
قط��ار تغیی��ر و تح��ول در ش��هر اصفه��ان با 
فعالیت ه��ای ش��بانه روزی ش��هرداری 

این ش��هر حتی لحظه ای از حرکت 
نیفت��اده و ب��ا روی کار آمدن تیم 
مدیریتی جدید در شهر اصفهان 
این اقدامات ش��دت بالوصفی را 
نیز به خود گرفته که در این میان 

می توان نزدیک ش��دن به روزهای 
پایان��ی بهره ب��رداری از پروژه های��ی 

همچ��ون تقاط��ع غیر همس��طح میدان 
اس��تقالل، تقاطع غیر همس��طح می��دان 25 

 آبان، س��الن های اجالس و ... را مصداقی بر این مدعا
 دانست.

اما نمی توان فعالیت های شاخص شهرداری اصفهان 
را در این تع��داد کالن پروژه ،محدود ک��رد؛ چرا که 
بهره برداری و کلنگ زنی از پروژه های کوچک و محلی 
نیز از چرخه فعالیت های شهرداری خارج نشده و طی 
یک سال گذش��ته با بهره برداری تعداد زیادی از این 

دست پروژه ها روبه رو بوده ایم.
اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در مناسبت های 
مختل��ف، برگ��زاری آیی��ن تجلی��ل از هنرمندان و 
فرهیختگان، برگزاری گعده ه��ای فرهنگی، هنری، 
علم��ی و ... از دیگر فعالیت های ش��هرداری اصفهان 
اس��ت که این ام��ر نی��ز بیانگ��ر توج��ه همه جانبه 
 مدی��ران ش��هری به هم��ه نیازه��ای ش��هروندان

 است.
اما باید توجه داشت که ش��هرداری اصفهان تنها به 
پروژه های در دست اجرا توجه نداشته و در سال 95 
نیز قصد دارد با آغاز عملیات عمرانی پروژه های بزرگ 
عمرانی در مناطق 15گانه این شهر گام بلندی را در 

راستای ارایه خدمت به شهروندان بردارد.
پروژه های آماده کلنگ زنی اصفهان در سال 95

پروژه های پل صاحب روضات روی بزرگراه ش��هید 
خرازی با اعتبار 40 میلیارد ری��ال، زیرگذر خیابان 
مطهری با اعتب��ار 10 میلیارد ری��ال، ادامه خیابان 
 اردیبش��هت و پارکین��گ س��طحی آن ب��ا اعتب��ار

 50 میلیارد ریال از جمله پروژه های آماده کلنگ زنی 
منطقه یک اصفهان در سال جاری است.

اما خیاب��ان فرش��ادی و پارکینگ زیرس��طحی آن 
با اعتب��ار 291 میلیارد ری��ال و خیاب��ان کمر زرین 
با اعتباری بالغ ب��ر 84 میلیارد ری��ال را نیز می توان 
از پروژه های آم��اده کلنگ زنی س��ال 95 منطقه 3 

شهرداری اصفهان عنوان کرد.
تعریض خیابان بازارچه ب��ا اعتبار 220 میلیارد ریال 
در منطقه 4 ش��هرداری اصفهان، تعریض پل فلزی 
با اعتبار 90 میلی��ارد ریال در منطقه 5 ش��هرداری 
اصفهان را نی��ز می ت��وان از دیگر پروژه ه��ای آماده 
 کلنگ زنی ش��هرداری اصفهان در سال جاری عنوان 

کرد.
ام��ا منطق��ه 6 و 8 ش��هرداری اصفهان نی��ز از قطار 
پروژه های آم��اده کلنگ زن��ی ش��هرداری اصفهان 
در س��ال جاری ج��ا نمان��ده و اح��داث بال س��وم 
خان��ه علوم ب��ا اعتب��ار 18 میلی��ارد ری��ال و پارک 
محله بهرام آب��اد ب��ا اعتب��ار 35 میلیارد ری��ال نیز 
 پروژه های پیش بینی ش��ده ب��رای ای��ن دو منطقه 

هستند.
ورزش��گاه ناصر خس��رو با اعتب��ار 47 میلی��ارد در 

منطقه 12 ش��هرداری اصفهان و فرهنگسرای 
س��هروردی در منطق��ه 13 

ش��هرداری با پیش بینی اعتبار 20 میلی��ارد ریالی 
نیز از دیگر پروژه های امسال ش��هرداری اصفهان 

خواهد بود.
منطق��ه 14 ش��هرداری اصفه��ان نی��ز ب��ا 
کلنگ زن��ی پروژه ورزش��گاه ش��هرک امام 
حس��ین )ع( با اعتبار 20 میلی��ارد ریالی، 
ورزش��گاه محله حصه با اعتبار 10 میلیارد 
ریالی و ورزشگاه محله عمان سامانی با اعتبار 
20 میلی��ارد ریال نی��ز در ریل بهره ب��رداری از 
پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان در سال جاری 
قرارمی گی��رد. مجموعه تج��اری اداری و پارکینگ 
خان با اعتبار 220 میلیارد ریالی نی��ز از پروژه های 
در دس��تور کار ش��هرداری اصفه��ان در منطقه 15 

شهرداری اصفهان در سال 95 خواهد بود.
همچنین آغاز به کار بهره ب��رداری از بازار بزرگ گل 
و گیاه در باغ تندرس��تی با همت س��ازمان میادین 
میوه و تره بار ش��هرداری اصفهان نی��ز از پروژه  های 
 سازمانی شهرداری اصفهان برای سال 95 عنوان شده 

است.
پل فلزی با اعتب�اری 90 میلیارد ریالی تعریض 

می شود
گفتنی اس��ت امروز  پروژه های پ��ل صاحب روضات 
روی بزرگراه ش��هید خ��رازی با اعتب��ار 40 میلیارد 
ریال، زیرگذر خیابان مطه��ری با اعتبار 10 میلیارد 

ری��ال، ادام��ه خیاب��ان اردیبش��هت و پارکینگ 
سطحی آن با اعتبار 50 میلیارد ریال و پروژه 

تعریض پل فلزی اصفهان ب��ا اعتبار 90 
میلیارد ریال کلنگ زنی می ش��ود 

تا چ��راغ پروژه ه��ای جدید 
 شهر اصفهان روشن 

گردد.

شمارش معکوس برای بهره برداری از 7 پروژه شاخص عمرانی شهر؛

کلنگبیشاز15طرحعمرانی،برزمینمیخورد

»آگهیمناقصه-مزایده«
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نس��بت به واگذاری خدمات شهری و فضای سبز به مدت 

یکسال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
  مهلت تحویل اس�ناد مناقصه- مزایده به دبیرخانه حراست ش�هرداری: روز چهارشنبه

 مورخ 1395/3/26 
گشایش پاکات مزایده:  روز پنجشنبه مورخ 1395/3/27 

 مح�ل دریافت اس�ناد مناقص�ه- مزای�ده: دولت آب��اد- بل��وار طالقان��ی- پای��گاه اینترنتی 
 www.dolatabadcity.ir

تلفن: 031-45822010 
 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

علیرضااطهریفر-شهرداردولتآباد

)نوبتاول(

اصالحیهآگهیفراخوانعمومیانتخابمشاور
)دومرحلهایباارزیابیکیفی(

به اطالع کلیه متقاضیان ش�رکت در فراخوان عمومی انتخاب مش�اور تهیه 

طرح فاز یک و دو آماده سازی برزن چهارم شهر جدید فوالدشهر می رساند 

در بخش ش�رایط مناقصه رتبه بندی مورد نظر از پایه یک شهرسازی به پایه 

یک طراحی شهری تغییر می یابد.  سایر شرایط مندرج در فراخوان کماکان 

به قوت خود باقی است.

روابطعمومیشرکتعمرانشهرجدیدفوالدشهر

شماره95/1098/صمورخ95/2/30
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رییس جمهور با بیان اینکه امنیت و سرزندگی امروز 
ایران و کردس��تان، در می��ان منطقه ای پر آش��وب، 
رهاورد جمهوری اسالمی اس��ت، گفت: همواره مردم 
آگاه آذربایج��ان غرب��ی توطئه های دش��من را ناکام 
گذاشتند. حجت االسالم حسن روحانی در ادامه سفر 
اس��تانی خود به آذربایجان غربی به شهرستان مهاباد 
رفت و در جمع مردم این شهر گفت: مهاباد سرزمین 
ایس��تادگی ایران و مرکز علم، ادب و فرهنگ کردی و 
نگین ادب کردی است.وی با بیان اینکه مردم مبارز و 
آگاه آذربایجان غربی توطئه ها و تفرقه افکنی دشمن 
را ناکام گذاش��تند، افزود: برای هم��ه جهانیان امروز 
روشن است که توطئه های دشمنان منطقه و اسالم که 

همواره به دنبال تفرقه و جدایی میان... 

معاون وزیر امور خارجه پرتغال در دیدار با استاندار مطرح کرد؛

توسعههمکاریشرکتهایپرتغالی
بافعاالناقتصادیاصفهـان

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

نخستین نشست ش��ورای هماهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی منطقه هفت کش��ور با حضور استانداران، 
روسای دانشگاه ها و دانش��کده های علوم پزشکی 
و هیئت امنای این دانش��گاه ها در استان های یزد، 
چهارمحال وبختیاری و اصفهان به میزبانی شهرکرد 
برگزار شد. رییس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 

بهداش��تی ودرمان��ی چهارمح��ال و بختی��اری در 
این نشس��ت گفت: بر اساس مصوبه ش��ورای عالی 
فرهنگی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
کش��ور به 10 منطقه تقسیم شده اس��ت. مرتضی 
هاشم زاده افزود: این تقسیم بندی به منظور تبادل 

نظر و بررسی وضعیت و همچنین...

با حضور استانداران اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری؛

شهرکردمیزباننشستهیئتامنای
دانشگاههایعلومپزشکیمنطقه7کشور
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سوزشالقرا
بهزخمکارگراننزنیم

روحانی در جمع مردم مهاباد:

امنیتوسرزندگیامروزایران
رهاوردجمهوریاسالمیاست

پرایدپرسرقتترین
خودرویکشوراست

اگرمازادآبسنگینمارانخرند
ذخیرهمیکنیم

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان؛

آتشسوزيدرانبارمسجدحکیم

وام ۱0 میلیونی فقط وارد سامانه شد؛

وامازدواجطیبنیارا
بهمجلسکشاند؟
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رییس جمهور با بیان اینکه امنیت و سرزندگی امروز ایران و 
کردستان، در میان منطقه ای پر آشوب، رهاورد جمهوری 
اسالمی اس��ت، گفت: همواره مردم آگاه آذربایجان غربی 
توطئه های دش��من را ناکام گذاش��تند.به گ��زارش مهر، 
حجت االسالم حسن روحانی در ادامه سفر استانی خود به 
آذربایجان غربی به شهرستان مهاباد رفت و در جمع مردم 
این شهر گفت: مهاباد سرزمین ایس��تادگی ایران و مرکز 
علم، ادب و فرهنگ کردی و نگین ادب کردی اس��ت.وی 
با بیان اینکه مردم مبارز و آگاه آذربایجان غربی توطئه ها 
و تفرقه افکنی دشمن را ناکام گذاشتند، افزود: برای همه 
جهانیان امروز روشن است که توطئه های دشمنان منطقه و 
اسالم که همواره به دنبال تفرقه و جدایی میان مردم متحد 
بودند تا از این شکاف و تفرقه به نفع خود و علیه منافع ایران 
سوءاستفاده کنند، اما مردم مسلمان، مبارز، هوشیار و آگاه 

استان آذربایجان غربی این توطئه ها را خنثی کردند.
روحانی تصریح کرد: نظام جمهوری اسالمی نه تنها به فکر 
منافع مردم و سرزمین خود است، بلکه حتی به فکر حمایت 

و کمک نسبت به مردم مظلوم این منطقه نیز می باشد.
وی ادامه داد: نیروهای مس��لح، نیروهای سیاسی، سپاه، 
ارتش، بس��یج و دولت ما آن روز که اربیل در خطر سقوط 
قرار گرفت، این س��رزمین را نجات دادن��د؛ همانطور که 
روزی که بغداد و دمش��ق در خطر گروه های تروریس��تی 
بودند، ایران بود که به ندای مظلومیت مردم منطقه جواب 
مثبت داد. رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید امنیت و ثبات 
کشورمان را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، گفت: از 
شما می پرسم امنیت مردم کرد در ایران عزیز بیشتر است 
یا مردم کرد در عراق، سوریه و یا ترکیه. زنده باد جمهوری 
اس��المی ایران که این امنی��ت، بالندگی و س��رزندگی را 
در س��رزمین ایران بدون در نظر گرفتن مذهب و قومیت 
برقرار کرده است. رییس جمهور گفت: وقتی اربیل، بغداد و 
دمشق در خطر سقوط بود، ملت ایران به کمک آنها شتافت. 

روحانی افزود: یک قانون اساسی، یک رهبری مقتدر و یک 
دولت داریم؛ پیشرفت در سایه اتحاد ممکن است.وی با بیان 
اینکه ما با همسایگان ارتباط دوستانه و سازنده می خواهیم، 
ادامه داد: دولت وظیفه خود می داند با تمام کش��ورهایی 
که قصد خصوم��ت ندارند رابطه ای دوس��تانه برقرار کند.

رییس جمهور تصریح کرد: با رأی و همراهی ش��ما مردم 
دیوار تحریم را فرو ریختیم.

روحانی با بی��ان اینک��ه زمینه ه��ای الزم برای توس��عه 
گردش��گری در آذربایجان غربی فراهم می شود، گفت: به 
منطقه اعالم می کنیم که برقراری امنیت، راهی جز اعتدال 
و توس��عه ندارد. امنیت واقعی و پایدار در س��ایه محبت و 

پیشرفت ایجاد می شود.
وی با تاکید بر اینکه من تبعیض قومیتی را نمی پس��ندم، 
گفت: اصل در مس��ئولیت، شایستگی اس��ت و بس. زبان 
مادری اقوام و به ویژه کردی باید محترم باشد؛ مراکز زبان 

اقوام در حال توسعه است.
روحانی افزود: برای من کافی نیست که تنها یک سفیر ما از 
اهل سنت و اهل کردستان باشد، برای من کافی نیست اگر 
مسئوالنی در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت نفت 
تنها یک معاون کرد وجود دارد. نباید بین اقوام هیچ تفاوتی 
وجود داشته باشد. وی ادامه داد: ما قبل از مسئله قومیت، 
همه ایرانی هس��تیم و به ایران افتخ��ار می کنیم. ما همه 
مسلمان هستیم و به مس��لمان بودنمان افتخار می کنیم؛ 
افتخار به قومیت در مسئله سوم وجود دارد.روحانی تاکید 
کرد: در جمهوری اسالمی بین پیروان مذاهب و اقوام امتیاز 

و برتری وجود ندارد؛ همه گل های رنگارنگ ایرانند.
رییس جمهور افزود: آنهایی که امروز در منطقه ما فتنه به پا 
کرده اند، تروریسم و کشتار را شایع می کنند و مردم بی گناه 
را از دم تیغ می گذرانن��د و خود را به ناروا مس��لمان لقب 

می دهند، نه نسبتی با اسالم دارند و نه نسبتی با انسانیت.
وی گفت: ما تابع آن قرآن هستیم که می گوید »انسان ها 

دارای کرامت، عظمت و عزت و دارای جایگاه بلند در این 
سرزمین می باش��ند«. خون هیچ بی گناهی نباید ریخته 
شود. هیچ تفاوتی بین انس��انی با انسان دیگر وجود ندارد. 

همه ما عبد و مخلوق خدا هستیم.
روحانی با بیان اینکه در این کش��ور یک قانون اساس��ی و 
یک دولت وج��ود دارد، گفت: در این کش��ور یک رهبری 
بزرگ پرچمدار نهضت انقالب اس��المی ایران اس��ت و ما 
همه در س��ایه وحدت و اتحاد می توانیم پیش��رفت کنیم. 
رییس جمهور با بیان اینکه ما باید با همسایگانمان ارتباط 
دوستانه و صمیمانه داشته باش��یم، گفت: اینجا سرزمین 
آذربایجان غربی با سه کش��ور مهم منطقه دیوار به دیوار 
و همس��ایه اس��ت و این یک فرصت بزرگ برای مردم این 
سرزمین اس��ت. وی افزود: دولت وظیفه خود می داند که 
رابطه ایران را با تمام کشورهای جهان، دوستانه و سازنده 
بسازد و شما مردم در خرداد ۹۲ کاری کردید تا دیوارهای 
تحریم که بین ملت ایران و ملت های دیگر فاصله و جدایی 
افکنده بود، تخریب ش��ود، که آن را به ح��ول و قوه الهی 
تخریب کردیم. روحانی یکی از وظایف مهم دولت را آماده 
کردن شرایط برای اش��تغال جوانان نام برد و گفت: برای 
اولین بار آغاز به کار یک واحد عظیم پتروش��یمی با ۳۰۰ 
هزار تن محصول س��االنه در این منطقه، موجب رش��د و 
عظمت بیشتر و دروازه ای برای صنعتی شدن این منطقه 

خواهد بود. 
وی ادامه داد: بدخواهان ببینند که جمهوری اسالمی برای 
صنعتی کردن مناطق غربی و کردنش��ین مصمم اس��ت. 
روحانی با اشاره به برنامه های دولت برای شهرستان مهاباد، 
افتتاح پروژه بزرگ پتروشیمی این شهر را قدم اول دانست 

و گفت: صنایع پایین دستی باید در منطقه توسعه یابد.
رییس جمهور ب��ا بیان اینک��ه دولت مصمم اس��ت اصل 
۱۵ قانون اساس��ی را اجرایی کند، گفت: امیدواریم ثمره 

همکاری بیشتر دولت و مجلس آبادتر شدن ایران باشد.

در اجالس بین المللی سه روزه ایران و جهان عرب که در بیروت برگزار می شود 
بر تمرکز همه کشورهای غرب آسیا و جهان اسالم بر مسئله فلسطین تاکید شد.
  اولین اج��الس بین المللی »ای��ران و جهان ع��رب در مواجهه ب��ا چالش هاي

 منطقه ای،فرصت ها، موانع و چشم اندازهای مشارکت« با همکاری دفتر مطالعات 
سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، دانشگاه لبنان، روزنامه السفیر، موسسه 
اندیشه سازان نور و موسسه مطالعات استراتژیک لبنان در بیروت با حضور بیش 

از صدنفر از برجسته ترین متفکرین جهان عرب دیروز شروع به کار کرد.  
در افتتاحیه این اجالس س��ه روزه، مصطفي زهرانی، مدی��رکل دفتر مطالعات 
سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، با تشریح موانع نظری و فکری مشارکت در 
منطقه، بر تمرکز همه طرف ها در خاورمیانه و جهان اسالم بر مسئله فلسطین 
تاکید نمود. همچنین عدنان سید حسین، رییس دانشگاه لبنان با تاکید بر شرایط 
بحرانی منطقه، گفت وگو و تالش براي نزدیک ک��ردن مواضع دو طرف را یک 

ضرورت غیر قابل انکار برشمرد.
 طالل سلمان، سردبیر و ناشر روزنامه السفیر نیز با اشاره به وجود رهبری یکپارچه 
و داهیانه در ایران، تشتت آرا در جهان عرب را یکي از مشکالت اصلی گفت وگو 
و تفاهم برشمرد.  در ادامه سعداهلل زارعی، رییس موسسه اندیشه سازان نور نیز 
با اشاره به کمک هاي مؤثر ایران در دهه هاي گذشته برای تقویت موضع عربی و 
اسالمی در مقابله با رژیم صهیونیستی، مبارزه با تروریسم را یک ضرورت فوری 
در منطقه دانست. عبدلحلیم فضل اهلل، رییس مرکز مطالعات استراتژیک لبنان 
نیز تمرکز بر منافع مشترك سیاسی و اقتصادی در چارچوب تعالیم اسالمی را 
ش��رط الزم برای ایجاد پل های ارتباطی در مقابله با چال��ش های جاری و آتی 
منطقه دانست.   در این اجالس سه روزه شخصیت های برجسته جهان عرب نظیر 
پروفسور سمیر امین، اقتصاددان و نظریه پرداز برجسته عرب، کمال الهلباوی، از 
رهبران و نظریه پردازان سابق اخوان المسلمین، منیر شفیق، نظریه پرداز مشهور 
فلسطینی، حلمی شعراوی، رییس موسسه مطالعات عربی-آفریقایی مصر، فوزی 
العلوی، رییس مرکز مطالعات انسانی تونس، البیر داغر، اقتصاددان مشهور جهان 
عرب و عدنان منصور، شریل نحاس و عدنان سید حسین وزرای سابق خارجه، 
اقتصاد و آموزش عالی لبنان حضور دارند. از ایران نیز در این اجالس محمدایرانی، 
مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه و کارشناسان مسایل منطقه از جمله مسعود 
اسداللهی، محمدعلي مهتدی، علیرضا میریوس��فی، عبدالحسین خسروپناه و 

محمدمهدی شریعتمداری سخنرانی خواهند داشت.

علی الریجانی با اخذ ۲۳۷ رای از آرای نمایندگان مجلس دهم ریاست 
مجلس شورای اسالمی را از آن خود کرد.همچنین مسعود پزشکیان و 

علی مطهری به عنوان نواب رییس انتخاب شدند.
در این رای گیری که پس از پایان بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس 
دهم انجام ش��د علی الریجانی و مصطفی کواکبیان نامزد شدند که در 
نهایت کواکبیان تنه��ا ۱۱ رای به دس��ت آورد و ۲۸ نماینده هم رای 
 س��فید به گلدان انداختن��د،در این رای گیری ۲۷۶ نماینده ش��رکت

 داشتند.
 رییس مجل��س ش��ورای اس��المی پ��س از اع��الم نتای��ج انتخابات

 ریاس��ت دائم مجلس دهم، با اش��اره به انصراف مصطفی کواکبیان از 
رقابت برای ریاست مجلس، اظهار داشت: طبق آیین نامه پس از شروع 
رای گیری امکان انصراف وجود ندارد، بنابراین انصراف ایشان پذیرفته 

نشد.
الریجانی همچنین خطاب به نمایندگان گفت: از محبت و ابراز لطف و 
حسن ظن شما سپاسگزارم و امیدوارم با هماهنگی و همدلی، مجلسی 

آرام و کارآمد داشته باشیم.
در ادامه جلسه، مسعود پزش��کیان با ۱۵۸ رای و علی مطهری با ۱۳۳ 
رای در رقابت با محمد دهقان نقندر و حمید رضا حاجی بابایی به عنوان 

نواب رییس مجلس دهم انتخاب شدند.
 همچنین ب��ا رأی نمایندگان، محمد آش��وری نماین��ده بندرعباس با

  ۱۶۵ رأی، به��روز نعمت��ی نماین��ده م��ردم ته��ران ب��ا ۱۵۴ رأی و 
 محمدقس��یم عثمانی نماین��ده مردم ب��وکان ب��ا ۱۳۸ رأی به عنوان

  ناظ��ران هیئت رییس��ه انتخ��اب ش��دند و عبدالمجی��د ناصری نژاد 
 ۱۲۳ رأی، پروان��ه مافی ب��ا ۱۰۰ رأی و مهدی ش��یخ ب��ا ۸۰ رأی در

  جای��گاه بعدی ق��رار گرفتن��د و موفق نش��دند به هیئت رییس��ه راه 
یابند.

در این جلسه مجلس، انتخاب دبیران هیئت رییسه نیز در دستور کار 
قرار گفت که از می��ان ۱۲ نامزد این بخش، ۶ نفر توس��ط نمایندگان 

انتخاب شدند.
بر این اساس، غالمرضا کاتب نماینده گرمس��ار با ۱۴۶ رای، سیدامیر 
حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد با ۱۴۶ رای، اکبر رنجبرزاده 
نماینده اسدآباد با ۱۴۰ رای، علی اصغر یوس��ف نژاد نماینده ساری با 
۱۳۵ رای، احمد امیرآبادی فراهانی نماین��ده قم با ۱۲۸ رای و محمد 
علی وکیلی نماینده تهران با ۱۲۴ رای به عنوان دبیران هیئت رییسه 

انتخاب شدند.
 همچنی��ن علیرض��ا رحیم��ی نماینده م��ردم ته��ران ب��ا ۱۲۲ رای،

  س��ید ناصر موس��وی الرگان��ی نماین��ده فالورج��ان ب��ا ۱۲۱ رای، 
 عباس پاپ��ی زاده نماین��ده دزفول با ۱۱۰ رای، س��هیال جل��ودارزاده 
 نماین��ده ته��ران ب��ا ۱۰۷ رای،  عبدالکری��م حس��ین زاده نماین��ده 
 نقده و اش��نویه با ۱۰۶ رای و رمضانعلی س��بحانی فر نماینده سبزوار 

با ۱۰۵ رای از راهیابی به هیئت رییسه مجلس دهم بازماندند.

اجالس ايران و جهان عرب در بیروت؛

لزوم تمرکز جهان اسالم بر فلسطین
الريجانـی  ريیـس

پزشکیان و مطهری نايب ريیس

خبر خبر

 دبیرکل س��ازمان همکاری اس��المی جایگاه ای��ران را به ویژه به عن��وان یکی از
 مهم ترین وزنه های علمی و فناوری این سازمان بین المللی، بسیار مهم توصیف 
کرد.»ایاد بن امین مدنی« که برای شرکت در پانزدهمین نشست مجمع عمومی 
کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری این سازمان )کامستک( به اسالم آباد 
سفر کرده است، گفت: ما از نقش تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی 
و کمیته دائمی همکاری علمی و فناوری این سازمان قدردانی می کنیم و در این 
بین، به نقش و جایگاه اعضایی مثل جمهوری اس��المی ایران که توانمندی های 
علمی و فناوری به مراتب بیشتر و گسترده تری نسبت به سایر اعضا دارند، اهمیت 

ویژه ای قائل هستیم.
وی پانزدهمین نشست مجمع عمومی کامستک را به عنوان یکی از کمیته های 
مهم چهارگانه سازمان همکاری اسالمی، مهم ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد 

این نشست به نتایج ملموس و قابل اجرا دست یابد.
تروريسم چالشی گذار است

ایاد بن امین مدنی در پاس��خ به این س��وال که مهم ترین چالش های پیش روی 
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی و در مجموع جهان اسالم، چیست، گفت: 
مسایلی نظیر توس��عه نیافتگی یا کند بودن روند توسعه و فقر از جمله مهم ترین 
چالش پیش روی بسیاری از کشورهای مسلمان است و رفع این مسایل، ازجمله 

اهداف سازمان همکاری اسالمی به شمار می رود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تروریسم را معضلی برای جهان اسالم نمی دانید، 
گفت: البته تروریسم هم از مشکالت پیش روی بس��یاری از کشورهای مسلمان 
است، اما آن را »پدیده ای گذرا« می دانم. دبیرکل سازمان همکاری اسالمی از ارایه 

توضیحات بیشتر در پاسخ به این سوال خودداری کرد.
وی در این گفت و گو تاکید کرد که »معتقدم وح��دت و یکپارچگی خوبی میان 

کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی وجود دارد.«
دبیرکل سازمان همکاری اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برای سفر 
به تهران در آینده نزدیک دارد، با اشاره به در پیش بودن ماه مبارك رمضان گفت 
که برنامه ای برای سفر به کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در طول ماه 
رمضان ندارد ضمن اینکه فعال، سفر به تهران در دستور کار و برنامه های او نیست.

ایاد مدنی در فوریه ۲۰۱۳ در دوازدهمین اجالس س��ازمان همکاری اسالمی در 
قاهره به سمت جانشینی »اکمل الدین احس��ان اوغلو« منصوب و عمال دبیر کل 

سازمان همکاری اسالمی شد.

عضو هیئت رییس��ه مجلس از دیدار هفته آینده نمایندگان مجلس با مقام معظم 
رهبری خبر داد و گفت که دولت باید الیحه برنامه شش��م توسعه را مجددا تقدیم 
مجلس کند. غالمرضا کاتب عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
جلسات علنی هفته آینده پارلمان، اظهار داشت: مجلس شورای اسالمی روزهای 
 یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده نشس��ت علنی خواهد داشت. وی افزود: 
مهم ترین بحث هفته آینده پارلمان دیدار نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری 
است که این دیدار یا روز یکشنبه یا روز دوشنبه هفته آینده انجام می شود. این عضو 
هیئت رییسه مجلس در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه بحث اقتصاد و معیشت 
مردم محوریت کار مجلس دهم است، لذا یقینا تصویب الیحه برنامه ششم توسعه 
یکی از اولویت های اصلی و اساسی ما در مجلس دهم خواهد بود، از این رو برای اینکه 
نمایندگان اشرافیت کاملی به مسایل اقتصادی و شرایط کشور پیدا کنند، هفته آینده 
از وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی برای حضور در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی دعوت شده است تا درباره چالش ها و مسایل کشور گزارشی 

را در صحن علنی مجلس ارایه دهند.
کاتب همچنین گفت: در هیئت رییسه مجلس تصمیم گرفته شد نمایندگانی که 
می خواهند در حضور وزرا صحبت کنند، به قید قرعه انتخاب ش��وند، یعنی هیچ 
نماینده ای برتر از نماینده دیگری نخواهد بود؛ مهم این است که نمایندگان بتوانند 
اطالعات جامعی در بخش های مختلف دریافت کنند.وی اضافه کرد: درباره موضوع 
برجام نیز اگر فرصتی وجود داش��ته باش��د از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 

هم دعوت خواهیم کرد تا در صحن علنی مجلس حضور یابد و گزارشی ارایه دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به تصویب برنامه شش��م توسعه در کمیسیون تلفیق 

مجلس نهم، گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس، با آغاز دوره جدید مجلس، دولت 
باید لوایح را مجددا تقدیم مجلس شورای اسالمی کند، فلذا دولت باید الیحه برنامه 
ششم توسعه را تقدیم مجلس کند و در مجلس دهم، کمیسیون تلفیق برای بررسی 

الیحه برنامه ششم توسعه تشکیل شود.
وی در ادامه با اشاره به بررسی و تصویب الیحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون 
تلفیق مجلس نهم، تصریح کرد: بررس��ی این الیحه در تلفیق مجلس نهم موجب 
می شود دولت در تنظیم الیحه جدید نظرات نمایندگان مجلس را اعمال کند و این 
نگاه تلفیقی در کیفیت الیحه مؤثر خواهد بود، وقتی یک ماه کار کارشناسی روی 
الیحه انجام شده و خود نمایندگان دولت هم در جریان بررسی برنامه ششم حضور 

داشتند، مشخص است که کیفیت الیحه باال می رود.

دبیرکل سازمان همکاری اسالمی:

 ايران از مهم ترين وزنه های علمی اين سازمان است
عضو هیئت ريیسه مجلس:

نمايندگان مجلس هفته آينده به ديدار مقام معظم رهبری می روند

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر کس��ی مازاد آب سنگین ما را نخرد، 
چاره ای نداریم و مثل سابق فرض می کنیم که خریداری نیست و آب سنگین 

را تولید و ذخیره می کنیم.
علی اکب��ر صالحی در حاش��یه امضای ق��رارداد همکاری این س��ازمان با 
پژوهشکده صنعت نفت درخصوص دستاوردهای انرژی اتمی در سایت فردو 
گفت: همان طور که قول داده بودیم زمینه تولید ایزوتوپ های پایدار را فراهم 
کردیم و با همکاری روس ها برای ارتقای سانتریفیوژهای مخصوص تولید این 
 ۱-IR نوع ایزوتوپ ها در حال همکاری هستیم. بر این اساس سانتریفیوژهای

را ارتقا می دهیم تا بتوانند ایزوتوپ های پایدار تولید کنند.
صالحی گفت: بحث س��انتریفیوژها که در بخش های س��المت و صنعت از 
آن استفاده می شود بسیار جالب است زیرا با سرعت باال تا حد ۸۰ هزار دور 
فعالیت می کنند که البته هنوز سانتریفیوژهای ۸۰ هزار دور تولید نکرده ایم 
اما تا ۲۰ هزار دور تولید شده اس��ت، ۵۰ هزار دور آن نیز تولید می شود و تا 
۸۰ هزار دور آن نیز طراحی و برنامه ریزی شده است. بر این اساس در بخش 
سانتریفیوژها نه تنها متوقف نشده ایم بلکه در زمینه های دیگری نیز که قبال 
در برنامه های ما نبود وارد شدیم و اطالعات و دامنه فهم فنی خود را هر روز 

توسعه می دهیم به ویژه در زمینه ایزوتوپ های پایدار.
وی گفت: ای��ن نوع ایزوتوپ ه��ا از ایزوتوپ هایی آغاز می ش��وند که تقریبا 
هم سنگ اورانیوم هس��تند ؛یعنی به س��نگینی اورانیوم تا به ایزوتوپ های 

سبک تر برسند و ما در حال تمرین در این زمینه هستیم.
صالحی افزود: ما فعالیت های مربوط به ایزوتوپ های سنگین اورانیوم ۲۳۵ 

و ۲۳۸ را انجام می دهیم و غنی سازی می کنیم و اکنون روی ایزوتوپ های 
دیگر هم کار می کنیم که اینها وقتی وزن شان تغییر می کند باید در طراحی 

سانتریفیوژها نیز تغییر ایجاد شود.
رئییس س��ازمان انرژی اتمی اظهار کرد: فرصتی پیش آمده اس��ت که به 
طراحی س��انتریفیوژهای متنوع تر نیز وارد ش��ویم و بتوانیم از تخصص و 
تجربیات دیگران نیز استفاده کنیم که اکنون از تجربیات روس ها استفاده 

می کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگر درباره نتیجه مذاکرات با روس ها برای فروش 
مازاد آب س��نگین گفت: این مذاک��رات به خوبی پیش م��ی رود و روس ها 
نیز برای خرید ۴۰ تن آب س��نگین ما اعالم آمادگی کردند، اما چون هنوز 
مذاکرات ادامه دارد و نهایی نش��ده اس��ت اطالع رسانی پیشاپیش مناسب 
نیس��ت. هنوز قرارداد نهایی را امضا نکرده ایم چون جزییات آن باید روشن 
شود؛ آقای کمالوندی و دیگر همکاران هفته پیش در روسیه با همتایان شان 
در این باره صحبت کردند و فعال به نتیجه نهایی نرس��یده ایم، اما مذاکرات 

مسیر خودش را طی می کند و در آینده اطالع رسانی می کنیم.
معاون رییس جمهور در پاسخ به پرسش دیگر درباره زمان تحویل محموله 

آب س��نگین به آمریکایی ها گفت: پس از دستبرد آمریکایی ها به دارایی ۲ 
میلیارد دالری کش��ورمان از همکارانم خواس��تم که از ارسال محموله آب 

سنگین به آمریکا خودداری کنند و جلو آن را بگیرند تا تکلیف روشن شود.
ممکن بود محموله آب سنگین به آمریکا برود و هم محموله را مصادره کنند 
و هم پولش داده نشود و این می توانست مشکلی را به ویژه برای افکار عمومی 
ایجاد کند. به علت بی اعتمادی که به آمریکایی ها بود و پس از دستبرد آنان 
به دارایی ۲ میلیارد دالری ما این بی اعتمادی بیشتر شد از این رو گفتیم تا 
تکلیف واریز ش��دن این محموله و بقیه امور روشن نشود محموله را ارسال 

نخواهیم کرد.
وی گفت: ما طبق برجام تعهد داریم که مازاد بر ۱۳۰ تن آب سنگین تولیدی 
خود را برای فروش پیشنهاد دهیم و اگر کشوری آمادگی داشت، بخرد اما 
این بدان معنی نیست که اگر کس��ی نخرد دیگر چاره ای نداریم بلکه مانند 
سابق فرض می کنیم که خریداری نیس��ت و آب سنگین را تولید و ذخیره 
می کنیم. خودشان می دانند اگر بخواهند ما آمادگی داریم مازاد بر ۱۳۰ تن 
آب سنگین تولیدی خود را بفروشیم و اگر هم نخواستند ما مانند قبل آب 

سنگین را تولید و ذخیره می کنیم.

معاون رییس جمهور درباره محتوای قرارداد همکاری با پژوهشگاه صنعت 
نفت گفت: از چند ماه پیش گفت وگوها با مسئوالن این وزارت خانه درباره 
تامین تجهیزات شان آغاز شد که به سرانجام رسید و به امضای قرارداد منجر 
شد. بر اس��اس این قرارداد مقرر شده است که ما س��انتریفیوژهای الزم در 
صنعت نفت را تامین کنیم که برای جداسازی نفت از سنگ کاربرد دارد و بعد 
می توانند برای مطالعات و تحقیقات شان کارهای مدنظرشان را انجام دهند.

صالحی اضافه کرد: مسایل و موضوعات دیگری هست که ما می توانیم در آن 
زمینه ها نیز به صنعت نفت کمک کنیم مانند به  کارگیری مواد رادیواکتیو 
برای شناس��ایی چاه های نفت و ارزیابی آن، هم چنین موارد دیگری مانند 
سطح س��نج که با اس��تفاده از رادیواکتیو می توان آن را تامی��ن کرد که در 

سنجش سطح و اندازه گیری تانکرها و مخازن بزرگ نفت کاربرد دارد.
 رییس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: ۱۱ بند همکاری در قرارداد همکاری 
دو جانبه درج شده است که البته فقط منحصر به این بندها نیز نخواهند ماند 

و ما در آینده نیز همکاری های بسیار روشنی خواهیم داشت.
صالحی تامین تجهیزات اس��تاندارد برای صنعت نفت را ضروری دانس��ت 
و افزود: مس��ئوالن این صنعت تجهیزاتی می خواهند که اس��تانداردهای 
مدنظرش��ان را تامین کند وگرن��ه چنانچه تجهیزات عرضه ش��ده به آنان 
کارآیی الزم را نداشته باشد اهدافشان را تامین نمی کند. ما توانستیم با چند 
ماه گفت وگوهای کارشناسی زمینه های همکاری را روشن کنیم و اکنون 
 می توانیم تجهیزاتی با اس��تانداردهای صنعت نفت تولی��د وبه آنها عرضه 

کنیم.

ريیس سازمان انرژی اتمی: 

اگر مازاد آب سنگین ما را نخرند ذخیره می کنیم

روحانی در جمع مردم مهاباد:

امنیت و سرزندگی امروز ایران رهاورد جمهوری اسالمی است



3روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1874 | چهارشنبه 12 خرداد  1395 | 25 شعبان 1437

No.1874 | June 1.2016 | 16 Pages Pedriyan.zayanderoud@gmail.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

سازمان توسعه تجارت خبر داد:

آغاز ثبت نام برای انتخاب
صادرکنندگان نمونه سال ۹۵

معاون وزیر جهاد کشاورزی؛

تولید سیب زمینی
کاهش پیدا نمی کند

 س��ازمان توس��عه تجارت در فراخوانی از صادرکنن��دگان دعوت کرد 
تا در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه که امس��ال بیستمین دوره 
آن برگزار می شود، ثبت نام کنند. این س��ازمان 29 مهرماه هر سال در 
راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تالش قابل تقدیر فعاالن 
عرصه صادرات غیرنفتی کشور، بنگاه های نمونه صادراتی را انتخاب و 
معرفی می کند. بر این اساس صادرکنندگان در صورت تمایل به شرکت 
در این رقابت مل��ی می توانند با مراجعه به س��امانه اختصاصی انتخاب 
صادرکنندگان نمونه سازمان توس��عه تجارت ایران شرایط، ضوابط و 
معیارهای انتخاب صادرکنن��دگان نمونه س��ال را مطالعه و به صورت 

الکترونیک در همان سامانه ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند.
براساس اطالعیه سازمان توسعه تجارت ثبت نام الکترونیکی متقاضیان 
ش��رکت در این رویداد مه��م اقتصادی ت��ا روز 31 خ��رداد ماه جاری 
امکان پذیر اس��ت. صادرکنندگان پ��س از ثبت ن��ام الکترونیکی باید 
مدارک و مس��تندات خود را به  ص��ورت پرونده ب��ه دبیرخانه کارگروه 
انتخاب صادرکنندگان نمونه به آدرس ته��ران، بزرگراه چمران، محل 
دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سازمان توسعه تجارت ایران، 
سالن 16، دفتر امور بنگاه ها تحویل دهند. تحویل مدارک و مستندات 
به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندکان نمونه فقط بر اساس زمان 
تعیین شده در سیستم نوبت دهی سامانه نمونش خواهد بود و تحویل 

مدارک در خارج از زمان  تعیین شده، میسر نیست.

