11 سال س��ابقه در نویسندگی و 
تدریس فیلمنامه و داستان در انجمن سینمای جوان اصفهان، دانشگاه علمی 
 کاربردی نقش جهان، مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان، مرکز ش��ماره 3 
جهاد دانشگاهی، موسسه آموزش��ی فن آوران حکیم، موسسه آموزش عالی 
بزرگمهر و نیز شرکت در جلس��ات نقد و بررس��ی در تاالر هنر، دانشگاه هنر 
اصفهان، دانشگاه اصفهان و … است. عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام 
و شرکت در این جلسات، به محل موسس��ه رویش واقع در خیابان نظر غربی 

شماره 135 مراجعه کنند.

نهمین دوره مسابقات موزه برتر با حضور پروفسور مارتین هنز، رییس شواری 
بین المللی موزه ها ) ایکوم ( در تاالر وحدت تهران برگزار شد.

  مس��ابقات موزه برتر در 12 ش��اخص برگزار می ش��ود که ط��ی آن موزه ها 
در ش��اخص های مختلف عملکرد خود را معرفی می کنند. در مسابقات موزه 
برتر در س��ال 95، موزه داران اس��تان اصفهان نیز موفق به اخذ عناوین برتر 
شدند. در این میان، موزه عروسک و اسباب بازی کاشان در دو شاخص پژوهش 
و نوآوری و همچنین خالقیت کودک و نوجوان، موزه تاریخ و مردم شناس��ی 
شاهین شهر در شاخص گردآوری، موزه نسخ خطی پبده فوالدشهر در شاخص 
نگهداری، موزه حمام علی قلی آقا در زمینه پژوهش، موزه مردم شناسی میمه 
 در شاخص بازدید و موزه چهلس��تون اصفهان در دو شاخص بازدید و آموزش 
 عناوین موزه های برتر را به دس��ت آوردند. همچنین موزه موسیقی اصفهان 

در زمینه استانداردهای فنی به عنوان موزه خصوصی برتر شناخته شد.

شهرداد روحانی در اصفهان
 به روی صحنه می رود

عناصر داستان نویسی
 را از » سیاوش گلشیری « بیاموزید

 موزه های استان اصفهان 
در میان عناوین برتر قرار گرفتند

دین واندیشه اخبار فرهنگی شهر

رسانه اخبارکوتاه

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در همایش اهل بیت )ع(، جوانان و 
نهضت حمایت از محرومین که به همت موسس��ه خدمات مشاوره ای، 
 جوانان و پژوهش ه��ای اجتماعی در ت��االر ق��دس کتابخانه مرکزی 
حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار داشت: مدافعان حرم، مدافع مزار 
و ساختمان نیستند. مسئله بس��یار عمیق تر است و نماد فرهنگ غنی 
انسانی است، در مورد حقوق انسان به ویژه محرومان و مستضعفان  که 

قرآن، سنت و اهل بیت )ع( بارها به آن تاکید کرده اند.
حس��ن رحیم پور ازغدی افزود: براندازی ظلم و ستم رژیم های فاسد 
بدون جنگ و زور ممکن نیست و در روایات ذکر شده که انقالب بزرگ 
جهانی به رهبری مهدی موع��ود )عج( حدود 6 تا 8 م��اه نبرد جهانی 
مجاهدان رهایی بخ��ش خواهد بود که برای حکومت مس��تضعفین و 

عدالت در جهان، انقالب می کنند.
رحیم پور ازغدی با اش��اره به اینکه پیامبر )ص( برای برقراری توحید 
و عدالت در ش��به جزیره عربس��تان متحمل بیش از80 جنگ ش��د، 
گفت: عدالت مس��المت آمیز در یک روس��تا هم تحقق پیدا نمی کند 
چرا که همیشه دشمنانی هس��تند که عزت خود را به قیمت ذلت بقیه 

می خواهند و حقوق مستضعفان و محرومان را پایمال می کنند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: این جنگ و درگیری 
خواسته جبهه حق نیست و به آن تحمیل می شود، اما نباید از آن فرار 
کرد و اقدامات مدافعان حرم مصداق ایستادگی در برابر این جنگ های 

تحمیلی است .
وی با بیان اینکه زبان تمدن اسالمی، خدمت به محرومان و مستضعفان 
است، گفت: امام زمان)عج( نسبت به آحاد بشریت نگاه محبت آمیز و 
گفت وگو محور دارد، اما علق، عرق، خون و جهاد را علیه صاحبان قدرت 

و ثروت که جهان را به جنایات کشیده اند، بسیج می کند.
رحیم پور درباره آیات و روایات موجود در رابطه با جهاد فرهنگی و جهاد 
اجتماعی و اقتصادی افزود: آنان که آگاهی و معرفت دارند نس��بت به 
سایرین مسئولند و باید پاسخگو باشند، در واقع مردم باید تاریخ تمدن 
و جوامع را ببینند، کسانی قبل از مستکبرین فعلی بودند که تمام عالم 
را در دست داشتند، اما به فاضالب تاریخ پیوستند پس نباید مرعوب یا 

مجذوب شد بلکه باید دشمن را بشناسیم.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: طبق روایات، علمی 
که برای اظهار فضل باشد فایده ای ندارد، بسیاری از فارغ التحصیالن 
دانش��گاه و حوزه ظاه��را عالم و در واق��ع جاهل هس��تند و در مقابل 
حکیمانی مثل ش��هدای مدافع ح��رم حقیقت زندگی خ��ود را درک 
 کرده اند. رحیم پور ازغدی با اش��اره به فرمایشات امام علی)ع( مبتنی 
بر اینکه با علم باید علیه جهل جهاد کرد، خاطرنشان کرد: آدم فرهنگی 
باید مجاهد باشد و درگیر ش��ود، خیانت فرهنگی از خیانت اقتصادی 
 مخرب تر و جامعه فریب خورده از جامعه گرس��نه خطرناک تر اس��ت 
چرا که جامعه فریب خورده تا گردن در لجن مادی و معنوی فرو می رود 

و خود متوجه نمی شود.

 کمیت��ه س��رویس دوس��تی آمری��کا )AFS(، تحقیق��ات جدی��دی 
بر روی رسانه های مطرح این کشور انجام داده است که نشان می دهد 
این رس��انه ها، نقش به سزایی در ترویج اس��الم هراسی و نشان دادن 

چهره ای خشن از اسالم ایفا می کنند.
این تحقیق که در » فیالدلفیای « توسط تعدادی از تحلیلگران کمیته 
مذکور صورت گرفته است، رسانه های مطرح آمریکا را به بیان روایتی 
مخرب از ارتباط بین مسلمانان و تروریست های افراطی، متهم کرده و 
آن را عامل برانگیخته شدند برخی واکنش ها و درگیری های سیاسی 

در این باره معرفی کرده است.
 تحلیلگران کمیته سرویس دوس��تی آمریکا،600 عنوان خبری را که 
از م��اه آپریل تا ماه ژوئن س��ال 2015 میالدی از خروجی20 رس��انه 
معروف و پر بازدی��د آمریکایی همچون نیویورک تایمز، خارج ش��ده، 

مورد بررسی قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که:
 1- در90 درص��د ای��ن اخب��ار، ن��ام اس��الم آورده ش��ده اس��ت، 
 حتی اگ��ر عاملی��ن ت��رور و خش��ونتی ک��ه آن خب��ر از آن حکایت 
 می کند، ارتباطی با اس��الم یا حتی گروه های تروریس��تی اسالمگرا 

نداشته باشند.
 2- در بیش��تر اخباری که مربوط به تروریس��ت های افراط گرا بوده، 
 رسانه ها از دو واژه » دیوانه « و » باهوش « در توصیف این تروریست ها

اس��تفاده کرده اند تا به مخاطبان خود القا کنند ک��ه راه مقابله با آنها، 
تنها استفاده از خشونت و قدرت اس��ت و راه دیگری برای مقابله با این 

تروریست ها وجود ندارد.
3- با وجود گفت وگو های صلح گس��ترده در کش��ور ه��ای مختلف و 
تالش های بی وقفه ای که س��ازمان ه��ای حامی حقوق بش��ر انجام 
داده اند، پوش��ش اخبار بمب گذاری ها، عملیات تروریس��تی و قتل و 
 کشتار، توسط این رس��انه ها پنج برابر بیشتر از پوش��ش اخبار مبنی 
 بر گف��ت وگ��و ه��ای صل��ح و دوس��تی در مناط��ق مح��ل دیگری 

بوده است.
در ای��ن گزارش چند صفح��ه ای به ش��دت از عملکرد این رس��انه ها 
انتقاد شده اس��ت و از اصحاب رس��انه درخواست شده اس��ت تا برای 
جلوگیری از ش��یوع افراط گرایی و خش��ونت، راه انص��اف را در پیش 
 گرفته و آنچنان که اخبار عملیات تروریستی و خشونت بار پوشش داده 
 می ش��ود، اخباری که مربوط به گفت وگوهای صلح و تالش هایی که 
 سازمان ها و نهاد های مختلف در این راستا انجام می دهند نیز پوشش 

دهند.
همچنین از این رسانه ها خواسته شده تا با تهیه برنامه های تحلیلی به 
ریشه های گسترش خشونت در جهان پرداخته و علل به وجود آمدن 
گروه های تروریستی همچون» داعش «، » القاعده « و دیگر گروه های 
 تروریستی را مش��خص س��ازند و با ارایه راهکاری عملی و غیر مبتنی

 بر عملی��ات نظامی، در ح��ل بحران های ب��ه وجود آم��ده تاثیر گذار 
باشند.

قرار اس��ت این گزارش به طور مفصل و کامل در نشستی که در بیست 
 و چهارم ماه جاری می��الدی در واش��ینگتن با موضوع صل��ح برگزار 

خواهد شد، قرائت شود.

تولید تیزر سینمایی کتاب » رویای نیمه شب « با حضور بازیگران سینما آغاز شد.
احمد ذوعلم، مسئول دبیرخانه چهارمین دوره مسابقه بزرگ »کتاب و زندگی« 
از آغاز تولید تیزر س��ینمایی کتاب » رویای نیمه ش��ب « خبر داد و گفت: تیزر 
س��ینمایی این کتاب به کارگردانی اصغر عباس��ی که از کارگردانان جوان یزدی 
 است تولید خواهد شد. وی افزود: این تیزر که تهیه کنندگی آن به صورت مشترک 
بر عهده باشگاه فیلم سوره و مرکز رسانه ای شیرازه است با حضور 8 بازیگر اصلی 
تولید می ش��ود. عباس غزالی، مهدی فقیه، ماه چهره خلیلی، ثریا قاسمی، متین 
 ستوده و سیما خضرآبادی از جمله بازیگران اصلی این تیرز هستند و عالوه بر آنها

 150 هن��رور نیز در آن به ایفای نق��ش خواهند پرداخت.  مدیر مرکز رس��انه ای 
 شیرازه گفت: تولید این تیزر آغاز شده و ان شاا... کار در نیمه اول خرداد رونمایی 
خواهد شد. این یک تیزر 6 دقیقه ای است که برای ترویج کتاب »رویای نیمه شب« 
در دور چهارم مسابقه کتاب و زندگی تولید می ش��ود. او در ادامه گفت: این تیزر 
شباهتی با تیزر کتاب » دختر شینا « دارد و آن هم وجود یک فرد خواننده کتاب 
است که در حال خواندن کتاب وارد فضای داس��تان شده و وارد تاریخ می شود و 
بین زمان حال و گذش��ته در رفت و آمد است و با ش��خصیت های داستان تعامل 
 دارد. در دور سوم مسابقه » کتاب و زندگی « با محوریت کتاب » دختر شینا « اثر 
بهناز ضرابی زاده اولین تیزر س��ینمایی کش��ور با محوریت کتاب ساخته شد که 

کمک قابل توجهی به فروش کتاب کرد و توانست کتاب را پرفروش کند. 
این کتاب در دور سوم به شمارگان بیش از150هزار نسخه دست پیدا کرد.

 نمایش » نخل ها ایستاده می میرند « به کارگردانی جواد پیشگر، تهیه کنندگی 
اشرف السادات اشرف نژاد و با هنرمندی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو 
امروز از س��اعت23:30 روی آنتن رادیو جوان می رود و رضا طاهری صدابرداری 
آن را بر عهده دارد. » ملیکا «  نیز امروز از رادیو ایران پخش می ش��ود. این اثر را 
که محمد محمودی نوشته درباره داس��تان زندگی نرجس خاتون مادر حضرت 
مهدی )عج( است. این نمایش به کارگردانی جواد پیشگر و با حضور مهدی نمینی 
 مقدم، ماندانا محس��نی، بهرام ابراهیمی، رامین پورایم��ان، کامیار محبی، بهناز 
بستان دوست، احمد ایرانیخواه و تعداد دیگری از هنرمندان تهیه شده است که 
س��اعت22:30 روی آنتن رادیو ایران می رود. فرش��اد آذرنیا تهیه کننده، پیروز 
 صدرایی صداب��ردار و نازنین حس��ن پور افکت��ور این نمایش رادیویی هس��تند. 
رادیو ته��ران هم س��اعت1:30 بامداد نمای��ش رادیویی » نقش��بندان « را برای 
 عالقه من��دان پخش می کند. این نمای��ش را داریوش عبادی بر اس��اس زندگی 
یک رزمنده نوشته است. مهرداد مهماندوست، محمدآقامحمدی، زهره مجابی، 
بیوک میرزایی، مروارید کریم پور، محسن بهرامی از جمله بازیگران این نمایش 
رادیویی هس��تند. صدابردار رضا طاه��ری و افکتور محمدرضا قب��ادی فر دیگر 
عوامل این نمایش هس��تند. رادیو ورزش نیز این هفته نمایش » نابغه دوران « را 
به کارگردانی ایوب آقاخانی روی آنتن می برد. این نمایش با هنرنمایی بازیگران 
 اداره کل هنرهای نمایشی رادیو امروز ساعت13:00 روی آنتن رادیو ورزش پخش 
می ش��ود و ش��هال نیس��اری تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد. همچنین پیروز 

صدرایی صدابردار و محمدرضا قبادی فر افکتور این نمایش رادیویی هستند.

مدافعان حرم
 نماد فرهنگ غنی انسانی هستند

نقش مخرب رسانه های غربی 
در افزایش اسالم هراسی

 تیزر تبلیغاتی یک کتاب 
با حضور بازیگران سینما 

ایستاده در غبار در شبکه رادیویی جوان 
به نمایش در می آید

تلویزیون به مناس��بت نیمه ش��عبان10 فیلم سینمایی، 
تلویزیونی و انیمیشن را روی آنتن می برد.

انیمیش��ن  و  تلویزیون��ی  س��ینمایی،   فیلم ه��ای 
 » بچه ه��ای کوچ��ه دوازده��م «، » ش��اهزاده روم «، 
 » مس��تر بین «، » فوتبال دس��تی «، » قاص��د تندرو «، 
 » فوتب��ال ش��ائولین «، » درس��ت مث��ل بهش��ت «، 
» گاهی خوش��ی، گاهی غم «، » دردس��ر مش��ترک « و 
»حادثه توماس کرادن« در روز والدت صاحب الزمان،   از 

شبکه های سیما روی آنتن می روند.
شبکه یک سیما

فیلم سینمایی » بچه های کوچه دوازدهم « به کارگردانی 
شاپور غریب، فردا ساعت9 از شبکه یک سیما پخش می 

شود.
در خالصه داس��تان فیلم با بازی س��ید جواد هاش��می، 
 آتش تق��ی پ��ور و حمی��د میهن دوس��ت آمده اس��ت: 
حاج آق��ا حقیقت به مناس��بت نیمه ش��عبان مس��ابقه 
فوتبالی بین بچه های کوچ��ه دوازدهم و بچه های کوچه 
پش��تی برقرار می کند و قول می دهد که هر کس در این 
 مس��ابقه گل بزند به عنوان جایزه به یک باش��گاه فوتبال 
 می رود. بچه های دو کوچه به این بهانه درگیر ماجراهایی 
 می ش��وند. حمی��د از بچ��ه ه��ای کوچ��ه دوازدهم که 
در کلوپ حسین آپاراتچی کار می کند می خواهد فیلمی 
از فعالیت بچه های کوچه اش تهیه کند تا در نیمه شعبان 

نمایش دهد که ... .
 فیل��م س��ینمایی » ش��اهزاده روم « ب��ه کارگردان��ی 
هادی محمدیان، س��اعت 16 از ش��بکه یک سیما پخش 

خواهد شد.
فیلم سینمایی » شاهزاده روم « قصه عاشقی و دلدادگی 
بانویی پاکدامن و مس��یحی از سالله یش��وعا از حواریون 

حضرت مس��یح )ع( اس��ت که با مردی از نوادگان پیامبر 
اس��الم حضرت محمد )ص( ازدواج می کن��د و ثمره این 
ازدواج فرزندی نیک سرشت است که در آینده ای نزدیک، 

جهان را پر از عدل و داد می کند.
شبکه دو سیما

انیمیش��ن » توربو « به  کارگردانی  داوید سورن، ساعت  8 
صبح در  قالب  برنامه » سینما صبحانه « از شبکه دو سیما 

پخش می شود.
در خالصه داس��تان آمده اس��ت: یک حلزون باغچه  آرزو 
دارد روزی تبدیل به یکی از ش��رکت کنندگان مس��ابقه 
سرعت شود. او در این میان سختی های زیادی را تحمل 
می کند و افراد زیادی به او حرف م��ی زنند، اما او مصمم 
 است و س��ر انجام با پشت سر گذاش��تن تمام سختی ها 

به هدفش می رسد.
فیلم سینمایی » تنها در طبیعت « به کارگردانی  ریچارد 
 بادینگت��ون، س��اعت17:30 از ش��بکه دو س��یما پخش 
می شود. در این فیلم با بازی س��ی جی آدامز، ارین پیت 
و ناتاشا هنس��تریج خواهیم دید: هانا و زک خواهر و برادر 
 هستند و پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. آنها قرار است 
ب��ا هواپیمایی ب��ه دی��دن پدرش��ان بروند ول��ی ناگهان 
هواپیمای شان در جنگل سقوط می کند. خلبان بیهوش 
 ش��ده و هانا و زک ب��رای آوردن کم��ک از هواپیما خارج 
می شوند. آنها باید از جنگل خارج شوند تا بتوانند کمکی 
پیدا کنند. پدر و مادر آنها متوجه سقوط هواپیما می شوند 
و گروهی برای پیدا کردن آنها راهی منطقه می شود که ...

 انیمیش��ن » ش��ب های خرمش��هر « ب��ه کارگردان��ی 
حس��ین تبری��زی، س��اعت 23 از ش��بکه دو س��یما 
 پخش خواهد ش��د. در این فیلم ب��ا بازی مری��م بوبانی، 
 فریده س��پاه منصور، بهرام ش��اه محمدلو، س��حر زکریا، 

فلورا س��ام و ک��ورش تهام��ی خواهی��م دی��د: رحمان 
 و همس��رش س��لیمه با آغ��از جن��گ و حمله دش��من 
 ب��ه خرمش��هر، زندگ��ی را ب��ه گون��ه ای دیگ��ر ادام��ه 
می د هند. رحم��ان و بقیه مردهای فامیل در خرمش��هر 
ماندند ت��ا از آب و خاک دف��اع کنند و س��لیمه و زن ها و 
بچه ها مجبور ب��ه ترک خانه ش��دند. آنها ب��رای گذران 
زندگ��ی خ��ود ب��ا وس��ایلی ابتدایی ش��روع ب��ه پختن 
سمبوس��ه و فالفل می کنن��د و ای��ن آغاز راهی اس��ت 
 ک��ه اکنون ب��ه رس��تورانی ختم ش��ده به نام رس��توران 
شب های خرمشهر. اکنون س��لیمه و رحمان با بچه های 
خود در خانه ای زندگی می کنند که بخشی از آن را تبدیل 
به رستوران کرده اند. محبوبه تنها فرزندشان است که هنوز 

ازدواج نکرده است او ...
شبکه سه سیما

فیلم سینمایی » مس��تربین « به کارگردانی مل اسمیت، 
 س��اعت10:30 از ش��بکه س��ه س��یما پخش می شود.
 در خالص��ه داس��تان فیلم ب��ا ب��ازی چاپ آمده اس��ت:

 آقای بین به آمریکا سفر می کند و به او مسئولیت نگهداری 
از نقاش��ی گرانبهایی را می دهند تا این که نقاشی خراب 

می شود و ...
شبکه پنج سیما

انیمیشن » فوتبال دستی « به  کارگردانی  خوان کامپانال، 
ساعت  9 صبح در  قالب  برنامه » سینما صبحانه « از شبکه 

پنج سیما پخش می شود.
 فیلم ماج��رای چن��د بازیکن فوتبال دس��تی اس��ت که 
در یک رس��توران محلی زندگی می کنند و می خواهند 
به کارگر درمانده آن جا که مرد جوان درمانده ای اس��ت 
کمک کنند تا ش��هرش را در مقابل شخصی شرور حفظ 
کند. فیلم س��ینمایی » هیجان زندگی « ب��ه کارگردانی 
 س��اجید نادیادواال، س��اعت13:30 از ش��بکه پنج پخش 

می شود.
داس��تان فیلم از ای��ن قرار اس��ت که: دوی الل س��ینگ 
 که همیش��ه به دنب��ال داش��تن هیج��ان در زندگی اش 
بوده اس��ت، پس از دی��دن صحنه مرگ عم��دی والدین 
یک بچه س��رطانی به دست خودش��ان به علت نداشتن 
 پول برای نجات فرزندان ش��ان تصمیم می گیرد این بار 
با سرقت از افرادی که مال اندوزی غیرقانونی می کنند و 
به اقشار محروم جامعه فکر نمی کنند، زندگی جدیدی را 

دنبال کند. در حالی که ...
س��لمان خان و جاکوالی��ن فرن��ادر در فیلم س��ینمایی 
 »هیجان زندگ��ی« محصول س��ال 2013هندوس��تان 

به ایفای نقش پرداخته اند.
شبکه نمایش

فیلم های س��ینمایی و تلویزیونی » فوتبال ش��ائولین «، 
» درست مثل بهش��ت «، » گاهی خوش��ی، گاهی غم «، 
 »درد س��ر مش��ترک« و » حادثه توماس کرادن « ساعت

  11 ،15 ،17،21 و 23 از ش��بکه نمای��ش روی آنت��ن 
می رود.

باید در این زمینه فرهنگ سازی شود، اگر افراد جامعه در این باره فرهنگ  
الزم را دریافته بودند هرگز دچار مش��کل نمی  شدند، نهادهای مختلف 
در زمینه فرهنگ سازی چندان موثر عمل نکرده  اند تا خودمان را درست 

نکنیم تا فرهنگ سازی نکنیم جامعه درست بشو نیست...
این جمالت را در جاهای مختلف و از زبان بسیاری از مسئوالن تاکنون 
بارها و بارها شنیده  اید؛ جمالتی که شاید امروزه تنها در قالب یک شعار 
فرو رفته اند و افراد تنها برای رفع مسئولیت یا وظیفه خود آن را بر زبان 

جاری می  کنند. 
اما کمتر نهاد و مسئولی اس��ت که به فکر این باشد که فرهنگ سازی را 

به مردم آموزش دهد.
 این در حالی اس��ت که فرهنگ به عنوان بنیاد اجتم��اع و هدف واالی 
حرکت های انسانی، نماد انسانیت است. با این همه، تنها زمانی می توان 
گفت که فرهنگ، امری مثبت و س��ازنده و هدف واالیی است که دارای 
ویژگی هایی باشد که از مهم ترین آن ها، بستر مناسب بودن برای تعالی 

و تکامل بشری است. 
براین اس��اس، می توان از فرهن��گ مثبت و منفی یاد ک��رد و این گونه 
نیست که هر فرهنگی، ارزشی و مطلوب باشد. همین تفاوت های میان 
فرهنگ هاس��ت که مس��ئله مهم فرهنگ س��ازی مثبت و ارزشی را در 
 برابر فرهنگ های منفی یا فرهنگ س��ازی های منفی و غیرمفید پدید

 آورد. 
 براین اس��اس، هرگاه در این نوش��تار از فرهنگ و فرهنگ سازی سخن 

به میان می آید مراد از آن فرهنگ ارزشی و مثبت است.
هنگامی که از فرهنگ سازی سخن به میان می آید، چنین برمی آید که 
 فقدان این مس��ئله می تواند در جامعه آثار سویی به جا گذارد که نیازی 
به عنوان فرهنگ س��ازی خود را به عن��وان دغدغه بر جامع��ه و اولیا و 

مسئوالن آن تحمیل کرده است.
چنان که از همین اصطالح م��ی توان دغدغه دیگری را نیز شناس��ایی 
و ردگیری کرد. به این معنا که یکی از مس��ایل و مش��کالت هر جامعه 

 وجود فرهن��گ های غلط و نادرس��ت در کنار 
بی فرهنگی گروهی دیگر است.
 بن�����ابرای��ن م�����س��ئله 

فرهنگ سازی از دو جهت 
خ��ود را ب��ر جامع��ه و 

مسئوالن آن تحمیل 
می کند و به عنوان 
یک مس��ئولیت و 
وظ�����ی�ف�����ه 
ح��وزه  در   مه��م 

جامعه پذیری خود 
را نشان می دهد. 

از جهت��ی فقدان فرهنگ 
 اس��تفاده از چی��زی نی��از 

به فرهنگ سازی را توجیه می کند 

 و از س��وی دیگر وجود فرهنگی نامناس��ب، فرهنگ س��ازی مناسب را 
می طلبد.

در همین باره رومینا امیری، مدرس دانش��گاه گفت: فرهنگ س��ازی به 
این معناس��ت که آیتم  ها و المان  های فرهنگی که در جامعه نسبت به 
آنها توجه کمتری شده است را برای افراد دوباره یادآوری کنیم؛ چرا که 
فرهنگ، مفهومی است که از طریق اجتماعی ش��دن به افراد آموزش و 

انتقال داده می  شود.
این جامعه ش��ناس در ادامه می افزای��د: پس از اینک��ه مفهوم فرهنگ 
به افراد جامعه آموزش و انتقال داده ش��د، در جامع��ه مکانیزمی به نام 
نظارت اجتماعی اعمال شکل می  گیرد که وظیفه آن نظارت بر عملکرد 
همه افراد آن جامعه اس��ت، به این منظور که آنهایی که هنوز اجتماعی 
نش��ده اند یا اجتماعی ش��دن آنها به طور کامل صورت نگرفته اس��ت، 
 مورد توجه ق��رار گیرند و مفهوم فرهنگ س��ازی دوباره ب��ه آنها یادآوری

 شود.
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی خوراس��گان ادامه داد: در سال  های اخیر 
همواره این موضوع مطرح ش��ده اس��ت که به جای اینکه دولت بخواهد 
در این ب��اره هزینه های گزافی را متحمل ش��ود، قب��ل از آن که جریان 
 اجتماعی شدن افراد رخ دهد، فرهنگ سازی های الزم را در جامعه پیاده 

کند.
  به این معنا که آیتم  ها و المان  هایی که در فرهنگ ما جا افتاده است را 
 از طریق رس��انه های مختل��ف برای اف��رادی که اجتماعی ش��دن آنها 

به میزانی کندتر اتفاق افتاده است،  یادآوری کند.
امیری در ادام��ه افزود:  همچنی��ن در برخی از مواق��ع، دولت از مفهوم 
 فرهنگ س��ازی اس��تفاده می کند تا برخی از مفاهیم و ی��ا مواردی که 
 به تازگی در جام��ه نفوذ کرده ان��د و هنوز برای افراد بیگانه هس��تند را 
در جامعه جا بیاندازد. بنابراین در این صورت است که یک شهروند آگاه 

در جامعه رشد و زندگی خواهد کرد.
فرهنگ سازی وظیفه کیست؟

به گفته این مدرس دانش��گاه، فرهنگ س��ازی و پیاده کردن 
مفه��وم آن در جامعه یکی از کارهایی اس��ت که 
مدیران فرهنگی، رس��انه ها و متخصصینی 
که در ای��ن زمینه درس خوان��ده اند، 
معلمان پرورش��ی و والدین باید آن 
 را س��رلوحه کار خود قرار دهند 

و در این زمینه فعالیت کنند.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: 
در زمین��ه فرهن��گ س��ازی 
 دول��ت نیز نقش بس��یار موثر و 
گسترده ای را می تواند ایفا کند. 
برای مثال دول��ت با در نظر گرفتن 
نهادی به نام نهاد فرهن��گ می تواند 
گام تاثیرگذاری به منظور فرهنگ سازی 

افراد در جامعه و رشد و بالندگی آنها بردارد.

