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براي تبلیغ سیگار
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نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

کاهش شدید نرخ تورم
بزرگ ترین اشتباه دولت
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سیدحسن خمینی عنوان کرد:

هسته اصلی مرکز اسالم
درگیر یک فاجعه است
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نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان یکی از بزرگ ترین 
اشتباهات دولت را کاهش ش��دید نرخ تورم دانست و 
گفت: متاسفانه دولت بدون توجه به کاهش رکود، یک 
سویه تورم را پایین آورد. مصطفی روناسی در خصوص 
وضعیت تولید اصفهان با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد 
کش��ور، اظهار داشت: متاس��فانه امروز وضعیت تولید 
استان اسفناک اس��ت به گونه ای که حدود40 درصد 

بنگاه های تولیدی تعطیل شدند البته...

سیدحس��ن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران در »همایش بین المللی گفتمان اسالم سیاسی 
امام خمینی)ره( و جهان معاصر«، گفت: اسالم سیاسی 
به معنای جهاد سیاسی اس��الم می تواند معنا داشته 
باشد، یعنی گفتمانی که در جهات سیاسی اسالم وجود 
دارد. رییس موسسه تنظیم و نشر آثار امام )ره( تاکید 
کرد: امروز در دوره ای هستیم که به وسیله سالح های 

کشتار جمعی امکان قتل عام های شدید...
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المپیک پشت دیوار
بلند چین

راه امام توسط خلف صالح 
ایشان به خوبی
دنبال می شود

امضای نخستین قرارداد 
پسابرجام  با یک شرکت 

آلمانی در اصفهان
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به دعوت شهردار اصفهان؛

عروج  ملکوتـی امـام خوبـی ها
سالگرد ارتحال حضرت امام خمیني)ره( تسلیت باد؛
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به گزارش مه��ر، سیدحس��ن خمینی ن��وه بنیانگذار 
جمهوری اس��امی ای��ران در »همایش بی��ن المللی 
گفتمان اس��ام سیاس��ی امام خمین��ی)ره( و جهان 
معاصر«، گفت: اسام سیاسی به معنای جهاد سیاسی 
اسام می تواند معنا داشته باشد، یعنی گفتمانی که در 

جهات سیاسی اسام وجود دارد.
رییس موسسه تنظیم و نش��ر آثار امام )ره( تاکید کرد: 
امروز در دوره ای هستیم که به وسیله ساح های کشتار 
جمعی امکان قتل عام های ش��دید وجود دارد و هسته 
اصلی مرکز اس��ام درگی��ر یک فاجعه اس��ت که قابل 

اغماض نیست.
وی با بیان اینکه باید دید در دنی��ای معاصر کدام نوع 
سیاست ورزی را از اس��ام اس��تفاده کنیم و امام)ره( 
کدامین گفتمان سیاسی را در اندیش��ه اسامی بارور 
 کرد، افزود: در دنیای امروز اس��ام یک��ی از تلخ ترین

 دوره های تاریخی در حال رقم خوردن است به طوری 
که آیندگان تاریخ این مقطع را ج��زو یکی از ادوار تلخ 
جهان اس��ام نقل خواهند کرد؛ می بینیم در سوریه، 
یمن، ع��راق، لیبی و لبن��ان چه فاجع��ه هایی در حال 

رخ دادن است و ممکن اس��ت هر لحظه این کبریت به 
باروت دیگر مناطق اسامی کشیده شود. اینجاست که 
محتاجیم نوعی گفتمان سیاس��ی را ارایه دهیم که در 

آن جنگ و نزاع وجود ندارد.
خمینی عنوان کرد: روزی تمام هم و غم جهان اس��ام 
از بین بردن اسرائیل بود به طوری که عرب ها برای این 
مسئله، دو جنگ عظیم هم انجام دادند که البته هر دو 

با شکست مواجه شد.
وی گفت: همه این اتفاقات برای این بوده که اس��رائیل 
به عنوان یک فاجعه در دنیا مطرح ش��ده اس��ت، اما از 
زمانی که دنیای اسام به خود مشغول شده، خبری از 
اسرائیل نیست. هیچ کجا نشانه ای از نزاع مسلمانان با 
رژیم صهیونیستی به چشم نمی خورد به همین خاطر 
اس��ت که محتاج آنیم ت��ا گفتمانی م��ورد اتفاق همه 
اندیشمندان جهان اسام شکل گیرد که بتواند جامعه 

اسامی را به وفاق و وحدت درونی برساند.
رییس موسسه تنظیم و نشر آثار امام )ره( گفت: گفتمان 
امام)ره( و گفتمان سیاسی انقاب اسامی امکان این 
را دارد که به عنوان اندیش��ه جایگزین و ناجی از طرف 

مردم در جهان اسام پذیرفته شود.
وی با اشاره به ارکان گفتمان سیاسی امام)ره( و انقاب 
سیاس��ی خاطرنش��ان کرد: اولین رکن آن بازگشت به 
معنویت دینی است، اندیشه دینی ما سکوالر نیست و 

دین را در عرصه جامعه الزم االجرا می داند.
خمینی با بیان اینکه دین ما معنویت را پایه های تمدن 
دینی بش��ر معرفی می کند، افزود: بای��د دید کدامین 
بخش در اندیش��ه سیاس��ی امام)ره( و اسام سیاسی 
است که آن را از دیگر اندیشه هایی که امروز باعث قتل 

و تکفیر می شود، جدا کرده است.
نوه امام خمینی نخستین ویژگی را توجه به رأی مردم 
دانست و گفت: اگر رأی اکثریت مردم مورد قبول باشد، 
 جامعه اس��امی مطابق آنچ��ه مردم س��االری ایجاب 
می کند، حاکمیت خود را تعیی��ن خواهد کرد. در آن 
صورت اس��ت که هر کس یک تفنگ در دست داشته 

باشد احساس نمی کند که الزم است قیام کند.
وی عنوان کرد: اگر بپذیریم مردم ساالری روح جامعه 
باشد، امکان رقابت سالم درون خانواده جامعه اسامی 

وجود خواهد داشت.

 خمین��ی گفت: خش��ونت ب��ی منطقی ک��ه در جهان 
اس��ام اس��ت، یک فاجعه به وجود آورده اس��ت. این 
رفتارها را در فیلم های هالی��وودی تصویر می کردند. 
اینکه گروهی انسان ها را در قفس بسوزانند یا سر آنها 
را ببرند، چیزی اس��ت که حتی نمی توانس��تیم آن را 

باور کنیم.
نوه امام خمینی)ره( خاطرنشان کرد: اگر نپذیریم مردم 
ساالری دینی و اسامی در جوامع وجود داشته باشد، 
نتیجه ای جز آنچ��ه امروز در جهان اس��ام می بینیم 

نخواهد داشت.
 وی دومین عامل که روح اس��ام سیاس��ی آن را بیان 
می کند، نفی تحجر دانست و گفت: تردید نداریم آنچه 
پیامبر گفته حکم خداست، اما از سوی دیگر هم تردید 
نداریم که خدا حجتی به نام عقل به ما داده است، نفی 
تحجر یک��ی از پایه ه��ای اصلی تفکر امام)ره( اس��ت، 
مباحثی که امام)ره( درباره موسیقی، شطرنج، حضور 
زنان در جامعه، تحصیل و ورزش زنان مطرح کردند، در 

روزگار خود موج شکن بود.
خمینی گفت: انقاب اسامی نه خودش و نه رهبرانش 
متحجر نبودند و در حقیقت خواستگاه انقاب اسامی، 

متدینین غیرمتهجر بوده است.
رییس موسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام )ره( ، سومین 
عامل را نفی افراط دانست و تصریح کرد: انقاب اسامی 
در هی��چ دوره ای ت��رور را تجویز نکرده اس��ت، قبل از 
انقاب وقتی از امام)ره( می خواستند اجازه ترور برخی 
عناصر رژیم شاهنشاهی را بدهد، امام)ره( اجازه نداد، 
بعد از انقاب هم هیچ کجا به تروریسم کور تن ندادیم و 
حتی یک بمب گذاری کور در تمام دنیا توسط انقابیون 

ایران شکل نگرفته است.
نوه امام خمینی ادامه داد: صدور انقاب اسامی ایران، 
صدور فکر بوده است نه صدور تفنگ، ما با کام، انقاب 

می کنیم.
 وی تصریح ک��رد: در مواردی ک��ه از امام)ره( س��وال 
می کردند می توانیم در فان ج��ا بمب گذاری کنیم، 
چون احتمال آن م��ی رفت حتی یک بیگان��ه در آنجا 
 باشد، امام)ره( اجازه چنین کاری را نمی دادند، اما امروز

 می بینیم در بازار بغداد بمب گذاری می کنند.
خمینی گفت: ما محتاج تعریف ی��ا بازتعریف گفتمان 
سیاسی هستیم که مختص درون جغرافیای خودمان 

نباشد.
نوه امام خمینی)ره( خاطرنش��ان کرد: ما برای جامعه 
اسامی محتاج بیانی وسیع تر از گفتمان شیعی هستیم 
و برای جامعه انس��انی هم باید یک گفتمان سیاس��ی 

ارایه دهیم.
رییس موسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام )ره( در پایان 
یادآور شد: هدف این گفتمان باید تعالی جامعه باشد، 
هر گفتمانی که باعث س��قوط اخاقی و انس��انیت در 

جامعه شود، دینی نیست.

رییس جمهوری حفظ وحدت، انسجام، هماهنگی، فداکاری و اعتدال را از ضروریات 
رسیدن به آرمان های بلند امام راحل و انقاب اسامی برشمرد و گفت: امروز ملت ایران 

برای دستیابی به اهداف متعالی انقاب اسامی مصمم هستند.
حجت االسام و المسلمین حس��ن روحانی در جلس��ه هیئت دولت با بیان این که 
امروز اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، ایجاد رونق اقتصادی و اش��تغال برای 
جوانان و بهبود معیش��ت و زندگی مردم از هدف های مهم انقاب به شمار می رود، 
تاکید کرد: این اهداف با اتحاد، انس��جام ، اعتدال و هماهنگی میان همه ارکان کشور 
و مردم، دست یافتنی و قابل تحقق هستند. وی با تس��لیت ایام ارتحال حضرت امام 
خمینی)ره( بنیانگذار کبیر انقاب اسامی،14 خرداد سال 68 را روز غم انگیز و تلخی 
برای ملت ایران توصیف کرد و افزود: مردم ما از امام)ره(، درس ایستادگی و مقاومت 
در مسیر اس��تقال و عزت را به خوبی آموختند. رییس جمهوری با یادآوری این که 
 امام خمینی)ره( با ویژگی های منحصر به فرد، توانستند بصورتی استثنایی در تاریخ 
انقاب های جهان، نهضت اسامی را هدایت و انقاب اسامی را به پیروزی برسانند، 
گفت: نهضت اسامی در ایران به هیچ کشور و قدرتی وابستگی نداشت و اتکای امام 

از ابتدا بر مردم بود و ایشان به طور مستقیم با افکار عمومی جامعه در تماس بودند.
روحانی ادامه داد: امام خمینی)ره( در آن دوران ضمن این که به مسایل اسامی و تخلف 
و تعدی رژیم از موازین اسامی توجه داشتند، همواره بر اجرای قانون اساسی در کشور 
هم تاکید و آرمان های انقاب را در سطح وسیعی برای مردم و جوانان تبیین می کردند.

وی به مسیر وقایع و حوادثی که در جریان نهضت اس��امی به وقوع پیوست، اشاره و 
خاطرنشان کرد: امام خمینی)ره( با اتصال به خداوند، شهامت، ایستادگی، رشادت و 

اعتماد به روحیه ملت، توانستند انقاب اسامی را به ثمر برسانند. 
 رییس جمهوری تش��کیل نظام جمهوری اس��امی با رای قاطع و حداکثری مردم و

پایه ریزی ارکان نظام در اولین س��ال پس از پیروزی انقاب را بس��یار حائز اهمیت 
دانست و افزود: این نش��ان از تدبیر و بینش باالی امام راحل دارد. ایشان به گونه ای 
عمل می کردند که نه تنها با معیار های متدینین بلکه با شاخص های دموکراسی در 
جهان نیز تطبیق داشت. روحانی اظهارداشت: پیوستگی و عاقه مردم به راه و خط امام 
خمینی)ره( نشان می دهد که مردم ما وفادارترین ملت به رهبری خود بوده و هستند 
و در این مسیر ثابت قدم خواهند بود.وی اقدام مجلس خبرگان رهبری پس از ارتحال 
امام خمینی)ره( در انتخاب جانشین به حق امام، در کوتاه ترین زمان ممکن را بسیار 
با اهمیت و تاریخی عنوان کرد و گفت: خداوند با عنایت خود دل ها را به بهترین سمت 
هدایت کرد و انتخاب صالح ترین فرد از سوی اعضای خبرگان برای دوستان جمهوری 
اسامی در جهان امیدوار کننده و موجب یاس و ناامیدی دشمنانی شد که چشم به 

روزهای پس از امام در این کشور دوخته بودند.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان این که امروز راه و خط امام راحل توسط خلف صالح 
ایشان به خوبی در کشور، منطقه و جهان دنبال می شود، یادآور شد: با انتخاب حضرت 
آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی( به رهبری انقاب، پرچم نظام جمهوری اسامی ایران 
و مردم ساالری حتی یک روز هم بر زمین نیفتاد و این انتخاب در آن دوران غم و اندوه، 

موجب آرامش و خوشحالی ملت ایران گردید.
روحانی اظهارامیدواری کرد همه ملت ایران و مس��ئوالن با هدایت های رهبر معظم 

انقاب، راه و آرمان امام راحل را به خوبی دنبال کرده و ادامه دهند.

رییس جمهوری در جلسه هیئت دولت:

 راه امام توسط خلف صالح ایشان
 به خوبی دنبال می شود

خبر

حبیب اهلل سیاری در مراسم استقبال ناوگروه چهلم و 
بدرقه ناوگروه چهل و یکم به خلیج عدن بیان داشت: 
نداجا با اع��زام ناوگروه های خود ب��ه آب های آزاد و 
دوردس��ت، تدبیر مقام معظم رهبری نمایش اقتدار 
ملت ایران درون دریاها را اجرا کرده است. وی با بیان 
اینکه مردم ای��ران با هویت و مقتدر هس��تند ، ادامه 
داد: همچنین جمهوری اس��امی ایران دارای منافع 
راهبردی و کانی در دریاهاست که نداجا برای تامین 

و حفظ آنها تاش می کند.
فرمان��ده نداجا اضافه ک��رد: تامی��ن امنیت خطوط 
مواصاتی دریایی و تردد کشتی های کشور که چرخه 
اقتصادی را می چرخانند جزو منافع نظام جمهوری 
اسامی ایران محسوب می شود. فرمانده نداجا با تاکید 
بر اینکه به دنبال برقراری امنیت در منطقه و دفاع از 
منافع خود هستیم ، گفت: نیروی دریایی با حضور در 

شمال اقیانوس هند به ویژه خلیج عدن که به واسطه 
دزدان دریایی دچار ناامنی شده به دنبال حفظ منافع 

کشور است.
 امی��ر دریادار س��یاری اظهار داش��ت: با حض��ور ناو

گروه های ارت��ش در آب های بی��ن المللی می توان 
خط��وط مواصاتی کش��ور را حفظ ک��رد و اقتدار و 
بزرگی مردم ایران را نش��ان داد. وی افزود: مبارزه با 
ایران هراسی نیز در دستور کار ناوگروه های اعزامی به 
آب های بین المللی قرار دارد، چون تبلیغات دشمن 
آنچنان وسیع و گسترده اس��ت که گاهی مطالبی را 
علیه مردم ایران تبلیغ م��ی کنند که به هیچ وجه در 

شأن ملت ایران نیست.
فرمانده نداجا با اشاره به سالروز رحلت جانسوز امام 
خمینی )ره( ، ابراز داشت: درس امام راحل رسیدن به 
خودباوری و خودکفایی بود و اکنون به این خودباوری 

و خودکفایی در عرصه دریاها دست یافته ایم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 
بیان کرد: امام می فرمود برای تامین تجهیزات مورد 
نیاز خود به ویژه تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح 
باید روی پای خود بایستیم و به هیچ وجه دست نیاز 

به سوی دیگران دراز نکنیم.
وی گفت: کسی باور نمی کرد بتوانیم ناوشکن بسازیم 
و یا اینکه در عرصه زیر دریاها و آب های بین المللی 
حضور داشته باشیم، ولی اکنون با درس خودباوری 
که ام��ام راحل م��درس آن بود به ای��ن نتایج بزرگ 

دست یافته ایم.
 امی��ر دری��ادار س��یاری اضافه ک��رد: یک��ی از این 
خودباوری ها ، حضور مستمر در دریاهای آزاد است 
و این توانمندی وجود دارد ک��ه در دیگر مناطق نیز 

حضور داشته باشیم.