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه تولید سیب زمینی در سال 
جاری کاهش پیدا نمی کند، گفت: تاکن��ون ۴۷ میلیارد تومان یارانه 

صادراتی به سیب زمینی کاران پرداخت شده است.
عباس کشاورز در مراسم افتتاح باشگاه کشاورزان ایران مبنی بر اینکه 
برخی از کاهش سطح زیرکشت سیب زمینی و کاهش تولید آن در سال 
جاری خبر داده اند، آیا این مسئله صحت دارد؟ اظهارداشت: خیر. تولید 

این محصول مشابه سال گذشته است.
وی با بیان اینکه مازاد محصول به کشورهای دیگر صادر می شود، افزود: 

ما سال گذشته6۸۰ هزار تن سیب زمینی صادر کردیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاس��خ به پرسش دیگر درباره پرداخت 
یارانه صادراتی به سیب زمینی کاران اضافه کرد: ما این یارانه را تا مهرماه 
سال گذشته به کشاورزان پرداخت کرده ایم و باقی آن را نیز پرداخت 

خواهیم کرد.
کشاورز با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۴۷ میلیارد تومان یارانه صادراتی 
به سیب زمینی کاران پرداخت شده است، درباره نحوه اختصاص باقی 
این یارانه نیز گفت: این یارانه نیز بر مبنای حجم صادرات به کشاورزان 
پرداخت خواهد شد و هر کس برگ سبز بیاورد، یارانه دریافت خواهد 
کرد. معاون وزیر جهاد کش��اورزی میزان تولید سیب زمینی در سال 
گذشته را نیز حدود ۵ میلیون و۵۰۰ هزار تن عنوان و خاطرنشان کرد: 
در سال جاری نیز همین میزان سیب زمینی در کشور تولید خواهد شد.

خبر خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با قطعی شدن حضور خودروسازان 
آلمانی در ایران گفت: در خودروهای سنگین، اتوبوس و کامیون ما همکاری 

 درازمدت داشتیم و این همکاری ها دوباره ازسر گرفته شده اند.
محمدرضا نعمت زاده پس از دیدار خود با » زیگمار گابریل « وزیر اقتصاد 
 و قائم مق��ام صدراعظم آلمان گفت: برخی موانع بس��یار پی��ش پا افتاده 
بر سر راه همکاری های دو کشور وجود دارند که حاصل چندین سال توقف 
روابط هستند  و اینها باید یک به یک حل و فصل شوند.  وی در ادامه گفت: 
برخی از ش��رکت های خصوصی سازی ش��ده به بانک های آلمانی بدهکار 

هستند که آنها باید هرچه سریع تر بدهی های  خود را پرداخت کنند. 
دولت خوشبختانه کل تعهداتش را انجام داده و توافقات انجام شده اند.  

او اضافه کرد: در رابطه با وام ها هم آمادگی وج��ود دارد. ما امروز با یکی از 
بانک های دولتی هم مالقات داشتیم. امیدواریم که با تالش  طرفین مسئله 
بیمه های صادراتی را هم حل کنیم. در این رابطه قرار ش��د که در روزهای 
 آینده مسئول وزارت اقتصاد آلمان ضمن سفر  به تهران مسایل باقی مانده 

را با مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی حل و فصل کند.  
نعمت زاده در رابطه با قطعی شدن حضور خودروس��ازان آلمانی در ایران 
گفت: در خودروهای س��نگین، اتوبوس و کامیون م��ا همکاری  درازمدت 
داش��تیم و این همکاری ها دوباره ازسر گرفته ش��ده اند. در حال حاضر ما 
درحال تعمیق همکاری های مان به صورت سرمایه گذاری  مشترک هستیم. 
مذاکرات به خوبی پیش می روند و ما انش��اا... در یکی دو ماه آینده در این 
 زمینه شاهد انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری  مشترک خواهیم بود.  وی 
در ادامه درمورد خودروهای س��واری گفت: در گذش��ته دو طرف در این 
 زمینه همکاری صنعتی نداشته اند بنابراین بعد ما مذاکرات  را پس از برجام 
در این باره شروع کردیم. طرفین عالقه مند هستند ولی باید شرایط بررسی 
شوند تا انشاا... به نفع هر دو کشور باشد. او در ادامه گفت: ما در این زمینه 
با سایر کشورها هم در حال مذاکره هستیم. مذاکرات خود را با فرانسوی ها 
نهایی کردیم و با  ایتالیایی ها هم مذاکراتی برای س��رمایه گذاری مشترک 
درجریان هست. با کشورهای دیگر از جمله با آلمان هم مذاکره می کنیم 
و فردا نیز  قرار شده است تا بازدیدی از صنایع خودروسازی داشته باشیم. 

در حال حاضر هر دو ط��رف در حال مطالعه هس��تیم و امیدواریم که  این 
همکاری نیز انشاا... به سرانجام برسد. 

عضو هیئت مدیره کانون شورای اسالمی کار با بیان اینکه جامعه کارگری 
از صدور حکم ش��الق برای کارگرانی که پیگیر مسایل صنفی خود بودند 
جریحه دار شده است، گفت: شایسته نیست به جای آنکه مرهم زخم های 
ضعیف ترین قشر جامعه باشیم، سوز شالق را به زخم های آنها اضافه کنیم.

علی اصالنی، با اشاره به حادثه شالق خوردن کارگران معدن طالی آق دره 
اظهار کرد: در شان نظام جمهوری اس��المی ایران نیست که کارگرانی که 

برای نظام و این مملکت زحمت کشیده اند به این شکل مجازات شوند. 
 وی با بیان اینکه در قانون م��وارد تعزیراتی برای کارگ��ران و کارفرمایان 
پیش بینی ش��ده اس��ت، افزود: به هیچ وجه موافق اغتش��اش نیستیم و 
معتقدیم که مس��ایل کارگ��ری باید از دریچ��ه قان��ون و از طریق مراجع 
 قانونی پیگیری ش��ود. اصالنی با انتقاد از رای صادره برای کارگران گفت: 
قاضی دادگاه می توانست مصلحت اندیشی کند و شرایط اقتصاد کشور و 

وضع زندگی کارگران معترض را با حداقل حقوق در نظر بگیرد.
عضو کانون عالی شوراهای اس��المی کار کش��ور با بیان اینکه کارگران و 
کارفرمایان هر دو باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند، تصریح 
 کرد: ش��رایط اقتصاد به گونه ای اس��ت که هم کارگران و هم کارفرمایان 
هر دو تحت فش��ارند، اما هیچ انس��انی با بی حرمتی موافق نیست و نباید 
با برخی رفتاره��ا جامعه کارگری را جریحه دار کرد. وی با اش��اره به مانور 
شبکه های فارس��ی زبان خارجی روی این موضوع اظهار کرد: نمایندگان 
گروه های کارگری به زودی عازم سازمان جهانی کار خواهند شد و احتمال 
بررس��ی این موضوع در آنجا وجود دارد، اما قطعا چنین مس��ئله ای برای 
وجهه کشورمان خوب نیس��ت و امیدواریم که تکرار چنین حوادث تلخی 

را شاهد نباشیم.
 دی س��ال 1393 یک��ی از ش��رکت های پیمان��کار اصلی مع��دن طالی 
آق  دره3۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام ش��دن مدت 
قرارداد کاری شان تعدیل کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع 
گس��ترده ای از س��وی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت 
گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضان، یکی از کارگران که 
تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغل 
خود اقدام به خودکشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرما 

به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود 1۷ نفر از کارگران اعالم جرم کرد.

وزیر صنعت خبر داد:

قطعی شدن حضور
خودروسازان آلمانی در ایران

عضو هیئت مدیره کانون شورای اسالمی کار:

سوز شالق را
به زخم کارگران نزنیم

گر چه بانک مرکزی مبلغ وام ازدواج را در سامانه به1۰ میلیون 
افزایش داده، اما بانکی ها می گویند که نه تنها امکان پرداخت 
این میزان وام وجود ندارد، بلکه هنوز بخش��نامه ای به شعب 

ابالغ نشده است.
وام ازدواج طی چند سال اخیر به یکی از چالش های اساسی 
بخش تسهیالت دهی بانک ها تبدیل شده و این بار با افزایش 
وام ازدواج ب��ه1۰ میلیون توم��ان با مصوب��ه مجلس، بانک 
 مرکزی برای اینکه خ��ود را از زیر بار فش��ارها خالص کند، 
 به ظاه��ر و بر روی س��امانه ثب��ت ن��ام وام ازدواج، مبلغ وام 

قرض الحسنه آن را به1۰ میلیون تومان افزایش داده است.
هنوز خبری از وام ۱۰ میلیونی ازدواج نیست

 این در حالی است که شعب همانند س��ایر موارد کار خود را 
می کنند و بدون توجه به سامانه ثبت نام ازدواج همان مبلغ 
وام 3 میلیون تومان قبل��ی را می پردازند و هن��وز خبری از 
پرداخت وام1۰ میلیونی نیست. باجه نشینان می گویند که 
هنوز بانک مرکزی بخش��نامه ای مبنی ب��ر افزایش مبلغ وام 
ازدواج به1۰ میلیون تومان به آنها صادر نکرده است و بنابراین 

شعب بر اساس همان بخشنامه قبلی عمل می کنند.
اقدام بانک مرکزی نس��بت ب��ه بارگذاری مبل��غ1۰ میلیون 
تومان به جای 3 میلیون تومان در س��امانه از هفته گذش��ته 
پس از ابالغ الیحه بودجه سال جاری، انجام شد. این در حالی 
اس��ت که بانک ها حتی همان مبلغ ۵ میلیونی وام ازدواج را 
هم که پیش از آن بانک مرکزی آن را الزام کرده بود، اجرایی 
نکردند و بر این اس��اس بانک مرکزی این موضوع را از حالت 
الزام خارج و اعالم ک��رد که بانک هایی که م��ی توانند وام ۵ 
میلیونی را به هر یک از زوجین بپردازن��د که البته این اتفاق 
هم نیافتاد. یکی از کارکنان ش��عبه بانکی که مسئول بخش 
 تسهیالت اس��ت درباره دلیل عدم پرداخت وام1۰ میلیونی 
با وجود اینکه بانک مرک��زی آن را در س��امانه ثبت نام درج 
کرده است، گفت که در حال حاضر تعداد افرادی که در نوبت 
دریافت وام قرض الحسنه مذکور هس��تند، بسیار باال است و 

همان مبلغ 3 میلیون تومان هم با سختی پرداخت می شود.
 بانکی ها: به خودمان هم وام نمی دهند!

وی اف��زود: بانک ها چطور م��ی توانند به هر ی��ک از زوجین 
 1۰ میلی��ون توم��ان و در مجم��وع2۰ میلی��ون توم��ان 
 وام ق��رض الحس��نه ازدواج بدهن��د، در حال��ی ک��ه حت��ی 
 به کارکن��ان خ��ود ۵ میلی��ون توم��ان وام قرض الحس��نه 
نمی دهند! از سوی دیگر مبلغ اقساط این وام با سود ۴ درصد 
چگونه باید محاسبه شود، یعنی این منطقی است که در ماه 

مثال۸۰۰ هزار تومان بازپرداخت شود!
یکی از جوان��ان متقاضی وام ازدواج که از اس��فندماه س��ال 
 گذشته در سامانه ثبت نام کرده اس��ت، در این رابطه گفت: 
با وجود اینکه در اواخر س��ال 9۴ در سامانه ثبت نام کرده ام، 
اما در اردیبهشت ماه امسال درخواست بنده مورد رسیدگی 

قرار گرفته و با گذشت حدود سه ماه هنوز هیچ گونه پیامکی 
 مبنی بر تعیی��ن بانک یا موافقت با درخواس��ت وام ارس��ال 
 نش��ده اس��ت. وی اف��زود: ب��ا افزایش ای��ن وام در س��امانه 
بانک مرکزی با اقدام مجلس قبلی، این امیدواری ایجاد ش��د 
که می توانیم از وام قرض الحسنه بیشتری برای شروع زندگی 
مشترک بهره مند ش��ویم، اما حال با گذشت این مدت زمان 
تقریبا نسبت به افزایش وام و دریافت به موقع آن دچار تردید 

شده ام.
 ۲۵ بانک وام ۳ میلیونی می دهند

بررسی های بیش��تر حاکی از این مطلب است که به جز یک 
بانک خصوصی هنوز هی��چ بانک دیگ��ری، پرداخت وام1۰ 

میلیون تومانی را در دستور کار خود قرار نداده است. 
این در حالی است که هم اکنون 26 بانک دولتی و خصوصی و 

موسسه اعتباری در این سامانه عضو هستند.
ولی ا... س��یف رییس کل بان��ک مرکزی با اظه��ار امیدواری 
نسبت به اینکه فرآیند دریافت وام ازدواج تسهیل شود، گفت: 
واقعیت این اس��ت که نظام بانکی با محدودیت منابع مواجه 
است و در حال حاضر در پرداخت همان وام 3 میلیونی۴۵۰ 
 هزار نف��ر در ص��ف هس��تند، ای��ن درحالی اس��ت ک��ه ما 
نمی خواهیم شرمنده مردم شویم. وی در خصوص مخالفت 
نظام بانکی با پرداخ��ت وام1۰ میلیون��ی ازدواج که مصوب 
مجلس اس��ت، گفت: اگر قبل از تصویب این طرح در مجلس 
برخی هم��کاران نظام بانکی اظه��ار نگرانی م��ی کردند، به 
 این دلیل بود که نارضایتی بیش��تری ایجاد نش��ود. سیف از 
برنامه ریزی بانک مرکزی در خص��وص آغاز پرداخت وام1۰ 
میلیونی ازدواج خبر داد و اظهار امیدواری کرد که شیوه های 
اجرایی به نحوی باش��د که منجر به نارضایتی نشود. رییس 
کل بانک مرکزی ادامه داد: در سال های گذشته در مقاطعی 
بانک ها کمت��ر از قرض الحس��نه ای که به عن��وان پس انداز 
دریافت می کردند، به تسهیالت ازدواج اختصاص می دادند، 
یعنی از محل س��پرده های قرض الحس��نه به سایر بخش ها 

تس��هیالت می دادند. بانک مرکزی نس��بت ب��ه این موضوع 
حس��اس ش��د و جلوی این کار بانک ها را گرفت و االن کامال 
 این موض��وع را کنترل می کند. هیچ بانک��ی دیگر حق ندارد 
از محل قرض الحسنه، تسهیالت بانکی به سایر بخش ها بدهد.
 این بار چه کس�ی برای پاس�خگویی ب�ه مجلس 

خواهد رفت؟
به هر حال اجرایی ش��دن این بند از مصوب��ات قانون بودجه 
یکی از بخش های مهمی اس��ت که مردم نس��بت به اجرای 
 آن انتظارات بیش��تری دارن��د تا جایی ک��ه در مجلس قبلی 
ع��دم پرداخ��ت وام ازدواج طیب نی��ا وزیر اقتص��اد را برای 

پاسخگویی به مجلس کشانده بود.
 مس��ئوالن بانک مرک��زی گرچه پی��ش از این باره��ا اعالم 
کرده اند که ملزم به اجرای این قانون هستند، اما از سوی دیگر 
می گویند که اعتباری برای انجام این برنامه ندارند و ممکن 
است که با اجرایی شدن چنین برنامه ای، افراد در نوبت و صف 

بیشتر شوند و مدت زمان دریافت وام هم طوالنی تر شود.
 غالمرض��ا مصباحی مق��دم به عن��وان طراح این پیش��نهاد 
گفته اس��ت: در س��ال ۸9 تعداد9۰۰ ه��زار ازدواج به ثبت 
 رسیده که این رقم در سال 9۴ به6۸۰ هزار مورد کاهش پیدا 
 کرده اس��ت. در حال حاض��ر 12 میلیون نفر ج��وان مجرد 
و در سن ازدواج در کش��ور وجود دارند که ۴ میلیون نفر آنها 
باالی 2۸ سال سن دارند. وی افزود: طبق آمار بانک مرکزی 
1۰2 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 
36 هزار میلیارد تومان آن پس انداز و 62 هزار میلیارد تومان 
آن نیز جاری است. بنابر این می توان از این محل وام ازدواج 

جوانان را از 3 میلیون تومان به1۰ میلیون تومان ارتقا داد.
به نظر می رس��د که بانک مرکزی به ظاهر قان��ون را اجرایی 
ک��رده و هیچ الزامی برای ش��عب ب��رای افزایش س��قف وام 
به1۰ میلی��ون تومان وج��ود ن��دارد. بانکی ها نی��ز فارغ از 
 نگرانی های بس��یاری از جوانان در صف همچنان کار خود را 

می کنند.

وام ۱۰ میلیونی فقط وارد سامانه شد؛

وامازدواجطیبنیارابهمجلسکشاند؟

رییس کمیس��یون بهبود محیط کس��ب و کار اتاق 
بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه بزرگ ترین مشکل 
فضای تولید اصفهان عدم اعتماد به صنعتگران است، 
گفت: اگر حدود ۰/۵ درصد از سپرده های بلندمدت 
 بانک ها مالیات گرفته می ش��د بخشی از این پول ها 
به فضای کسب و کار و ساختمان انتقال پیدا می کرد، 

اندکی رکود حاکم بر کشور شکسته می شود.
مرتضی بیشه با اشاره به اینکه دولت در شرایط حاضر 
درگیر مشکالت بسیاری اس��ت، اظهار داشت: انتظار 
 تولیدکنندگان ح��ل و فصل برخی بخش��نامه های

 متناقض اس��ت ک��ه تاکن��ون این مش��کل برطرف 
 نش��ده اس��ت. وی ب��ا انتق��اد ب��ر اینکه متاس��فانه 
بخشنامه های متناقض بسیاری در کشور وجود دارد، 
تاکید کرد: در سیستم اداری و بانکی کشور تمام این 
بخشنامه ها دارای تناقض هس��تند و هیچ اعتمادی 
به تولیدکننده ای که سرمایه هایی در این راه صرف 
کرده، نمی شود. به اعتقاد بیشه، سیستم بروکراسی 
 اداری کشور امروز بسیار سخت و پیچیده است و این 
بزرگ ترین آفت بخش تولید اس��ت و انتظار می رود 

دولت این مشکالت را برای تولیدکنندگان حل و فصل 
کند و به تولیدکننده ای که س��رمایه هایش بر روی 

زمین مانده، اعتماد کنند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به طور1۰۰ درصد 
 وابسته به دالر آمریکا نیس��ت و بسیاری از مشکالت 
به فضای کس��ب و کار ایران برمی گردد، بیان داشت: 
شاید تاثیر دالر بر رکود ایران بخشی از مشکالت باشد، 
اما عمده مشکل همان ناکارآمدی و تصمیمات غلطی 
است که طی1۰ سال گذشته و به خصوص در دولت 
دهم در کشور اتخاذ شد و س��مومی به اقتصاد ایران 
تزریق شد و بخش اقتصاد در باتالق سیستم بانکی و 

سیستم اداری فرو رفت.
رییس کمیس��یون بهبود محیط کس��ب و کار اتاق 
بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه مشکل عمده اقتصاد 
کشور س��اختاری و فرهنگی اس��ت، گفت: سیستم 
 بروکراسی کشور به ش��دت ناکارآمد بوده، اما دولت 
می خواهد در ای��ن فضا برای کارآم��د کردن فعاالن 

اقتصادی استفاده کند که این کارشدنی نیست.
وی با ابراز تاسف نسبت به اینکه سیستم اداری کشور 

فلج است و کسی پاس��خگو این مشکل نیست، بیان 
داشت: البته هر سال تغییراتی در این سیستم صورت 
گرفته، اما سیس��تم اداری ایران همانند کش��ورهای 
پیشرفته غربی خود را موظف به انجام کار نمی دانند. 

رییس کمیس��یون بهبود محیط کس��ب و کار  اتاق 
بازرگانی اصفهان با بیان اینکه نقدینگی کشور باالی 
یک تریلیون تومان است، ادامه داد: نزدیک۸۰۰ هزار 
میلیارد تومان پول در سپرده های بلندمدت بانک ها 
خوابیده است و بس��یاری از فعاالن اقتصادی به دلیل 
شرایط س��خت تولید و فشارهای سیس��تم مالیاتی، 
سرمایه های خود را در بانک ها نگه داشته و مالیاتی 
 پرداخت نمی کنند در حالی ک��ه تولیدکننده ای که 
در این فضا همچنان مش��غول فعالیت است با وجود 

فروش اندک، متحمل پرداخت مالیات باالیی است.
به اعتقاد بیش��ه، اگر حدود ۰/۵درصد از سپرده های 
 بلندمدت مالیات گرفته می شد بخش��ی از این پول 
 به س��پرده های کوت��اه م��دت جابه جا و ب��ه فضای 
کسب و کار و س��اختمان انتقال پیدا می کرد، اندکی 

رکود حاکم بر کشور شکسته می شد.

بهرام س��بحانی، در م��ورد وضعی��ت تولید فوالد 
 مبارکه در س��ال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«

گفت: برنام��ه از پیش تعیین  ش��ده تولید طی دو 
ماه ابتدایی س��ال محق��ق ش��ده و در واحدهایی 
نظیر گندله س��ازی، احیا مس��تقیم، فوالدسازی، 
ریخته گری، نورد گرم و فوالد س��با 3 تا1۰ درصد 

تولید بیشتر از برنامه صورت گرفته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه به تشریح برنامه 
صادرات��ی این بن��گاه پرداخ��ت و اظهار داش��ت: 
میزان صادرات امس��ال به میزان 1/۸ میلیون تن 
پیش بینی ش��ده و ام��کان دارد در ص��ورت بهبود 
تقاضای داخل، میزانی از ای��ن صادرات، در داخل 
مصرف ش��ود زیرا برنامه اصلی فوالد مبارکه، رفع 

نیاز داخل است.
وی در ادامه افزود: با ای��ن  حال، در دو ماه ابتدایی، 

میزان صادرات بر طبق بودجه محقق شده است.
سبحانی در مورد صحبت های مطرح شده در مورد 
افزایش قیمت ورق و فشار به صنایع پایین دستی، 
با غیرمنصفانه خواندن صحبت های مذکور گفت: 

فوالد مبارکه سال ها است که با صنایع پایین دستی 
نظیر لوله س��ازان در تعامل اس��ت و هم اکنون نیز 
واحدهای لوله و پروفیل جزو مشتریان اصلی فوالد 
مبارکه محسوب می شوند و بحث های مطرح شده 
نیز از واقعیت دور بوده و جنب��ه تبلیغاتی به خود 

گرفته است.
رییس انجمن فوالدسازان کشور وضع تعرفه فوالد 
را به جا دانست و افزود: کاهش قیمت های جهانی 
در سال گذشته به میزان6۰ درصد اغلب بنگاه های 
بزرگ تولید فوالد جهان را با چالش مواجه کرد، اما 
با کاهش همزمان قیمت مواد اولیه، حاش��یه سود 
این شرکت ها به طرز قابل توجهی کاهش پیدا نکرد، 
 اما شرایط برای تولیدکنندگان داخلی متفاوت بود 
و در کن��ار کاه��ش6۰ درص��دی قیم��ت فروش 
محصوالت، قیمت نهاده های تولید از جمله انرژی 
و نی��روی کار افزایش پیدا ک��رد و تولیدکنندگان 
داخلی نتوانس��تند به رقابت قیمتی با محصوالت 
وارداتی پرداخته و ب��ازار ایران ممل��و از کاالهای 

چینی، اوکراینی و هندی شد.

وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: به منظ��ور عب��ور از 
ای��ن بح��ران، انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد 
وض��ع تعرفه پلکانی را درخواس��ت ک��رد تا تعرفه 
از2۰ درص��د شروع ش��ده و ب��رای محص��والت 
مختل��ف ت��ا م��رز 3۵ درص��د ب��اال رود، ول��ی 
 آنچ��ه مص��وب ش��د و از ابت��دای امس��ال نی��ز 
به مرحله اجرا درآمد، وضع تعرفه2۰ درصد برای 
ان��واع ورق های ف��والدی و 26 درصد ب��رای انواع 

فوالدهای ساختمانی بود.
سبحانی دلیل اعتراضات مطرح ش��ده به افزایش 
تعرف��ه را این گونه ش��رح داد: از یک س��و افزایش 
تعرف��ه واردات، به��ای تمام ش��ده واردات را 
افزای��ش داده و موج��ب ناراحت��ی واردکنندگان 
محص��والت چین��ی ش��ده و از دیگ��ر س��و، 
ف��والد مبارک��ه   قیمت گ��ذاری محص��والت 
 در بورس کاال، بس��یاری از رانت ه��ا در خرید ورق 
به قیمت دولتی و ف��روش آن به قیم��ت آزاد را از 
 میان برده ک��ه طبیعت��ا موجب ناراحت��ی برخی 

می شود.

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان:

مالیات از سپرده های بانکی، رکود حاکم بر تولید را می شکند
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

در برخی واحدهای تولیدی ۳ تا ۱۰ درصد تولید بیشتر از برنامه بوده است

آگهیمزایدهعمومی

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری رستوران به منظور بهره برداری از فضا و تجهیزات آشپزخانه 
به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

مدتمحل اجراقیمت پایهموضوع مزایدهشماره مزایده
 واگذاری رستوران جهت بهره برداری از فضا ۴3/9۵/2/م

و تجهیزات آشپزخانه

12 ماهایستگاه  اصفهان۴۰۸/۰۰۰/۰۰۰

توضیح: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامی است.
 ۱- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 9۵/۰3/16 به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- مقابل سپاهان شهر- ایستگاه 

راه آهن اصفهان- امور قراردادها
۲- زمان و محل بازدید: بازدید از تاریخ 9۵/۰3/12 الی 9۵/۰3/1۷ از ساعت 9 الی 11 در ایستگاه راه آهن اصفهان

 ۳- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 11 روز پنجشنبه 9۵/۰3/2۷ به نشانی: اصفهان – جاده شیراز- مقابل سپاهان شهر- ایستگاه 
راه آهن اصفهان- دفتر امور اداری اتاق 113

4- زمان تشکیل جلسه: ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 9۵/۰3/2۷ 
۵- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

* ضمناً دریافت اسناد مز ایده از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR امکان پذیر می باشد.

مالف:7105ادارهکلراهآهناصفهان

نوبتاول
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عکس روز)دومین جشنواره ملی زیبایی اسب اصل ترکمن(

خبر خبر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اعالم کرد که با توجه به 
مشاهده بیماری های طاعون نشخوار کنندگان کوچک و تب برفکی 
در بین دام اهلی، طرح ویژه کنترل پارک ملی الر آغاز می شود و به 

شهروندان توصیه می شود به این پارک نروند.
محمدهادی حیدرزاده با اشاره به اجرای طرح کنترل و پیشگیری 
بیماری های واگیردار در پارک ملی الر، گفت: پس از اینکه موج اول 
تلفات حیات وحش از نوع گونه کل و بز در پارک ملی خجیر در اسفند 
ماه سال گذشته به اتمام رسید، متاسفانه شاهد موج دوم این تلفات 

در اوایل سال در پارک ملی سرخه حصار بودیم.
وی با بیان اینکه بالفاصله پس از کشف الشه ها، اقدامات کنترلی الزم 
و پیشگیرانه از جمله ضدعفونی کردن آبشخورهای حیات وحش در 
این دو پارک به انجام رسید اظهار داشت: همزمان با اعالم علت تلف 
شدن حیات وحش منطقه به دلیل بیماری طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک توسط اداره کل دامپزشکی استان، اجرای طرح های کوتاه 
مدت و میان مدت کنترل و پیشگیری بیماری های واگیردار حیوانات 

اهلی و وحشی در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.
حیدرزاده ادامه داد: در این راستا و با توجه به مشاهده بیماری های 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک و تب برفکی در بین دام اهلی طرح 
ویژه کنترل و پایش پارک ملی الر با هدف پیشگیری از بیماری های 

واگیردار تا 20 خرداد ماه انجام می شود.
فاجعه تلفات حیات وحش دور از ذهن نیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه این طرح 
با هماهنگی و همکاری دستگاه های مربوطه به اجرا در خواهد آمد، 
تصریح کرد: فاجعه تلفات حیات وحش استان هیچ گاه دور از ذهن 
نیست و برای کنترل این موضوع همواره همکاری و پشتیبانی سایر 

دستگاه ها و حتی مردم نقش تعیین کننده ای دارد.
 وی اف��زود: در اج��رای این طرح قطع��ا محدودیت ه��ای ترددی 
 از ام��روز تا 20 خ��رداد به پ��ارک مل��ی الر صورت می گی��رد و به 
ش��هروندان اکیدا توصی��ه می ش��ود از مراجعه به ای��ن پارک جدا 

خودداری کنند.

مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست می گویند: بازیافت کشتی 
در خلیج فارس و دریای خزر ممنوع می باشد و کارگروهی در حال 
بررس��ی نقاط انتهایی دریای عمان برای امکان انجام اوراق کردن 

کشتی ها )اسکراب( است.
 معاون محیط زیست دریایی س��ازمان حفاظت محیط زیست در 
آستانه هفته محیط زیست در نشستی خبری گفت: صنعت بازیافت 
کشتی ها بس��یار درآمدزا و البته بس��یار آلودگی زاست. چرا فقط 
۶ کشور از ۱۸۵ کش��ور س��احلی دنیا به این صنعت آلوده اند؟ این 
نشان دهنده مشکالت زیست محیطی متعددی است که اسکراب 

به دنبال دارد.
پروین فرشچی تصریح کرد: ما با بازیافت کشتی ها مخالفیم چون 
به این ترتیب ممکن است ایران حیاط خلوت زباله های کشورهای 
عربی ش��ود. هم اکنون ۱۷0 کش��تی غرق ش��ده در اروند و صدها 
 کشتی غرق شده در خلیج فارس داریم. شاید برای رفع مشکل تردد

 کشتی ها نیاز باشد که اینها شناور شوند، اما برای اوراق کردن آنها 
جایی مگر در نواحی انتهایی دریای عمان مورد نظر نیست.

مدیرکل دفتر س��واحل و تاالب های ساحلی س��ازمان حفاظت از 
 محیط زیست نیز در این باره گفت: بحث بازیافت کشتی یا اسکراب 
مدت هاست که در کشور مطرح شده اس��ت. از سال ۱۳۶۵ که این 
موضوع مطرح شد قرار بود در دریای عمان و حوالی چابهار رخ بدهد 

که سازمان حفاظت محیط زیست با آن مخالفت کرد.
شهرام فداکار با اشاره به افزایش فشار برای اسکراب به دلیل تقاضا 
برای فوالد و فرس��ودگی ناوگان دریایی گفت: این موضوع در دفتر 
سواحل در حال پیگیری است و تا کنون مقرر شده که در خلیج فارس 
و دریای خزر اسکراب ممنوع اعالم ش��ود و اگر در مواردی ضروری 
است صرفا برای کش��تی های ایران و در انتهایی ترین نقطه دریای 

عمان صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: هنوز باید جلسات بعدی برگزار شود تا نقطه ای برای 
این کار بررسی و معرفی گردد. ممکن اس��ت ما با روی هم گذاری 
نقشه ها به نتیجه برس��یم که منطقه خاصی ظرفیت الزم برای این 

کار را دارد.
مدیر کل دفتر س��واحل و تاالب های ساحلی س��ازمان حفاظت از 
محیط زیست در پاسخ به سوالی درباره انجام غیرقانونی اسکراب در 
کشور برای نمونه در کشتی معروفی که در میانکاله رها شده، گفت: 
اسکراب به صورت خالف قانون انجام می شود و یک دلیل آن هم این 
است که محوطه ای برای اوراق کشتی وجود ندارد و مالکان کشتی 
چون جایی برای این کار ندارند به ساحل می زنند و کشتی را به طور 

غیرقانونی اوراق می کنند.
فداکار با بی��ان اینکه نروژ فعالیت اوراق کش��تی خود را در کش��ور 
بنگالدش انجام می دهد، گفت: این امر نشان دهنده این است که این 
کشورها با تبعات زیست محیطی این صنعت آشنا هستند. ۷0 تا ۸0 

درصد فعالیت اوراق کشتی در آسیا انجام می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست اعالم کرد:

پارک ملی »الر« نروید 
طاعون  می گیرید

 بازیافت کشتی در خلیج فارس 
و دریای خزر ممنوع است

دریچه

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: محیط زیست هیچ مخالفتی با فعالیت های صنعتی ندارد 
در صورتی که منافاتی با ضوابط زیست محیطی نداشته باشند. 
معصومه ابتکار در جلسه ش��ورای اداری سلماس با بیان اینکه 
سازمان محیط زیست حامی فعالیت و شکل گیری واحدهای 
اقتصادی و صنایع پاک است افزود: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی 
و شکل گیری صنایع پاک برای ایجاد اشتغال در کشور و جذب 

سرمایه گذار از اهداف مهم دولت است.
وی ادامه داد: ما آمادگی الزم را برای کمک ب��ه راه اندازی این 
واحدها داریم و با فضای بازی که در عرصه بین الملل برای ایران 
فراهم ش��ده، امید ش��کل گیری واحدهای اقتصادی و جذب 

سرمایه گذاران افزایش یافته است.
ابتکار اضافه کرد: دولت از همه فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
که فعالیت های آنها دان��ش بنیان و مطابق با ضوابط زیس��ت 

محیطی است، استقبال کرده و حمایت می کند.
معاون رییس جمهوری درباره فراهم ساختن بسترهای آموزش 
زبان مادری به عنوان مطالبه مردم سلماس نیز افزود: آذربایجان 
غربی منطقه و زیس��تگاه اقوام و ادیان مختلف بوده و همه آنها 
قابل احترام هستند. وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید نیز به این 
موضوع توجه خاصی داش��ته و در زمینه آموزش زبان مادری و 

بحث فرهنگستان تصمیمات خوبی در حال پیگیری است.
مسعود حاج علیلو فرماندار شهرستان سلماس نیز در این نشست 
با بیان اینکه حضور دولت تدبیر و امید در استان رونق اقتصادی 
استان را رقم می زند، افزود: مردم سلماس از دولت تدبیر و امید 

انتظار دارند پایانه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی سلماس را که 
مدتی است در بالتکلیفی به سر می برد، راه اندازی کند. وی با 
اشاره به لزوم تحصیل به زبان مادری نیز گفت: تحصیل به زبان 
مادری آرزوی دیرینه مردم این منطقه بوده و امیدواریم شاهد 
فراهم شدن زمینه های آن باشیم. فرماندار سلماس ادامه داد: 
سفر دولت تدبیر به اس��تان بدون تردید باعث حل بسیاری از 
مشکالتی خواهد شد که س��ال هاست بر دوش مردم سنگینی 
می کند. حاج علیلو این سفر را منش��أ تحول بزرگ در استان و 
حیات دوباره واحدهای تولیدی و رش��د اقتصاد استان عنوان و 
اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید مسئله زیست محیطی از حالت 
امنیتی خارج ش��د و این امر موجب تحقق بسیاری از مطالبات 

مردم سلماس از دولت از جمله احیای دریاچه ارومیه گردید.
وی ادامه داد: مشکالت صادرات محصوالت تولیدی در سلماس 
و س��واد آموزی از سایر مشکالت این شهرس��تان است که نیاز 
به همت دولت برای رفع آنها احس��اس می شود. معاون رییس 
جمهوری در سفر یک روزه خود به سلماس با سازمان های مردم 
نهاد زنان روستایی این شهرستان نیز دیدار کرد و گفت: رییس 
جمهوری مطابق قول هایی که در دوران نامزدی برای انتخابات 
داده، عمل کرده و با همت مردم و مسئوالن امروز شاهد بازگشت 

تدریجی زندگی به دریاچه ارومیه هستیم.
معصومه ابتکار با بیان اینکه مردم استان باید در استفاده از منابع 
آبی خود دقت الزم را داشته باشند تا حاصل تالش ها و اقدامات 
انجام شده به نتیجه مورد انتظار برسد اظهار داشت: باید انقالبی 
در این بخش رخ دهد تا مردمان این خطه بتوانند زندگی پر باری 

داشته باش��ند. معاون رییس جمهوری افزود: مشارکت مردم 
برای تحقق این اهداف ضروری می باشد چرا که دریاچه ارومیه 

به موضوعی جهانی تبدیل شده است.
ابتکار گف��ت: هم اکن��ون برنام��ه ه��ای مطلوب��ی در زمینه 
فرهنگس��ازی درباره مص��رف بهین��ه آب کش��اورزی در ۹0 
روستای حوضه دریاچه برنامه ریزی شده است که با اجرای آنها 
 تحوالتی عمیق در کاهش مصرف آب در بخش کش��اورزی رخ 

می دهد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

محیط زیست مخـالفتی با فعـالیت های صنعتی ندارد

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برنامه هاي ویژه هفته محیط زیست را در این استان اعالم 
 کرد. به گزارش »پاما« ش��عار امس��ال هفته محیط زیست از سوي سازمان محیط زیس��ت کشور با عنوان 

» به سوي طبیعت براي زندگي « تعیین شد.
در این راستا اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برنامه هاي ویژه مختلفي  را به مناسبت  این 

هفته در نظر گرفته است.
این برنامه ها دراستاي اطالع رساني، برنامه هاي آموزشي، بنیادین و نمادین براي گرامیداشت این هفته از 

تاریخ ۱۶ تا 22 خرداد امسال برنامه ریزي شده است.
تعیین اسامي روزهاي این هفته توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، برگزاري همایش 
هفته محیط زیست همراه با تقدیر از فعاالن محیط زیس��ت با حضور مسئوالن استاني در تاریخ ۹۵/۳/۱۷ 
از ساعت ۹:۳0 در سالن جلس��ات اداره کل راه و شهرسازي اس��تان اصفهان، رونمایي از نرم افزار کیفیت 
هوا در همایش هفته محیط زیس��ت،افتتاح پروژه هاي زیس��ت محیطي ، برگزاري برنامه طبیعت گردي 
براي هنرمندان، برگزاري آیین بهره برداري از اثرملي طبیعي »منطقه فسیلي سپاهان کمشچه«، مبادله 
تفاهمنامه هاي بین بخشي از جمله برنامه هاي پیش بیني ش��ده اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان در این هفته است.
ارس��ال سیاس��ت هاي کلي محیط زیس��ت نظام ابالغي از س��وي رهبرمعظم انقالب به دبیرخانه شوراي 
سیاستگذاري ائمه جمعه و جماعات و س��تاد اقامه نماز جمعه مرکز استان و شهرستان براي طرح موضوع 
در تریبون هاي نماز جمعه و جماعات، دیدار اعضاي شوراي معاونان با رییس حوزه علمیه اصفهان و دیدار 

اعضاي شوراي معاونان با نماینده ولي فقیه و امام جمعه اصفهان ، سخنراني  محیط زیستي در تریبون هاي 
نماز سراسر استان از دیگر برنامه هاي پیش بیني شده در این هفته است.

در سایر شهرستان ها نیز به مناسبت هفته محیط زیست برنامه هاي مختلف و متنوع در بخش هاي مختلف 
برگزار مي شود.

پنجم ژوئن در سراس��ر جهان با عنوان روز جهاني محیط زیس��ت گرامي داش��ته مي ش��ود. تاریخچه روز 
جهاني محیط زیست به سال ۱۹۷2 یعني ۳۶ س��ال پیش بر مي گردد. در آن سال براي اولین بار، سازمان 
ملل متحد کنفرانس��ي را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم س��وئد برگزار کرد. همزمان با 
 UNEP برپایي این کنفرانس مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه اي را تصویب کرد که منجر به تشکیل 

) برنامه محیط زیست سازمان ملل ( شد.
هم اکنون ۳۶ سال است که UNEP در سراسر جهان مراسم ویژه اي را به مناسبت این روز برگزار مي نماید.  
مراسم این روز مي تواند به اش��کال مختلف باش��د مثل همایش هاي مردمي  و دوچرخه سواري، نمایش ، 
مسابقات نقاشي و مقاله نویس��ي در مدارس ،  درختکاري ، فعالیت هاي مربوط به بازیافت ، پاکسازي و... . 
هدف از برگزاري چنین مراسمي جلب توجه  عمومي به مسایلي است که محیط زیست را آلوده مي سازد. 