کاوشی در معنای یک مفهوم فراگیر در جامعه؛

فرهنگ سازی به چه معناست؟

تدارک سیما برای نیمه شعبان
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اخبارخبر

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى چهارمحال و بختيارى گفت: در 
راستاى توسعه آبخيزدارى استان چهارمحال و بختيارى 30 ميليارد 
تومان اعتبار از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور درخواست شده 

است.
ــع طبيعى و آبخيزدارى  على محمدى مقدم، با بيان اينكه اداره مناب
ــت:  ــت اظهار داش ــرار داده اس ــت كارى ق ــتان 6 كار را در اولوي اس
آبخيزدارى يكى از مهم ترين اولويت هاى كارى منابع طبيعى استان 
است كه در راستاى توسعه آبخيزدارى 30 ميليارد تومان اعتبار نياز 

دارد.
وى با اشاره به اينكه آبخيزدارى سبب بيشتر شدن و حفظ آب در بخش 
كشاورزى مى شود افزود: سال گذشته 540 هزار طرح و پروژه در حوزه 

آبخيزدارى در استان مطالعه و اجرا شد.
ــال و بختيارى  ــزدارى چهارمح ــى و آبخي ــع طبيع ــركل مناب مدي
ــته در بخش آبخيزدارى هزار و 150 ميليارد  ــال گذش بيان كرد: س
ــزان 450 ميليون  ــن مي ــه از اي ــص يافت ك ــار تخصي ــان اعتب توم
ــتانى بوده  ــون تومان آن اس ــى و 700 ميلي ــارات، مل تومان از اعتب

است.
ــان كرد: از اين ميزان اعتبارى كه به بخش  محمدى مقدم خاطرنش
ــار ملى و ــون 10 درصد از اعتب ــه تاكن ــزدارى اختصاص يافت آبخي

 40 درصد از اعتبار استانى محقق شده است.
وى با بيان اينكه در هر هكتار از زمين هاى كشاورزى به طور متوسط 
حدود 2 هزار متر مكعب آب درون زمين نفوذ مى كند گفت: 84 درصد 
از حوضه آبخيز كارون، 13 درصد از حوضه آبخيز زاينده رود و 3 درصد 

از حوضه آبخيز دز در چهارمحال و بختيارى است.
ــال و بختيارى  ــزدارى چهارمح ــى و آبخي ــع طبيع ــركل مناب مدي
با اشاره به ميزان خسارات وارد شده در سال گذشته به منابع طبيعى 
ــه منابع طبيعى  ــده ب ــارات وارد ش ــتان تصريح كرد: ميزان خس اس
ــد كه تاكنون  ــون ريال برآورد ش ــتان 217 ميليارد و 400 ميلي اس
ــده  ــت ش ــال آن پرداخ ــون ري ــارد و 300 ميلي ــا 12 ميلي تنه

است.
ــاره به ميزان اعتبارات اختصاص يافته به منابع  محمدى مقدم با اش
ــتان گفت: ميزان اعتبارات منابع طبيعى در سال گذشته  طبيعى اس
اعتبارى بالغ بر 57 ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال 93 بيش از 11 

درصد افزايش داشته است.
ــيدى در مناطق  ــاى خورش ــب آبگرمكن ه ــه نص ــاره ب ــا اش وى ب
ــيدى در  ــن خورش ــه داد: 200 آبگرمك ــتان ادام ــين اس عشايرنش
ــتان كوهرنگ نصب شده  ــين شهرس ــتاها و مناطق عشايرنش روس
ــتفاده  ــر از چوب درختان اس ــن افراد كمت ــب اين آبگرمك كه با نص
ــزايى  ــت هم تأثير به س ــن كار در حفظ محيط زيس مى كنند كه اي

دارد.

ــو چهارمحال و بختيارى از درخشش بانوان ووشوكار اين  رييس هيئت ووش
استان در مسابقات قهرمانى كشور خبر داد.

ــوكار چهارمحال و بختيارى در  ــكرى، اظهار كرد: بانوان ووش نوربخش عس
مسابقات قهرمانى كشور خوش درخشيدند و 6 مدال رنگارنگ كسب كردند.

رييس هيئت ووشو چهارمحال و بختيارى ادامه داد: مسابقات قهرمانى ووشو 
كشور در دو بخش ساندا و تالو برگزار و نفرات برتر معرفى شدند.

وى خاطرنشان كرد: در اين دوره از مسابقات ورزشكاران چهارمحال و بختيارى 
با درخشش خود دو مدال طال، دو نقره و دو برنز كسب كردند.

عسكرى افزود: مسابقات قهرمانى ووشو كشور با حضور 170 ورزشكار در سه 
رده سنى نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار شد.

وى بيان داشت: در بخش ساندا و در رده سنى جوانان حديث شهباز مدال طال، 
در بخش تالو و در رده سنى نونهاالن مريم توكلى مدال طال، مهر آوا خواجعلى و 
نسترن حسين زاده مدال نقره، در رده سنى بزرگساالن مريم قربانى مدال طال 

و برنز مسابقات قهرمانى ووشو كشور را به خود اختصاص دادند. 
ــان كرد: رشته ورزشى  رييس هيئت ووشو چهارمحال و بختيارى خاطرنش
ووشو در بين بانوان اين استان از جايگاه مهمى برخوردار است و چهارمحال 

و بختيارى ورزشكاران صاحب نام در اين رشته به خود اختصاص داده است.

رييس هيئت ورزش هاى جانبازان و معلوالن چهارمحال و بختيارى از 
حضور بانوان واليباليست استان در مسابقات پارالمپيك ريو خبر داد.

ــرى دو بانوى  ــرين فرهادى و طيبه جعف حيدر قربان پور، گفت: نس
ورزشكار چهارمحال و بختيارى در اردوى تيم ملى واليبال نشسته، خود 

را براى حضور در مسابقات پارالمپيك ريو آماده مى كنند.
وى خاطرنشان كرد: مسابقات پارالمپيك ريو در شهريورماه سال جارى 
برگزار شد و ورزشكاران استان به همراه تيم ملى با حريفان جهانى خود 

به رقابت مى پردازند.
ــرين فرهادى و طيبه جعفرى در مسابقات  قربان پور تصريح كرد: نس
اينچئون كره جنوبى مدال نقره را كسب كردند و با درخشش خود در 
اين دوره از مسابقات سهميه حضور در رقابت پارالمپيك ريو را نيز به 
ــت آوردند.وى افزود: تيم ملى واليبال نشسته بانوان در مسابقات  دس
ــيه، چين، كانادا، اوكراين و  پارالمپيك ريو با كشورهاى آمريكا، روس
برزيل رقابت خواهد كرد و اميد است ورزشكاران چهارمحال و بختيارى 

در اين دوره از مسابقات مقام كسب كنند.
رييس هيئت ورزش هاى جانبازان و معلوالن چهارمحال و بختيارى 
ــكاران جانباز و معلول صاحب نام در رشته هاى  ــتان ورزش گفت: اس

مختلف واليبال نشسته، تير و كمان و دووميدانى دارد.

مديركل منابع طبيعى چهارمحال و بختيارى:

توسعه آبخيزدارى نيازمند
 30 ميليارد تومان اعتبار است

درخشش بانوان ووشوكار استان 
در مسابقات قهرمانى كشور

حضور بانوان واليباليست استان
 در مسابقات پارالمپيك ريو

ــتان  رييس اداره فني مراتع اداره كل  منابع طبيعي اس
ــاره به احياي حدود 600  چهارمحال و بختياري با اش
ــال 94 با روش كپه كاري،  ــتان در س هكتار از مراتع اس
ــال اعتباري بالغ بر 500 ميليون ريال  افزود: در اين س

به خريد بذر در راستاي احياي مراتع اختصاص يافت.
ــتان و چراي  محمدرضا محمدي  در خصوص مراتع اس
بي رويه دام در آن ها، اظهار كرد: وسعت مراتع استان يك 
ميليون و 93 هزار هكتار است كه اين ميزان بيش از 60 

درصد مساحت استان را تشكيل مي دهد.
ــفند با وزن متوسط 40  وي با بيان اينكه هر رأس گوس
ــود، تصريح  ــوب مي ش كيلوگرم يك واحد دامي محس
ــون واحد دامي در مراتع  كرد: در حال حاضر 2/5 ميلي
استان وجود دارد كه اين ميزان 3/6 برابر ظرفيت مراتع 

استان است.
ــتم  ــال جاري را از بيس محمدي تقويم چراى دام در س
ارديبهشت ماه اعالم كرد و گفت: براي اطالع رساني به 
دامداران از روش هاي متفاوتي از جمله ارسال پيامك، 
ــريه ها و روزنامه ها، صدا و سيما و اعزام دو  چاپ در نش
اكيپ از مسيرهاي كوهرنگ و اردل به استان خوزستان 

استفاده كرده ايم.
ــد دامداران پيش  ــاره به ورود حدود 30 درص وي با اش
ــتان، افزود: هواي گرم استان خوزستان  از موعد به اس
ــرب براي  ــا اين هوا، نبود آب ش ــازگار نبودن دام ب و س
دامداران و دام، نبود علوفه با توجه به خشكسالي و آسيب 

ــاندن گونه گندمي بهمن به ريه هاي دام ها موجب  رس
كوچ زودتر از موعد دامداران به اين استان مي شود.

وي با بيان اينكه منابع طبيعي مي تواند بهره بردارانش را 
مشخص كند، افزود: ميزان توليد هر مرتع، تعداد دامي 
ــان داده و منابع  ــتفاده كند، نش را كه مي تواند از آن اس
ــرده و بهره برداران  ــع را مميزي ك ــز هر مرت طبيعي ني
ــخص و در قالب براي آن ها پروانه مرتع داري  آن را مش

صادر مي كند.
ــان  ــاي مرتع داري خاطرنش ــوص طرح ه وي در خص
ــته به اعتبارات موجود، منابع طبيعي  كرد: هرساله بس
قراردادهايي را با بهره برداران خود منعقد كرده و ضمن 
ــتفاده و احيا  ارايه برخي خدمات، مراتع را به منظور اس

به مدت 15 سال در اختيار مرتع داران قرار مي دهد.
ــال اخير براي شش  محمدي در ادامه گفت: در چند س
هزار هكتار از مراتع استان، چهار طرح مرتع داري اجرا 
ــت. رييس اداره فني مراتع اداره منابع طبيعي  شده اس
ــان كرد: به منظور جلوگيري از نابودي  استان خاطرنش
ــع داران را در قالب  ــتان، مرت ــدازه مراتع اس بيش از ان
طرح هاي مرتع داري به استخدام يك قرق بان و حفاظت 

از مرتع در فصل كوچ مجاب كرده ايم.
محمدي جلوگيري از ورود دامداران روستايي و عشايري 
ــتفاده  ــتان به عنوان مرتع ميان بند اس كه از مراتع اس

مي كنند را از مزاياي استخدام قرق بانان عنوان كرد.
ــته حدود 200 قرق بان  وي در ادامه افزود: سال گذش

ــتگاه هاي  ــوي مرتع داران جهت همكاري به دس از س
ــاري صادر  ــراي آن ها حكم افتخ ــي معرفي و ب انتظام

شده است.
محمدي بذركاري، كپه كاري، ذخيره نزوالت آسماني، 
ــع و احداث  ــطح مرت ــب آب در س قرق، توزيع متناس
آبشخوار را از روش هاي احياي مراتع در قالب طرح هاي 

مرتع داري عنوان كرد.
ــع اداره منابع طبيعي  ــي مرات ــه رييس اداره فن به گفت
استان از ابتداي انقالب اسالمي ايران، بيش از 64 هزار 

هكتار از مراتع استان كپه كاري شده اند.
وي با اشاره به احياي حدود 600 هكتار از مراتع استان 
ــال  ــه كاري، افزود: در اين س ــال 94 از روش كپ در س
ــد بذر در  ــون ريال به خري ــغ بر 500 ميلي اعتباري بال

راستاي احياي مراتع اختصاص يافت.
ــش گياهي به سه دسته  وي مراتع استان را از نظر پوش
ضعيف يا خيلي ضعيف، ضعيف تا متوسط و متوسط تا 
خوب دسته بندي كرده و گفت: 47 درصد مراتع استان 
ضعيف يا خيلي ضعيف، 36 درصد ضعيف تا متوسط و 

17 درصد آن ها متوسط تا خوب هستند.
محمدي با بيان اينكه جمعيت روستايي افزايش يافته 
ــغل دامداري روي  ــتر جوانان به ش و موجب شده بيش
بياورند، تصريح كرد: در حال حاضر جمعيت بهره برداران 
ــت توليد اين  ــت برابر ظرفي ــتان بيش از هش مراتع اس

مراتع است.

تحديد حدود اختصاصى
2/631 شــماره صادره : 1395/43/225952نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ پالك شماره 25/98 باقيمانده واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام مريم عابدى فرزند مصطفى و شركاء 
در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونــى آن به عمل نيامده 
است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 95/03/22 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به 
كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در 
محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تــا 30 روز پذيرفته خواهد 

شد. تاريخ انتشار: شنبه 1395/03/01 
م الف: 6013 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان( 142 كلمه، 

2 كادر)
تحديد حدود اختصاصى

2/637 شــماره صادره : 1395/43/226127نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب ساختمان پالك شــماره 36/1975 مجزى شده از پالك 
1016 فرعى  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه به موجب آراى شــماره 
139460302025043475- 1394/9/8 و 139460302025043476-

1394/9/8 صادره از هيــات دوم در اجراى مقررات قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى به نام خدابخش 
براتى فرزند يداله و بتول شــريفى افجانى فرزند حســين حسب السهم 
مالكيت در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل 
نيامده است. اينك بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاى نامبــرده تحديد حدود پــالك مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
95/03/24 ساعت 11 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/03/01 
م الف: 6021 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان( 175 كلمه، 

2 كادر)
ابالغ راى

2/643 كالسه پرونده: 94-1113 شــماره دادنامه:36-94/1/31 مرجع 
رسيدگى: شعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: آقاى سيد 
اميرحسين مدرس صادقى به نشــانى اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانك 
ســپه مجتمع تجارى اقتصاد، خوانده: آقاى عبدا... هادى پور به نشانى 
مجهول المــكان، خواســته: مطالبه وجــه 7 فقره چك به شــماره هاى 
570193-85/9/25 و 570199-85/11/30 و 399621-85/11/10 و 
399622-85/11/20 و 570194-85/10/10 و 399624-85/12/5 و 
399623-85/11/30 مجموعــًا به مبلــغ 43/000/000 ريال به انضمام 
هزينه هاى دادرســى و خســارت تاخير تاديه،  با عنايــت به محتويات 
پرونده و نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدو راى مى نمايد. راى قاضى شوا: دعواى آقاى سيد 
اميرحسين مدرس صادقى به طرفيت آقاى عبدا... هادى پور  به خواسته 
مطالبه مبلغ 43/000/000 ريال بابت وجه 7 هفت فقره چك  وجه چك هاى 
شماره 399624-570194-399622-399621-570199-570193-

399623  عهده بانك صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى- با توجه  
به بقاى اصول مســتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره 
از سوى بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اين كه خوانده با توجه به ابالغ 
قانونى در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين شعبه 
ارائه ننموده بر شورا ثابت است  لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 43/000/000  بابت اصل خواســته و 485/000 
ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 
سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى 
بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشــد در حق  خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه مى باشد م الف:3295 شــعبه 16 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان( 297 كلمه، 3 كادر) 
ابالغ راى

2/642 كالســه پرونده: 94-361  شــماره دادنامــه:94/11/4-1012 
مرجع رسيدگى: شعبه 27 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: مجيد 
كنگازيان به نشــانى اصفهان پارك الله كوچه برج بن بست شاهد پالك 
333،  خوانده: داريوش يادگار پور به نشــانى مجهول المكان، خواسته: 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 43/000/000 ريال بابت چك شماره 
439738-91/2/30 و 439739-91/4/4 به انضمام خسارات قانونى و 
خسارت تاخير تاديه،  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدو راى 
مى نمايد. راى قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعواى آقاى 
مجيد كنگازيان به طرفيت آقاى داريوش يادگارپور به خواســته مطالبه 
مبلــغ 43/000/000 ريال وجه چــك به شــماره 439738-91/2/30 و 
439739-91/4/4  به عهده بانك ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با 
توجه  به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين كه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات 
مســتند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد كه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
43/000/000  بابت اصل خواسته و 220/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چك 
موصوف (91/2/30 و 91/4/4)  تا تاريخ اجراى حكم و هزينه هاى نشر 
آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديــد نظر خواهى در 
محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:3300 شعبه 27 حقوقى 

مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان ( 314 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

2/644 كالســه پرونده: 94-784  شــماره دادنامــه:94/11/14-1053 
مرجع رسيدگى: شعبه 27 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: مجيد 
كنگازيان به نشــانى اصفهان پارك الله دينان كوچه برج كوچه شــاهد 
پالك 333،  خوانده: سكينه عقدكى به نشــانى مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه وجه يك فقره چك شماره 472937-89/7/20 به مبلغ 7/760/000 
ريال به انضمام كليه خسارات قانونى و خســارت تاخير تاديه و هزينه 
هاى نشــر آگهى.  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى 
اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدو راى 
مى نمايد. راى قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعواى آقاى 

مجيد كنگازيــان به طرفيت ســكينه عقدكى بــه خواســته مطالبه مبلغ 
7/760/000 ريال وجه چك به شماره 472937 مورخ 89/7/20  به عهده 
بانك سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه  به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك 
محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اين كه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى 
حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پسندى 
در مقام اعتراض نســبت 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 تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 7/760/000  بابت اصل 
خواسته و 340/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل  طبق 
تعرفه قانونى و هزينه هاى نشر آگهى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررســيد چك موصوف (89/7/20)  تا تاريخ اجراى حكم و هزينه هاى 
نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و 
ظرف مهلت بيست 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:3299 شــعبه 27 حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

اصفهان( 323 كلمه، 4 كادر) 
آگهى تحديد حدود اختصاصى

 2/635 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه شماره11637 فرعى از 
يك صلى مجزا شده از 1959 باقى مانده فرعى از اصلى مرقوم به مساحت 
213 متر مربع  واقع  در ميمه جزء بخش ثبتى ميمه كه طبق پرونده ثبتى 
به خانم فرشته متقى فرزند محمدعلى شناسنامه شماره 2264 ميمه و كد 
ملى 6229692661 در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى يا 
متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده يا نامبــردگان تحديد حدود ملك 
مرقوم در مورخه1395/03/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد . لذا بــه موجب اين آگهى به كليه مجاوريــن و مالكين اخطار
 مى شــود در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد. اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد تا (30) روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانــون تعيين تكليف پرونده هاى معترضــى ثبت معترض ظرف 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستى با تقديم دادخواست 
به مرجع ذيصالح  قضايى  گواهى تقديم دادخواست رااخذ و به اين اداره 

تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: شنبه 1395/03/01  مريم مختارى كفيل اداره ثبت اسناد و 

امالك ميمه( 199 كلمه، 2 كادر)  
ابالغ

636 /2 شماره: 1395/04/225112 آگهى ابالغ موضوع ماده 149 قانون 
ثبت اسناد و امالك، نظر به اينك آقاى شــهرام قائد فرزند رضا و مهين 
ميرزا خانى فرزند محمد تقاضاى اصالح مساحت ششدانگ قطعه زمين 
مزروعى پالك 777 فرعى از 52- اصلى واقع در وشوشاد جزء بخش 9 
را نموده كه برابر حكايت دفتر امالك و پرونده ثبتى اسناد مالكيت پالك 
مرقوم قبــًال در صفحــات 243 و 246 و 249 و 252 و 255 دفاتر 100 و 
104 به نام سكينه حاجى كنعان نســبت به 24 سهم و محمد رضا وشاق 
نسبت به 6 سهم و خانمها طاهره معصومه شهرت همگى وشاق فرزندان 
رضا هر يك نســبت به 3 سهم و منيره آقا ولى نســبت به 7 سهم صادق 
وشاق نسبت به 5 ســهم از 48 سهم ششــدانگ و به مساحت 1836 متر 

مربع صادر و تسليم گرديده اســت و بعداً به موجب سند قطعى 51703 
مورخ 1366/07/26 دفترخانه 7 نطنز تمامى ســى و هفت سهم مشاع از 
48 سهم ششدانگ « از طرف سكينه حاجى كنعان( نسبت به سه دانگ) و 
بانوان طاهره و معصومه وشاق هر يك نسبت به سه سهم و خانم منيره 
آقا ولى نسبت به هفت سهم از 48 ســهم»  به آقاى شهرام قائد نسبت به 
13 ســهم و مهين ميرزا خانى نسبت به 24 ســهم انتقال يافته است و در 
زمان معاينه محل مشخص گرديده مســاحت قبلى ملك 1998 متر مربع 
محاسبه شده و نامبرده طى فيش شماره 9532128585877982 مورخ 
1395/02/12 مبلغ 355449 ريال ما به التفاوت مبلغ مندرج در سند قطعى 
فوق االشاره به حساب ســپرده اين اداره واريز نموده است و با عنايت 
به اين كه متقاضيان اعالم داشته اند آدرســى از مالكين اوليه نداشته و 
دسترسى به آنان ميسر نيســت لذا مراتب يك نوبت در روزنامه زاينده 
رود چاپ اصفهان آگهى تا هــر يك از نامبردگان ذينفــع جهت دريافت 
مبلغ مربوطه به اين اداره مراجعه نمايند. م الف:99 ثبت اســناد و امالك 

نطنز(310 كلمه، 3 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

2/647 در خصوص پرونده كالسه 99/95 خواهان سيد عيسى موسوى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت عليرضــا معتمدى  تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 95/4/6 ساعت 3/30 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 شعبه واقع در خيابان 
سجاد – اول خيابان ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف 
اصفهان شــعبه 6 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 3321 شعبه 22 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(113 كلمه، 1 كادر) 

اعالم مفقودى 
اينجانــب عبــاس رهنمــا مالك خــودرو پــژو پارس 
مــدل 89 بــه رنــگ نقــره اى بــه شــماره شاســى 
NAAN01CA7AE672897 و شــماره موتــور 
12488243193 و شماره پالك23- 917 هـ 95 به علت 
فقدان اسناد فروش (ســند كمپانى) تقاضاى رونوشت 

المثنى اسناد مذكور را دارم.

اعالم مفقودى 

اينجانب فريدون ناصرى ســفتجانى مالك خودرو پژو 
GLX مدل 85  به شماره شاســى 13236982 و شماره 
موتور 12485088497 و شماره پالك 35 ل 862 ايران 
99 به علت فقدان اسناد فروش (ســند كمپانى) تقاضاى 

رونوشت المثنى اسناد مذكور را دارم.

احياى 600 هكتار از مراتع چهارمحال و بختيارى 
با روش كپه كارى
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آگهى نوبتى سه ماهه چهارم  سال 1394
 اداره ثبت اسناد و امالك جوشقان قالى بخش 

دوازده كاشان (نوبت دوم) 
1/94 بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و 
ماده 59- اصالحى و آئين نامه مربوط به امالكى 
كه در سه ماهه چهارم ســال 1394 تقاضاى ثبت 

آنها پذيرفته شده به شرح ذيل آگهى مى گردد:
شـمار ه هاى فرعى از پالك بيسـت و يك اصلى

 كامو
140 فرعى -  آقاى مصطفى وزوانيان فرزند عبد اله 

شششدانگ يكبابخانه واقع در كامو.
2039 فرعى – خانم شــوكت فيــروزه فرزند تقى 
ششــدانگ قطعه زمين محصور واقع در كامو به 

مساحت 02 /218 متر مربع .
2091  فرعى – آقاى ابوالفضــل آملى فرزند على 
عباس ششــدانگ يكباب گاراژ واقــع در كامو به 

مساحت 90 متر مربع .
2092  فرعى – آقاى على مردان فرزند غالمحسين 

ششدانگ يكباب حصار طويله واقع در كامو .
 شـماره هـاى فرعـى از پـالك 22 – اصلـى 

چوگان
581 فرعــى آقــاى غالمرضــا حماميــان فرزند 
غالمعلى و خانــم فاطمه عادلى فرزنــد غالمعلى 
باالمناصفه ششدانگ يكبابخانه واقع در چوگان به 

مساحت 197 مترمربع .
شــماره هاى فرعى از پــالك 26 – اصلى مزرعه 

همواريه كامو
274 فرعى – آقاى همايون آملى فرزند على عباس 
ششــدانگ يكباب گاراژ واقع در شهرك همواريه 

كامو به مساحت 58 متر مربع .
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه كســى نسبت 
به امالك منــدرج در اين آگهى اعتراضى داشــته 
باشد از تاريخ اولين نوبت انتشــار آگهى به مدت 
90 روز دادخواســت واخواهى خود را كتبا به اين 
اداره تســليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
معترض در دادگاه صالحه اقامــه دعوى نمايد و 
گواهى دادخواســت را اخذ و به اين اداره تســليم 
نمايد در صورتى كه قبل از انتشــار آگهى دعوى 
اقامه شده باشــد طرف دعوى بايد گواهى دادگاه  
مشعربر جريان دعوى را ظرف مدت مذكور تسليم 
نمايد اعتراض يا گواهى طرف دعــوى كه پس از 
انقضاء مدت مرقوم واصل گرددبالاثر مى باشــد 
و برابر قســمت اخير ماده 16  و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتارخواهد شــد .ضمنا طبق ماده 56 
آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تحديد 
حدود و در صورتمجلس تحديدى قيد و واخواهى 
صاحبان امالك نســبت به حقوق ارتفاقى مطابق 

ماده20 قانون ثبت پذيرفته خواهدشد .
تارخ انتشار نوبت اول: 1395/02/01 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/01  
م الف 1530 حســين  نوروز- رئيــس اداره ثبت 

اسناد و امالك جوشقان قالى

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1394 اداره 
ثبت اسناد و امالك ميمه (نوبت دوم)

1/93 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك 
و ماده 59 اصالحى آئين نامه مربوط به امالكى 
كه در سه ماهه چهارم سال 1394 تقاضاى ثبت 
آنها پذيرفته شــده و همچنين شماره هاى از قلم 
افتاده و نيز آنچه طبــق آرا هيات محترم نظارت 
ثبت آگهى آنها بايد تجديد شود مربوط به حوزه 

ثبتى ميمه را به شرح ذيل آگهى مينمايد:
 شــماره فرعى از شــماره 11 اصلى واقعات در 

وزوان
4229-  آقاى اميدعلى خاكســار فرزند غضنفر 
ششدانگ قطعه زمين مزروعى دشت مياندشت 

به مساحت 219/96 متر مربع 
 شــماره 11 اصلى قنات وزوان كه مبدا و مظهر 
ومقسم و گردش آن به شــرح آگهى هاى نوبتى 

قبلى ميباشد:
آقاى مرتضى شعبانى فرزند حسينعلى مجارى 
المياه نيم ســهم از 1200 سهم ششــدانگ قنات 

مزبور 
خانم صنمبر غفران فرزند رمضانعلى نسبت به 
هفت هشتم از يك سهم و آقاى اميد على خاكسار 
فرزند غضنفــر و خانم اقدس ســفيدكار فرزند 
غالمحســين باالمناصفه نســبت به يك سهم از 

1200 سهم قنات مزبور
شماره هاى فرعى از شــماره 30 اصلى واقعات 

در زيادآباد 
3502- آقاى بهروز گرامى فرزند بهمن ششدانگ 
قطعه زمين مزروعى جنب جاده ازان به مساحت 

823/10 متر مربع 
3504- آقاى بهروز گرامى فرزند بهمن ششدانگ 

قطعه زمين مزروعى جنب جاده ازان به مساحت 
572 متر مربع

شماره هاى 32 و 33 اصلى قنوات مشهور به عليا 
و سفال زيادآباد كه مبدا و مظهر و مقسم و گردش 

آنها به شرح آگهى هاى نوبتى قبلى ميباشد 
آقاى عباســعلى قنبريان فرزند حســن مجارى 
المياه يك ســهم از جمله 2114 ســهم ششدانگ 

قنوات مزبور 
شماره هاى فرعى از شــماره 35 اصلى واقع در 

ازان 
4115-  خانم زينب غازان فرزند حسين ششدانگ 
يكبابخانه در كوى باغ كهنه به مساحت 185/70 

متر مربع 
4437-  آقاى محمد مالى فرزند اكبر ششــدانگ 
قطعه زميــن محصور در كوى باال به مســاحت 

293/40 متر مربع
4751-  آقاى محمدحســين ابراهيمى فرزند آقا 
ابراهيم ششــدانگ قطعه زمين غيرمحصور به 

مساحت 657 متر مربع
5040-  خانــم مريــم طالبى فرزنــد محمدعلى 
ششــدانگ قطعه زمين محصور در كوى باال به 

مساحت 48/11 متر مربع
5047- خانــم فاطمه غــازان فرزنــد محمدعلى 
ششدانگ قطعه زمين محصور در كوى باغ كهنه 

به مساحت 258 متر مربع 
5051- آقاى ســيد ابراهيم حسينيان فرزند سيد 
عباس ششــدانگ يكبابخانه به مساحت 302/50 

متر مربع
  شــماره هاى فرعى از شماره 67 اصلى واقعات 

در حسن رباط
768- آقايان مهدى ســلمانى و على ســلمانى و 

خانم معصومه ســلمانى همگــى فرزندان رضا 
ششدانگ يكبابخانه به مســاحت 1424/53 متر 

مربع
804-  خانم مــاه ســلطان باقرى فرزنــد يداله 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 574/60 متر 

مربع
شماره فرعى از شماره 78 اصلى واقع در لوشاب 
501-  آقاى عبــاس گرامــى فرزنــد حبيب اله 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 931/50 متر 

مربع
 شماره هاى فرعى از شماره 90 اصلى واقعات در 

قلعه بلند الى بيد
241- آقاى مسيب كريمى فرزند حسن ششدانگ 
يكبابخانه در كوى قلعه بلند به مساحت 887/20 

متر مربع
242-  خانــم معصومــه زارع فرزنــد محمــد 
ششدانگ يكبابخانه در كوى قلعه بلند به مساحت 

654 متر مربع
 شماره هاى فرعى از شماره 110 اصلى واقعات 

در موته
8- خانم مدينه جعفرى فرزند حســن تمامى پنج 
دانگ و نيم مشاع از ششــدانگ يكبابخانه در ده 

موته به مساحت 1920/20 متر مربع
139-  خانم مدينه جعفرى فرزند حسن ششدانگ 
قطعه زميــن مزروعى در ده موته به مســاحت 

1727 متر مربع
488- آقــاى عليرضــا لطفى فرزنــد صفرعلى 
ششــدانگ يكبابخانــه در ده موته به مســاحت 

277/10 متر مربع
490- آقاى رضا جبارى فرزند خدابخش و خانم 
فيروزه هادى فرزند عزيزاله باالمناصفه مشاعا 