مبارزه با ایران هراسی در دستورکار نیروی دریایی قرار دارد

وزیر امور خارجه در دیدار با همتای سوئدی خود بر 
ضرورت گسترش همکاری های دو کشور در همه 

زمینه ها در مرحله پسابرجام تاکید کرد.
محمد ج��واد ظری��ف در ادامه برنام��ه کاری خود 

در اس��تکهلم با وزیر خارجه س��وئد دیدار و گفت و 
گو کرد.

دیدار وزیر امور خارجه ایران با مارگوت والس��تروم 
در محل س��اختمان وزارت خارجه سوئد انجام شد 
و دو طرف در این دیدار بر توسعه روابط دو جانبه و 

همکاری های بین المللی تاکید کردند.
ظریف اظهارداش��ت: ایرانیان مقیم سوئد پل های 

ارتباط فرهنگی دو ملت هستند.
وی به حضور هیئت اقتصادی بزرگ همراه خود در 
این س��فر و برگزاری همایش بازرگانی مشترک دو 
کشور اشاره کرد و گفت:همکاری های دو کشور در 
همه زمینه ها در مرحله پس��ابرجام باید گسترش 
یابد. وزرای خارجه ایران و س��وئد در این دیدار در 
خصوص تحوالت منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا 
نیز رایزن��ی کردند.وزیر امور خارجه س��وئد در این 

دیدار با تبریک تواف��ق برد - برد هس��ته ای ایران 
با ش��رکای برجام به روابط چند صد ساله دو کشور 

اشاره کرد.
مارگوت والستروم بر گس��ترش همکاری های دو 

کشور در مرحله فعلی تاکید کرد.
قرار است پس از این دیدار بیانیه مشترکی بین دو 
وزیر امور خارجه ایران و س��وئد امضا شود و پس از 

آن در نشست مشترک خبری شرکت می کنند.
وزی��ر ام��ور خارجه جمهوری اس��امی ای��ران در 
ادامه سفر دوره ای خود به ش��رق و شمال اروپا ،از 
هلسینکی وارد اس��تکهلم پایتخت سوئد شد. وی 
پیش از این دیدار، با وزیر نوآوری و امور شرکت ها 
و همچنین نخست وزیر س��وئد دیدار و گفت و گو 
کرد و همچنین در نشست اقتصادی ایران و سوئد 

حضور یافت.

معاون وزیر کشور، با تشریح برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای برگزاری باشکوه مراسم سالگرد امام )ره( 
گفت: مراسم 14 خرداد با حضور 1 میلیون و ۳۰۰هزار 

زائر داخلی و 4۵۰ هزار زائر خارجی برگزار می شود.
اسماعیل نجار، در نشست خبری به مناسبت بیست و 
هفتمین سالگرد ارتحال امام )ره( گفت: حضور باشکوه 
و باعظمت هر ساله مردم در مراسم ارتحال امام )ره( 
بیانگر فریاد رسای ملت ایران است که نشان می دهد 
راه و آرمان های امام )ره( هرگز فراموش شدنی نیست 

و ذره ای افول نخواهد کرد.
ریی��س س��ازمان مدیری��ت بح��ران ب��ا اش��اره به 
برنامه ریزی های صورت گرفته جه��ت برگزاری این 
مراسم گفت: ستاد برگزاری مراسم امام )ره( با حضور 
نمایندگان دس��تگاه های اجرایی و نهادهای مس��لح 
تشکیل شد و برنامه ریزی های الزم را جهت برگزاری 

باشکوه این مراسم انجام داده است.
نجار با بیان اینکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر به سمت 
حرم امام )ره( از سراس��ر کش��ور در حرکت هستند، 
گفت: بحث ایمنی راه ها و استقرار آنها در تهران یک 

مسئله اساسی است.
وی افزود: اس��تانداران با تش��کیل ستاد اس��تانی با 
همکاری سپاه و بسیج اس��تان ها این مهم را برعهده 
دارند و همه کارها رصد می ش��ود تا برنامه ریزی های 

صورت گرفته ب��ه نحو احس��ن پیش رود تا ش��اهد 
برگزاری یک مراسم باشکوه و گسترده در 14 خرداد 
باشیم. نجار توضیح داد: ابتدا هر استانی سهمیه حضور 
خود را اعام می کن��د و ما نیز بر اس��اس ظرفیت ها 
سهمیه الزم را به اس��تان ها می دهیم؛ لذا سعی شده 
اس��ت زائران از دورترین نقاط و یا کس��انی که برای 
اولین بار می خواهند حضور یابند، انتخاب ش��وند که 

قریب به ۷۰ درصد از زائران از این دسته اند.
وی ادامه داد: همچنین مح��ل پارکینگ اتوبوس ها، 
خودروه��ا، اورژان��س، آتش نش��انی و آمبوالنس ها 

جانمایی شده است.
رییس سازمان مدیریت بحران با بیان اینکه برگزاری 
۲۷ ساله مراسم باعث ش��ده است که زیرساخت های 
خوبی صورت بگیرد، گفت: س��رویس های بهداشتی، 
آس��فالت ش��دن پارکینگ ها، راه های دسترس��ی به 
پارکینگ ها از جمله این اقدامات است که در سال های 

گذشته در این موارد با معضل روبه رو بودیم.
نجار با اشاره به بیمه زائران از محل حرکت تا بازگشت 
نیز گفت: همچنین تمهیداتی فراهم ش��ده است که 
زائرانی که عاقه مند هس��تند در مس��یر بازگشت به 

مسجد جمکران و زیارت حرم عبدالعظیم بروند.
وی با بیان اینکه گروهی از زائران نیز به صورت پیاده 
به سمت حرم در حرکت هستند، تصریح کرد: انتظار 

ما از همه مشتاقان و زائران امام )ره( این است که نظم 
و انضباط را رعایت کنند و با انتظامات همکاری الزم را 
داشته باشند؛ چرا که اگر کوچک ترین حادثه ای داشته 

باشیم، تبعات آن سنگین خواهد بود.
رییس سازمان مدیریت بحران در توصیه بهداشتی به 
زائران امام )ره( گفت: زائران از مراکز غیربهداشتی غذا 

تهیه نکنند و بهداشت را نیز رعایت کنند.
نجار همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر 
اینکه خبرهایی شنیده شده اس��ت که عده ای قصد 
دارند در س��خنرانی رییس جمهور در حرم امام )ره( 
اخال ایجاد کنند، اظهار داش��ت: امیدواریم چنین 
چیزی نباشد، همه مسئوالن نظام یک عنایت ویژه ای 
به امام)ره( دارند. همه باید بدانیم مراسم ایشان باید 
باشکوه و در خور شأن برگزار شود و قطعا چنین چیزی 

اتفاق نخواهد افتاد.
وی تاکید ک��رد: اط��اع دارم دس��تگاه های امنیتی 
و اطاعات��ی تمهی��دات الزم را ب��رای ای��ن موضوع 
 اندیش��یده اند. نج��ار با اش��اره ب��ه زائ��ران خارجی

 امام )ره( تصریح کرد: عاوه بر تعداد قابل توجهی از 
زائران که از کشورهای همسایه به صورت داوطلبانه 
و غیر سازمان دهی شده به ایران می آیند، 4۵۰ هزار 
نفر نیز از دیگر کش��ورها در مراسم بیست و هفتمین 

سالگرد امام )ره( حضور خواهند یافت.

وزیر امور خارجه انگلیس گفت که توافق هس��ته ای 
ایران و گروه 1+۵ در نوع خ��ودش یک قرارداد کامل 
اس��ت که از امنیت منطقه خلیج ف��ارس محافظت 
می کند. فیلی��پ هاموند، وزیر ام��ور خارجه انگلیس 
در گفت وگو با ش��بکه اس��کای نیوز عربی با تکذیب 
این موضوع که توافق هسته ای منجر به افزایش نفوذ 
ایران در منطقه شده اس��ت، گفت: این توافق در نوع 
خودش یک قرارداد کامل اس��ت که از امنیت منطقه 
خلیج )فارس( در برابر تهدیدات تسلیحات هسته ای 
محافظت می کند.او در پاسخ به سوالی درباره نگرانی 
کشورهای ش��ورای همکاری خلیج فارس نسبت به 
نقش ایران در منطقه مدعی ش��د: در این نگرانی ها با 
کشورهای منطقه همراه هس��تیم. ما به طور شفاف 
می گوییم که با وج��ود توافق با ای��ران، نباید در برابر 
دخالت های این کش��ور در امور داخلی کش��ورهای 
منطقه یا حمایت های آن از تروریسم، چشم های مان 
را ببندیم. این کش��ور قدرت مهمی در منطقه است و 
طبیعی اس��ت که منافعی دارد و می خواهد از منافع 
خود دفاع کند و ما این نکته را می فهمیم، اما مداخله 
در امور داخلی کشورهای دیگر یا حمایت از تروریسم 
و خشونت نمی تواند اقدامات مشروعی باشد. رییس 
دستگاه دیپلماسی انگلیس در پاسخ به این سوال که 
آیا توافق هسته ای با ایران دست این کشور را بیش از 

گذشته باز کرده تا تهران در برخی مسایل منطقه ای 
مداخله کند، گفت: اصا چنین عقیده ای ندارم. پیش 
از این گفتم که نگاه ما به سیاست های منطقه ای ایران 
و اقدام این کشور در نقض پیاپی قطعنامه های شورای 
امنیت س��ازمان ملل با انجام آزمایش های موشکی، 
نگاهی ش��فاف اس��ت و با ادامه چنی��ن رفتارهایی، 
هم چنان در پی بازخواست این کش��ور خواهیم بود. 
بارها گفته ایم که امیدواریم توافق هسته ای و برداشته 
شدن تحریم ها علیه این کش��ور موجب شود تا ایران 
به مرور زمان در پی ارتباط با جهان باش��د و رفتارش 
را عوض کن��د، اما همزمان با چنی��ن امیدواری هایی 
باید هوشیاری خود را نیز حفظ کنیم.وی در پاسخ به 
این سوال که چه چیزی می تواند رفتار ایران را تغییر 
دهد؟ ادعا کرد: بر اس��اس تجرب��ه و اتفاقات تاریخی 
می دانیم که فشارهای خارجی در این زمینه کارآیی 
دارد، می دانیم که تحریم ها این کش��ور را وادار کرد تا 
به میز مذاکرات هسته ای برگردد در نتیجه در صورتی 
که ایران قوانین و قطعنامه های شورای امنیت را نقض 
کند به فشارها ادامه خواهیم داد.هاموند همچنین در 
گفت وگو با قطر نیوز، با تکرار ادعاهای غرب و آمریکا 
علیه کش��ورمان، گفت: ما به طور کامل می دانیم که 
ایران ب��ه فعالیت های غیرقانونی اش که کش��ورهای 
همسایه را بی ثبات می کند، ادامه می دهد و هم چنان 

آزمایش های موشکی را برخاف قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل انجام می دهد. او در بخش دیگری 
از این گفت وگو به مسئله سوریه پرداخت و گفت که 
موضع انگلیس و غرب همان لزوم کنار رفتن بشار اسد، 
رییس جمهور سوریه است و این موضع تغییر نخواهد 
کرد.وزیر امور خارجه انگلیس در حالی این ادعاها را 
مطرح کرده است که ایران همواره هرگونه ادعا مبنی 
بر تاش برای دخالت در امور دیگر کش��ورها و دست 
داش��تن در اعمال بی ثبات کنن��ده در منطقه را رد و 
تأکید می کند که امور داخلی کشورها به ملت های شان 
ارتباط دارد و جمهوری اس��امی هی��چ گاه به دنبال 
چنین هدفی نبوده اس��ت. هاموند هم چنین مدعی 
نقض قطعنامه های سازمان ملل از سوی ایران است، 
این در حالی است که ش��ورای امنیت در نشستی که 
برای بررسی موضوع آزمایش های موشکی ایران برگزار 
ش��د هیچ قطعنامه ای ضد ایران منتش��ر نکرد و تنها 
از ایران خواس��ت تا به الزامات بین المللی خود پایبند 
باش��د. مقامات ایرانی تأکید می کنن��د که جمهوری 
اسامی با توجه به قرار داشتن در منطقه ای پرتنش و 
 بی ثبات نیازمند افزایش توان دفاعی خود است و از این 
رو به گس��ترش ظرفیت  دفاعی خود به ویژه در حوزه 
موش��کی ادامه می دهد، چرا که این حق هر کشوری 

است.

تاکید ظریف بر گسترش همکاری های ایران و سوئد در پسابرجام

سیدحسن خمینی عنوان کرد:

هسته اصلی مرکز اسالم، درگیر یک فاجعه است

معاون وزیر کشور خبر داد؛

حضور یک میلیون و ۷۵۰ هزار زائر ایرانی و خارجی در مراسم ۱۴ خرداد
وزیر امور خارجه انگلیس: 

توافق هسته ای از امنیت منطقه محافظت می کند
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خبر خبر

وزیر تعاون از توزیع سبد حمایت غذایی۸۰ تا۱۲۰ هزار تومانی بین 
بیش از۱۰ میلیون نفر از دوشنبه هفته آینده خبر داد.