 هر سال نیز یکي از مس��ایلي که شدیدا محیط زیس��ت را تهدید مي کند به عنوان موضوع این روز انتخاب 
مي شود. هفته محیط زیست از تاریخ ۱۶ تا 22 خرداد هر سال برنامه هاي متعدد و متنوع  بنیادین و نمادین 
زیست محیطي در محورهاي اطالع رس��اني، آموزش ، جلب مش��ارکت هاي  مردمي و بین دستگاهي در 

راستاي حفظ محیط زیست در سراسر کشور برگزار مي شود.

به گزارش »پاما« قطعنامه پیشنهادي جمهوري اسالمي 
ایران در مورد مقابله با توفان هاي شن و گرد و غبار، در 
دومین مجمع محیط زیست سازمان ملل در نایروبي با 
پیگیري هاي هیئت اعزامي ایران و حمایت کشورهاي 

عراق و پاکستان به تصویب رسید.
  بنده��اي اجرایي ای��ن قطعنامه به ش��رح زیر اس��ت : 
در  اجرای��ي  دبی��ر  ش��ود  م��ي  ۱-درخواس��ت 
ح��وزه برنام��ه کاري و ب��ا اس��تفاده از مناب��ع قاب��ل 
دس��ترس، ب��ا حمای��ت اعض��ا و هم��کاري دفات��ر 
 مرتب��ط س��ازمان مل��ل و هم��کاران دیگ��ر، چال��ش 
توفان هاي شن و گرد و غبار را بررسي کرده و با شناسایي 
اطالعات مرتبط و زمینه هایي که از آنها اطالعات کافي 
در دسترس نیست با سیاس��ت گذاري و اقدام مناسب 

به ارزیابي بین المللي توفان هاي ش��ن و گرد و غبار در 
 قالب قطعنامه ۱۹۵/۷0 بپ��ردازد و بین این قطعنامه و 
تالش هاي متعدد در خصوص پایش کیفیت هوا براساس 

قطعنامه ۷/۱ هماهنگي به عمل آید.
2- درخواس��ت مي ش��ود دبیر اجرایي با تمامي دفاتر 
زیرمجموعه س��ازمان ملل در خصوص ایج��اد رویکرد 
هماهنگ ب��راي مبارزه با توفان هاي ش��ن و گرد و غبار 

همکاري الزم را به عمل آورد.
۳- از اعضاي س��ازمان دعوت مي کند تا توجه بیشتري 
بر پای��ش، جمع آوري اطالع��ات و داد و س��تد داده در 
خصوص تمامي موضوعات مرتبط با توفان هاي ش��ن و 
گرد و غبار، از جمله اثرات مخرب آنها بر محیط زیست 
و سالمت انسان داشته باش��ند تا زمینه هاي همکاري 

ش��مال- جنوب، جنوب- جنوب، و جنوب- ش��مال را 
فراهم ساخته و از داد و ستد دانش و بهترین راهکارهاي 
ممکن در مقابل پدیده حمایت به عمل آورند که در قالب 
سیاست هاي اتخاذ شده و در س��طح علمي و تکنیکي، 

ممکن و مناسب باشند.
 ۴- از اعضاي س��ازمان، بان��ک هاي توس��عه مناطق و 
دیگر م��واردي که توانای��ي حمایت مالي از پ��روژه ها و 
کارکردهاي منطقه اي دارند دعوت مي کند تا در مقابل 
طوفان هاي ش��ن و گرد و غبار همکاري الزم را به عمل 

آورند.
۵- درخواست مي شود دبیر اجرایي از چگونگي پیشبرد 
عملي شدن این قطعنامه به س��ازمان ملل گزارش ارایه 

دهد.

اعالم برنامه هاي ویژه هفته محیط زیست توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

قطعنامه دومین مجمع محیط زیست سازمان ملل در خصوص توفان هاي شن و گرد و غبار
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 مس��ئول روابط عمومی کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با اش��اره به تالش 
 همه جانبه س��پاه برای کمک به برگزاری ش��کوهمند مراس��م س��الگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( تاکید کرد: مکتب امام خمینی )ره( راهنمای همیشگی 

امت اسالمی در عرصه استکبارستیزی و حق طلبی است.
سردار سرتیپ دوم پاس��دار رمضان ش��ریف این مطلب را در آستانه گرامیداشت 
بیست وهفتمین س��الگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( معمار کبیر انقالب و 

بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد.
وی افزود: حفظ خط و س��یره حضرت امام )ره( و صیانت از میراث گرانقدر ایشان 
یعنی اصل والیت مطلقه فقیه برای جلوگیری از هرگونه تحریف و بدعت در مسیر 
انقالب اس��المی امری ضروری و تضمین کننده صیانت جامعه اس��المی از گزند 

فتنه ها و حوادث ناشی از توطئه های دشمنان اسالم ناب علیه کشور است.
سردار شریف ادامه داد: در منظومه اندیشه امام )ره( و مواریث فکری و فقهی معمار 
کبیر انقالب، اصل والیت فقیه و دکترین استکبارس��تیزی از اهمیت و درخشش 

خاصی برخوردار است.
 دکترین والیت فقیه ارمغان امام )ره( در عرصه حکومت داری است

سخنگوی سپاه پاس��داران انقالب اس��المی، دکترین والیت فقیه را ارمغان امام 
 خمینی )ره( در عرصه حکومت داری برای امت اس��المی قلم��داد و تصریح کرد: 

امام خمینی )ره(، دکترین والیت فقیه را در زمانه ای مطرح و برجسته سازی کرد 
که جهان تحت تاثیر دوگانه آمریکا - شوروی و اومانیسم غربی و سوسیالیسم شرقی 

به موجودی منفعل و برده تبدیل شده بود.
س��ردار ش��ریف، صیانت از این دو ش��اخصه مهم در گفتمان امام )ره( را یک نیاز 
راهبردی و پیش برنده به سوی اهداف و آرمان های انقالب دانست و گفت: انتخاب 
 و باور گزینش��ی اندیش��ه ها و مولفه های فکری و عملی حضرت امام )ره( و غفلت 
 از تمرکز ب��ر تمامیت منظومه اندیش��ه های ایش��ان، امر ناص��واب و بیانگر نوعی 
دغل بازی و شیادی در نگاه به آن شخصیت جاودانه و ماندگار و الهام بخش است 
 که مواردی از آن طی سال های گذشته تاس��ف عمیق رهروان و شیفتگان واقعی 

امام )ره( و دلسوزان انقالب و نظام را در پی داشته است.
 رهبر معظم انقالب ادامه دهنده واقعی راه امام )ره( هستند

 س��ردار ش��ریف رهبری معظم انقالب را تاللو و ادامه دهنده واقعی و شایسته راه 
امام خمینی)ره( دانست و تصریح کرد: تاریخ 27 سال اخیر انقالب اسالمی ایران 
به نیکی شهادت می دهد مقام معظم رهبری عالوه بر اینکه ادامه دهنده صدیق و 
شجاع راه امام و راهبردهای معمار کبیر انقالب اسالمی بوده اند، با طرح موضوعات 
جدید و متناسب با مقتضیات و شرایط زمانی، رویکرد نوینی از قابلیت ها و کارایی 
 اس��الم ناب، مقتدر و انقالبی را در معرض آحاد ملل و جوامع به ویژه نس��ل جوان 

در جامعه اروپا و آمریکا قرار دادند.
 آمادگی سپاه برای برگزاری باشکوه مراسم سالگرد ارتحال امام )ره(

مس��ئول روابط عمومی کل س��پاه با اش��اره به اهتمام س��پاه در برگزاری هر چه 
شکوهمند مراسم سالگرد ارتحال امام )ره( و ابالغیه سرلشکر محمدعلی جعفری 
فرمانده کل سپاه در این راستا گفت: مجموعه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
با الهام از منویات رهبری معظم انقالب در ایام س��الگرد ارتحال حضرت امام )ره( 
برگزاری نشست های بصیرت افزایی با هدف تبیین و روشنگری روند شکل گیری، 
پیروزی و تداوم انقالب اسالمی و نقش امام )ره( در این فرآیند بسیار مهم تاریخی 
و به ویژه تبیین ابعاد و زوایای ش��خصیت معمار کبیر انقالب اسالمی را در دستور 
کار خود قرار داده که جلسات منسجم و متعددی در سطح رده های سپاه و بسیج 

در سراسر کشور در حال برگزاری است. 
سردار ش��ریف با تش��ریح اقدامات و برنامه ریزی سپاه و بس��یج در قالب قرارگاه 
ش��هید فهمیده افزود: این قرارگاه ماموریت دارد که نسبت به بکارگیری رده های 
 امنیتی، نظامی و انتظامی و ایجاد هماهنگی و هدایت متمرکز فعالیت سازمان ها 
و دستگاه های مس��ئول مرتبط در حوزه های مختلف با هماهنگی ستاد مرکزی 
ارتحال حضرت امام )ره( در تامین امنیت و برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم 

اقدام کند.

وی ادامه داد: اعزام زائران به مرقد مطهر حضرت امام )ره( و ارایه خدمات ترابری 
و پذیرایی به آنها با بهره گیری از ظرفیت گسترده بسیج در دستور کار سپاه های 

استانی و مراکز بسیج در سراسر کشور قرار دارد.
 س��خنگوی س��پاه، فعال کردن کمیته های تخصص��ی قرارگاه ش��هید فهمیده 
در قالب ماموریت های محول��ه و بکارگیری هفت بالگرد هوانیروز س��پاه در این 
 زمینه را از دیگر اقدامات س��پاه در برگزاری هر چه باش��کوه تر مراس��م ارتحال 
امام )ره( برشمرد و گفت: سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با همکاری و مشارکت 
سایر نهادها و دستگاه های مسئول به ویژه نیروی انتظامی، تامین امنیت مراسم 
 و حفاظت از ح��رم مطهر و محیط پیرامون��ی آن را با بکارگی��ری نیروهای پایور 
و دانش آموختگان دانشگاه افسری و تربیت پاس��داری امام حسین )ع( برعهده 
دارد که با ی��اری خداوند متعال و کمک مردم ش��ریف ایران ای��ن ماموریت را به 
بهترین ش��کل به انجام خواهد رس��اند. وی از راه اندازی س��تاد گمش��دگان در 
 محدوده حرم مطهر توسط نیروی هوا فضای سپاه خبر داد و اظهار کرد: راه اندازی 
پست های امداد و اورژانس در محدوده حرم مطهر و نظارت بر امنیت غذایی زائران 
 و آماده سازی بیمارس��تان های سپاه از جمله بیمارس��تان فوق تخصصی بقیه ا... 
در تهران برای پاس��خگویی به نیازهای امداد و درمان از دیگر اقدامات س��پاه در 
خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به زائران و دوست داران حضرت امام )ره( است.

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز:

۳۵ درصد مدارس کشور
توسط خیرین ساخته شده است

با اختصاص 70 درصد از سهم سرقت خودروهای داخلی؛

پراید پر سرقت ترین
خودروی کشور است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

 بیماران خاص مجوز ورود به طرح زوج و فرد 
را دریافت می کنند

اخبار کوتاه

خبر

خبر نکته ها

 یکی از راه ه��ای کس��ب موفقیت در زندگی این اس��ت ک��ه با یک 
برنامه ریزی دقیق، هر کاری را در زمان خود و به موقع انجام دهید.

ش��یوا وکیلی روان ش��ناس تربیتی ح��وزه جوانان و خان��واده گروه 
اجتماعی باش��گاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: گاهی اوقات به دلیل 
برخی عوامل، در انجام به موقع فعالیت کوتاهی می کنیم و به نوعی 
 کار را پش��ت گوش انداخته و حوصله اج��رای آن را نداریم که البته 
 با رعایت نکاتی این موارد رفع می ش��ود. وی افزود: مهم ترین نکته 
در اجرای به موقع کارها برنامه ریزی اس��ت که با یادداشت مواردی 
 که باعث ع��دم انجام آن می ش��ود نیز م��ی توان برنام��ه ای دقیق 

و حساب شده  را تنظیم کرد.
وکیلی گفت: دید مثبت و ساده نسبت به کار، نقش مهمی در ایجاد 
 اش��تیاق به انجام آن دارد و به جای انتخاب هدف های کمال گرایانه 

یا بزرگ می توانید ابتدا از اهداف  مهم و واقعی تر شروع کنید.
روانشناس تربیتی تاکید کرد: برای اجرای راحت تر کارها می توانید 
فواید و ضررهای انجام آن را در زمان فعلی و در آینده یادداشت کنید 
و زمانی که پی به اج��رای هر چه زودتر کار ببری��د، قطعا برای اقدام 

شروع می کنید.

یکی از مصادیق عملی محرومیت زدایی، آس��فالت معابر اصلی و فرعی 
شهر است که این مهم از سوی مدیریت ش��هری تحت عنوان » نهضت 

آسفالت « دنبال می شود.
 از تابستان سال گذش��ته بود که نهضت آس��فالت معابر اصلی و فرعی 
در دس��تور کار ش��هرداری اصفهان ق��رار گرفت به ط��وری که رکورد 
پخش آسفالت طی سال های اخیر شکسته شد. برای این منظور سال 
گذشته90 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد تا معابر شهر اصفهان 
نونوار شود. از آنجایی که یکي از مهم ترین ویژگي هاي یک شهر پایدار، 
آسفالت مناسب معابر است، امسال نیز نهضت آسفالت معابر با جدیت 
دنبال می ش��ود. ش��هردار اصفهان در این باره می گوی��د: ارتقا کیفی 
بافت محالت و  افزایش کیفیت زندگی در ش��هر در اولویت برنامه های 

شهرداری قرار دارد.
مهدی جمالی ن��ژاد بیان می کند: در این راس��تا » نهضت آس��فالت « 
 معابر ک��ه کیفیت زندگی مردم را به ش��دت تحت تاثیر ق��رار می دهد 
از سال گذشته با جدیت دنبال شد و امسال نیز این مهم ادامه دارد. البته 
بخش زیادی از معابر اصلی شهر اصفهان در سال گذشته آسفالت شد و 

امسال بیشتر آسفالت معابر فرعی در دستور کار قرار دارد.
معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان نیز در این ب��اره می گوید: 
امسال70 میلیارد تومان براي آسفالت معابر شامل لکه گیري، زیرسازي 

و روکش آسفالت اعتبار در نظر گرفته شده است.
 ایرج مظفر با اش��اره ب��ه هزین��ه90 میلی��ارد تومانی آس��فالت معابر 
در سال گذشته ادامه می دهد: سال گذشته تمام بودجه آسفالت جذب 
ش��د چرا که حجم زیادی از معابر اصلی شهر آسفالت ش��د و این مهم 

خوشبختانه رضایتمندی شهروندان را به همراه داشت.
 وی با اش��اره به اینکه بودجه آس��فالت معاب��ر بر اس��اس برنامه ریزي 
به مناطق 15 گانه اختصاص پیدا مي کند، می گوید: ساماندهي آسفالت 

معابر اصلي و فرعي از اولویت اصلي پروژه هاي محله محوري است.
معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان حفاری های ش��رکت های 
تاسیس��اتی را مهم ترین عامل ایج��اد تخریب در آس��فالت معابر می 
 داند و عنوان مي کند: باید یک سری از مس��ائل زنجیر وار درست شود 

تا دیگر در شهر با این معضل مواجه نباشیم.
مظفر ادامه مي دهد: اگر بر حفاری ها نظارت شود و پس از حفاری ها نیز 

ترمیم درست انجام شود، شاهد خرابی آسفالت ها نخواهیم بود.
به گفت��ه وی مدیری��ت هماهنگ ش��هری م��ی تواند بس��یاری از این 
معض��الت را کاهش دهد و بای��د زمانی که ش��هرداري در حال احداث 
خیابان جدید است، شرکت های تاسیس��اتی بودجه پیش بینی کنند 
 و حف��اری ه��ا را همزمان با اح��داث خیاب��ان انجام دهن��د. در نهایت 
با توجه به روحیه جهادي مدیریت ش��هري اصفهان که در پروژه هاي 
شهري آش��کار بوده مي توان امیدوار بود که در شهرهیچ دست اندازی 

مشاهده نکنیم.

 عدم بازگ��و و ب��ه رخ کش��یدن نق��اط ضع��ف رفت��اری همس��رتان، یکی 
از راه های افزایش کیفیت زندگی است.

محمدرضا نظام��ی روان ش��ناس خانواده، اظهار داش��ت: یک��ی از راه های 
 ارتقای کیفی��ت زندگ��ی زوجین احت��رام متقاب��ل و مودب بودن نس��بت 
 به هم اس��ت ک��ه از طرف��ی نیز باع��ث احت��رام به خان��واده ه��ای یکدیگر 
می شود. وی در ادامه تصریح کرد: همسر خود را به عنوان مهم ترین شخصیت 
زندگی خود بدانید و همچنین برای حفظ سالمتی یکدیگر از هیچ کاری دریغ 
نکنید زیرا این باعث می شود که طرف مقابل بداند که تنها برای تامین مخارج 

زندگی ازدواج نکرده بلکه همیشه کسی هست که نگران سالمتی او باشد.
 نظام��ی اضاف��ه ک��رد: کم��ک در نگه��داری از فرزن��دان یک��ی دیگ��ر از 
 راه های ارتق��ای کیفیت زندگی اس��ت و همچنین بدرقه همس��ر در هنگام 
بیرون رفت��ن از خانه باعث مجذوب ش��دن زوجین برای یکدیگر می ش��ود. 
وی تاکید کرد: ش��ناخت نقاط ضعف رفتارهای همس��رتان بسیار مهم است 
 که بتوانید آن ها را ب��ه طور غیرمس��تقیم برطرف کنید ول��ی هرگز به ویژه 
در زم��ان دعوا نبای��د این نقاط ضع��ف را به رخ همس��رتان بکش��ید و از آن 
س��و اس��تفاده کنید. این روان ش��ناس خانواده در پایان گفت: به همسرتان 
 بگویی��د ب��ا تمام اف��رادی ک��ه تاکن��ون دیده ای��د تف��اوت دارد و نی��ز اگر 
می خواهید با ش��ما احساساتی برخورد کند، ش��ما هم با او احساساتی رفتار 

کنید.

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور با بیان 
اینکه۶00 هزار خیر مدرس��ه س��از در کشور 
داریم، گفت: ۳5 درصد مدارس کش��ور توسط 

خیرین ساخته شده اند.
محم��د رض����ا حافظ����ی در هج�دهمین 
 جش��نواره خیرین مدرسه ساز اس��تان تهران

که در س��الن همایش های صدا و سیما برگزار 
ش��د، گفت: فعالیت مدرس��ه س��ازی توسط 
 خیری��ن از 1۸ س��ال پی��ش آغاز ش��د و فکر

نمی کردیم این حرکت پرشور ادامه پیدا کند 
و هر سال مجاهدت مردم در این زمینه بیشتر 

و پرشورتر شود.
حافظی اضافه ک���رد: در ح�ال حاض�ر تع�داد 
۶00 ه�زار خی�ر م�درس��ه س���از در سراسر 
کش���ور وج�ود دارد و در جه�ان ه�زار خی�ر 
 مدرس���ه س��از به امر مدرس��ه س��ازی برای 

دانش آموزان ایرانی می پردازند.

ریی��س جامع خیرین مدرس��ه س��از کش��ور 
بیان ک��رد: در حال حاض��ر ۳5 درصد مدارس 
 توسط خیرین ساخته شده است و پیش بینی 
 م���ی کنی���م ضری���ب مش���ارکت م���ردم 

در مدرسه سازی به ۳7 درصد نیز برسد.
در این مراسم از تعدادی خیرین مدرسه ساز و 
همچنین محمدعلی نجفی به عنوان وزیر سابق 

وزارت آموزش و پرورش تقدیر شد.

رییس پلیس آگاهی ناجا با اش��اره به اینکه تنها یک 
مدل خودرو70 درصد سرقت ها را به خود اختصاص 
داده، گفت: پراید پر سرقت ترین خودروی کشوراست.

س��ردار محمدرضا مقیمی در نشس��ت خبری خود 
به ارایه آمارهایی درصدی از قت��ل و جرایم جنایی 
پرداخت و افزود: در سال گذشته۳1 درصد از قتل ها 
توسط بس��تگان مقتول انجام ش��د و البته این آمار 
نسبت به سال 9۳ کاهشی ۶ درصدی داشته است. 
وی با بیان اینکه ۳7 درصد قتل ها با سالح سرد انجام 
شده است، افزود: بیش��ترین انگیزه قتل درپی نزاع 
خیابان��ی و همچنین اختالفات قبل��ی با مقتول رخ 
می دهد. رییس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به سرقت 
مس��لحانه اظهار کرد: متاس��فانه در سال های اخیر 
سرقت های مسلحانه خشونت آمیزتر شده و برخی 

از این افراد هنگام سرقت مالباخته را می زنند.
 مقیم��ی در ادامه ب��ه فعالیت های ق��رارگاه مبارزه 
با سرقت اشاره کرد و افزود: در سال گذشته سرقت 

5 درصد کاهش داشته اس��ت. وی با تاکید بر اینکه 
برای کاهش سرقت باید دیگر دستگاه ها و مسئوالن 
هم کمک کنند، گفت: متاسفانه در موضوع سرقت 
خودرو90 درصد س��رقت ها مربوط به خودروهای 
داخلی است و در این بین تنها یک مدل خودرو70 
 درصد س��رقت ها را به خود اختصاص داده اس��ت، 
 این یعن��ی اگر تنها ای��ن یک مدل خودرو نس��بت 
به ایمن سازی وسیله خود اقدام کند سرقت خودرو 
کاهش چشمگیری پیدا می کند. وی ادامه داد: البته 
یک فرضیه می گوید خودرویی که بیشترین تعداد را 
دارد بیشترین سرقت را هم دارد؛ اما فرضیه دیگر هم 
می گوید که این خودروها فاقد ایمنی الزم هستند.

 مقیمی در پاس��خ ب��ه اص��رار درباره ن��ام خودرو 
با بیش��ترین تعداد س��رقت، گف��ت: پرخطرترین 
خودروی م��ا در س��رقت پراید اس��ت ک��ه البته 
شرکت های خودرو س��از قول هایی به ما داده اند 

تا نسبت به ایمنی آن اقدام کنند.

معاون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان 
گفت: صدور مجوزهای روزان��ه برای افرادی که نیاز 
جدی برای مراجعه به مرکز شهر دارند در قالب طرح 
جامع ترافیک��ی محدوده زوج و فرد در دس��تور کار 
است. علیرضا صلواتی اظهار کرد: برای اجرای طرح 
تعریف محدوده زوج و فرد در اصفهان در گام نخست 
درخواست افراد نیازمند از جمله پزشکان و بیماران 
خاص در خصوص واگذاری مجوز برای تردد در این 

محدوده مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح ک��رد: البته تدوین ط��رح جامعی برای 
 اس��تفاده همه ش��هروندان از ای��ن مج��وز و تردد 
در محدوده زوج و فرد به ص��ورت جامع نیز مطرح 
اس��ت. معاون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری 
اصفهان با بی��ان اینکه ای��ن طرح جام��ع با پلیس 
 راهور در کارگروه ویژه در حال بررسی است، گفت: 
از یک سال گذشته طرح مطالعاتی دقیق آماده شده 
که به شورای ش��هر و ش��ورای ترافیک استان ارایه 

شود که در صورت تصویب می تواند خدمات خوبی 
را برای ش��هروندان ارایه کند. صلواتی همچنین از 
در نظر گرفتن تس��هیالتی برای تردد اقشار مختلف 
 جامعه از جمله خبرن��گاران، کارمندان و ... در طرح 
زوج و فرد خب��ر داد. معاون حم��ل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان بیان داشت: از زمان اجرای طرح 
زوج و فرد در ش��هر اصفهان با کاهش 25 درصدی 

تردد در این محدوده روبه رو بوده ایم.

                         روان شناس تربیتی حوزه جوانان و خانواده؛

کار امروز را به فردا
موکول نکنید

با ادامه نهضت آسفالت معابر در سال جاری؛

 کوچه پس کوچه های شهر 
رنگ و لعاب تازه می گیرد

نقاط ضعف همسرتان را
بازگو نکنید

هرروز ش��اهد عرضه انواع مدهایی هستیم که نسخه 
آن البته آن س��وی مرزها پیچیده می شود. دراین بین 
جوانان عالقه بیش��تری ب��ه مدگرایی دارن��د و البته 

بیشتردرمعرض آسیب های آن قرار می گیرند.
واژه مد از زبان فرانسه گرفته شده و به معنای روشی 
 موقت اس��ت که طب��ق ذوق و س��لیقه اه��ل زمان، 
 طرز زندگ��ی، لباس پوش��یدن و ... را تعیین می کند. 
واژه مدل نیز از زبان فرانس��ه گرفته شده و به معنای 
الگو، نمونه و سرمش��ق اس��ت. بر این اساس، مدها و 
الگوها فرهنگی هستند که توس��ط بخشی از جامعه 
پذیرفته می ش��وند و دارای دوره ای کوتاهند و سپس 
فراموش می شوند و مدگرایی آن است که فرد سبک 
لباس پوش��یدن و طرز زندگی و رفت��ار خود را طبق 
آخرین الگوها تنظیم و به محض آنکه الگوی جدیدی 

در جامعه رواج پیدا کرد از آن پیروی کند.
 دلیل گرایش جوانان به فرهنگ و مدل های 

غربی و بیگانه چیست؟
غریزه تقلید دلیل گرایش به مدهای امروزی اس��ت، 
انس��ان به طور غری��زی از رفتارهایی ک��ه به نظرش 
زیباست تقلید می کند بر این اس��اس اگر این غریزه، 
صحیح اس��تفاده ش��ود موجب رفاه زندگ��ی و مایه 
سعادت و کمال انس��ان خواه�د ش��د، در این میان 
نباید از نق��ش خان��واده در مدگرایی جوان��ان غافل 
شد، پدر و مادر ازلحاظ ارتباط عاطفی، نزدیک ترین 
رابطه را می توانند با فرزندان خویش داش��ته باشند 

و عالوه ب��ر آن، الگویی در دس��ترس ب��رای فرزندان 
محسوب می ش��وند؛ بنابراین اگر والدین از مدل های 
غربی اس��تقبال کنند فرزن��دان نیز از آن��ان تبعیت 
خواهند کرد. باید توجه داشت که مدگرایی یک پدیده  

اجتماعی – روان شناختی است.
 چه کسانی بیشتر در معرض مدگرایی هستند 
افراد بی س��واد و کس��انی که از اعتمادبه نفس کمی 
برخوردارند بیش��تر در معرض تقلیدهای کورکورانه 
هستند؛ اما کس��انی که دانش کافی دارند با بررسی و 
تحقیق از روش��ی تقلید می کنند. البته در این زمینه 
باید رسانه ها نیز دست به کار ش��وند و با آموزش های 
مختل��ف و معرف��ی فرهنگ اصل��ی ایران��ی از تقلید 

کورکورانه جوانان پیشگیری کنند.
خودباختگی روح��ی و فراموش ش��دن اصلیت افراد 
یکی از مهم ترین مشکلی اس��ت که برای افراد ایجاد 
می ش��ود، بر این اس��اس اف��راد به زش��تی ها توجه 
نمی کنند و محب��وب خویش را از ه��ر نقص و عیبی 
منزه و مب��را می پندارند. تکرار ای��ن موضوع موجب 
ب��روز ناهنجاری های رفتاری می ش��ود ک��ه تعادل و 
س��المت جس��می و روانی و ش��خصیت فرد را دچار 
اختالل می کن��د که معلول الگوهای نامناس��ب و مد 
 زدگی و مد فریبی است. افراد باید مدگرایی به معنای 
تازه طلبی را از مد زدگی تفکی��ک کنند و با انتخاب 
الگوها و مدهای سالم بر رشد و شکوفایی خود اضافه 
کنند، اس��الم نیز با مدگرایی تا جایی موافق است که 

در جهت حفظ اصول و مبانی اعتقادی و ارزشی باشد.
 برگزاری جش�نواره های م�د و لباس تا چه 
 اندازه می تواند در پیش�گیری از گرایش افراد 

به مدل های غربی موثر عمل کند
باید توجه داشته باشیم اگر لباس ها از رنگ های شاد 
و زیبا که مناسب جوانان باش��ند طراحی شده باشند 
بیشتر می توان انتظار داشت تا افراد از آن ها استقبال 
کنند از این طریق می توانیم به ترویج فرهنگ ایرانی-

اس��المی کمک کنیم؛ بنابرای��ن اگر برگ��زاری این 
 جش��نواره ها به صورت ثابت باش��د تاثیر بیشتری را 
در ترویج فرهنگ اصی��ل ما دارد. البته رس��انه ملی 
 می تواند ب��ا تهیه فیلم ها و س��ریال هایی ک��ه در آن 
 از لباس های ایرانی اس��تفاده می ش��ود نقش موثری 
در ترویج فرهنگ استفاده از مد و لباس ایرانی داشته 

باشد و می تواند بخشی از سلیقه مردم را  تغییر دهد.
این نکته را باید مدنظ��ر قرارداد ک��ه  الگوهای افراد 
بر اس��اس باور و اعتقاد آنان ش��کل می گیرد. اصالح 
شناخت و تغییر باور افراد نقش مهمی در پیش گیری 
از گرایش به مدهای ناهنجار بیگانه دارد. آگاهی دهی 
و اطالع رس��انی نقش مهمی در از بین رفتن باورهای 
غلط دارد، به باوره��ای ذهنی اف��راد جهت می دهد 
و باورهای اصیل اس��المی و انقالب��ی را در آنان عمق 
می بخشد. از راه های علمی و روان شناختی، می توان 
بهترین راهکار را در زمینه تغیی��ر و اصالح  باورهای 

ناهنجار و تعمیق باورهای اصیل ارایه کرد.

سردار شریف:

آمادگی سپاه برای برگزاری شکوهمند مراسم ارتحال

نتیجه تقلید کورکورانه 
از فرهنگ های بیگانه 
چیست؟
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 دبیر بیست و شش��مین نمایشگاه ملی صنایع دس��تی گفت: یکی از غرفه ها 
در بیست و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی یک میلیارد تومان سفارش 
ثبت کرد و هیئت های تجاری که از هلند آمدند چند قرارداد با آن امضا کردند.

مدیرکل صادرات صنایع دس��تی بیان کرد: هدف ما از برگزاری نمایش��گاه 
تجاری صنایع دس��تی تنها خرده فروشی نیس��ت. ما نمی خواهیم با حضور 
در نمایشگاه طی ش��ش روز محصوالت صنایع دس��تی را بفروشیم و سپس 

در آن را ببندیم.
پوی��ا محمودیان ادام��ه داد: بای��د در فروش��گاه تجاری، س��فارش صورت 
 بگیرد. نمایش��گاه تجاری به معنای آن اس��ت که بین تاج��ر و تولید کننده 

در طوالنی مدت ارتباط برقرار شود و ادامه پیدا کند.
او اظهار امیدواری کرد: اگر بتوانیم در سال آینده تعداد روزهای نمایشگاه را 
افزایش دهیم، دو روز آن را برای مذاکره تج��اری می گذاریم و برای این کار 
میزهای کاری تشکیل می دهیم. امسال اولین تجربه میزبانی هیئت تجاری را 
داشتیم. قطعا تعداد هیئت های تجاری که سال آینده به این نمایشگاه دعوت 
می کنیم بیشتر خواهد بود. ما به یک کسب و کار طوالنی مدت فکر می کنیم.

دبیر بیس��ت و شش��مین نمایش��گاه صنایع دس��تی همچنین درباره اعالم 
برگزیدگان این نمایش��گاه، گفت: ممکن اس��ت اعالم برگزیدگان به دلیل 
افزایش تعداد غرفه ها نسبت به سال گذش��ته زمان بیشتری ببرد. به زودی 
اسامی20 غرفه برگزیده و30 غرفه برتر فروش صنایع دستی را اعالم می کنیم 
و شاید برای معرفی برترین ها مراسمی در سالن آمفی تئاتر سازمان میراث 

فرهنگی برگزار کنیم، گرچه هنوز تصمیم جدی برای این کار نگرفتیم.
او ادامه داد:20 غرفه برگزیده امس��ال برای س��ال آین��ده نیم بها و30 غرفه 
برتر فروش، تس��هیالت الزم برای شرکت در نمایش��گاه های خارج از کشور 
را می گیرند. اولی��ن غرفه برتر فروش می تواند از طرف مجری نمایش��گاه به 
صورت رایگان در نمایشگاه مسکو که در تیرماه برگزار می شود، شرکت کند. 

استان برتر نیز در یک نمایشگاه تخصصی ویژه آن استان شرکت می کند.
مدیرکل صادرات صنایع دستی همچنین درباره معیارهای انتخاب غرفه های 
برگزیده گفت: معیار غرفه های برتر را نیز با اسامی برترین ها اعالم می کنیم.

 محمودی��ان درب��اره آم��ار ف��روش چادره��ای عش��ایری نیز بی��ان کرد: 
فروش چادرهای عشایر نیز به صورت جدا اعالم می شود. برای مثال در چادر 
استان گلستان جدا از سوغاتی و خوراکی های محلی صنایع دستی هم عرضه 

شده است. در بین آنها نیز چادر زیبا و تمیز برتر را نیز اعالم می کنیم.
او درباره اینکه چرا جای مضیف خوزستان در بین چادرهای عشایری خالی 
 اس��ت، بیان کرد: بر اس��اس اعالم آمادگی استان ها چادر عش��ایرها حاضر 

شدند.
مدیرکل صادرات صنایع دستی اضافه کرد: نمایشگاه، کاستی ها و مشکالت 
خاص خودش را داش��ت، اما من نمایش��گاه امسال را دوس��ت داشتم؛ زیرا 
برخالف فش��ارهای بس��یاری که روی مس��ئوالن بود، فضایی به وجود آمد 
که تولیدکننده، صادر کننده، تاجر و بازرگان، فروش��گاه های نس��ل جدید، 
س��ایت های تجارت الکترونیک، فارغ التحصیالن دانشگاه ها کنار هم جمع 

شوند، همدیگر را بشناسند و با هم تعامل داشته باشند.

فروش یک میلیاردی
 غرفه ای در نمایشگاه صنایع دستی

برگزیدگان نخستین جش��نواره فیلم مدافعان حرم با حضور 
گسترده مسئوالن کشوری و لشکری و مقامات ارشد دولتی، 
فیلمس��ازان، هنرمندان و چهره های شناخته شده فرهنگی 
معرفی ش��دند. آیین اختتامیه نخس��تین جش��نواره فیلم 
مدافعان حرم دوشنبه 10 خرداد ماه در سالن مرکز همایش 
های بین المللی سازمان صداوس��یما برگزار شد. در ابتدای 
این مراس��م حمید یادروج دبیر جشنواره فیلم مدافعان حرم 

سخنرانی کرد.  
 نمایش آث�ار منتخب جش�نواره فیل�م مدافعان حرم 

در سینما و تلویزیون 
یادروج با بیان مقدمه ای درباره مدافعان حرم اظهار کرد: به نام 
خدایی که پیامبرش را امر کرد تا از حریم امن، راهی غربت شود 
تا مهاجرت الی ا... را به پیروان آخرین فرس��تاده اش بیاموزد. 
به نام خدای مهاجران الی ا...، آنان که گمش��ده1400 ساله 
خود را در کوچه پس کوچه های دمش��ق جستجو می کنند.  
 وی ادامه داد: آیا نباید خدا را ش��کر کرد؟ شکر برای زیستن 
در دوران کس��انی که س��ال ها فقط روایت مثل های شان را 
شنیده بودیم و همیشه چشم انتظار دیدارشان، امروز اما سرت 

را که بچرخانی شهری را می بینی پر از رویاهایت. 
مهاجران یکی یکی باز می گردند، حاال شهرمان دوباره شهید، 

جانباز، مادر، همسر و فرزند شهید دارد. 
 دبیر جش��نواره فیل��م مدافع��ان حرم ادام��ه داد: ح��اال ما 
چه خواهیم کرد؟ آیا می گذاریم گرد غربت بر غریب این وارثان 
راه احمد )ص( بنشیند یا در کاروان این گمنام زمین و آشنایان 
 آس��مان، کاری زینبی خواهیم کرد؟ لن��ز دوربین های مان 
کدام یک را ترجیح می دهد؟ هیجان ژست های روشنفکری یا 
برق چشم های فرزندی که در خان طومان جا گذاشته است؟ 
ننگ بر قلم و دوربینی که ننویسد و نبیند. بر مدافعان حرم این 

آخرالزمانی حسین چه می گذرد؟ 
وی همچنین خاطرنش��ان کرد: اینجا جان های عاشق هنوز 
 تش��نه کاری زینبی اند. ما این را از چش��م ه��ای بی خواب 
و جان های به خطر افتاده کس��انی فهمیده ایم که در معرکه 
تکفیریان و وارثان خدا به دنبال آسمانیان می گردند تا در میان 

مجاهدان خدا معلم ها را پیدا کنند. معلمانی که فاتحان فردا 
را می س��ازند. ما این را از روایت های عاشقانه ای فهمیده ایم 

که به اینجا آمده اند؛ نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم.
ی��ادروج در ادام��ه با خی��ر مقدم ب��ه تمامی س��ینماگران، 
مستندسازان، مسئوالن لشگری و کشوری و مردم فهیم ایران 
گفت: به قصد وظیفه، گزارشی از عملکرد نخستین جشنواره 
فیلم مدافعان حرم ارایه می کنم، نخس��تین جشنواره فیلم 
مدافعان حرم با همت خبرگزاری فارس و موسسه کتیبه نوای 
فاطمی و مرکز بسیج صدا و سیما کار خود را از بهمن ماه سال 
گذشته آغاز کرد. وی افزود: فراخوان این جشنواره از اسفندماه 
 94 منتش��ر ش��د. در ابتدا تصور می کردیم نهایت��ا150 اثر 
 به دبیرخانه ارسال می ش��ود، اما ارسال400 اثر برای شرکت 
در جش��نواره از تصورات ما فراتر بود. یادروج ب��ا بیان اینکه 
 مدافعان حرم امروزه بس��یار بس��یار مظلوم هس��تند، گفت: 
در فضای مجازی می بینید که می گویند مدافعان حرم پول 

می گیرند.
شاید این جرقه ای بود تا بخواهیم مظلومیت این شهدا را درک 
 کنیم و جشنواره ای برای تصحیح این نگاه برگزار کنیم. وی 
 در ادامه افزود: این جشنواره در هدف گذاری خود سعی کرد 
تا اثرهای ساخته ش��ده در زمینه ش��هدای مدافعان حرم را 
ارزیابی کند. آمار400 اثر آماری خوشحال کننده بود و گواه 
این مطلب است که این جش��نواره نوپا مخاطبان خوبی پیدا 
کرده اس��ت همین طور که این مطلب را می ت��وان از حضار 
حاضر در سالن متوجه شد. یادروج با بیان اینکه یک سری از 
سینماگران از نبود گونه فیلم کوتاه در بخش مسابقه شکایت 
داشتند، گفت: در پاسخ به این دوس��تان باید این توضیح را 
بدهم که بر خالف نماهنگ و مستند متاسفانه آثار سینمایی 
و کوتاه بسیار کمی در این حوزه ساخته شده است به همین 
دلیل آثار سینمایی بلند و کوتاه در بخش مسابقه این جشنواره 
 وجود نداش��ت. یک کلیپ کوتاه می تواند خیلی تاثیرگذارتر 
از آثار دیگر باشد. وی با بیان اینکه تالش می کنیم آثار ارسال 
شده به جشنواره در یک یا دو سالن سینمایی برای مخاطبان 
به نمایش گذاش��ته ش��ود، اظهار کرد: امیدوارم صدا و سیما 

 نیز با پخش این آثار کمک کنند م��ردم درباره مدافعان حرم 
به آگاهی برسند. 