ششدانگ قسمتى از يكبابخانه به مساحت 49/90 
متر مربع

   لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك 
چنانچه كســى نســبت به امالك مندرج در اين 
آگهى اعتراض(واخواهى ) داشته باشد نسبت به 
آنهايى كه تقاضاى ثبت پذيرفته شــده از تاريخ 
انتشــار اولين نوبت اين آگهى ظــرف مدت 90 
روز دادخواســت واخواهى خود را تســليم اين 
اداره نموده و رسيد دريافت دارد ضمنا معترض 
بايســتى از تاريخ تســليم اعتراض ظرف مدت 
يكماه مبــادرت به تقديم دادخواســت به مراجع 
قضايى نموده و گواهى طرح دعوى اخذ و به اين 
اداره تســليم نمايد در صورتى كه قبل از انتشار 
اين آگهى دعوايى اقامه شده باشد طرف دعوى 
بايســتى گواهى دادگاه را مشعر بر جريان طرح 
دعوى ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد اعتراضات 
يا گواهى طــرح دعوى كــه بعــد از انقضا مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر اســت و مطابق ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبــت رفتار خواهد 
شــد ضمنا طبق ماده 56 آئين نامــه قانون ثبت 
حقــوق ارتفاقــى در موقــع تعيين حــدود و در 
صورتمجلــس تحديد حــدود قيــد و واخواهى 
صاحبان امــالك و مجاورين نســبت به حقوق 
ارتفاقى مطابق ماده 20 قانــون ثبت و اصالحى 
آن پذيرفته خواهد شــد اين آگهى در دو نوبت و 
به فاصله 30 روز از تاريخ اولين نوبت انتشار در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 

مى شود.
تاريخ انتشار اولين نوبت :چهارشنبه 95/02/01 

تاريخ انتشار نوبت دوم :شنبه 95/03/01
م الف 2236 اداره ثبت اسناد و امالك ميمه

آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 1394 ثبت 
اسناد وامالك زواره بخش 17 ثبت اصفهان 

(نوبت دوم)
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالك و 
ماده 59  اصالحي آئين نامه مربوطه ، امالكي 
كه در سه ماهه چهارم سال 1394 تقاضاي ثبت 
آنها در اداره ثبت اسناد و امالك  زواره پذيرفته 

شده به شرح ذيل آگهي مي گردد:
دهستان گرمسير                                                                                

شهر زواره 16 اصلى و فروعات ذيل:
1399- آقايان حسن چاكرحســينى زواره و 
محمود چاكرحســينى ومحمد چاكرحســينى 
فرزندان حسين و خانم فرخنده توفيق اردبيلى 
فرزند شعبانعلى تمامت ششــدانگ يكبابخانه 
بمساحت 425/20  متر مربع بالسويه هركدام 

يكدانگ ونيم مشاع.
1499- آقــاى ســيدمحمد نيارئيــس فرزند 
سيدحســين تمامت ششــدانگ قطعــه زمين 

مزروعى بمساحت 231 متر مربع.
6941- آقــاى على درفشــى فرزند حســين 
ششدانگ قطعه زمين بمســاحت 257/60 متر 

مربع. 
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد وامالك 
و ماده 86 آئين نامه قانون ثبت چنانچه كســي 
نسبت به امالك مندرج در اين آگهي واخواهي 
داشته باشــد بايد از تاريخ اولين نوبت انتشار 

آگهي به مدت  90 روز دادخواســت واخواهي 
خود را كتبًا به اين اداره تســليم نموده و طبق 
تبصــره 2 ماده واحــده قانون تعييــن تكليف 
پرونده هاي معترض ثبتى ظرف مدت 30 روزاز 
تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره بايستي با 
تقديم  دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائي 
گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره 
تسليم نمايد ، ضمنًا گواهي طرح دعوي كه پس 
از انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال اثر بوده 
و مطابق قســمت اخير ماده 16 و تبصره ذيل 

ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . 
ضمنــًا طبــق مــاده 56 آئيــن نامــه ثبــت ، 
حقوق ارتفاقــي در موقع تعيين حــدود و در 
صورتمجلــس قيــد و واخواهــي صاحبــان 
امالك و مجاورين نســبت به حــدود و حقوق 
ارتفاقــي مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت و 
تبصــره 2 ماده واحــده قانون تعييــن تكليف 
پرونــده هاي معتــرض ثبت پذيرفتــه خواهد
 شد . اين آگهي در دو نوبت به فاصله 30 روز 
از تاريخ انتشــار اوليــن آگهــي در روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد 

شد .
تاريخ انتشار نوبت اول :  01 /  02/ 1395                                                                                 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 01/  03/ 1395   
م الــف: 984 ذبيح اله فدائى  رئيــس اداره ثبت 

اسناد وامالك زواره



9روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1865  شنبه 1 خرداد 1395  14 شعبان 1437 
مزايده 

2/311 شــعبه نهم اجراى احكام كيفرى در نظر دارد جلسه مزايده اى 
در خصوص كالســه 940565 ش 9 در روز يكشنبه در 1395/03/16 
از ســاعت 10 تا 11 صبح در محل ايــن اجرا (اتــاق 030- ط همكف 
دادگســترى نيكبخت) جهت فروش يك پالك ثبتى 18/5162 بخش 14 
ثبت اصفهان به نشــانى اصفهان- خيابان امام خمينى – جنب استخر 
صدف- كوچه شهيد جمشيديان – كوچه طالقانى- پالك 16 ملكى آقاى 
عباس شريفى و خانم فاطمه آخوندى كه كارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذيل توصيف و ششدانگ عرصه و اعيان آنرا 3/750/000/000 
ريال ارزيابى نموده برگزار نمايد ملك اكنون در تصرف محكوم عليها 
است. طالبين خريد تا 5 روز قبل ازجلسه مزايده قادر به بازديد از ملك 
خواهند بود تا بــا توديع نقدى 10 درصد قيمت پايه در جلســه مزايده 
شركت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. 
هزينه هاى اجرايى بر عهده محكوم عليها است. اوصاف ملك بر اساس 
نظر كارشناس: 375/11 متر مربع عرصه و حدود 240 متر مربع اعيانى 
با اسكلت فلزى و ســقف آن و آجر و داراى يكباب زيرزمين انبارى به 
مساحت حدود 30 متر مربع داراى انشعابات خدماتى الزم قابل سكونت 
و در اختيار مســتاجر مى باشد.  م الف:4519 شــعبه 9 اجراى احكام 

كيفرى اصفهان(198 كلمه، 2 كادر)
مزايده 

2/199 اجراى احكام شــعبه 7 دادگاه حقوقى اصفهــان در نظر دارد 
مزايده اى با مشــخصات زير برگزار نمايد. پرونده كالســه 940484 
ج / 7 له فاطمه صغرى كبيرى عليه ســيد محمد اعتصامى، سيد مهدى 
اعتصامى، سيد مصطفى اعتصامى، مريم اعتصامى، مرضيه اعتصامى، 
مورد مزايده: مشخصات ملك به نشانى اصفهان رهنان خيابان شريف 
شــرقى كوچه 47 كوچه پاسگاه پالك 205 كدپســتى 8189734161 
داراى پالك ثبتى به شــماره ملــك 18/7484 ثبــت در صفحه 436 به 
شماره دفتر امالك 367 به شــماره 41924 بخش 14 ثبت اصفهان به 
نام خانم فاطمه صغرى كبيرى رنانى و به ميزان دو مميز پنج دهم دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان پالك با مساحت عرصه 193/8 متر 
مربع است. ساختمان واقع در پالك به صورت خانه با ديوارهاى آجرى 
و سقف تيرآهن و آجر و پوشش ديوارها از گچ و رنگ و پايين دست تا 
90 سانتيمتر سراميك، داراى اطاق خواب و آشپزخانه با كابينت¬هاى 
فلزى و كف فرش سراميك و اوپن آشپزخانه از سنگ و سراميك، كف 
ســاختمان موزاييك درب¬هاى داخلى چوبــى و پنجره ايوان و درب 
آلومينيمى و شيشه مى باشد. گرمايش گاز و سرمايش كولرآبى، نماى 
ديوارهاى حياط سيمانى و ايوان سنگ و كف ايوان موزائيك است. با 
توجه به مراتب فوق و مســاحت عرصه و اعيان آن كه در يك طبقه و 
زيرزمينى مختصرى مى باشد ارزش عرصه و اعيان ششدانگ پالك 
بانضمام متعلقات و منضمات آن با توجه بــه قيمت هاى روز محل به 
عنوان قيمت پايه به مبلغ 3/120/000/000 ريال معادل مبلغ سيصد و 
دوازده ميليون تومان ارزيابى و اعالم مى گردد. زمان: روز پنج شنبه 
مورخ 95/3/27 ساعت 10 صبح، مكان: اصفهان، خ نيكبخت، دادگسترى 
كل اصفهان ساختمان اجراى احكام حقوقى طبقه چهارم اجراى احكام 
شعبه 6 حقوقى اصفهان. طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از مزايده 
ضمن هماهنگى با اين اجرا از اموال ديدن كرده و با سپردن 10 درصد 
ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانك ملى دادگسترى 
اصفهان و ارائه فيش به اين اجرا در جلسه مزايده شركت كنند. مزايده از 
قيمت پايه شروع مى شود. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 
خواهد بود.  م الف:3816مدير اجراى احكام شــعبه 7  دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان (348 كلمه، 4 كادر)
مزايده 

2/200 شــعبه دوم اجراى احكام شــوراى حل اختــالف اصفهان در 
خصــوص پرونــده كالســه 4446/93 ش ج / دوم له خانــم مرضيه 
شيركش عليه رســول على دوســت به آدرس اصفهان – خ ابن سينا- 
كوچه گلدسته- بن بست شــهيد عالم زاده- پالك 61 بابت محكوم به 
و هزينه هاى اجرايى به مبلــغ 1/930/835/977 ريال اموال توقيفى به 
شرح به آدرس اصفهان خيابان ابن ســينا روبروى بازارچه دردشت 
كوچه گلدسته بن بست شــهيد اصغر آدم زاده پالك 61 عبارت است 
از يك واحد مســكونى قديمى با قدمت باالى 35 سال ساخت در بافت 
مسكونى قديمى به مساحت تقريبى 95 متر مربع كه جزئى از پالك ثبتى 
شماره 2574 مورد ثبت شــماره 4008 كه در صفحه 347 دفتر 37 به 
ميزان دو دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعيان به نام خديجه ثابت 
قدم مسبوق به ثبت مى باشد و با توجه به مطالعه پرونده ثبتى مشخص 
شــد كه ملك مورد نظر هنوز به صورت ششدانگ نشــده و جزيى از 
پالك بزرگتر به شماره 2574 مى باشد. ملك مزبور به صورت سازه 
قديمى با ديوارهاى باربر ســقف تيرآهن كه شامل دو عدد اتاق با كف 
موزائيك و ديوار رنگ و روغن و آشــپزخانه با كف موزائيك و ديوار 
روكش ســنگ و كاغذ ديوارى و حياط با كف موزائيك و طبقه دوم كه 
با استفاده از يك راه پله فلزى فرســوده و غير قابل استفاده به حياط 
متصل مى شود ملك مورد نظر داراى انشعابات آب و برق و گاز و تلفن 
و فاضالب و سيستم سرمايش به صورت كولرآبى و گرمايش بخارى 
گازى و در تصرف  خانم زهرا عليدوست مى باشد. لذا به نظر كارشناس 
رسمى دادگســترى ارزش كل ملك با توجه به عرصه و اعيان و قدمت 
بالغ بر 1/690/000/000 ريال معادل 169/000/000 تومان ارزيابى 
و اعالم مى گردد. لذا سهم االرث آقاى رســول عليدوست با توجه به 
گواهى حصر وراثت به شماره 4721 مورخ 94/9/10  معادل سه دهم 
از كل ماترك يعنى 50/700/000 تومان ( پنجاه ميليون و هفتصد هزار 
تومان) ارزيابى و اعالم مى گردد كه مورد اعتراض هيچ يك از طرفين 
قرار نگرفته است. در نظر دارد جلســه مزايده اى در مورخ 95/3/18 
در ســاعت 12 تا 11 صبح در محل اجراى احكام واقع در خيابان شيخ 
صدوق شمالى – چهار راه وكال  مى باشد كه مبلغ 50/700/000 تومان 
معادل 49/247 قطعه ســكه تمام بهار آزادى مى باشد. طالبين شركت 
در مزايده مى توانند با واريز ده درصد از مبلغ پايه به شــماره حساب 
2171350205001 بانك ملى و ارائه آن فيش به اجراى احكام از اموال 
بازديد نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.  
م الف:3708 اجراى احكام مجتمع شــماره يك شــوراى حل اختالف 

اصفهان( 425 كلمه، 3 كادر)

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1394 
اداره ثبت اسناد و امالك نطنز (نوبت دوم) 
1/127  بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالك و ماده 59 اصالحي آيين نامه مربوطه 
امالكي كه تقاضــاي ثبت آنها در ســه ماهه 
چهارم سال 1394 پذيرفته شده و امالكي كه 
در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده در بند (الف) 
و نيز آنچه طبق آراى هيــات محترم نظارت 
ثبت آگهى آنها بايد تجديد گــردد  (در بند ب) 
مربوط به حوزه ثبتى نطنز  به شرح ذيل آگهي 

مي گردد:
بند الف:

اول)شــماره هاى مربوط به بخش نه شامل 
شهر نطنز و قرا حومه

شـماره هاى فرعـى از 33– اصلـي واقع در 
شهر نطنز 

34- آقاى عباس عسگرى فرزند اسماعيل على 
تمامى 5/5 دانگ مشاع از  ششــدانگ يكباب 

خانه بمساحت  135 متر مربع 
4137- آقاى محسن ايران فر فرزند  محمدآقا 
ششــدانگ قســمتى از يكباب خانه بمساحت 
147/30 متر مربع  مجزى شده از پالك 1863 

فرعى 
شماره فرعى از 51 – اصلي واقع در رهن

68- آقــاى روح اهللا طيبــى فرزنــد محمــد  
ششدانگ قطعه زمين بمساحت 516/75 متر 

مربع 
شماره فرعى از52– اصلي واقع در وشوشاد 
206- آقايان على و هادى رحال  فرزندان فرج 
اله بالمناصفه چهار ســهم مشاع از 13 سهم  
ششدانگ قطعه زمين معروف باغ مير تقريبا 
13 قفيزى بمساحت  1325 متر مربع انتقال مع 

الواسطه از فرج اله رحال 
شماره  فرعى از 76 – اصلي واقع در ريسه 

398- آقاى حسين امينى فرزند باقر يك دانگ 
مشاع از ششــدانگ يكباب بهاربند بمساحت  

238/64 متر مربع
شــماره هاى فرعى از 120 – اصلي واقع در 

خفر 
235- آقاى على كاظمى خفرى فرزند حسين 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب طويله و 

حصار بمساحت 141/62 متر مربع 
833- آقاى اصغر كاظمى خفرى فرزند حسين 
8 سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ قطعه زمين 

مزروعى بمساحت 885/89 متر مربع 
1186-  آقاى على كاظمى خفرى فرزند حسين 
ششــدانگ قطعه زمين مزروعى بمســاحت 

99/95 متر مربع
1192-  آقاى على كاظمى خفرى فرزند حسين 
ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ قطعه زمين 

مزروعى بمساحت 825/40 متر مربع
1360- آقاى على كاظمى خفرى فرزند حسين 
سه سهم و نيم مشاع از هشت سهم  ششدانگ 
قطعه زمين مزروعى بمساحت 838/50 متر 

مربع
1533- آقايان على كاظمى خفــرى  و محمد 
كاظمى خفرى فرزندان حســين به ترتيب هر 
يك به نســبتهاى 5 دانگ و يكدانگ مشــاع از 
ششدانگ يكباب خانه بمساحت 201/96 متر 

مربع
شــماره هاى فرعــى از 121 – اصلــي واقع 

درمزرعه كهق خفر 
161- آقاى محمــود خدامى خفــرى فرزند 
عباس ششــدانگ يك قطعه زميــن مزروعى 

بمساحت 214/93 متر مربع 
301- آقاى محمــود خدامى خفــرى فرزند 
عباس ششــدانگ يك قطعه زميــن مزروعى 

بمساحت 450 متر مربع 
شماره فرعى از 129 – اصلي واقع در جزن 

412- زهرا رشيدى جزنى و عليرضا رشيدى 
جزنى فرزندان محمد بالمناصفه هشت سهم 
مشــاع از ده ســهم  ششــدانگ قطعه زمين 
مزروعى بمســاحت 1423/50 متر مربع كه 
مقدار 386/80 متر مربع آن در حريم مســيل 

قرار دارد 

دوم )شــماره هاى مربوط به بخش 10 چيمه 
رود وبرزرود و قراء حومه

شـماره هاى فرعى از 25 – اصلـي واقع در 
چيمه رود 

3375- آقاى على اكبر ابوالحسنى چيمه فرزند 
جواد ششــدانگ يك قطعه زميــن محصور 

بمساحت 167/10 متر مريع
3415- آقاي سيد مرتضى جاللى چيمه فرزند 
سيد حسين ششــدانگ يكباب خانه بمساحت 

214/37 مترمربع
شماره فرعى از 44 – اصلي واقع در ابيانه 

530- آقاي احمد كريمــى بنائى فرزند محمد 
ششــدانگ يكباب خانه بمســاحت 208/65 

مترمربع
شــماره هاى فرعى از 128 – اصلي واقع در 

هنجن 
863- آقاى حســن علينقى هنجنى فرزند علي 
ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 354 متر مربع

2121- خانم ليــال محمد علــى زاده هنجنى 
فرزند على ششــدانگ يكباب خانه بمساحت 

236/30 متر مربع 
ســوم )شــماره هاى مربوط به بخش يازده 

طرقرود و قراء حومه 
شماره فرعى از يك– اصلي واقع درطار

1715- خانم فاطمه شيرخدائى طارى فرزند 
يعقوب يكدانگ مشــاع از  ششــدانگ يكباب 
خانه انتقالــى  از رضا شــيرخدائى طارى و 
جهان خانم شــيرخدائى طارى كه برابر راى 
 93 /12 /16 – 139360302033001699
هيات موضوع قانون تعييــن تكليف  بنامش
مســتقر گرديده و درآگهى قبلى از قلم افتاده

 است.
شماره هاى فرعى از 37– اصلي واقع دركشه 
81- آقايان على و حسين توكلى كشه فرزندان 
على اصغــر بالســويه واالشــاعه قطعه باغ 
مشــجردر كوى الجه دو رجل و نيــم كه به 
اســتناد راى 139360302033001650 – 
93/12/11 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
مقدارى از پالك مذكور تحت عنوان  ششدانگ 
يكباب خانه بمســاحت 571/60 متر مربع در 
سهم آقاى عباس توكلى كشه فرزند على  قرار 

گرفته است .  
493- آقاى على اســدى نژاد فرزنــد فتح اله 
نسبت به سه دانگ و محمد اسدى كشه فرزند 
اســمعيل نســبت به يكدانگ  و مجتبى اسدى 
كشه فرزند اسمعيل نسبت به يكدانگ و مريم 
اسدى كشه فرزند اسمعيل نسبت به نيم دانگ 
و مرجان اسدى كشــه فرزند اسمعيل نسبت 
به نيم دانگ از ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 
1334/40 متر مربع كه سه دانگ اخير مربوط 

به مالكيت اسمعيل اسدى كشه بوده است . 
1016- آقاى حســن حســن كريمــى فرزند 
عباس ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 1470 

متر مربع 
1017- آقاى حسن حسن كريمى فرزند عباس 
ششــدانگ يكدرب باغچه بمساحت 425 متر 

مربع
1018- آقاى قاسم حســن كريمى  ششدانگ 

يكباب خانه بمساحت 217 متر مربع 
1020- آقاى حسن حسن كريمى فرزند عباس 
ششــدانگ قطعه زمين مزروعى و مشــجر 

بمساحت 4180 متر مربع
1022-  آقاى قدراهللا حســن كريمى فرند على 
جــان و صديقه آقــا محمدى طرقــى فرزند 
على اكبر بالمناصفه ششــدانگ يكباب خانه 

بمساحت 299/10 متر مربع 
1024- آقــاى منصور حســن كريمى فرزند 
حســن ششــدانگ قطعــه زميــن محصور 

بمساحت 1644/10 متر مربع 
شــماره هاى فرعى از 141– اصلي واقع در 

باغستان پايين طرق 
518- خانم فاطمه جالليــان فرزند نعمت اله 
ششــدانگ قطعه زمين مزروعى بمســاحت 

529/30 متر مربع  
809- آقايان عباسعلى و نعمت اله صفرطرقى 

فرزند شــعبان بالمناصفه ششــدانگ قطعه 
باغچه محصور بمساحت 245/50 متر مربع 

908- آقاى محمــد تقى صفــر طرقى فرزند 
شــعبان ششــدانگ قطعه زميــن مزروعى 

بمساحت 680/60 متر مربع 
شــماره فرعــى از  183- اصلــي واقــع در 

ميالجرد 
536- آقــاى رحمــن ذوالفقــارى فرزنــد 
غالمحسين ششــدانگ قطعه زمين مزروعى  

بمساحت  504/79 مترمربع
شـماره فرعـى از  215- اصلـي واقـع در 

الدريجه
118- آقاى حسن مقيمى گل ملى فرزند نعمت 
اله ششدانگ يكباب خانه جديد البناء بمساحت 
1546 متــر مريع كه در اجــراى قانون تعيين 
تكليف تمامى 578/40 متــر مربع تحت پالك 
157 فرعى  از آن مجــزى گرديده و درآگهى 

نوبتى قبلى از قلم افتاده است .
157- آقــاى رضــا فــالح فرزنــد محمــد  
تمامى ششــدانگ يكبــاب خانه بمســاحت 
578/40 متــر مربع  كــه برابر راى شــماره 
 1394/7/25  – 139460302033000463
هيات موضوع قانون تعيين تكليف كه از پالك 
118 فرعى مجزى گرديده است  انتقال عادى 

از وراث حسين گل ملى . 
بند ب)

امالكيكــه بموجــب آراء هيات نظــارت و يا 
اختيارات تفويضى به روســا ادارات ثبت مى 
بايســت تجديد آگهى گردند به شرح ذيل مى 

باشد :
شماره فرعى از 52– اصلي واقع در وشوشاد 
521-   علــى رحال فرزند فرج اله ششــدانگ 
قطعه زمين معروف سرپله انتقال مع الواسطه 
از هاجى محمد وشوشادى  كه درآگهى نوبتى 
قبلى شماره پالك اصلى ملك آگهى نگرديده 

است
شماره فرعى از 193– اصلي واقع در طرق 

1597- آقاى عليرضا ضابطيان طرقى فرزند 
كرم آقا انتقال مع الواســطه از غالمحســين 
اميــرزاده  يــك ســهم از جمله چهار ســهم 
ششدانگ يك قطعه باغ مشــجر كه در آگهى 
نوبتى قبلى نام مالك اشــتباها عبدالحســين 
آگهــى گرديده كــه بديــن وســيله اصالح 

مى گردد .
 لذا به موجب مــاده 16 قانون ثبت اســناد و 
امالك چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به 
امالك مندرج در بند الــف اين آگهي اعتراض 
(واخواهى) داشــته باشند بايســتى از تاريخ 
اولين نوبت انتشار آگهى ظرف مدت 90 روز 
و نســبت به امالك مندرج در بند ب اين آگهى 
نيز ظرف مدت يكماه دادخواســت اعتراض 
خود را كتبا به اين اداره تسليم نموده و رسيد 
دريافت نمايند و برابر قانون معترض بايستى 
از تاريخ تســليم اعتراض ظــرف مدت يكماه 
مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضايى 
نموده و گواهى طرح دعوى اخذ و به اين اداره 
تســليم نمايند و چنانچه قبــل از تاريخ اولين 
انتشار دعوايى اقامه شده و در جريان باشد 
وفق ماده17 بايد تصديق محكمه را مشعر بر 
جريان دعوى به اداره ثبت تسليم و اال حق او 
ساقط خواهد شد و اعتراضات يا گواهى طرح 
دعوى كه بعد از انقضــاء مدت مرقوم واصل 
شــود بال اثر و مطابق قسمت اخير ماده 16 و 
تبصره ذيل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت 
حقــوق ارتفاقي در موقع تحديــد حدود و در 
صورتمجلس تحديد حدود قيــد و واخواهى 
نســبت به آن مطابق با مــاده 20 قانون ثبت 
خواهد بود  اين آگهي در دو نوبت و به فاصله 
سى روز در روزنامه زاينده رود اصفهان درج 

ومنتشر مى گردد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1 /1395/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1 /1395/03

م الف 46  عباســعلى عمرانــى - رئيس ثبت 
اسناد و امالك نطنز 
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آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال1394- اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرضا (نوبت  دوم) 
1/121 بموجب ماده 11- قانون ثبت اســناد وماده 
59- اصالحى آيين نامه مربوط به امالكى كه در سه 
ماهه چهارم سال 1394 تقاضاى ثبت آنها پذيرفته 
شده وهمچنين شماره هاى از قلم افتاده ونيز آنچه 
طبق آراء هيات محترم نظارت ثبت،آگهى آنها بايد 
تجديد شود مربوط به بخش يك شهرضا را به شرح 

زير آگهى مى نمايد:
بندالف)

شــماره هاى فرعى ازيك اصلى ابنيه ومســتغالت 
شهرضا

8510- زهرا صادقى فرزند عبدالحسين: ششدانگ 
قطعه زمين محصورمجزى شــده ازپالك3977به 

مساحت79/80 مترمربع.
8536- محمدتقى ومحمدرضاشاه پيرى فرزندان 
يعقوبعلى به ترتيب نســبت به يكدانگ مشاع وپنج 
دانگ مشــاع از:ششــدانگ يكباب مغازه مفروزى 

ازپالك1687به مساحت38/36مترمربع.
شماره هاى فرعى از2- اصلى فضل آباد

951- حميدرضامردانــى فرزندرحمت اله:تمامت 
نوددوصدم سهم مشاع از10سهم ششدانگ يكقطعه 
باغ كه بموجب راى شماره7446-94/07/12هيئت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقدسندرسمى ششــدانگ يكباب 
خانه ســه طبقــه بــه مســاحت184/05مترمربع 
درســهم نامبرده مســتقروپالك15211جهت آن 
منظورگرديده اســت وحســام هادى فرزندحبيب 
اله:تمامت شــصت- شــصت وهفتم ســهم مشاع 
از10ســهم ششــدانگ قطعــه بــاغ كــه بموجب 
راى شــماره6293-94/06/10هيئت موضــوع 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضى 
وســاختمانهاى فاقدسندرسمى ششــدانگ يكباب 
خانه به مســاحت180مترمربع درســهم نامبرده 

مستقرگرديده است.
12748-  محمدعلى شمس جاوى فرزند غالمعلى: 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت264/25مترمربع.

15164- محســن قرقانى فرزندعلى يار:ششدانگ 
قطعه زمين مثنى شده مجزى شده ازپالك9556به 

مساحت60مترمربع.
فرزنــد  بوانــى  مســعودقربانى   -15185
محمــد: ششــدانگ قطعــه زميــن محصوربــه 

مساحت142/20مترمربع.
15270- غالمحســن قــره قانــى فرزندجهــان 
بخش:ششــدانگ يكبــاب خانــه نيمــه تمــام به 

مساحت171/70مترمربع.
15277-  امان اله نصيرى فرزندنصيب اله:ششدانگ 

يكباب خانه به مساحت168/70مترمربع.
15278-  شهرام شــوقى فرزندسيف اله وفروزان 
مصــد قيــان فرزندناصرباالسويه:ششــدانگ 
قســمتى ازيكباب خانــه مجزى شــده از1003به 
انضمــام  بــه  كــه  75مترمربع  /50 مســاحت
پالكهاى7959و7967جمعاتشــكيل يكبــاب خانه 

راداده است.
15294- فاطمه افشارى تله بازلو فرزند غالمرضا: 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت187/20مترمربع. 

شماره هاى فرعى از3- اصلى موغان 
5178- عبدالرحيم پاورى شهرضا فرزند نصراله: 
ششــدانگ يكباب مغــازه مجزى شــده از870به 

مساحت202/15مترمربع.
5195-عبدالغفارحميديــان فرزند محمدحســين: 
ششــدانگ يكباب خانه كــه قبالقســمتى از پالك 

1178بوده  به مساحت158/91مترمربع.
شماره هاى فرعى از4- اصلى برزوك آباد

2359- مژگان الرنگى فرزندكهيار:ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت115/15مترمربع.

2455- مهــدى بهرامى فرزندمنصور:ششــدانگ 
يكباب خانه به مساحت151/80مترمربع.

2676- احمدرضاسميعى فرزندولى اله:ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت118/15مترمربع. 

2677- قمصورشــهريارى فرزندصفر:ششدانگ 
از1961بــه  شــده  مجــزى  خانــه  يكبــاب 

مساحت120/35مترمربع.
2679- حســن كشــانى فرزندعلى:ششــدانگ 
قطعه زمين پى كنى شــده مجزى شــده از1027به 

مساحت55/30مترمربع.
شماره فرعى از21- اصلى رشكنه

2784- حسين رضائى شــهرضا فرزند رحمت اله 
وپرى رضائى فرزند عزيزاله باالسويه: ششدانگ 

يكباب خانه به مساحت179/35مترمربع.
شماره هاى فرعى از23- اصلى سودآباد

1647-حســام صالحپورفرزندابراهيــم واعظــم 
مطلوبــى فرزندمحمدعلــى باالسويه:ششــدانگ 
يكبــاب خانه نيمــه تمام مجــزى شــده از354به 

مساحت174/90مترمربع. 
1648- داريــوش ومحمدمهــدى وفاطمــه همگى 
صدرى فرزندان عليرضاباالسويه:ششدانگ يكباب 

خانه مجزى شده از354به مساحت207مترمربع.
2700- مرضيه صداقت فرزندعبدالرضا:ششدانگ 
از746بــه  شــده  مجــزى  خانــه  يكبــاب 

مساحت118مترمربع.
شماره فرعى از32- اصلى دست قمشه

2657- سيد حميدرضا طباطبائى فرزند سيد محمد 
و رويا اخترشهرضا فرزند عبدالرسول باالسويه: 
ششدانگ قسمتى از يكباب خانه محل جوى متروكه 
به مســاحت41/93مترمربع كه به انضمام قسمتى 
از پالك2456 و ششــدانگ پالك 894 جمعا تشكيل 

يكباب خانه راداده است. 
شماره هاى فرعى از33- اصلى مهرقويه

395-  عبدالكريــم قديــرى شــاهرضائى فرزنــد 
عباسقلى :ششــدانگ قســمتى ازيكقطعه زمين به 
مساحت505/45مترمربع كه به انضمام ششدانگ 
پالك1065جمعاتشكيل يكقطعه زمين راداده است.