علی ربیعی با بیان اینکه نخستین بسته حمایت غذایی به مناسبت 
 فرارس��یدن ماه مبارک رمضان تحویل خانواره��ای نیازمند قرار 
 می گیرد کاالها و اقالم پیش بینی ش��ده در این س��بد را متناسب 

با نیاز افرادی دانست که دچار سو تغذیه هستند.
 وزی��ر تعاون اف��زود: خانواره��ای مش��مول این طرح م��ی توانند 
 ب��ه مح��ض دریافت پیام��ک از طری��ق تلفن هم��راه ب��ا مراجعه 
 به فروش��گاه های زنجی��ره ای و از پی��ش تعیین ش��ده کاالهای 

مورد نیاز خود را دریافت کنند.
ربیعی ارزش ریالی س��بدهای حمایت غذای��ی را برای خانوارهای 
مش��مول این طرح بین۸۰ تا۱۲۰ هزار تومان اع��الم کرد و گفت: 
دولت در نظر دارد امسال در چهار نوبت سبد حمایت غذایی را بین 

خانواده های نیازمند توزیع کند.
 وی عرض��ه ی��ک وع��ده غ��ذای گ��رم در مهده��ای ک��ودک 
در استان های کمتر برخوردار و توزیع ش��یر در مدارس را از دیگر 
برنامه های حمایتی دولت در سال 95 دانست و افزود: به زودی این 

برنامه های حمایتی دولت اجرایی خواهد شد.
 ربیعی همچنی��ن از به روز ش��دن پرداخت حقوق بازنشس��تگان 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی فوالد خبر داد و گفت : درحال 
حاضر، دولت تمام معوقات مربوط به حقوق این گروه از بازنشستگان 

را واریز کرده است و آنان هیچ طلبی ندارند.
وی علت ایجاد بحران در صندوق بازنشستگی فوالد را پیش بینی 
نشدن محاسبات بیمه ای در ایجاد این صندوق و اداره آن دانست 
و افزود: همین موضوع باعث ش��د این صندوق دچار نارسایی های 

ساختاری عمیق شود.
وزیر تع��اون، تنه���ا راه حل برون رف��ت از این مش��کل را اصالح 
محاس��بات بیمه ای ب��ا اس��تفاده از دارایی های صن��دوق فوالد 
 دانس��ت و گفت: بر همین اس��اس دولت در نظر دارد با هماهنگی 
سازمان های حسابرسی و مدیریت و برنامه ریزی کشور این مشکل 

را برطرف کند.
وی ادغام صندوق بازنشس��تگی ف��والد را با س��ایر صندوق های 
بازنشس��تگی از جمله تامین اجتماعی درس��ت ندانست و تاکید 
کرد: درصورتی این رویکرد اجرایی می ش��ود ک��ه صندوق فوالد 
محاسبات بیمه ای قابل قبولی ارایه دهد تا سازمان تامین اجتماعی 

و بازنشستگان آن دچار خسران نشوند.
ربیعی تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد را بالغ بر۸۰ 
هزار نفر برشمرد و گفت: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق این 
تعداد از بازنشستگان غیر از هزینه های درمانی ماهانه۱6۰ میلیارد 

تومان است.

 رییس اتحادی��ه بنکداران م��واد غذایی از ارایه تخفی��ف 5 تا۲۰ درصدی 
مواد غذایی در فروشگاه هایی که در طرح ضیافت ماه رمضان به طور خود 

جوش مشارکت می کنند، خبر داد.
 محمد آقا طاهر در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه با توجه به نزدیک ش��دن 
ماه رمضان آیا قیمت کاالها ثبات خواهد داشت، گفت : هیچ نوع کمبودی 
در کاالهای اساس��ی و مواد غذایی در بازار نداریم و حتی مازاد هم داریم، 
 بنابرای��ن قیمت ه��ا در این ماه ب��ا ثبات خواه��د بود و حتی بس��یاری از 
تولید کنندگان و واحد های صنفی در این ماه برای کاالهای خود تخفیفاتی 
را در حد۱۰ تا3۰ درصدی در نظر می گیرند. وی با اشاره به اینکه در حدود 
دو ماه گذش��ته قیمت برخی اقالم مواد غذایی نظیر برنج، حبوبات و خرما 
افزایش پیدا کرد،گفت: خوش��بختانه قیمت خرما، برن��ج و حبوبات ثابت 
 مانده و حتی تا 5 درصد نیز افت قیمت پیدا کرده است و امید می رود که 

در بازار افزایش قیمت نداشته باشیم، چرا که بازار کشش آن را ندارد.
 وی اف��زود: متاس��فانه افزایش قیمت ها در طول چند س��ال گذش��ته به 
 ان��دازه ای بوده که هرگونه باالرفت��ن دوباره نرخ های م��واد غذایی منجر 
به خروج آن محصول خوراکی از س��بد خانوار خواهد شد، اتفاقی که برای 
برنج ایرانی افتاد و درحال حاضر بخش زی��ادی از جامعه دیگر توان خرید 
این کاالی خوراکی را ندارند. وی درباره وضعیت قیمت خرما در ماه رمضان 
گفت : از آنجایی که ماه برداشت خرما در مرداد و شهریور ماه است این کاال 
ماه های پایانی ذخیره تا فصل برداشت را می گذراند، البته موجودی خرما 

در بازار خوب است و نباید منجر به افزایش قیمت آن شود.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: متاسفانه گاهی عملکرد 
 برخی از س��ودجویان و انتش��ار برخی ش��ایعات منجر به افزایش قیمت 
می شود، این در حالیست که هیچ نوع کمبودی در مواد غذایی وجود ندارد 
و انبار بنکداران و فروشگاه های بزرگ و مغازه های سطح شهر مملو از انواع 
مواد غذایی تولید داخل و نیز وارداتی است که گاهی اوقات مشتری برای 

آن وجود ندارد.
وی افزود: پیش بینی می ش��ود که تمام��ی نرخ های م��واد غدایی هیچ 
افزایش قیمتی نداش��ته باش��د، چرا که در صورت باال رفت��ن بالفاصله از 
 س��بد خانوار حذف خواهد ش��د که این امر در درجه نخست فروشندگان 

و عرضه کنندگان محصوالت خوراکی را متضرر می کند.
آقا طاهر اظهار کرد: از ابت��دای ماه رمضان طرح ضیافت از س��وی وزارت 
جهاد کشاورزی و تنظیم بازار از طریق واحد های صنفی با بنرهای متحد 
 الشکل و زیر نظر اتاق اصناف برگزار می شود و تمام فروشگاه هایی که مایل 
به شرکت در این طرح ضیافت هستند کاالهای خود را با تخفیف های 5 تا 

۲۰ درصدی به مردم ارایه می دهند.
 وی درباره وضعیت بازار ش��کر در م��اه رمضان که مص��رف آن با افزایش 
روبه روس��ت گفت : نرخ شکر را کارخانه ها مش��خص می کنند و افزایش 
قیمت زمانی رخ می دهد که تولید با وقفه روبه رو شود و چون در این زمینه 

مشکلی وجود ندارد افزایش قیمت نخواهیم داشت.

 درحال��ی بان��ک مرک��زی وام۱۰ میلیون��ی ازدواج را 
به بانک های دولتی و خصوصی به منظور اجرا ابالغ کرده ولی 

هنوز بانکداران از عمل به قانون امتناع می کنند.
بعد از ابالغ قانون بودجه 95 به دولت و دستگاه های دولتی 
بانک مرکزی نس��بت به اجرای یکی از مه��م ترین مواد این 
 قانون اق��دام کرد و در نخس��تین گام س��امانه وام ازدواج را 
به روز کرد. براین اساس سقف وام ازدواج از 3 به۱۰ میلیون 
تومان در س��امانه بانک مرکزی افزایش پی��دا کرد. هر چند 
 با وجود تغیی��ر س��قف وام ازدواج در این س��امانه، مراجعه 
به شعب بانک ها نشان داد که بانکی ها در اجرای این قانون 
ساز مخالف کوک کرده اند. بانک ها اول می گفتند که بانک 
مرکزی هن��وز وام جدید ازدواج را بخش��نامه نکرده و بعد از 
چند روز گفتند بخشنامه آمده ولی پول نداریم و نمی توانیم 
وام۱۰ میلیونی ازدواج را پرداخت کنیم. کسب اطالع تسنیم 

از بانک مرک��زی حکایت از آن دارد که این بانک بخش��نامه 
وام۱۰ میلیون��ی ازدواج را به بانک ها اب��الغ کرده و بانک ها 
باید نسبت به اجرای قانون اقدام کنند. البته به نظر می رسد 
بانک مرکزی بنا دارد طرحی جدید به ش��ورای پول و اعتبار 
ارایه دهد که  در آن طرح تامین منابع وام۱۰ میلیونی ازدواج 
دیده شده است. این طرح احتماال به زودی روی میز شورای 
پول و اعتب��ار خواهد بود. مدیرکل اعتب��ارات بانک مرکزی 
قبال از برگزاری جلس��اتی با بانک ه��ای دولتی و خصوصی 
برای تامین منابع وام۱۰ میلیونی ازدواج خبر داده بود. وی 
گفته بود: احتماال در نهایت به این تصمیم برس��یم که بانک 

ها برای تامین منابع در این زمینه س��همیه سایر تکالیف را 
کاهش دهند. به گزارش تس��نیم، مصوبه جنجالی مجلس 
برای وام ازدواج که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره 
۲9 قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره 
به  منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری 
کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های 
قرض الحس��نه پس انداز و ج��اری در پرداخت تس��هیالت 
قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره ۱ �� تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج برای هریک از 
زوجین از س��ی میلی��ون )3۰.۰۰۰.۰۰۰ ( ریال به یک صد 
میلیون )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال با دوره بازپرداخت چهارساله 

افزایش پیدا می کند.
تبصره ۲ �� بانک مرکزی موظف اس��ت اعطای تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج را به نح��وی مدیریت کن��د که تعداد 
جوانان در ص��ف وام ازدواج در پایان هر م��اه کمتر از پنجاه 

هزار نفر باشد.
تبصره 3 �� بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون 

و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

وزیر تعاون خبر داد:

توزیع سبد حمایت غذایی 
نیازمندان از دوشنبه

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد؛

آغاز پرداخت وام ۸۰ میلیونی از اواخر خرداد ماه

بانک مرکزی وام ۱۰ میلیونی ازدواج را ابالغ کرد؛
امتناع بانکداران از عمل به قانون 

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی:

تخفیف 5 تا 2۰ درصدی مواد غذایی 
در طرح ماه رمضان

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان یکی از بزرگ ترین اشتباهات 
دولت را کاهش شدید نرخ تورم دانست و گفت: متاسفانه دولت 

بدون توجه به کاهش رکود، یک سویه تورم را پایین آورد.
مصطفی روناسی در خصوص وضعیت تولید اصفهان با توجه 
به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: متاسفانه امروز 
وضعیت تولید استان اسفناک است به گونه ای که حدود4۰ 
درصد بنگاه های تولیدی تعطیل شدند البته تعطیلی آنها 
هوشمند بودند چرا که پیش هر گونه بحرانی، دست به این 

کار زدند.
به اعتقاد وی، در صورت برطرف شدن رکود و حرکت اقتصاد، 
این بنگاه ها دوباره به چرخه تولی��د بازمی گردند. وی به6۰ 
درصد دیگر بنگاه های تولیدی اشاره کرد و گفت: حدود۲۰ 
درصد این واحده��ا فعالند، ام��ا بقیه زیان ده ب��وده و تولید 
زیرظرفیت خود تولید دارند، اما اگر تعطیل ش��وند بانک ها و 
طلبکاران به سراغ آنها آمده و با نابودی کامل به ورشکستگی 

کامل کشیده می شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفه��ان با تاکید بر اینکه معتقد به 
کمک دولت نیستیم، تصریح کرد: با این وجود دولت باید وظایف 
خود را انجام دهد. وی با انتقاد از قاچاق۲۰ میلیارد دالری کاال 
در سال بدون پرداخت هر گونه عوارض گمرکی و رقابت با تولید 
داخل، بیان داشت: در این شرایط تولیدکننده داخلی مجبور 

به پرداخت عوارض و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده است.
 به گفته روناس��ی،۲۰ میلیارد دالر قاچاق با گونی وارد کشور 
نمی ش��ود بلکه نظام و س��ازمانی وجود دارد ک��ه باید تحت 
کنترل قرار گیرد. وی به وظیفه مبارزه با فس��اد توسط دولت 
اش��اره کرد و افزود: متاس��فانه فس��اد موجب نامطلوب شدن 
فضای کس��ب و کار و گران ش��دن تولید داخل ش��ده است. 
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین با اش��اره به بهای 
ارز و اس��تفاده آن در بخش توس��عه زیرس��اخت های کشور، 
تاکید کرد: نبای��د دالرهای نفت��ی صرف کااله��ای مصرفی 
ش��ود بلکه باید صرف س��رمایه گذاری در توس��عه قرار گیرد. 
وی تاکید م��ی کند: دول��ت نباید ب��رای کاهش ن��رخ تورم، 

 دالرهای نفتی را به بازار تزریق کند بلکه موظف اس��ت تورم را 
با حمایت از تولید داخل کاهش دهد.

به اعتقاد روناسی، متاسفانه امروز نرخ ارز بهای واقعی آن نیست 
چرا که در سه سال گذشته مطابق آمار بانک مرکزی نرخ تورم 
حدود6۰ درصد افزایش پیدا کرده به گونه ای که قیمت کاالهای 
 داخلی6۰ درصد باال رفته است در حالی که رقبای خارجی ما 
در این مدت۱۰ درصد افزایش قیمت داشته اند در نتیجه تولید 
داخل5۰ درصد مزی��ت رقابتی خود را از دس��ت داده چرا که 

قیمت ارز واقعی نبوده است.
به گفته وی، مطابق مصوبه مجلس نرخ ارز باید تسعیر شود که 
این اتفاق تاکنون نیفتاده بنابراین نرخ ارز باید آزاد شود چرا اگر 
این مصوبه اجرایی می شود طی سه سال گذشته حداقل نرخ 

ارز باید با 5۰ درصد افزایش به حدود55۰۰ تومان می رسید.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان معتقد اس��ت: متاس��فانه 
دالرهای مبادل��ه ای موجب رانت در کش��ور ش��ده بنابراین 
دالر بای��د ت��ک نرخ��ی ش��ود و ب��ازار قیم��ت آن را تعیین 
کن��د. وی همچنین یک��ی از ب��زرگ ترین اش��تباهات دولت 
را کاهش ش��دید نرخ تورم دانس��ت و گفت: متاس��فانه دولت 

بدون توجه به کاهش رکود، یک س��ویه ت��ورم را پایین آورد.
نای��ب ریی��س ات��اق بازرگانی اصفه��ان ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
م��ا اص��ال حام��ی تولی��د یاران��ه ای نیس��تیم، تاکی��د کرد: 
تولیدکنن��ده ای بای��د س��رپا باش��د ک��ه ت��وان رقاب��ت 
 ب��ا رقب��ای خارج��ی خ��ود را داش��ته باش��د، ام��ا نبای��د 
 بر س��ر راه فعالیت ش��ان موانع��ی ایجاد ک��رد. وی همچنین 
به س��پرده های بانکی اشاره کرد و معتقد اس��ت: در حالی که 
تورم۱۰ درصد اس��ت نباید سود س��پرده ها۲۰ درصد باشد و 
برای کنترل این موضوع دولت باید برای این سپرده ها مالیات 
تعیین کند در این ش��رایط بخش��ی از پس اندازها به صنعت 

تزریق خواهد شد.
 روناس��ی افزود: تجار، واردکننده صنوف و ... باید مالیات دهند 
در حالی که در شرایط رکود امروز فش��ارهای مالیاتی بر روی 
دوش تولیدکنن��دگان و کارمندان حقوق بگیر اس��ت. وی با 
تاکید بر اینکه دولت به تنهایی قادر به حمایت از تولیدکننده 
نیست، گفت: قوای سه گانه برای رفع مشکالت تولید باید دست 
به دس��ت هم دهند همچنین از دولت انتظار اجرای قوانین و 
عادالنه شدن قراردادهای بین بخش دولتی و خصوصی می رود.

مدیرعامل بانک مس��کن گفت: از اواخر خ��رداد ماه پرداخت 
تس��هیالت صندوق پس انداز یکم آغاز می شود. محمدهاشم 
بت شکن در پاسخ به این پرس��ش که تعداد ثبت نامی ها برای 
تسهیالت جدیدی که برای مسکن ارایه شده چقدر بوده، گفت: 
تاکنون حدود4۰ هزار نفر برای صندوق یکم ثبت نام کرده اند 
که رقمی ب��ه ارزش ۸ هزار و6۰۰ میلیارد ریال س��پرده جمع 
ش��ده و از اواخر خرداد پرداخت تس��هیالت صندوق پس انداز 
یکم آغاز می شود. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا 

 میزان ثبت نامی ها به تفکیک در ش��هرهای مختلف مشخص 
شده است؟ افزود: بررسی ها بر اساس جدولی طراحی شده که 
در سه بخش مختلف طبقه بندی ها مشخص شده اند که تهران، 
شهرهای باالی۲۰۰ هزار نفر و شهرهای زیر۲۰۰ هزار نفر در آن 
تعیین شده اند. مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شهرهای 
باالی۲۰۰ هزار نفر مهم ترین مخاطب ما هستند، خاطرنشان 
کرد: مخاطبان این بخش ) تهران (5۰ درصد از کل هستند و 
شهرهای زیر۲۰۰ هزار نفر هرکدام ۲5 درصد را شامل می شوند.