جش�نواره فیلم مدافعان حرم ادای دینی به شهدای 
مدافع حرم است

حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی رییس دفتر 
مقام معظم رهبری در ابتدا با بیان این که برخالف کس��الت 
 خود برای ع��رض ادب و احترام به س��احت مقدس ش��هدا 
و خانواده های آنان تمایل به حضور در این مراسم داشته است. 
 وی همچنین بیان کرد: چه زیباست نام شهدای مدافع حرم 
برای این شهدا. کس��انی که جز برای جلب رضای پروردگار و 
دفاع از حرم حریم اهل بیت نیتی نداشتند. صادقانه و خالصانه 
جان خود را در کف گرفتند و دور از وط��ن خویش - اگرچه 

وطن اسالمی شان بود - جان به جان آفرین تسلیم کردند.  
گلپایگانی با اش��اره به آیات و روایاتی درباره شهیدان افزود: 
از خصوصیات شهید طبق حدیثی این است که اولین قطره 
خونی که برای رضای خدا از بدن ش��هید م��ی ریزد، خداوند 
همه گناهانش را می آمرزد و در هنگام ش��هادت دو فرش��ته 
 الهی همراهش هستند و گرد و غبار جنگ را از چهره اش پاک 
می کنند. وی با قدردانی برگزاری جشنواره فیلم مدافعان حرم 
توضیح داد: این که همت کردید و این مراسم را ترتیب دادید 
اندکی از ادای دینی اس��ت که می توان در برابر خانواده های 

محترم شهدا داشت.
 ریی��س دفت��ر مق��ام معظ��م رهب��ری همچنی��ن خطاب 
به خان��واده های ش��هیدان مدافع ح��رم حاضر در مراس��م 
 ادامه داد: شما س��رمایه گذاری بزرگی برای روز مبادای تان 
 کرده اید. بدون شک ش��هید ش��ما روز قیامت بدون شما پا 
در بهش��ت نخواهد گذاش��ت و این حق ش��فاعتی است که 
خداوند بزرگ به ش��هدا عنایت کرده اس��ت. وی با ارزشمند 
دانستن نزدیکی زمان برگزاری جشنواره فیلم مدافعان حرم با 
 سالروز رحلت بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد: 
امام خمین��ی )ره( با نهضت اله��ی و قیام خ��ود ارزش های 
فراموش شده اسالم را احیا کرد. ارزش هایی که در طول تاریخ 
توسط حاکمان جبار  فراموش شده بود، توسط امام خمینی 

)ره( زنده شد که از جمله این مکاتب شهادت است. تا پیش از 
انقالب ارزش شهادت برای مردم ما چندان روشن نبود. امام 
این ارزش را برای آن ها زنده کرد و با انقالب خود در همراهی 
با مردم که امام ش��ان را خوب می شناختند و نیک یاری اش 
 کردند حماسه آفرید. ملت ایران به امام خود جواب آری گفتند 
و با اس��تقبال عظیمی که مردم در زمان ورود امام به کش��ور 
 دیدید در تاریخ دیده نش��د و بدرقه ای باشکوه پیکر ایشان را 

به بهشت زهرا سپردند.
  حاتمی کیا: بر آس�تان عزم فیلمس�ازان درباره دفاع 

از حرم بوسه می زنیم 
ابراهیم حاتمی کیا رییس هیئت داوران نخستین جشنواره 
فیلم مدافعان حرم به قرائت متن بیانیه هیئت داوران پرداخت. 
وی گفت: آرزو داشتیم رنگین کمان طیف های مدافعان حرم 
 را می دیدی��م. ولی بعضی را غریبانه غای��ب دیدیم. خدا کند 
آن ها ثبت شده باشند. مدافعان حرم دل مشغولی های زیادی 
دارند ولی بارها خودشان به کم توجهی مدافعان دفاع مقدس 
اذعان داش��ته اند. وی خطاب به ایثارگران مدافع حرم بیان 
کرد: نس��ل مدافعان حرم فردا، تصویر م��ی خواهد و نه صرفا 
 خاطره نگاری. باید ثبت کرد ولو در قالب دوربین های کوچک 

تلفن های همراه. 
هیئت داوران اولین جش��نواره فیلم مدافعان حرم بر آستان 
 عزم همه فیلمس��ازان این مسیر بوس��ه می نهد و انشاا... این 
 حرمت گ��ذاران عزم ش��ان مورد قب��ول حضرت ح��ق قرار 

گیرد.
 بخش آخر مراس��م اختتامیه جش��نواره فیلم مدافعان حرم 
به اهدای جوایز برگزیدگان و آثار منتخب اختصاص پیدا کرد. 
علی عسگری رییس سازمان صداوسیما، سالمی، بروجردی، 
کارگر بنیاد، سیدنظام الدین موسوی مدیر عامل خبرگزاری 
 فارس، داری��وش ارجمن��د، ایروانی بازرس��ی و نظارت دفتر 
مقام معظم رهبری، ابراهیم حاتمی کیا، حس��ن خجس��ته، 
س��ردار ربانی، ابوالقاس��م طالبی جوایز برگزی��دگان بخش 
 های مختلف جش��نواره فیلم مدافعان حرم را روی سن اهدا 

کردند. 
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رادیو وتلویزیوناخبارکوتاه

سال گذش��ته نزدیک ایام ماه مبارک رمضان، برای نیش زدن به رسانه ملی 
در یک بازی عجیب رسانه ای، برخی رسانه ها سعی می کردند تداخل زمانی 
 خندوانه را ب��ا برنامه ماه عس��ل، رقابت رامب��د جوان با احس��ان علیخانی و

 سوژه های متنوعی را دستمایه قرار دهند، برای نقد ماه عسل. در یک ترفند 
رس��انه ای بس��یار جالب، در حالی که تا کمت��ر از چند روز دیگ��ر برنامه ماه 
عسل روی آنتن می رود، احس��ان علیخانی به برنامه خندوانه رفت و یکی از 

جالب ترین برنامه های سری جدید خندوانه ضبط شد. 
برنامه ای ک��ه وج��ود علیخان��ی و عی��ار رامبد ج��وان موجب تف��اوت آن 
با س��ایر قس��مت های خندوانه ش��ده اس��ت. این برنامه دوش��نبه شب  در 
 اس��تودیو اصل��ی خندوان��ه ضب��ط ش��د و ام��روز از ش��بکه نس��یم پخش 

می شود.

فیلمبرداری فیلم » سه حرفی، هشت عمودی « به نویسندگی و کارگردانی 
وحید بیطرفان به نیمه می رسد. 

فیلم » س��ه حرفی هش��ت عمودی « فیلمی اجتماعی در قالب روانشناسی 
 )س��ایکودرام( اس��ت که فلس��فه زندگی یک زوج ) به نام های پویان و بهار ( 
را نش��ان می دهد که به دلیل درگیری های ذهنی و کاری پویان زمانی دچار 

بحران طالق عاطفی شده اند.
 این فیلم دومین تجربه بیطرفان پس از فیلم » پنج ش��نبه ش��ب « است که 
در سال90 در ژانر وحشت ساخته شده بود.  مهران هادی، نیلوفر پارسا، عرفان 
میدانلو، فاطیما درس��تکار، فاطمه جوان بختی، صفا صوفی سیاوش، وحید 
بیطرفان، پرستو خوش حس��اب و ) با حضور ( رضا بیطرفان و حسام آریانفر 
بازیگران اصلی این فیلم هستند.  داستان فیلم مرتبط با مقوله جدول است. 

 یک مس��ابقه قرآنی به صورت زنده و ارتباط مستقیم بین اس��تودیوی الکوثر 
در تهران و اس��تودیوهای مس��تقر در دیگر کش��ورهای جهان برگزار و در ایام 
رمضان از تلویزیون پخش می شود. مدیر شبکه الکوثر ویژه برنامه های این شبکه 
جهانی را در ماه مبارک رمضان اعالم کرد. سید عباس انجام تاکید کرد، امسال 
نیز مانند سال های گذشته ویژه ترین برنامه شبکه در ماه رمضان یعنی مسابقه 
تلویزیونی قرآنی » إِنَّ لِلُْمتَِّقیَن َمَفاًزا « برگزار خواهد شد. نهمین دوره این مسابقه 
امسال در شب های ماه مبارک رمضان هر شب ساعت23:30 به وقت تهران با 
 حضور قاریانی از کشورهای مختلف جهان و با داوری داوران بین المللی برگزار 
خواهد شد. این برنامه هر ساله به صورت زنده و ارتباط مستقیم بین استودیوی 
الکوثر در تهران و استودیوهای مستقر در دیگر کشورهای جهان برگزار می شود. 
وی افزود: برنامه رمضان احلی، برنامه ای مف��رح و مخصوص افطار ماه مبارک 
رمضان است که هر شب بعد از افطار از شبکه جهانی الکوثر پخش می شود. این 
برنامه که در دفتر بیروت تولید می شود، دارای محورها و آیتم های متعددی از 
جمله معرفی میهمانان نخبه و زبده، اساتید و دانشگاهیان کشورهای عربی و 
هنرمندان و بازیگران سینماست. وی افزود: برنامه زنده حقایق التاریخ هر شب 
 ماه رمضان با حضور کارشناس��ان اهل تسنن و تش��یع به بررسی تاریخ اسالم 
 می پ��ردازد. مدی��ر ش��بکه جهانی الکوث��ر تاکید ک��رد: پخش ترتی��ل قرآن 
از حرم مطهر امام رضا )ع( از مشهد مقدس و حرم مطهر حضرت معصومه )س( 
از شهر مقدس قم نیز از دیگر برنامه های شبکه در این ماه است که از این اماکن 

زیارتی به روی آنتن می رود.

غالمرضا فرجی س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش گفت: در جلس��ه شورا،  
قرارداد فیلم س��ینمایی آب نبات چوبی در گروه س��ینمایی کوروش بعد از 
 دراکوال ثبت ش��د همچنین فیلم های عادت نمی کنیم، ایس��تاده در غبار و

 ننه نقلی به ترتیب با س��ر گروهی اریکه ایرانیان، زندگ��ی و ماندانا از امروز 
اکران می شود.

 وی اف��زود: از 16 خ��رداد م��اه ه��م ط��رح وی��ژه م��اه مب��ارک رمض��ان 
 در پردی��س های س��ینمایی آغ��از می ش��ود و پردی��س های س��ینمایی 
 م��ی توانند فیل��م هایی ک��ه در س��ال 95 اک��ران ش��ده و س��قف نمایش 
 ده هفته ای آنها به پایان رسیده را با اخذ حواله  بعد از سانس موظف به نمایش

 بگذارند. 
 فرجی خاطر نش��ان کرد: در ماه مبارک رمضان بهای بلیت در کلیه سینماها 

تا زمان افطار به صورت نیم بها و بعد از افطار به صورت کامل است.

ش��هر باران ویژه برنامه افطار ش��بکه یک سیماس��ت که قرار اس��ت در ایام 
 ماه مبارک رمضان با محور تشکیل خانواده هر ش��ب بعد از خبر ساعت 19 
روی آنتن برود.  احسان ارغوانی تهیه کننده ویژه برنامه افطار شبکه یک سیما 
با نام » شهر باران « است که سال گذشته برنامه » امروز هنوز تموم نشده « را 
روی آنتن داشت. به گفته احسان ارغوانی، » شهر باران « برنامه ای ترکیبی 
 با فضایی ش��اد و امیدبخش خواهد بود که هر روز بعد از خبر ساعت 19 آغاز 

می شود و تا پیش از مشروح اخبار ساعت 21 ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: مسایل اجتماعی از قبیل ازدواج و تشکیل خانواده، محور اصلی 
این برنامه است و هر شب متناسب با موضوع، دو یا سه گروه میهمان به این 
برنامه می آیند. میهمانان برنامه را اقشار مختلف جامعه تشکیل می دهند و 
تمام تالش تیم اتاق فکر برنامه این بوده که میهمانان از بطن جامعه باشند، 
 بنابراین از آدم های معروف و چه��ره مثل ورزش��کاران و هنرمندان گرفته 

تا هموطنان موفق و عادی کشور در این برنامه حضور پیدا خواهند کرد.
ارغوانی درباره دکور برنامه یادآور ش��د: دکور این برنامه فضایی روشن و شاد 

دارد و سعی کردیم متفاوت تر از دکورهای برنامه های مشابه باشد.
» ش��هر باران « به تهیه کنندگی و کارگردانی احسان ارغوانی کاری از گروه 
معارف اسالمی شبکه یک است که همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان هر شب 

به صورت زنده روی آنتن خواهد رفت.

احسان علیخانی
 باالخره به خندوانه رفت!

سه حرفی، 
هشت عمودی به نیمه می رسد

 برگزاری مسابقه قرآنی 
با ارتباط مستقیم بین استودیوی 

تلویزیون های اسالمی

تغییر قیمت بلیت سینماها
 در ماه  رمضان

روزه داران به » شهر باران « می روند
امیرحس��ین طالبی تهیه کنن��ده مجموعه های طنز مه��ران مدیری و 
مهران غفوریان درباره اینکه چ��را اکنون کمدی ها نم��ی توانند باعث 
خنده و ش��ادی مردم ش��وند، گفت: مهم ترین نکته این است که زمانه 
 عوض ش��ده اس��ت. من خاطرم هس��ت زمانی که که تهی��ه کنندگی 
مجموعه های مهران مدیری را بر عهده داشتم گاهی پیش می آمد که ما 
متن نداشتیم، اما مدیری و الله صبوری گاهی به صورت بداهه حرف می 

زدند و بازی می کردند و اتفاقا مخاطب هم لذت می برد.
وی ادامه داد: ما آن زمان باید کار خود را به روز می رساندیم و به همین 
دلیل گاهی پیش می آم��د که نتوانیم متن ها را به موقع برس��انیم ولی 
امروزه تکنولوژی های رس��انه ای باعث شده سطح دانش و بینش مردم 
باال برود و دیگر نمی توان بدون متن، مجموعه ای را پیش برد، حتی یک 

آیتم30 ثانیه ای هم باید برنامه ریزی شده باشد.
زیر آسمان شهر۱ خیابان ها را خلوت می کرد

تهیه کننده مجموعه های » جن��گ ۷۷ « و » پالک 14« درباره تفاوت 
مجموعه های طنز که پیش از این باعث شادی مردم می شد، اما امروزه 
کلیش��ه به نظر می رس��د، عنوان کرد: م��ا امروزه مجموع��ه کمدی به 
معنای س��ابق نداریم. من تهیه کنندگی » جنگ ۷۷ « و مجموعه هایی 
چون » ببخش��ید شما «، »90 ش��ب « و حتی سه س��ری »زیر آسمان 
 ش��هر« را برعهده داش��تم. به جرات می توانم بگویم هیچ کس تاکنون 
نتوانسته است سری اول س��ریال » زیر آسمان شهر « را که هر شب 45 
دقیقه روی آنتن می بردیم، بسازد. رضا عطاران نویسنده سری اول این 

مجموعه بود و بیش از نیمی از موفقیت سریال به خاطر او بود.
این تهیه کننده با اش��اره به سختی کار در س��اخت »زیر آسمان شهر« 
 عنوان کرد: ما در » زیر آس��مان ش��هر1 « بدعتی نو گذاش��تیم و شبی 
45 دقیقه کار ضبط می کردی��م که برای یک برنامه تلویزیونی بس��یار 
س��خت اس��ت. اکنون بهترین گروه های تلویزیونی تنها چند دقیقه در 
روز می توانند کار ضبط کنند. مخاط��ب در آن زمان کلیت برنامه را در 
 نظر می گرفت و از آموزش ها و سرگرمی که برایش ایجاد می شد، لذت 
می برد و به مس��ائل فنی کاری نداش��ت. درحالی که امروز مسایل فنی 
 هم برایش مهم ش��ده است و به س��ادگی نمی توان از کنار آنها گذشت. 
 به هر حال با ش��یوه ای ک��ه ما کار می کردیم » زیر آس��مان ش��هر1 « 

عالقه مندان بسیاری داشت و واقعا خیابان ها را خلوت می کرد.
هر شب طنز می ساختیم و هر شب دیده می شد

وی تصریح کرد: س��اخت درام راحت تر اس��ت و ای��ن مجموعه کمدی 
 اس��ت که س��ختی های فراوانی دارد چراکه ش��ما باید طراحی، فکر و 
برنامه ریزی بیشتری داشته باش��ید تا بتوانید مخاطب تان را بخندانید. 
از ط��رف دیگر در ده��ه۷0 مجموعه ه��ای کمدی برای م��ردم تازگی 
 داش��ت. اولین مجموعه طنز بعد از انقالب در این دهه با کارهایی چون 
 » ن��وروز ۷2 «، » پ��رواز5۷ « روی آنت��ن رفتن��د. » س��اعت خوش « 
به تهیه کنندگی زنده یاد سیدعلی س��منانی نیز در این دهه تولید شد 
که بیشتر از همه دیده شد و بعد از آن چند برنامه طنز هم در نوروزهای 

سال های بعد ساخته شد و سپس در سال ۷۷ » جنگ ۷۷ « تولید شد.
 تهیه کنن��ده مجموعه » ببخش��ید ش��ما « با اش��اره به بازیگ��ران این 
مجموعه های کم��دی توضیح داد: ما آن زمان از لح��اظ متن، بازیگری 
 و ضبط بس��یار راحت بودیم. بس��یاری از بازیگران و طنزپردازان امروز 
از همان س��ال ها ش��روع به کار کردند. خاطرم هس��ت سروش صحت، 
 مهران غفوریان، عارف لرستانی، رضا ش��فیعی جم و بیژن بنفشه خواه 
از جمله کسانی بودند که آن زمان وارد تلویزیون شدند. آن زمان مجموعه 
های طنز کم بود و ما هر شب کار را تحویل داده و روی آنتن می بردیم و 
هر شب هم کار دیده می شد. مردم از آثار طنز لذت بسیاری می بردند و 
شاید چون تکنولوژی رسانه ای دیگری نداشتند دور هم می نشستند و 

برنامه های تلویزیون را می دیدند، اما امروز همه چیز تغییر کرده است.
تقدیر گل آقا و الریجانی از » جنگ ۷۷ «

طالبی درباره انتقادهایی که آن زمان نس��بت به کارهای ش��ان مطرح 
می ش��د، بیان کرد: خدا آقای کیومرث صابری فومن��ی را رحمت کند 
که مدیریت هفته نامه » گل آقا « را بر عهده داش��ت. خاطرم هست بعد 
از » جنگ ۷۷ « یک بار م��ا را دعوت کرد و ی��ک دوره از کتاب هایش و 
همچنین اشتراک یک س��اله مجله را به همه ما اهدا کرد، او کارهای ما 
را می پس��ندید و از کار ما تعریف بس��یاری کرد. علی الریجانی رییس 
 وقت سازمان صداوسیما هم در آن زمان از ما تقدیر کرد. خاطرم هست 
دو بار به دفتر او رفتیم؛ یک بار برای » جنگ ۷۷ « و یک بار برای س��ری 

اول » زیر آسمان شهر « و او ما را مورد تفقد قرار داد.

تفاوت های ساخت سریال طنز در دهه هفتاد با این دوره

یادروج: 

اینجاجانهایعاشقهنوزتشنهکاریزینبیاند
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خبر

رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 از رشد س��ه برابری ش��رکت های دانش بنیان صنعتی کش��ور در سال 94 

خبر داد.
 حس��ن آقاکثی��ری در همای��ش علم��ی راهب��رد دان��ش بنی��ان

  و نق��ش آن در اقتص��اد مقاومتی در ش��هرکرد، افزود: در س��ال گذش��ته 
 112 ش��رکت دانش بنیان صنعتی در کشور به ثبت رس��ید که در مقایسه 
با سال 93 که تنها 36 شرکت ثبت شده بود از رشد س��ه برابری برخوردار 

شده است.
 وی همچنی��ن از رش��د 5/5 براب��ر ص��دور مج��وز و گواهی ب��رای ایجاد 
واحدهای تحقیق و توس��عه در کشور خبرداد و گفت: س��ال گذشته 252 
 پروانه و گواهی برای ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه برای متقاضیان صادر 
شده که در مقایسه با 25 سال گذش��ته از رشد 5/5 برابری برخوردار بوده و 
درمقایسه با سال 93 که 89 گواهی و مجوز صادر شده بود، رشد سه برابری 

داشته است.
رییس مرکز توس��عه فناوری و صنایع پیش��رفته وزارت صنع��ت، معدن و 
 تجارت، الزمه رقابت در عرصه تجارت جهان��ی را هزینه در حوزه تحقیق و 
توسعه دانست و افزود: فرآیند اجرای ماده 4 قانون رفع موانع تولیدی رقابت 
پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور از مهم ترین برنامه های پیشنهادی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای گس��ترش تحقیق و توسعه در بخش صنعت 

کشور است.
با وجود اعالم برخی منابع رس��می مبنی بر رتبه دوم ای��ران پس از ترکیه 
در زمین��ه تولید عل��م در منطق��ه، آقاکثیری مدعی ش��د: ای��ران در بین 
21 کش��ور منطق��ه خاورمیان��ه در زمینه تولی��د علم در رتب��ه چهاردهم 
ق��رار دارد در عرصه جهانی نی��ز دارای رتبه 94 اس��ت که این امر نش��ان 
می دهد ک��ه بای��د بی��ش از پیش ب��ه مقول��ه اقتص��اد دانش بنی��ان در 
کش��ور توجه کرد.وی خاطرنش��ان ک��رد: بر اس��اس هدف گ��ذاری های 
انج��ام ش��ده در برنامه، ای��ران بای��د در س��ال 2017 در منطقه ب��ه رتبه 
 ده��م و درعرص��ه جهانی ب��ه رتب��ه 73 از نظر تولی��د علوم دان��ش بنیان 

دست یابد.
 آقاکثیری با بیان اینکه حمایت از بخش های دان��ش بنیان نیازمند تعامل
  همه بخش ه��ا و نهادهاس��ت، اف��زود: تعامل بخ��ش صنعت و دانش��گاه

 می تواند بستر مناسبی را برای تحقق این هدف فراهم کند.
نخس��تین همایش علم��ی راهبرد دان��ش بنی��ان و نق��ش آن در اقتصاد 
 مقاومتی به همت بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری و دانش��گاه شهرکرد 

برگزار شد.
 آش��نایی ب��ا گفتم��ان دان��ش بنی��ان و نق��ش آن در اقتص��اد مقاومتی، 
آش��نایی با حمایت های وزارت صنعت، معدن از شرکت های دانش بنیان، 
 آش��نایی با نحوه تاس��یس ش��رکت دانش بنیان، نقش پارک ه��ای علم و

  فناوری در اقتص��اد دانش بنی��ان و ارایه تجربی��ات مدیریتی در خصوص 
 ش��رکت های دانش بنیان از محوره��ای برگزاری این همای��ش یک روزه 

بود.

سه برابر شدن شرکت های دانش بنیان 
صنعتی کشور ظرف یک سال

نخس��تین نشس��ت ش��ورای هماهنگی دانش��گاه علوم 
 پزشکی منطقه هفت کشور با حضور استانداران، روسای 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و هیئت امنای 
این دانشگاه ها در استان های یزد، چهارمحال وبختیاری 

و اصفهان به میزبانی شهرکرد برگزار شد.
به گزارش ایرنا، رییس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداشتی ودرمانی چهارمحال و بختیاری در این نشست 
گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگی، دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی کشور به 10 منطقه تقسیم 

شده است.
مرتضی هاش��م زاده افزود: این تقس��یم بندی به منظور 
تبادل نظر و بررس��ی وضعیت و همچنی��ن فعالیت های 
دانش��گاه ها و دانشکده های علوم پزش��کی و تبادل نظر 
پیرامون نظام برنامه ریزی عملیاتی و چهارچوب عملکرد 

حوزه سالمت انجام شده است.
وی اظهار داش��ت: نخستین نشست ش��ورای هماهنگی 
دانشگاه علوم پزش��کی منطقه هفت کش��ور به میزبانی 
شهرکرد با حضور اس��تانداران و روس��ایی دانشگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشکی و هیئت امناهای استان های 

یزد، چهارمحال وبختیاری و اصفهان برگزارشده است.
وی با تبیین دستاوردهای طرح تحول سالمت در استان 
گفت: درسال جدید80 تخت بیمارستانی جدید در استان 

فعال می شود.
هاش��م زاده تعداد بیمارس��تان های زیرپوشش دانشگاه 

 عل��وم پزش��کی اس��تان را 10 بیمارس��تان اع��الم کرد 
 و گف��ت: تع��داد کل تخ��ت ه��ای فع��ال در ای��ن

 بیمارس��تان ها یک هزار و 200 تخت است که میانگین 
تعداد پرستار به ازای تخت های بیمارستانی در کل استان 

حدود یک درصد است.
وی راه ان��دازی بیمارس��تان بیم��اران خاص، توس��عه 
بیمارس��تان آی��ت اهلل کاش��انی و 200 تختخواب��ی 
 بروجن وهمچنین ایج��اد بخش بیماران س��رطانی را از 
طرح ه��ای مهم ح��وزه بهداش��ت و س��المت اس��تان 

چهارمحال وبختیاری عنوان کرد.
استاندارچهارمحال وبختیاری: 

طرح تحول سالمت ازطرح های موفق دولت یازدهم است

اس��تاندار چهارمحال وبختیاری با تبیی��ن اجرای موفق 
طرح تحول س��المت دردولت یازدهم گفت: اجرای این 
طرح تحول عمیقی در حوزه درمان و سالمت در کشور به 

وجود آورده است.
قاسم س��لیمانی دشتکی در نشست ش��ورای هماهنگی 
دانشگاه های علوم پزش��کی منطقه 7 کشور در شهرکرد 
با تاکید بر صیانت از دس��تاوردهای طرح تحول سالمت، 
اف��زود: در ای��ن ط��رح کاهش هزین��ه های درم��ان در 
بیمارس��تان، دسترس��ی آس��ان به دارو و بهینه س��ازی 

هتلینگ بیمارستان ها به خوبی اجرا شده است.
وی یادآور شد: هم اکنون 90 درصد مشکالت تامین دارو 
رفع ش��ده و 10 درصد مابقی مربوط ب��ه داروی بیماران 

خاص است که با برنامه ریزی مناس��ب وزارت بهداشت 
و درمان، امید رفع مشکالت این بخش نیز وجود دارد .

وی با بیان روند اجرای طرح های بیمارس��تانی دراستان 
چهارمحال وبختیاری از جمله بیمارستان 220تختخوابی 
بروجن، بیمارس��تان م��ال خلیفه و کوهرنگ و س��اخت 
بیمارستان در مرکز استان با کمک خیران اظهار داشت: 
رفع مشکالت مربوط به کمبود پزشک و داروخانه دربرخی 
مناطق به ویژه مناطق روس��تایی اس��تان از اولویت های 

اصلی حوزه سالمت است.
استاندار اصفهان: 

تامین نش�دن اعتبارات الزم، ت�داوم طرح تحول 
سالمت را با مشکل مواجه می کند

استاندار اصفهان نیز دراین نشس��ت گفت: تداوم اجرای 
طرح تحول سالمت به عنوان یکی از سه طرح مهم دولت، 
در صورت تامین نش��دن اعتبارات الزم با مشکل مواجه 

می شود.
رسول زرگرپور در نخستین نشس��ت شورای هماهنگی 
دانشگاه های علوم پزشکی منطقه 7 کشور در شهرکرد، 
از کمبود سه هزار تخت بیمارس��تانی در استان اصفهان 
خبرداد و اظهار داشت: براس��اس آمار در استان اصفهان 
 شش هزار تخت بیمارس��تانی نیاز اس��ت که هم اکنون 
 س��ه ه��زار تخ��ت بیمارس��تانی در ای��ن اس��تان فعال

است.
وی بر فعال سازی بخش خصوصی در حوزه سالمت تاکید 

کرد وگفت: راه اندازی بیمارستان های جدید در مناطق 
ش��هری و روس��تایی دورافتاده از مرکز اس��تان اصفهان 

ازاولویت های حوزه سالمت در این استان است.
وی در خصوص اشتباهات پزشکی نیز گفت: رسیدگی به 
این مسئله و اطالع رس��انی دقیق دراین زمینه باید مورد 

توجه قرار گیرد.
استاندار یزد: 

طرح تح�ول س�المت، حرکتی انقالب�ی درعرصه 
بهداشت و درمان است

اس��تاندار یزد اجرای طرح تحول سالمت در دولت تدبیر 
وامید را یک حرکت انقالبی در عرصه بهداش��ت، درمان 
 و آموزش پزش��کی ک��ه رضایت م��ردم را فراه��م کرده، 

دانس��ت. س��یدمحمد میرمحمدی در نشس��ت شورای 
هماهنگی دانشگاه های علوم پزش��کی منطقه 7 کشور 
در ش��هرکرد، اظهار داش��ت: این طرح به موجب کاهش 
هزینه بیماران و بهسازی مبلمان و هتلینگ بیمارستانی 
و گسترش فعالیت های بخش خصوصی در حوزه سالمت 

موجب رضایت مردم شده است.
وی گفت: هم اکنون استان یزد رتبه اول کشور را در زمینه 

سرانه پزشک و تخت های بیمارستانی فعال دارد.
به گفته میرمحمدی، هم اکنون ی��ک هزار و 400 تخت 
بیمارستانی دربخش خصوصی اس��تان یزد فعال است و 
افزایش یک هزار تخت بیمارس��تانی جدی��د نیز در حال 

تجهیز و راه اندازی است.

با حضور استانداران اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری؛

شهـرکرد میزبان نشست هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی
 منطقه 7 کشـور

930 مسجد در چهارمحال و بختیاری غبارروبی می شود

مس��ئول  ملک محم��دی  علیرض��ا  والمس��لمین  حجت االس��الم 
 مرک��ز رس��یدگی ب��ه ام��ور مس��اجد چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
در راستای استقبال از ماه مبارک رمضان 930 مسجد با حضور مسئوالن 

و مردم در این استان غبارروبی خواهد شد.
 مس��ئول مرکز رس��یدگی ب��ه ام��ور مس��اجد چهارمح��ال و بختیاری

 گفت: این مراس��م معنوی در راستای اس��تقبال از ماه مبارک رمضان و 
 پاکسازی مساجد در اواخر ماه شعبان با همکاری مسئوالن و مردم مومن 
این اس��تان انجام می ش��ود که از اجر معنوی دنیوی و اخ��روی فراوانی 

برخوردار است.
 وی بی��ان داش��ت: م��اه مب��ارک رمض��ان م��اه مهمان��ی خ��دا و 
 فرصت��ی ب��رای پاکس��ازی روح و تهذی��ب نف��س ب��رای نزدیک��ی ب��ا 
خداوند متعال است و مس��جد این فضای معنوی را برای مومنان فراهم 

می کند.
 حجت االسالم والمس��لمین ملک محمدی با اش��اره به اهمیت برگزاری 
 آیین غبارروبی مس��اجد تصریح کرد: مس��جد خانه خ��دا و یک فضای 
 معن��وی برای ان��س مومن��ان ب��ا پ��روردگار متع��ال اس��ت و تکریم و

  غبارروب��ی مس��اجد الزم و ضروری اس��ت که بای��د مورد توج��ه قرار 
گیرد.

وی خاطرنش��ان کرد: توس��عه و تجهیز مس��اجد چهارمحال و بختیاری 

 یک��ی از برنامه های اولوی��ت دار این نهاد در س��ال جاری اس��ت که باید
 اجرایی شود.

 مس��ئول مرکز رس��یدگی ب��ه ام��ور مس��اجد چهارمح��ال و بختیاری
  گف��ت: همزم��ان ب��ا م��اه مب��ارک رمض��ان برنامه ه��ای معن��وی،
  فرهنگ��ی ، دعاخوان��ی، محافل انس با قرآن، مراس��م احیای ش��ب قدر

 در مساجد سراسر این استان اجرا می شود.

۱۸00 نفر از آموزش های تخصصی 
هالل احمر بهره مند شدند

مراسم بزرگداشت شهدای مدافع 
حرم در شهرکرد برگزار می شود

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
یک هزار و 800 نفر از آموزش های تخصص��ی جمعیت هالل احمر 

چهارمحال و بختیاری بهره مند شدند.
محمد فروغی اظهار داش��ت: این تعداد نفر از آموزش های عمومی، 
امداد و نج��ات، حمای��ت ه��ای روانی، اس��کان اضط��راری، پیش 

بیمارستانی و نجات در آوار بهرمند شدند.
وی در ادام��ه عنوان ک��رد: دو ه��زار و 773 امداد گر درج��ه دار در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که با جمعیت هالل احمر 

چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.
مدی��ر عام��ل جمعی��ت ه��الل احم��ر اس��تان چهارمح��ال 
در دار  درج��ه  گ��ران  ام��داد  ای��ن  اف��زود:  بختی��اری   و 

 بخش ه��ای هدایت، حمای��ت و مش��ارکت در این اس��تان فعالیت 
می کنند.

وی با اشاره به اینکه ارایه خدمات درمانی به بیماران یکی از خدمات 
هالل احمر چهارمحال و بختیاری است، بیان کرد: بخش فیزیوتراپی 
جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری یکی از بخش های فعال 
حوزه خدمات درمانی است که این بخش به بیش از 400 نفر خدمات 

ارایه کرده است.

همزمان با س��الروز ارتحال 
ام��ام خمینی )ره( مراس��م 
ش��هدای  بزرگداش��ت 
مداف��ع حرم در ش��هرکرد 
برگ��زار می ش��ود.وحید 
رحمتی،اظه��ار داش��ت: 
مراسم بزرگداشت شهدای 
مدافع ح��رم ام��روز  پس 
از نم��از مغ��رب و عش��اء 

درمصالی بزرگ امام خمینی )ره( برگزار می شود.
 وی با اشاره به برنامه های این مراس��م افزود: مراسم بزرگداشت با حضور مداح

 اهل بیت ح��اج میثم مطیعی، روایتگر حاج حس��ین یکتا و حضور اس��تاندار 
 چهارمحال و بختیاری، فرمانده س��پاه قمربنی هاش��م)ع(، رییس حوزه های 
علمیه استان، خانواده ش��هدا و اعضای هیئت های مذهبی ش��هرکرد برگزار 

خواهد شد.
مسئول کانون والیت عاشقان شهرکرد افزود: مراسم دعای کمیل همزمان با 
ارتحال امام خمینی)ره( و بزرگداشت مقام شهدای 15 خرداد در مصالی بزرگ 

امام خمینی)ره( نیز برگزار می شود.

اخبار کوتاه
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۱00 میلیارد تومان تسهیالت به امور عشایر 
کشور اعطا می شود

کرمعلی قندالی رییس س��ازمان امور عشایر در دیدار با استاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری 100 میلیارد تومان 
تس��هیالت از طریق بانک کشاورزی به امور عش��ایر کشور اعطا 

می شود.
وی با اش��اره به برنامه های این س��ازمان در س��ال جاری افزود: 
تنوع درآمد یکی از برنامه های سازمان امور عشایر است چرا که 
اس��تفاده از مراتع برای چرای دام انصاف نیس��ت به همین علت 
درصدد تغییر درآمد عشایر در کشور هستیم.رییس سازمان امور 
عشایر یکی از راه های تغییر درآمد عشایر را کشت گیاهان دارویی 
عنوان و بیان کرد: کشت گیاهان دارویی در این استان به خوبی 

در حال انجام است.
قندالی با بیان اینکه ظرفیت خوبی برای توس��عه گردش��گری 
عشایری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
در راستای توسعه گردشگری عش��ایری در کشور مقرر گردید 
کارگروه عشایر تشکیل شود چرا که این کارگروه سبب تغییر در 

گردشگری کشور می شود.
 وی یک��ی دیگر از اقدام��ات در ح��وزه تغییر درآم��د را زنجیره 
 تولید گوش��ت قرمز عن��وان کرد و گف��ت: این کار در گذش��ته 
به صورت الحاقی بود که امس��ال مقرر گردی��د از منابع صندوق 

توسعه در قالب این طرح تسهیالت با کارمزد 10 درصد پرداخت 
شود.

 رییس س��ازمان امور عش��ایر با بیان اینکه در صندوق توس��عه 
 عش��ایر 35 میلیارد تومان اعتبار س��رمایه گذاری ش��ده است،

  تصری��ح کرد: ب��ا تدابیر اندیش��یده ش��ده ای��ن اعتب��ار به 90 
 میلیارد توم��ان افزایش می یابد ک��ه امیدواری��م بتوانیم با این

  اعتب��ار در طرح ه��ای مل��ی س��رمایه گذاری کنی��م، صندوق 
مل��ی برت��ر  از صندوق ه��ای  یک��ی   توس��عه عش��ایری 

 است.
قندالی با بیان اینکه در بحث انرژی و پنل خورش��یدی به عشایر 
کمک می شود، ادامه داد: 15 هزار خانوار عشایری مجهز به پنل 
خورشیدی می شوند چرا که پنل های خورشیدی آلودگی زیست 

محیطی ندارند.
 وی گف��ت: ب��رای تجهی��ز 220 خان��وار عش��ایری در کش��ور
  550 میلی��ارد توم��ان اعتبار در یک دوره 5 س��اله نیاز اس��ت
  ک��ه در ص��ورت تحق��ق ای��ن اعتب��ار تم��ام خانواره��ا مجهز

 به پنل خورشیدی می شوند و این یک کمک به زیست محیطی 
است.