1065- عبدالكريــم قديــرى شــاهرضائى فرزند 
عباسقلى: ششدانگ  قسمتى ازيكقطعه زمين مجزى 
شــده از396به مســاحت439/45مترمربع كه به 
انضمام ششــدانگ پالك395جمعاتشكيل يكقطعه 

زمين راداده است. 
1066-  مهــدى رفيعى فرزندعلــى ومهين داورى 
دولــت آبــادى فرزندمحمدباالسويه:ششــدانگ 
از354بــه  شــده  مجــزى  خانــه  يكبــاب 

مساحت259/30مترمربع.
1067- محمدرضارفيعــى فرزندعلى:ششــدانگ 
از354بــه  شــده  مجــزى  خانــه  يكبــاب 

مساحت211/35مترمربع.
شماره هاى فرعى از50- اصلى اله آباد

54- محموديونسى شهرضافرزندمصطفى:تمامت 
دويســت وچهل ويكهزارم جريــب از1/25جريب 
ششــدانگ يكقطعــه زميــن كــه بموجــب راى 
شــماره1639-94/02/21هيئت موضــوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرســمى ششــدانگ يكباب خانــه دوطبقه 
بــه مســاحت240/65مترمربع درســهم نامبرده 

مستقرگرديده است.
73- باقيمانــده- رحمت اله كبيرى فرزند حســن: 
تمامت3/1سهم مشــاع از11/91ســهم ششدانگ 
چندبــاب خانه كــه به شــماره2281تبديل شــده 
1775ازآن  1286و 1279و 1267و وپالكهــاى
433مترمربع  مســاحت بــه  شــده  مجــزى 
وتمامت3/1سهم مشــاع از11/91سهم ششدانگ 
يكقطعه زميــن باســاختمانهاى احداثــى برروى 
آن كــه پالكهــاى1887و1888ازآن مجــزى 
شــده به مســاحت427/82مترمربع كــه بموجب 
راى شــماره7106-94/06/30هيئت موضــوع 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضى 
وســاختمانهاى فاقدسندرسمى ششــدانگ يكباب 
خانه به مساحت222/50مترمربع درسهم نامبرده 

مستقرگرديده است.
306-  عصمت صانعى فرزندعلى:ششدانگ يكقطعه 

زمين به مساحت1041مترمربع.
وصفــى  محمدســعيدصادقى   -2004
فرزندتقى:ششــدانگ قســمتى ازيكباب خانه محل 
كوچه متروكه به مساحت13مترمربع كه به انضمام 
ششــدانگ پالك2033جمعاتشــكيل يكباب خانه 

راداده است.
2499- احمدرضاجاورى فرزندبهمن:ششــدانگ 
از162بــه  شــده  مجــزى  خانــه  يكبــاب 

مساحت170مترمربع.
2520- محمدصــادق نصيريــان فرزندنعمــت 
الــه وزهراســبزوارى فرزندعبدالعلى باالســويه: 
ششــدانگ يكبــاب خانه مجــزى شــده از147به 

مساحت191/80مترمربع.
2523- صمدكالنتــرى اســگوئى فرزندعلــى 
اكبر:ششــدانگ يكباب خانه مجزى شــده از82به 

مساحت99/46مترمربع.
2525- الهام رهائى فرزندابوالقاسم:ششدانگ قطعه 

زمين مجزى شده از113به مساحت170مترمربع.
2526- اكرم انصارى فرزندرمضانعلى:ششدانگ 
يكبــاب خانه نيمــه تمام مجــزى شــده از185به 

مساحت82/65مترمربع.
2528- ابوالفضل ملكيــان فرزندمحمدعلى والهام 
جمشيدى فرزندمنوچهرباالسويه:ششدانگ يكباب 
خانه مجزى شده از204به مساحت94/05مترمربع.

شماره هاى فرعى از106- اصلى ارش آباد
خــوش  رســول   -278
مشــاع  10حبــه  نظرفرزندعطاءاله:تمامت5/
از72حبــه ششــدانگ يكــدرب بــاغ كــه بموجب 
راى شــماره6397-94/06/12هيئت موضــوع 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضى 
وســاختمانهاى فاقدسندرسمى ششــدانگ يكباب 
خانه به مساحت151/53مترمربع درسهم نامبرده 

مستقروپالك487جهت آن منظورگرديده است.
486- محمدرضاشــاهچراغى فرزندحسن وفرح 
نازطاهرى فرزندنعمت اله باالسويه:ششدانگ يكباب 

خانه مجزى شده از5به مساحت210/35مترمربع.
بندب)

شــماره هائى كه درموعدمقررتنظيــم اظهارنامه 
گرديده وآگهى نگرديده وازقلم افتاده است.

شماره فرعى از2- اصلى فضل آباد
1552- حســين ذوالفقارى فرزندرحمت اله والهام 
اخــوان فرزندمحمدابراهيــم هركــدام نســبت به 
95ســهم مشــاع وصادق كريميــان عمروآبادى 
فرزنداحمدنســبت بــه 160ســهم مشــاع واعظم 
محجوب بروجنى فرزندابراهيم نسبت به 80سهم 

مشاع از8000سهم:ششدانگ قطعه زمين.
بندج)

امالكى كه آگهى نوبتى آنها درموعد مقرر منتشر،ليكن 
بواسطه اشتباه موثرى كه درانتشارآنهارخ داده است 
وبموجب آراءهيئت محترم نظارت يادســتورادارى 
مســتندبه اختيارات تفويضى هيئت نظارت موضوع 
بندهاى385و386و387مجموعه بخش نامه هاى ثبتى 

تااول مهرسال1365منجربه تجديدآگهى شده اند:
شـماره فرعـى ازيـك اصلـى ابنيه ومسـتغالت 

شهرضا     
2216 و2217- محمدعلــى رحمتــى فرزنداكبــر 
وحســين حبــادى فرزندمحمدومحمدحبــادى 
فرزندحسين هركدام نسبت به 19حبه وپنج- ششم 
حبه مشاع وستارعبدالى خينه فرزندحبيب اله نسبت 
به 12/5حبه مشاع از72حبه:ششدانگ يكباب عمارت 
به انضمام بهاربندباحق الشرب تابعه ازقنات فضل 
آبادكه طبق راى هيئت محترم نظارت شماره پالك 
بــه پالكهاى2216و2217اصــالح گرديده وآگهى 
نوبتى اصالحى منتشرنگرديده است وپس ازتفكيك 
تحت شــماره2216به نامبردگان انتقال شده اينك 

تجديدآگهى مى گردد.
 شماره فرعى از2- اصلى فضل آباد

فرزنداحمدنســبت  محمدجعفررحمتــى   -843
بــه 83/97ســهم مشــاع ومنيرالديــن خــادم 
فرزندرمضانعلى نســبت به305/44ســهم مشاع 
ومحسن رحمتى فرزندحسين نسبت به81/93سهم 
مشــاع ومظفرصــدرى فرزندغالمرضانســبت 
به313/63ســهم مشــاع ورضــوان صــدرى 
فرزندمظفرنسبت به 239/76سهم مشاع ومنصوره 
صدرى فرزندمظفرنســبت به 212/21سهم مشاع 
ومحمدصدرى فرزندمظفرنسبت به 385سهم مشاع 
ومژگان صدرى فرزندمظفرنسبت به40سهم مشاع 
وزهراسامع فرزندحبيب اله نسبت به 83سهم مشاع 
ومحمدرضافخارفرزندنسبت به248/5سهم مشاع 
وجنت سامع فرزندفتح اله نسبت به 221سهم مشاع 
و زهره طاهرى فرزند ابراهيم و حيدرعلى صالحپور 
فرزند نعمت اله باالســويه نســبت به205/56سهم 
مشــاع ومســيح اله عليزادفرزندنعمت اله نســبت 
به 189/3سهم مشــاع وياســمن كاظم پور فرزند 
محمدرضا نسبت به 94/7سهم مشاع از2704سهم: 
ششــدانگ قطعه ملك مزروعى كه درآگهى نوبتى 
اوليه نوع ملك اشــتباه آگهى گرديده اســت اينك 

تجديدآگهى مى گردد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسى نسبت 
به امــالك و رقبات مندرج در ايــن آگهى واخواهى 
داشته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهى 
نســبت به آنهائى كه تقاضاى ثبت شــده به شرح 
رديف هــاى الف وب ظرف مدت 90 روز ونســبت 
به آنهائى كه طبــق آراء هيات نظــارت ثبت دفاتر 
مربوطه شــده به شــرح رديف ج ظــرف مدت 30 
روز دادخواســت واخواهى خود را بــه اين اداره 
ارائه وطبق تبصــره 2 ماده واحده قانــون تعيين 
تكليــف پرونــده هــاى معترضى ثبــت ،معترض 
مى بايســت ظرف مدت 30 روز از تاريخ تســليم 
اعتراض خود به اين اداره گواهى تقديم دادخواست 
رااز مراجع ذيصــالح قضائى اخذ وبــه اين اداره 
تســليم نمايد درصورتى كه قبل از انتشــار آگهى 
دعوائى اقامه شــده باشــد طرف دعوا بايد گواهى

 دادگاه را مشعر بر جريان دعوا ظرف مدت مرقوم 
ارائه نمايد . اعتراضات ياگواهى طرح دعوا كه بعد 
از مدت مرقوم واصل شــود بال اثر است ومطابق 
قسمت اخير ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار 

خواهد شد. 
ضمنا طبق مــاده 56 آيين نامه قانــون ثبت حقوق 
ارتفاقى درموقع تعيين حدود درصورت مجلس قيد 
وواخواهى صاحبان امالك ومجاورين نســبت به 
حدود و حقوق ارتفاقــى مطابق ماده 20 قانون ثبت 
وتبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده 
هاى معترضى ثبت پذيرفته خواهد شــد.اين آگهى 
نسبت به رديف هاى الف وب دردونوبت به فاصله 
30 روز ونسبت به رديف ج فقط يك نوبت از تاريخ 
انتشــار نوبت اول در روز نامه زاينــده روداچاپ 

اصفهان درج و منتشر مى گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول:95/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:95/03/01

م الف 42 سيدمهدى ميرمحمدى- رئيس اداره ثبت 
اسنادوامالك شهرضا

مزايده 
2/201 اجراى احكام مدنى شعبه ســوم دادگاه حقوقى اصفهان در نظر 
دارد جلســه مزايده اى در خصوص پرونده اجرايى كالسه 940364 ج 
ح / 3 له خانم نرگس رحمانى، عليه اشــرف رحمانى، فرشته رحمانى و 
صديقه رحمانى، فاطمه ســلمانى، گودرز نوروزى، حســين نوروزى، 
سميه نوروزى، مرضيه نوروزى، مبنى بر دستور فروش يك باب منزل 
مســكونى دو طبقه به نشــانى: خيابان احمدآباد، خيابان گلزار، كوچه 
كهران، مقابل مســجد فاضل، پال ك22، وصف كارشناســى ذيل الذكر 
كه مصون از تعــرض طرفين واقع گرديده اســت در روز چهارشــنبه 
مــورخ 95/3/19 از ســاعت 9 تا 9/30 صبــح در محل اين اجــرا (طبقه 
چهارم، ســاختمان اجراى احكام دادگســترى، خيابــان نيكبخت، جنب 
بيمه پارســيان) برگزار نمايد. در خصوص ملك مورد نظر اعمال ماده 
111 قانون اجراى احكام مدنى صورت گرفته است. طالبين خريد 5 روز 
قبل از جلسه مزايده به نشــانى ملك قادر به بازديد از آن خواهند بود تا 
با توزيع 10 درصد قيمت كارشناسى به حســاب سپرده دادگسترى به 
شماره 2171290210008 نزد بانك ملى دادگســترى اصفهان و ارائه 
فيش واريزى به اين اجرا در جلسه مزايده شركت نمايند. مزايده از مبلغ 
كارشناسى شروع و پيشنهاد دهنده باالترين قيمت، برنده مزايده خواهد 
بود. الف) مشــخصات ملك: محل مورد نظر يك باب منزل مسكونى دو 
طبقه واقع در اصفهان، خيابان احمدآباد، خيابــان گلزار، كوچه كهران، 
مقابل مســجد فاضل، پالك 22. با عرصه ئى معــادل 156/6 متر مربع 
و اعيانى به ميزان 204 متر مربع با قدمت بيش از 20 ســال با اســكلت 
ديوار باربر و طاق ضربى و كف ساختمان موزائيك، ديوارهاى داخلى 
سفيد كارى با گچ و نقاشى، داراى آشــپزخانه با سرويس فلزى و درب 
و پنجره آهنى داراى حياط ســازى با كف موزائيكى و نماى خارجى از 
جنس آجرنما، و اشتراكات آب و برق و گاز مى باشد. پالك زمين مزبور 
جنوبى و با عرض كم (حدود 6 متر) است كه ساختمان دو طبقه (هر طبقه 
ساختمان شامل يك واحد مستقل يك خوابه) در آن احداث گرديده و به 
جز انشعاب برق كه براى هر واحد به طور مستقل تامين شده، آب و گاز 
دو واحد مشترك مى باشد. سند رسمى ابرازى از سوى خواهان، مويد 
مالكيت ده حبه و دو هفتم حبه از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى 3436/1 
بخش 4 ثبت اصفهان به اســتثناء بهــاى ثمنيه اعيانى اســت. ب) نظريه 
كارشناسى: 1- با توجه به موارد فوق و موقعيت محل و مساحت عرصه و 
اعيانى و كاربرى و كليه عوامل موثر در قيمت گذارى، ارزش كل ششدانگ 
منزل موضوع كارشناسى با جميع متعلقات: 3/420/000/000 ريال( سه 
ميليارد و چهارصد و بيســت ميليون ريال) ارزيابى مى گردد. 2- بهاى 
ثمنيه اعيانى نسبت به كل ششــدانگ ملك: 51/500/000 ريال ( پنجاه و 
يك ميليون و پانصد هزار ريال) مى باشد. 3- ارزش كل ملك پس از كسر 
بهاى ثمنيه اعيانى معادل 3/368/500/000 ريال و بهاى هر يك حبه از كل 
ملك (بعد از كسر بهاى ثمنيه اعيانى): 46/784/722 ريال بنابراين بهاى 
ســهم خواهان خانم نرگس رحمانى ( ده حبه و دو هفتم حبه به استثناء 
بهاى ثمنيه اعيانى) معادل: 481/214/283 (چهارصد و هشتاد يك ميليون 
و دويست و چهارده هزار و دويست و هشتاد و سه ريال ) قابل محاسبه 
است.  م الف:3813 اجراى احكام مجتمع شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان(517 كلمه، 5 كادر)
تحديد حدود اختصاصى

2/626 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه شماره پالك 12840/21 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام اصغر قاسمى 
نورابادى فرزند رضا در جريان ثبت است و راى شماره 21392 مورخ 
1394/08/17 طرف هيات حــل اختالف موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در ثبت 
اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده 
اســت و با توجه به اينكه تحديد حــدود اوليه پالك اصلــى فوق قانونى 
نبوده است. اينك بنا به دســتور قســمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضاى نامبرده متقاضى تحديد حدود ملــك مرقوم در تاريخ 
1395/03/27 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب ايــن آگهى به كليه مالكين و مجاوريــن اخطار مى گردد ك 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديد حدود تا سى روز پذيرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئين نامه 
قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به 
اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايى اقدام و گواهى 
طرح دعوى خود را به ايــن منطقه ثبتى ارائه نمايــد در غير اين صورت 
متقاضى ثبت و يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهى عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت مقررات ادامه 

خواهد داد.  تاريخ انتشار: 1395/03/01
م الف:5912 حسين هاديزاده رئيس اداره ثبت شرق اصفهان( 258 كلمه، 

3 كادر)
مزايده 

2/134 شــعبه اول اجــراى احكام شــوراى حل اختــالف اصفهان در 
خصوص پرونده 1405/94 ش ج / اول له آقاى جواد الماسى و عليه آقاى 
عباســعلى محمد صادقى به آدرس اصفهان خيابان مســجد سيد كوى 
شــهيد شــيرزاد پالك 10 بابت محكوم به و هزينه هاى اجرايى به مبلغ 
27/079/878 ريال اموال توقيفى محكوم عليه به شرح سنگ تراورتن كرم 
رنگ عباس آباد به عرض 35 سانتى متر و در طول هاى مختلف به تعداد 
70 متر مربع كه قيمت هر متر مربع 315/000 ريــال و جمع  كل 70 متر 
مربع 22/050/000 ريال طبق نظريه كارشناسى ارزيابى گرديده است و 
مورد اعتراض هيچيك از طرفين واقع نگرديده است در نظر دارد جلسه 
مزايده اى مورخ 95/3/16 در ساعت 10 تا 9 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 و ارائه 
فيش آن به اين اجرا از اموال بازديد نمايند پيشنهاد دهنده باالترين مبلغ 

برنده مزايده خواهد بود.  
م الف:3266 اجــراى احكام مجتمع شــماره يك شــوراى حل اختالف 

اصفهان(187 كلمه، 2 كادر)
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منتظر
از امام جواد عليه السالم روايت شده است كه حضرت مهدى(عج) 
ــيار طوالنى  را منتَظر مى نامند؛ چون دوران غيبت براى وى، بس
خواهد بود. مخلصان امت با وجود طوالنى شدن اين دوره، ظهور او 
را انتظار خواهند كشيد، ولى شك كنندگان، دچار ترديد خواهند 

شد و او را انكار خواهند كرد.
ــده اند؛ زيرا وجود مبارك  همچنين آن حضرت را منتِظر نيز نامي
امام زمان(عج) همواره در حال انتظار به سر مى برند، تا اجازه قيام و 
ظهورشان از سوى خداوند متعال صادر شود. آنگاه ستم را از زمين 

بزدايند و آن را از عدل و داد پر سازند.
حجت اهللا

ــج) را حجت يا  ــا، امام عصر(ع ــت ها و دعاه ــته اى از رواي در دس
حجه اهللا ناميده اند. درباره دليل اين نام گذارى، نظرهاى گوناگونى 
بيان شده است. از جمله گفته اند: خداوند تبارك و تعالى به وسيله 
آن حضرت بر بندگانش، اتمام حجت مى كند و به همه پرسش ها و 
شبهه هاى آنان پاسخ مى دهد. به گونه اى كه در سرپيچى از حق، 
براى هيچ كس، بهانه اى باقى نخواهد ماند. برخى نيز گفته اند: امام 
زمان(عج) حجه اهللا است؛ به اين معنى كه حكومت الهى بر همه 

خاليق، به دست آن حضرت تحقق خواهد يافت.
صاحب االمر

ــد؛ زيرا آن حضرت،  امام مهدى(عج) را صاحب االمر نيز مى نامن
رهبر و پيشوايى است كه خداوند تبارك و تعالى، پيروى از ايشان 
را بر همه بندگان خود، واجب دانسته است. از جمله در قرآن كريم 
ــانى كه ايمان آورده ايد، از خدا و پيامبرش و  مى فرمايد: «اى كس

صاحبان امر، پيروى كنيد.»
ــير اين آيه، تصريح دارد كه مراد از «اولى  روايت معتبرى در تفس
االمر»، امامان معصوم و خاندان پيامبر اكرم(ص)اند كه نخستين 
ــين آنان، ــالم و واپس ــى بن ابى طالب عليه الس آنان، حضرت عل

 حجت بن الحسن العسكرى؛ امام زمان(عج) است.
خلف صالح

يكى ديگر از القاب امام زمان(عج)، خلف صالح است كه اين تعبير 
ــتر به چشم مى خورد.  ــخنان ائمه اطهار عليهم السالم بيش در س
ــد: خلف صالح از  ــالم در اين باره مى فرماين امام صادق عليه الس
فرزندان من است. مهدى اين امت اوست. نامش محمد و كنيه اش، 

ابوالقاسم است كه در آخرالزمان، قيام خواهد كرد.
مراد از خلف، جانشين است. آن حضرت را خلف صالح مى گويند؛ 
ــت و همه دانش،  ــين اس ــين همه انبيا و اوصياى پيش زيرا جانش
حالت ها و ويژگى هاى آنان را در خود گرد آورده است. در حديث 
«لوح» حضرت صديقه طاهره(س) در اين باره آمده است: آن گاه 
ــله (امامت) را با پسر و  پس از امام عسكرى عليه السالم اين سلس
ــت. براى  ــم. او كه براى جهانيان رحمت اس خلف او كامل مى كن
ــت كمال صفوت آدم و رفعت ادريس و آرامش نوح و بردبارى  اوس

ابراهيم و شدت و صالبت موسى و بهاى عيسى و صبر ايوب...
بقيه اهللا

ــت. درباره ناميده  از جمله لقب هاى امام زمان(عج)، بقيه اهللا اس
شدن آن حضرت به اين لقب، ديدگاه هاى گوناگون، مطرح شده 
است؛ براى مثال، گفته اند: اين تعبير، واژه اى جامع و كامل است 
كه شخصيت و عظمت آن حضرت را بيان مى كند؛ زيرا آن حضرت، 
وارث آدم و يادگار كسى است كه ماليكه بر او سجده كردند و همه 

موجودات در برابر او سر تسليم فرود آوردند.
ــه كعبه تكيه  ــون آن حضرت قيام كنند، ب همچنين گفته اند چ
مى دهند و نخستين آيه اى كه به زبان جارى خواهند ساخت، اين 
ــما از هرچيز ديگر، بهتر  است: اگر مؤمن باشيد، بقيه اهللا براى ش
ــت. آن گاه خواهد فرمود: منم بقيه اهللا و حجت الهى و خليفه  اس
او براى شما. از آن پس، هركس كه به ايشان سالم كند، از عبارت 

السالم عليك يا بقيه اهللا فى ارضه استفاده مى كند.
منتقم

ــت. حضرت  «منتقم» از ديگر لقب هاى حضرت مهدى(عج) اس
ــول اكرم(ص) در اين باره فرمودند: از جمله اوصاف مهدى آل  رس
ــت كه انتقام مظلومان را از ستم گران خواهد  محمد(عج) اين اس
ــحاق  ــود امام عصر(عج) به احمد بن اس ــزون بر اين، خ گرفت. اف

نوشتند: من از دشمنان خداوند، انتقام خواهم گرفت.
وارث

ــالم ، از حضرت  ــم الس ــه عليه ــخنان ائم ــى دعاها و س در بعض
ــت. پيامبر اكرم(ص) در  ــده اس مهدى(عج) با عنوان وارث ياد ش
ــوم، كماالت،  ــد: آن حضرت، وارث عل خطبه غديريه مى فرماين
مقامات و منزلت هاى همه انبيا و اوصيا و پدران بزرگوارش خواهد 
بود. به عبارت ديگر، همه آن چه انبيا و اوصيا داشته اند، او يك جا 

خواهد داشت.
موعود

موعود يكى از نام هاى مشهور آن حضرت است كه تقريبا در همه 

اديان آسمانى به آن معروف است. امام سجاد عليه السالم در تفسير 
آيه و ما توعدون، دليل اين نام گذارى را چنين بيان مى فرمايند: 
ــت كه وعده ظهور او به همه  مقصود، قيام قائم آل محمد(ص) اس
پيامبران و امت هاى گذشته داده شده است. بنابراين، در زيارت آن 
حضرت آمده است: سالم بر آن مهدى كه خداوند وعده داده است 

كه به واسطه او بين همه مردم، وحدت و يكپارچگى ايجاد كند.
خاتم االوصى

از جمله لقب هاى حضرت مهدى(عج)، خاتم االوصياست؛ زيرا آن 
حضرت، آخرين وصى پيامبر اكرم(ص) و آخرين امام معصومند كه 
ــالمى را در سرتاسر جهان، حاكميت  با ظهور خود، نظام عدل اس
خواهند بخشيد. از خدمت گزار امام عسكرى عليه السالم نقل شده 
است كه وقتى به حضور حضرت مهدى(عج) رسيدم، حضرت، خود 
را با اين تعبيرها به من معرفى كردند: منم خاتم االوصيا كه خداوند 
تبارك و تعالى به واسطه من، بالها و فتنه ها را از خاندان و شيعيانم، 

برطرف خواهد ساخت.
داعى

در يكى از زيارت ها با تعبير «داعى اهللا» از امام مهدى(عج) ياد شده 
ــالم عليك يا داعى اهللا. درباره دليل اين نام گذارى نقل  است: الس
شده است كه آن حضرت از جانب خداوند متعال مأموريت دارند 
تا مردم را به سوى پروردگارشان فرا خوانند. ايشان در اين راه، به

ــر جهان  ــا آيين الهى در سرتاس ــالش خواهند كرد ت  اندازه اى ت
ــچ مكتب و تفكرى، ادعاى  حاكمّيت پيدا كند و جز دين خدا، هي

جهان دارى و راهنمايى بشر را نداشته باشد.
باسط

يكى از لقب هاى امام زمان(عج) باسط است. باسط يعنى كسى كه 
نعمت و بركات را گسترده مى سازد. در زمان حكومت آن حضرت 
داد در همه جا گسترده خواهد شد. همه مخلوقات در سايه عدالت 
ــت مى يابند و از نعمت هاى  ــايش دس آن بزرگوار به آرامش و آس
الهى بهره مند خواهند شد. همچنين احكام حيات بخش اسالم در 
سرتاسر عالم مورد توجه قرار گرفته، زمينه تشكيل حكومت واحد 
ــاس قوانين الهى فراهم خواهد آمد. زمين و آسمان  جهانى بر اس
ــت.  ــود را در زمان حضرت به مردم ارزانى خواهند داش بركات خ
اساس كفر و شرك از بين مى رود و همه مردم در سايه آن حضرت 
تسليم آيين الهى خواهند شد و حتى درندگان نيز خوى درندگى 

خويش را كنار خواهند گذاشت.
تمام

هر يك از لقب هاى حضرت مهدى(عج) بر گوشه اى از ويژگى هاى 
ــخصيت بى نظير آن حضرت داللت دارد. يكى از لقب هاى آن  ش
ــت. امام مهدى(عج) را از آن جهت لقب تمام حضرت «تمام» اس
ــانى،  ــجاياى انس  داده اند كه آن حضرت در كماالت اخالقى، س
شرافت نسب و خاندان، شوكت و عظمت، رأفت و محبت و قدرت و 
سلطنت تام و بى عيب است و احدى از انبيا و اوليا به آن حد دست 
نيافته اند و توفيقى كه امام زمان(عج) در اجراى احكام الهى پيدا 
ــت. همچنين ــران و اوصيا پيدا نكرده اس كرده هيچ يك از پيامب

ــد چون وى متمم و  ــت: آن حضرت را تمام ناميده ان  مى توان گف
كامل كننده خالفت و حكومت الهى و نيز علوم و كماالت در روى 
زمين است و از طريق رهنمودها و برنامه هاى تربيتى و اخالقى آن 
ــر به باالترين درجات كمال روحى و عرفانى  حضرت است كه بش

دست خواهد يافت.
غايب

از جمله لقب هايى كه براى مهدى موعود(عج) ذكر شده لقب غايب 
ــتم پيشه گان ظلمت  ــت. غايب يعنى غيرظاهر. آن گاه كه س اس
پرست، نورانيت دوازدهمين حجت بر حق الهى را تاب نياوردند و با 
يورش به منزل امام عسكرى عليه السالم در صدد بر آمدند تا منجى 
عالم بشريت را به قتل برسانند، خداوند متعال به قدرت و حكمت 
اليزال خويش، زمينه غيبت آخرين حجتش را فراهم ساخت تا با 
حفظ جان باقى مانده سلسله امامت و سالله نبوت نعمت خود را 
بر انسان هاى ستمديده كامل كند. از آن روز غيبت مصلح بزرگ 
بشر آغاز شد و امام دوازدهم هم از اين رو به امام غائب معروف شد.

مأمول
مأمول يعنى آرزو شده و كسى كه مردم به او اميد بسته اند و چشم 
ــاى حضرت مهدى(عج)  ــد. اين تعبير از جمله لقب ه انتظار اوين
است. همه مردم دنيا چشم انتظار قيام آن منجى بزرگند تا با ظهور 
خويش ستم و تبعيض و تعدى را از سرتاسر جهان برطرف ساخته، 
دنيا را پر از عدل و داد سازد. لقب مأمول به اين حقيقت اشاره دارد 
ــد به او امام مأمول  كه چون همه آرزوى ظهور آن حضرت را دارن
مى گويند. در قسمتى از زيارت گرانقدر «سالم على آل يس» آمده 
است: «سالم بر تو اى امام امين. درود بر تو اى مقدم بر همه عالم كه 

تمام مخلوقات در آرزوى تو به سر مى برند».
ناطق

ــت.  ــام زمان(عج) لقب «ناطق» اس ــب هاى معروف ام يكى از لق
ــت  ــت:  از خداوند متعال درخواس ــده اس ــورا آم در زيارت عاش
مى كنم كه توفيق انتقام گرفتن از دشمنان شما را به همراه امام 
و راهنماى ناطق روزى ام كند». لقب ناطق را رسول خدا(ص) به 
ــى تك تك  ــد و در حديثى در معرف ــج) دادن ــرت مهدى(ع حض
ــب از آن رو به  ــان فرمودند. اين لق ــالم ، بي ائمه اطهار عليهم الس
امام عصر(عج) داده شده است كه ائمه قبلى بر اثر تسلط دشمنان، 
بسيارى از امور و اسرار را نمى توانستند بيان كنند؛ چون خطرهاى 
ــالم را تهديد مى كرد. اما حضرت مهدى(عج)  فراوانى اساس اس
ــوردار خواهند  ــان قدرت و عظمتى برخ وقتى ظهور كنند از چن
ــوم و معارف  ــركوب كرده، همه عل ــام طاغوت ها را س بود كه تم
ــد را جارى  ــم خداون ــان، و حك ــه نگرانى بي ــچ گون را بدون هي

مى فرمايند.
نور آل محمد(ص)

ــى دارد.  ــه قرآن ــت كه ريش ــب هاى حضرت مهدى(عج) اس از لق
ــده  توضيح آنكه هرچند نام امام زمان(عج) در قرآن كريم ذكر نش
ــوارد متعدد  ــير آيات، در م ــوط به تفس ــت ولى در روايات مرب اس
ــير يا تأويل  برخى از آيات به اعمال و ويژگى هاى آن حضرت تفس
ــت؛ به عنوان مثال آياتى چون خدا (نور خودش  يا تطبيق شده اس
ــن  ــه نور پروردگارش روش ــا (زمين ب ــاخت) ي را كامل خواهد س
ــد با نور خودش هدايت مى گردد) و (خداوند هركس را كه بخواه
 مى كند) به واليت حضرت قائم(عج) و ظهور و ارشادات آن حضرت 

تفسير شده است.