بت شکن از اقدامات اخیر بانک مس��کن در افزایش سقف وام 
خرید مسکن تا۱6۰ میلیون تومان را راهی برای رونق این حوزه 
مطرح کرد و افزود: تسهیالت س��اخت مسکن تا۱5۰میلیون 
تومان و تا۸۰ درصد ارزش س��اختمان از دیگ��ر اقدامات بانک 

مسکن در راستای رونق بخشیدن به این بخش است.
به گفته بت شکن، بررسی درخواست تسهیالت مشارکت مدنی 
به عنوان س��یگنالی از وضعیت بخش مسکن نشان می دهد از 
دی ماه سال گذشته رونق در این بازار آغاز شده است. رشد این 
تسهیالت به میزان6۰ درصد در دی ماه، 57 درصد در بهمن ماه 
و بیش از۱۸۰درصد در اس��فند ماه سال 94 نسبت به ماه های 

مشابه سال 93 بوده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

کاهش شدید نرخ تورم بزرگ ترین اشتباه دولت

آگهی مزایده عمومی
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 43/95/۲/م

و تجهیزات آشپزخانه

۱۲ ماهایستگاه  اصفهان4۰۸/۰۰۰/۰۰۰

توضیح: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامی است.

 ۱- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ 95/۰3/۱6 به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- مقابل سپاهان شهر- ایستگاه 

راه آهن اصفهان- امور قراردادها

2- زمان و محل بازدید: بازدید از تاریخ 95/۰3/۱۲ الی 95/۰3/۱7 از ساعت 9 الی ۱۱ در ایستگاه راه آهن اصفهان

 3- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت ۱۱ روز پنجشنبه 95/۰3/۲7 به نشانی: اصفهان – جاده شیراز- مقابل سپاهان شهر- ایستگاه 

راه آهن اصفهان- دفتر امور اداری اتاق ۱۱3

4- زمان تشکیل جلسه: ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ 95/۰3/۲7 

5- 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.

م الف: 7105اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان ب��ه نمایندگی ازش��رکت م����ادر تخصص���ی عم���ران و بهس���ازی 
ش��هری ایران از ش��رکتهای دارای صالحی��ت و رتبه بن��دی و با رعای��ت ظرفیت کاری در رش��ته مرتب��ط )ابنیه ( 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور برای انج��ام موضوع مناقصه با مش��خصات زی��ر ، که تمایل به ش��رکت در 

 مناقصه دارن��د ، دعوت م��ی نماید برای دریافت اس��ناد مناقص��ه تا تاری��خ 95/۰3/۱9 به پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ور  به نش��انی
 http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

محل موضوع تجدید مناقصهردیف
اجرا

تامین 
اعتبار

برآورد اولیه به 
مبلغ – ریال 

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

مدت 
اجرا

دستگاه نظارت

کف سازی و بدنه سازی محور ۱
محمدیه

شهرداری نایین  به عنوان ناظرمقیم و اداره 3ماه۲/995/۲33/63۰۲49/76۲/۰۰۰ملینایین
کل راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه 

کف سازی و بدنه سازی میدان ۲
شهید پور هاشمی  تا ابتدای نوآباد

شهرداری نایین  به عنوان ناظرمقیم و اداره 3ماه۱/993/794/۰۲۰۱99/3۸۰/۰۰۰ملینایین
کل راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه

کف سازی و بدنه سازی محله 3
نوآباد

شهرداری نایین  به عنوان ناظرمقیم و اداره 3ماه3/99۸/4۰7/۲56۲99/9۲۱/۰۰۰ملینایین
کل راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه

کف سازی و بدنه سازی محله 4
سرای نو

شهرداری نایین  به عنوان ناظرمقیم و اداره 3ماه۲/997/۱9۸/۲54۲49/۸6۰/۰۰۰ملینایین
کل راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه

طرح ساماندهی محور بنی 5
طبا –نقشینه 

آران 
بیدگل

شهرداری آران و بیدگل  به عنوان ناظرمقیم و 3ماه۱/97۰/97۸/5۲۱۱97/۰9۸/۰۰۰ملی
اداره کل راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه

توضیحات: تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و دارای اعتبار تا تاریخ سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر هم قابل تمدید 
باشد ودر وجه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ارائه گردد.

۲- آخرین مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 95/۰3/۱9 از سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی: http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند . 
3- آخرین مهلت  تحویل اسناد به دبیر خانه حراست اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تا پایان وقت اداری مورخ 95/۰3/۲9 می باشد .

4- تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه گران ، ساعت ۱۰ صبح مورخ 95/۰3/3۰ می باشد .  
5- هزینه درج دو نوبت آگهی مناقصه و تجدید آن بر عهده برنده مناقصه می باشد.  

 6- رعایت تهیه پاکت ها براساس ضوابط الزامی است و به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان 
واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 7 - حضور یک نفر به عنوان نماینده تام االختیار مناقصه گر در جلسه بازگشایی پاکت های مالی بالمانع می باشد.

م الف: 2298

)نوبت دوم(
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عكس روز

اخبار خبر

ــتان ــت شهرس ــا» از اداره حفاظت محيط زيس ــزارش «پام به گ
ــت از محيط  ــگ بازيافت و حفاظ ــتاي ترويج فرهن  نايين، در راس
ــتفاده از اجزاي بازيافتي درب بطري هاي  زيست تابلو فرشى با اس
نوشيدني هاي يك بار مصرف و تخته چوبي بازيافتي در شهرستان 
نايين خلق و در يكي از ميدان هاي اصلي شهر (پارك الله ) رونمايي 

و نصب شد. 
تابلو فرش مورد نظر در ابعاد 250 در 140 سانتي متر با الگو برداري 
از طرح فرش اصيل نايين با استفاده از 3000 عدد درب پالستيكي 
ــن مردم نهاد  ــوي انجم ــابه و در رنگ هاي متنوع از س ظروف نوش
دوستداران طبيعت شهرستان نايين و با همكاري واحدهاي صنفي 

ساخته شده است .
ــت  ــط زيس ــت محي ــس اداره حفاظ ــري ، ريي ــين اكب حس
ــن قدرداني  ــاي انجمن، ضم ــدار با اعض ــتان نايين در دي شهرس
ــيار موثر  ــه، بر نقش بس ــاي صورت گرفت ــت ها و تالش ه از فعالي
ــگ بهينه  ــاعه فرهن ــاد در اش ــازمان هاي مردم نه ــازنده س و س
ــي در صيانت  ــاركت همگان ــازي مصرف منابع ، بازيافت و مش س
ــاي  ــكاري ه ــا و هم ــت ه ــورداري از حماي ــت و برخ از طبيع

ذي ربط تاكيد كرد.

معاون توسعه مديريت و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست از ابالغ 
نحوه اجراى قانون «تخصيص يك هزارم فروش توليدكنندگان به محيط 

زيست» طى دو هفته آينده خبر داد.
سيد محمد مجابى، با اشاره به اينكه بر اساس بند «د» ماده 45 قانون وصول 
برخى درآمدها، كليه واحدهاى توليدى مكلف هستند كه يك در هزار فروش 
خود را براى محيط زيست هزينه كنند، گفت: اين هزينه به عنوان هزينه قابل 
قبول از سوى سازمان مالياتى تلقى مى شود و يك تكليف است. وى با بيان 
اينكه در دولت قبل بررسى حقوقى صورت گرفت و اين قانون كنار گذاشته 
ــر گرفته شد و  ــد، اظهاركرد: در دولت يازدهم پيگيرى اين موضوع از س ش
ــد و به زودى نحوه اجراى اين قانون  مشكالت حاكم بر اجراى آن مرتفع ش
ابالغ خواهد شد. معاون پارلمانى سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر 
اينكه پرداخت يك در هزارم فروش، توسط واحدهاى توليدى نه عوارض و 
نه ماليات است بلكه يك تكليف قانونى محسوب مى شود، گفت: اين هزينه  
ــكالت واحدهاى توليدى در امورى مانند استفاده از  براى اصالح و رفع مش
فيلتر، توليدهاى سازگار با محيط زيست، مديريت پسماند، حل مشكالت 
ــت كه جزييات نحوه اجراى اين  مربوط به مصرف انرژى و... قابل هزينه اس

قانون طى دو هفته آينده ابالغ مى شود.

ــن آموزش هاي  ــودكان در اصفهان ضم ــاك ك يك عرضه كننده پوش
ــت محيطي به كودكان كتاب هايي با موضوعات زيست محيطي  زيس

هديه مي دهد.  
آقاي حامد گلستان فر مسئول اين عرضه كننده پوشاك در اصفهان در 
ــت: اين اقدام را در راستاي  گفت و گو با «پاما» در اين زمينه اظهار داش
ــت انجام  ــنايي كودكان با محيط زيس ــت و آش حفاظت از محيط زيس

مي دهيم.
وي گفت:  طرحي كه ما آن را برنامه ريزي كرديم طرح سبز است و چون 
ــاله اي دارم و به دليل اهميت موضوع محيط  ــش س خودم نيز دختر ش
ــت زندگي آينده اش برايم مهم و از اولويت بااليي برخوردا ر است ،  زيس

تصميم به اجراي اين طرح گرفتم.
ــد و تقريبا بين 300  ــي تهيه ش وي افزود: در اين طرح يك پك آموزش
ــه جويي آب، حفظ  ــع گرديد. در اين پك اهميت صرف دانش آموز توزي
ــود براي  ــه در توان ما ب ــا آن جا ك ــت، اهميت بازيافت، ت محيط زيس
بچه ها  توضيح  داده شد.وي اظهار داشت: همان جور كه مي دانيد اهميت 
بازيافت فوق العاده مهم است و به خصوص بازيافتي كه در مبدا انجام شود 

در اين زمينه به بچه ها آموزش هايي داده مي شود.
ــت اظهار كرد: دراين طرح به بچه ها به همراه  اين دوستدار محيط زيس
ــن بذرها را در  ــد و توضيح داديم اي اين پك يك تعداد بذر گياه داده ش
بطري بازيافتي بكارند و به محض جوانه زدن به محل مورد نظر بياورند 

وهديه بگيرند.
گلستان فر گفت:  هديه در نظر گرفته شده نيز يك كتاب با موضوعات 

زيست محيطي براي بچه هاست.
وي با بيان اينكه فكر مي كنم در سطح استان اصفهان اولين نفري باشيم 
كه اين اقدام را انجام مي دهيم افزود: كاري كه ما انجام  مي دهيم اصال 
ــت محيطي براي  جنبه تبليغاتي ندارد بلكه با هدف آموزش هاي زيس

بچه هاست كه آنها با شرايط محيط زيست آشنا شوند.
ــان و جمعيت  ــتان اصفه ــت اس ــت محيط زيس وي از اداره كل حفاظ
دوستداران محيط زيست  به دليل حمايت از اين طرح تشكر كرد و گفت: 
هر كاري از پايه انجام شود بهتر است و با برگزاري همايش نمي شود به 
ــت موضوعات زيست محيطي به عنوان  جايي رسيد.وي گفت: بهتر اس

واحد درسي در مدارس تدريس شود.
 خانم ذولفنون عضو جميعت دوستداران محيط زيست و مروج زيست 
محيطي نيز گفت: 18 سال است مروج زيست محيطي هستم ومتوجه 
ــدم بحث در مورد زباله ها ،آلودگي هوا وتخريب محيط زيست براي ش

 بچه ها نگران كننده است و نبايد آنها را نگران كنيم.
وي گفت: قدم اول اين است كه بچه ها عاشق طبيعت شوند و بعد شرايطي 
را فراهم كنيم كه با طبيعت ارتباط مستقيمي برقراركنند و از چارچوب 
آپارتمان آنها را به سوي طبيعت سوق دهيم و در اين زمينه به آنها فرصت 

دهيم بدون واسطه با طبيعت ارتباط برقراركنند.

رونمايي از تابلو فرشى در نايين 
با استفاده از اجزاي بازيافتي

ابالغ نحوه اجراى قانون «تخصيص 
يك هزارم فروش توليدكنندگان»

اقدام زيست محيطي يك عرضه 
كننده پوشاك كودك در اصفهان

دريچه

در ميان مقصدهاى گردشگرى، «سواحل» از محبوب ترين ها 
هستند. اين مناطق به علت شرايط ويژه  خود يعنى وجود منابع 
بزرگ آبى، آفتاب گرم و آب وهوايى دلچسب، هميشه جزو اولين  
ــوند. با اين  حال،  ــفر محسوب مى ش انتخاب هاى افراد براى س
ــت محيطى باعث شده  اند  در چند دهه  اخير آلودگى هاى زيس
ــر رونق حضور  ــت برود و ديگ ــى از جاذبه  ماجرا از دس تا بخش

گردشگران را در بعضى سواحل شاهد نباشيم.
روزنامه سايه در ادامه گزارش خود مى نويسد: به واقع، اهميت و 
زيبايى اين بخش هاى جغرافيايى كه وجودشان در هر كشورى 
يكى از محل هاى توسعه  اقتصادى و توريستى به حساب مى آيد، 
به دست انسان ها و شرايط زيستى مدرن، آن قدر آلوده شده اند 
كه ديگر نمى توان به عنوان محلى امن براى رسيدن به آرامش 

روى شان حساب كرد. 
ــور در اتصال با  ــمال و جنوب كش ــم دو منطقه  ش در ايران ه
منابع دريايى بزرگ باعث شده است تا بگوييم يكى از بهترين 
ــگرى داخلى و حضور توريست هاى  پتانسيل ها را براى گردش
بين المللى داريم. آن هم در حالى كه سواحل شمالى جاذبه ها، 
چشم انداز و اساسا آب و هوايى متفاوت با سواحل جنوبى دارند و 
مى توانند به عنوان محل هايى مستقل هريك در جذب بخشى 
از ساليق گردشگران داخلى و خارجى مفيد باشند. اما آيا از اين 

امتيازهاى خدادادى به درستى استفاده مى كنيم؟
ــوان «آلودگى  ــى تحت عن به تازگى خبرگزارى مه در گزارش
نيمى از شناگاه هاى شمال» به اين موضوع از منظرى متفاوت 
ــت و به  نقل از ضياءالدين الماسى، سرپرست دفتر  پرداخته  اس
ــاب هاى سكوهاى  آلودگى دريا درباره  جلوگيرى از تخليه  پس
نفتى در دريا نوشت: «براى مميزى سكوها گواهينامه هاى الزم 
براى ورود به سكوهاى نفتى را نداشتيم، اما در اين زمينه اقدام 
كرديم. مميزى زيست محيطى تاسيسات ثابت در دريا پيش از 
اين در دستور كار سازمان محيط زيست نبوده است. براى اين 
ــازى هايى انجام  ــازمان محيط زيست ظرفيت س كار بايد در س
ــال 94 و 95 در دستور كار  ــازى در س شود كه اين ظرفيت س

قرار گرفته است».
واقعيت اينجاست كه وجود آالينده هايى مانند پساب كارخانه ها 
ــكوهاى نفتى، تخليه  زباله ها، پسماندهاى ساخت وساز در  و س
ــفرهاى  ــواحل و آنچه به عنوان زباله از س نواحى نزديك به س
ــه را براى  ــوند، زمين ــگران، وارد اين محدوده  ها مى ش گردش
ــى ايجاد  ــت بوم جانداران درياي ــى مهم از زيس تخريب بخش
ــود مى كند.  ــواحل را هم ناب ــئله، چهره  س ــار اين مس و در كن
ــت. از يك سو،  ــف بار و غم انگيز اس هر دو بخش اين ماجرا تاس
محل زيست انواع مختلف جانورى را تخريب مى كنيم و باعث 
ــويم كه  ــن گونه هاى كمياب و نادر مى ش نابودى و از بين رفت
تهديدى بزرگ براى اختالل در چرخه  طبيعت و محيط زيست 

ــاز را با خودخواهى ها و  است، از سوى ديگر، يك امكان پول س
بى برنامه گى هاى خودمان به نابودى مى كشيم.