 ریی��س س��ازمان ام��ور عش��ایر اف��زود: جایگزینی ان��رژی نو 

به جای س��وخت های فس��یلی یکی دیگر از برنامه های سازمان 
اس��ت چرا که پنل های خورش��یدی تنها برای روشنایی و شارژ 
باتری اس��تفاده می ش��وند و برای مصارف ضرروی دیگر کاربرد 

ندارند.
قندالی با اشاره به جمعیت باالی عشایر در کشور بیان کرد: اوایل 
انقالب اسکان 90 هزار خانوار عشایری نخستین برنامه ای بود که 

در این سازمان انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی اس��کان عشایر به عنوان وظیفه 
فرعی سازمان اس��ت و وظیفه اصلی آن ارایه خدمات به عشایر 

می باشد.
رییس سازمان امور عش��ایر گفت: دستگاه ها براساس وظیفه ای 
که دارند باید ب��ه این س��ازمان کمک کنند؛ چرا ک��ه اعتبارات 

محدودی دارد.
قندالی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان های 
شاخص به لحاظ ایل بختیاری اس��ت ؛چرا که ایل بختیاری یک 

برند معروف در کشور است.
وی افزود: تنها نگرانی ما در اس��تان عدم وجود ساختمان خوب 
است، ساختمان فعلی امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری 

در شأن عشایر و بختیاری های استان نیست.
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مفاد آرا
545/ 2 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

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

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

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

دفتر 944 
4- رای شماره 45185-1394/09/28 هیأت س��وم  آقاي قاسم مجتبائی 
به شناسنامه ش��ماره 192 کدملي 1290046281 صادره اصفهان فرزند 
کریم نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 228/41 مترمربع 
از پالک ش��ماره  3753 فرع��ی از 18  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند شماره   39267 مورخ 1360/04/02 

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

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

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

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

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

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

خانه 65  اصفهان  
11- رای ش��ماره 51870-1394/11/24 هیأت اول  آقاي علیرضا نجفي 
به شناس��نامه ش��ماره 60586  کدملي  1281033103  صادره اصفهان  
فرزند قدرت اله ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 590/13  مترمربع 
از پالک ش��ماره 2592و2624 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان که ازپالک 2592فرعي ازمالک رس��مي 
نصرت رفوگ��ران ازموردثبت صفح��ه 162 دفتر 158 ام��الک وازپالک 
 2624 فرعي ازمالک رس��مي زهرابهش��تي نژاد ازموردثبت صفحه 302 

دفتر 1067 امالک  
12- رای ش��ماره 51218-1394/11/17 هیأت دوم خانم مرضیه حبیبی 
طوقچی   به شناسنامه شماره 1705  کدملي 1286839637  صادره اصفهان  
فرزند عباس نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 
211 مترمربع از پالک ش��ماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

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

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

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

ازمالک رسمی علی مارانی 
16- رای شماره 50549-1394/11/10 هیأت دوم  خانم محبوبه صادقی 
برزانی به شناسنامه ش��ماره 100 کدملي 1290733090  صادره خمینی 
شهر  فرزند عباس ششدانگ ساختمان به مساحت  180  مترمربع از پالک 

شماره 237  فرعی از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدصادقی 

17- رای شماره 50535-1394/11/10 هیأت دوم خانم محبوبه رنجبریان 
رنانی  به شناسنامه ش��ماره 1577 کدملي 1293142166  صادره خمینی 
ش��هر  فرزند رضا  نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ ساختمان  به 
مساحت  151/12  مترمربع از پالک شماره 607 و611 و612  فرعی از  18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

89 دفتر 707 امالک  
35- رای ش��ماره 52320-1394/11/29 هیأت چه��ارم  آقاي محمدجان 
نثاری الدانی  به شناس��نامه ش��ماره  4  کدمل��ي 1289947082 صادره 
اصفهان فرزند  عباسعلی  نسبت به 53 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت  618/5  مترمربع از پالک شماره 108 فرعی 13 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان که در صفحات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

283  امالک  
47- رای ش��ماره 48305-1394/10/22 هی��أت دوم  خان��م زهرا کابلی 
دهچی به شناسنامه ش��ماره 613 کدملي 1284807274 صادره  اصفهان  
فرزند امیر مقدار س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ س��اختمان به مساحت 
194/87 مترمرب��ع از پ��الک ش��ماره662 فرع��ی از15  اصل��ی واقع در 
 اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 522 

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

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

ازسند 25644-91/5/7 دفترخانه 135 اصفهان  
50- رای ش��ماره 49425-1394/10/29 هیأت س��وم آقای اکبر حسنی 
ب��ه شناس��نامه ش��ماره 1311 کدمل��ي 6479533984 ص��ادره همدان 
فرزن��د قربانعلی نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 
 178/20 مترمربع از پالک ش��ماره 68 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رس��می آقای علی محمد س��لیمانی 

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

خانه 92 اصفهان  

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

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی قدیرعلی عسگری 
53- رای ش��ماره 50225-1394/11/06 هیأت اول آقای محمد صادقیان 
رنانی  به شناسنامه شماره  156  کدملي 1289955271  صادره  اصفهان  
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
309/45  مترمربع از پالک شماره 453 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی قدیرعلی عسگری 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و389 و386 و103 دفاتر 243و643 و312 
66- رای ش��ماره 44996-1394/09/25 هیأت س��وم  خانم توران کابلي 
به شناسنامه ش��ماره 163 کدملي 1283069202 صادره اصفهان فرزند 
علي نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 356/30 مترمربع 
از پالک ش��ماره 216 فرعی از 9 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند ش��ماره 160326 م��ورخ 1386/12/06 

دفتر خانه 103 
67- رای شماره 45010-1394/09/25 هیأت سوم  آقاي علي ادوند طاهري 
به شناسنامه شماره 15282 کدملي 4170143329 صادره اصفهان فرزند 
علینقي نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 97/70 مترمربع از 
پالک شماره 751 فرعی از 26 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

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

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

نثاری الدانی 
ادامه در صفحه 9
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70- رای شماره 48291-1394/10/22 هیأت دوم  اقای هیبت اله نعمتیان 
سامانی به شناسنامه شماره 4040 کدملي 4620886505 صادره شهرکرد  
فرزند عربعلی  ششدانگ ساختمان به مساحت 121/29 مترمربع از پالك 
شماره 716 فرعی از 26  اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رس��می محسن پورش��یروی ازموردثبت صفحه 
273 دفتر 492 امالك را تأئید و رأي خ��ود را با حدود ذيل صادرمي نمايد 
.باقیدبه اينکه متقاضی طبق گواهی حصروراثت 9309973854100067 
مورخ 93/3/15 فوت نموده که وراث حین الفوت وی عبارتنداز  اقدس سده 
س��امانی زوجه و بهمن و لیدا نعمتیان سامانی پسرودختروی میباشندکه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ازمالك رسمی خانم اغا ايروانی 

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

480 دفتر 149 امالك 
88- رای شماره 51818-1394/11/24 هیأت اول آقای محمدرضا فروزش  
به شناسنامه شماره 2138  کدملي  1284759229  صادره اصفهان  فرزند 
حسین نسبت به دودانگ مشاع از  شش��دانگ يکبابخانه به استثنابهاثمنیه 
اعیاني ان  به مساحت 127/49  مترمربع از پالك شماره 299  فرعی از 12  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 489 دفتر 731  امالك 
89- رای ش��ماره 51817-1394/11/24 هیأت اول اقای علي فروزش به 
شناسنامه شماره 40355  کدملي  1280292687  صادره اصفهان  فرزند 
حسین نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ يکبابخانه به استثنابهاثمنیه 
اعیاني ان  به مساحت 127/49  مترمربع از پالك شماره 299  فرعی از 12  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

579 و 581 دفتر36 از مالکین رسمی عباس و خديجه احمدی رنانی
104- رای ش��ماره 52334-1394/11/30 هیأت س��وم آق��ای حبیب اله 
نصراصفهانی به شناسنامه ش��ماره  100  کدملي 1290123322 صادره 

اصفهان فرزند  غالمعلی  نس��بت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
ساختمان به مساحت  177/63  مترمربع از پالك شماره 481 فرعی 5 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ثبت شده 

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

69 دفتر 781
106- رای شماره 52405-1394/11/30 هیأت سوم آقای علی اکبرمحمدی 
عبده وند به شناسنامه ش��ماره 200 کدملي 5559368271 صادره بازفت 
فرزند محمدتقی  نسبت به ششدانگ يك باب س��اختمان به مساحت 130 
مترمربع از پالك ش��ماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان از مالك رس��می محمود کمالی اندوانی از سند شماره 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ملك غرب اصفهان از مالك رسمی احمد ذوالفقاری
122- رای ش��ماره 52968-1394/12/04 هیأت س��وم آقاي محمدعلی 

نصراصفهانی به شناسنامه شماره  2843  کدملي 1284968979 صادره 
اصفهان فرزند  عباس  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت  262/42  مترمربع از پالك شماره 648 فرعی 5 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دفتر 198 از مالك رسمی فاطمه باقرصاد
138- رای شماره 52239-1394/11/29 هیأت سوم خانم نرگس مرادی 
تهرانی  به شناسنامه شماره  1747  کدملي 1289048411 صادره اصفهان 
فرزند  عباس  نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ يك باب ساختمان 
به مس��احت  180  مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلي واق��ع در اصفهان 
 بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غ��رب اصفهان از مالك رس��می رضارضائی

 کوجانی 
ادامه در صفحه 10 
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139- رای شماره 52240-1394/11/29 هیأت سوم خانم شیوا حاجیان 
سه پله  به شناسنامه شماره  500  كدملي 1284864804 صادره اصفهان 
فرزند  ناصر  نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان 
 به مساحت  180  مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلي واقع در اصفهان

 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می رضارضائی 
كوجانی 

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

وربابه وزینب نصری نصر ابادی
141- رای شماره 50285-1394/11/06 هیأت سوم خانم زینت نصري 
نصرآبادي به شناسنامه ش��ماره 1526 كدملي 1283485680 صادره 
اصفهان فرزند محمود نسبت به  س��ه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
ساختمان  به مساحت 134/02 مترمربع پالك ش��ماره 868 فرعي از 5 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی اقدس وربابه وزینب نصری نصر ابادی  
142- رای شماره 52106-1394/11/27 هیأت سوم آقاي قاسم حیدري 
خرم اباد به شناس��نامه ش��ماره 1 كدملي 1249640075 صادره نائین 
فرزند حسین نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 209 
مترمربع پالك ش��ماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فضل اله رستمی
143- رای شماره 50280-1394/11/06 هیأت سوم آقاي وحید موقن 
به شناسنامه ش��ماره 7 كدملي 6339845800 صادره شهركرد فرزند 
عنایت اله  نسبت شش دانگ یک باب مغازه  به مساحت 54/29 مترمربع 
پالك شماره122 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از سند ش��ماره    82747 مورخ 1385/11/26 دفتر 

خانه 98 اصفهان
144- رای ش��ماره 50294-1394/11/06 هی��أت س��وم  آقای مهدی 
ذوالفق��اری به شناس��نامه ش��ماره 3 كدمل��ي 1290749744 صادره 
اصفهان فرزند رضا  نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 184/50 مترمربع از پالك شماره 66  اصلی واقع 
 در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می

 احمد ذوالفقاری
145- رای ش��ماره 50293-1394/11/06 هیأت س��وم  آقای مسعود 
ذوالفقاری به شناس��نامه ش��ماره 215 كدملي 1293192643 صادره 
اصفهان فرزند رضا  نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 184/50 مترمربع از پالك شماره 66  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمد 

ذوالفقاری
146- رای ش��ماره 50287-1394/11/06 هی��أت س��وم  آق��ای رضا 
ذوالفقاری به شناس��نامه ش��ماره 41 كدمل��ي 1290017530 صادره 
اصفهان فرزند احمد  نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
396/90 مترمربع از پالك شماره 66  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمد ذوالفقاری
147- رای شماره 50295-1394/11/06 هیأت سوم خانم منور پردل به 
شناسنامه شماره 4 كدملي 1159769303 صادره فریدن فرزند حسین  
نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 95/09 مترمربع از 
پالك شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حاج مهدی كریمی
148- رای ش��ماره 50288-1394/11/06 هی��أت س��وم  خانم فاطمه 
حسینی عاشق آبادی  به شناسنامه ش��ماره 16 كدملي 1290148759 
صادره اصفهان فرزند میرزا  نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 262/35 مترمربع از پالك ش��ماره 66  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمد ذوالفقاری

149- رای شماره 54400-1394/12/22 هیأت اول آقای فتح اله دانش 
پور به شناسنامه ش��ماره 256  كدملي 1290116318  صادره خمینی 
شهر  فرزند  حسین  شش��دانگ كارگاه به مساحت  160/93 مترمربع از 
پالك شماره 2040 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی خانم اغا فتحی ازموردثبت صفحه 

29 دفتر 59 امالك
150- رای ش��ماره 54411-1394/12/22 هی��أت اول آقای احمدرضا 
بنکدار آفارانی به شناسنامه شماره 2100  كدملي 1282952145  صادره 
اصفهان  فرزند  علی  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  269/80  مترمربع 
از پالك شماره 37 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالکان رس��می صدیقه صادقی برانی ولیلی 

رفیعی افارانی
151- رای ش��ماره 54414-1394/12/22 هی��أت اول اق��ای محم��ود 
باقرصاد به شناسنامه ش��ماره 10063  كدملي 1283209977  صادره 
اصفهان  فرزند  باقر  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  237/07  مترمربع 
از پالك شماره 786  فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می فاطمه بیگم وباقروعبدالحسین 

باقرصاد ازموردثبت صفحه 434و443و446 دفتر 133 امالك
152- رای ش��ماره 54418-1394/12/22 هی��أت اول خانم زهرا جان 
نثاری الدانی به شناسنامه ش��ماره 10  كدملي 1290184798  صادره 
اصفهان  فرزند  محم��ود شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت  137/53  
مترمربع از پالك شماره 218  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 374 دفتر 6 امالك 
 وازمالک رس��می جواهرنصرنصرابادی ازموردثبت صفحه 375 دفتر

 726 امالك
153- رای ش��ماره 54551-1394/12/24 هی��أت اول خانم زینب نصر 
اصفهانی  به شناسنامه ش��ماره 1271731290  كدملي  1271731290  
صادره اصفهان  فرزند  حس��ین نس��بت به دودانگ مشاع از  ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 87/59  مترمربع از پالك ش��ماره 395 فرعی از 
5  اصلي واق��ع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان 
ازمالک رس��می مقداری س��هم االرث وی ازحس��ین نصراصفهانی و 
 از نوروزعلی نصراصفهان��ی ونصرت نص��ری نصرابادی وعصمت 
نصراصفهانی  ازموردثبت صفحه 371و374و445و448 دفتر 7و242 

امالك
154- رای ش��ماره 54549-1394/12/24 هیأت اول  اقای مهدی نصر 
اصفهانی  به شناسنامه ش��ماره 1271937638  كدملي  1271937638  
صادره اصفهان  فرزند  حسین نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 87/59  مترمربع از پالك شماره 395 فرعی از 5  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 
رسمی مقداری سهم االرث وی ازحسین نصراصفهانی و از نوروزعلی 
نصراصفهانی ونص��رت نصری نصرابادی وعصم��ت نصراصفهانی  

ازموردثبت صفحه 371و374و445و448 دفتر 7و242 امالك
155- رای شماره 54545-1394/12/24 هیأت اول  اقای صالح رفیعی  
به شناسنامه شماره 2484  كدملي  1293151238  صادره خمینی شهر  
فرزند  حسن  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150/63  مترمربع از پالك 
ش��ماره 3750 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مرادكلیمی ازموردثبت صفحه 174 

دفتر 175 امالك
156- رای شماره 54506-1394/12/24 هیأت اول  اقای محمد باقرصاد 
به شناسنامه شماره 28  كدملي 1290336131  صادره اصفهان  فرزند  
باقر  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  209/13  مترمربع از پالك شماره 
786  فرع��ی از 17  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی فاطمه بیگم وباقروعبدالحسین باقرصاد 

ازموردثبت صفحه 434و443و446 دفتر 133 امالك
157- رای شماره 54518-1394/12/24 هیأت اول اقای فضل اله دواشی 
بردشاهی  به شناسنامه ش��ماره 1222  كدملي  4621137743  صادره 
ش��هركرد  فرزند عبدالرحیم  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 128/35  
مترمربع از پالك شماره 45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن جزینی
158- رای شماره 54579-1394/12/24 هیأت اول اقای علی یار دهاقانی 
به شناسنامه شماره 24  كدملي  6339548164  صادره شهركرد  فرزند 
فرج اله  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131/73  مترمربع از پالك شماره 
3686  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حبیبه سلطان ظهرابی رنانی 
159- رای ش��ماره 54558-1394/12/24 هی��أت اول  اق��ای مصطفی 
زینلی رنانی  به شناسنامه شماره 410  كدملي  1290032343  صادره 
 اصفهان  فرزن��د براتعلی  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 198/89  
 مترمرب��ع از پالك ش��ماره 34  اصل��ي واق��ع در اصفه��ان بخش 14 
 حوزه ثبت مل��ک غ��رب  اصفه��ان ازمالک رس��می زهرا اس��ماعیلی

 گنهرانی 
160- رای شماره 54828-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي امیرساالر 
كیهان پور به شناسنامه ش��ماره 1275285430 كدملي 1275285430 
صادره اصفه��ان فرزند غالمرضا نس��بت به 4/5 س��هم از 11 س��هم 
شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 494/93 مترمربع از پالك شماره 
861  فرعی5 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب 
اصفهان كه متقاضی مالک رس��می در صفح��ه 573 دفتر32 به موجب 
 سند شماره ی 9355 – 91/11/14 دفتر 337 مالک 4/5 سهم از 11 سهم

 ششدانگ
161- رای ش��ماره 49199-1394/10/28 هی��أت چه��ارم خان��م 
مرضی��ه عباس��ی بهارانچ��ی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 1800 كدملي 
 1283014841 صادره اصفهان فرزند اصغر نس��بت به شش��دانگ یک

 باب خانه به مس��احت 352 مترمرب��ع از پالك ش��ماره 334 فرعی 15 
 اصلي واق��ع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثب��ت ملک غ��رب اصفهان 
 ك��ه در صفح��ه 112 دفت��ر 514 مال��ک 2 س��هم مش��اع از 22 س��هم

 ششدانگ
162- رای شماره 54374-1394/12/22 هیأت دوم  خانم ناهید سلیمی 
دارابخانی به شناس��نامه ش��ماره 771  كدملي 3256375936  صادره 
كرمانشاه  فرزند خیدان  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  
به مساحت  140   مترمربع از پالك شماره 1318 فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

199 دفتر 380 امالك
163- رای شماره 54373-1394/12/22 هیأت دوم  آقای محمدسلطانی 
به شناسنامه شماره 11604  كدملي 1283225379 صادره خمینی شهر  
فرزند مصطفی  نسبت به س��ه دانگ مشاع از  شش��دانگ ساختمان  به 
مساحت  140   مترمربع از پالك ش��ماره 1318 فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

199 دفتر 380 امالك
164- رای ش��ماره 54380-1394/12/22 هی��أت دوم آق��ای مرتضی 
شریفی رنانی به شناسنامه شماره 379  كدملي 1290741719  صادره 
خمینی ش��هر  فرزند نوروز ششدانگ س��اختمان  به مساحت  323/50   
مترمربع از پالك شماره 691 و692 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غ��رب  اصفه��ان ازس��ند 92/8/18-5502 

دفترخانه 252 اصفهان
165- رای ش��ماره 54236-1394/12/19 هیأت دوم  آقای سید اصغر 
واعظ به شناسنامه ش��ماره 4  كدملي 1289992606  صادره اصفهان 
فرزند سیداكبر ششدانگ س��اختمان به مساحت 220  مترمربع از پالك 
ش��ماره 395 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج محمدصادقی ازموردثبت صفحه 

255و258 دفتر 196 امالك
166- رای ش��ماره 54227-1394/12/19 هی��أت دوم  آقای مرتضی 
علی جان��ی رنانی به شناس��نامه ش��ماره 94  كدمل��ي 1290161127  
صادره خمینی ش��هر  فرزند حس��ین ششدانگ س��اختمان به مساحت 
203/17  مترمربع از پالك ش��ماره 3423 فرع��ی از 18 اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 65 

دفتر 75 امالك 
167- رای ش��ماره 54233-1394/12/19 هی��أت دوم  خان��م مائ��ده 
بارودك��و ب��ه شناس��نامه ش��ماره 93302  كدمل��ي 1281927678  
 صادره اصفهان فرزند س��یدعلی شش��دانگ س��اختمان به مس��احت
  130  مترمرب��ع از پ��الك ش��ماره 28 اصل��ي واق��ع در اصفه��ان

  بخ��ش 14 ح��وزه ثب��ت مل��ک غ��رب  اصفه��ان ازمال��ک رس��می 
رضا موذنی 

168- رای شماره 7173-1394/03/28 هیأت سوم خانم مهری سادات 
حسینی رنانی به شناسنامه شماره 453 كدملي 1290903689 صادره 
اصفهان فرزند س��یدمحمود نسبت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ 
یک باب س��اختمان ب��ه مس��احت 205/98 مترمربع از پالك ش��ماره  
3753 فرعی 18 اصل��ي واقع در اصفه��ان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان ازسندش��ماره 2909 مورخ 1380/2/31 دفترخانه 112

 اصفهان
169- رای شماره 42341-1394/08/29 هیأت سوم  آقاي اكبر مهدور 
به شناسنامه ش��ماره 272 كدملي 6219555775 صادره فریدن فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 149/23 مترمربع 
از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی مهری الهیجیان
170- رای ش��ماره 50548-1394/11/10 هی��أت دوم  اق��ای محم��د 
خدنگی جوانی به شناسنامه شماره 508 كدملي 1291121161  صادره 
اصفهان  فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت  164  مترمربع از پالك شماره 582  فرعی از  16  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 89/9/7-54680 

دفترخانه 108 اصفهان
171- رای ش��ماره 50546-1394/11/10 هی��أت دوم  خان��م طاهره 
خدنگی جوانی به شناسنامه ش��ماره 19 كدملي 1290333521  صادره 
اصفهان  فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت  164  مترمربع از پالك شماره 582  فرعی از  16  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 89/9/7-54680 

دفترخانه 108 اصفهان
172- رای ش��ماره 26820-1393/11/07 هیأت دوم  آقای محمد علی 
نصر آزادانی به شناسنامه ش��ماره 37    كدملي 1290082537 صادره 
اصفهان فرزند رمضان  شش��دانگ س��اختمان  به مس��احت 156/06  
مترمربع از پالك شماره   337   فرعی از  7  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محمد علی نصر آزادانی

173- رای ش��ماره 52353-1394/11/30 هیأت چهارم  آقاي حس��ن 
بابائی  به شناسنامه ش��ماره  13  كدملي 5499342695 صادره تیران 
فرزند  غالمرضا  نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت  
117/70  مترمربع از پالك شماره 364 فرعی 12 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان كه متقاضی به موجب اس��ناد 
ش��ماره ی 30613 – 68/8/1 دفتر 94 و 4663 – 80/7/21 دفتر 105 از 

مالکین می باشد
174- رای ش��ماره 54827-1394/12/27 هی��أت چه��ارم  آقاي جواد 
تیموری جروكانی به شناسنامه شماره 111 كدملي 129093089 صادره 
اصفهان فرزند عباس نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 
157/87 مترمربع از پالك ش��ماره8 فرعی44 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از مالک رس��می 

حسین تیموری خریداری نموده است
175- رای شماره 51820-1394/11/24 هیأت اول خانم سمیه عبدالهي 
نیسیان به شناس��نامه ش��ماره 5538  كدملي  1287281982  صادره 
اصفهان  فرزند رضا  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137  مترمربع از 
پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمي سیدمحمدمهري دهنوي
176- رای شماره 51024-1394/11/13 هیأت دوم اقای مهدی نصری 
به شناسنامه شماره 53 كدملي 1290081158  صادره اصفهان  فرزند 
حسین  ششدانگ ساختمان به مساحت  161/33 مترمربع از پالك شماره 
342/3 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 430 دفتر 932 امالك
177- رای شماره 52431-1394/11/30 هیأت سوم آقاي مهدی نصری 
به شناسنامه ش��ماره 53 كدملي 1290081185 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 49/15 مترمربع از 
پالك شماره297فرعی15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از سند ش��ماره 70601 – 86/12/23 دفترخانه 25 و 

سند شماره 80213 -  1390/4/11 دفترخانه 25
178- رای شماره 50227-1394/11/06 هیأت اول خانم مریم پژوم  به 
شناسنامه شماره  53  كدملي 1229636358  صادره  خوانسار  فرزند 
علی ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  78/48  مترمربع از پالك شماره 67  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی فتح اله سدهیان 
179- رای ش��ماره 1360-1395/01/28 هی��أت اول آق��ای مه��دی 
 دهقانی  به شناس��نامه ش��ماره 2065  كدملي  1285006224  صادره

 اصفهان  فرزند محمدعلی شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت  199/80 
 مترمرب��ع از پالك ش��ماره 8/44  واق��ع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه
  ثب��ت مل��ک غ��رب  اصفه��ان ازمال��ک رس��می حس��ین تیم��وری

 جروكانی 
180- رای شماره 1341-1395/01/28 هیأت اول آقای محمد جان نثاری 
الدانی   به شناسنامه شماره 4  كدملي  1289947082  صادره اصفهان  
فرزند عباسعلی  ششدانگ یکباب مغازه به مس��احت  196  مترمربع از 
پالك ش��ماره 427و428  فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می غالمحسین جان نثاری 

الدانی كه بنامش درجریان ثبت است
181- رای ش��ماره 1566-1395/01/30 هی��أت اول آق��ای منوچه��ر 
شاهسوندی  به شناسنامه ش��ماره  23  كدملي 6219801202  صادره 
فریدن  فرزن��د میرزامحمود  شش��دانگ یکباب مغازه  به مس��احت 47  
مترمربع از پالك ش��ماره 67   اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیداسداله وسیدحسین حسینی 

عاشق ابادی
182- رای شماره 54511-1394/12/24 هیأت اول اقای مهدی مزروعی 
س��بدانی  به شناس��نامه ش��ماره 486  كدملي  1283021846  صادره 
اصفهان  فرزند كریم   ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 181/97  مترمربع 
از پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی حسین زارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 421 

دفتر 1055 امالك
183- رای ش��ماره 54514-1394/12/24 هیأت اول اقای نبی اله زارع 
بهرام ابادی  به شناسنامه ش��ماره 312  كدملي  1283019469  صادره 
اصفهان  فرزند مسیب   ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 199  مترمربع از 
پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی حسین زارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 421 

دفتر 1055 امالك
184- رای ش��ماره 1540-1395/01/29 هی��أت دوم آقاي  حمیدرضا 
زارع بهرام آبادي به شناس��نامه ش��ماره 122 كدمل��ي 1290466580 
ص��ادره خمینی ش��هر فرزند عباس��علي شش��دانگ یکباب مغ��ازه به 
مساحت 48/26 مترمربع پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 
 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محمدحسن ذوالفقاری

 عاشق ابادی
185- رای ش��ماره 34139-1394/05/30 هی��أت اول اق��ای  ول��ی اله 
جهانگیری  به شناسنامه شماره 1091  كدملي  6219342453  صادره 
فریدن  فرزند  یداله  ششدانگ  یکبابخانه مساحت   151/83  مترمربع از 
پالك شماره  508  فرعی از   40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین غفوری زاده
186- رای شماره 33645-1394/05/24 هیأت دوم خانم فاطمه نصری 
نصرآبادی   به شناسنامه ش��ماره  21  كدملي  1290021619  صادره  
اصفهان فرزند  مصطفی  شش��دانگ ساختمان  به مس��احت   179/70   
مترمربع از پالك ش��ماره   859  فرع��ی از  5   اصلي واق��ع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می گوهر سی منی 

ازموردثبت صفحه  329 دفتر 470  امالك
187- رای شماره 34091-1394/05/29 هیأت دوم اقای كریم دهقانی 
ناژوانی  به شناس��نامه ش��ماره  13  كدمل��ي  1290080550  صادره 
اصفهان  فرزند  امین اله  نس��بت ب��ه چهل وپنج حب��ه ونه-یازدهم حبه 
مش��اع از72حبه  ششدانگ س��اختمان  به مس��احت  143  مترمربع از 

 پالك ش��ماره  150  فرعی از 1   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه
  ثب��ت مل��ک غ��رب  اصفه��ان ازموردثب��ت صفح��ه 525 دفت��ر 295 

امالك
188- رای شماره 34092-1394/05/29 هیأت دوم خانم احترام نصر 
ازادانی  به شناس��نامه ش��ماره  873  كدمل��ي  1282925792  صادره 
اصفهان  فرزند  نعمت اله  نسبت به بیست وشش حبه ودو-یازدهم حبه 
مشاع از72حبه  ششدانگ ساختمان  به مساحت  143  مترمربع از پالك 
شماره  150  فرعی از 1   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 173 دفتر 918 امالك
189- رای ش��ماره 52446-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي عزیزاله 
بخشی آفارانی به شناسنامه شماره 10 كدملي 1289829489 صادره 
اصفهان فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یک باب مغاره به مساحت 
72/12 مترمربع از پالك شماره 2157 فرعی 12 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 509

 دفتر 413
190- رای ش��ماره 54029-1394/12/15 هیأت سوم آقاي محمد امین 
پاكزاد  به شناسنامه شماره  1215  كدملي 1142240320 صادره خمینی 
شهر فرزند  حسین  نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت  30/20  مترمربع از پالك ش��ماره 4503 فرعی 26 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندثبت شده در 

صفحات 482 و 479 دفتر 1018
191- رای شماره 54028-1394/12/15 هیأت سوم آقاي امیر پاكزاد  به 
شناسنامه شماره  964  كدملي 1141317621 صادره خمینی شهر فرزند  
حسین  نسبت به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب مغازه به مساحت  
30/20  مترمربع از پالك شماره 4503 فرعی 26 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندثبت شده در صفحات 482 

و 479 دفتر 1018
192- رای شماره 1197-1395/01/26 هیأت دوم  خانم فاطمه موسوی 
دره بیدی  به شناسنامه شماره 25  كدملي  5499804648   صادره تیران  
فرزند سید جالل نسبت به دودانگ وسه –چهارم دانگ مشاع از  ششدانگ 
ساختمان به مساحت  182/20  مترمربع از پالك شماره 626   فرعی از 
14  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 140 دفتر 857 امالك
193- رای ش��ماره1198-1395/01/26 هی��أت دوم  آقای محمد بهمن 
زیاری  به شناسنامه ش��ماره 31  كدملي  5499754470   صادره نجف 
آباد  فرزند  موس��ی قلی  نسبت به س��ه دانگ ویک –چهارم دانگ مشاع 
از  ششدانگ ساختمان به مس��احت  182/20  مترمربع از پالك شماره 
626   فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 106 دفتر 156 امالك
194- رای ش��ماره 35889-1394/06/19 هیأت چه��ارم خانم ملوك 
حاج عنایتی گورتانی به شناسنامه شماره 1604 كدملي 1283434547 
صادره اصفهان فرزند رجبعلی نسبت به یک و نیم دانگ از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 148/53 مترمربع از پالك شماره  20 فرعی از 15 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت شده 

در صفحه 127 دفتر 651 امالك
195- رای شماره 35890-1394/06/19 هیأت چهارم آقاي محمدحسین 
محققیان به شناسنامه شماره 1 كدملي 1291305858 صادره اصفهان 
فرزند ابراهیم نسبت به چهار و نیم دانگ از شش��دانگ یک باب خانه به 
مساحت 148/53 مترمربع از پالك ش��ماره  20 فرعی از 15 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت شده  در صفحه 
161 دفتر 52 و صفح��ه 124 دفتر 651 و سندش��ماره 676680 مورخ 

1364/5/21 دفتر 5 اصفهان
196- رای ش��ماره 38473-1394/07/21 هی��أت دوم اق��ای رض��ا 
ابراهیمی آفارانی   به شناس��نامه ش��ماره  33  كدمل��ي 1290007063   
صادره اصفهان  فرزند  حسین نسبت به س��ه دانگ مشاع از  ششدانگ 
ساختمان  به مساحت  152/63   مترمربع از پالك شماره   455  فرعی از 
 16   اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان از

مالک رسمی حس��ین رضائی برزانی ازموردثبت صفحه 394 دفتر 61 
امالك

197- رای شماره 38474-1394/07/21 هیأت دوم خانم فاطمه اعرابی 
كرس��کانی   به شناس��نامه ش��ماره  1  كدملي 1111647161   صادره 
فالورجان  فرزند  مرتضی قلی نسبت به س��ه دانگ مشاع از  ششدانگ 
ساختمان  به مس��احت  152/63   مترمربع از پالك شماره   455  فرعی 
از 16   اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رسمی حسین رضائی برزانی ازموردثبت صفحه 394 دفتر 61 

امالك
198- رای شماره 54563-1394/12/24 هیأت اول خانم ملیحه ربیعی 
طالخونچه به شناسنامه ش��ماره 961  كدملي  1284506975  صادره 
اصفهان  فرزن��د حبیب اله  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 109/83  
مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمد چراغی 
199- رای شماره 35597-1394/06/17 هیأت س��وم آقاي عباسعلی 
خدائی علی آبادی به شناسنامه شماره 24 كدملي 5499797072 صادره 
نجف آباد فرزند غالمعلی نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به 
مساحت 119/70 مترمربع از پالك ش��ماره 67 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی تقی جاللی عاشق 

آبادی
آراء اصالحی

1- رای شماره 3172-1395/02/14 هیأت سوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس به ش��ماره 3503 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي 
هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح اصالح مي گردد: 

مساحت 181/75 مترمربع صحیح است.
2- رای ش��ماره 52949-1394/12/04 هیأت س��وم با توج��ه به مفاد 
گزارش كارشناس به ش��ماره 35564 و با عنایت به اینکه طبق گزارش 
شماره فوق راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح 

اصالح مي گردد: پالك 5/146 صحیح می باشد.
3- رای ش��ماره 52950-1394/12/04 هی��أت س��وم ب��ا توج��ه ب��ه 
مفاد گزارش كارش��ناس به ش��ماره 35563 و با عنایت ب��ه اینکه طبق 
 گزارش ش��ماره فوق  راي هیأت ت��ا كنون اجرا نش��ده ل��ذا مفاد راي 
 ص��ادره بدی��ن ش��رح اص��الح م��ي گ��ردد: پ��الك 5/146 صحی��ح

 می باشد.
آراء صاده قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/02/28

تاریخ انتشار نوبت دوم  1394/03/12
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان  
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دانستنی ها خبر

س��رفه های مکرر و پش��ت س��ر هم، برای اغلب افراد نگران کننده است و این 
 در حالی اس��ت که داروهای ضد س��رفه هم به طور موقتی عالیم آن را کاهش 
می  دهند و باعث برطرف شدن عفونت، سوزش و تولید خلط در مجاری تنفسی 

که از علل سرفه هستند، نمی شوند.
کنار آمدن موثر با عالیم سرفه و راهکارهای کنترل آن چندان هم سخت نیست 

و شما می توانید با 4 روش سرفه های مدوام خود را تخفیف دهید.
نوشیدن آب زیاد: 

مصرف آب منجر به نرم شدن خلط در قفسه سینه شما می  شود. اگر علت سرفه 
ابتال به سرماخوردگی یا آنفلوآنزا، باش��د، مصرف زیاد آب و مایعات بهترین راه 
برای کاهش طول مدت آن است. حداقل روزانه 8 لیوان آب بنوشید. می  توانید 

کمی آب لیمو ترش نیز به آن اضافه کنید.
حفظ رطوبت خانه: 

هوای خشک باعث خارش گلو و ایجاد سرفه خشک می  شود، پس با یک دستگاه 
بخور هوای خانه را مرطوب نگه دارید. هوای گرم و مرطوب، خلط را نرم کرده 
و راه  های تنفس��ی را باز می  کند. اضافه کردن قطره اکالیپتوس به آب دستگاه 
خلط ها را س��ریع  تر از بین می  برد، زیرا ریه  ها را تحریک کرده و راه  های بینی 

را پاک می  کند.
خوردن عسل: 

در یک بررسی روی کودکان 2 سال به باال که مبتال به عفونت دستگاه تنفسی 
فوقانی بودند، محققان قبل از خواب شبانه 2 قاشق مرباخوری عسل به کودکان 
دادند و مشخص شد که عسل به اندازه داروهای ضد سرفه در کاهش سرفه  های 

شبانه )در خواب( و بهبود کیفیت خواب کودکان موثر بوده است.
اجتناب از محرک های داخل هوا: 

مواد شیمیایی موجود در تمیز کننده  ها و ضد عفونی کننده  های خانگی و نیز در 
خوشبو کننده  های هوا می  توانند مخاط گلو را اذیت کنند، سرفه را بدتر کنند و 
باعث سوزش چشم ها، گلو و دهان شوند. اگر می  خواهید سرفه  شما بهبود یابد، 
نباید از مواد شیمیایی پاک کننده با بوی تند و زننده استفاده کنید. همچنین 
سیگار نکشید و در جاهایی هم که دود س��یگار وجود دارد، توقف نکنید یعنی 

حتی در معرض دود سیگار افراد دیگر هم قرار نگیرید.

روابط عمومی س��ازمان غذا و دارو اس��امی ۹ فرآورده غذایی و شرکت 
تولیدی غیرمجاز را اعالم کرد.

 روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعالم کرد: تولید کنندگان محصوالت 
غذایی فاقد مجوزهای وزارت بهداشت، اجازه تولید و عرضه هیچگونه 

فرآورده ای را ندارند.
 ش��رکت ها و محص��والت غذای��ی ان��واع محص��والت بس��ته بندی

 ادویه ج��ات و حبوب��ات تولی��دي ش��رکت زرن��از پدیده زنج��ان با 
 ن��ام تج��اری زرن��از، ادوی��ه س��توده، س��س همبرگ��ر تولی��د 
ش��رکت میخک با نام تجاری  اپار، مزه لواش��ک زرش��ک و انار تولید 
محصوالت کوهس��ار آذربایجان، چیپس با نام تج��اری اولین چیپس، 
خرمای س��ینا و نمک صدف س��منان به دلیل جعل پروانه س��اخت و 
مجوزهای مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی س��ازمان 

غذا و دارو، غیر مجاز هستند.
 رواب��ط عمومی س��ازمان غ��ذا و دارو ب��ا تاکید ب��ر دارا ب��ودن مجوز

 نم��ک ص��دف ته��ران آورده اس��ت: هم��ه محص��والت تولی��دی 
 ترش��یجات و ش��وریجات س��نتی واح��د تولی��دی آقای اس��ماعیل 
ش��اپور فر با نام تجاری خوش فر فارس پس از تاریخ۹4/8/10و چای 
 س��یاه خارجی با عصاره طبیعی چای - چای سیاه خارجی کیسه ای با

 اس��انس مش��ابه طبیعی)برگاموت، لیمو، نعنا، هل، دارچین و آلبالو( 
شرکت چاي رابسین- از دیگر محصوالتی هس��تند که به دلیل ابطال 
پروانه تولید آنها، ح��ق تولید و عرضه محصوالت به بازار از آنها س��لب 

شده است. 
 همچنی��ن رواب��ط عموم��ی س��ازمان غ��ذا و دارو ب��ا اع��الم 
 ش��ماره تلف��ن ۶۶40۵۵۶۹ از هموطنان خواس��ته اس��ت در صورت

 مش��اهده محصوالت نامبرده ش��ده در س��طح عرضه، س��ازمان غذا 
 و دارو را مطل��ع نماین��د ت��ا از طری��ق معاون��ت ه��ای غ��ذا و داروی 
 دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور نسبت به جمع آوری آنها اقدام 

کند.

4 پیشنهاد برای پیشگیری
از سرفه های مکرر

از سوی روابط عمومی سازمان غذا و دارو؛

اسامی ۹ فرآورده غذایی غیرمجاز 
اعالم شد

دریچه

آیا شوره سر برای ش��ما هم تبدیل به یک معضل شده اس��ت؟ از شامپوهای 
ضدشوره خسته شده اید؟ پس برای نابودی آن دانه های سفید آزاردهنده باید 

از شامپوی ضدشوره بگذرید و این درمان های خانگی را امتحان کنید.
۱. روغن نارگیل

باید ۳-۵ قاشق غذاخوری روغن نارگیل را روی کف سرتان ماساژ دهید و آن 
را برای ساعتی بگذارید. سپس مانند مواقع عادی با شامپو بشویید. همچنین 

می توانید استفاده از شامپویی را امتحان کنید که حاوی روغن نارگیل باشد.
۲. آلوئه ورا

آلوئه ورا را روی کف س��ر ماس��اژ دهید. با انج��ام این کار از خاراندن س��رتان 
جلوگیری می کنید زیرا آلوئه ورا خواص خنک کننده دارد.

۳. رب پیاز
باید رب پیاز را روی کف س��ر بمالید و آن را یک ساعت به حال خود رها کنید. 
س��پس آن را به صورت ع��ادی و کامل بش��ویید. برای رهایی از ب��وی بد پیاز 

می توانید کمی لیموی تازه به موهایتان بزنید.
4. روغن درخت چای

طبق مطالعات، روغن درخت چای می تواند به بهبود ش��دت شوره سر کمک 
کند. فقط قطره های قابل توجهی روغن درخت چای را به ش��امپویتان اضافه 

کنید و به طور عادی آن را آب بکشید.
۵. لیمو

اسیدیته  موجود در لیمو به حفظ تعادل پی اچ کف سر کمک می کند که سبب 
جلوگیری از شوره می شود. دو قاش��ق غذاخوری آب لیموی تازه را روی کف 
سرتان ماساژ دهید و سپس آن را با آب بشویید. این کار را باید به صورت روزانه 

تکرار کنید تا زمانی که شوره از بین برود.
۶. جوش شیرین

موهایتان را خیس کنید و جوش شیرین را روی کف سر بمالید. موهایتان را آب 
بکشید، اما نباید از شامپو استفاده کنید. جوش شیرین به کاهش قارچ هایی که 

باعث شوره می شوند کمک می کند.
۷. سرکه  سیب

یک چهارم آب و سرکه  سیب را در یک بطری اسپری با یکدیگر ترکیب کنید 
و به کف سرتان بپاش��ید. س��پس موهایتان را برای 1۵ دقیقه الی یک ساعت 
در حوله بپیچید. می توانید موهایتان را به صورت عادی بش��ویید و این کار را 
دو بار در هفته انجام دهید. اسیدیته  سرکه س��یب از رشد قارچ و ایجاد شوره 

جلوگیری می کند.
۸. موهایتان را هر روز بشویید

برای خالص شدن از روغن اضافه  موهایتان، باید آنها را هر روز بشویید. چربی 
اضافه  در موهایتان ممکن است دلیل رشد بیش از حد قارچ ماالسزیا باشد.