القاب حضرت مهدى (عج)

نام: محمد بن الحسن
كنيه: ابوالقاسم

امام زمان حضرت مهدى (عج) هم نام و هم كنيه حضرت پيامبر اكرم(ص) است. در 
روايات آمده است كه شايسته نيست آن حضرت را با نام و كنيه، اسم ببرند تا آن گاه 

كه خداوند به ظهورش زمين را مزين و دولتش را ظاهر گرداند.
القاب امام زمان حضرت مهدى (عج):

مهدى، خاتم، منتظر، حجت، صاحب االمر، صاحب الزمان، قائم و خلف صالح.
شيعيان در دوران غيبت صغرى ايشان را « ناحيه مقدسه» لقب داده بودند. در برخى 

منابع بيش از 180 لقب براى امام زمان(ع) بيان شده است.
والدت امام زمان حضرت مهدى (عج):

وى يگانه فرزند امام عسكرى عليه السالم يازدهمين امام شيعيان است. امام زمان 
حضرت مهدى (عج) در سحرگاه نيمه شعبان 255 ق در سامرا چشم به جهان گشود 
و پس از پنج سال زندگى تحت سرپرستى پدر، و مادر بزرگوارشان نرجس خاتون، در 
سال 260 ق به دنبال شهادت حضرت عسكرى عليه السالمـ  همچون حضرت عيسى 

عليه السالم و حضرت يحيى عليه السالم كه در سنين كودكى عهده دار نبوت 
ــالگى منصب امامت شيعيان را عهده دار شدند. آن  شده بودندـ  در پنج س
بزرگوار پس از سپرى شدن دوران غيبت با تشكيل حكومت عدل جهانى 

احكام الهى را در سرتاسر زمين حاكميت خواهد بخشيد.
آخرين امام شيعيان در پانزدهم ماه شعبان 255 ق، على رغم مراقبت هاى 

ويژه مأموران حكومت عباسى، در خانه امام عسكرى عليه السالم چشم به 
جهان گشودند. تولد مخفيانه آن حضرت بى شباهت به تولد حضرت موسى 

ــت. همان گونه كه اين دو  عليه السالم و حضرت ابراهيم خليل عليه السالم نيس
ــديدترين تدابير امنيتى فرعونيان و نمروديان به اراده  پيامبر بزرگ الهى تحت ش
خداوند و به سالمت در كنار كاخ فرعون و نمرود متولد شدند، حضرت مهدى(عج) 
نيز در حالى كه جاسوسان و مأموران خليفه عباسى تمام وقايع خانه امام يازدهم عليه 
ــتند، در كمال امنيت و بدون آن كه دشمنان بويى ببرند، در  السالم را زير نظر داش

سحرگاه روز جمعه نيمه شعبان قدم به جهان هستى گذاشتند.
سيماى امام زمان حضرت مهدى (عج)

پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار عليهم السالم هر كدام در سخنان خود به اوصاف امام 
ــاره كرده اند. حضرت امام رضا عليه السالم در توصيف ويژگى هاى  مهدى(عج) اش
چهره و سجاياى اخالقى و ويژگى هاى برجسته آن حضرت مى فرمايند: «قائم آل 
محمد(عج) هاله هايى از نور چهره زيباى او را احاطه كرده است رفتار معتدل و چهره 
شادابى دارد. از نظر ويژگى هاى جسمى شبيه ترين فرد به رسول خدا(ص) است. 
ــيار طوالنى دارد، ولى از سيماى جوانى  نشانه خاص او آن است كه گرچه عمر بس
برخوردار است؛ تا آنجا كه هر بيننده اى او را چهل ساله يا كمتر تصور مى كند. از ديگر 
ــت كه تا زمان مرگ با وجود گذشت زمان بسيار طوالنى هرگز  نشانه هاى او آن اس

نشان پيرى در چهره او ديده نخواهد شد».
حجت خدا

روزى عثمان بن سعيد بن عمرى به همراه حدود چهل نفر از بزرگان شيعه به حضور 
امام عسكرى عليه السالم رسيدند تا درباره جانشين آن حضرت سوال كنند و در آينده 
از ايجاد اختالف در مسئله امامت جلوگيرى كنند. راوى مى گويد: وقتى عثمان بن 
سعيد به حضرت عسكرى عليه السالم گفت: آمده ايم تا درباره مطلب مهمى كه شما 
به آن آگاه تريد از شما سوال كنيم، حضرت عسكرى عليه السالم فرمودند: بنشين 
عثمان. پس از ساعتى امام عليه السالم فرمودند: آيا مى خواهيد بگويم به چه منظورى 
آمده ايد؟ همه گفتند: اى فرزند رسول خدا، بفرماييد. آنگاه حضرت فرمودند: آمده ايد 
تا درباره حجت خدا و امام پس از من بپرسيد. همه گفتند: آرى. در اين لحظه ناگهان 

پسرى كه چهره درخشانى چون ماه داشت و از هر حيث به امام عسكرى عليه السالم 
شبيه بود وارد شد. حضرت فرمودند: بعد از من پيشواى شما و جانشينم اين فرزند 

من است. مواظب باشيد پس از من در دين دچار آشفتگى نشويد.
دوران زندگى امام زمان 

دوران زندگى امام زمان حضرت مهدى (عج) به چهار دوره تقسيم مى شود:
1) از تولد تا غيبت

ــال تحت سرپرستى پدر  امام زمان حضرت مهدى (عج) پس از تولد حدود پنج س
بزرگوارشان امام عسكرى عليه السالم به صورت نيمه مخفى زندگى كردند. يكى از 
كارهاى بسيار مهمى كه حضرت امام حسن عسكرى عليه السالم در اين دوره انجام 
دادند اين بود كه امام زمان حضرت مهدى (عج) را به بزرگان شيعه معرفى كردند تا 

در آينده در مسئله امامت دچار اختالف نشوند.
2) دوره غيبت صغرى

پس از شهادت حضرت امام حسن عسكرى عليه السالم در سال 260 
ق دوره غيبت صغرى آغاز شد و تا سال 329 

ق ادامه پيدا كرد. در اين دوره امام 
زمان حضرت مهدى (عج) از طريق چهار 

نائب به ادامه امور مردم مى پرداختند.
3) دوره غيبت كبرى

ــد و تا ــروع ش ــال 329 ق ش ــن دوران از س اي
ــت بداند ادامه   زمانى كه خداوند مصلح

ــت در اين دوره پاسخ  خواهد داش
ــكام مردم ــش ها و اح به پرس

ــان عام آن  ــده نايب  بر عه
حضرت است و حضرت 

ــى براى ــب خاص ناي
ــى  ــن دوره معرف  اي

نكرده اند.
4) دوره حكومت 

ــور، امام  ــس از ظه پ
ــرت مهدى  زمان حض

ــاس احكام  (عج) بر اس
اسالم حكومت واحد جهانى 

تشكيل خواهند داد كه در سايه 
ــر عالم پر از عدل و داد  آن سرتاس

خواهد شد.

زندگينامـه امـام زمـان، 
حضـرت مهـدي (عـج)

پيامبرصلي اهللا عليه وآله :
مهدي مردي است از فرزندان من كه چهره  اش چون اختر تابناك است.

مهدي طاووس بهشتيان است.
برترين اعمال امت من انتظار فرج است.

امام علي  عليه السالم :
با مهدي ما حجت ها گسسته مي شود . او پايان بخش سلسله امامان ، نجات بخش امت 

و اوج نور و راز نهان است.
مهدي مردي است از ما ، از نسل فاطمه.

در انتظار فرج باشيد و از رحمت خدا نوميد نشويد.
آن كه منتظر فرج ماست، همچون كسي  است  كه در راه  خدا در خون خود تپيده  باشد.

ياران مهدي جوان اند و ميانسالي در ميان آنان نيست.
هرگاه آواز دهنده اي از آسمان آواز داد كه . «همانا حق در ميان خاندان محمد است»، 
در آن هنگام نام مهدي بر سر زبان هاي مردم مي افتد و از جام محبت او مي نوشند و جز 

نام او بر زبان ندارند.
امام صادق عليه السالم :

اگر او (امام زمان عليه السالم) را در يابم ، تمام عمر به او خدمت مي كنم.
ــتين جايگاه آن  ــت : يكي طوالني و ديگري كوتاه . در غيبت نخس قائم را دو غيبت اس
حضرت را شيعيان خاص او مي دانند و در غيبت دوم از جايگاه او كسي جز خدمتكارانش، 

كه بر دين اويند ، آگاه نيست.
در شب و روزت منتظر فرج مواليت باش.

آن كه به ما ايمان آورد و سخن ما را تصديق كند و منتظر امر (فرج) ما باشد ، همچون 
كسي است كه زير پرچم قائم به شهادت برسد.

منتظر ظهور امام دوازدهم مانند كسي است كه در ركاب پيامبر خدا شمشير كشيده 
است و از ايشان دفاع مي كند.

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدي  عليه السالم باشد ، بايد منتظر باشد و پارسايي 
پيشه كند.

امام باقرعليه السالم :
قائم را دو غيبت است : در يكي از آنها (از بس طوالني است) درباره اش گفته مي شود: «او 

مرد و معلوم نيست به كدام وادي رفته است !»
ــب و شيران روزند ، ظهور  (امام زمان) با همراهي سيصد و سيزده مرد ، كه راهبان ش

مي كند.
گويا ياران قائم را مي بينم كه بر شرق و غرب عالم مسلط شده اند و هيچ چيزي نيست 

مگر آن كه از آنها فرمان مي برد.
امام سجادعليه السالم :

منتظران ظهور امام مهدي  عليه السالم برترين اهل هر زمان اند.
ــان را چون  ــيعيان ما بزدايد و دل هايش ــم ما قيام كند ، خدا آفت را از ش آن گاه كه قائ

پاره هاي آهن (استوار) سازد.
امام كاظم  عليه السالم :

اگر به تعداد اهل بدر (مؤمن كامل) در ميان شما بود ، قائم ما قيام مي كرد.
امام حسين  عليه السالم :

ــتم گران انتقام  ــي آورد و آن گاه او از س ــس پرده غيبت بيرون م خداوند قائم ما را از پ
ــالم) قيام كند ، عدالتش  مي گيرد. آن گاه كه برپا دارنده عدالت (امام مهدي  عليه الس

نيكوكار و بدكار را فرا گيرد.

روايات درباره امام مهدي  (عج)

براى امام زمان(عج) بيش از سيصد لقب ذكر شده كه هر 
يك بر بعد خاصى از شـخصيت و ويژگـى هاى اخالقى و 

روحى آن حضرت داللت دارد؛ از جمله آنهاست :
مهدى 

مهـدى، يكـى از مشـهورترين نام هـاى حضرت اسـت. امام 
باقر عليه السـالم درباره دليـل نام گذارى آن حضـرت به اين 
اسـم، مى فرمايند: قائم آل محمد(عج) را به اين دليل، مهدى

 مى نامند كه او، مـردم را به آن دسـته از امورى كه برايشـان 
پوشـيده اسـت، هدايت خواهد كرد. وى، تورات اصلى و ديگر 
كتاب هاى پيامبران پيشين را از مخفى گاه آنها، بيرون خواهد 
ساخت. حضرت صادق نيز در اين باره مى فرمايند: به آن حضرت، 
مهدى گفته اند؛ زيرا او مردم را به امرى كـه آن را گم كرده اند، 

هدايت مى كند.
قائم

قائم، يكى از القاب حضرت مهدى(عج) اسـت، امـام رضا (ع)
در تبيين دليل ايـن نام گذارى، مى فرماينـد: حضرت صاحب 
االمر(عج) را قائم ناميده اند، چون او، به حق، قيام خواهد كرد. 
شيخ صدوق نيز در كمال الدين نقل مى كند كه «صقر بن دلف» 
گفت: روزى از حضرت امام محمدتقى (ع) پرسيدم: يابن رسول 
اهللا، چرا فرزند امام عسـكرى (ع) را قائم ناميدند؟ آن حضرت 
فرمودند: براى اين كه او ،اصل امامت را پس از فراموش شدن و 

روى گرداندن بيشتر مردم از آن، دوباره مطرح خواهد ساخت.



خبرخبر

روابط عمومی شرکت عمران فوالدش��هر مقام نخست ارتباطات رسانه ای و 
مقام سوم در بخش مسئولیت اجتماعی را در چهارمین جشنواره های برتر 

وزارت راه و شهرسازی به خود اختصاص داد.
مجید نام��داری ارتقای جای��گاه و کارک��رد روابط عمومی ه��ا را رمز بقای 
س��ازمان ها دانس��ت و اظهار کرد: روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه 
ارتباطی بین س��ازمان ها با مردم نقش مهمی را عهده دار است و در فرآیند 
دسترسی مدیران به افكار عمومی و جریان آزاد اطالعات و ارتباطات تحقق 
اصل پرسشگری و پاس��خگویی و همچنین بس��ط فرهنگ نظارت مردم بر 
 عملكرد نهاده��ای اجرایی، مس��ئولیتی خطی��ر دارد. وی روابط عمومی را 
مهم ترین قس��مت ارتباطی هر س��ازمان دانس��ت و افزود: نامگذاری سال 
جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، 
بار سنگینی را بر دوش مس��ئوالن روابط عمومی قرار می دهد چراکه باید با 
قدرت بیشتری انعكاس و اطالع رسانی اقدامات و فعالیت های مسئوالن به 
عنوان خادمان مردم را به سرانجام برسانند مدیر عامل شرکت عمران شهر 
جدید فوالدش��هر با اش��اره به اینكه ما در فعالیت کاری خود همواره شاهد 
طیف وسیعی از سیاستگذاری هایی هستیم که اطالع رسانی در آن ازجایگاه 
ویژه ای برخوردار اس��ت، تصریح کرد: در دنیای ارتباطات، روابط عمومی به 
عنوان تنظیم کننده روابط درون و برون سازمانی وظیفه بازنمایی اقدامات و 
عملكرد سازمان به جامعه و ارایه بازخورد این اقدامات در جامعه را به سازمان 
بر عهده دارد و سازمان هایی که برای نظر و افكار عمومی اهمیت قائل نشوند 
و روابط عمومی خود را حمایت نكنند، زوال س��ازمان خود را کلید زده اند. 
وی ادامه داد: در راستای گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
 که با حضور مدیران روابط عمومی سازمان ها و ش��رکت های تابعه و روابط

 عمومی های ادارات استانی تابعه وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. نامداری 
با اش��اره به برگزاری چهارمین جش��نواره روابط عمومی ه��ای وزارت راه و 
شهرسازی در ۱۰ رشته، عنوان کرد: چهارمین جشنواره روابط عمومی های 
وزارت راه و شهرسازی ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری، در رشته های روابط 
عمومی و پژوهش، روابط عمومی الكترونیک، فعالیت های روابط عمومی و 
حقوق شهروندی، فعالیت های مربوط به روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی، 
روابط عمومی و تبلیغات اجتماعی، روابط عمومی و خالقیت و نوآوری، روابط 
عمومی و پاسخگویی، ارتباطات رسانه ای، تبلیغات و نمایشگاه ها و برترین ها 
برگزار شد که روابط عمومی ش��رکت عمران فوالدشهر در این جشنواره به 
خوبی درخشید. وی با اشاره به اینكه این جش��نواره بین ۲7۰ واحد روابط 
عمومی وزارتی برگزار شد یادآور ش��د: مهرداد گلزاری مدیر روابط عمومی 
شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر، با کسب 9۰ امتیاز توانست در بخش 
ارتباطات رسانه ای رتبه نخس��ت را به این ش��رکت هدیه کند همچنین با 
تالش این نیروی های زحمتكش و پویا در بخش روابط عمومی، مسئولیت 
اجتماعی نیز رتبه س��وم به این مجموعه اختصاص داد و از سوی مقام عالی 
وزارت راه وشهرس��ازی عباس آخوندی و مطهری نژاد رییس انجمن روابط 

عمومی های کشور مورد تجلیل قرار گرفتند.

رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفه��ان گفت: اعضای بان��دی که با 
همدستی یكدیگر اقدام به س��رقت محموله های باری به ارزش ۱۰ 
میلیارد ریال کرده بودند در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی استان 

اصفهان و شهرستان نایین شناسایی و دستگیر شدند.
ستار خسروی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت 45 کارتن مغز پسته 
به ارزش 5۰۰ میلیون ری��ال از یک خودرو کامی��ون ولوو، موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران در حال انجام تحقیقات برای دس��تگیری سارق 
یا سارقان بودند که سه س��رقت مش��ابه دیگر نیز به پلیس گزارش 
شد که بررسی ها نشان داد که س��ارقان حرفه ای و سابقه دار بودند و 
زمانی که رانندگان در استراحت به سر می بردند در فرصت مناسب، 
چادر خودرو را پاره کرده و  بخش��ی از محموله کامیون ها را سرقت 

می کردند.
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: 
با انجام اقدامات علمی و تخصصی این پلیس، هویت اصلی سردسته 
و س��ایر همدس��تان وی شناسایی ش��د که س��رانجام با هماهنگی 
مقام قضایی همگی متهم��ان در دو عملیات جداگان��ه در اصفهان 
و شهرس��تان نایین دس��تگیر و با صدور قرار از مرجع قضایی روانه 

زندان شدند.
خسروی با بیان اینكه اعضای این باند، سه نفر و همگی آن ها معتاد 
به مواد مخدر و دارای سوابق کیفری هستند، گفت: درمجموع اموال 
سرقت رفته توسط این سارقان، بیش از ۱۰ میلیارد ریال بوده است.

وی تصریح کرد: در این عملیات از مخفیگاه متهمان دستگیر شده، 
هفت دس��تگاه ال ایی دی ب��ه ارزش ۲۰ میلیون تومان کش��ف و با 
اعترافات متهمان یک مال خر نیز دستگیر ش��د که تحقیقات برای 
کشف و اس��ترداد اموال مس��روقه به مالباختگان در دستور کار این 

پلیس است.
رییس پلیس آگ�اه��ی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان عنوان 
داشت: با توجه به اینكه س��ارقان در حوزه شهرستان های اردستان، 
ش��هرضا، کاش��ان و اراک مرتكب س��رقت ش��ده اند از کس��انی که 
اموال آن ها به این ش��یوه در شهرس��تان های مذکور به سرقت رفته 
می خواهیم تا به منظور پیگیری پرونده خود به پلیس آگاهی استان 

اصفهان مراجعه کنند.
خسروی خاطر نش��ان کرد: رانندگان باید از استراحت در نقاط کور 
جاده ای و مكان های خل���وت خ�ودداری ک�رده و س��عی کنند در 
پارکینگ های معتبر اس��تراح�ت کنند و همچنی��ن رانن�دگان در 
طول مس��یر از افش��ای نوع محم�وله خود با دیگران بپرهیزند و در 
ص�ورت مواجه شدن با ای�ن س�ارقین مشخص�ات و شم�اره خودرو 
آن ها را به خاطر س��پ�رده و سریع�ا از طریق ش��ماره تلفن ۱۱۰ به 

اطالع پلیس برسانند.

در چهارمین جشنواره های برتر وزارت راه و شهرسازی؛

درخشش روابط عمومی
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد؛

انهدام باند سارقان 10 میلیاردی 
محموله های باری در اصفهان

امام جمعه اصفهان رسالت روحانیون و مبلغین مذهبی در 
زندان را فراتر از کار فرهنگی دانست و گفت: روحانیون باید 
با نفوذ کالم خود منبع اثر در بیان مشكالت و ترغیب کننده 

مسئوالن و خیرین در رفع مشكالت زندان ها باشند.
 آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد، در دیدار با مدیرکل، 
روحانیون و معاونی��ن زندان های اس��تان اصفهان ضمن 
تبریک اعیاد ش��عبانیه و تشكر از ریاس��ت کل زندان های 
اس��تان اصفهان بابت فعالیت های انجام ش��ده در جهت 
بهبود وضعیت زندان ها، اظهار داشت: از جمله مشكالت و 
وضعیت اسفبار موجود در زندان ها، کمبود فضا در مقابل 
تراکم و حجم باالی زندانیان بود که به فضل الهی و همت 
مسئوالن و خیراندیشان استان این معضل برطرف شد. وی 
رسالت روحانیون شاغل در زندان ها را فراتر از کار فرهنگی 
دانست و افزود: طبق فرمایش امام خمینی)ره( »زندان ها 
باید به دانشگاه تبدیل گردد« و پیرامون سخن تاریخی امام 
خمینی)ره(، روحانیون باید از ای��ن فضا در جهت متوجه 
کردن قلب های زندانی ها به سمت خداوند و کلیه معنویات 

استفاده کنند.
امام جمعه اصفهان همچنین ادامه داد: رسالت روحانیون 
ش��اغل در زندان باید از انجام کار فرهنگی باالتر رود و به 
همت خیرین و خیراندیش��ان جامعه باید کلیه مشكالت 
و معضالتی که در زندان موجود اس��ت از جمله مشكالت 
مربوط به وسایل سرمایشی و گرمایشی، بهداشتی و درمانی 
و وضعیت اشتغال رس��یدگی کرده و با نفوذ کالم خود در 
دیگران منبع اثر و ترغیب کننده دیگران به انجام کار خیر 

و فرهنگی در زندان ها باشند تا مشكالت برطرف شود.
طباطبایی نژاد در خصوص زندانیان مواد مخدر که اکثریت 
مجرمی��ن در زندان ها را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت، 
گفت: یك��ی از ضعف های دس��تگاه قضایی این اس��ت که 
تنها فروش��ندگان مواد مخدر را محكوم می کند و از جرم 

و محكومیت مصرف کنندگان غافل ش��ده است. وی ادامه 
داد: تنها راه مقابله با مجرمین مصرف کننده مواد مخدر در 
ممنوعیت آنان در اس��تفاده از خدمات رفاهی، تفریحی و 
گردشگری و عدم اشتغال و ازدواج آنان است تا زمانی که 

اقدام به ترک این عمل کند.
رمضان امیری، مدیرکل زندان های استان اصفهان در این 
دیدار به بیان گزارش عملكرد زندان ها پرداخت و تعداد کم 
مجرمین خانم در استان اصفهان را نسبت به سایر استان ها 
علت بر وجود خانواده های مذهبی عنوان کرد و افزود: 97 
درصد زندانیان استان مرد و تنها سه درصد از این جمعیت 
را مجرمین زن تشكیل می دهد که نسبت به سایر استان ها، 
نرخ پایینی است و علت آن حاکی از وجود خانواده هایی با 
خصوصیات خوب و متدین در این ش��هر است. وی زندان 
نس��وان را یكی از بهترین زندان های کش��ور ب��ا امكانات 
آس��ایش و اش��تغال برش��مرد و افزود: با همت مسئوالن 
دس��تگاه قضایی و اجرایی مجرمی��ن را از محدوده زندان 

مرکزی که از نظر کمبود فضا یک تهدید و بحران محسوب 
می شد به زندان نس��وان منتقل کرده که این زندان از نظر 
برخورداری از امكانات اشتغال و آس��ایش برای زندانیان، 

یكی از بهترین زندان های کشور محسوب می شود.
امیری ازدحام جمعیت کیفری را از چالش ها و مشكالتی 
که مجموعه کارکنان زندان ها با آن مواجه هستند عنوان 
کرد و بیان داشت: افزایش جمعیت کیفری منجر به تنش 
و خشونت بین زندانیان می شود و ارایه خدمات عمومی به 

آنان را کاهش می دهد.
وی تصریح ک��رد: زندانی��ان اس��تان از وضعیت روحی 
بهتری نسبت به س��ایر زندانیان کش��ور برخوردارند از 
آن جهت که خیرین بسیاری از مش��كالتی که زندانیان 
با آن مواجه هس��تند از جمله کمک به تهی��ه مایحتاج 
زندگی خانواده های زندانیان، بحث اش��تغال زندانیان و 
خانواده های آن��ان و دیگر کاره��ای فرهنگی را به خوبی 

پوشش داده است.
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معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی واحد استان اصفهان:

دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت
دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود

مدیرعامل آبفا؛

برگزاری دومین یادواره 130 شهید
خانواده شرکت آبفا استان اصفهان 

رییس کانون وکالی دادگستری منطقه اصفهان:

مرکز داوری کانون وکال
راه اندازی شد

مدیر تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان خواهان 
نوس��ازی این تصفیه خانه با بهره گی��ری از فناوری 

روز دنیا شد.
اس��ماعیل گرجی زاده گف��ت : هم اکن��ون تصفیه 
خانه آب باباش��یخعلی ب��رای آنكه فرآین��د تصفیه 
آب را با سرعت و دقت بیش��تری انجام دهد نیاز به 

تجهیز دارد .
وی افزود: پمپ ها، سامانه کنترلی، شیرآالت، شبكه 
آشغال گیر باید تعویض شوند و از فناوری روز دنیا در 

این زمینه استفاده شود.
 گرج��ی زاده تصری��ح کرد: ش��رکت ه��ای ژاپنی 
می توانند در ارای��ه برخی از مواد ش��یمیایی که به 
منظور تصفیه به آب تزریق می شوند همكاری الزم 

را با آبفا استان اصفهان داشته باشند.
تصفیه خانه بابا ش��یخعلی ، آب آشامیدنی 55 شهر 
و 3۰۰ روس��تا با جمعیت تقریبی چهار میلیون نفر 

را تامین می کند.
زاینده رود مهم تری��ن رودخانه در مرکز فالت ایران 
به طول ح��دود 35۰ کیلومتر از س��راب در زاگرس 

مرکزی تا پایاب در باتالق خش��ک ش��ده گاوخونی 
اس��ت. حوضه زاین��ده رود از دو اس��تان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری تش��كیل شده که 93 درصد 
از مس��احت و 9۸ درصد از جمعیت تحت پوش��ش 
این حوضه در استان اصفهان و 7 درصد از مساحت 
و ۲ درصد از جمعیت تحت پوش��ش آن در اس��تان 

چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
این رودخانه به عنوان بزرگ ترین جریان آبی منطقه 
مرکزی ایران در سال های اخیر با پدیده خشكسالی، 
افزایش برداشت و سوء مدیریت منابع آب مواجه و در 
محل پائین دست در بیشتر ماه های سال با خشكی 

مواجه شده است.
بر اساس این گزارش چندی پیش نمایندگان چند 
ش��رکت ژاپنی که در قالب یک هیئ��ت ۱7 نفره در 
بازدید از تأسیس��ات ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، برای ارایه فن��اوری در زمینه فیلتر، کنتور 
آب، س��امانه مقاوم س��ازی برابر زلزل��ه، ارایه مواد 
ش��یمیایی تصفی��ه آب و احداث مخ��زن آب اعالم 

آمادگی کردند.

مدیر آبرسانی آبفا استان اصفهان در این بازدید گفت: 
هم اکنون از طریق اتاق فرمان و ش��بكه تله متری ، 
تمام تأسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ اعم از خطوط 
انتقال، شیرخانه ها، مخازن، والف ها، انشعابات اصلی 

کنترل می شود.
اکبری افزود: با تنظیم دبی و فش��ار آب در خطوط 

انتقال به صورت متعادل انجام می گیرد . 
وی ادامه داد: با اس��تفاده از فناوری فشار و دبی آب 
به طور ش��بانه روزی از طریق این س��امانه کنترل 
می شود و با اس��تفاده از ابزارهای کنترلی منابع آب 
موجود تحت کنترل قرار می گیرد ب��ه گونه ای که 
آب عادالنه میان مش��ترکین 56 شهر و 3۰۰ روستا 

توزیع می شود.
مدیر آبرسانی آبفا اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: 
با اطالعاتی که از منابع آب و تأسیس��ات آبرس��انی 
داریم تاکنون ح��وادث پیش آم��ده در کوتاه ترین 
زمان ممكن مهار شدند این درحالی است تخصص 
نیروهای انس��انی هم در کاهش م��دت زمان مهار 

حوادث بی تأثیر نیست.

رییس انجم��ن خوشنویس��ان اصفهان گفت: 
هنرمندان خوشنویس اصفهان برگزیده نهمین 
جشنواره بین المللی خوشنویسی جهان اسالم 

)ایریسكا( در کشور ترکیه شدند.
مهدی فروزنده ضم��ن عرض تبریک به جامعه 
فرهنگ و هنر اصفه��ان در ای��ن رابطه اظهار 
داش��ت: جش��نواره بین المللی خوشنویس��ی 
 جهان اس��الم ایرس��یكا، یك��ی از معتبرترین 
جش��نواره ه��ای خوشنویس��ی بین المللی در 
کشورهای جهان است و در هر دوره هنرمندان 
خوشنویسی از سراسر جهان در این جشنواره 

به هنرنمایی می پردازند.
وی ابراز داشت: تاکنون در چندین دوره از این 
جشنواره هنرمندان خوشنویس اصفهان حائز 
رتبه های برتر شده اند که این امر نشان دهنده 
وجود هنرمندان نابغه در عرصه خوشنویس��ی 
اصفهان اس��ت و الزم اس��ت از این ظرفیت به 
بهترین نحو در زمینه ه��ای مختلف در عرصه 

فرهنگ و هنر اصفهان و ایران استفاده شود.