ــى از گردشگرى كشور  آلودگى سواحل و دريا، به راحتى بخش
ــوزه روزى خواهد  ــرفت در اين ح را مخدوش مى كند و با پيش
ــمالى و جنوبى ما عارى از هر گردشگرى  رسيد كه سواحل ش
خواهد شد. در همين زمينه، مدير دفتر آلودگى درياى سازمان 
محيط زيست درباره  وضعيت شناگاه هاى درياى خزر مى گويد: 
ــت پايش هاى خود را در سال  ــازمان حفاظت محيط زيس «س
ــى  ــناگاه ها براى بررس ــرد و هر ماه از آب ش 94 متمركزتر ك
ــد. وضعيت  ــردارى انجام ش ــى نمونه ب ــاى ميكروب آلودگى ه
ــناگاهى كه دست كم  ــت و از منظر ما ش شناگاه                               ها متغيير اس
ــته باشند، آلوده  ــه نوبت متوالى نشانى از آلودگى داش دو يا س

به شمار مى رود».
بايد دانست پاكسازى دريا از آلودگى، پروسه اى كامال متفاوت، 
زمان بر و پرهزينه است كه هيچ شباهتى با آنچه در يك استخر 
آب ،روى مى دهد، ندارد و اصال قابل مقايسه نيست. تصور اينكه 

ــت،  ــتره عظيم آبى، بى تاثير اس آلودگى كوچك ما در اين گس
باعث مى شود تا به مرور نتايج بد اين تفكر به خودمان بازگردد و 
به  جايى برسيم كه دريا محيطى لذت بخش براى تفريح، شادى 

و آرامش نسل هاى بعدى نباشد. 
ــد درياخوارى،  ــار فرآيندهاى تخريبى مانن اين موضوع در كن
ــواحل نزديك به دريا و ايجاد  ــازى در س ــد بى رويه  ويالس رش
تفرج گاه هايى كه با حضور پرتعداد گردشگرانى كه هيچ ارزشى 
براى تميزى محيط زيست قائل نيستند، به اين آينده  تاريك و 
تلخ، سرعت مى بخشند. الماسى مى گويد: «از 45 شناگاه مورد 
پايش ما، در مازندران 16شناگاه آلوده، در گيالن از 21 شناگاه 
ــناگاه دو شناگاه  ــناگاه آلوده و در گلستان با تنها سه ش 10ش

آلوده بودند». 
ــن شدن افق هاى ارتباطى  اين آمار درست در زمانى كه با روش
ايران در تعامالت اقتصادى با جهان كه بى شك بخشى از آن در 
حوزه  گردشگرى روى خواهد داد، نگران كننده و نااميدكننده 

است.

آلودگى نيمى از شناگاه هاى شمال؛

سواحل ايران در چند قدمى تخريب

ــال 2015  يك مطالعه تاكيد كردكه در س
منابع جديد توليد انرژى خورشيدى، بادى 
ــرعتى بيش از هر زمان  و هيدروليكى با س

ديگر به شبكه ها اضافه شده است.
ــى ورلد،  ــى بى س ــى ب ــگاه اينترنت از پاي
گزارش «وضعيت جهانى تجديدپذيرها» 
ــذارى در  ــرمايه گ ــان مى دهد كه س نش
انرژى هاى نوين در سال 2015 بيش از دو 
برابر سرمايه گذارى در نيروگاه هاى جديد 

زغالى و گازى بود.
ــار اقتصادهاى در  ــراى اولين ب به عالوه ب
ــورهاى ثروتمند  ــش از كش حال ظهور بي
ــاى نوين  ــوخت ه ــا و س ــرژى ه روى ان

سرمايه گذارى كردند.
ــر اكنون در  ـــت ميليـون نف بيش از هش
جهان در صنـايـع انرژى هاى تجـديدپذير 

كار مى كنند.
ــزان  ــه مي ــد ك ــى گوي ــزارش م ــن گ اي
سرمايه گذارى جهانى در اين صنايع براى 
ــال در حال افزايش بود و در سال  چند س

2015 به نقطه اوج تازه اى رسيد.

كليد اصلى : كاهش هزينه
ــگاوات ظرفيت  ــدود 147 گي مجموعا ح
ــال 2015 افزوده شد كه تقريبا  برق در س
معادل ميزان توليد برق آفريقا از همه منابع 
ــت.چين، آمريكا،  ژاپن، انگليس و هند  اس
ــترين سهم را  ــورهايى بودند كه بيش كش
ــتند كه  ــبز داش ــش انرژى هاى س از افزاي
ــه بهاى نفت اتفاق  برخالف افت قابل توج

افتاد.
ــاره  ــزارش اش ــن گ ــندگان اي ــا نويس ام
ــه نصب ــان هزين ــه همزم ــد ك ــى كنن م
 انرژى هاى تجديدپذير كاهش يافته است.

كريستين لينز دبير اجرايى آر اى ان21 كه 
يك نهاد بين المللى از كارشناسان انرژى، 
نمايندگان دولت ها و گروه هاى غيردولتى 
ــت كه اين گزارش را تهيه كرده گفت:   اس
«اين واقعيت كه 147 گيگاوات برق، عمدتا 
از باد و خورشيد توليد شده نشانه روشنى 
ــر هزينه با  ــت كه اين فناورى ها از نظ اس

سوخت هاى فسيلى رقابت دارند.»
اين فناورى ها براى بسيارى از كشورها، و 

سال 2015 اوج سرمايه گذارى درانرژى هاى نوين
ــرمايه گذاران بيشتر  شركت هاى برق و س
ــتند كه خيلى  ــترى در اولويت هس و بيش
ــرمايه گذارى در ــانه مثبتى است.س نش

 انرژى هاى تجديدپذير در سال 2015 به 
286 ميليارد دالر رسيد.

ــه چين  ــن ميزان ب ــوم اي بيش از يك س
ــار  ــن ب ــراى اولي ــت و ب ــاص داش اختص
ــش از  ــعه بي ــال توس ــورهاى درح كش
ــورهاى ثروتمند صرف اين انرژى ها  كش

كردند.
موريتانى، هندوراس، اوروگوئه و جامائيكا 
بيشترين سرمايه گذارى را نسبت به توليد 
ناخالص ملى داشتند.كريستين لينز گفت:  
«اين به روشنى نشان مى دهد كه هزينه ها 
ــه اقتصادهاى  آنقدر كاهش پيدا كرده ك
درحال ظهور اكنون واقعا بر تجديدپذيرها 

تمركز دارند.»
ــترين افزايش  «اين اقتصادها شاهد بيش
ــتند و اين كه  ــا در زمينه انرژى هس تقاض
ــاهد اين نقطه عطف بوديم واقعا نشان  ش
دهنده به صرفه بودن اين فناورى هاست و 

اين تحولى فوق العاده است.»
ــرمايه  ــل توجه س ــت قاب ــم اف ــى رغ عل
ــن  ــاى نوي ــرژى ه ــا در ان ــذارى اروپ گ
ــاى ــرژى ه ن ــر - ا ــد كمت - 21 درص

ــبز اكنون بزرگ ترين منبع توليد برق   س
ــى 44 درصد كل  ــتنـد يعنـ در اروپا هس
ظرفيت توليـد برق سال 2015 اتحاديـه 

اروپا از آنها مى آمد.
ــركت با 11  در آمريكا هم حدود 154 ش
ميليون كارمند 100 درصد به انرژى هاى 

تجديدپذير متعهد هستند.
البته براساس اين گزارش بخش هايى مثل 
ــى و خنك كنندگى  حمل و نقل، گرمازاي
ــاى نوين مقاومت  ــوز در برابر انرژى ه هن
ــن نفت به  ــد. قيمت پايي ــان مى دهن نش
ــتفاده از  ــرفت در جهت اس ــود پيش كمب
ــبز در اين بخش ها دامن  فناورى هاى س
ــى  ــتين لينز به بى بى س زده است.كريس
ــف ها، جهت  ــالف اين ضع گفت كه برخ
ــت.او مى گويد:   ــن اس حركت آينده روش

«بهترين روزها هنوز در پيش است.»
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 رییس ش��ورای اس��امی ش��هر در خصوص اقدامات این نهاد در حمایت 
از خیرین اس��تان اصفهان، تاکید کرد: شورای ش��هر ردیف های اعتباری 
را برای حمایت از خیرین در بودجه خود مصوب کرده اس��ت و شهرداری 
اصفهان با ساز و کارهایی که بر مبنای ماموریت ذاتی خیرین است، به آنها 
کمک می کند. طرح ساماندهی کمک به خیریه در سال گذشته شروع شده 

و به لطف خدا مثمر ثمر بوده است.
 همایش توزیع ارزاق ماه مبارک رمضان با حضور اعضای ش��ورای ش��هر 
و مس��ئوالن در خیریه ام��ام محمدباق��ر)ع( برگزار ش��د. در این همایش 
 سیدرضا عقدایی معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با بیان این که 
 خیریه ه��ا در اس��تان اصفه��ان س��ابقه طوالنی دارن��د، گف��ت: خیریه 
امام محمدباقر )ع( به عنوان یکی از سرش��ناس ترین خیریه ها در کش��ور 
است که فعالیت های فراوانی برای قشر مستضعف جامعه انجام داده است.

وی تاکید کرد: امیدواریم در آستانه ماه مبارک رمضان همه خیرین جامعه 
با یاری خود به کمک مس��تمندان بش��تابند و در م��اه میهمانی خدا همه 

مستضعفین را بهره مند سازند.
عقدایی با اش��اره به اهمیت برگزاری این همایش، خاطرنشان کرد: تاش 
ما این اس��ت که متصدیان برگزاری ای��ن برنامه ها، دغدغ��ه بدهکاری به 

دیگران را نداشته باشند و با تمام همت خود به فقرا کمک کنند. وی با بیان 
این که دولت تدبی��ر و امید تمام تاش خود را جه��ت کمک به خیرین به 
 کار می گیرد، تاکید کرد: اگر خیریه ای در اصفهان بخواهد تشکیل شود، 
در کمترین زمان این اتفاق رقم خواهد خورد و دغدغه ثبت برای مسئوالن 

خیریه ها وجود نخواهد داشت.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در ادامه گفت: هرچند تعداد خیریه 
ها در کشورمان زیاد شده اس��ت، اما هنوز در رقابت با دیگر کشورها رتبه 
مناس��بی نداریم و باید تاش کنیم جان تازه ای به خیریه های کشور و به 

خصوص استان اصفهان دهیم.
عقدایی در پایان گف��ت: با توجه به مس��ائل اقتصادی س��نگین که پیش 
 روی دولت است، نباید انتظار داش��ت که کمک مالی از سوی دولت برای 
خیریه ها انجام شود، اما در تس��هیل ثبت خیریه ها دولت حاضر به انجام 

همکاری خواهد بود.
 پس از آن محمدرضا کجانی مدیر عامل بنی��اد خیریه امام محمد باقر)ع( 
 با اش��اره به همت خی��ران جهت برط��رف کردن نی��از فق��را، تاکید کرد: 
هنگامی که مسئوالن، مردم و خیران دست به دست هم می دهند تا مشکل 

یک نفر را حل کنند، عصاره نظام اسامی را به رخ دیگران می کشند.

 کجانی ادامه داد: اگر مردم خیرخواه در کش��ور ما حضور نداشتند، دولت 
به تنهایی نمی توانست به یاری مستضعفین بشتابد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی همه مسئوالن اصفهان به کمک بنیاد خیریه امام 
محمدباقر)ع( آمدند، نشان از دغدغه تمامی آنها برای حل کردن مشکات 

مردم شهرشان است.
مدیر بنیاد خیریه امام محمدباقر)ع( با بیان این که تاکنون20 هزار س��بد 
غذایی برای کمک به محرومین استان آماده شده است، افزود:20 هزار سبد 
غذایی دیگر الزم است تا به حدنصاب برس��د و بتوانیم بیش از800 روستا 

را پوشش دهیم.
وی در پایان گفت: در سال 93 در بیش از850 روس��تا توانستیم 33هزار 
بسته غذایی را توزیع کنیم که امس��ال نیز با کمک خیرین در تاشیم این 

رقم را افزایش دهیم.
در حاشیه این همایش، رضا امینی رییس ش��ورای اسامی شهر اصفهان 
با بیان این که وجود خیریه ها در ش��هر اصفهان مایه فخر و مباهات است، 
اظهار کرد: یکی از نقاط درخشان ش��هر اصفهان، وجود خیرینی است که 
 صادقانه و با همه وجود در پاسخ به نیاز مس��تمندان مشارکت فعال دارند 
و به عنوان ارکان اقتصادی خان��واده های ضعیف، فعالیت های متعددی را 

انجام می دهند. وی افزود: بیش از400 خیریه در ش��هر اصفهان فضایی را 
ترتیب داده که ما وظیفه خود می دانیم به عنوان مس��ئول خود را شریک 
این اقدام خیرخواهانه بدانیم و به آنان کمک کنیم. سالیانه به دعوت جامعه 
خیریه امام محمدباقر )ع( جلس��اتی برگزار می ش��ود که طی این جلسه 

خیرین برای تامین ارزاق عمومی دعوت می شوند.
امینی در خصوص اقدامات شورای اسامی شهر در حمایت از خیرین استان 
اصفهان، تاکید کرد: شورای ش��هر ردیف های اعتباری را برای حمایت از 
خیرین در بودجه خود مصوب کرده اس��ت و ش��هرداری اصفهان با ساز و 
کارهایی که بر مبنای ماموریت ذاتی خیرین است، به آنها کمک می کند. 
طرح ساماندهی کمک به خیریه در سال گذشته شروع شده و به لطف خدا 

مثمر ثمر بوده است.
رییس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان در پای��ان اظهار داش��ت: تعداد 
 زی��ادی از خیریه ها ب��رای اح��داث بنا، درخواس��ت معافیت از بخش��ی 
از بدهکاری های صدور پروانه را انج�ام دادن�د ک�ه گ�اه�ی ب�ه تشخی�ص 
ش�ورا و با هم�کاری ش��هرداری،100درصد آن مشمول معافیت می شود 
که این کمترین کاری اس��ت که به لحاظ هماهنگی های اداری می توانیم 

برای خیرین انجام دهیم.