۹. نمک
نمک را روی کف سرتان بپاشید و آن را با ماساژ به موهایتان بزنید. زبری نمک 

در برداشتن دانه های شوره پیش از شامپو زدن موثر است.
۱۰. سیر

س��یر به دلیل خواص ضد قارچ، برای خالصی از باکتری هایی که باعث شوره 
می شوند، بهترین است. سیر له شده را روی کف سر بمالید. برای جلوگیری از 
بو گرفتن موهایتان، می توانید سیر له شده را با عس��ل ترکیب کنید و به کف 

سرتان بمالید. سپس مثل همیشه آن را آب بکشید.

۱۰ راه طبیعی 
خالص شدن از شوره سر

نکته

پیش از  ماه مبارک رمضان الزم اس��ت ک��ه برای آمادگ��ی ورود به این  ماه 
تغییراتی در برنامه های زندگی خود ایجاد کنیم و برنامه ریزی داشته باشیم 

تا با شرایط بهتر و مناسب تری وارد این  ماه شویم.
محمدتقی انوش��ه متخصص تغذیه و رژیم درمانی، مبنی بر نحوه استقبال 
از ماه مبارک رمضان از نظر تغذیه ای تأکید کرد: تمرین به نوشیدن مایعات 
فراوان و کاهش میزان مصرف غذاهای پرکالری و کم خوری چند روز قبل 
از ماه رمضان می تواند از مشکالتی همچون افت قند خون، ضعف عمومی، 
اسیدی شدن معده و س��رگیجه جلوگیری کند. چند روز مانده به رمضان 
مصرف س��بزیجات و میوه های پرآب باید جایگزین غذاهای پرچرب و شور 

شود.
وی ادامه داد: شما در طول ایام س��ال یک برنامه غذایی مشخص و روزمره 
دارید اما در  ماه مبارک رمضان وعده های غذایی شما از سه وعده به 2 وعده 

سحری و افطاری کاهش پیدا می کند.
انوشه اظهار داشت: اگر به صورت یک باره تغییر رویه دهید، بدنتان در مقابل 
این تغییرات ممکن است واکنش مناسبی نش��ان ندهد و در چند روز اول 

روزه داری با ضعف و بی حالی مواجه شوید.
اما اگر قبل از ورود به این  ماه، وعده های غذایی تان را به شرایط ماه مبارک 
رمضان نزدی��ک کنید، احتمال رخ دادن چنین مش��کلی کمتر می ش��ود. 
وعده های غذایی صبحان��ه و ناه��ار و همچنین میان وع��ده را در روز های 
 منتهی به  ماه مبارک رمضان کمتر کنید و خودتان را به شام و صبحانه عادت

دهید.
کره و عسل و انواع شیرینی ها هنگام سحری مطلقا مصرف نشود

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی همچنین با اش��اره به یکی از باورهای 
اش��تباه عموم افراد مبنی بر اینکه مصرف کره و عس��ل و انواع شیرینی ها 

می تواند قند و کالری مورد نیاز بدن را در ط��ول روز تأمین کند گفت: این 
اقدام موجب افزایش یک باره قند خون و در کنار آن باال رفتن میزان انسولین 
در خون می شود که دقیقا در نیمه های روز، قند خون فرد را به یک باره پایین 
می آورد. بنابراین خوردن یک عدد خرما و یا غذاهایی حاوی نشاسته می تواند 
با روند جذب متعادل قند در تمام ساعات روز مانع از افت قند خون در افراد 
ش��ود که در کنار آن مصرف میوه های آبدار نیز همانند اسفناج ذخیره آب 

بدن را تأمین می کند.
مصرف غذاهای نشاس��ته ای همچون برنج، ماکارونی و همچنین س��االد، 
ماس��ت کم چرب و نان به ترتیب می توان��د قند و آب مورد نی��از بدن را در 
طول روز تأمین کند، اما در  کنار آن نوش��یدن چای در هنگام س��حری به 
علت داشتن کافئین و خاصیت دفع باالی آب بدن می تواند مهم  ترین عامل 

از دست رفتن مایعات و حتی ایجاد سرگیجه در ساعات روزه داری شود.
حلیم بهترین گزینه برای سحری 

انوشه همچنین با اشاره به اینکه باید وعده های غذایی در طول ماه رمضان 
در سه نوبت تقسیم شود اظهار داشت: مهم ترین وعده سحری است، که در 
آن مصرف حلیم به علت داشتن فیبر، پروتئین مورد نیاز، نشاسته دیرجذب 
و کالری متناس��ب بهترین گزینه به ش��مار می رود، اما به طور کلی میزان 
وعده های غذایی باید به سه وعده سحر، افطار و شام تقسیم شود که فاصله 

بین افطار و شام حداقل دو ساعت است.
 وی در پایان یادآور شد: استفاده از غذاهای پرچرب و پرنمک علی الخصوص 
غذاهای کبابی، انواع کتلت و کوکو مهم ترین عامل افزایش تش��نگی و باال 
رفتن اوره خون در طول روز اس��ت و به همین علت مص��رف آنها نه تنها در 
وعده سحر بلکه در هیچ یک از وعده های افطار و شام به هیچ عنوان توصیه 

نمی شود.

زبان خوراکی ها

اگر س��عی در کاهش وزن دارید لوبیاها یکی از بهترین غذاهایی هستند که 
می توانید وارد برنام��ه غذایی تان کنید و عدس نیز انتخاب بهتری اس��ت. 

 این حبوبات صاف و کوچک نه تنها از دیگر حبوبات خیلی س��ریع تر پخته
 می ش��وند ) 20 دقیقه (، بلکه چربی کم و پروتئی��ن باالیی دارند که باعث 
سیری می ش��ود. در ادامه چهار دلیل برای مصرف بیشتر عدس را برایتان 

ذکر خواهیم کرد:
فیبر محلول

عدس تنها یک منبع غنی از فیبر نیست، آنها سرشارند از فیبر محلول، نوعی 
 که نه تنها کلس��ترول را پایین می آورد، بلکه به کربوهیدرات ها نیز متصل 
می ش��ود، بنابراین بدن آنها را آهس��ته تر هضم می کند، کند ش��دن روند 

گوارش برابر است با احساس سیری برای مدت طوالنی تر.
فیبر محلول همچنین به تثبیت قند خون کمک م��ی کند، بنابراین دیگر 
به سراغ میان وعده های ناس��الم نمی روید. یک چهارم فنجان عدس سبز 
خشک حاوی 1۹ گرم فیبر است، عدس قرمز نیز حاوی 14 گرم فیبر است. 
برای مقایسه در همین اندازه نخود حاوی ۹ گرم ، لوبیا قرمز 11 گرم، و لپه 
1۳ گرم فیبر دارند. متوجه شدید منظورم چیست؟ عدس نیروگاه فیبر به 

حساب می آید.
نشاسته مقاوم

حبوباتی مانند عدس یکی از منابع غنی نشاسته مقاوم هستند، نوعی فیبر 
که به دلیل مقاومتش در برابر هضم شدن این نام را به خود اختصاص داده. 
نشاسته های مقاوم می توانند توانایی بدن در چربی سوزی را افزایش دهند 

و اشتهایتان را کنترل کنند، بنابراین کالری کمتری مصرف می کنید. نصف 
فنجان عدس پخته حاوی ۳/4 گرم نشاسته مقاوم است – یک سیب زمینی 

متوسط حاوی 2/۵ گرم از این نوع فیبر است.
پروتئین

پروتئین برای باال نگه داشتن سطح انرژی و تثبیت سطح قند خون ضروری 
است. اضافه کردن عدس به وعده ها جلوی هوس هایی که باعث می شوند 
میل به خوردن نوشابه، شیرینی، یا ش��کالت را پیدا کنید گرفته شود. یک 

چهارم فنجان عدس سبز خشک حاوی 11 گرم پروتئین است.
عدس قرمز نیز با اینکه به اندازه عدس س��بز فیبر ندارد، اما در همین اندازه 
مقدار پروتئینش بیشتر و معادل 1۳ گرم است. برای گیاه خواران عدس یکی 

از منابع غنی پروتئین در مقایسه با دیگر حبوبات و آجیل هاست.
عدس ها پیچیده هستند

 اگر راه های کاهش وزن را مطالعه کنی��د، یکی از مواردی که خیلی توصیه 
می شود این است که اگر می خواهید کربوهیدرات استفاده کنید بهتر است 
که از نوع پیچیده باشد. غالت کامل و سبزیجات و همچنین عدس ها از منابع 

غنی این نوع کربوهیدرات هستند.
بدن کربوهیدرات های پیچی��ده را به آرامی می س��وزاند، که نه تنها باعث 
افزایش مدت زمان سیری می شود بلکه منبع ثابتی از انرژی را هم برایتان 

فراهم می کند.

4 دلیل مهم برای خوردن عدس

با طب سنتی 
 درد مفاصل را 
به زانو درآورید

وقتی درد مفاصل ش��روع می ش��ود دوست دارید 
هرچه زودت��ر التیام پیدا کنید، اما ش��اید دوس��ت 
نداشته باشید مس��کن مصرف کنید، مخصوصا اگر 
نگران عوارض جانب��ی و تداخلش ب��ا دیگر داروها 
باش��ید،یا ش��اید هم داروها به تنهایی نمی توانند 
کمکتان کنند، پ��س باید به فکر ی��ک درمان غیر 
دارویی باش��ید. ی��خ و گرما عالی هس��تند، اما تنها 
انتخابتان هم نیستند. در ادامه ۷ روش طبیعی که 
می توانید با کمکشان التهاب را از بین ببرید و التیام 

پیدا کنید به شما معرفی می کنیم.
از سوزن ها کمک بگیرید

تحقیق��ات نش��ان داده ط��ب س��وزنی م��ی تواند 
تا حدودی ب��ه بهب��ود درد آرتروز کم��ک کند. در 
تحقیق��ات دیگری که س��ال 201۳ انج��ام گرفت 
محققان به ای��ن نتیجه رس��یدند که ای��ن درمان 
جایگزی��ن درد و گرفتگ��ی را در اف��راد مبت��ال به 

فیبرومالژیا بهبود می بخشد. 
پس اگر با سوزن ها مخالف نیستید می توانید به یک 
متخصص برای انجام این درمان مراجعه کنید، فقط 
به خاطر داشته باش��ید که در صورت نتیجه گرفتن 

باید مرتب پیگیر مراجعات بعدی باشید.
تنی به آب بزنید

شنا کردن، ایروبیک آبی و دیگر فعالیت های مربوط 
به آب می توانند بدون ش��دت باال انعطاف و قدرت 
 را باال ببرند. تحقیق��ات نش��ان داده ورزش در آب

 می تواند درد را کاهش ده��د و عملکرد فیزیکی را 
در افرادی که مبتال به آرتروز اندام تحتانی هستند 
بهبود ده��د. همچنی��ن در س��ال 201۵ محققان 
هلندی به این نتیجه رس��یدند که یک دوره ورزش 
آبی 4۵ دقیقه ای به کاهش درد استئوآرتریت زانو 

کمک می کند.
تندش کنید

کپسایسین، ماده ای است در فلفل که باعث تندی 
آن است، این ماده در کرم و پمادهای تسکین دهنده 
درد نیز به کار می رود. کپسایسین به صورت موقت 
باعث تغییر مس��یر اعص��اب می ش��ود بنابراین در 
مفاصل احساس درد نمی کنید. تحقیقات نشان داد 
80 درصد از کسانی که مبتال به آرتریت روماتوئید 
بودند بعد از چهار مرتبه استفاده از کرم کپسایسین 

به مدت دو هفته دردشان تسکین پیدا کرد.
در نظر گرفتن مکمل

 اس��تفاده از گلوکوزامی��ن و کندرویتین س��ولفات 
) هر دو در غضروف انس��ان یافت می ش��وند ( برای 
تسکین درد و ورم مربوط به آرتروز شایع است. نتایج 
تحقیقات روی تاثیر گذار بودنش��ان پیچیده است، 
اما در س��ال 201۵ محققان دریافتند این ترکیب 
در افرادی که آرتروز زان��و دارند باعث کاهش درد و 

بهبود عملکرد شده است.

 استفاده از این مکمل هیچ خطری ندارد، پس ارزش 
یک بار امتحان کردن را خواهد داشت.

از ماهی ها کمک بگیرید
بر هیچ کس پوشیده نیست که اسید چرب های امگا 
۳ از جمله مکمل های روغ��ن ماهی، دارای خواص 
ضد التهابی هس��تند. ثابت ش��ده که این مکمل ها 
همچنین می توانند درد مفاصل را تس��کین دهند. 
در ی��ک تحقیق که س��ال 201۵ توس��ط محققان 
تایلندی انجام گرفت مش��خص ش��د اف��رادی که 
آرتروز زانو داش��تند و ب��ه مدت 8 هفت��ه روزانه از 
 مکم��ل 1000 میلی گ��رم روغن ماهی اس��تفاده

 می کردند دردش��ان کاه��ش پیدا ک��رد و به مرور 
عملکردش��ان نیز بهتر ش��د. دیگ��ر تحقیقات نیز 
نشان داده افزایش مصرف امگا ۳ در بیماران مبتال 
به آرتریت روماتوئید احتیاجش��ان به  داروهای ضد 

التهابی غیر استروئیدی را کاهش داده است.
از هنره�ای رزمی باس�تانی کمک 

بگیرید
 تمرین تای چی روشی است که
 م��ی توانید با کمترین فش��ار 
عضالت اط��راف مفصل ها را 
قوی کنید و دامنه حرکاتتان 

دهی��د.  افزای��ش  را 
تحقیق��ات نش��ان داده 
12 هفت��ه تمری��ن تای 

چی عالی��م درد، گرفتگی، 
و عملکرد فیزیک��ی را در افراد 

 مبت��ال ب��ه آرت��روز بهب��ود
 می بخشد.

گرمش کنید
آرتروز زان��و دارید؟ 

پوش��اندن مفصل 
قب��ل از خ��واب 
م��ی توان��د ب��ه 
کاه��ش ورم و 

ناراحت��ی کم��ک 
کند، همچنی��ن این 
کار از خوردن زانوها به 
یکدیگر هنگام خواب 
نی��ز پیش��گیری می 
کند. در طول روز نیز 

می توانی��د از یک زانو 
بند طبی اس��تفاده کنید، 

این کار محافظت از زانو را افزایش 
می ده��د و هن��گام راه رفت��ن توازن 

 زانوه��ا را بهب��ود می بخش��د. در نتیجه
 روز ها و ش��ب ها درد کمتری حس 

می کنید.

برای استقبال از ماه رمضان
دست به کار شوید



اخباراخبار

فرماندار اصفهان گفت: آشنا کردن افکار عمومی با مقوله مبارزه با قاچاق کاال 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فضـل اهلل کفیل در جلسه کمیسیون مقابـلـه با قاچـاق کـاال و ارز شهرستـان 
اصفهـان، با تاکیـد بر ضـرورت شنـاخت و پاکسازی تابلوهای برند فاقد مجوز 
و یا تقلبی در سطح شهر اصفـهان، اظهار کرد: دستگاه های ذی ربط باید نسبت 
به تعیین تعداد این تابلوها در سطح شهرستان به ویژه شهر اصفهان و تعریف 
ــفاهی، کتبی و نهایتا جمع آوری  روند و تدوین برنامه ای در قالب تذکرات ش

آن ها اقدام کنند.
وی افزود: در مرحله اول محدوده ای از شهر اصفهان باید تعریف و در مدت زمان 
مشخصی نسبت به پاکسازی تابلوهای برند فاقد مجوز اقدامات الزم صورت 
پذیرد.فرماندار اصفهان تصریح کرد: دستگاه های ذی ربط به هنگام پاکسازی 
تابلوهای فاقد مجوز و به منظور اطالع رسانی و ارتقای آگاهی مردم باید نسبت 
ــاره به سخنان مقام معظم رهبری  به تهیه مستندات اقدام کنند. کفیل با اش
مبنی بر اینکه »در مقابله با قاچاق کاال و ارز، کوله برها مورد نظر ما نیستند«، 
ــان را باید در  اظهار کرد: در مقوله مقابله با قاچاق کاال، برخورد با عمده فروش

اولویت قرار داده و در این راستا برنامه های الزم تدوین شود.
وی به نقش اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در مقابله با قاچاق کاال خصوصا 
پوشاک اشاره کرد و گفت: همکاری این مراکز در مقابله با قاچاق کاال و پوشاک 
از اهمیت ویژه ای برخوردار و الزم است دستگاه های ذی ربط نیز در مشارکت 

دادن کسبه در مقابله با کاالهای قاچاق برنامه ای برای خود تنظیم کنند.
فرماندار اصفهـان با اشاره به طوالنی شدن زمـان رسیدگـی بـه پرونده هـای 
ـــی این موضـوع و ارایـه  ــتـار آسیـب شناس تخـلفـات در تعزیـرات، خواس

راهکارهـایی بـرای تسریع روند رسیدگی به این پرونده ها شد. 

ــان از اجرای طرح ــتان اصفه ــداد امام خمینی )ره( اس  مدیرکل کمیته ام
 »توشه برکت« در آستانه ماه مبارک رمضان در این استان خبر داد.

ــعبان و فرا  ــدن ایام پایانی ماه ش ــاره به نزدیک ش ــیران با اش حمیدرضا ش
ــتانه ماه مبارک رمضان و  ــیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در آس رس
همچنین هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام، این نهاد برنامه های حمایتی 
ــتی و کمک به 96 هزار خانوار تحت پوشش  ویژه ای برای کاهش نیاز معیش
ــتور کار خود دارد. وی افزود: اجرای طرح توشه برکت با شعار »هر  را در دس
خانواده اهل سخاوت، هزینه یک سبد غذایی نیازمندان« به نحوی که هیچ 
سفره ای در ماه مبارک رمضان خالی از مواد غذایی ضروری در افطار و سحر 
نباشد، با همکاری نهادها، سازمان ها، و دستگاه های اجرایی، در کلیه دفاتر و 
پایگاه های کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، بسیج، مساجد و مصلی های نماز 
جمعه و بازار در سطح استان برگزار خواهد شد. مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان تصریح کرد: جمع آوری کمک های مردم نیکوکار در این پایگاه ها در 
روز جمعه 21 خردادماه همزمان با چهارم ماه مبارک رمضان انجام و در اسرع 
وقت بین نیازمندان توزیع خواهد شد. وی با تقدیر و تشکر از همراهی های 
ــتان با کمیته امداد ابراز امیدواری کرد که با  همیشگی مردم سخاوتمند اس
مشارکت و همکاری همه جانبه اقشار مختلف مردم، برکت ویژه ای از اجرای 

این طرح به نیازمندان و خانواده های تحت حمایت برسد.
ــماره  ش ــور  منظ ــن  همی ــه  ب ــرد:  ک ــان  خاطرنش ــیـران  ش
ــبای  ش و   2401-11-3091407-2 ــاری  ج ــاب  حس
کارت   ــماره  ش و    IR800600240101103091407002
ــعبه   ــنه مهر ایران ش ــک  قرض الحس ــزد بان 6063737000002509  ن
خیابان مطهری اصفهان کد )2401( برای دریافت کمک های نقدی مردم 

نوع دوست در نظر گرفته شده است.

مبتکر اصفهانی اولین خودرو دست ساز کالسیک کشور را تولید کرد. محمد 
ــت ساز متعلق به خودرو  رضا فدوی حسینی گفت: شاسی این خودرو دس
پیکان است ولی تمام اجزای بدنه آن در طرحی خالقانه با ابزارهای ابتدایی 
کارگاهی، با دست و بدون استفاده از دستگاه های شکل دهنده و پرس تولید 
ــامانه های فنی پیکان بدون تغییر  شده است. وی با اشاره به اینکه کلیه س
روی این خودرو نصب شده است افزود: با توجه به فرم جدید جلو و قوانین 
آیرودینامیک سرعت این خودرو افزایش اما مصرف آن کاهش یافته است.

ــت به حرفه صافکاری خودروهای  ــال اس این صنعتگر اصفهانی که 25 س
ــور محدود در دنیا خودروهای  ــتغال دارد گفت: فقط چند کش سواری اش
کالسیک دست ساز تولید می کنند و تولید این خودرو به عنوان اولین تولید 
گامی ارزشمند در تولید خودروهای دست ساز است. حسینی افزود: برای 
ساخت این خودرو در مدت سه سال 250 میلیون ریال هزینه کرده است. 

فرماندار اصفهان:

تابلو برندهای فاقد مجوز 
جمع آوري شود

مدیرکل کمیته امداد اصفهان:

 طرح »توشه برکت« 
در استان اجرا می شود

ساخت نخستین خودروی دست ساز 
کالسیک کشور در اصفهان

ــت: مردم پرتغال  معاون وزیر امور خارجه پرتغال گف
به دیدن آثار تاریخی ایران بسیار عالقه مندند اما نبود 
ــور مانع سفر آن ها به ایران  پرواز مستقیم بین دو کش

شده است.
ــتا اولیویرا؛ معاون وزیر امور خارجه پرتغال  جرج کوس
ــت: انگیزه  ــان اظهار داش ــتاندار اصفه در دیدار با اس
ــرمایه گذاری در ایران به   شرکت های پرتغالی برای س
ویژه استان اصفهان باالست و به همین منظور همراه با 

یک گروه اقتصادی به ایران سفر کرده ام.
ــورش از تجـربه هـای  ــه کش ـــاره به این ک وی با اش
ــگری برخوردار است،  خـوبی در زمینه صنعت گردش
گفت: 15 درصد از درآمد پرتغال از صنعت گردشگری 

تأمین می شود.
معاون وزیر امور خارجه پرتغال در ادامه افزود: ناامنی 
ــورهای اروپایی و  در منطقه خاورمیانه و برخی از کش
آفریقایی باعث شده است که گردشگران این کشورها، 
ــگری خود  ــوان یکی از مقاصد گردش پرتغال را به  عن
انتخاب کنند و به همین دلیل هم صنعت گردشگری 
ــمگیری  ــه  صورت چش ــته ب ــال گذش پرتغال از 6 س

پیشرفت کرده است.
ــرکت های  ــاره به اینکه ش ــتا اولیویرا با اش جرج کاس
ــگری  فعال پرتغال از توانایی باالیی در صنعت گردش
ــرکت ها  ــرد: همکاری این ش ــد، تصریح ک برخوردارن
ــعه ظرفیت  ــد به توس ــرکت های ایرانی می توان با ش

شرکت های گردشگری پرتغال کمک کند.
ــفر خود به اصفهان را توسعه همکاری  وی هدف از س
ــادی اصفهان به   ــرکت های پرتغالی با فعاالن اقتص ش

ویژه در زمینه گردشگری این شهر تاریخی بیان کرد.
ــاره به اینکه  ــال با اش ــور خارجه پرتغ معاون وزیر ام
گسترش صنعت توریسم نیازمند آماده سازی بسیاری 
از مسایل است، گفت: نبود پرواز مستقیم از پرتغال به 
ایران یکی از عوامل بازدارنده توسعه صنعت گردشگری 
ــال به دیدن ــت چراکه مردم پرتغ ــور اس  بین دو کش

ــا نبود پرواز  ــیار عالقه مندند ام  آثار تاریخی ایران بس
ــفر آن ها به ایران شده  مستقیم بین دو کشور مانع س

است.
ــورش  ــتا اولیویرا ضمن اعالم آمادگی کش جرج کوس
ــا ایران و عالقه  ــعه همکاری های دوجانبه ب برای توس
ــرمایه گذاری در اصفهان  شرکت های پرتغالی برای س
ــتاندار اصفهان در  ــنهادات اس ــرد: از پیش ــوان ک عن
ــترک، اعزام  ــزاری هفته های فرهنگی مش زمینه برگ
ــی  تورلیدرها، مبادله تکنولوژی و صنایع پاک و بررس
ــهرهای هم تراز اصفهان  خواهرخواندگی با یکی از ش

استقبال می کنیم.
ــول زرگرپور نیز در این دیدار اظهار داشت: کشور  رس
ــادی و فرهنگی  ــال ارتبـاطـات اقتص ــران و پرتغـ ای
ــترش  ــرایط برای گس زیادی دارند و بعد از برجام ش
ارتباطات فراهم شده است و امیدوارم که سفر معاون 
وزیر امور خارجه پرتغال به ایران در گسترش تعامالت 

مؤثر باشد.
ــریح ظرفیت های اصفهان پرداخت و گفت:  وی به تش
اصفهان قطب صنعت کشور است و بسیاری از صنایع 
بزرگ فوالد، هواپیماسازی، انرژی هسته ای، نیروگاه ها 
ــرمایه گذاران  ــت و س ــتقر اس ــتان مس و ... در این اس
ــه  ــد ب ــی عالقه من ــورهای اروپای ــی از کش خارج

سرمایه گذاری در این استان هستند.
ــتاندار اصفهان به ظرفیت های کشاورزی اصفهان  اس
ــژه ای در  ــگاه وی ــزود: اصفهان جای ــرد و اف ــاره ک اش
ــیاری از محصوالت در  کشاورزی دارد و در تولید بس

کشور رتبه اول را دارد.
ــور پرتغال در زمینه  زرگرپور با اشاره به تجربیات کش
ــا توجه به  ــاورزی، ادامه داد: ب ــوالت کش تولید محص
ــال، اصفهان  ــور پرتغ ــاورزی در کش جایگاه ویژه کش
ــور  ــتان های این کش ــه با اس ــد در این زمین می توان

ارتباطات و تعامالت خوبی برقرار کند.
ــیار باالیی در  ــه اصفهان ظرفیت بس وی با بیان اینک
ــهر  ــگری دارد، اظهار کرد: اصفهان جزو 10 ش گردش
دیدنی جهان است و در سال های اخیر از 86 کشور دنیا 

به اصفهان سفر کرده اند.
ــتان از انتقال  ــزود: مدیریت اس ــتاندار اصفهان اف اس
تکنولوژی پاک در صنعت، کشاورزی و تبادل اطالعات 

ــم  ــرمایه گذاری در صنعت توریس ــن بخش و س در ای
استقبال خواهد کرد.

ــترکات فرهنگی  ــود مش ــه وج ــاره ب ــور با اش  زرگرپ
ــزاری هفته فرهنگی اصفهان  بین پرتغال و ایران، برگ

ــهرهای  ــت پرتغال، یا یکی از ش ــبون، پایتخ  در لیس
ــد و گفت: از  ــور را خواستار ش تاریخی و مهم این کش
برگزاری هفته فرهنگی پرتغال در اصفهان نیز استقبال 

می کنیم.
وی با بیان اینکه اصفهان آماده دعوت از تورلیدرهای 
کشور پرتغال و تبادل توریست است، افزود: پرتغال از 
تجربیات خوبی در بخش گردشگری برخوردار است و 
ــور در زمینه  ما آماده ایم تا تفاهم نامه هایی با این کش

توسعه و تقویت صنعت گردشگری منعقد کنیم.
ــه اینکه اتاق  ــاره ب ــان در ادامه با اش ــتاندار اصفه اس
ــن و فعال ترین  ــی از مهم تری ــان یک ــی اصفه بازرگان
اتاق های بازرگانی کشور به شمار می آید، اظهار داشت: 
ــعه  ــاق بازرگانی پرتغال با این اتاق و توس همکاری ات
همکاری فعاالن اقتصادی و بازرگانی اصفهان با فعاالن 
ــترش  ــال می تواند زمینه ای برای گس اقتصادی پرتغ

ارتباطات باشد.
ــان با 14  ــهر اصفه ــه این که ش ــاره ب زرگرپور با اش
ــی دارد، اظهار کرد:  ــهر جهان عقد خواهرخواندگ ش
ــهرهای جهان، بستر مناسبی را  خواهرخواندگی با ش

برای توسعه روابط بین الملل فراهم می کند.
ــراز پرتغال  ــهرهای هم ت ــر یکی از ش ــزود: اگ وی افـ
ــد، از  عالقه مند به عقد خواهرخواندگی با اصفهان باش
ــتقبال می کنیم و آماده پیگیری پیشنهادها در  آن اس

این زمینه هستیم.
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روابط عمومی شرکت گاز استان؛

آمادگی کامل گاز اصفهان
در شرایط بحران

فرمانده انتظامی استان مطرح کرد؛

آغاز طرح های تشدید مقابله 
با بزهکاران در اصفهان

رییس مرکز بهداشت؛

مهر و موم چایخانه های متخلف
در اصفهان

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان؛

آتش سوزي در
انبار مسجد حکیم

ــتان  ــرکت گاز اس ــط عمومی ش ــزارش رواب به گ
ــع گاز با حضور  ــار و قط ــور افت فش اصفهان، مان
ــتان های معین؛ مبارکه، سمیرم و شهرضا  شهرس
ــاعت  ــتگاه الریچه دهاقان به مدت 11 س در ایس

برگزار شد.
ــای معین  ــتان ه ــور 8 تیم از شهرس  در این مان
ــس بهره برداری  ــان در حضور ریی  اداره گاز دهاق
شهرستان ها ، دبیر ستاد مدیریت بحران شرکت 
ــهر  ــورای ش ــاون فرمانداری و رییس ش گاز  ، مع
دهاقان توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند.

الزم به ذکر است، به محض اعالم قطع گاز،تیم های 
امدادی در محل حاضر شده، سناریوی تدوین شده 
ــریح گردید و پس از آن گروه  به صورت کامل تش
ــبت به انجام عملیات، به منظور  های عملیاتی نس
رفع افت فشار و برقراری جریان گاز اقدام نمودند.

ــات اجرایی آن مورد  پس از برگزاری مانور ، عملی
ــزSWOT  آن انجام  ــت، آنالی ارزیابی قرار گرف
ــخص گردید و برای  ــف و قوت آن مش و نقاط ضع
ــدی نتایج حاصل از  ارتقای کیفیت مانورها ی بع

آن استخراج شد.
ــت، در صورتی که قطع گاز به طور  شایان ذکر اس
ــتان به وقوع می پیوست گاز  واقعی در این شهرس
ــترک  قطع  ــش از 13 هزار و 623 مش مصرفی بی

می شد. 
ــطح  ــت، این مانور با هدف ارتقای س   گفتنی اس
ــرعت عمل،مدیریت و کنترل  آمادگی نیروها، س
ــام گرفت و مقرر  ــرایط اضطراری انج بحران و ش
ــطح  ــا توجه به تاثیرگذاری مانورها در س گردید ب
توانمندی نیروها به ویژه نیروهای امدادی اجرای 
ــته ــتمرار داش ــهر اصفهان اس ــطح ش  آنها  در س

 باشد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از آغاز اجرای 
طرح های تشدید مقابله با بزهکاران با حمایت 
ــتگاه قضایی خبر داد و  ــتیبانی قوی دس و پش
ــی  گفت: در آینده ای نزدیک خبرهای خوش

از موفقیت های پلیس به مردم ارایه می شود.
ــاره به  ــا اش ــی، ب ــا آقاخان ــردار عبدالرض س
موفقیت های چشمگیر این فرماندهی در ماه 
ــت: این موفقیت ها  مبارک شعبان اظهار داش
ــرت بقیه اهلل ــاص حض ــت خ ــان از عنای  نش

ــود در نیروی  ــربازان خ ــج( به س  االعظم )ع
انتظامی دارد.

ــدام بزرگ ترین باند اراذل  وی در ادامه به انه
ــای این ــزود: اعض ــرد و اف ــاره ک  و اوباش اش

 باند که 2 نفر از آنها به هالکت رسیده و 5 نفر 
ــدند  ــتگیر و تحویل مراجع قضایی ش نیز دس
ــرور و خطرناکی بودند که جرایمی  از افراد ش
ــایش عمومی،  ــلب آس ــل، تجاوز، س چون قت
حمل سالح سرد و گرم، آدم ربایی، زورگیری 
ــیاه آنها به  ــلحانه در کارنامه س و سرقت مس

ــیده بود و با اعمال خود امنیت مردم  ثبت رس
ــون در انتظار  ــد و هم اکن ــد می کردن را تهدی
ــع قضایی  ــوی مراج ــدیدترین حکم از س ش

هستند.
ــال 95 ــتان اصفهان س  فرمانده انتظامی اس

ــکاران با  ــه بزه ــی علیه هم ــالی توفان   را س
ــای مقابله ای به ــیدن به طرح ه ــدت بخش  ش

ــاش عنوان کرد و  ــورد با اراذل و اوب  ویژه برخ
ــری در دیدار ــت: مقام معظم رهب  اظهار داش
ــروی نی ــان  فرمانده ــا  ب ــود  خ ــر  اخی   

ــت اخالقی  ــد تامین امنی ــی فرمودن  انتظام
ــف جمهوری  ــه جزو وظای و اجتماعی جامع
ــت و من نمی توانم این موضوع را  اسالمی اس
رها کنم و مظهر این امنیت و عامل وسط این 
ــت.بیانات  ــت نیروی انتظامی اس میدان امنی
ــتور بلکه یک تکلیف  ــان نه تنها یک دس ایش
ــت و همه ما در راستای  ــرعی و قانونی اس ش
ــاده هر  ــده کل قوا آم ــن فرمان ــق فرامی تحق

مأموریتی هستیم.

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان  گفت: 497 چایخانه در استان 
شناسایی شده است که  128 چایخانه متخلف به دادگاه  معرفی و 29  

چایخانه بدون مجوز در اصفهان مهر و موم شد.
 صدری  با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد چایخانه های استان بدون 
ــته است گفت: در  ــتند و یا پروانه تاسیس آنها تاریخ گذش مجوز هس
ــاغل در بخش چایخانه ها هستند  استان اصفهان هزار و 500 نفر ش
ــایی مراکز  ــتند.  وی گفت: پس از شناس ــتان نیس که اکثرا بومی اس
عرضه قلیان در شهر، حدود صد مرکز چایخانه مجوزدار و 110 مرکز 
 غیرمجاز در شهر اصفهان شناسایی شده اند که در مرحله اول با مراکز

ــوز برخورد  ــز دارای مج ــا مراک ــد ب ــه بع ــوز و در مرحل ــدون مج   ب
می شود.

ــوازم قلیان هیچگونه مجوزی ندارند    وی با بیان اینکه مراکز عرضه ل
گفت: پس از بازرسی و شناسایی ، با این مراکز برخورد قانونی می شود.

معاون میراث فرهنگی ،گردشگـری و صنایـع 
ــوص علت ــتان اصفهان در خص ــتی اس  دس

ــه  ــم ب ــجد حکی ــار مس ــوزی انب ــش س   آت
عنوان یک اثر تاریخی گفت: خسارت چندانی 
 به این بنای تاریخی وارد نشده و فقـط به علـت

 آتـش سوزی مقـداری دوده روي دیوارهاي 
یک اتـاق نشسته است.

ــرد: در حـوالی  ــار کـ ــری، اظهـ ناصر طاهـ
ــوزی در یکی  ــنبه متوجه آتش س ظهر سه ش
از انبارهای مسجد حکیم شدیم که بالفاصله 
ــانی و  ــوزی به اداره آتش نش با اعالم آتش س
ــتیم آتش  حضور یگان هـای حفاظـت توانس

را مهار کنیم.
ــارت چندانی به  ــبختانه خس وی افزود: خوش

بنای تاریخی وارد نشده است .
ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــاون می   مع
ــه داد:  ــتان اصفهان ادام ــتی اس ــع دس  صنای
ــط  ــد توس ــوزي بای ــن آتش س ــت ای  عل
ــود، ــالم ش ــانی اع ــش نش ــان آت  کارشناس

ــره روبه روی ــی رود که از پنج   اما احتمال م
ــنی به ــي    روش ــاق کوچک، آتش یا ش   این ات

 داخل پرتاب شده است.
معاون میراث فرهنگی ،گردشگـری و صنایـع 
دستی استان اصفهان تاکید کرد: احتمال کار 
ــه احتمال فراوان ــود ندارد و ب  خرابکارانه وج
ــاب کرده ــی را پرت ــته آتش ــردي ناخواس   ف

 است.
ــع نیروهای  ــه موق ــبختانه با حضور ب  خوش
ــش  ــت آت ــگان حفاظ ــانی و ی ــش نش  آت
سریعا خاموش و از یک اتفاق ناگوار جلوگیری 

شد.

 رییس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان گفت: مطالعات حمل و نقل 
شهری درطول 50 سال گذشته تغییر بسیاری داشته و نمی توانیم براساس 

همان مدل های سال های قبل بحران ترافیک را برطرف کنیم.
ــی با موضوع حمل و نقل سبز و توسعه  ــید احمدعلی عاملی در همایش س
ــالمی شهر اصفهان و  ــورای اس پایدار که با همکاری مرکز پژوهش های ش
ــد با اشاره  ــکیل ش با حضور متخصصین گروه تحقیقاتی MIC  ایتالیا تش
به ناکارآمدی شیوه های توسعه ظرفیت معابر در اصفهان و وجود پیشینه 
تاریخی اصفهان اظهار داشت: با توجه به این موضوع استفاده از دوچرخه 

به عناوینی سبب برون رفت از این معضل می شود.
وی با بیان اینکه جایگزینی سوخت های تجدید پذیر با سوخت های فسیلی 
ــتای رفع این معضل باید مورد توجه قرار  از دیگر مواردی است که در راس
بگیرد، اضافه کرد: انسان محور توسعه است، اگر منحنی رشد تکنولوژی در 
جهان را از 100 سال پیش به این طرف رسم کنیم، تا نیمه این مدت با یک 

شیب به طرف باال اما مالیم مواجه خواهیم شد.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان بیان داشت: اما از 
50 سال پیش به بعد رشد توسعه تکنولوژی بسیار فزاینده شده، به صورتی 
ــیب نزدیک به موازی شدن با محور، »yها« در  که در سال های اخیر با ش

حرکت است.

وی با تاکید بر اینکه البته این رشد حاصل رشد علوم و فنون و بهره مندی 
ــان از این پدیده در زمینه ها و بخش های مختلف بوده و رفاه، ایمنی،  انس
ــان به ارمغان آورده است، ادامه  آسایش، سالمت و موارد دیگر را برای انس
ــر قابل تصوری برای  ــیب های جدی و غی داد: اما در برخی از بخش ها آس

انسان پدید آورده است.
عاملی با اشاره به اینکه این رویکرد رشد تکنولوژی که در میانه راه در تقابل 
با تکوین جهان و پدیده های مسخر شده برای زندگی انسان بر آمده است، 
بیان داشت: تولید بی رویه و کم مطالعه خودروهایی با سوخت فسیلی مخل 
سالمت، بهداشت، ایمنی و آسایش انسان شده و به حیطه های دیگر بهره 

مندی انسان لطمه زده است.
وی اصفهان را شهر دوم علمی کشور توصیف کرد و اظهار داشت: نخستین 
ــال است در اصفهان تاسیس شده  شهرک علمی و تحقیقاتی کشور 20 س

است و 32 هزار دانشجوی دکتر و مهندس از آن فارغ التحصیل شده اند.
ــهر اصفهان ادامه داد: اما آن  رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی ش
ــدن ما در این همایش است، وجود  چیزی که امروز مورد بحث و جمع ش
دغدغه ای است که در برخی از زمینه ها به صورت جهانی دامن گیر بشر شده 
و امروزه آنچه که متخصصین حمل و نقل جهان روی آن اتفاق نظر دارند، 
دستیابی به الگوی حمـل و نقـل پایـدار در شهرهاست تا بتواند چشم انداز 

ــریع، ایمـن و کارآمـد بـرای عمـوم  شهر سالم، آرام، دارای حمل و نقل س
شـهروندان را تامین کند.