ریی��س انجم��ن خوشنویس��ان اصفه��ان به 
ظرفیت های زیبایی ش��ناختی خوشنویس��ی 
ایرانی و وجود اس��اتید و هنرمندان برجس��ته 
بین المللی در اصفهان اش��اره ک��رد و افزود: با 
توجه ب��ه وجود چنی��ن ظرفیت��ی در اصفهان  
معرفی ای��ن هنرمن��دان و ارایه آثارش��ان به 
گردش��گران خارج��ی در قال��ب برگ��زاری 
نمایشگاه های مختلف، چاپ آثار خوشنویسی 
و برگزاری برنامه ه��ای تخصصی در این زمینه 
در جهت معرفی فرهنگ و هنر ایرانی و توسعه 

هرچه بهتر گردشگری احساس می شود.
وی با بیان اینكه فرم ه��ای متنوع و خالقانه ای 
در رش��ته های مختل��ف خوشنویس��ی وجود 
دارد، ادام��ه داد: ای��ن فرم ه��ا هم��واره مورد 
پس��ند گردش��گران خارج��ی عالق��ه مند به 
 فرهنگ ایرانی قرار گرفت��ه و باید این فرم ها و

 قالب های متنوع به عنوان سرمایه های مادی 
و معنوی فرهنگ ایرانی به سراسر جهان صادر 
گردد و هرچه بیش��تر موجب رونق اقتصادی و 

فرهنگی کشور در عرصه هنر خوشنویسی شود.
فروزنده اضافه کرد: در این دوره از جش��نواره 
بین المللی خوشنویسی جهان اسالم )ایریسكا(

اس��تاد س��ید محمد فاتح نطنزی، استاد علی 
خیری حبی��ب آب��ادی و هنرمن��د فرهیخته 
مهرداد شیخی در کشور ترکیه برگزیده شدند.

مدیر تصفیه خانه آب باباشیخعلی؛

تصفیه خانه آب اصفهان نیازمند نوسازی تجهیزاتی است
 رییس انجمن خوشنویسان استان:

خوشنویسان اصفهان برگزیده نهمین جشنواره  ایریسکای ترکیه

امام جمعه اصفهان:

رفع مشکالت در زندان ها رسالت روحانیون، مسئوالن و خیرین است

مجی��د رفیعی مع��اون فرهنگی دانش��جویی 
دانش��گاه علم��ی کارب��ردی واح��د اس��تان 
 اصفهان، گفت: دوازدهمین جشنواره قرآن و 
عترت دانشگاه علمی کاربردی )بخش شفاهی 
– مرحله اس��تانی( روز چه��ارم خردادماه در 
مرکز آموزش علم��ی و کارب��ردی فرهنگ و 
هنر ش��ماره یک واقع در شهرک نگین برگزار 

می شود.
 وی اف��زود: ۱3۰ نف��ر از دانش��جویان از 
 مراک��ز مختل��ف دانش��گاه های علم��ی و 
 کارب��ردی در س��طح اس��تان اصفه��ان

 در بخش های مختلف این جش��نواره ش��امل 
قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ و اذان ش��رکت 

می کنند.
 مع��اون فرهنگ��ی دانش��جویی دانش��گاه 
 علم��ی کارب��ردی واح��د اس��تان اصفه��ان

  تاکی��د ک��رد: ای��ن جش��نواره در بخ��ش 
 خواهران روز س��ه ش��نبه از س��اعت هشت و

 3۰ دقیقه صب��ح تا ظهر برگ��زار و بعدازظهر 

نیز از س��اعت ۱4:3۰ دقیقه مسابقات آقایان 
برپا می شود.

 وی ادام��ه داد: س��ه منتخ��ب خان��م و س��ه
 آقا به مرحله کشوری این مس��ابقات معرفی 
می ش��وند و منتخبی��ن این جش��نواره نیز به 
مرحل��ه ملی که ب��ا حضور منتخب��ان تمامی 
دانشگاه های کشور برگزار می ش��ود راه پیدا 

می کنند.
رفیعی ابراز داش��ت: به طور معمول س��الیانه 
جشنواره استانی در اواخر اردیبهشت تا اوایل 
خرداد، کشوری در ش��هریورماه و مرحله ملی  

جشنواره نیز آبانماه برگزار می شود.
معاون فرهنگی دانش��جویی دانش��گاه علمی 
کاربردی واحد استان اصفهان با بیان این که به 
منتخبان مرحله استانی تخفیف شهریه تعلق 
می گیرد، گفت: در مرحله کشوری از منتخبان 
با تندیس جش��نواره، تقدیرنامه و هدیه ریالی 
تجلیل می شود و جوایز مرحله ملی نیز شامل 

تخفیف شهریه است.

مدیرعامل آبفا در دومین یادواره ۱3۰ شهید خانواده 
ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان گفت : در روز والدت 
حضرت علی اکبر)ع( که روز جوان نامگذاری شده 
است. دومین یادواره ۱3۰ ش��هید خانواده شرکت 
آبفا استان اصفهان برگزار شد چرا که برطبق اعالم 
مراکز ذی صالح حدود 9۰ درصد ش��هدا ۸ س��ال 
دفاع مقدس جوان بوده اند جوانانی که جانش��ان را 
در طبق اخالص گذاش��تند تا اکنون ما با آرامش و 

آسایش زندگی کنیم.
مهندس امینی افزود : ما باید رهروان واقعی شهدا 
باشیم و با الگوبرداری از منش، عقاید و دیدگاه های 
ش��هدا رفتار کنیم تا با پاسداری از خون شهدا دین 
خودمان را به این ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس ادا 

کرده باشیم .
وی تجلیل از مقام شهدا را بسیار ضروری دانست و 
اعالم کرد : تجلیل از مقام ش��امخ شهدا در این بازه 
زمانی بسیار حائز اهمیت است . چراکه هم اکنون در 
بسیاری از کشورهای همسایه و چه بساکشورهای 
اروپایی امنیت کافی وجود ندارد اما به برکت خون 

شهدا و رشادت های آنان ایران هم اکنون در صلح و 
آرامش قرار دارد و امنیت الزم در کشور پابرجاست .
 وی گف��ت : فع��االن در صنع��ت آبف��ا افتخ��ار

 می کنند توفیق سقایی مردم ایران را برعهده دارند 
و کارکنان شرکت آبفا در صدد هستند با تمسک به 
آقا ابوالفضل العباس )ع( وظایفی که برعهده دارند 

به خوبی انجام دهند. 
در ادامه برگزاری دومین یادواره ۱3۰ شهید خانواده 
ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان مادر ش��هید محمد 
معماریان با ذکر خاطراتی از این ش��هید بزرگوار به 
بخشی از وصیت نامه شهید اشاره کرد و خاطرنشان 
س��اخت : ش��هید محمد معماریان توصیه به اقامه 
نماز در اول وقت و توصیه به حجاب خانم ها داشت 
تا در آخرت ش��رمنده حضرت زهرا )س( نباشیم . 
همچنین از مادر خواس��ته بودند که به هیچ عنوان 
پس از مرگ وی در جمع ب��ه گریه و زاری نپردازند 
زیرا حض��رت زینب)س( در واقع��ه کربال ۱۸ تن از 
عزیزان خود را فدا کرد اما استوار در مقابل دشمنان 

ایستادگی کرد و از حق و حقوق آنان دفاع نمود.

رییس کان��ون وکالی دادگس��تری اصفهان گفت: 
مرکز داوری کانون وکالی اصفهان راه اندازی شد.

فرهاد رستم شیرازی با اش��اره به راه اندازی مرکز 
داوری کانون وکال، اظهار داشت: وکالی دادگستری 
به علت اش��راف کامل بر موضوعات بهترین گزینه 
برای داوری است و همكاری و ائتالف کانون وکالی 
دادگستری با اتاق بازرگانی و کانون کارشناسان یک 
مجموعه کامل فنی و حقوقی را تشكیل داده است.

وی بیان داش��ت: امیدوارم که افتت��اح این مرکز و 
هماهنگی و همراهی آن با سیستم قضایی و ارتباط 
با این نهاد مدنی به خوبی به رسالت خود عمل کند.

رییس کانون وکالی دادگس��تری منطقه اصفهان 
تصریح ک��رد: داوری در اختالف��ات تنها جایگزین 
مناس��ب برای سیس��تم قض��اوت و در ن��وع خود 
عادالنه ترین اس��ت. وی گفت: در سیستم قضایی 
همیشه پرونده ها و موضوعات قضایی به صورت صفر 
و صد تمام می شود اما در بحث داوری اساس کاربر 
میانجیگری است. رستم شیرازی ادامه داد: احكام 
داوری از آرای دادگاه باالتر است چراکه رأی دادگاه 

را می توان در دادگاه تجدیدنظر عوض کرد ولی در 
مقوله داوری تنها می توان رأی صادر را باطل کرد. 
وی اضافه کرد: آن کسانی که به عنوان داور انتخاب 
می ش��وند باید در موضوع داوری بس��یار حساس 
باش��ند زیرا در مبحث داوری میان اختالفات رای 

صادره قابل تغییر و تجدید نظر نیست.
رییس کانون وکالی دادگس��تری منطقه اصفهان، 
افزود: مقول��ه داوری بهترین گزین��ه برای کاهش 

دادن پرونده های ورودی دستگاه قضاست.

استاندار در غرفه شبکه اطالع رسانی؛

»تونل آکواریوم« ماندگاری گردشگران در اصفهان را افزایش داد
اس��تاندار اصفهان گفت: بهره برداری از پروژه هایی همچون 
آکواریوم بزرگ اصفهان، ماندگاری گردش��گران در ش��هر 
اصفهان را افزایش داده اس��ت.  رس��ول زرگرپور در حاشیه 
آیین افتتاحیه هش��تمین نمایشگاه گردش��گری اصفهان با 
حضور در غرفه ش��بكه اطالع رسانی ش��هر اصفهان با اشاره 
به پیگیری های یک س��اله خود برای راه ان��دازی خط  پایه 
مس��افرت های خارجی در اصفهان اظهار کرد: خوشبختانه 
دراین زمینه دو شرکت »جی« و »نسیم« اعالم آمادگی کرده 

و در حال آماده سازی زیرساخت ها هستند.
وی با بیان اینكه این شرکت ها مجور فعالیت را دریافت کرده 

و با پایان یافتن دوره آموزش��ی برای کادر پ��رواز آغاز به کار 
خواهند کرد، ادامه داد: ش��اید فعالیت یك��ی از این خطوط 
امكان پذیر نباش��د، اما به طور قطع یكی از این شرکت ها در 

شش ماهه نخست امسال فعال خواهند شد.
استاندار اصفهان در ادامه با اش��اره به اینكه نبود کادر پرواز 
نیز در اصفهان مشكل آفرین شده اس��ت، افزود: این مشكل 
در بس��یاری دیگر از استان های کش��ور نیز وجود دارد. وی 
اضافه ک��رد: راه اندازی خط��وط پایه س��فرهای خارجی در 
اصفهان می تواند کمک قابل توجهی به صنعت گردش��گری 

داشته باشد.

زرگرپ��ور در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خ��ود ایجاد 
جاذبه های جدید گردشگری در ش��هر اصفهان را زمینه ساز 
ماندگاری گردشگران عنوان کرد و تصریح کرد: بهره برداری 
از پروژه هایی همچون آکواریوم بزرگ اصفهان در نوروز 95، 
ماندگاری گردشگران در شهر اصفهان را افزایش داد. وی با 
بیان اینكه میزان بازدید گردشگران از جاذبه های طبیعی و 
گردشگری جدید ایجاد شده در ش��هر اصفهان بیش از آثار 
میراثی بوده است، افزود: با ساخت آکواریوم اصفهان، میزان 
جذب گردش��گر به این مكان تفریحی نس��بت ب��ه بناهای 

تاریخی بیشتر شده است.
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مربی  استرالیا 
از حضور در المپیک ریو منع شد

آندو در یک قدمی استقالل

2تیرانداز اصفهانی
 در کاپ مونیخ به میدان می روند

 دومین ستاره پرسپولیس هم رفتنی شد

 نایب ریی��س کمیت��ه بین المللی المپی��ک در نام��ه ای به برزی��ل اعالم کرد 
مربی شنای استرالیا حق حضور در المپیک ریو را ندارد.

اسکات ولکر، سرمربی سابق شنای اس��ترالیا با درخواست نایب رییس کمیته 
بین المللی المپیک ) IOC ( از حضور در المپیک ریو منع شد. ولکر به دلیل 
 فساد اخالقی در سال 2002 دستگیر شد و اس��ترالیا اجازه نداد تا این مربی 
با تیم دختران فعالیت کند. بعد از این اتفاق مربی 57 س��اله در س��ال 2011 
راهی آمریکای جنوبی شد و فعالیتش را در سطح باش��گاهی به عنوان مربی 
ادامه داد. در این مدت وی موفق شد در باشگاهی که کار می کرد 8 ورزشکار 
راهی المپیک ریو کند، ام��ا کواتس نایب ریی��س IOC و رییس کمیته ملی 
المپیک استرالیا در نامه ای شدیدالحن به نازمن رییس کمیته المپیک برزیل 
خواست تا از حضور این مربی در ریو جلوگیری شود. این موضوع مورد موافقت 
برزیلی ها قرار گرفته اس��ت و ولکر حق ش��رکت در المپیک ریو را ندارد. ولکر 
یکی از مربیان موفق در استرالیا به شمار می رفت که ورزشکارانش مدال های 

مختلفی در ادوار مختلف المپیک  داشته اند.

 س��تاره اس��تقالل در لیگ پانزدهم با پیش��نهاد یک میلی��ون دالری قطری ها 
روبه رو شده تا کاپیتان تیم ملی دوباره در آستانه آبی پوش شدن قرار بگیرد.

 امید ابراهیمی س��از جدایی از اس��تقالل کوک کرده و خواه��ان جدایی از جمع 
آبی ها شده است. 

 از ق��رار معل��وم یک��ی از باش��گاه ه��ای متم��ول قط��ری پیش��نهاد 
وسوسه انگیزی به ابراهیمی داده که گذشتن از آن واقعا سخت است.

  البته ابراهیمی قول داده ت��ا پایان فینال جام حذفی حرف��ی از جدایی نزند، اما 
بسیار بعید است که استقاللی ها بتوانند خواسته های مالی این هافبک ملی پوش 
را برآورده و او را حفظ کنند. گفته می ش��ود ابراهیمی پیش��نهادی یک میلیون 

دالری از لیگ قطر دارد!
 اگر به هر دلیلی این بازیکن از اس��تقالل جدا ش��ود آنگاه مس��ئوالن اس��تقالل 
مذاکرات جدی خود با آندرانیک تیموریان را انجام خواهند داد تا او را جانش��ین 

ابراهیمی کنند.

با تصمیم کادر فن��ی، دو تیران��داز اصفهانی در کاپ جهانی مونیخ ش��رکت 
می کنند که این مس��ابقات می توان��د میدان خوبی برای آماده س��ازی بانوی 

المپیکی نصف جهان باشد.
رقابت های کاپ جهانی تیراندازی مونیخ از اول خرداد ماه سال جاری با حضور 
725 ورزشکار از 85 کشور جهان آغاز می شود و تیم ملی تیراندازی کشورمان 

نیز در این رویداد مهم شرکت خواهد کرد. 
در لیست نفرات دعوت شده به این مسابقات نام دو تیرانداز اصفهانی نیز دیده 
می شود و گلنوش س��بقت الهی و حس��ین باقری در این رقابت ها با حریفان 
سرشناس جهانی مسابقه می دهند. سبقت الهی که سهمیه المپیک در ماده 
تپانچه را کس��ب کرده است، به همراه س��ه بانوی المپیکی تیراندازی از چند 
روز قبل اردویی را در ش��هر هانوفر برپا کرده بودند و از این ش��هر عازم مونیخ 

می شوند. 
 باقری دیگر تیرانداز اصفهانی که نتوانست س��همیه المپیک را دریافت کند، 
 به هم��راه چن��د ملی پ��وش دیگ��ر روز پنجش��نبه از ته��ران ع��ازم آلمان 
خواهد ش��د. نجمه خدمت��ی، الهه احم��دی، مه لق��ا جام ب��زرگ و نرجس 
امام قلی نژاد ملی پوشانی بودند که در اردوی هانوفر ش��رکت داشتند و پوریا 
نوروزیان، حس��ین کریمی و الهام هریجانی نیز به تیم مل��ی در آلمان ملحق 
خواهند شد. قرار است در صورت تامین اعتبار موردنیاز، تیم ملی تیراندازی 
کشورمان پس از پایان مس��ابقات کاپ مونیخ، راهی فرانس��ه شود تا اردوی 
تدارکاتی را نیز در این کش��ور برپا کند. تیم ملی تیراندازی کش��ورمان پنج 
سهمیه المپیکی کسب کرده است که سهمیه گلنوش سبقت الهی نخستین 

سهمیه المپیکی تاریخ ورزش بانوان کشورمان است.

 مداف��ع راس��ت پرسپولیس��ی ها ب��ه احتم��ال ف��راوان دیگ��ر در ای��ن تیم 
نمی ماند.

رامین رضاییان در فصل تمام شده لیگ برتر، جزو خوب های پرسپولیس بود. 
البته او در حمله بس��یار بهتر از دفاع بود ولی در مجموع توانست بازی خوبی 

انجام دهد و بعضا گل های حساسی بزند. 
رامین سال گذشته از راه آهن به پرسپولیس پیوست و ظاهرا عمر حضورش در 

پرسپولیس تنها یک سال است. 
از باشگاه پرسپولیس خبر رس��یده رامین رضاییان در مذاکراتی که با یک تیم 

عربی داشته، با آنها به توافق رسیده است.
  ظاهرا پیش��نهاد مالی این باش��گاه برای رامین بسیار خوب اس��ت و او حتی 

فکر رفتن به اروپا را از سرش خارج کرده است.

 مهاجم پرس��پولیس در روزی که خبر جدایی اش در رسانه ها منتشر شده، 
در صحنه فیلمبرداری فیلم بازگشت حاضر ش��د. مهدی طارمی آقای گل 
پرسپولیس در لیگ پانزدهم از محبوبیت باالیی نزد سرخ ها برخوردار است و 
با وجود اعالم جدایی از این تیم، هواداران پرسپولیس برای او در اروپا آرزوی 

موفقیت کردند.

لنز دوربین

طارمی در روز 
» جدایی از پرسپولیس « کجا بود؟

سیری در دنیای ورزش
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داستان ادامه دارد؛
 سربازها نمی توانند برای تیم ملی بازی کنند
جانش��ین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد 
که دو بازیکن س��رباز تراکتورس��ازی حق همراهی تیم ملی فوتبال 
ایران را ندارند. او همچنین از فدراسیون خواست که از این بازیکنان 
 حمای��ت نکند. س��ردار موس��ی کمالی درب��اره ای��ن دو بازیکن که 
ب��ه تیم ملی ایران دعوت ش��ده اند، گف��ت: ما یک ب��ار گفتیم این 
بازیکنان دچار تخلف شده اند و نمی توانند تیم ملی را همراهی کنند. 
جامع��ه نمی پذیرد که بین این بازیکنان و افراد عادی تبعیض وجود 
داش��ته باشد. آنهایی که به قوانین احترام نگذاشتند باید تاوان آن را 

پس دهند. این بازیکنان نیز همانند مردم عادی هستند.
 هی��چ تغییری در وضعی��ت بازیکنانی که با جعل و دسیس��ه،کارت 
پای��ان خدمت گرفته اند و کارت ش��ان ابطال ش��ده اس��ت، به وجود 
نیامده و این بازیکنان همچنان قادر به همراهی تیم ملی نیس��تند.  
تماس هایی گرفته ش��ده، اما حرف من این اس��ت که هر روز نباید 
ای��ن موضوع را مطرح کنند. همین که به ای��ن بازیکنان اجازه داده 
 ش��د در تیم های باش��گاهی به می��دان بروند و فوتب��ال بازی کنند 
 بزرگ ترین لطف در حق آنهاس��ت و بیش��تر از این بنا نیس��ت که 
ب��ه آنها کمکی ش��ود و رحمان��ی و رفیعی نمی توانن��د تیم ملی را 
همراهی کنند. از مسئوالن ذیربط از جمله فدراسیون فوتبال تقاضا 
می کن��م از بازیکنان متخل��ف، » این همه « حمایت نکنند. بحث ما 
این اس��ت ک��ه آنها هم با توجه به تخلف ای��ن بازیکنان این موضوع 

را پیگیری کنند نه اینکه به جای این کار دست به حمایت بزنند.

محمد طیبی زندگی پرفراز و نش��یبی داش��ته است، 
پس��رکی که روزی هم��راه با دایی های��ش برای کار 
بنای��ی می رف��ت، نمی دانس��ت که چند س��ال بعد 

کاپیتان تیم در بازی قهرمانی خواهد بود.
محمد طیبی در س��ال 1365 در روس��تای آل طیب 
 بهبه��ان ب��ه دنیا آمد. طیب��ی از 14 س��الگی همراه 
با دایی های��ش کار بنایی می کرد و با بنایی به امرار 
معاش می پرداخت، البته وی در همین س��ن به تیم 
جوانان پرس��پولیس بهبهان رفت و همراه با این تیم 

توانست قهرمان شود.
 طیب��ی پ��س از این اتف��اق برای گذران��دن خدمت 
س��ربازی راهی ش��د و س��ربازی اش را در ماههش��ر 

گذراند. 
پ��س از س��ربازی به ط��ور اتفاقی ب��ه امیدیه رفت و 
 در میهمانس��رای شرکت نفت مش��غول شد و همراه 

با کار در تیم استقالل امیدیه توپ می زد. 
 البته بخش از عظیمی از س��اعات شبانه روزی طیبی 
 ) 6 صب��ح تا 2 بعد از ظهر – 5 تا10 ش��ب ( به کار 

در میهمانس��رایی گذشت که شاید خاطراتش اکنون 
زیر زبانش بسیار شیرین باشد. 

وی با اس��تقالل امیدیه توانست به لیگ استان صعود 
کنند.

 در هم��ان اوض��اع و اح��وال بود که س��رمربی نفت 
 امیدی��ه ب��ه او زنگ زد و طیبی ب��ه عضویت این تیم 
لیگ س��ه ای در آمد و توانست همراه با نفت امیدیه 

قهرمان شود و به لیگ دو صعود کنند. 
فصل بعد همراه با نفت امیدیه تا مرز لیگ یکی شدن 

پیش رفت، اما تنها یک امتیازکم آوردند.
  پ��س از ای��ن نافرجام��ی با نظ��ر مجید باق��ری نیا 
به اس��تقالل خوزس��تان آمد و همراه با این تیم لیگ 
برتری ش��د. پس از آمدن ویس��ی به عنوان سرمربی 
در تیم اس��تقالل خوزس��تان، محمد طیبی در کنار 
 س��هراب بختی��اری زاده و رامتی��ن س��لیمان زاده 
گزین��ه های خ��ط دف��اع بودن��د و البته اس��تقالل 
 خوزستان در آن بازی ها 37 گل خورد و با تفاضل گل 

در لیگ برتر ماندنی شد.
فص��ل بعد محم��د طیبی همراه با موس��ی کولیبالی 
ک��ه تازه به ایران آمده بود مدافعین اصلی اس��تقالل 
 خوزس��تان بودن��د و ب��ا 46 گل خ��ورده آم��ار بدی 
در خط دفاعی داش��تند ولی لیگ پانزدهم لیگ خط 

دفاعی استقالل خوزستان بود.
ب��ا آمدن خس��وس و هماهن��گ تر ش��دن طیبی و 
کول��ی بالی، مثلث اصلی خط دفاعی تش��کیل ش��د 
و جلوت��ر از آنه��ا میث��م دورقی که از س��وی عبدا...

 ویس��ی به » بولدوزر « تشبیه شده، قرار گرفت. البته 
نم��ی ت��وان مدافعان کن��اری ) عب��دی- ماهینی – 
کعبی– ش��یرزادی ( را در موفقی��ت خط دفاعی کم 
 دانس��ت، آنها با رهبری کاپیتان طیبی موفق ش��دند 
تا بهترین خط دفاع تاریخ لیگ برتر را تنها با 14 گل 

خورده به دست آورند.
  ش��اید پس��رک نوجوانی ک��ه همراه ب��ا دایی هایش 
به کار بنایی می پرداخت تنها در رویایش به این فکر 
می کرد که می تواند جام قهرمانی را بلند کند، اما او 
نش��ان داد که می توان پله پله جلو رفت و با پشتکار 

به قهرمانی رسید.
  هم��ان کس��ی ک��ه ب��ه آرزوی��ش یعن��ی دع��وت 

به تیم ملی رسید.

 

لی�����گ 
ت�����ر  ب�����ر
پانزده��م چندی��ن 
بازیکن ناکام بزرگ داش��ت؛ 
بازیکنانی که اگر در ح��د و اندازه های خود 
ظاهر می ش��دند، چه بس��ا سرنوش��ت تیم شان چیز 
دیگری می ش��د. در صدر این بازیکنان، سوشا مکانی 
دروازه بان پرس��پولیس قرار دارد؛ کسی که هواداران 
س��رخ، او را مس��بب اصلی قهرمان  نش��دن تیم شان 
می دانند. پرسپولیسی ها البته یک ناکامی دیگر به نام 
بابک حاتمی داشتند، درس��ت مثل رضا نورمحمدی. 

در سپاهان خبری از هادی عقیلی، دفاع آهنین نبود.
او در اواسط فصل توسط استیماچ اخراج شد و قبل از 
آن هم خوب ظاهر نشد. سپاهان محرم نویدکیا را هم 

داشت؛ کسی که هر دو مربی برکنار شده این تیم، او را 
متهم ناکامی خودشان دانستند!

حنیف عمران زاده، مدافع وسط استقالل نیز برخالف 
 همیش��ه چنگی به دل نزد. او پ��س از نمایش ضعیف 
در دربی برگشت از جمع اس��تقاللی ها کنار گذاشته 
شد! استقالل، آرش برهانی، بهترین گلزن تاریخ خود 
را این فصل هم در اختیار داشت، اما آرش فقط دو گل 
زد! فوالد خوزستان هم درحالی با کاپیتان نامی خود 
مهرداد جماعتی طرفی نبس��ت که در خط حمله هم 
اسماعیل شریفات باتجربه فقط یک گل برای این تیم 

به ثمر رساند!
ملوان هم درحالی س��قوط کرد که بازیکن باتجربه ای 
مثل مازیار زارع فروغی را نداش��ت، درحالی که امید 

ملوانان به تجربه امثال او بود.
 آندرانیک تیموریان، کاپیتان تیم ملی هم در نیم فصل 
 از قطر با قراردادی سنگین راهی س��ایپا شد، اما تنها 
 در چهار ب��ازی برای تی��م جدیدش به می��دان رفت 

و به دلیل آسیب دیدگی، فصل را از دست داد !
پیام صادقیان بازهم ناکام بود. او این بار در دو تیم بود؛ 

ابتدا در نفت و در نیم فصل دوم در صبا.

س��یامک خرمی، رییس سبک کیک جیتس��و ایران که در یکی از مسابقه 
حرفه ای کیک جیتسو در اوکراین شرکت کرده بود، با پرچم یا حسین )ع( 
وارد رینگ مسابقه شد. هم زمان با ورود س��یامک خرمی به سالن مسابقه 
و حضور در رین��گ نیز به درخواس��ت وی، صدای مداح��ی و رجزخوانی 
یک��ی از مداحان ایران��ی خطاب به داع��ش و تروریس��ت های تکفیری از 
بلندگوهای سالن پخش شد. در مس��ابقات حرفه ای کیک جیتسو که در 
 اوکراین برگزارشد مرسوم است هنگام ورود فایتر به سالن مسابقه و حضور 

در رینگ، آهنگ مورد عالقه وی در سالن مسابقه پخش می شود.
 MMA مس��ابقات ورل��د کاپ جهان��ی 2016 س��بک کیک-جیتس��و 
) در تاریخ 11 می لغایت 15 می (  در کشور اوکراین ش��هر لوو برگزار شد.  الزم به ذکر است در این مسابقات شیهان 
سیامک خرمی، رییس سبک کیک-جیتس��و MMA و رییس فدراسیون MMA قاره آسیا که با حریف اوکراینی 
خود مبارزه کرد توانست مقتدرانه در راند اول، حریف خود را ناک اوت کند و پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران 

را بر سکوی قهرمانی ببرد.

فدراسیون فوتبال عربستان به رای فیفا مبنی بر برگزاری بازی خانگی 
آنها در کشوری ثالث مقابل عراق مخالفت و بهانه جویی کرد. پس از 
 آنکه فیفا رای خود را درباره اختالفات فدراس��یون عربستان و عراق 
 به نفع عراقی ها صادر کرد، س��عودی ها بار دیگ��ر دهان کجی کرده 
و با رای فیفا مخالفت کردند. احمد عید، رییس فدراسیون عربستان 
در جلسه هیئت رییسه اظهار داشت: با این تصمیم فیفا حق تیم ملی 
عربستان پایمال می شود. زیرا ورزش��گاه های عربستان مانند عراق 
تعلیق نیست. ما ورزشگاه هایی در سطح بین المللی داریم و این حق ما 
است که در کشور خودمان از حریفان میزبانی کنیم. وی افزود: تصمیم 

بازی نکردن در ایران از س��وی فدراسیون فوتبال آسیا برای ما ابالغ ش��د و این امری قانونی است، اما گرفتن 
میزبانی از ما قانونی نیست. ما از عراق در خانه پذیرا خواهیم شد. پیش از این سعودی ها از موضع قدرت اعالم 
می کردند که عراق باید برای بازی با آنها به عربستان بیاید این درحالی بود که مسئوالن عراق اعالم کرده بودند 

اگر آنها به تهران برای بازی نیایند آنها نیز به عربستان نمی روند و به فیفا شکایت کرده بودند.