رییس سازمان وظیفه ناجا خبر داد:

ارایه معرفی نامه برای دریافت تسهیالت بانکی 
جریمه غیبت سربازی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

مهلت ثبت نام دبستانی ها
در مدارس تا ۳۱ مرداد

مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان خبر داد:

طرح امانت بین کتابخانه ای در کتابخانه مرکزی 
شهرداری اصفهان فعال است

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

خبر خبر

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: یکی از بزرگ ترین آسیب های 
نسل جوان اعتیاد است؛ طاق و بیکاری نیز از مهم ترین آسیب های کشور 
است و باتوجه به اینکه اصل انقاب مسائل فرهنگی است، می طلبد مردم 

نیز در این راه کمک کنند.
س��ید رضا عقدایی در جمع خیرین پیش��گیری از اعتیاد امام حسن )ع( 
 که در هتل آسمان برگزار ش��د، اظهار کرد: مجمع خیرین امام حسن )ع( 
با هدف پیشگیری از اعتیاد در سال 93 متشکل از خیرین به نام و 12 دستگاه 
مرتبط تاسیس شد. وی افزود: فعالیت پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
به ویژه اعتیاد و مخصوصا دانش آموزان در الویت اصلی قرار دارد؛ 850 هزار 

دانش آموز داریم که در معرض خطر هستند.
رییس هیئ��ت مدی��ره خیریه امام حس��ن )ع( عن��وان کرد: ب��ا توجه به 
 نقش س��ازمان های مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر این مجمع ش��کل 
گرفته است و در استان هم خیرین برای یاری به دولت آمده اند. وی خاطر 
نشان کرد: س��ازمان های مردم نهاد مستقیما بخش��ی از دولت محسوب 
نمی شوند، اما نقش مردم در آن ها مهم است و10 سال گذشته مخصوصا در 

حوزه درمان و پیشگیری رشد قابل قبولی نداشته اند.
معاون سیاس��ی � امنیتی اس��تاندار اصفهان اذعان کرد: با توجه به اعتیاد 
گسترده در کش��ور40 هزار س��ازمان مردم نهاد داریم این درحالی است 
که در کش��وری مانند هند 2 میلیون س��ازمان مردم نهاد وجود دارد. وی 
افزود: در کش��ور هزار خیریه و س��من فعال مب��ارزه با اعتی��اد داریم ولی 
 این مقدار کم اس��ت؛ با توجه به اصل 44 و نقش س��ازمان های مردم نهاد 

در خصوصی سازی باالست.
 عقدایی بیان کرد: در حوزه درمان معتادان تعداد س��ازمان قابل مقایس��ه 
با تعداد معتادان نیست و سمن پیشگیری کمتر وجود دارد؛ در طی سالیان 
گذشته و با حمایت سازمان مبارزه با مواد مخدر، سمن ها جایگاه خوبی پیدا 
کرده اند. وی متذکر شد: خودباوری سمن ها، تسهیل تاسیس آن ها، آموزش 
عمومی و تخصص��ی، برنامه های میان مدت و بلند م��دت، حضور پررنگ 
سمن ها و همچنین ایجاد شبکه عضو گیری از اصولی است که استانداری 

اصفهان نیز در این بخش ها فعال شده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: فرمانداران نیز در جلسات 
 اعتیاد مس��تقیما حضور پیدا می کنن��د و نتایج آن را به ص��ورت هفتگی 
در جلس��ه اس��تانداری اعام می کنن��د. وی اف��زود: یک��ی از بزرگ ترین 
آس��یب های نس��ل جوان اعتیاد اس��ت؛ طاق و بیکاری نیز از مهم ترین 
آسیب های کش��ور اس��ت و با توجه به اینکه اصل انقاب مسائل فرهنگی 
 اس��ت، می طلبد مردم نیز در ای��ن راه کمک کنند. عقدایی بیان داش��ت: 
با اینکه سمن ها کم هستند ولی از آن ها جواب خوبی گرفته ایم و سمن هایی 
به راه انداخته ایم، بزرگ ترین آن همین مجمع امام حس��ن )ع( است. وی 
ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در اولین فرصت کسانی که پاکسازی شده اند را 
سرکار قرار دهیم و اجر و پاداش این کار کمتر از ساخت مدرسه و بیمارستان 

نیست؛ نجات یک معتاد مانند نجات یک فرد در آستانه مرگ است.

مدیر آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: با توجه به نزدیک بودن ای��ام ماه مبارک رمضان و افزایش 
مراجعه مردم به مس��اجد برای انجام فرایض این ماه، باید همه نکات 
ایمنی رعایت شود و مساجد به کپسول های آتش نشانی مجهز باشند.

شهاب رضایی، تصریح کرد: در محل های تجمعی مثل مساجد، مدارس 
و بیمارستان ها افراد هم مسئول ایمنی خود و هم دیگران هستند، چه 

بسا گاهی ضرر و زیان خطای یک نفر به دیگر افراد هم وارد می شود.
وی اظهارکرد: تا فرصت باقی اس��ت خادمان و مس��ؤالن هیئت ها و 
مس��اجد باید برای ایمن سازی مس��اجد، به س��ازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به منظور درخواست آموزش افراد و 

بازدید ایمنی مراجعه کنند.
مدیر آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با اشاره به اینکه واحد پیشگیری این سازمان آماده ارایه آموزش های 
ایمنی و بازدید از مساجد است، تاکید کرد: خروج اضطراری از موارد 
مهمی است که باید در مساجد تعبیه ش��ود، برای جمعیت50 نفر دو 
درب خروجی اضطرار الزم است، اما با توجه به اینکه در مراکز تجمعی 
جمعیت از این تعداد فراتر می شود باید درب های خروجی اضطراری 
هم به تعداد 4 درب افزایش پیدا کند تا در ص��ورت بروز حادثه مردم 
با مشکل مواجه نش��وند. وی ادامه داد: چنانچه قرار است در مساجد 
و تکایا نذورات و پذیرایی انجام ش��ود، پخت و پز نذورات باید خارج از 

محل تجمع افراد انجام شود.
رضایی انجام موارد جوشکاری را فقط در ساعات خلوت بودن مساجد 
توصیه کرد و گفت: سیم کشی های برق نیز باید طبق مقررات مبحث 
 ایمنی ساختمان انجام ش��ود. وی افزود: در فصل گرما گاهی کولرها 
 در فضای همس��طح مس��اجد روی چهارپایه قرار م��ی گیرند، نکته 
قابل توجه در این باره این اس��ت که کولرها باید در سطحی قرار گیرد 

که قابلیت دسترسی کودکان را نداشته باشد.
مدیر آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با تاکید بر بیمه کردن مساجد متذکر شد: مساجد باید به کپسول های 
آتش نش��انی مجهز باش��ند و  همه نکات ایمنی رعایت شود تا امنیت 

نمازگزاران تامین شود.

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: برای دریافت 
تسهیات بانکی جریمه غیبت س��ربازی به بانک ها 
معرفی نامه می دهیم و متقاضیان استفاده از این طرح 
می توانند به بانک های قوامین و انصار مراجعه کنند.

سردار صدرالسادات با بیان اینکه کسانی که بیش از 
هشت سال غیبت سربازی دارند می توانند با پرداخت 
جریم��ه، کارت معافیت دریافت کنند، اف��زود: افراد 
واجد شرایط می توانند تا پایان امس��ال از این طرح 
استفاده کنند. وی درباره استفاده از تسهیات اقساطی 
ب��رای پرداخت مبل��غ جریمه نیز گفت: مش��موالن 
این طرح با پرداخت یک س��وم مبل��غ جریمه غیبت 
 سربازی برای پرداخت اقساطی بقیه جریمه می توانند 
به بانک های انصار و قوامی��ن مراجعه و با بانک برای 
 دریافت تس��هیات بی��ش از یک س��ال بازپرداخت 

به توافق برسند.
رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا با اعام اینکه این 
سازمان دخالتی در توافق متقاضیان و بانک ها ندارد 

و بحث سود تسهیات با خود بانک است، افزود: مبلغ 
جریمه پس از دریافت به حساب خزانه واریز می شود. 
 سردار صدرالس��ادات گفت: بحث مراجعه مشموالن 
به بانک ها در قانون پیش بینی نش��ده اس��ت، اما ما 
با بانک ه��ا صحبت هایی برای کم��ک به متقاضیان 
داشته ایم. رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا افزود: 
براساس قانون غایبان از خدمت باید تا یک سال همه 
 مبلغ جریمه را با این سازمان تسویه کنند، اما موعد 
 باز پرداخت تس��هیات بانک ها ب��رای این موضوع 
به بانک ها مرتبط است. وی با اعام اینکه تسهیات 
خوبی از سوی سازمان وظیفه عمومی برای مشموالن 
غایب و پرداخت جریمه کارت معافیت از خدمت ارایه 
شده اس��ت، گفت: در حال حاضر بانک های قوامین 
و انصار به عنوان بانک های عامل معرفی ش��ده اند و 
سازمان برای استفاده متقاضیان از تسهیات اقساطی 
 به مشموالن واجد شرایط معرفی نامه ارایه می کند 

تا از این تسهیات بهره مند شوند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: ثب��ت ن��ام دانش آموزان ابتدای��ی تا 31 

مردادماه در مدارس انجام می شود.
 محم��د دیمه ور در پاس��خ ب��ه این س��وال که 
 » ثبت ن��ام دانش آموزان ابتدای��ی در مدارس 
تا چه زمانی امکان پذیر است؟ «، اظهار داشت: 
مطابق آنچه در دس��تورالعمل ثب��ت نام وجود 
دارد، تا 31 مردادماه امکان ثبت نام دبستانی ها 
ادامه دارد. وی افزود: در خصوص دانش آموزان 
اول دبستانی نیز با توجه به اینکه نوآموزان ابتدا 
باید به مراکز س��نجش مراجعه کنند، اولویت 
در خردادماه حضور اول دبس��تانی ها در مراکز 
سنجش خواهد بود و به تدریج تعداد پایگاه های 
س��نجش کاهش پی��دا خواهد ک��رد بنابراین 
خانواده ها به مراکز و پایگاه های سنجش زودتر 
مراجعه کنند. معاون آم��وزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش در خصوص پیش بینی تعداد 

دانش آموزان ابتدایی در س��ال تحصیلی آینده 
خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جاری تعداد 
دانش آموزان ابتدایی 7 میلیون و440 هزار نفر 
بود که پیش بینی افزایش آن برای سال آینده را 
داریم. دیمه ورگفت: حدود80 هزار دانش آموز 
دبس��تانی در س��ال تحصیلی آینده ب��ه دوره 
ابتدایی اضافه خواهند ش��د و آمار دبستانی ها 

حدود 7 میلیون و500 هزار نفر خواهد شد.

مدیر کتابخانه مرک��زی ش��هرداری اصفهان گفت: 
طرح امانت بین کتابخانه ای میان کتابخانه مرکزی 
ش��هرداری اصفهان و 8 دانش��گاه و موسسه مطرح 
اصفهان فعال است تا افرادی که در مقطع کارشناسی 
ارش��د و دکتری هس��تند بتوانند با عضویت در این 
بخش، از منابعی که در تمام دانش��گاه ها وجود دارد، 

استفاده کنند.
س��ید حمیدرضا میرپویا، اف��زود: کتابخانه مرکزی 
شهرداری اصفهان واقع درخیابان باغ گلدسته یکی 
از مراکز اطاع رس��انی خ��وب برای پژوهش��گران، 
 دانش��جویان و مقاط��ع دکت��ری به ش��مار می رود 
تا این افراد بتوانند از منابع خوب پژوهش��ی موجود 
در این کتابخانه اس��تفاده کنند. وی با اشاره به فعال 
بودن بخش امانت این کتابخانه، گفت: بخش امانت 
کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان بالغ بر 165 هزار 
 جلد کت��اب در موضوعات مختل��ف را در خود جای 
 داده اس��ت و کس��انی که عض��و کتابخانه هس��تند 

می توانند از این منابع استفاده کنند. مدیر کتابخانه 
مرکزی ش��هرداری اصفهان ادام��ه داد: بخش های 
مختلفی که در این کتابخانه به پژوهشگران و محققان 
کمک می کند شامل بخش اطاع رسانی، کتابخانه 
دیجیتال و بخش مرجع اس��ت. وی به بخش مبادله 
کتاب در این کتابخانه اشاره و تاکید کرد: همشهریان 
 اگر کت��اب هایی در من��زل دارند که آنه��ا را مطالعه 
کرده اند، می توانند با مراجعه ب��ه کتابخانه مرکزی 
و بخ��ش مبادله، این کت��اب ها را در اختی��ار ما قرار 
 دهند و در موضوعات مختلف این بخش کتاب های 
مورد عاقه خ��ود را انتخاب کرده و ب��دون پرداخت 
هیچ گونه وجهی در ازای کتابی که می گذارند، برای 
مطالعه کتاب ببرند. میرپویا اظهارکرد: شهروندان 
می توانند ب��رای اطاع از برنامه ه��ا و طرح های 
کتابخانه مرکزی ش��هرداری اصفهان با ش��ماره 
تلفن ه��ای 32239938 ، 32239935 و تلفن 

گویای32235410 تماس بگیرند.

معاون سیاسی استاندار اصفهان خبر داد:

اعتیاد، طالق و بیکاری بزرگ ترین 
آسیب های جوانان هستند

مدیر آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

 مساجد باید به کپسول های 
آتش نشانی مجهز شوند

آن چه پرواضح است این اس��ت که در کنار جریمه های 
مادی باید جریمه های فرهنگی نیز قرار بگیرد.

امروز متاسفانه بسیار بیش تر از تابلوی عایم رانندگی، 
سرعت گیرها و سرعتکاه ها در شهرهای مختلف استان و 
کشورمان به چشم می خورد و قبض جریمه مادی، تنها 
راه حل مقابله و برخود با خاف کاران اعام ش��ده است. 
تعداد و عایم کاهنده سرعت در یک شهر، نه تنها ارزش 
محسوب نمی شود بلکه نش��ان گر پایین بودن فرهنگ 
رانندگی است. با یک حساب س��اده، هزینه اجرای یک 
س��رعت گیر یا س��رعتکاه می تواند در راه غنی س��ازی، 
فرهنگ صحیح رانندگی کردن در جامعه شهری به کار 

گرفته شود.
موضوع را ابتدا با نگاهی به فرهنگ رانندگی پی خواهیم 
گرفت تا بتوان علمی تر در این خصوص قلم زد. در واقع 
نحوه رانندگی نمونه ای بارز از اخاق اجتماعی اشخاص 
اس��ت چرا که رعایت قانون و مقررات رانندگی، احترام 
به حقوق دیگران، آرامش ف��ردی در مقابل محرک های 
ترافیکی و ایجاد فضایی به دور از تنش برای سرنشینان 
و رانندگان دیگر همگی نمونه های��ی از رفتار اجتماعی 
راننده اس��ت که هنگام رانندگی ناخود آگاه از شخصیت 

واقعی او منعکس می شود.
امروز تعداد بسیاری سرعت گیر و سرعتکاه در شهرهای 
 مختلف اس��تان و کش��ورمان به چش��م می خورد، این 
در حالی اس��ت که اگر به مباحث فرهنگی توجه ش��ود، 
ش��اید نیاز به استفاده از این س��رعت گیرها کاهش پیدا 
کند. راننده ای که در محل »توق��ف ممنوع« پارک می 

کند، جدا از پرداخت قب��ض جریمه، باید در کاس های 
 توجیهی ش��رکت کرده و ب��ه تعداد توم��ان های قبض، 
خوش خط بنویس��د: من دیگر در مح��ل توقف ممنوع 
پارک نمی کنم! راننده ای که بدون توجه به عابران پیاده 
و قانون، با سرعت غیر مجاز در ش��هر حرکت می کند و 
راننده ای که با نادیده گرفتن قانون و مامور قانون، از چراغ 
قرمز عبور می کند، ج��دا از توقیف اتومبیل، باید گواهی 
صحت و سامت از پزش��ک روانپزشک بیاورد و به اندازه 
تومان های قیمت اتومبیل خود، بنویس��د: دیگر از چراغ 
قرمز عبور نمی کنم! دیگر با عبور از چراغ قرمز، به حریم 
قانون تجاوز نکرده و به شعور و فرهنگ مردم توهین نمی 
کنم! نخس��تین س��رعت گیر دنیا در نیوجرسی آمریکا 
ساخته شد. این س��رعت گیر در سال 1906 میادی در 
نزدیکی محل عبور عابران پیاده نصب شد. این در حالی 
بود که سرعت خودروها در آن زمان به طور میانگین 50 
کیلومتر در ساعت برآورد می شد. تجربه مفید این سرعت 
گیر ها چنان بود که بعد از60 سال در خیابان های هلند 
اجرا شد. در ایران نیز در 15 سال اخیر استفاده از این نوع 
کنترل کننده ها به س��رعت افزایش پیدا کرده اما تعداد 
و کیفیت سرعت گیرها و س��رعت کاه ها در استان های 
مختلف متفاوت است. در کشورهای مختلف دنیا ضوابط 
مختلفی برای اس��تفاده از این ابزارهای ترافیکی وجود 
دارد که از جمله آن می توان به نوع عملکرد معابر، عرض 
 خیابان و معابر، ش��یب خیابان، وضعیت س��رعت معبر 
یا خیابان مورد نظ��ر، وضعیت کاربری اط��راف خیابان 
 و عایم مش��خصه اش��اره کرد. با توجه به مشکاتی که 