ــعه  وی تصریح کرد: پایداری در حمل و نقل چنین معنا می پذیرد که توس
حمل و نقل بر مبنای الگـویی باشـد کـه بـا وجـود گسترش جمعیت و شهر 
ــعه فعالیت های اقتصادی، اجتمـاعی و موارد دیگر شهرها همچنان  و توس
ــخگوی جابه جایی های  ــکل ترافیک، به نحومطلوبی پاس بدون بروز مش
مسـافر و کـاال باشـد و با گسـترش این فعالیت ها سیستم حمل و نقل به 

مشکل برخورد نکند و پایدار باقی بماند.
نمی توان با روش های سنتی معضل ترافیک اصفهان را حل کرد

ــهری در طول 50 سال گذشته  وی با بیان اینکه مطالعات حمل و نقل ش
تغییرات بسیاری داشته است و ما نمی توانیم هنوز بر اساس همان مدل ها 
و روش های سال های قبل خود بحران ترافیک در شهرها را برطرف کنیم، 
تاکید کرد: در دهـه هـای اولیـه تاکیـد اصـلی مطالعات امور حمل ونقل، بر 
افزایش ظرفیت برای پاسخگویی به روند افزایش تقاضای سـفر بـا وسـایل 
نقلیـه موتـوری استوار بوده است اما مطالعات پس از آن، در پی نگرانی ها 
از تاکید بـر توسـعه ظرفیـت معـابر، نشان داد تعریض خیابان های شهری 

بر خالف تصور عموم به کاهش حجـم و شـدت ترافیـک نمـی انجامـد.
ــهرهای مختلف  ــه مطالعـاتی که محققین روی ش عاملی با تاکید بر اینک

ــاخت های  ــه هـر چه میزان زیر س ــان می دهد کـ دنیا انجام داده اند نش
جاده ای و مقدار فضای تخصیص یافته به حمل و نقل درون شهری بیشتر 
باشد بـه همـان اندازه میزان استفاده از اتومبیل، مصرف بنزین و آلودگی 
ــد، افزود: با توجه به این موضوع رونـد پیشـرفت هـای  ــتر خواهد ش  بیش
سیسـتم های حمل ونقل شهری در دنیا نشان می دهد که رویکرد صنعتی 
اتومبیل محور طی دهه های اخیر بـه سـمت پیـاده محوری و استفاده از 

حمل ونقل عمومی تغییر یافته است.
توجه به حمل و نقل سبز ضروری است

ـــاره به رویکـرد و نگـاه به حمـل و نقل سبز  در اصفهـان اظهـار  وی با اش
کرد: اگـر بخواهیـم تنها از یک مورد پارامتـرهای ایجاد حمـل و نقل سبز 
ــتاز بوده صحبت کنیم موضـوع دوچـرخه سواری  که اصفهان در آن پیش

در شهر اصفهـان است.
عاملی با بیان این که، اصفهـان شهـری مسطـح اسـت و به همیـن دلیل 
به شـدت برای دوچـرخه سواری مناسب بـوده و از سـوی دیگـر صنعتی 
ــندگی،  ــهـر در دهـه 30، 40 با برپایـی 15 کارخانه ریس ـــدن این ش ش
جمعیت عظیـم کارگـر را در این شهـر جمـع کرد، ادامـه داد: کارگـر هم 
برای رفتـن به سـرکار و برگشتـن  وسیلـه ای ارزان و مناسـب می خواهد 

که بتواند از هر گـذری عبور کند.

رییس مرکز پژوهش های شورای شهر:

روش های سنتی، گره گشای معضل ترافیک اصفهان نیست

معاون وزیر امور خارجه پرتغال در دیدار با استاندار مطرح کرد؛

توسعه همکاری شرکت های پرتغالی با فعاالن اقتصادی اصفهان
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تکلیف کاراته چه می شود؟

طباطبایی؛ 
فردی برای تمام پست های خالی ورزش

زلزله در العربی؛ 
زوال، نکونام و دژاگه می روند!

سرپرس��ت جدید مجموعه ورزشی آزادی فردی اس��ت که هر گاه وزارت 
 ورزش رییس��ی را برکنار م��ی کن��د از او به عنوان جانش��ین اس��تفاده 

می کند.
م��ردی ک��ه سرپرس��تی فدراس��یون های وزنه ب��رداری و دوومیدان��ی 
را تجرب��ه ک��رده بود، در ش��رایط فعل��ی سرپرس��ت فدراس��یون کاراته 
اس��ت، مس��ئولیت مجموعه ورزش��ی ش��هید کش��وری را ه��م برعهده 
دارد و در عی��ن ح��ال ب��رای حض��ور در انتخابات اس��کی ه��م ثبت نام 
 کرده و اکن��ون باید س��کان مدیری��ت مجموع��ه آزادی را ه��م برعهده

 بگیرد.
حسن طباطبایی که کارش را با روزنامه نگاری آغاز کرده و پیش از این مدیر 
مجموعه ورزشی شهید شیرودی بود، پس از مدیریت در مجموعه ورزشی 
شهید کشوری حاال مدیریت ورزشگاه آزادی را برعهده گرفته و البته چند 

فدراسیون را هم سرپرستی کرده بود.
سوال اصلی اینجاس��ت که آیا طباطبایی آنقدر فرصت دارد که همه توان 
خود را برای رسیدگی به امور مجموعه های تحت مدیریتش صرف کند؟ 
 نگاهی گ��ذرا به دوران مس��ئولیت او در فدراس��یون ه��ای دوومیدانی و 

وزنه برداری خود گویای همه چیز است.
نکته مهم دیگر اینکه شاید از دید مسئوالن دستگاه ورزش پنهان مانده، 
وضعیت فدراسیون کاراته است؛ فدراسیونی که باید در مسابقات قهرمانی 
جهان شرکت کرده و به دنبال کرسی های از دست رفته در قاره کهن هم 

باشد.
 در چنین وضعیت��ی نه تنه��ا مجم��ع انتخابات��ی برگزار نمی ش��ود که 
به سرپرست فدراسیون کاراته هم یک مس��ئولیت پرمشغله دیگر واگذار 

می شود.
وزیر ورزش و جوانان روز دوشنبه بعد از مجمع کمیته ملی المپیک اعالم 
کرد که تا پای��ان المپیک هیچ انتخاباتی در فدراس��یون ه��ای المپیکی 
برگزار نمی ش��ود. این سیاس��ت برای رش��ته هایی که ب��ازی های مهم 
 المپی��ک را در دو ماه آینده پی��ش رو دارند، سیاس��ت عقالنی و منطقی 
 اس��ت. اما برای رش��ته های غی��ر المپیکی مث��ل کاراته که سرپرس��ت 
پرمش��غله ای هم  دارد و آبان ماه ملی پوش��ان کاراته برای دفاع از عنوان 
قهرمانی تیمی خود باید در مس��ابقات جهانی اتری��ش حضور پیدا کنند، 
برگزاری مجمع انتخاباتی از نان ش��ب هم واجب تر اس��ت. اهالی کاراته 
 این ح��ق را دارند که نگران اوضاع رش��ته م��ورد عالق��ه و محبوب خود

 باشند.
به نظر می رسد می توان  با برگزاری مجمع فدراسیون کاراته در روزهای 
آینده و حتی با رعایت مسائل شرعی در ایام ماه مبارک رمضان، این رشته 
پرجمعیت و پرطرفدار و صاحب مقام در آس��یا و جه��ان را از بالتکلیفی 

خارج کرد.

همان طور که پیش بینی می شد نتایج ضعیف العربی با صرف هزینه های 
 کالن، تاثیراتش روی مدیریت باشگاه را گذاشت و این تیم مطرح قطری 

با زلزله بزرگی در ساختار مدیریتی اش روبه رو شد.
در پی نتایج ضعیف العربی آن هم با هزینه های کالن، تغییرات مدیریتی 
در این باشگاه ایجاد ش��د که در پی تصمیم اعضای هیئت مدیره و هیئت 
رییس��ه باش��گاه ظرف چند روز آتی ش��یخ خلیفه بن حمد ب��ن جبر آل 
 ثانی به عن��وان رییس جدید باش��گاه ب��ر روی صندلی ریاس��ت العربی 

خواهد نشست.
شیخ خلیفه رییس جدید باش��گاه العربی بعد از این انتصاب در گفت وگو 
با رسانه های قطری از برنامه هایش برای بازگرداندن العربی به اوج پرده 

برداشت از جمله تغییرات در نیمکت رهبری و بازیکنان تیم. 
 رییس جدید العربی در خصوص سرنوش��ت زوال روی نیمکت تیم گفت: 
» ما فهرستی از مربیان برای هدایت تیم روی میز داریم که در حال بررسی 

آن برای پیدا کردن جانشین زوال هستیم. «
 ش��یخ خلیفه در مورد بازیکنان خارجی العربی هم اش��اره جالبی داشت 
 و تصری��ح ک��رد: » ما چه��ار بازیک��ن خارجی جدی��د را مد نظ��ر داریم 
تا جذب کنیم و از بی��ن خارجی های فعلی تیم ) که اش��کان دژاگه یکی 
 از آنهاس��ت ( فقط ش��اید پائولینیو در تیم حفظ ش��ود، اما مابقی رفتنی 

هستند. «
این در حالیست که دژاگه دو سال دیگر با العربی قرارداد دارد و در صورت 
اخراج از این باش��گاه العربی باید غرامت سنگینی به این ملی پوش ایرانی 

پرداخت کند.
  در مورد سرنوش��ت اش��کان نیز باید دید که او به فوتبال آلمان یا جزیره 
در اروپا بازخواهد گشت یا تیم دیگری در لیگ ستارگان قطر یا خاورمیانه 

را به عنوان مقصد انتخاب خواهد کرد.

 اینستاگرام رسمی باشگاه استقالل عکس زیر را منتشر کرده که حرف و 
حدیث زیادی به پا کرده است.

در روزهایی که شایعه سرمربیگری علیرضا منصوریان در این تیم به گوش 
می رسد و س��رمربی نفت تهران بیش از پیش به نیمکت این تیم نزدیک 

شده، انتشار چنین عکسی معنای خاصی دارد.

عکس معنادار در اینستاگرام باشگاه استقالل؛ 

علی منصور می آید؟

سیری در دنیای ورزش
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تالش برای نهادینه شدن
 فرهنگ دوچرخه سواری در اصفهان

ریی��س هیئ��ت دوچرخه س��واری اصفهان گف��ت: جامعه دوچرخه س��واری 
اصفهان تمام تالش��ش را برای ارتقای این رش��ته و نهادینه ش��دن فرهنگ 
دوچرخه س��واری میان مردم جامعه به کار می بندند. کیوان لیمویی با اش��اره 
به برنامه های آتی این هیئت اظهار داشت: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی 
کشور در بخش پیشکسوتان هفته آینده به میزبانی شهر کرج برگزار می شود 
و ورزش��کاران اصفهانی در این رقابت ها ش��رکت می کنند. وی با بیان این که 
مس��ابقات قهرمانی اس��تان در 2 رده کوهس��تان و کورس در بخش جوانان 
و بزرگس��االن در ش��هر بهارس��تان انجام گرفت، افزود: همچنین باشگاه های 
استان برای ش��رکت در لیگ دوچرخه سواری پیست و کوهستان، ماه آینده 
به این رقابت ها اعزام می ش��وند. رییس هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان 
به عملکرد ملی پوش��ان این رشته اشاره کرد و گفت: امیرحسین جمشیدیان 
رکاب زن اصفهانی تیم ملی در مس��ابقات آسیایی در بخش کوهستان شرکت 
 ک��رده و در ای��ن دوره از ای��ن رقابت ها به عناوین پنجم و شش��می دس��ت 
پیدا کرد. وی بیان کرد: نتایج خوبی که در مس��ابقات اخیر کس��ب کرده ایم 
مرهون تالش دوچرخه سواران پرتالش اصفهانی بدون چشم داشت به شرایط 
مالی اس��ت چرا ک��ه نبود اعتب��ارات، مانع تمرین و تالش دوچرخه س��واران 
اصفهانی نش��ده اس��ت. لیمویی با بیان این که تاکنون هیچ کمکی از طرف 
فدراسیون دوچرخه سواری به ما نشده است، افزود: کادر فنی، مربیان و داوران 
اصفهانی بدون هیچ چشم داشتی برای ارتقای رشته دوچرخه سواری اصفهان 
تالش می کنند که می تواند برای ش��هر و اجتماع مثمر ثمر واقع شود و تمام 
این افراد همه تالشش شان را برای ارتقای این رشته میان مردم جامعه به کار 

می بندند.

 سرمربی پیشین تیم فوتبال سپاهان اصفهان واکنش تندی به صحبت های محرم نویدکیا داشت و گفت: بهتر بود نویدکیا 
به جای اینکه خودش را در خانه حبس کند و با پرنده هایش سرگرم شود، با خود 

من صحبت می کرد.
 حس��ین فرکی در واکنش ب��ه ادعاهای مح��رم نویدکی��ا علی��ه وی در برنامه 
هفته گذشته نود، واکنش تندی به وی نشان داد و گفت: محرم گفته بود قرارداد 
من 2 میلیارد و۵00 میلیون تومان است. من نامه قراردادم را از باشگاه سپاهان 
 گرفته ام. قراردادم با س��پاهان برای دو فصل یک میلیارد و۵00 میلیون بود که 
در صورت قهرمانی، مبلغ۳00 میلیون هم پاداش می گرفتم. البته بعدا این پاداش 
را هم نگرفتم. وی تاکید داشت: تصمیم داشتم  قبل از شروع فصل، چند بازیکن را 
از لیست خارج کنم که یکی از آنها علی احمدی بود. این حق من بود که به عنوان 
سرمربی، منافع تیمم را در نظر بگیرم.  بهتر بود محرم نویدکیا به جای خانه نشینی 

و سر گرم کردن خودش با پرنده هایش، بیرون می آمد و با من صحبت می کرد تا اطالعات دقیق تری می گرفت. 

باش��گاه تراکتورس��ازی این روزها مذاکرات متعددی را با مربیان مختلف لیگ برتری آغاز کرده است. در این راستا سعید 
 عباسی مدیرعامل باشگاه تالش های زیادی انجام می دهد تا در صورت نماندن

 امیر قلعه نوی��ی در این تیم، یک مربی بزرگ و کارنامه دار راهی سرخپوش��ان 
 تبریزی ش��ود. بر این اس��اس یکی از گزینه هایی که مدیرعامل تراکتورسازی 
 با او مذاکره کرده و برنامه هایش را گرفته، از علی کریمی، احمدرضا عابدزاده و 

کریم باقری به عنوان دستیارانش در تبریز نام برده است.
س��عید عباس��ی در این باره می گوی��د: ما با گزین��ه ه��ای مختلفی صحبت 
 کردیم. یک��ی از گزینه های ما که مربی بس��یار خ��وب و گزین��ه قابل قبولی 
محسوب می ش��ود، در برنامه هایش حضور علی کریمی، احمدرضا عابدزاده و 

کریم باقری را گنجانده است.
او ادامه می دهد: این مربی که چند تیم لیگ برتری دیگر هم خواهانش هستند، 

عالقه ای به برده شدن نامش ندارد و از ما خواهش کرده نامی از او نبریم که به خواسته اش احترام می گذاریم. 

علی کریمی، عابدزاده و کریم باقری در تراکتوربهتر بود نویدکیا به جای پرنده هایش، با من صحبت می کرد!

لنز دوربین

 لی��گ پانزده��م ب��ا قهرمانی اس��تقالل خوزس��تان برای 
 اولی��ن ب��ار در تاری��خ این باش��گاه ب��ه پایان رس��ید 
 و در فین��ال ج��ام حذف��ی نی��ز ش��اگردان یحی��ی 
گل محمدی موفق شدند استقالل تهران را در ضربات 

پنالت��ی شکس��ت داده و برای دومین ب��ار متوالی عنوان 
 قهرمانی را کس��ب کنند. حاال تیم ها وارد مرحله ای مهم و 
تاثیر گذار برای ش��کل دادن نفرات خود در فصل آتی لیگ 
برتر ش��ده اند و تالش می کنند تا ستاره های فصل گذشته 

را به خدمت خود درآورند. 
در میان ای��ن بازیکنان وحید امیری با ش��ادی نکردن پس 
از گلزنی به پرس��پولیس و بختیار رحمان��ی با تکرار همین 
عم��ل پس از گلزنی به اس��تقالل به ش��ایعه ه��ای اطراف 
 خود برای پیوس��تن به این دو تیم پرطرفدار پایتخت دامن 

زدند.
در زی��ر اش��اره ای کوت��اه به س��تاره های لی��گ پانزدهم و 
 عط��ش تی��م های مختلف ب��رای به خدم��ت گرفتن آن ها 

خواهیم انداخت.
1  مهدی ترابی:

 مه��دی تراب��ی ج��وان و آین��ده دار ب��دون ش��ک 
 شاه ماهی این فصل لیگ برتر بود. بازیکنی که هم مهره ای 
 تاثی��ر گ��ذار در تی��م س��ایپا ب��ود و همچنی��ن یک��ی از 
 س��تاره های تیم المپیک ایران که با بدشانس��ی از راهیابی 

به المپیک ریو بازماند. 
او که یک��ی از بازیکنان مورد عالقه کارلوس کی روش برای 
حض��ور در ترکیب تیم ملی به حس��اب می آید، مورد توجه 

بسیاری از باشگاه ها قرار گرفته است. 
در ای��ن می��ان ب��ا توج��ه ب��ه اخب��ار موج��ود ش��انس 
 پرسپولیس��ی ش��دن او بی��ش از س��ایر تی��م ه��ا ب��ه نظر 
می رس��د، هر چند که با حضور حس��ین فرکی در راس تیم 
س��ایپا و تدارک آنها برای قهرمانی این تیم تمام تالش خود 

برای حفظ این بازیکن ارزشمند را به عمل خواهد آورد.
2  بختیار رحمانی:

  بختی��ار یکی دیگر از چهره های م��ورد توجه پنجره 
 نقل و انتقاالت اس��ت که گمان��ه زنی های زیادی در محافل 
 در م��ورد تی��م آین��ده او وج��ود دارد. البته خ��ود رحمانی 
 در خص��وص تی��م آینده خود س��کوت کرده ول��ی با توجه 
به اخبار منتشر شده احتمال پیوستن این بازیکن به استقالل 

تهران بیش از سایر تیم ها است. 
طرف��داران اس��تقالل نیز که این فصل از نب��ود یک بازیکن 
خالق در تیم خود ابراز نارضایتی می کردند پادرمیانی کرده 
و در صفحات مجازی از پیوس��تن این بازیکن به تیم ش��ان 

حمایت کردند.

3 کاوه رضایی:
کاوه رضایی از جمله بازیکنانی است که با اتمام فصل، 
قراردادش با تیم ذوب آهن پایان پیدا کرد و به عنوان بازیکن 
آزاد م��ی تواند به تی��م دیگری بپیوندد. او ک��ه مهاجم اول 
 یحیی به حساب می آمد حاال باید از بین پیشنهاد هایی که 
پی��ش روی خود دارد یک تیم را برگزیند. مقصد احتمالی او 
می تواند کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد. البته با توجه 
به عالقه اس��تقالل و پرسپولیس به این مهاجم خوش فکر و 
خوش اس��تیل باید دید در نهایت چه سرنوش��تی در فصل 

آینده برای این مهاجم رقم خواهد خورد.
4 وحید امیری:

وحید امیری به نظر می رسد یکی از گزینه های پنجره 
انتقاالت لیگ است که به امضای قرارداد با پرسپولیس بسیار 
 نزدی��ک اس��ت. او در 28 ب��ازی برای نفت ب��ه میدان رفت 
و ۵ گل برای این تیم به ثمر رس��اند. این روزها و با ش��رایط 
 وی��ژه ای ک��ه نفت ته��ران با آن دس��ت به گریبان اس��ت 
 س��تاره ه��ای این تی��م یکی یک��ی در حال ت��رک این تیم 
م��ی باش��ند. بع��د از قطع��ی ش��دن ق��رارداد بیرانون��د با 
پرس��پولیس این احتمال وج��ود دارد ک��ه وینگر چپ تیم 
 ملی نیز ب��ه این تیم بپیوندد مگر اینک��ه اتفاق ویژه ای رخ 

دهد.
سید جالل حسینی: 5

مدافع مس��تحکم و متعصب تیم مل��ی فوتبال ایران 
در لیگ پانزدهم توانس��ت عملکرد خوبی از خود به نمایش 
 گ��ذارد. حض��ور او در قلب خ��ط دفاعی نفت ته��ران یکی 
 از دالی��ل موفقیت نف��ت در فصل 94-9۵ ب��ود. این مدافع 
ب��ا تجربه در20 بازی برای نفت به میدان رفت و دو گل نیز 

به ثمر رساند. 
ح��اال و ب��ا پایان پی��دا ک��ردن ق��رارداد یک س��اله مدافع 
 ب��ا تجرب��ه نف��ت تی��م ه��ای مختلف��ی سرس��ختانه برای 
به خدم��ت گرفتن او تالش می کنن��د و باید دید در فصل 

آینده پیراهن چه تیمی را بر تن او خواهیم دید. 
 البته باز هم با توجه به گمانه زنی های صورت گرفته دیدن 

پیراهن قرمز بر تن او محتمل تر است.
6 سعید آقایی:  

دفاع چپ جوان و خ��وش آتیه تیم تراکتور در لیگ 
پانزدهم توانس��ت خود را به عنوان یکی از بهترین چپ های 
ایران معرفی کند و خوش درخش��ید. آقایی که حاال خدمت 
س��ربازی اش پایان پیدا کرده به تیم س��ابق خود گسترش 
فوالد تبریز بازگش��ته است و تراکتور برای در اختیار داشتن 

مجدد این مدافع باید با مسئوالن گسترش به توافق برسد.
7  مهرداد محمدی:

با سقوط تیم راه آهن به دسته پایین تر فوتبال کشور 
ب��ه احتمال غریب به یقین مه��رداد محمدی نیز از این تیم 

جدا خواهد شد و راهی تیم دیگری خواهد شد. 
او ک��ه هی��چ وق��ت از عالقه خ��ود برای پیوس��تن به جمع 
سرخپوش��ان ترس��ی به دل راه نداده باید دید در فصل آتی 

به این تیم خواهد پیوست یا خیر؟
 هر چند که مدیران راه آهن که درآمد خوبی از انتقال برادر 
 دوقلوی او میالد محمدی به تیم گروژنی روس��یه به دس��ت 
آورده اند در تالش هستند تا مهرداد را نیز مانند میالد لژیونر 

کنند. آیا قل دوم برادران محمدی نیز لژیونر خواهد شد؟
محمدرضا خلعتبری: 8

مهاجم ریزنقش س��پاهان با پایان ق��راردادش خیلی 
زودت��ر از زمانی که تصور می ش��د چم��دان هایش را برای 

ترک اصفهان بست. 
حتی حاضر نش��د در هفته پایانی برای سپاهان بازی کند و 
به بهانه مصدومیت به تهران آمد تا صدای اعتراض سرمربی 
موقت تیم را بلند کند. حاال بعد از پش��ت سر گذاشتن یک 
 فصل پر حاشیه با س��پاهان خلعتبری به عنوان بازیکن آزاد 
هر باشگاهی را وسوسه می کند تا باب مذاکره با او را باز کند 
از جمله اس��تقالل، گس��ترش فوالد و حتی سایپا با حسین 

فرکی که اعتقاد خاصی به این بازیکن دارد.
ماتیاس چاگو: 9

هافب��ک س��یه چ��رده و کامرونی فوالدی ه��ا بعد از 
چن��د فصل درخش��ان با اهوازی ها حاال دیگر س��وژه اصلی 

 نق��ل و انتق��االت محس��وب می ش��ود. بازیکنی ک��ه گفته 
می شود با گس��ترش فوالد توافق کرده و به احتمال زیاد 
فص��ل آتی را در تبری��ز خواهد گذراند از چند باش��گاه 
 دیگر هم پیش��نهاد دارد از جمله س��ایپا، پیکان و حتی 
ذوب آهن به همین خاطر باید منتظر ماند و دید گسترشی 
ها می توانند او را در س��بد خریدی خود حفظ کنند، چاگو 

هم راهی یک باشگاه دیگر می شود.
مسعود حسن زاده: 10

مهاجم��ی ک��ه یک فص��ل روی نیمک��ت ذوب آهن 
نشس��ت با وجود این که یک س��ال دیگر با این تیم قرارداد 
دارد پای خود را در یک کفش کرده که از این تیم جدا شود 
می تواند دیگر س��وژه اصلی نقل و انتقاالت باش��د. مسعود 
که به خاطر ش��رایطش در اصفه��ان موقعیت های خوبی از 
 جمله حضور در تیم را از دس��ت داد، حاال به دنبال پیوستن 
 ب��ه تیمی جدید اس��ت تا بلکه دوباره به س��طح اول برگردد 
و از دو تیم استقالل و پرسپولیس به عنوان مشتریان دست 
به نقد او نام برده می شود. البته قصه جدایی او از ذوب آهن 
می تواند کمی پیچیده ش��ود به خصوص با قراردادی که در 
سازمان لیگ ثبت شده، اما قطعا اگر یحیی گل محمدی در 
ذوب آهن ماندنی ش��ود باید شاهد جدایی حسن زاده از این 

تیم بود و حضورش در یک تیم سرشناس تر.
محمد نوری: 11

بع��د از یک فص��ل حضور در فوتب��ال قطر که تجربه 
چندان خوبی هم برای کاپیتان س��ابق پرسپولیسی ها نبود 
حاال این بازیکن پا به سن گذاشته به ایران بازخواهد گشت 
تا س��ال های پایان��ی فوتبالش را در تیم دیگ��ری بگذراند. 
در روزهای��ی که فقدان پلی میکر بدج��وری فوتبال ایران و 
مربیان را آزار می دهد مسلما محمد نوری با آن خصوصیات 
 ب��ارز فنی م��ی تواند یکی دیگر از س��وژه ه��ای اصلی بازار 

نقل و انتقاالت باشد. 
به همین خاطر هم چند باش��گاه به دنبال جلب نظر مساعد 
این بازیکن برای فصل آتی هس��تند که یکی دو تیم تهرانی 
و یکی دو تیم شهرس��تانی به صورت پنهانی در رقابت برای 

عقد قرارداد با این بازیکن باتجربه هستند.
 در کن��ار ای��ن10 بازیک��ن نف��رات دیگ��ری هم هس��تند 
ک��ه م��ی توانند در تابس��تان داغ نق��ل و انتق��االت فوتبال 
 ای��ران س��رو صدای زی��ادی ب��ه راه بیاندازن��د. نفراتی مثل 
ساس��ان انص��اری، رحی��م مهدی زهی��وی، فری��د بهزادی 
کریمی، سوش��ا مکانی، محس��ن بنگر، علیرضا نورمحمدی، 
لئوناردو پادووانی و لوس��یانو پریرا، میالد فخرالدینی، حنیف 
 عم��ران زاده و ... ک��ه قطع��ا جابه جایی هایی در تابس��تان 

خواهند داشت.

برگ برنده فصل نقل و انتقاالت؛
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ابالغ وقت رسیدگی

3/149 در خصوص پرونده کالسه 821/94 خواهان شرکت بخش سایه 
سمن دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید محمد متغییر تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/20  س��اعت 19/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:3298 شعبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 111 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/296 ش��ماره صادره : 1395/43/230479نظر به اینک��ه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 31/9533 مجزی شده از پالک 31 اصلی در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام احمد انصاری عاش��ق آبادی فرزند محمد در جریان 
ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/04/06 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهار 
ش��نبه 1395/03/12 م الف: 7082 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان) 155 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/155 ش��ماره صادره : 890465  نظر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ 
پالک ش��ماره 35/169 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق س��وابق و 
پرونده ثبتی به نام کریم جانثاری الدانی فرزند محمد در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/04/06 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطاب��ق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ انتشار: چهار شنبه 
 1395/03/12 م الف: 6718 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

) 143 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

3/3  شماره مزایده: 139504302003000003 به موجب پرونده اجرایی 
کالسه 9302231/1 مقدار 13 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ مغازه 
پالک 99/1345 بخ��ش 16 ثبت اصفهان که س��ند آن در صفحه 122 دفتر 
265 امالک با ش��ماره ثبت 59205 به نام آقای محمد عنایتی ثبت و صادر 
گردیده است به نش��انی اصفهان خیابان بهارستان شرقی انتهای خیابان 
ورزشگاه که حدود و مشخصات پالک فوق از شمال به طول 10 متر دیوار 
است به پالک 1343 فرعی و از شرق به طول 7/30 متر مربع درب و دیوار 

اس��ت به خیابان واز جنوب به طول 4/80 متر و 8 مت��ر و 1/72 متر دیوار 
است به پالکهای 1346 و 1347 و 1348 فرعی و از غرب به طول 5/30 متر 
دیوار است به پالک 1344 فرعی به مساحت 67/40 متر مربع که در مقابل 
طلب خانم فریده آقا بابایی و حقوق دولتی بازداشت شده است و طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ شش��دانگ پالک فوق به مبلغ 3/572/200/000 
ریال ارزیابی ش��ده و پالک در یک  طبقه و با کفپ��وش موزاییک معمولی 
فرسوده و با ارتفاع 4 متر و سطوح داخلی گچکاری شده که سقف نیاز به 
مرمت دارد پوشش سقف ضربی از تیرآهن و اجر و درب بیرونی پروفیل 
 آهن رنگ شده شیش��ه ای و دیوارهای باربر با اش��تراک آب و فاضالب

 برق گاز و تلف��ن که برابر گ��زارش مامور اجرا ملک مزب��ور در تصرف 
مستاجر با اجاره ماهیانه 7/500/000 ریال و ودیعه 125/000/000 ریال 
می باشد که مقدار 13 حبه از پالک فوق از س��اعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 1395/03/31 در اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفه��ان واقع در 
اصفهان خیابان هشت بهشت ش��رقی ابتدای خیابان الهور اداره اجرای 
 اسناد رس��می اصفهان طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش می رسد.

 مزایده از مبلغ 644/980/557 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می ش��ود. این آگهی یک مرتبه در روزنام��ه زاینده رود در 
تاریخ 1395/03/12 چاپ و منتش��ر می گردد که خریداران جهت شرکت 
در مزایده با ارایه کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینی 
بانک ملی امکان حضور در جلس��ه مزای��ده را دارند. الزم به ذکر اس��ت 
 پرداخت بدهی های مرب��وط به آب، ب��رق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا 
حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
 اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است

 و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی باب��ت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد ضمن��ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، 
 مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و م��کان مقرر برگزار

خواهد شد. 
م الف: 6155 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان) 461 کلمه، 5 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/298 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350100805 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350100489 شماره بایگانی ش��عبه: 940578  خواهان بهمن 
زرقانی دادخواس��تی به طرفیت  خوانده  لیال بنکدار و علیقلی اش��راقی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 333  ارجاع و به کالسه 9409980350100489 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن  1395/05/30 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

 م الف:3369 ش��عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 174 
کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/299 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352401183 ش��ماره پرون��ده: 
9509980352400070 شماره بایگانی ش��عبه: 950074  خواهان بانک 
ملت) شرکت س��هامی عام( به مدیریت آقای علی رستگار دادخواستی به 
طرفیت  خوانده/ متهم  امراله کرمی و شرکت بازرگانی طلوع نور سپاهان 
و سید عبدالجواد شفیعی و حمیدرضا طاعات و سید علیرضا طباطبائیان 
و شرکت مشاورین ساختمانی نسیم پارک وی و شرکت بازرگانی الماس 
جاودان سپاهان و سید هادی ش��فیعی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه ارز خارجی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 352  ارجاع و به کالسه 
9509980352400070 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/31 
و س��اعت 8 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
 گردد. م الف:4552 ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 224 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/300 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350702133 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700933 شماره بایگانی ش��عبه: 941042  خواهان بانک 
ملت ب��ا مدیریت علی رس��تگار دادخواس��تی به طرفیت  خوانده  حس��ن 
رضاخانی و رس��ول رحمانی به خواس��ته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و تامین خواسته تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 9409980350700933 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن  1395/06/01 و ساعت 12/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:6248 شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/301 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350702129 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700934 شماره بایگانی شعبه: 941043  خواهان بانک ملت 
با مدیریت علی رستگار دادخواستی به طرفیت  خوانده  حسن رضاخانی 

و زهرا آقانوری و موسسه پس انداز و قرض الحسنه آل یاسین و رسول 
رحمانی به خواس��ته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 
و تامین خواسته  و مطالبه خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 7 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
311  ارج��اع و به کالس��ه 9409980350700934 ثب��ت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/06/01 و ساعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواس��ت خواهان و به تجوی��ز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:6247 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/302 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350702118 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700935 شماره بایگانی ش��عبه: 941044  خواهان بانک 
ملت با مدیریت علی رس��تگار دادخواس��تی به طرفیت  خوانده  رس��ول 
رحمانی و موسسه پس انداز و قرض الحس��نه آل یاسین و امیر محسنی 
خوراسگانی و حسن رضاخانی به خواس��ته مطالبه خسارت دادرسی و 
تامین خواسته و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 9409980350700935 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن  1395/06/01 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف:6246 شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/148 در خصوص پرونده کالس��ه 97/95 خواهان شرکت بخش سایه 
س��من دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس شهسواری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/20  ساعت 16 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 م الف:3297 ش��عبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 110 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/303 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350401776 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350401129 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941216  خواه��ان/ 
شاکی سعید نجمائی لنبانی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم اسدا... 
مشبکی به خواسته مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وج��ه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 308  ارجاع و به کالسه 
9409980350401129 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/06/08 
و ساعت 8 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
 و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:5375 ش��عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 179 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/304 ش��ماره: 94-832 به موجب رای ش��ماره 1228 تاریخ 94/12/22 
حوزه 27 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه ابراهیم پویا خواه به نش��انی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 300/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/8/26 تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باشد و نیم عش��ر حق االجرا در حق دولت، مشخصات محکوم 
له: مسعود فخر به نش��انی اصفهان خ بزرگمهر رکن الدوله ریخته گری بن 
بس��ت حیدری پالک 51.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:5325 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 193 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

3/305 شماره: 150/94  به موجب رای شماره 854 تاریخ 94/10/14 حوزه 
24 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علی��ه 1- احمدرضا 2- بتول 3- زه��را 4- فاطمه همگ��ی ترابی 5- نرگس 
آقا بزرگی همگی به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به حکم بر الزام 
خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رس��می و انتقال رسمی 24 و 
69/10 سهم از 853/5 سهم از 3633 سهم ششدانگ پالک ثبتی 99/87 بخش 
16 ثبت اصفهان یک باب مغازه واقع در ملک شهر خ مطهری به نام خواهانها 
1- اصغر اثنا عش��ری 2- کبری مخبری فر با وکال��ت علیرضا نصیری به 
نشانی اصفهان خیابان وحید قبل از چهار راه رودکی جنب داروخانه دکتر 
عبدالهی مجتمع س��روناز طبقه دوم. هر کدام بالسویه و همچنین نیم عشر 
اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:5322 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 225 کلمه، 3 کادر( 
اخطار اجرایی

3/306 ش��ماره: 94-465 ش 14   ب��ه موج��ب رای ش��ماره 1088 تاریخ 
94/07/13 حوزه 14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه احسان زاغیان به نش��انی مجهول المکان محکوم 
است به تسلیم و تحویل ملک موضوع دادخواست در پرداخت مبلغ 160/000 
ریال هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر 
آگهی در ح��ق محکوم له حبیب ا... ب��ا وکالت آقای عب��اس کریمی دهقانی 
قهفرخی به نشانی اصفهان خ ارتش کوچه 33- ساختمان 17 واحد 4 و نیم 
عشر حق االجرا طبق مقوم دادخواست 21/000/000 ریال.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5324 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 185 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

3/307 شماره: 94-612  به موجب رای شماره 911  تاریخ 94/10/05 حوزه 
27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه عباس ش��عرباف به نش��انی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 160/000 ریال بابت 
هزینه های دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/7/1 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام می باشد 
و نیم عشر حق االجرا دولت، مشخصات محکوم له: رضا رهبری به نشانی 
اصفهان خ پروی��ن کوچه 80 پالک 316 طبقه دوم.  م��اده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:5326 ش��عبه 27 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 183 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

3/308 شماره: 1119/94/9  به موجب رای شماره 1309 تاریخ 94/08/23 
حوزه نهم شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه امیر حسین امید فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ س��ی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ پانصد هزار ریال بابت هزینه نش��ر آگهی و مبلغ یکصد و 
هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 93/11/20 
تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له سعید آشوری فرزند مهدی به نشانی 
خانه اصفهان خلیفه سلطانی کوچه 15 موتور سیکلت هشت و همچنین نیم 
عشر حق االجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 

میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5339 شعبه 9 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 202 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

3/309 شماره: 94-616  به موجب رای شماره 94-849 تاریخ 94/11/12 
حوزه 41 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه داریوش هاشمی طباطبائی زاده فرزند بهروز به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 39/850/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
94/2/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان شکوفه کاظمی فرزند تقی با 
وکالت آقای جواد قاسمی به نشانی اصفهان خ شیخ مفید شرقی مجتمع پایا 
طبقه دوم جنوبی دفتر آقای شیروانی و نیم عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5348 شعبه 41 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 199 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

3/310 شماره: 94-615  به موجب رای شماره 920/94 تاریخ 94/11/13 
حوزه 41 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه داریوش هاشمی طباطبائی زاده فرزند بهروز به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 33/600/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 290/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و نش��ر آگهی و حق الوکاله 
 وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
) 94/4/25( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان آقای مهدی ریخته گران 
فرزند محمد علی با وکالت جواد قاسمی فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان 
خ شیخ مفید شرقی مجتمع پایا طبقه دوم جنوبی دفتر آقای شیروانی و نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:5349 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 203 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

3/311 شماره: 1667/93 ح 33  به موجب رای شماره 85 تاریخ 94/01/30 
حوزه 33 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه ها 1- آیت ایزدی 2- مجتبی وطنی 3- علیرضا جمش��یدی فر 
4- غالمعلی قاسمی همگی به نش��انی مجهول المکان محکومند به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 93/5/22 تا 
زمان اجرای حکم در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن به نمایندگی آقایان 
محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت علی اصغر حجازی 
با وکالت جواد قاس��می به نش��انی خ جی مقابل خ تاالر سرپرستی تعاون 

ثامن االئمه و همچنین نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام شورای حل 
اختالف اصفهان. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:5359 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 235 کلمه، 3 کادر( 
اجراییه

ش��ماره    9510420350100094 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /312
 ،9409980351100321  ،  9409980350600548 پرون��ده:
9409980350100481 شماره بایگانی شعبه:940739، 940738، 940567  
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350100595 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9409970350101846 محکوم علیه محس��ن 
 صالحی فرزند عباس��علی به نش��انی مجه��ول المکان محکوم اس��ت به

 1- پرداخت مبلغ 872/968/272 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه از شهریور ماه 1394 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی 
بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 26/189/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
مبلغ 27/151/230 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 880/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهی در حق محکوم له باقر رجالی فرزند محمد علی به نشانی 
اصفهان خیابان ابن سینا کوچه ش��هید ذاکر بن بست شهید ذاکر پالک 4 و 
کدپس��تی 8148887511 با وکالت اصغر رضوانی فرزند علی به نش��انی 
استان اصفهان خیابان نظر شرقی روبروی تاالر اندیشه ساختمان ستاره 
آبی طبقه دوم 3- پرداخت مبلغ 43/648/400 ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اج��را گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مش��روح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اج��رای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مال��ی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه ش��ود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محک��وم علیه خواهد بود 

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 5389 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 459 کلمه، 

5 کادر(
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اجراييه
ش��ماره   9410420350800505 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /313
پرون��ده:8809980350800570 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:880570  
بموجب درخواس��ت اجراي حكم مربوط��ه به ش��ماره دادنامه مربوطه 
8909970350800133  محكوم علیهم 1- احمد عل��ی زمان ابیانه فرزند 
محمود به نشانی اصفهان خ ش��ریعتی روبروی بیمارستان مجتمع فراز 
طبقه اول واحد 103، 2- پرویز رادفر به نش��انی اصفه��ان چهار باغ باال 
مجتمع مس��كونی پارک اصفهان بلوک بنفش��ه ش��ماره 16، 3- علیرضا 
دهقانی به نش��انی مجهول الم��كان محكومند به پرداخ��ت تضامنی مبلغ 
س��ه میلیارد ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 135/360/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی ) هزینه دادرسی و حق الوکاله( بانضمام خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید چک 88/3/13 لغایت زمان وصول آن بر اساس 
شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق محكوم له شرکت آهن و فوالد صنیع 
کاوه به نشانی تهران کیلومتر 12 جاده ساوه جنب پایانه های حمل ونقل 
با وکالت حس��ین هدایت فرزند ناصر به نش��انی تهران خ شریعتی تقاطع 
مطهری بن بس��ت نوبخت پ 802 طبقه 42  و آرش س��لیمانی نژاد فرزند 
حشمت ا... به نشانی تهران خ مفتح ش��مالی کوچه دهم پ 2 واحد 2 و نیم 
عش��ر اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن حكم غیابی است. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن 
میسر باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
 و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان

 ن��زد بانكه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتب��اری ایران��ی ی��ا خارج��ی 
دارد ب��ه هم��راه مش��خصات دقی��ق حس��ابهای مذک��ور و کلی��ه 
اموالی که او به ه��ر نحو نزد اش��خاص ثال��ث دارد و کلی��ه مطالبات او 
از اش��خاص ثال��ث و نی��ز فهرس��ت نق��ل و انتق��االت و هر ن��وع تغییر 
دیگر در ام��وال مذکور از زمان یک س��ال قب��ل از طرح دعوای اعس��ار 
 به ضمیمه دادخواس��ت اعس��ار به مق��ام قضائ��ی ارائه نمای��د و اال به

 درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حب��س تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال م��ال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه ف��رار از ادای دین به نح��وی که باقیمانده ام��وال برای پرداخت 
دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه 
 اجرای محكومیت مال��ی 1394( 6- چنانچه صورت ام��وال پس از مهلت 
 س��ی روز ارائ��ه ش��ود آزادی محك��م علی��ه از زن��دان من��وط ب��ه 
 موافقت محكوم ل��ه یا تودیع وثیقه ی��ا معرفی کفیل توس��ط محكوم علیه 
 خواه��د ب��ود )تبص��ره 1 م��اده 3 قان��ون نح��وه اج��رای محكومی��ت 

مالی 1394(. 
م الف: 5390 ش��عبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 491 

کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
3/314  ش��ماره دادنام��ه: 9509970350600371 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350600788 شماره بایگانی ش��عبه: 940888 خواهان: آقای 
علیمراد احمدی فرزن��د آقا علی با وکالت خانم آمن��ه انصاری فرزند علی 
باقر به نشانی استان اصفهان- شهرستان لنجان- زرین شهر- اصفهان 
زرین شهر خ آیت ا... کاشانی مجتمع وکال ط زیرین روبروی دادگستری، 
خواندگان: 1- آقای سجاد حق شناس آدرمنابادی فرزند اصغر به نشانی 
مجهول المكان، 2- آقای جعفر نفرمهرنجانی به نش��انی استان اصفهان – 
شهرستان مبارکه- ده سرخ- خ توحید- کوچه توحید- پ 34، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خس��ارت دادرسی 3- مطالبه 
وجه چک، دادگاه با عنایت ب��ه جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی را 
اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای علیمراد احمدی فرزند آقا علی با وکالت خانم آمنه 
انصاری به طرفیت  آقایان 1- جعفر نفرمهرنجانی 2- س��جاد حق شناس 
آدرمنابادی فرزند اصغر به خواس��ته مطالبه مبل��غ 100/000/000 ریال 
وجه چک شماره 842/599772-1394/6/30 عهده بانک مسكن بانضمام 
خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده و 
رونوش��ت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه 
و وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینكه وجه چک باید به محض ارائه 
کارسازی و پرداخت گردد و خوانده ردیف دوم صادر کننده چک و خوانده 
ردیف اول ظهرنویس دارای مسئولیت تضامنی می باشند و خوانده ردیف 
اول با وصف اب��الغ واقعی و خوانده ردیف دوم ب��ا وصف ابالغ از طریق 
نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت 
ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده اند فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت بوده 
مس��تنداً به ماده 249-310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 
قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام و ماده 
198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان متضامنًا به پرداخت 
 مبلغ یكصد میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته و نیز پرداخت خسارات

 دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک 
مرکزی اعالم و حین اجرای حكم محاس��به خواهد ش��د در حق خواهان 
 محكوم می گردند رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف
  مدت بیس��ت روز پ��س از اب��الغ قاب��ل واخواه��ی در همی��ن دادگاه و

 نس��بت ب��ه خوان��ده ردی��ف اول حض��وری و از تاری��خ اب��الغ ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظ��ر خواه��ی در محاکم تجدید نظ��ر اصفهان 
می باشد. م الف:6257 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 401 کلمه، 

4 کادر( 
ابالغ رای

3/315  ش��ماره دادنام��ه: 9509970353500266 ش��ماره پرون��ده: 
9409980353500410 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940986 ش��اکی: 
 مریم پرم��ورزا به نش��انی شهرس��تان اصفه��ان خ امام خمین��ی دهنو 
 خ ولی عصر بن بس��ت عارف، متهمی��ن: 1- آقای احم��د والئی اصفهانی

2- آقای رس��ول زارعی هر دو به نش��انی مجهول الم��كان، اتهام: رابطه 
نامش��روع یا عمل منافی عفت ) غیر از زنا(، گردش��كار: دادگاه با توجه به 
 محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور

 رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- رس��ول زارعی 
خودبجانی فرزن��د جعفر 2- احمد والئ��ی اصفهانی فرزند عل��ی دائر بر 
مزاحمت تلفنی از طریق ارس��ال پیامک ب��ه خط تلفن هم��راه خانم مریم 
پرم��ورزا دادگاه ب��ا عنایت به ش��كایت ش��اکی خصوص��ی و تحقیقات 
انجام ش��ده و مالحظ��ه پرینت اخذ ش��ده و پاس��خ اس��تعالم واصله از 
مخاب��رات و عدم حض��ور متهمین در جلس��ه دادرس��ی علیرغ��م ابالغ 
 قانونی و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتس��ابی به آنان 
محرز و مسلم بوده و مس��تنداً به ماده 641 قانون مجازات اسالمی بخش 
تعزیرات مصوب سال 1375 هریک  از متهمین را به تحمل چهار ماه حبس 
تعزیری محكوم م��ی نماید. رای ص��ادره غیابی و ظرف م��دت 20 روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همی��ن دادگاه و ظرف مدت 20 روز 
 پ��س از آن قابل اعتراض در محاک��م محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان 
می باشد.  م الف:6258 ش��عبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 109 

جزایی سابق( ) 230 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

3/316  ش��ماره دادنام��ه: 9509970353500229 ش��ماره پرون��ده: 
9309985450600504 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941404 شاکی: آقای 
حمید بدردهمرده فرزند محمد به نشانی شهرستان چاه بهار بلوار کارگر 
خ شهید تندگویان  جنب مس��جد طوبی 09158437527 متهم: خانم مهال 
نظری جهانتیغ به نشانی شهرس��تان زاهدان خ مدرس 27 میالن 1 پ 39 
کدپستی 9816863687 اتهام: سرقت گوش��ی تلفن همراه، دادگاه پس از 
بررسی اوراق و محتورات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم مهال نظری آزاد به لحاظ عدم 
دسترس��ی به وی و مجهول المكان دایر بر سرقت یک دستگاه تلفن همراه 
سامسونگ دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب شهرس��تان اصفهان و ش��كایت ش��اکی خصوصی آقای حمید 
بدردهمرده و پاسخ اس��تعالم واصله از معاونت حقوقی شرکت ایرانسل 
مبنی بر فعال شدن گوشی با خط تلفن همراه متعلق به متهم و عدم حضور 
متهم در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 661 
و 667 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 متهم را 
به تحمل سه ماه و یک روز حبس و ده ضربه شالق تعزیری و رد عین یک 
دستگاه گوشی تلفن همراه سامس��ونگ و در صورت فقدان به رد مثل یا 
قیمت آن در حق مالباخته محكوم می نماید رای صارده غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه ظرف مدت 
بیس��ت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان 
 اصفهان می باشد. م الف:6259 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 109 جزایی سابق( ) 265 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

3/317  ش��ماره دادنام��ه: 9509970353500240 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364801146 شماره بایگانی شعبه: 941062شاکی: خانم الهه 
منصوری امیریه فرزند اسداله به نشانی شهرس��تان اصفهان خ اشرفی 
اصفهانی مهدی��ه ک فجر پ 9، مته��م: آقای علی آزادی فرزند حس��ین به 
نشانی شهرستان اصفهان خ آتش��گاه گورتان روبروی مسجد جامع بن 
بست س��مت راس��ت درب قهوه ای پ 1، اتهام ها: 1- توهین به اشخاص 

عادی 2- ضرب و ج��رح عمدی 3- ترک انفاق ، گردش��كار: دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی آزادی 
فرزند حسین آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی دائر بر ترک انفاق و ایراد 
ضرب و جرح عمدی نسبت به همسرش خانم الهه منصوری امیریه دادگاه 
با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان و شكایت ش��اکی خصوصی و گواهی صادره از پزشكی قانونی 
و تحقیق��ات عملی انجام ش��ده از مطلعین و عدم حضور متهم در جلس��ه 
دادرسی و سائر قرائن و امارات موجود در پرنده با احراز بزه انتسابی و 
مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده و مواد 19 و 448 و 709 و 714 
قانون مجازات اس��المی مصوب س��ال 1392 متهم را از حیث ترک انفاق 
به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری و از حیث ایراد ضرب و جرح عمدی به 
پرداخت 1/5 هزارم دیه کامل بابت کبودی ب��ازوی چپ و نیم درصد دیه 
کامل بابت حارصه ساعد راس��ت و یک دو هزارم دیه کامل بابت حارصه 
بند اول انگشت شست دست راست در حق خانم الهه منصوری ظرف مدت 
یک س��ال از تاریخ درگیری محكوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواه��ی در همین دادگاه و ظرف 
 مدت 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان
  اصفهان می باشد.  م الف:6260 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 109 جزایی سابق( ) 312 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

3/318  ش��ماره دادنام��ه: 9509970353500243 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365101023 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941696 شاکی: آقای 
محمد ابراهیم مهدیان فرزند رضا به نشانی شهرستان اصفهان شاهپور 
جدید مش��یرالدوله شرقی ش��هرک نمایشگاه ها نمایش��گاه نقش جهان، 
متهم: آقای کیان عباسی گوجانی به نشانی شهرستان اصفهان، اتهام ها: 
1- تهدید 2- توهین به مقدسات، گردش��كار: دادگاه با توجه به محتویات 
 پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت ب��ه صدور رای 
می نمای��د. رای دادگاه: در خص��وص اتهام آقای کیان عباس��ی گوجانی 
دائر بر توهین به مقدسات و تهدید موضوع ش��كایت آقای محمد ابراهیم 
 مهدیان دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی

 و انقالب شهرستان اصفهان شكایت شاکی خصوصی اظهارات گواهان 
در مرحله تحقیقات مقدماتی و صورتجلسه مورخ 94/6/15 نزد مامورین 
انتظامی و ع��دم حضور متهم در هی��چ یک از مراحل تحقیق و رس��یدگی 
علیرغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی اتهامات انتس��ابی به وی را در 
مجموع محرز دانس��ته و مس��تنداً به مواد 669 و 513 از قانون تعزیرات 
مصوب 1375 و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اس��المی مصوب 
س��ال 1392 وی را از حیث ارتكاب ب��زه تهدید به تحمل دو س��ال حبس 
 تعزیری و به لحاظ توهین به مقدس��ات به تحمل پنج سال حبس تعزیری

 محكوم می نماید که صرفًا مجازات اشد قابل اجراست. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس 
ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاه های محترم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد.
 م الف:6261 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 109 جزایی سابق( 

) 255 کلمه، 3 کادر( 

تاسيس
3/319  شماره مكانیزه: 139430402087000022 شماره مكانیزه دفتر 
139332402087000001 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خدماتی 
حسابگران اصفهان پارمیس در تاریخ 1394/02/17 به شماره ثبت 1357 
به شناسه ملی 14004905902 ثبت و امضا ذیل دفاتر تكمیل گردیده که 
خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع 
شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد 1- فروش نرم افزار و انجام خدمات حسابداری 2- طراحی سامانه 
های پیام کوتاه و وب سایت پس از اخذ مجوزهای الزم، 2- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی ش��رکت: اصفهان خمینی 
ش��هر خیابان امام شمالی کدپس��تی 8414783143، 4- سرمایه شرکت 
مبلغ 1/000/000 ریال نقدی می باشد که تمامًا پرداخت و در اختیار مدیر 
عامل شرکت قرار گرفته است، 5- اولین مدیران شرکت: 1- اکبر عمادی 
به سمت مدیر عامل به شماره ملی 1141111391 دارنده 950000 ریال 
سهم الشرکه 2- اعظم عمادی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
1141336324 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه که برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیدن��د، 6- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضا اکبر عمادی به س��مت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است، 
7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساس��نامه.  اداره کل ثبت اس��ناد وامالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر 

) 226 کلمه، 3 کادر( 
تحديد حدود اختصاصی

3/320  نظر به اینكه تحدید حدود شش��دانگ پالک شماره 1969 فرعی از 
27/16  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طب��ق رای قانون تعیین تكلیف 
اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام ابراهیم درخشان هوره فرزند 
اسداله مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 

تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/04/05 
س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالكین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/03/12 
م الف: 7084 رئیس منطقه ثبت اس��ناد و امالک غرب اصفهان) 148 کلمه، 

2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

3/321 چون تحدید حدود شش��دانگ یكباب اطاق شماره 46 فرعی از 54 
اصلی به مساحت 62 متر مربع )شصت و دو متر مربع( واقع در روستای 
خس��روآباد جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام آقای احمد 
جورمند فرزند حسین  شناسنامه شماره 5 میمه و کد ملی 6229973995   
در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به 
عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده یا نامب��ردگان تحدید حدود ملک مرقوم در مورخه 
1395/04/02ساعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد . لذا به 
موجب این آگهی ب��ه کلیه مجاورین و مالكین اخطار می ش��ود در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدید تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی 
تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تس��لیم نماید. تاریخ انتشار:چهار 
 شنبه 1395/03/12 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

) 197 کلمه، 2 کادر(
تحديدحدوداختصاصی

3/123 چون تحدیدحدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور که درقسمتی 

از آن احداث بنا ش��ده  به پالک ش��ماره 123فرع��ی از3952 اصلی واقع 
درخوروبیابانک بخش پنج خوروبیابانک که طبق پرونده ثبتی به نام آقای 
علیرضا ایزدی فرزند حس��ین درجریان ثبت است به علت عدم حد فاصل 
در ش��مال وغرب تحدید حدود عمومی به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای مالک تحدیدحدودملک 
مرقوم درروزیكش��نبه مورخ95/4/20 س��اعت 9 صبح درمحل شروع 
 وبه عمل خواهدآمد لذاب��ه موجب این آگهی به مال��ک ومجاورین اخطار

می گ��ردد ک��ه درروزوس��اعت مقرردرمح��ل حضوریابنداعتراضات 
 مجاورین وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم

 صورتمجل��س تحدی��دی ب��ه م��دت30  روز پذیرفته خواهدش��دوطبق 
 تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تكلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت 
معت��رض ظرف مدت ی��ک م��اه از تاریخ تس��لیم اعتراض به ای��ن اداره 
بایس��تی باتقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائ��ی گواهی تقدیم 
دادخواس��ت رااخذوبه این اداره تس��لیم نماید. تاریخ انتشار: چهارشنبه 
 95/3/12 م ال��ف: 70 محم��د عل��ی بیطرف رئی��س ثب��ت خوروبیابانک

) 160 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكيت

3/322 نظر به اینكه آقای تیمور خانعلی فرزند محمد شناس��نامه شماره 
8399 میمه و کد ملی 0068855338  به اس��تناد یک برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است که سند مالكیت 
تمامت ششدانگ یک واحد آپارتمان  به مساحت 95.74  متر مربع )نود و 
پنج متر و هفتاد و چهار صدم متر مربع(شماره 10217 فرعی از 11  اصلی 
واقع در وزوان جزءبخش ثبتی میمه که در صفح��ه 86  دفتر 173 امالک 
ذیل ثبت 28162 به شماره چاپی 179862 س��ری الف سال 9  به نام وی 
ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نش��ده است و 
به موجب سند رهنی ش��ماره 2764 مورخ 1390/10/27 دفترخانه 208 
وزوان به مدت 8 س��ال در ازاء مبلغ 301096066 ریال نزد بانک مسكن 
شعبه وزوان مرهون میباشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده 

است چون درخواست س��ند مالكیت المثني نموده است طبق تبصره یک 
اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس 
مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل س��ند مالكیت و س��ند 
معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند به ارائه کننده 
مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه  نش��ود المثني س��ند مالكیت مرقوم صادر و به متقاضي 
 تسلیم خواهد ش��د. مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

) 252 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرايی

3/360 ش��ماره: 297/94 و 298/94 به موجب رای ش��ماره 579 تاریخ 
94/4/24 حوزه 33 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت 
یافته است محكوم علیه 1- مهدی موسایی 2- سعید حسین پور هر دو به 
نشانی مجهول المكان محكوم اند به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 800/000 ریال هزینه نشر آگهی و 165/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک 91/2/20 لغایت زمان اجرای حكم در حق محكوم له سید  
مجید عسگری فرزند سید رضا به نش��انی زیار جنب مسجد امام سجاد 
ایزوفام عسگری و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:6170 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 193 کلمه، 2 کادر( 

تحديد حدود عمومی
3/297 تحدید حدود عمومی )مرحله   اول(سال 1395 

مربوط به منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
پیرو آگهی نوبتی وابالغ مف��اد آراء وبه موجب ماده 
 14 قانون ثبت اسناد وامالک تحدید حدود رقبات زیر

  واقع دربخش 14 ثب��ت اصفهان بش��رح زیر آگهی 
می شود .

1-ابنیه وامالک  واقع دررهنان  به شماره  18 وفرعی 
زیر:

8266-  خانم س��كینه کیانی رنانی فرزند اسماعیل 
بشماره شناس��نامه 592نس��بت به یک دانگ مشاع 
وخانم مرضیه اکبری رنانی  بش��ماره شناس��نامه 
1130063941نس��بت به نیم دانگ مش��اع وفاطمه 
اکبری رنانی ش ش 2615نس��بت به نیم دانگ مشاع 
ومحمد حس��ین اکبری رنانی ش ش 937 نسبت یک 
دانگ مشاع وحسن اکبری رنانی ش ش 30نسبت به 
یک دانگ مشاع ومحمدعلی اکبری رنانی ش ش 609 
نسبت به یک دانگ مش��اع و عبدالمجید اکبری رنانی 

ش ش 471نس��بت به یک دانگ مش��اع از ششدانگ 
یكباب خان��ه به مس��احت 57/212مترمربع از پالک 
8266فرعی)که قبال" پالک 4991 بوده و بعلت مكرر 
بودن به پالک 8266 تبدیل ش��ده ( مجزی ش��ده از 
پالک 3624فرعی از 18 اصلی واقع دربخش14ثبت 
اصفهان )همگی وراث وفرزن��دان مرحوم رجبعلی( 

)95/4/5(
2-ابنیه وامالک  واقع  درولدان  به شماره  36   اصلی 

وفرعی زیر:
592- آقای مه��دی ابراهیمی ولدانی  بشناس��نامه 
1409فرزند علی نس��بت به 3713س��هم مش��اع از 
13139سهم ششدانگ قطعه ملک به مساحت 12قفیز 
واقع دربخش14ثبت اصفهان که معادل یک ثلث مشاع 

می باشد. )95/4/5(
3-ابنیه وامالک واقع درلمجیر به ش��ماره  40 اصلی 

وفرعی زیر:
35-آقای ابوالقاس��م محمد حس��ینی فرزند عباس 
به ش��ماره شناس��نامه 441 نس��بت به س��ی حبه 

 وشش هفتم حبه مش��اع از هفتادودوحبه ششدانگ
  یكدرب ب��اغ به مس��احت تقریب��ی دوجریب باحق

  الش��رب تابعه از قنات لمجیر مطاب��ق معمول محل. 
)95/4/8(

3328-آقای حمید اس��دی به ش��ماره شناس��نامه 
1490فرزند جعف��ر وآقای جعفر اس��دی اجگردی 
بشماره شناسنامه514فرزند نعمت اله بالسویه هریک 
نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه 
به مس��احت 91/119مترمربع به پالک 3328فرعی 
درقسمتی از پالک 708-فرعی واقع دربخش14 ثبت 

اصفهان )95/4/8(
لذا در روزهای ذکر ش��ده به ترتیب از ساعت 8/30 
صبح به بع��د درمحل ش��روع وبعم��ل خواهد آمد 
وبه موجب ماده 14 قانون ثبت ب��ه صاحبان امالک 
ومجاورین آنها به وس��یله این آگهی دعوت میشود 
که درس��اعت مقرر درمح��ل حضور بهم رس��انند 
.چنانچه هریک از صاحب��ان امالک و نماینده قانونی 
آنها درموق��ع تحدید حدود حاضرنباش��ند متعاقب 

ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده 
ازطریق مجاورین تحدید حدود خواهدشد واعتراض 
مجاوری��ن وصاحب��ان امالک ک��ه درموق��ع مقرر 
حاضرنباش��ند مطابق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت مجلس فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد 
ش��د ومطابق ماده86 آیین نامه قانون ثبت معترض 
باید اعت��راض کتبی خود را مس��تقیما" به اداره ثبت 
تسلیم  وظرف مهلت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
واحد ثبتی دادخواست رابه مراجع ذیصالح قضایی 
تقدیم ورس��ید عرضحال اخذو ب��ه اداره ثبت ارایه 
نمایددر غیر اینصورت متقاضی ی��ا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم 
تقدیم دادخواس��ت را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم 
واداره ثبت  بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 

رعایت مقررات ادامه می دهد. 
 تاریخ انتشار :  1395/03/12 

م ال��ف: 7126 علیرض��ا حیدری رئی��س  اداره ثبت 
اسنادوامالک منطقه غرب اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
هر كه به خدا توكل كند، دش��وارى ه��ا براى او 

آسان شود و اسباب برايش فراهم شود.
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گردشگری

خواندنی

عکس نوشت

کاخ هشام، شمال اریحا
یک بار پیش از این ها، جهان این کاخ باس��تانی را از دس��ت داده است و دیگر 
نباید چنین اتفاقی بیفتد. این کاخ س��ال ۷۴۷ زیر شن دفن شد، اما با قدرت 
تمام به حیاتش و دور از چشم دنیا ادامه داد تا اینکه سال ۱۹۳۴ کشف شد. این 
کاخ به قدری قدیمی است که تاریخچه  آن هنوز هم مشخص نیست و همین 
امر دانشمندان را بر آن داشته است تا پیش از آنکه کامال از بین برود، تحقیقات 
الزم را انجام دهند. متاسفانه پیشروی سریع شهری در اطراف این کاخ باعث 

خواهد شد که امسال به احتمال زیاد سال آخرش باشد.
سامرا، عراق

ش��هری در اطراف رودخانه  دجله که زمان��ی جز تاثیرگذارترین ش��هرهای 
خاورمیانه بوده اس��ت. این تاثیر را می توان در معماری به ج��ا مانده از زمان 
اوج و عظمت ش��هر به وضوح دید. ولی متاسفانه جنگ امان نداده است و این 
زیبایی ها و جزییات خیلی زود دیگر وجود نخواهد داشت. سال ۲۰۰۶  بمب 
باعث تخریب گنبدهای مسجد العسکریه شد و س��ال ۲۰۰۷  برج ساعت به 
کلی از بین رفت و همان زمان بود که سایت های تاریخی این شهر جز فهرست 
سایت های رو به نابودی و در خطر میراث جهانی قرار گرفتند. متاسفانه هنوز 
هم خطر سامرا را تهدید می کند و گهگاهی بمباران هایی در شهر رخ می دهد. 

سازه ای که در تصویر می بینید، قرن نهم میالدی ساخته شده است.
متسختا، گرجستان

 در گرجس��تان تعداد زیادی از بناهای تاریخی و کلیس��اهای بسیار قدیمی 
در معرض نابودی و خطر قرار دارند. قدمت برخی از این سازه ها به قرن چهارم 
میالدی می رسد و متاسفانه حکومت پس از گذار از کمونیسم، نگهداری از این 
میراث را به کلی فراموش کرده است. برای مرمت برخی از این آثار تالش هایی 

شده، اما متاسفانه نتیجه  الزم را نداشته است.

زیباترین سازه هایى که از رویش درختان ایجاد شده اند )2(آثار تاریخى و باستانى که به زودی نابود مى شوند )2(

ساخت کمربند هوشمند برای افراد کم بينا
محققی��ن آلمان��ی کمربن��د هوش��مندی را 
طراحی کرده اند ک��ه افراد کم بینا با اس��تفاده 
 از آن م��ی توانند به مس��یر مورد نظ��ر هدایت 

شوند.
ش��رکت آلمان��ی » feelSpace « ب��ه کمک 
محققی��ن دانش��گاه » Osnabrück « آلمان 
کمربن��د هوش��مندی را تولی��د ک��رده اند که 
دارای بلوتوث اس��ت و با متصل شدن به گوشی 
هوش��مندی که دارای سیس��تم » آی او اس « 
 یا » آندروید « اس��ت، قادر به هدایت کاربر خود 

به مسیرهای مختلف است.
در واقع این کمربند دارای چند حسگر است که 
می تواند به وس��یله بلوتوث به نقشه و مسیری 
که کاربر در گوشی همراه خود تعیین می کند، 

منطبق ش��ود و با به لرزه در آوردن قسمت های 
مختلف کمربند، کاربر متوجه جهت های صحیح 

در حین حرکت شود.
 زمان��ی ک��ه قس��مت جل��و کمربن��د ب��ه لرزه 
در می آید، به این معنی اس��ت که کاربر باید به 
س��مت جلو حرکت کن��د و با به ل��رزه در آمدن 
قس��مت چپ و راس��ت کمربند، کارب��ر متوجه 
می شود که ادامه مسیر را باید در جهت چپ یا 

راست ادامه دهد.
 به گفت��ه محققین آلمان��ی اف��راد ماجراجو نیز 
می توانند از این کمربند برای ناوبری مسیر خود 

استفاده کنند.
وزن این کمربند۴۵۰ گرم است و با یک بار شارژ 
می توان یک روز کامل از آن استفاده کرد. قیمت 

آن نیز در حدود۹۰۰ دالر برآورد می شود.

بانوی بى سواد ۹۷ ساله حافظ کل قرآن شد
» عنا بنت ناصر الشمرانی «، بانوی بی سواد اهل شهر 
» خمیس مش��یط « ) جنوب غرب عربستان ( است 

که توانست در سن ۹۷ سالگی حافظ کل قرآن شود.
» ش��یخ منص��ور ب��ن عبدالرحم��ن الش��غیبی «، 
 رییس انجمن آم��وزش حفظ قرآن » نبأ « در ش��هر 
» خمیس مشیط « عربس��تان در این باره گفت: این 
بان��وی ۹۷ س��اله از قرآن آموزان ای��ن انجمن بود که 
 توانست در آزمون پایانی س��ال تحصیلی این انجمن 

با معدل باالیی قبول شود.
وی افزود: این بانوی بی س��واد با وج��ود این که بیش 
از۹۰ س��ال س��ن دارد و از نعمت خواندن و نوش��تن 
 محروم است، اما با همت و اراده باالی خود توانست که 

قرآن کریم را کامال حفظ کند.
شیخ منصور بن عبدالرحمن الش��غیبی تصریح کرد: 

در همین راس��تا، هیئت��ی از انجمن آم��وزش حفظ 
 قرآن » نبأ « ش��هر » خمیس مش��یط « برای تبریک 
 به عن��ا بنت ناص��ر الش��مرانی و تقدیر از ای��ن بانوی 
حافظ کل قرآن با وی دیدار و هدایای مالی و لوح های 

یادبود به وی اعطا کرد.

با راه رفتن وسایل برقى خود را شارژ کنيد
یک شرکت کانادایی سیستم تولید برقی را ابداع کرده 

که با راه رفتن وسایل را شارژ می کند.
با استفاده روز افزون از وسایل برقی و نیاز به شارژ آنها و 
مسائل پیش رو برای شارژ گجت ها این بار یک شرکت 
کانادایی شارژری را تولید کرده که با نصب کردن آن 
بر روی پا می توان انرژی مورد نیاز وسایل برقی خود 
 PowerWalk را تامین کرد.  نام این ش��ارژر جالب
است که در واقع با انرژی جنبشی برق تولید می کند. 
با بستن PowerWalk در اطراف زانو می توان بعد 
از یک ساعت پیاده روی گجت های خود را شارژ کرد. 
 این ش��ارژر دارای یک محفظه کوچکی اس��ت که به 
طور مکانیکی سرعت حرکت زانو را به سرعت باالتری 
تبدیل می کند تا به ی��ک ژنراتور برق تبدیل ش��ود.  
PowerWalk می تواند برق۱۰ ت��ا ۱۲ وات تولید 

 کند. با بس��تن این ش��ارژر به هر زانو می توان بعد از 
یک ساعت پیاده روی، ۴ تلفن همراه هوشمند را شارژ 
کرد. از مزی��ت دیگر PowerWalk این اس��ت که 
خس��تگی در ماهیچه را به هنگام پیاده روی کاهش و 

خطر آسیب دیدگی به زانو را پایین می آورد.

ما معموال از درخت برای ساخت الوار و تخته 
 اس��تفاده می کنیم. اما در ج��ای جای دنیا 
عده ای راه هایی  پیدا کرده اند تا از درختان 
خانه، پل و مجس��مه بس��ازند ب��دون اینکه 

نیازی به قطع کردن آنها باشد. با هم به چند 
نمونه از جالب ترین این درختان نگاهی می 
اندازیم.  این س��ازه ایتالیایی در سال۲۰۱۰ 
کاشته شد. در طرح این   ساختمان ۴۲ ستون 

 زنده و پنج داالن پیش  بینی ش��د. درختان 
در حال رشد اکنون با   قاب های چوبی هدایت 
می ش��وند و پس از رش��د درختان و با گذر 

 زمان این نگهدارنده   ها جدا می شوند.
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پرورش گل و گیاه

 م�واد الزم ب�رای س�االد اسپایس�ى م�رغ : فیل��ه س��ینه م��رغ ۲ ع��دد،
 کره ۲ قاش��ق غذاخ��وری، فلفل چیل��ی قرمز خرد ش��ده ۱ عدد، عس��ل خالص
 ۱ قاش��ق غذاخوری، پودر زیره نصف قاش��ق چایخوری، گش��نیز تازه خرد شده

۲ قاشق غذاخوری، سیب زمینی بزرگ خرد شده۲ عدد، لوبیا سبز باریک از وسط 
 به دو نیم ش��ده۵۰ گرم، فلفل دلمه ای قرمز خالل ش��ده۱ ع��دد، گوجه فرنگی 

دانه گرفته و خرد شده ۲ عدد.
مواد الزم جهت تهيه سس س�االد اسپایس�ى مرغ : روغن زیتون ۲ قاشق 
غذاخوری، پودر فلفل چیلی مقداری، سرکه سیر ترشی ۱ قاشق غذاخوری، شکر 

دانه ریزمقداری، گشنیز تازه خرد شده۱ قاشق غذاخوری.
طرز تهيه ساالد اسپایسى مرغ : با استفاده از یک کارد تیز سینه مرغ را باریک 
خرد کنید. کره را داخل یک قابلمه متوس��ط و بر روی حرارت متوسط آب کرده و 
 مرغ، چیلی، عس��ل و زیره را به قابلمه بیافزایید. این مواد را حدود۱۰ دقیقه بپزید 
تا کامال پخته شوند. آن ها را به کاسه تمیزی منتقل کرده، بعد از خنک شدن گشنیز 
را اضافه کرده و مخلوط کنید. در همین فاصله، سیب زمینی خرد شده را داخل یک 
قابلمه آب جوش به مدت۱۰ دقیقه بپزید تا نرم شود. آن را آبکش کرده و برای خنک 
شدن کنار بگذارید. لوبیا سبز را داخل قابلمه آب جوش به مدت ۳ دقیقه بجوشانید. 
آن ها را کامال آبکش کرده و برای خنک شدن کنار بگذارید. لوبیا سبز و سیب زمینی 
را داخل کاسه ساالد با هم مخلوط کنید. خالل های فلفل و گوجه فرنگی خرد شده 

را به سیب زمینی و لوبیا سبز افزوده و مخلوط تند مرغ را به آن ها بیافزایید. 
مواد الزم جهت تهیه سس را داخل یک کاسه کوچک مخلوط کرده و روی ساالد 

بریزید و خوب هم بزنید. ساالد اسپایسی مرغ را بالفاصله سرو کنید.

تابستان فصل رونق تی شرت  است. در روزهای 
گرم تی شرت   ها به کمک شما می آیند، اما عمر 
تی شرت ها اغلب کوتاه تر از آن چیزی است که 

فکر می کنید.
 ب��ه آخ��ر تابس��تان ک��ه می رس��ید، بای��د 
تی ش��رت  هایی را که همین امس��ال خریداری 
کرده اید، از دور خارج کنید و برای س��ال آینده 
 فکر خرید تی ش��رت   های ن��و باش��ید، اما اگر 
در نگه داری و شست وشوی تی شرت ها به ویژه 
تی شرت   های س��فید به روش زیر عمل کنید، 

عمر تی شرت های شما بیشتر خواهد شد.
 توصیه شده که تی شرت   های خود را با آب سرد 

بشویید تا حالت خود را از دست ندهند، اما مواد 
ش��وینده در آب گرم بهتر عمل می کنند، پس 
اگر تی شرت   تان کثیف بود نیاز به شست وشوی 
قوی داش��ت و از آب گرم برای تمیز کردن آن 
اس��تفاده کردید، بالفاصله بعد از تمام ش��دن 
مراحل شس��ت وش��و در ماش��ین لباسشویی 
 تی شرت  را آویزان کنید تا بیشتر از این چروک 

نشود.
 برای اینکه تی شرت  های س��فید به مرور زمان 
کدر نشوند و س��فیدی خود را از دست ندهند، 
آنها را فقط همراه با لباس های کامال سفید درون 

ماشین لباسشویی بریزید.

» جادوگر « عنوان اثری از » توماس میدلتون « است 
که نش��ر» قطره « آن را با ترجمه » نیما عیسی پور « 

چاپ کرده است.
 اگر ترجمه هاي موجود در کتابخانه ها، تنها راه مواجهه 
ما با نمایش نامه ه��اي خارجي باش��د، در این صورت 
درک و دریافت مان از تاریخ ادبیات نمایشي، ناکامل و 
مجازي خواهد بود که این تاریخ چیس��ت، سیر متون 
نمایش��ي که هر یک به دوره اي و به جغرافیایي تعلق 

دارند، چگونه است؟
در ای��ران نمایش نامه های��ي ک��ه ترجم��ه ش��ده اند 
درحالي که نه مهم بوده اند و نه در میان آثار نویس��نده 
خود جایگاهي داشته اند، بسیارند نمایش نامه هایي که 
چنان در سیر ترجمه تحریف ش��ده اند و تغییر شکل 
پیدا کرده اند که اس��تناد به آن ها تنها ما را به تاریخي 
جعلي از ادبیات نمایشي مي رساند. همچنین بسیارند 

نمایش نامه هاي جریان ساز که از سیر ترجمه هاي متون 
نمایش��ي جامانده اند، آثاري که به هر دلیلي دشواري 
متن، ناهمخوان��ي با گفتمان سیاس��ي دوران، فقدان 
مترجم براي برخي زبان ها و... ترجمه نشده اند و عدم 
ترجمه شان بیش از همه، دانشجویان تئاتر را با معضلي 
جدي روبه رو کرده است. سال هزار و نهصد و پنجاه مرز 
تاریخ ن��گارش آثاري قرار گرفته ک��ه در این مجموعه  
 جاي گرفته ان��د و دیگر آن ک��ه اهمی��ت نمایش نامه  
در تاریخ ادبیات نمایش��ي جهان، دالیل دیگري را هم 
در برمي گی��رد. مقاله  تفصیلي پایان ه��ر نمایش نامه، 
 در واقع توضیح اهمیت هر اثر خواهد بود. نش��ر قطره 
نمایش نامه جادوگر» توم��اس میدلتون « را در ۱۴8 

صفحه چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

عمر تى شرت های تان را زیادتر کنيد

جادوگر 

 
طرز نگهداری گل ارکيده:

نور: احتیاج به نور بسته به جنس ارکیده تحت کشت متفاوت 
اس��ت. در کل ارکیده ه��ا مخصوصا ارکیده فاالنوپس��یس 
گیاهانی سایه دوست حس��اب می شوند. محل گلدان نباید 
خیلی تاریک و در معرض تشعشع آفتاب باشد. مکان گلدان 

باید روشن و نورگیر باشد، اما بیش از حد آفتابی نباشد. 
در انتخاب مکان مناس��ب برای ارکیده دقت کنید تا بتواند 
واقعا رشد کند. اگر نور خورشید به مدت طوالنی به آن بتابد 
 یا اگر محل بیش از حد تاریک باش��د، ارکیده گل هایش را 

از دست می دهد و به مرور زمان خشک می شود.
کود دهى: به منظور حداکثر رشد به ارکیده ها هر دو هفته 
یا یک ماه  یک بار باید ک��ود داد. البته به ش��رطی که برای 
 آنها نور، دما و آب مناس��ب فراهم شده باش��د. نسبت کود 

به کاربرده شده بس��ته به محیط کشت متفاوت خواهد بود. 
کودهای کند آزاد شونده برای ارکیده به طور موفقیت آمیزی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
  برخی از پ��رورش دهن��دگان ترکیبی از کوده��ای مایع و

  آزاد کنن��ده کن��د را ترجی��ح می دهن��د ک��ه محص��ول 
یک نواخت  تری از مواد مغ��ذی را در مدت زمان طوالنی تر 
فراهم می آورد. استفاده از کودهای آزاد کننده کند بی خطر 
بوده و اگر به طور تصادفی مقدار زیادی از آن به کار برده شود 
تخریب کمتری را به دنبال خواهد داشت. در طول ماه های 

زمستان کودیاری را کم می کنند.
کودهایی که به مرور تجزیه و آزاد ش��وند یا کودی با ترکیب 
۱۴-۱۴-۱۴ درصد متشکل از NPK ) همراه با سایر عناصر 
کم مصرف مورد نیاز ( به صورت ماهانه با دوز یک در هزار یا 

نیم در هزار برای رشد گیاه مفید خواهد بود.
 در گلخانه ه��ای حرف��ه ای در زمان گلدهی میزان فس��فر 
 را افزای��ش می دهن��د مثال از ک��ود۲۰-۳۰-۱۰ اس��تفاده 
می کنند. همچنین در طول ماه های زمس��تان کودیاری را 

کم می کنند.
از طرف دیگر پیشنهاد می ش��ود در زمانی که گیاه شکوفه 

دارد کودیاری انجام نشود.
 ازدیاد ارکيده ها :

ارکیده  ها را به طریق لقاح و هم به طریق غیرتناسلی می توان 
تکثیر کرد. از آنجایی که بیشتر ارکیده ها از طریق بذرمعموال 
گل های مناس��ب و مرغوب��ی جهت تولید وس��یع به وجود 
نمی آورند بیشترین سعی و تالش افراد بر تکثیر غیر جنسی 
این گیاه صورت می گیرد که فرزندان آنها کامال به پایه مادر 

شبیه اس��ت. ازدیاد به طریق غیر جنسی مخصوص ارکیده 
است که مشابه آن در گل های دیگر نیست.

ازدیاد به روش قلمه:
اکث��ر ارکیده ه��ای ) مونوپوری��ال ( مث��ل Arachnis و 
Vanada را می ت��وان با قلمه انتهای��ی تکثیر کرد. معموال 
 قلمه ه��ای ارکیده از ح��د معمول��ی۱۰ - ۷/۵ س��انتیمتر 
 Vanada بزرگ تر در نظر گرفته می ش��ود. قلمه انتهایی
معموال به طول۳۰ تا ۳۷ س��انتیمتر ب��وده و باید دارای ۱۲ 
برگ و چند ریشه هوایی باش��د. قلمه ها را در گلدان و بدون 
استفاده از بستر کشت مخصوص می توان رویاند. قلمه های

Arachnis هم به طول ۴۵ تا۶۰ س��انتیمتر هستند. اینها 
باید ریشه هوایی داشته باشند و مستقیما در مزرعه یا گلدان 

کاشته شود.

گل ارکيده )3(
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