دهان کجی فدراسیون عربستان به رای فیفارجز خوانی استاد ایرانی برای داعش در مسابقان کیک جیتسو

ستـاره ای
 که از رسـتوران 

به تیم ملـی
 رسـید

ناکامان لیگ پانزدهم

آگهـی مزایـده عمومـی07/ 95

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  
به میمنت و مبارکی میالد با سعادت  منجی عالم بشریت حضرت مهدی )عج( 

در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای مسکونی آپارتمانی و تجاری و 
زمینهای تجاری- خدماتی- کارگاهی- انبار- ورزشی- نانوایی 

واقع در شهر بهارستان را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به فروش برساند: 
 متقاضی�ان محت�رم می توانن�د ب�رای بازدید و کس�ب اطالع�ات بیش�تر از تاری�خ 95/3/3 تا
  تاریخ 95/3/17 به ش�رکت عمران بهارس�تان واقع در ش�هر بهارس�تان، خیابان الفت ش�رقی، 
انتهای خیابان امیر کبیر مراجعه و یا با شماره تلفن 96-36803090 داخلی 209 دفتر فروش تماس 

حاصل نمایند. 
www.BNT.ir : پایگاه اینترنتی

روابط عمومـی شرکت عمـران شهر جدید بهارستان 
م الف : 6154 

ناص��ر پایه گ��ذار، مس��ئول کمیته  ارزش��یابی فدراس��یون 
ژیمناستیک در مورد ریاست جدید فدراسیون ژیمناستیک 
افزود: فردی باید به ای��ن انتخابات راه پی��دا کند که حداقل 
آگاهی از این رشته داشته باشد و به این رشته عالقه مند باشد. 
همچنین بتواند با جذب اسپانسر، بودجه وارد فدراسیون کند. 
او با بیان اینکه تمام مسایل و مشکالت موجود در فدراسیون را 
ارزشیابی کرده است، افزود: این مشکالت را باید عنوان کرد و 
باید رییس جدید فدراسیون بداند که اگر پول وارد فدراسیون 
نکند، اگر نفوذ ندارد، اگر نتواند مسابقات لیگ و باشگاهی را 

اجرا کند، آمدنش به فدراسیون اشتباه است.
این کارشناس ژیمناستیک مش��کالت موجود در فدراسیون 
را عدم حمایت ها دانس��ت و اظهارداش��ت: مشکالت اساسی 
و ریش��ه ای و پایه ای زیادی در ژیمناس��تیک وجود دارد که 
با آن رو به رو هستیم، در س��ال های اخیر مسابقات قهرمانی 
کش��ور برگزار نشده، همچنین مس��ابقات لیگ هم با حضور 
سه تا چهار تیم و با کاهش بیش از30 تیم برگزار شده است. 
در راس همه  این مش��کالت عدم حمای��ت وزارت ورزش را 
ش��اهدیم. با امکانات موجود همین کارهایی که درویش زاده 
توانس��ته انجام دهد ممکن اس��ت ریاس��ت بع��دی نتواند 
 انجام دهد، اومش��کالت فدراس��یون را این گونه عنوان کرد: 

 1001
در  درد 

این فدراسیون 
داری��م، شهرس���تان ها 

تالش می کنند ولی مربیان تهرانی حاصل 
تالش آن ها را برداش��ت می کنند. در حالی که فدراس��یون 
 بودجه پرداخ��ت ایاب ذه��اب امثال م��ا را ن��دارد70 تا80 
 حقوق بگیر دارد. کدام فدراس��یون آنقدر حقوق بگیر دارد؟ 
دو تا سه میلیون ژیمناست داریم که هرساله حق بیمه پرداخت 
می کنند و باالترین حق بیمه را فدراس��یون ژیمناستیک به 
 حس��اب وزارت ورزش می ریزد. این پول صرف چه می شود؟ 
با این پول یک کف پوش هم برای سالن ها خریداری نکرده اند. 
مسئوالن وزارت از فدراس��یون می خواهند خود درآمدزایی 

کنند، مگر فدراسیون محل درآمدزایی است؟

ژیمناستیک 1001 درد دارد
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مفادآرا (نوبت دوم)
2/193 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1-برابر راي شماره 139460302012003683 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت اله 
اله دادي فرزند حسين بشماره شناسنامه 7  در يك باب ساختمان تحتانى مغازه 
فوقانى مسكونى به مســاحت 95,67 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 62 اصلي  واقع در ســمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر اله 

دادى محرز گرديده است.
2-برابر راي شماره 139460302012004211 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
يبلوئي فرزند غالمعباس بشماره شناســنامه 56  در يك باب خانه به مساحت 
161,84 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع در 

داران خريداري از مالك رسمي آقاي جعفرقلى سلطانى محرز گرديده است.
3-برابر راي شماره 139460302012004257 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
وفادار سفتجاني فرزند نوروزعلي بشــماره شناسنامه 1150021527  در يك 
باب خانه به مساحت 225,84 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي 
از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي پرويز پرچمى محرز 

گرديده است.
4-برابر راي شماره 139460302012004206 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم كبري 
رستمي حصوري فرزند احمد علي بشماره شناسنامه 822   در يك باب خانه به 
مساحت 175,61 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از12اصلي 
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي عباس بديعى محرز گرديده است.

5-برابر راي شماره 139460302012004218 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي 
دوست محمدي فرزند درويشعلي بشماره شناسنامه 1454  در يك باب خانه به 
مساحت 98,50 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي  
واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد باقر دوست محمدى محرز 

گرديده است.
6-برابــر راي شــماره 139460302012004213 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمدمهدي حاتمي داراني فرزند عباس بشماره شناسنامه 81  در يك باب خانه 
به مساحت 587,61 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي از 12 اصلي 
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي عباس حاتمى محرز گرديده است.

7-برابر راي شماره 139460302012004202 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سوسن 
داروني فرزند بهرام بشماره شناســنامه 95  در يك باب خانه مساحت 184,04 
مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي جعفر قلى خان سلطانى محرز گرديده است.
8-برابر راي شماره 139460302012004154 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يعقوب 
رحيمي فرزند محمد بشماره شناســنامه 91 در يك باب خانه به مساحت 198 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1508 فرعي از11اصلي  واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد رحيمى محرز گرديده است.
9-برابــر راي شــماره 139460302012004157 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
مريم محمديان داراني فرزند حسن بشماره شناســنامه 134  در يك باب خانه 
به مساحت 247,21 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1787 فرعي از 12 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي عيدى محمد بهارلومحرز 

گرديده است.
10-برابر راي شــماره 139460302012004160 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
عباس قربانيان داراني فرزند شعبان بشماره شناسنامه 1776  در يك باب خانه 
به مســاحت 133,05 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 55 فرعي از 12 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رســمي آقاي محمدعلى شيخى محرز 

گرديده است.
11-برابر راي شــماره 139460302012004169 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
علي اصغر علي باباداراني فرزند محمدعلي بشــماره شناسنامه 15  در يك باب 
خانه به مساحت 103 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 199 فرعي از 12 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رســمي آقاي سيد عزت اله مصطفوى 

محرز گرديده است.
12-برابر راي شــماره 139460302012004172 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
احمدرضا غريبي فرزند فالمرز بشماره شناســنامه 2678  در يك باب خانه به 
مساحت 9,77 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع 

در داران خريداري از مالك رسمي آقاي حيدرقلى برونى محرز گرديده است.
13-برابر راي شماره 139460302012004175 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فالمرز 
غريبي فرزند بهزاد بشماره شناســنامه 33  در يك باب خانه به مساحت 24,55 
مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي مجتبى درخشنده محرز گرديده است.
14-برابر راي شــماره 139460302012004138 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملــك فريدن تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي 
آقاي سيدفتاح عبداللهي فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 2055  در يك باب 
مغازه به مســاحت 19,41 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 783فرعي از 
11اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي على اصغربديعى محرز 

گرديده است.
15-برابر راي شماره 139460302012004053 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي آقاي بيژن 
مؤمني فرزند جليل بشماره شناســنامه 3 در يك باب خانه به مساحت 178,75 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمود احمدى محرز گرديده است.
16-برابر راي شــماره 139460302012004195 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمدرضا شيخي فرزند علي بشماره شناســنامه 3905  درسه دانگ يك باب 
مغازه به مساحت 17,36 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 20 فرعي از 11 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رســمي آقاي مرتضى دادگستر محرز 

گرديده است.
17-برابر راي شــماره 139460302012004192 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
عزت اله دوست محمدي بوئيني فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 1001  در 
يك باب خانه به مساحت 414,14 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 
از200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حاج مرتضى عالئى 

محرز گرديده است.
18-برابر راي شــماره 139460302012004200 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مرتضي زالي بوئيني فرزند علي بشماره شناســنامه 776  در يك باب خانه به 
مساحت 232,09 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي  
واقع در بوئين خريداري از مالك رســمي آقاي مرتضى دوست محمدى محرز 

گرديده است.
19-برابر راي شــماره 139460302012004163 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملــك فريدن تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي 
آقاي علينقي سليمي فرزند حســينعلي بشماره شناسنامه 7  در يك باب خانه به 
مساحت 345,73 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 202 اصلي  
واقع در ششجوان خريداري از مالك رســمي آقاي على حسين سليمى محرز 

گرديده است.
 20-برابر راي شــماره 139460302012004166 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد حسين سليمي فرزند حسين علي بشماره شناسنامه 16 صادره از در يك 
باب خانه به مســاحت 498,37 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 
از 202 اصلي  واقع در ششــجوان خريداري از مالك رسمي آقاي حسين على 

سليمى.
21-برابر راي شماره 139460302012004178 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
سلطاني ورنوسفادراني فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 104  درچهار دانگ 
يك باب باب مغازه به مساحت 161,95 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
816 فرعي از 11 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي نعمت اله 

سلطانى محرز گرديده است.
22-برابر راي شماره 139460302012004181 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي آقاي داود 
سلطاني ورنوسفادراني فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 294  دردودانگ يك 
باب مغازه به مساحت 161,95 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 816فرعي 
از 11 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رســمي آقاي نعمت اله سلطانى 

محرز گرديده است.
23-برابر راي شــماره139460302012004184 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
عباس محسني فرزند حسن بشماره شناسنامه 73 در يك باب خانه به مساحت 
189,87 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12اصلي  واقع در 
داران خريداري از مالك رسمي آقاي حسن حسين محسينى محرز گرديده است.
24-برابر راي شماره 139460302012004141 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقايغالمرضا 
ســليماني داراني فرزند اسداله بشماره شناســنامه 2501  داران در ششدانگ 
كارگاه تيرچه و بلوك و انبار مصالح ســاختمانى به مساحت 11947 مترمربع  
مفروز و مجزي شــده از پالك 5 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از 

مالك رسمي آقاي صدريجان صفريان محرز گرديده است.
25-برابر راي شــماره139460302012004356 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مرتضي قجاوندبلتيجه ئي فرزند محمد بشــماره شناسنامه 2018  در يك باب 
خانه به مســاحت 209,97 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 446 فرعي 
از 149 اصلي  واقع در مياندشــت خريداري از مالك رسمي آقايمحمود مردانى 

محرز گرديده است.
26-برابر راي شماره139460302012004229 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقايحيدر علي 
هاشمي فرزند ولي اله بشماره شناســنامه 2232  درسه دانگ يك باب خانه به 
مساحت 241,74 مترمربع  و مجزي شده از پالك 711 فرعي از 11 اصلي  واقع 

در داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد هاشمى محرز گرديده است.
27-برابر راي شماره139460302012004226 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقايسيدروح 
اله اكبري مياندشتي فرزند سيدحسين بشماره شناسنامه 37 در يك باب خانه 
به مساحت 24,44 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي  
واقع در مياندشــت خريداري از مالك رســمي آقاي محمدعلى رضايى محرز 

گرديده است.
28-برابر راي شــماره 139560302012000072 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
غالمحسين سليماني داراني فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 27  در سه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 321,74 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2,11 
فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رســمي آقاي حسن شيخ 

دارانى محرز گرديده است.
29-برابر راي شــماره 139560302012000074 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
پريگل بهرامي داراني فرزند جعفر بشــماره شناسنامه 10 درسه دانگ يك باب 
خانه به مساحت 321,74 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 2,11فرعي 
از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رســمي آقاي حسن شيخ دارانى 

محرز گرديده است.
30-برابر راي شــماره 139560302012000078 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملــك فريدن تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي 
آقايسيد كمال حسيني داراني فرزند ســيد ابراهيم بشماره شناسنامه 1  در يك 
باب مغازه به مساحت 25,92 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 72 فرعي 
از 11اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي سيد ابراهيم حسينى 

محرز گرديده است.
31-برابر راي شماره139560302012000082 هيات اول موضوع قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فرهاد 
شاهسوني فرزند حسن بشماره شناسنامه 3997  در يك باب خانه به مساحت 
201,85 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206اصلي  واقع در 

افوس خريداري از مالك رسمي آقاي رضا نصيرى محرز گرديده است.
32-برابر راي شماره 139560302012000085 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي هوشنگ 
فرخوند فرزند محمد بشماره شناسنامه 5270  در يك قطعه زمين مزروعي به 
مســاحت 279414,54 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعي از 97 
اصلي  واقع در خويگان. خريداري از مالك رســمي آقاي فضــل اله كيان ارثى 

محرز گرديده است.
33-برابر راي شــماره 139560302012000033 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
علي بخش محمد خاني فرزند ميرزا قلي بشماره شناسنامه 16  در يك باب خانه  
به مساحت 289,22 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  
واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي شهردارى و مالكين اوليه  محرز 

گرديده است.
34-برابر راي شــماره 139560302012000088 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد احمدي فرزند علي بشماره شناســنامه 1847  در يك باب مغازه فوقانى 
مسكونى به مســاحت 126,72 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي 
از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رســمي آقاي حيدر اقاشفيعى 

محرز گرديده است.
35-برابــر راي شــماره139560302012000091هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
عليرضا ماندني فرزند اميدعلي بشماره شناســنامه 1349  در يك باب خانه به 
مساحت 99,65 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي  
واقع در بوئين خريداري از مالك رســمي آقاي مرتضى دوست محمدى محرز 

گرديده است.
36-برابر راي شماره 13956030201200094 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ســعيد 
مريدي فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 2  در يك باب خانه به مساحت 
226,58 مترمربــع  مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعــي از 62 اصلي  واقع 
در ســمندگان خريداري از مالك رســمي آقاي حاج محمد كرمى و غيره محرز 

گرديده است.
37-برابر راي شماره 134560302012004260 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي 
گلچين فرزند قدم بشماره شناســنامه 68 در يك باب خانه به مساحت 147,95 
مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي قدم گلچين محرز گرديده است.
38-برابر راي شــماره 139560302012000066 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سيدجعفر حسيني داراني فرزند سيد ابراهيم بشماره شناسنامه 19  در يك باب 
مغازه به مساحت 27,57 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 72 فرعي از11 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي سيد ابراهيم حسينى محرز 

گرديده است.
39-برابر راي شماره 139560302012000069 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي آقاي احمد 
شيخي داراني فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 103  در يك باب مغازه فوقانى 
مسكونى به مساحت 405,74 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك455فرعي 
از 11 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي براتعلى شيخى محرز 

گرديده است.
40-برابر راي شــماره 139560302012000005 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
جواد رحماني داراني فرزند سعداله بشماره شناسنامه 633 در يك باب خانه به 
مساحت 149,79 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  
واقع در داران خريداري از مالك رســمي آقاي جعفر قلى خان ســلطانى محرز 

گرديده است.
41-برابر راي شــماره 1395560302012000008 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حسن رشيدي آشجردي فرزند اميرآقا بشماره شناسنامه 552 در يك باب خانه 
به مساحت 487 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از8 اصلي  واقع 

در اشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي خليل معروفى محرز گرديده است.
42-برابر راي شماره 139560302012000014 هيات  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي كيامرث 
قريبي فرزند ابوطالب بشــماره شناســنامه 31  درســه دانگ يك باب خانه به 
مساحت 179,94 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3020 فرعي از 12 اصلي  
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي رمضان لكى محرز گرديده است.

43-برابر راي شــماره139560302012000011 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
شوكت گلهراني داراني فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 2385  درسه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 179,94 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك3020 
فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رســمي آقاي رمضان لكى 

محرز گرديده است.
44-برابر راي شــماره 139560302012000042 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد هاشمي فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 7  درسه دانگ يك باب خانه به 
مساحت 241,74 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 711 فرعي از 11 اصلي  
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي پرويز حيدرى محرز گرديده است.
45-برابر راي شماره 139560302012000017 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حيدر 
محسني فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 34  در يك باب خانه به مساحت 
465,51 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 7 فرعــي از 4 اصلي  واقع در 

دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي وراث اختر عبدالهى محرز گرديده است.
46-برابر راي شــماره 139560302012000020 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
ظهير جهانگيري فرزند رحمت بشماره شناسنامه 1  در يك باب خانه به مساحت 

918,50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 157اصلي  واقع در 
بلطاق خريداري از مالك رسمي آقاي باقرجهانگيرى و غيره محرز گرديده است.
47-برابر راي شماره 139560302012000024 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين 
جمالوند فرزند عليمراد بشماره شناســنامه 665  در يك باب خانه به مساحت 
169,91 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 435 فرعي از 11 اصلي  واقع 

در داران خريداري از مالك رسمي آقاي قدمعلى زمانى محرز گرديده است.
48-برابر راي شــماره 139560302012000027 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
خدابخش كريمي فرزند برات بشــماره شناســنامه 2686  در يك باب خانه به 
مساحت 212,20 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 8 فرعي از 60اصلي  
واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي جواد مهرابى محرز گرديده است.

49-برابر راي شماره 139560302012000030 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم 
قاسمي فرزند محمد بشماره شناسنامه 6  در يك باب خانه به مساحت 733,55 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك4 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقايسيد مصطفى موسوى محرز گرديده است.
50-برابر راي شماره 139560302012000036 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي آقاي بهمن 
بهرامي فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 607  در يك باب خانه به مساحت 
299,43 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3. فرعي از 149 اصلي  واقع در 
مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي عزت اله مرتضائى محرز گرديده است.
51-برابر راي شماره 13931144020120000342 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملــك فريدن تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي 
آقاي يوسف ميرزائي فرزند بهرام بشماره شناسنامه 161  در يك باب خانه به 
مساحت 214,20 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4اصلي  واقع 

در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي على اكبر رفيعى محرز گرديده است.
52-برابر راي شــماره 139560302012000045 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مصطفي بهمن زياي فرزند حيدرعلي بشماره شناسنامه 409 صادره از در يك 
باب خانه به مســاحت 178,38 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاياصغر حسن خانى 

محرز گرديده است.
53-برابر راي شــماره 139560302012000051 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سيدعلي حســين صالحي فرزند سيدحسين بشماره شناســنامه 351  در يك 
باب خانه به مســاحت 193,39 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 206 اصلي  واقــع در افوس خريداري از مالك رســمي آقاي محمد خانجانى 

محرز گرديده است.
54-برابر راي شماره 139560302012000048 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي 
صالحي فرزند محمد بشماره شناسنامه 7  در يك باب خانه به مساحت 145,71 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد صالحى محرز گرديده است.
55-برابر راي شــماره 139560302012000097 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
اردشير فرخ وند فرزند فرج اله بشماره شناســنامه 1095  در يك باب خانه به 
مساحت 228,96 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي  
واقع در سمندگان خريداري از مالك رســمي آقاي حاج عليرضا مرادى محرز 

گرديده است.
56-برابر راي شماره139560302012000100 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد 
رضا صادقي فرزند محمد صادق بشماره شناســنامه 471 در يك باب خانه به 
مساحت 689,38 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي 
واقع در چادگان خريداري از مالك رســمي آقاي شــكراله بهمن زيارى محرز 

گرديده است.
57-برابر راي شماره139560302012000054 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
مهرابي كوشكي فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 701  در يك باب خانه به 
مساحت 203,99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206اصلي  
واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي عزيزاله زمانى محرز گرديده است.
58-برابر راي شــماره 139560302012000057 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
اكبر ايران نژادورنوسفادراني فرزند ســيف اله بشماره شناسنامه 25034  در 
يك باب خانه   به مساحت 212,50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي 
از 206اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رســمي آقــاي نصراله زمانى 

محرز گرديده است.
59-برابر راي شــماره 139560302012000060 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
تيمور شيردل فرزند احمد بشماره شناســنامه 47  در سه دانگ يك باب انبارى  
به مســاحت 280,98 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعي از 206 
اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رســمي آقاي محمد خســروى محرز 

گرديده است.
60-برابر راي شماره 139560302012000061 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
رضا خانجاني افوسي فرزند منوچهر بشماره شناسنامه2 در سه دانگ يك باب 
انبارى به مســاحت 280,98 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 
206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمد خسروى محرز 

گرديده است.
لذا به منظوراطــالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي مي شــود 
درصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانندازتاريخ انتشــاراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايــي تقديم نمايند.بديهي اســت درصورت 
انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكيت صادر 

خواهد شد.     تاريخ انتشار نوبت اول : 18/ 2 /1395                
 تاريخ انتشار نوبت دوم :   1 / 1395/3  

م الف 53 محمدشيخ سليمانى-كفيل ثبت فريدن
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مفاد آرا
2/645  الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

1-راى شــماره 1821 مورخ 94/12/24 آقاى شــكراله محمدى هرســتانى فرزند 
عباسعلى به شماره كالسه 3503 و به شماره شناسنامه 27 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1141980436 نسبت به ششدانگ يكباب كارگاه موزاييك سازى به 
مساحت 391/50 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 88 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند228841 مورخ 94/05/03 دفترخانه 

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

2-راى شــماره 7007 مورخ 94/11/15 خانم بتول رجبى فرزند اميدعلى به شماره 
كالســه 5668 و به شــماره شناســنامه 33 صــادره از اليگودرز به شــماره ملى 
4172623859 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 139/70 
متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 476 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 112183 مورخ 82/02/23 دفترخانه 63  

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

3- راى شماره 7006 مورخ 94/11/15 آقاى على رجبى فرزند صفر به شماره كالسه 
5669 و به شماره شناســنامه 4 صادره از اليگودرز به شماره ملى 4172598072 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 139/70 متر مربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 476 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شــامل ســند 112183 مورخ 82/02/23 دفترخانه 63  مالحظه و 

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

4-راى شــماره 4069 مورخ 94/09/13 آقاى محمد حســين مجيرى اندانى فرزند 
براتعلى به شماره كالسه 2728 و به شماره شناسنامه 2035 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1141223041 نسبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 20/60متر 
مربع مفروز و مجزى شده از پالك 285 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 20759 مورخ 87/10/03 دفترخانه 139 

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

5-راى شماره 0938 مورخ 95/01/31 آقاى اكبر خوش اخالق ورنوسفادرانى فرزند 
حسنعلى به شماره كالسه 0915 و به شماره شناسنامه 154 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1140920723 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 161/70متر 
مربع مفروز و مجزى شده از پالك 195 فرعى از 117 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 18301 مورخ 93/10/04  دفترخانه 301 

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

6-راى شماره 2266 مورخ 94/12/27 آقاى محسن صرامى فروشانى فرزند محمد 
رضا به شماره كالســه 3630 و به شماره شناســنامه 945 صادره از خمينى شهر  
و به شماره ملى 1141702673 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به 
مســاحت 153/60 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 358 فرعى از 107 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 127719 مورخ 

88/02/24 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

7- راى شــماره 2265 مورخ 94/12/27 خانم نجمه رســتمى فرد فرزند اسداهللا به 
شماره كالسه 3631 و به شماره شناسنامه 2102 صادره از خمينى شهر  و به شماره 
ملى 1141258153 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
153/60 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 358 فرعى از 107 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 127719 مورخ 88/02/24 

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

8-راى شــماره 0946 مورخ 95/01/31 آقاى مجيد كريمى فرزند غالمحســين به 
شماره كالسه 0125 و به شماره شناسنامه 17445 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1140173596 نسبت به ششدانگ يكباب خانه دو طبقه به مساحت 208/32 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 9 فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 197521 مورخ 89/03/09 دفترخانه 73 

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

9-راى شماره 7794 مورخ 94/11/27 خانم نرگس وطن خواه  فرزند محمد به شماره 
كالسه 0377 و به شماره شناســنامه 570 صادره از خمينى شــهر به شماره ملى 
1141082853 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه  به مساحت 209/75 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 428 فرعى از 87 اصلــى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شــامل ثبت در صفحه 461 دفتر 233 امالك  

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

10- راى شماره 7788 مورخ 94/11/27 آقاى رجبعلى تقى مومنى ورنوسفادرانى  
فرزند على حسين به شماره كالسه 0378 و به شــماره شناسنامه 147 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141016532 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
خانه  به مساحت 209/75 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 428 فرعى از 87 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 

592 دفتر 124 امالك  مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

11-راى شــماره 8109 مورخ 94/11/30 آقاى ولى اله عســگرى جوآبادى فرزند 
صفرعلى به شماره كالسه 1875 و به شماره شناسنامه 14 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1142224953 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 113/85 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 122 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شــامل ثبت در صفحه 80 دفتر 466 امالك مالحظه 

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

12-راى شــماره 1392 مورخ 95/02/12 خانم مريم رضايــى فرزند مانده على به 
شماره كالسه 1452 و به شماره شناسنامه 2381 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141192462 نســبت به ششــدانگ يكباب خانه  و طبقه فوقانى به مســاحت 
145/18 متــر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 81 فرعــى از 82 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 231132 مورخ 94/12/13 

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

13-راى شــماره 7760 مورخ 94/11/25 آقــاى مجيد هــوازاده جوآبادى فرزند 
حسينعلى به شماره كالسه 2800 و به شماره شناسنامه 1115 صادره از اصفهان 
به شماره ملى 1289330182 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه  به مساحت 222/90 
متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 667 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر به صورت مع الواسطه از محمد نيلفروش زاده و طى 

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

14-راى شــماره 7866 مورخ 94/11/28 آقاى حيدر رحيمى نيا فرزند رمضانعلى 
به شماره كالسه 0186 و به شــماره شناســنامه 1 صادره از نايين به شماره ملى 
1249689813 نسبت به ششدانگ يكباب خانه   به مساحت 238 متر مربع مفروز و 
مجزى شــده از پالك 482 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند 75133 مورخ 71/12/09 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

15-راى شــماره 7827 مورخ 94/11/27 آقاى مرتضى عســگرى ورنوسفادرانى 
فرزند على محمد به شــماره كالسه 1024 و به شماره شناســنامه 259 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141046059 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
82/50 متــر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 58 فرعــى از 120 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 422 دفترخانه 

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

16-راى شــماره 8111 مورخ 94/11/30 خان بتول خان طاهــرى فرزند رجبعلى 
به شماره كالسه 0400 و به شــماره شناســنامه 1655 صادره از خمينى شهر به 
شماره ملى 1141116146 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه  به مساحت 72/60 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 58 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 515 و 582 و دفاتر 192 و 90 

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

17-راى شماره 2339 مورخ 94/12/27 آقاى مجتبى كريمى اندانى فرزند قربانعلى 
به شماره كالسه 3363 و به شماره شناسنامه 225 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141677751 نسبت به 5 دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب خانه  و طبقه فوقانى 
به مساحت 166/02 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 85 فرعى از 113 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل  سند شماره 178711 

مورخ 86/12/26 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

18- راى شــماره 2340 مــورخ 94/12/27 خانم محبوبه جعفــرى خوزانى فرزند 
حسين به شماره كالسه 3364 و به شماره شناسنامه 1446 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1141114054 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه  و طبقه 
فوقانى به مساحت 166/02 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 85 فرعى از 113 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل  سند شماره 
178711 مورخ 86/12/26 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 497 دفتر 317 امالك مالحظه 

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

19-راى شــماره 5625 مورخ 94/10/16 آقاى حســينعلى بابايى فروشانى فرزند 
محمود به شــماره كالسه 2235 و به شــماره شناســنامه 1130097838 صادره 
از خمينى شــهر به شــماره ملى 1130097838 نسبت 3 دانگ مشــاع از ششدانگ 
يكباب خانه دو طبقه  به مســاحت 201/77 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
288 فرعــى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر
شامل سند 218329 مورخ 92/05/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
20- راى شماره 5624 مورخ 94/10/16 آقاى محمد رحيم بابايى فروشانى فرزند 
محمود به شماره كالسه 2236 و به شماره شناسنامه 2921 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1142257401 نسبت 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه دو طبقه  
به مساحت 201/77 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 288 فرعى از 122 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 218331 مورخ 

92/05/02 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

21-راى شماره 4465 مورخ 94/03/23 خانم زهرا روح اللهى ورنوسفادرانى فرزند 
اسداهللا به شماره كالسه 5815 و به شماره شناســنامه 33758 صادره از تهران به 
شماره ملى 0059168005 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب خانه و طبقه 
فوقانى  به مساحت 240 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 162 فرعى از 121 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل سند رسمى 

112234 مورخ 82/02/30 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

22- راى شــماره 4466 مورخ 94/03/23 آقاى  محمد رضا روح اللهى فرزند محمد 
تقى به شماره كالسه 5543 و به شماره شناسنامه 14258 صادره از خمينى شهر به 
شماره ملى 1140141333 نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب خانه و طبقه 
فوقانى  به مساحت 240 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 162 فرعى از 121 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل سند رسمى 

112234 مورخ 82/02/30 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

23-راى شماره 7273 مورخ 94/11/20 آقاى مهدى حاجيان فروشانى فرزند جعفر 
به شماره كالسه 3559 و به شــماره شناســنامه 2245 صادره از خمينى شهر به 
شماره ملى 1141122014 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 82 متر مربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 788 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل ســند 192200 مورخ 88/07/04 دفترخانه 73 

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

24-راى شــماره 7872 مورخ 94/11/28 خانم معصومه مهديــان خوزانى  فرزند 
ابوالقاسم به شماره كالسه 0168 و به شماره شناســنامه 3071 صادره از خمينى 
شهر به شــماره ملى 1141267837 نســبت به ششــدانگ يكباب خانه  به مساحت 
334/90 متــر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 82 فرعــى از 85 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 44261 مورخ 92/07/08 

دفترخانه 139 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

25-راى شماره 1678 مورخ 94/12/21 خانم سمانه رحمتى اندانى فرزند محمد به 
شماره كالسه 1136 و به شماره شناسنامه 1130091856 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1130091856 نسبت به 3 دانگ  مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان 
به مساحت 180/41 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 21 فرعى از 111 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 167417 مورخ 

85/08/08 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

26- راى شماره 1679 مورخ 94/12/21 آقاى اكبر طاهرى اندانى فرزند رجبعلى به 
شماره كالسه 1135 و به شماره شناسنامه 249 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141614472 نسبت به 3 دانگ مشاع  از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 
180/41 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 21 فرعــى از 111 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 586 دفتر 478 
امالك و  سند 1151 مورخ 84/05/10 دفترخانه 372  مالحظه و محرز گرديده است.