سرعتکاه و سرعت گیرها در ایجاد توقف و افزایش تاخیر 
در معابر ایجاد می کنند، در معابر شریانی درجه یک مثل 
 آزادراه ها و بزرگراه ه��ا و معابر ش��ریانی درجه دو مثل 
راه ه��ای اصلی باید خ��ودداری ک��رد،  ام��ا در خیابان 
های فرع��ی و محلی با رعای��ت ضواب��ط فیزیکی گفته 
 ش��ده بامانع اس��ت. مدیریت کنترل ترافی��ک یکی از 
دغدغه های مسئوالن در ش��ورای ترافیک شهرها است 
 که یکی از راه های  آس��ان، س��ریع و ک��م هزینه ایجاد 
سرعت گیر و سرعتکاه در سطح شهر در قالب ساماندهی 
 ش��بکه ه��ای خیابانی اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت که 
راه حل های کارآمدتری همچون استفاده از حمل و نقل 
عمومی، اصاح حمل و نقل ش��خصی، ساماندهی حمل 
بار، استفاده از حمل و نقل غیر موتوری، ایجاد مقررات و 
قوانین، اعمال مقررات، آموزش و فرهنگ س��ازی، پیش 
روی مسئوالن شهری قرار دارد. سرعت  گیر یا سرعتکاه 
یا دست انداز تعابیر مختلفی است که در ترافیک شهری 
به کرات شنیده می شود و به دلیل کاهش تلفات جاده ای 
به طور گسترده در سطح جاده های کشور مورد استفاده 
قرار می گیرند، اما در نصب بسیاری از آنها استانداردهای 
الزم رعایت نش��ده و همین امر باعث ش��ده این ابزار به 
جای فایده داش��تن، ناکارآمد به حس��اب بیای��د. تعداد 
زیادی از این س��رعتکاه ها گاهی نه تنه��ا کمکی به حل 
مشکل ترافیکی نداش��ته، بلکه با کارکرد معکوس سبب 
افزایش ریس��ک، هزینه و در نهایت ترافیک شده است. 
گاهی عدم رعایت ضوابط و مق��ررات فنی و قانونمند در 
استفاده از این ابزار سبب شده این تجهیزات به اصطاح 
آرام سازی ترافیک، عملکرد مناسبی از خود نشان ندهند. 
اما تعداد این سرعت گیرها چنان افزایش پیدا کرده که 
رانندگان را کافه کرده است و دردی به آالم مردم افزوده 
است. مش��کات  بس��یاری که درباره س��رعت گیرها و 
سرعتکاه ها وجود دارد، در کشورهای پیشرفته به وسیله 
 طراحی سرعت گیرها و سرعتکاه های هوشمند برطرف 
شده است تا جایی که تهدید را به یک فرصت تبدیل کرده 
و از این نوع سرعت گیرها برق تولید می کنند. اما در کشور 
ما به دلیل آماده نبودن زیرس��اخت ها فعا نمی توان از 
این تکنولوژی اس��تفاده کرد و باید تا آنجایی که ممکن 
است از س��رعت گیر ها و س��رعت کاه های غیراستاندارد 
کاس��ت. البته نقش خود مردم در افزایش یا کاهش ابزار 
کاهش دهنده سرعت در سطح شهر حائز اهمیت است.

اگر به قوانین راهنمایی و رانندگی بیش��تر توجه کنیم، 
در رانندگی صبر پیش��ه کنیم، به حقوق دیگران احترام 
 بگذاریم، کمی گذش��ت داش��ته باش��یم، قطعا در روند 
روان س��ازی ترافیک موثر بوده و نیاز به س��رعت گیر و 

سرعتکاه به شدت کاهش پیدا می کند.

کدامیک راه حل موفقی است؛

دستاندازسازییافرهنگسازی!

همایش توزیع ارزاق ماه مبارک رمضان در اصفهان برگزار شد؛

دولت توان کمک مالی به خیریه ها را ندارد
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منوچهر خادم مل��ت در دی��دار هنرمندان با ش��هردار اصفهان ب��ا بیان این 
 مطلب گفت: اخیرا در ش��هرداری اصفهان و به ویژه از سوی دکتر جمالی نژاد 
توجه خاصی به هنر و هنرمند می شود که امیدواریم این راه بسیار خوبی که 
 ایشان در پیش گرفته اند دوام داشته باشد و توجه بیشتری به صنایع دستی 

به منظور جذب گردشگر و صادرات صورت گیرد.
این هنرمند با اشاره به این که تبلیغات اهمیت زیادی در زمینه صنایع دستی 
دارد، افزود: فق��ط توجه به هنرمند مطرح نیس��ت بلکه باید از هنرش��ان نیز 
 استقبال کرد و با استفاده از رسانه ها نس��بت به تبلیغ آثار هنری هنرمندان 

در سطح دنیا اقدام کرد و هنرمندان را با هنرشان شناخت.
دریافت مهر اس��تاندارد، دریافت مهر اصالت یونس��کو از آمریکا، دریافت لوح 
سپاس درجه یک از استاندارد ملی، دریافت تقدیر نامه از سران دولت و سایر 
کشورها، لوح درجه دو هنری از وزارت ارش��اد ) معادل با  مدرک کارشناسی 
ارشد ( و شرکت در نمایشگاه هایی که در کشورهای هندوستان، ایرلند، ترکیه، 
آلمان، فرانسه، قطر و بالروس برگزار شده، بخشی از افتخارات خادم ملت است.

علی ظریفی اصفهانی از اس��اتید به نام قلم زنی اصفهان است که پایه گذاری 
شیوه نوین در این هنر) حرکت فلز روی فلز ( بوده است.

 استاد ظریفی بیش از70 سال از عمر خود را در عرصه هنر قلم زنی گذرانیده 
 و تاکنون موفق ب��ه اخذ چندین دکت��رای افتخاری و نش��ان درجه 1 هنری 
شده است. این هنرمند درباره مفهوم واژه هنر اظهار داشت: هنر تفسیر بسیار 
دارد، اما من برای کلمه هنر یک تفسیر کلی ایجاد کرده ام، من حرف » ه « در 
 واژه هنر را از هستی می گیرم، حرف » ن « را از نیستی و حرف » ر « را از رهایی

  می گیرم. این هنرمند قلمزن اف��زود: زمانی که هنرمند ب��ه عرصه هنر وارد 
می شود، شاگرد خدا می شود، بعد نیست می شود و همه با او مبارزه می کنند 
و همه به او بد می کنند و نیست می شود، ولی اگر او بتواند در مقابل این نیستی 

مقاومت کند، رها می شود.
 وی در ادامه بر این بیت تاکید کرد: نشنوی ش��یون افتادن مهتاب به حوض/ 
 تا چو یاس از در و دیوار نیاوی��زی گوش. وی افزود: باید از چش��م دل ببینی 

تا بتوانی از چشم، دل ببینی.

 تبلیغ، عامل موثری در خلق 
و عرضه آثار هنری است

هنرمند،  شاگرد خداست

دین واندیشه اخبار فرهنگی شهر

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
طرح  رحله در جهت غنی سازی اوقات فراغت و تربیت حافظان قرآن کریم 
در استان اصفهان، توس��ط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و 

موسسه بیت االحزان در جوار بقاع متبرکه اجرا می شود.
حجت االسالم حسن امیری ادامه داد: این طرح به مدت ۵۳ روز به صورت 
 ش��بانه روزی برنامه ریزی ش��ده و ش��روع آن از 1۸ تیرماه است و تا 11 
شهریور ماه ادامه دارد. جوانان بین 1۴ تا ۲۳ سال پس از گذراندن آزمون 
ورودی می توانند در این برنامه شرکت کنند، دیگر شرط ورود به این دوره 
عدم اشتغال و عدم تاهل بوده و ش��رکت کنندگان می بایست با روخوانی 
قرآن آشنایی داشته باشند. وی هدف از برگزاری این طرح را توسعه و ترویج 
فرهنگ قرآنی دانست و گفت: آشنایی جوانان و نوجوانان با قرآن کریم و 
معارف قرآنی خصوصا حفظ قرآن به منظور مبارزه ب��ا تهاجم فرهنگی و 

پرکردن اوقات فراغت آنان در تابستان از دیگر اهداف این طرح است.
معاون فرهنگی اجتماع��ی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان 
 اظهار کرد: در این مدت کوتاه و برگ��زاری دوره تخصصی، هدف گزاری و 
سیاست گزاری این طرح مبنی بر تربیت مبلغ و مدرس قرآن و همچنین 
تربیت نیروه��ای قرآنی در جهت فعالی��ت های قرآن��ی در عرصه قرآنی 
و جامعه اس��ت. این ط��رح همزم��ان در ۳۲ نقطه و 1۶ اس��تان کش��ور 
 اجرا خواهد ش��د. امیری خاطرنش��ان کرد: طرح در مقط��ع ۴ جز برگزار 
می ش��ود و محتوای آموزش دوره، ترجمه و تفسیر، تجوید و حفظ است، 
منابع آموزش��ی تفس��یر یک جلدی مبین بهرام پور، تجوید حلیله قرآن 
یا جزوه اس��تاد و در بخش حفظ رس��م الخط عثمان ط��ه ۴ جز از10 جز 
 قرآن اس��ت. عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام ب��ه آدرس اینترنتی

 www.beytolahzan.ir مراجعه کنند.

مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور با اشاره به تفاهم نامه 
امضا شده با بیمه ایران، از فعاالن قرآنی خواست تا روند ثبت نام بیمه 

تکمیلی را کامل کنند.
حسن محمدی گفت: با توجه به رایزنی های انجام شده با وزارت اقتصاد 
 و دارایی، علی طیب نیا در پاس��خ به نامه این اتحادیه، دستوری مبنی 
بر انعقاد تفاهم نامه و قرارداد میان اتحادیه تش��کل  های قرآن و عترت 

کشور و بیمه ایران را صادر کرد.
وی افزود: بر اس��اس این تفاهم نامه، هم در حوزه بیمه تکمیلی درمان 
و هم در حوزه بیمه مراکز آموزش��ی و مهدهای کودک، بیمه حوادث، 
 آتش سوزی و ساختمان، تخفیفات بس��یار خوبی در حدود70 درصد 

به فعاالن قرآنی اختصاص داده شده و عملیاتی خواهد شد.

طرح رحله در استان اصفهان
 برگزار می شود

تخفیف  ۷۰درصدی بیمه تکمیلی 
برای فعاالن قرآنی

بی شک ماه رمضان همیشه یکی از خاطره انگیزترین 
روزهای عمر هر مسلمانی است؛ به خصوص لحظه 
افطار تا سحر آن هم در تابستان های گرم با روزهای 
بلندی ک��ه دارد این خاطرات را در بس��یاری از آثار 

هنری و نمایشی از جمله سریال ها می شد دید.
اما از اواخ��ر دهه هفتاد، ماه رمض��ان کم کم با طعم 
 س��ریال های تلویزیونی آش��نا ش��د س��ریال های 
س��وریه ای قبل از اذان مغرب و لحظ��ه افطار فتح 
بابی برای این موضوع ش��دند س��ریالی که در بین 
مردم بیشتر با نام زکیه شناخته می شد با موضوعی 
عشقی و تجاری در شهر حلب سوریه که این روزها 
 آتش جنگ به همت اس��تعمارگران غربی و دس��ت 
 پرورده های وهابی ش��ان در آن ش��عله ور اس��ت.

ماه رمضان ما را کم کم دچار تغییر کرد تا چند سال 
پس از آن سریال های سوری چاشنی لحظات قبل 
از افطار ما بودند، اما سریال های ایرانی با طعم طنز 
و خنده این انحصار را شکستند و کم کم به یک رویه 
تبدیل شدند که شاید رضا عطاران پرونده کاری ماه 

رمضانی بیشتری در حوزه طنز دارد.
با رشد ماهواره و اس��تفاده از شبکه های ماهواره ای 
در بین برخی از اقشار مردم سیاست های تلویزیونی 
نیز به س��مت پر کردن اوقات فراعت با هدف رقابت 
 با ماهواره کشانده ش��د همین موضوع سبب شد تا 

 کم ک��م تنوع برنامه س��ازی ه��ا و تولیدات س��یما 
به خصوص در ماه مبارک رمضان باال برود، در کنار 
برنامه های ترکیبی که مشهورترین آن » ماه عسل « 

و » شهر باران « است.
س��ریال ها نقش غیر قابل انکاری در ماه رمضان ها 
 داش��ته اند تا جایی که پس از افطار تا پاسی از شب 
به طور کامل شبکه های تلویزیونی پشت سر هم وقت 
مردم را به سیطره خود درآورده بودند، موضوعی که 
البته با نقدهایی از س��وی برخی علما مواجه ش��د؛ 
چرا که م��اه مبارک فرصت��ی برای تام��ل و تعقل و 
عبادت اس��ت، اما رس��انه ملی کم کم این فرصت را 
از بس��یاری از خانواده ها ربود حتی خواه ناخواه در 
 خانه و خانواده مسئوالن و علما نیز ورود جدی پیدا 

کرد.
به همین خاطر دس��ت اندرکاران تلویزیونی س��عی 
کرده اند تا در تولید برنامه های مختص ماه رمضان 
 تمهیداتی اندیش��یده ش��ود به این ص��ورت ضمن 
 س��رگرم س��ازی و گذران فراغت به عن��وان پاداش 
 ب��ه روزه داران، زمانی را هم برای عب��ادت و حضور 
در مراسم معنوی شب های ماه مبارک داشته باشند 
که تا حدودی با توجه به کمبود بودجه و مش��کالت 

اقتصادی این شیوه می تواند موثر باشد.
براس��اس اخبار منتشر ش��ده در ماه رمضان امسال 

کنار برنامه های ترکیبی س��االنه که به صورت ثابت 
جز کارنامه ماه رمضان هستند مانند » ماه عسل « و 
» شهر باران «، سریال های » برادر « به کارگردانی 
جواد افشار، س��ریال پادری ) دودکش ۲ ( کاری از 
محمدحسین لطیفی و» چرخ وفلک « با کارگردانی 
مش��ترک چندین تن از کارگردان��ان از گزینه های 

رمضانی هستند.
در ه��ر ح��ال امیدواریم س��فره افطاری به س��بک 
 تلویزیون ت��ا پایان م��اه مبارک رمض��ان خروجی 
قاب��ل قبولی داش��ته باش��د و تنها ش��اهد کارهای 
سفارشی و رفع تکلیفی نباشیم، زیرا به دلیل اینکه 
قرار است سی شب را پوش��ش بدهند و کارها نسبتا 
طوالنی اس��ت نباید کیفیت فدای کمیت بش��ود و 
اینکه تنها پر کردن آنتن مالک باشد؛ البته پر واضح 
 است که در چند سال اخیر کمبود بودجه نیز به جان 
رس��انه ملی افتاده اس��ت و مانع از تولید آثار فاخر و 
مناسب شده اس��ت چیزی که امس��ال نیز در کنار 
همان بحث بودن و یا نبودن سریال ها که منتقدان 
خاص خود را دارد نگرانی ها درباره کیفیت آثار را نیز 

گسترش داده است.
با این وجود به دلیل اثرگذاری این نوع سریال های 
ش��بانه می بایس��ت به محتوا و چگونگی ارایه برای 

مخاطبان عام تلویزیونی بیشتر اندیشید.
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رادیو وتلویزیوناخبار کوتاه

 علی زن��د وکیلی خوانن��ده تیتراژ پایان��ی مجموع��ه تلویزیونی » پادری «، س��اخته 
محمد حسین لطیفی و تهیه کنندگی س��ید محمود رضوی شد. مجموعه تلویزیونی 
» پادری « ) دودکش۲ ( که پیش از این قرار بود نوروز 9۵ از ش��بکه اول س��یما پخش 
شود، از اول ماه رمضان از این شبکه روی آنتن می رود. این مجموعه که تصویربرداری 
آن نیمه اردیبهشت ماه 9۵ به پایان رسید، در ۲1 قسمت هر شب به غیر از جمعه ها و 
شب های قدر از شبکه اول سیما پخش می شود. موسیقی » پادری « توسط حمیدرضا 
صدری ساخته شده اس��ت و علی زند وکیلی خوانندگی تیتراژ این مجموعه را برعهده 
دارد. بازیگران این مجموعه عبارتند از: هومن برق نورد، بهنام تش��کر، سیما تیرانداز، 
امیرحسین رس��تمی، نگار عابدی، مجید یاس��ر، ابراهیم آبادی، کریم قربانی، شهین 
 تسلیمی، محمدرضا ش��یرخانلو، یاس نوروزی، بازیگر خردس��ال زینب فالحت پیشه 

با هنرمندی جمشید مشایخی.