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
27-راى شماره 7272 مورخ 94/11/20 آقاى على فخارى اسفريزى فرزند صفرعلى 
به شماره كالسه 5021 و به شماره شناسنامه 612 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141652961 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 120 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 93 فرعى از 98 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر  بصورت مع الواسطه از مالك رسمى فاطمه فخارى و طى قولنامه 

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

28-راى شماره 2234 مورخ 94/08/07 خانم نسرين طرفايه فرزند على به شماره 
كالسه 4507 و به شماره شناسنامه 5100003200 صادره از شاهين شهر به شماره 
ملى 5100003200 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 273 
متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 59 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند رسمى 79432 مورخ 89/10/25 دفترخانه 

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

29- راى شــماره 2235 مورخ 94/08/07 آقــاى اميد مهديقلى نــژاد فرزند على به 
شماره كالسه 4506 و به شماره شناســنامه 524 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141354500 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 273 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 59 فرعى از 120 اصلــى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند رسمى 157193 مورخ 84/02/18 

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

30-راى شــماره 5725 مورخ 94/10/17 خانم زهرا گودرزيان فرزند حسينعلى به 
شماره كالسه 6110 و به شماره شناسنامه 152 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141575782 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 271/21 متر مربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 144 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شــامل ســند 51223 مورخ 82/06/09 دفترخانه 42 

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

31-راى شماره 2258 مورخ 94/12/27 آقاى محمد جواد قزوينى زاده فرزند توفيق 

به شماره كالسه 0114 و به شماره شناسنامه 1557 صادره از آبادان به شماره ملى 
1817042610 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 112 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 336/1 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند 10499 مورخ 91/12/16 دفترخانه 301 اجراى احكام 

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

32-راى شــماره 6337 مورخ 94/10/30 خانم اعظم خوش اخالق ورنوسفادرانى  
فرزند عباس به شماره كالسه 1915 و به شماره شناسنامه 234 صادره از خمينى 
شهر به شــماره ملى 1141045801 نســبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
159/72 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 31 فرعــى از 159 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 151849 مورخ 70/05/05 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

33-راى شــماره 1567 مورخ 95/02/13 آقاى اكبر دشــته چى فرزند عبدالرحيم 
به شــماره كالســه 0125 و بــه شــماره شناســنامه 15 صــادره از اصفهان به 
شــماره ملى 1289880352 نسبت به ششــدانگ يكباب دامدارى به مساحت 6985 
متر مربع مفــروز و مجزى شــده از پالك 91 اصلــى واقع در اصفهــان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر مع الواســطه به صورت قولنامه عادى از مالك رسمى 
كريم هاشــم زاده كوشكى ومالك رســمى شــيخ على تقى نجفى مالحظه و محرز 

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

34-راى شماره 6059 مورخ 94/10/26 آقاى داريوش افشارى فرزند مرتضى قلى 
به شماره كالسه 1211 و به شماره شناسنامه 1284 صادره از فريدن به شماره ملى 
5759315080 نسبت به ششدانگ يكباب خانه و طبقه فوقانى به مساحت 86/40 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 886 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر مع الواسطه ازمالك رسمى طى قولنامه عادى ثبت در 
صفحات 279 و514 و388 دفاتر 68 و41و 34 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
35-راى شماره 1367 مورخ 95/02/11 خانم نيلوفريزدانى فرزند جعفر به شماره 
كالسه 2646 و به شماره شناســنامه 1130311971 صادره از اصفهان به شماره 
ملى 1130311971 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه  به مساحت 193/54 متر مربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 157 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر شامل ســند 40922 مورخ 91/10/05 دفترخانه 139 مالحظه 

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

36-راى شماره 2257 مورخ 94/12/27 آقاى كريم پرنده خوزانى  فرزند صادق  به 
شماره كالسه 3726 و به شماره شناســنامه 449 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141651335 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 201 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 108 و108/1 فرعى از 13 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل ســند 192703 مورخ 88/07/28 دفترخانه 73 

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

37-راى شــماره 2262 مورخ 94/12/27 آقاى اكبر حاجى باقرى فروشانى  فرزند 
احمد به شماره كالسه 3790 و به شماره شناسنامه 21583 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1140215388 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 216/80 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 287 و288 فرعــى از 107 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 179235 مورخ 87/02/02 

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

38-راى شماره 1601 مورخ 95/02/14 آقاى الياس هارون الرشيدى فرزند رضى 
به شماره كالسه 1023 و به شــماره شناســنامه 968 صادره از فريدون شهر به 
شماره ملى 1129214176 نسبت به ششدانگ يكباب انبار به مساحت 215/30 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 536 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 249 دفتر626 امالك مالحظه 

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

39-راى شــماره 1156 مورخ 95/02/07 آقاى نعمت اهللا نقــدى فرزند رجبعلى  به 
شماره كالسه 0800 و به شماره شناسنامه 197 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1140937235 نسبت به ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت 2241/84 متر مربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 404 فرعى از 119 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى مع الواسطه از مالك رسمى على ماهرالنقش مالحظه و محرز 

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

40-راى شماره  6071 مورخ 94/10/26 خانم حميده زراوشان  فرزند على به شماره 
كالسه 1053 و به شماره شناســنامه 135 صادره از خمينى شــهر به شماره ملى 
1141511658 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 79/61 متر مربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 182 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شــامل ســند 21340 مورخ 87/11/14 دفترخانه 139 مالحظه و 

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

41-راى شــماره 7907 مورخ 94/11/28 آقاى حميد محمدى  فرزند محمد على به 
شماره كالسه 3767 و به شماره شناسنامه 1146 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1140848356 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
112/92 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 423 فرعــى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 541دفتر 115 

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

42- راى شــماره 7906 مورخ 94/11/28 خانم مينا محمدى دادرسى فرزند على به 
شماره كالسه 3766 و به شماره شناسنامه 782 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1290473161 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
112/92 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 423 فرعــى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 541دفتر 115 

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

43-راى شــماره 4624 مورخ 94/09/27 آقاى امير درخشان  فرزند محمدكريم به 
شماره كالسه 3292 و به شماره شناسنامه 394 صادره از فريدون شهر به شماره 
ملى 1129088677 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 150 متر مربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 653 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند 6200 مورخ 91/07/11 دفترخانه 300 ثبت در صفحه 

238 دفتر 173 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

44- راى شــماره 6336 مــورخ 94/10/03 خانم فاطمه رحمتــى  فرزند حيدرعلى 
به شماره كالسه 1794 و به شــماره شناســنامه 2904 صادره از خمينى شهر به 
شــماره ملى 1140552643 نســبت به ششــدانگ يكباب مغازه به مساحت 55/95 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 1401 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان
 بخش 14 حــوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل ســند 8534 مــورخ 38/11/10 
دفترخانه 73 وســند217322 مــورخ 92/03/23 دفترخانــه 73 مالحظه و محرز

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

45-راى شــماره 4738 مــورخ 94/03/26 آقاى عبداهللا حاجيان فروشــانى  فرزند 
محمدحسين به شماره كالسه 0687 و به شماره شناسنامه 20220 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1140201743 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 225/56 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1817 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند رسمى 11428 
مورخ 93/04/22 دفترخانه 322 و وراثت به شماره 1172 مورخ 89/09/16 مالحظه 

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

46- راى شــماره 4739 مورخ 94/03/26 آقاى قاســم حاجيان فروشــانى  فرزند 
محمدحسين به شماره كالسه 0686 و به شماره شناسنامه 613 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141243407 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 225/56 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1817 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند رسمى 11428 
مورخ 93/04/22 دفترخانه 322 و وراثت به شماره 1172 مورخ 89/09/16 مالحظه 

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

47-راى شــماره 0342 مورخ 93/10/24 خانم زهرا شاه ســنائى  فرزند رضا  به 
شماره كالسه 2002 و به شماره شناســنامه 45 صادره از اصفهان به شماره ملى 
1290348006 نسبت به 1 دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه به مساحت 155/32 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 22 فرعى از 105 اصلــى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند مالكيت مشاعى صفحه 100 دفتر 

167مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

48- راى شماره 0341 مورخ 93/10/24 آقاى على رحمتى  فرزند رحيم  به شماره 
كالســه 2001 و به شــماره شناســنامه 4 صادره از خمينى شــهر به شماره ملى 
1141535564 نسبت به 5 دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه به مساحت 155/32 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 22 فرعى از 105 اصلــى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل دفتر 341 صفحه 101وسند 8631 مورخ

 04/29/ 85مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

49-راى شماره 7270 مورخ 94/11/20 آقاى حميدرضا صرامى فروشانى فرزند 
فتح اله به شماره كالسه 0441 و به شماره شناســنامه 2 صادره از خمينى شهر به 
شــماره ملى 1141618273 نســبت به 40 و 16/23 حبه از 72 حبه  يكباب خانه به 
مساحت 230 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 5/2 و 5/1 و 5 فرعى از 113 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحات 

412 و 389 دفاتر 335 و 392 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

50- راى شماره 7269 مورخ 94/11/20 خانم زهرا قربانيان فروشانى فرزند حسن 
به شماره كالسه 0494 و به شماره شناسنامه 828 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141095270 نسبت به 31 و 7/23 حبه از 72 حبه  يكباب خانه به مساحت 230 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 5/2 و 5/1 و 5 فرعى از 113 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل ثبت در صفحات 412 و 389 

دفاتر 335 و 392 امالك مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

51-راى شماره 4630 مورخ 94/05/21 آقاى محسن شمس خوزانى  فرزند رضا به 
شماره كالسه 0962 و به شماره شناسنامه 1605 صادره از اصفهان به شماره ملى 
1287903991 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 197/25 متر مربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 77 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند رسمى 17125 مورخ 87/03/06 دفترخانه 139  مالحظه 

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

52-راى شماره 7061 مورخ 94/11/16 خانم مريم صفرى  فرزند فتح اله به شماره 
كالسه 5011 و به شماره شناســنامه 24143 صادره از خمينى شهر به شماره ملى 
1140233033 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 100 متر 
مربع مفروز و مجزى شده از پالك 191 فرعى از 80 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 33492 مورخ 09 /81/05 دفترخانه 35 ثبت 

در صفحه 56 دفتر 275 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

53- راى شماره 7062 مورخ 94/11/16 آقاى مرتضى نورى فروشانى  فرزند محمد  
به شماره كالسه 5012 و به شماره شناسنامه 316 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141102773 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 100 
متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 191 فرعى از 80 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل قولنامه عادى از مالك رسمى محمد نورى ثبت 

در صفحه 56 دفتر 275 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

54-راى شماره 1670 مورخ 94/12/21 خانم عصمت امام دوست  فرزند جواد  به 
شماره كالسه 1193 و به شماره شناسنامه 2001 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141222701 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
167/49 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 464 فرعــى از 84 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 329 دفتر 519 

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

55- راى شماره 1671 مورخ 94/12/21 آقاى مصطفى امام دوست  فرزند يداهللا  به 
شماره كالسه 1186 و به شماره شناسنامه 113 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141694360 نســبت به 5 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
167/49 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 464 فرعــى از 84 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل ثبت در صفحه 331 و 242  

دفاتر 124 و 174 امالك مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

56- راى شماره 2134 مورخ 95/02/23 خانم زهرا مكتوبيان بهارانچى  فرزند رضا  
به شماره كالسه 0217 و به شماره شناسنامه 667 صادره از اصفهان به شماره ملى 
1283007810 نسبت به ششدانگ يكباب انبار به مساحت 258/24 متر مربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 66 مجزى شــده از 12 فرعى از 133 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهرمع الواسطه از مالك رسمى آقاى محمد لوايى 

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

57- راى شــماره 2331 مورخ 94/12/27 آقاى اصغرشــاه نوشى  فرزند محمد به 
شماره كالسه 6676 و به شماره شناسنامه 206 صادره از ماه شهر به شماره ملى 
1950404978 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 295 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 548 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شامل ســند230375 مورخ 94/10/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

58- راى شــماره 0954 مورخ 95/01/31 خانم فاطمه پرنده خوزانى  فرزند على به 
شماره كالسه 0635 و به شماره شناســنامه 69 صادره از اصفهان به شماره ملى 
1283596210 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 251/37 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 522 و114 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شامل ثبت در صفحه 53 دفتر 656 وسند 16677 مورخ 47/08/28 

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

59- راى شماره 2343 مورخ 94/12/27 آقاى باقر هارون رشيدى فرزند ابراهيم به 
شماره كالسه 2043 و به شماره شناسنامه 783 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1142487539 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 130 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 597 و 598/1 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى مع الواسطه از مالك رســمى بيژن محمدى طى سند 47959 

مورخ 55/01/28 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

60- راى شــماره 1789 مورخ 94/12/23 آقاى مرتضى عسگرى ورنوسفادرانى 
فرزند على محمد به شــماره كالسه 0758 و به شماره شناســنامه 259 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141046059 نسبت به ششدانگ يكباب انبار به مساحت 
19/49 متــر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 58 فرعــى از 120 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شامل ثبت در صفحه 419دفتر 27 امالك 

مالحظه و محرز گرديده است. 
تاريخ چاپ نوبت اول: 95/3/1 تاريخ چاپ نوبت دوم: 95/3/16
م الف 181  يزدانى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمينى شهر
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پرورش گل و گیاه

 مواد الزم دلمه قارچ با مرغ: س��یب زمینی یک کیلوگرم، س��ینه یا فیله مرغ
250 گرم، قارچ200 گرم، پیاز داغ نصف پیمانه، فلفل دلمه ای نصف یک عدد، 
جعفری خرد ش��ده1/4 پیمانه، تخم مرغ س��ه عدد، نمک فلفل ادویه به میزان 
 الزم، آرد س��وخاری به می��زان الزم، رب گوجه فرنگی یک قاش��ق غذاخوری،

پنیر پیتزا به میزان الزم، روغن به میزان الزم.
طرز تهیه دلمه ق�ارچ با مرغ: ابتدا س��یب زمینی ها را پخته، پوس��ت کنده 
 و رنده می کنی��م. یک عدد تخم م��رغ را به هم��راه کمی نمک، فلف��ل و ادویه 
به سیب زمینی افزوده و مواد را ورز داده و کنار می گذاریم. سینه مرغ را نگینی 
خرد کرده و به همراه پیازداغ تفت می دهیم تا بپزد، سپس قارچ نگینی خرد شده 
و ادویه را به آن افزوده و تفت می دهیم. فلفل دلمه ای و رب گوجه فرنگی را نیز 
به مواد افزوده، کامال مواد را هم زده تا مخلوط شوند. حرارت را خاموش کرده و 
جعفری را به مواد اضافه کرده و هم می زنیم. از مخلوط س��یب زمینی به اندازه 
یک توپ کوچک جدا کرده، در دست پهن کرده، از مخلوط مرغ و قارچ در میان 
آن می گذاریم، کمی پنیر پیتزا روی مواد ریخته و دلمه را جمع می کنیم تا مواد 
 میانی مشخص نباش��د. حاال دلمه ها را ابتدا در آرد س��وخاری غلتانده، دو عدد 
تخم م��رغ را با چن��گال زده، دلمه ها را در تخ��م مرغ فرو برده، مج��ددا در آرد 

سوخاری زده و در روغن داغ سرخ می کنیم.
خواص سیب زمینی:

ویتامین های گروه سی و ب کمپلکس و مواد معدنی مانند پتاسیم، منیزیم، فسفر 
 و روی، محافظان خوبی برای پوست محسوب می شوند. سیب زمینی رنده شده

 را با مقداری عس��ل مخلوط کرده و ب��رای رفع چروک های پوس��تی و هرگونه 
لکه پوستی ناشی از افزایش سن آن را روی پوست بمالید.

در شهرستان میرجاوه، قبرستانی منحصربه فرد قرار دارد که قبرهایش 
هرگز نور و گرمای خورشید را احساس نکرده است. 

شهرس��تان میرجاوه آثار تاریخی و طبیعی بسیاری دارد که قبرستان 
هفتاد مال نیز از جمله این جاذبه های منحصربه فرد و زیبای تاریخی 
است. این قبرس��تان بیش از500 متر مربع وس��عت داشته و به شکل 
کمانی در بخش شرقی روستای روپس از توابع میرجاوه در سینه کوه 
 واقع شده است. قبرها همیش��ه در س��ایه قرار دارند و به همین علت 

از گزند باد و باران در امان است.
 همچنین نور خورش��ید هیچ وقت ب��ر این قبرها نمی تابد و همیش��ه 
در س��ایه قرار دارند. قبرس��تان هفتاد مال در فاصل��ه ۶۳ کیلومتری 
شهرس��تان میرجاوه قرار دارد که دو روایت در م��ورد آن وجود دارد 
که اول پس  از ورود اس��الم به ای��ن منطقه موبدان زرتش��تی به این 
مکان پناه بردند ودرهمان جا پس از مرگ دفن ش��دند که با توجه به 
معماری قبرها قابل قبول و روایت دوم هم این است که به علت اینکه 
 این منطقه در مسیر رودخانه قرار داشته  مردم از دنیا رفتگان خود را 
 در ارتفاعات جهت در امان ماندن س��یالب ها در این مکان بلند دفن 
می کردند که موقعیت جغرافیایی منطقه بیانگر این موضوع هم هست.

با این راهکارها می توانید لکه بستنی را به راحتی 
پاک کنید.

 پارچه
 پارچه را در آب و پودر شست وش��وی آنزیم دار 
 خی��س ک��رده و پ��س از گذش��ت حداق��ل 
 ۳0 دقیقه ) برای لکه  های جدید ( و چند ساعت 

) برای لکه های قدیمی ( آن را بشویید.
 مبلمان

  یک قاش��ق غذاخ��وری مای��ع ظرفش��ویی را 
 با دو فنج��ان آب س��رد مخلوط کنید. س��پس 
با اس��تفاده از یک پارچه تمیز محل��ول را آنقدر 

روی لکه بمالید تا پاک شود.
 فرش

 ی��ک قاش��ق غذاخ��وری مای��ع ظرفش��ویی را 
با دو فنجان آب گرم مخلوط کرده و با استفاده از 

یک پارچه تمیز روی لکه بمالید. 
این کار را آنقدر تکرار کنید تا لکه پاک شود. 

اگر باز هم اثر لک��ه باقی مانده بود، یک قاش��ق 
غذاخ��وری آمونی��اک را با دو فنج��ان آب گرم 
مخلوط کرده و با اس��فنج روی لکه بمالید تا اثر 

آن از بین برود.
 لكه بستنی

 برای لکه بستنی شکالتی روی فرش یا مبلمان 
 از پروکس��اید هی��دروژن و آمونیاک اس��تفاده 

می شود.
پروکس��اید را با قطره چکان روی لکه چکانده و 
روی آن ضربه بزنید سپس کمی آمونیاک را نیز 
با قطره چکان روی لکه چکانده و دوباره این کار 

را تکرار کنید.
 روی لکه آب بریزید تا پاک شود.

» من روز یکش��نبه به دنیا آمدم « عن��وان رمانی از 
»گوردن مبس« با ترجمه» مهدی شهشهانی « است 

که نشر» محراب قلم « آن را چاپ کرده است.
نوجوان درهمان دنیایي زندگي مي کند که بزرگسال 
 زندگي مي کن��د؛ دنیایي پر ازخش��ونت، دنیایي که 
در آن مرگ وجود دارد. دنیایي که هم زشتي دارد، هم 
زیبایي؛ دنیاي او دنیاي ماس��ت و هر چه ما را احاطه 
کرده اس��ت نوجوان را نیز در بر گرفته؛ اما آیا چون او 
کوچک تر اس��ت و قد و قامتي کوتاه دارد باید او را از 
این دنیا ندانیم؟ ن��ه، او هم متعلق به دنیاي ماس��ت 
 وتنها زاویه دی��دش و تجربه اش با م��ا فرق مي کند 
پس بایدرماني بنویس��یم که در حد درک و توان او و 
براي شناخت این دنیا باشد تا بتواند با همه چیز این 
 دنیا کنار بیاید به همین خاطر رماني که براي او نوشته 

مي شود باید خصوصیات خاص او را داشته باشد.

موضوع این اثر که ی��ک رمان نوجوان اس��ت از این 
 قرار اس��ت که: » می گویند متولدین روز یکش��نبه 
بخت شان بلند است ولی ش��خصیت اصلی داستان 
که روز یکش��نبه به دنیا آم��ده به این گفت��ه اعتقاد 
ندارد. در یتی��م خانه ای که محل زندگی اوس��ت هر 
یکش��نبه والدین به طور داوطلبانه می  آیند و برخی 
بچه ه��ا را مانند فرزن��دان خود به گ��ردش و تفریح 
می برند ولی هنوز هیچ کس او را برای فرزند خواندگی 
 انتخاب نکرده است. او در تنهایی کسالت بارش دست 
به دامن روی��ا می ش��ود و پیش خود ب��رای والدین 
 روز یکش��نبه هایش یک زندگی کامل تجملی تصور

 می کند. تا اینکه یک روز زنی او را به فرزند خواندگی 
می پذیرد ولی این زن با آنچ��ه او تصور کرده زمین تا 
آسمان فرق دارد. «  نشر محراب قلم این اثررا در 148 

صفحه چاپ و روانه بازار نشرکرده است.

کاشت سلطنتی در تایلندقبرستانی عجیب که قبرهایش نور نمی بینند

سینا مقدس تر از مكه است!
 یک��ی از اس��اتید دانش��گاه االزه��ر مصر کوه ط��ور را 
مقدس تر از مکه مکرمه دانست و گفت که اجر و ثواب 

زیارت این کوه از زیارت خانه خدا بیشتر است.
 » مصطفی راش��د « استاد علوم اس��المی و ادیان الهی 
در دانشگاه االزهر مصر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
» ال تی سی « مدعی شد: » ثواب و اجر زیارت کوه طور 
 در شبه جزیره سینا از زیارت کعبه در مکه بیشتر است.

 سایت خبری » المصریون « تاکید کرد که راشد برای 
 توجیه ادعای خود اظهار داش��ت: نام کوه طور چند بار 
 در قرآن کریم آمده است و محلی در نزدیکی کوه طور 
 به ن��ام » وادی مطل��ب « وج��ود دارد که اگر کس��ی 

در آن محل دعا کند، حتما دعایش برآورده می شود.
راش��د گفت: هر مس��لمان، مس��یحی و یهودی باید 
 ب��ه زیارت ک��وه ط��ور ب��رود. اس��تاد علوم اس��المی 

دانش��گاه االزهر افزود: در قرآن س��وره ای به نام سوره 
طور وجود دارد ولی هیچ س��وره ای به نام س��وره مکه 
 وجود ندارد که این امر نش��ان می دهد ک��ه کوه طور 
 از شأن و منزلتی بیشتر از شأن و منزلت مکه برخوردار

 است.

ماهیگیری که با یک اشتباه بزرگ رکوردار 
جهانی شد! 

اگر به کس��ی یک ماهی بدهی��د آن را در یک روز 
 می خورد، ام��ا اگر به یک نف��ر ماهیگیری بیاموزید 

به دنبال رکورد جهانی خواهد بود.
رابرت راس در حال ما هی گیری در آب های ش��هر 
لورتو مکزیک بود ک��ه یک رک��ورد جهانی با صید 
یک ماه��ی ت��ن 195 کیلوگرمی از خ��ود به جای 
 گذاشت. این صید رابرت راس رکورد قبلی جهانی 
صید ماهی تن را شکس��ت. رک��ورد قبلی این صید 
مربوط به ماهی تنی بود که در س��ال 2012 گرفته 

شده بود و 19۳ کیلوگرم وزن داشت.
پس از تم��اس گرفتن راب��رت راس با مس��ئوالن 
مربوط ب��ه صید ماه��ی و حضور آن ه��ا در صحنه 
 مسئوالن اعالم کردند که ماهی او رکورد جهانی را 

شکس��ته اس��ت و ح��اال راب��رت رک��ورددار صید 
بزرگ ترین ماهی جهان است. اشتباه این ماهیگیر 
این بود که چون در مکان دوری قرار داشت نتوانسته 
بود قب��ل از تماس گرفتن با مس��ئوالن ماهیگیری 

خود را کنترل کند و تکه ای از ماهی رابریده بود.

 ی�ک مق�ام دولت�ی زن م�دل تبلیغ�ات 
گردشگری شد

یک مقام دولتی زن در چین مدل تبلیغات گردشگری 
ش��د و با لباس ه��ای محل��ی در تصویره��ای آنالین 
شگفتی س��از ش��د. یکی از مقامات دولتی زن در چین 
برای تبلیغ گردشگری محل س��کونتش لباس سنتی 
اقوام » هان « را پوش��یده و در ش��بکه های اجتماعی 
منتشر کرده است. انتشار آنالین تصویرهای متعددی 
از این خانم چینی سبب ش��گفتی مردم شد، هنگامی 
که دیدن��د زن جوانی که در تصویرها با لباس س��نتی 
مردم هان در میان گل ها و فضای سبز روستای » شین 
یو « نشان داده شده، کس��ی نیست جز خانم » اویانگ 
 فنگ « که ی��ک مقام دولتی در منطقه » سیکس��ی « 
در » شین یو « است که در شرق استان ژجیانگ چین 
 واقع اس��ت. یک��ی از روش های تبلیغات گردش��گری 

در چین، نمایش زنان و مردان در لباس های رنگارنگ 
محلی همراه با انواع آرایه ها و زینت ها و نیز نمایش آنها 
در لباس های رایج در دوره های تاریخی و سلسله های 
مختلف حاکم بر چین اس��ت. در این تصویرها زنان و 
 مردان آراس��ته در لباس های رنگارنگ محلی در حالی 
به تصویر کشیده می شوند که به کاری مشغولند. مثال 
زنان جوانی که با لباس س��نتی سلس��له تانگ درحال 
چیدن یا کوبیدن برگ چای هس��تند. خانم » اویانگ 
فنگ « گفته است که نه تنها شخصا به عنوان مدل برای 
تصویربرداری و تبلیغ گردش��گری محلی در تصویرها 
ظاهر شده بلکه هزینه تصویربرداری و انتشار عکس ها را 
نیز از درآمد شخصی خود پرداخت کرده است. او بیان 
کرد که هدفش از این کار معرفی چشم اندازهای زیبای 
 طبیعی روستای سیکس��ی به ویژه در فصل بهار است 

تا از این طریق گردشگران را به این منطقه جذب کند.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله:
فرزند بخواهيد و آن را طلب كنيد؛ چرا كه مايه 

روشنى چشم و شادى قلب است.
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مراسم سلطنتی کاشت، نوعی آیین سلطنتی باستانی است که در بیشتر کشورهای آسیایی برگزار می شود.

پاک کردن لكه بستنی

من روز یكشنبه به دنیا آمدم

نحوه تكثیر گل حسن یوسف چگونه است؟
حسن یوس��ف با بذر خیلي راحت تکثیر مي شود. بذرها را در هر موقعي از س��ال مي توانید بکارید. بهتر است 
بذرها را در یک س��یني کم عمق و در یک الیه خاک مرطوب بکارید و روي آن یک الیه نازک از خاک خیلي 

سبک بریزید.
  پس از مدت کمي جوانه هاي ریز از زیر خاک س��ر بر مي آورند. کمي که گذشت، مي توانید هر کدام از آنها را 
از خاک جدا کرده و داخل یک گلدان کوچک بکارید، اما تکثیر گیاه حسن یوسف از طریق قلمه ساقه هم خیلي 
سریع گلدان زیبایي به شما هدیه مي دهد ضمن اینکه با این روش از رنگ دلخواه تان هم مي توانید قلمه تهیه 
کنید. حسن یوسف از خاک هاي سنگین بیزار است. مي توانید مخلوطي از کوکوپیت یا پرلیت به خاک اضافه 
کنید. ریشه ها در خاک سبک خیلي راحت تر رشد مي کنند و رشد گیاه به طرز شگفت انگیزي بیشتر مي شود.

حسن یوسف گلی متنوع، ارزان، صبور
 وقتي گل حسن یوسف را با خود به خانه بردید، مي تواند خیال تان راحت باشد که یک گل دایمي و همیشگي 

در خانه خواهید داشت. این گل با رنگ برگ هاي متنوعي که دارد، از زمره متنوع ترین طرح و رنگ هاي گیاهان 
آپارتماني و باغچه اي است که نگهداري آن هم چندان مشکل نیست. 

کساني که حسن یوس��ف را براي فروش پرورش مي دهند، از بذر استفاده مي کنند ولي این گیاه قابلیت آن را 
دارد که خیلي راحت در خانه تکثیر شود. حسن یوسف باید یا در باغچه اي روشن و با نور غیر مستقیم خورشید 

باشد یا در گلدان در تراس شمالي آپارتمان.
 حسن یوسف نسبت به سرماي زمستان حساس است

این گیاه چون برگ هاي لطیف و پهني دارد، نور مستقیم خورشید مي تواند به شدت سطح برگ ها را بسوزاند، 
اما به هر حال گونه هایي از حسن یوسف هم هستند که در مقابل نور شدید خورشید تاب مي آورند، اما به نسبت 
اینکه در سایه و نور کم باشند یا در نور مستقیم آفتاب، رنگ برگ هاي شان کامال متفاوت مي شود. غالبا برگ ها 

در نور کم و سایه، پررنگ تر مي شوند و در نور خورشید رنگ ها روشن تر خواهد شد.
 گونه هاي جدی��دي که ب��ا رنگ هاي صورتي روش��ن، س��بز و قه��وه اي تیره وارد ب��ازار ش��ده و برگ هاي 
 لطیف و پهني دارند، به ش��دت سایه پس��ند هس��تند، ام��ا این به آن معنا نیس��ت ک��ه اصال به ن��ور احتیاج 

ندارند.

در پرورش گل حسن یوسف به این نكات توجه کنید )2(
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