آلبوم تصویری سرزمین بیکران نخس��تین اثر تصویری رسمی پرواز همای خواننده 
مطرح موسیقی ایران منتشر و روانه بازار موسیقی کشور شد.

 نخس��تین اثر تصویری پرواز همای که نخس��تین اجرای زنده این خواننده در ایران 
در کنس��رت 1۴ مهرماه 1۳9۴ است، با کارگردانی محس��ن صرافی توسط موسسه 

فرهنگی و هنری هنر اول و تحت امتیاز موسسه آوای هنر منتشر شد.
به نام یزدان، گمنام، بی کس، مادر، عیب رندان، تکنوازی نی، شیرین لبی، گلدوزی، 
 نمی خواهم و س��رزمین بی ک��ران آثاری هس��تند که ویدئ��وی اجرای زن��ده آن ها 

در آلبوم تصویری همای گنجانده شده است.

 نویس��نده » صاحبدالن « اولین تجربه بلند س��ینمایی خود را با تهیه کننده 
نام آشنای سینما تجربه می کند. 

جهانگیر کوثری تهیه کننده سینما در خصوص جدیدترین فعالیت سینمایی 
خود گف��ت: در حال هم��کاری با ی��ک کارگ��ردان کار اولی دیگ��ری به نام 

امیرحسین ترابی برای ساخت فیلم سینمایی » فصل سرد « هستم.
وی در مورد علت همکاری با ترابی بیان کرد: » فصل س��رد « از فیلمنامه ای 
بس��یار قوی بهره می برد و این موض��وع دلیل همکاری من ش��د. البته ترابی 
قبال فیلمنامه » صاحبدالن « و چندین فیلم را نوش��ته و تجربه خوبی در این 

زمینه دارد.
این تهیه کننده اضافه کرد: ترابی اولین تجربه بلند س��ینمایی خود را تجربه 
می کند و شخص با استعدادی اس��ت. به این جهت مانند بقیه کارگردان های 

اولی که من با آنها کار کردم، به این جوان هم دست همکاری دادم.
کوثری در بخ��ش پایانی صحبت های خود در مورد دیگ��ر جزییات این فیلم 
 خاطرنش��ان کرد: هنوز گ��روه را انتخ��اب نکردیم و ترجیح می دهم س��خن 

در این باره را به زمان دیگری موکول کنم.
 گفتنی اس��ت؛ آخرین فعالیت آماده پخش جهانگیر کوث��ری » پل خواب « 
به کارگردانی اکتای براهنی و » فراری « به کارگردانی علیرضا داوودنژاد است.

مراحل پژوهش و تحقیق سریال » دوربرد « به سرپرستی مهدی فیوضی به پایان رسید. 
فیوضی که سرپرستی گروه نویسندگان این سریال شخصیت محور را برعهده دارد، با 
اعالم این خبر گفت: سریال » دوربرد « با پرداختن به زندگی شهید حسن طهرانی مقدم 
ملقب به پدر موشکی ایران قصد دارد به ریشه یابی بحث موشکی ایران از زمان جنگ 

تحمیلی تا همین اواخر بپردازد. 
وی افزود: پژوهش س��ریال » دوربرد « درباره زندگی » ش��هید طهرانی  مقدم « پیش 
 از این در مرکز فیلم و س��ریال برون مرزی کلید خورد و با تاس��یس مرکز گس��ترش 
 فیلمنامه نویس��ی در این مرکز دنبال ش��د. پژوهش این مجموعه به مرکز گس��ترش 
فیلمنامه نویس��ی ارایه ش��ده و به زودی طرح فیلم نامه آن به نگارش در خواهد آمد. 
حس��ن طهرانی مقدم شش��م آبان ماه 1۳۳۸ در محله سرچش��مه تهران متولد شد. 
 به علت ش��غل پدرش ) محم��ود طهرانی مقدم (، که به پیش��ه خیاطی مش��غول بود، 
به محله شکوفه و سپس به محله بهارستان نقل مکان کرد و مقاطع ابتدایی و دبیرستان 
 را در همین مناطق گذراند. شهید حسن طهرانی مقدم همچنین در تاریخ اول مهر ماه

سال ۸۴ به عنوان جانش��ین س��ردار علی زاهدی در نیروهای هوایی س��پاه پاسداران 
منصوب ش��د. وی س��رانجام در ۲۲ آبان ماه90 در پادگان امیرالمومنین)ع( و در حال 
آماده سازی آزمایش موشکی بر اثر انفجار زاغه مهمات، به یارانش شهید احمد کاظمی، 
حسن شفیع زاده، حسن غازی،  غالمرضا یزدانی، علیرضا ناهیدی، مصطفی تقی خواه 

و... پیوست.

 تهیه کننده » ایس��تاده در غبار « با اع��الم اینکه 19 خرداد اک��ران این اثر 
س��ینمایی آغاز می ش��ود از تمام تالش تیم تولید ب��رای آزادی حاج احمد 

متوسلیان که فیلم درباره اوست، خبر داد.
حبیب والی نژاد تهیه کننده » ایستاده در غبار « به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان درباره زمان اکران این فیلم سینمایی اظهار کرد: جلسه روز دوشنبه 
 ش��ورای صنفی نمایش ما را غافلگیر ک��رد چراکه فک��ر نمی کردیم حداقل 

تا سه هفته آینده زمان اکران مان فرا برسد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعطیالت نیمه خرداد را پیش رو داریم، ضمن 
هماهنگی با ش��ورای صنفی تصمیم گرفتیم که فیل��م را در آغاز ماه مبارک 

رمضان و از چهارشنبه هفته آینده ) 19 خردادماه  ( اکران کنیم.
 تهیه کنن��ده » ایس��تاده در غبار « جل��و افتادن زم��ان اکران ای��ن فیلم را 
به فال نیک گرفت و گفت: در هفته های گذشته اتفاقات زیادی افتاده و جامعه 
 را با حاج احمد متوسلیان آشنا کرده است. گفت وگوهای وزیر محترم دفاع و 
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره زنده بودن ایشان امید زیادی را 

در دل ما روشن کرده است.
 والی ن��ژاد در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه کمپی��ن درخواس��ت ب��رای آزادی 
حاج احمد متوس��لیان که در فضای مجازی راه افتاده اس��ت نیز بیان کرد: 
 اگر این کمپین بتواند تاثیری در جلب نظر سیاس��ت مداران و دغدغه مندان 
 به روش��ن ش��دن وضعیت مبهم۳0 و چند س��اله ایش��ان داش��ته باش��د، 
با کمال افتخار » ایس��تاده در غب��ار « را وقف این حرک��ت مردمی خواهیم 
کرد؛ چنانک��ه در این زمینه برنامه ه��ای ویژه ای داری��م و از کمپین مردمی 

freemotevaselian# نیز حمایت می کنیم.

 زند وکیلی خواننده تیتراژ سریال 
ماه رمضان شد

پرواز همای با سرزمین بیکران آمد

کوثری » فصل سرد « را می سازد

 زندگی پدر موشکی ایران 
در قالب تصویر، روایت می شود

 ایستاده در غباررا وقف آزادی 
حاج احمد متوسلیان می کنیم وقتی که پای تبلیغات سیگار از رسانه ها و مس��ابقات ورزشی کوتاه شد، 

س��رمایه گذارهای ش��رکت های دخانیاتی به فکر اس��تفاده از تبلیغات 
غیرمس��تقیم افتادند. پس از آن بود که مدیران ش��رکت های دخانیاتی 
راه را در اس��تفاده س��یگار در فیلم ها دیدن��د و با گرفتن صحنه س��یگار 
 کشیدن بازیگرهای محبوب در فیلم ها راه را برای تشویق و ترغیب مردم 
 به استعمال دخانیات باز کردند. بازیگرها در سکانس های زیادی در حال 
دود کردن سیگار هستند. این سیگار دود کردن بازیگرها به قدری غلیظ 
 شده که امسال صدای معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی را هم 

در آورد و او از ممیزی صحنه سیگار کشیدن پرسوناژها خبر داد. 
سال هاست شرکت های دخانیات برای تبلیغ محصوالت شان در فیلم ها 
هزینه پرداخت می کنند. اما هنوز فیلم ها شامل هزاران تصویر استعمال 
دخانیات هستند که اثبات شده جوانان را به ش��روع استفاده از دخانیات 
تشویق می کنند. همچنین سوپراستارها و هنرپیشگان محبوب سینما، 
الگویی تاثیرگذار بر طرفداران و هواداران ش��ان هستند، در بیش از نیمی 
از فیلم های سی ودومین جشنواره فیلم فجر، صحنه های سیگار کشیدن 
شخصیت ها دیده ش��د که در بس��یاری از فیلم ها این صحنه در طول کار 

مرتب تکرار و بخش مهمی از فیلمنامه بر مبنای آن شکل گرفته بود.
 دکتر محمدهادي ای��ازي درباره مصرف س��یگار و اس��تعمال دخانیات 
در سریال ها و فیلم هاي تولیدي کش��ورگفت: در دهه دوم بعد از انقالب 

نسبت به دهه اول، میزان استعمال دخانیات در فیلم ها دو برابر شده است 
و در دهه سوم نیز نسبت به دهه دوم مجددا این میزان به دو برابر افزایش 
پیدا کرده است. یعني در دهه سوم بعد از انقالب نسبت به دهه اول، میزان 

مصرف دخانیات در فیلم ها چهار برابر شده است.
 نمایش س��یگار کش��یدن در فیلم ها به تروی��ج مصرف س��یگار در بین 
نس��ل جوان کمک کرده و نقش بس��یار مهم��ی نی��ز در افزایش مصرف 

دخانیات به ویژه سیگار در جامعه دارد. 
وقتی بازگر نقش اول سیگار می کشد، می توان مجسم کرد که یک نوجوان 
و جوان چه برداشتی از داشتن  سیگار بر لب خواهد داشت و چه واکنشی 

در درون و رفتار خود در آینده خواهد داشت.
  بارها مش��اهده ش��ده اس��ت ک��ه بازیگ��ران فیلم ه��ا و س��ریال ها که 
به عنوان الگو و افراد ش��اخص نگریسته می شوند، با اس��تفاده از سیگار 
در نقش های خ��ود، پیام های بدی را به نس��ل جوان منتق��ل می کنند 
 و این بدآم��وزی به روش��نی در بی��ن دانش آموزان پس��ر قاب��ل رویت

 است. با وجود س��خت گیري ها در س��ینما همچنان این مسئله در فیلم 
هاي ایراني ادامه دارد و اگر مس��ئوالن اقدامات جدي در این زمینه انجام 
ندهند به زودي ش��اهد یک فاجعه در جامعه خواهیم بود همان گونه که 
قبح کشیدن قلیان در خانواده ها شکسته ش��ده کشیدن سیگار و به تبع 
مواد مخدر هم جایگاهي بدون محدودیت در خانوداه ها پیدا خواهد کرد.

 شبکه افق به مناسبت فرا رسیدن سالروز رحلت امام خمینی )ره( و قیام 
1۵ خرداد، مجموعه ای از برنامه های ترکیبی و مستند را برای پخش 

طی روزهای 1۴ و 1۵ خرداد آماده کرده است.
این شبکه در راس��تای ترویج گفتمان امام و انقالب، ویژه برنامه هایی 
شامل مجموعه های ترکیبی و مستند برای پخش طی این ایام در نظر 

گرفته است.
» خاطرات روزهای داغ « مس��تندی با حضور ابوالفضل فتحی یکی از 
نزدیکان و خادمان بیت امام خمینی)ره( است، او در سال 1۳۲۴ در قم 
به دنیا آمده و در نوجوانی، همکالس��ی و دوست حاج احمد آقا، فرزند 

امام راحل بوده است.
او از نوجوانی به منزل امام در قم رفت و آمد داش��ته است و در جریان 
بس��یاری از اتفاقات آن دوره قرار دارد؛ حرف��ه خانوادگی و تخصص او 
عکاس��ی اس��ت و تصاویر زیادی از امام راحل و حوادث دوران انقالب 

توسط ابوالفضل فتحی به ثبت رسیده است. 
 مس��تند » خاط��رات روزه��ای داغ « کاری از عب��اس صال��ح 
مدرس��ه ای، روای��ت زندگ��ی او در بی��ت امام راح��ل از زب��ان خود 
 اوس��ت و ق��رار اس��ت ام��روز س��اعت 17:۳0 از ش��بکه اف��ق پخش

 شود.
» میراث « عن��وان برنام��ه ای ترکیبی و دو قس��متی اس��ت که ویژه 
س��الروز رحلت ام��ام خمین��ی )ره( و قیام 1۵ خ��رداد و ب��ا موضوع 

تحری��ف ش��خصیت و کالم ام��ام )ره(، ام��روز و فردا س��اعت۲۲:۳0 
 به روی آنتن ش��بکه اف��ق می رود و اج��رای آن بر عهده بی��ژن نوباوه

 است.
جواد منصوری فرمانده اسبق سپاه پاس��داران، حسین شریعتمداری 
مدیر مس��ئول روزنامه کیهان و یعقوب توکلی از جمله کارشناس��انی 
 هس��تند که حضور آنه��ا در ای��ن برنامه قطعی ش��ده اس��ت؛ عمده 
گفت وگوها در این برنامه پیرامون ش��خصیت امام راحل، رویدادهای 
 پیش و پ��س از انق��الب و مباحثی پیرام��ون تحریف کالم و اندیش��ه 
بنیان گ��ذار کبیر انقالب اس��المی خواهند بود و  در می��ان برنامه هم 
تصاویر و فیلم های مستند  مرتبط با رویدادهای مورد اشاره به نمایش 

در می آید.
مس��تند » امام ما « نی��ز روز جمعه 1۴ خ��رداد س��اعت 19 به روی 
آنتن ش��بکه افق م��ی رود و ع��الوه ب��ر این، مس��تند » ف��راق یار نه 
آن می کند ک��ه بتوان گف��ت « با موض��وع رحلت بنیان گ��ذار کبیر 
 انق��الب اس��المی، ه��م س��اعت19:۳0 ام��روز پخ��ش خواه��د 

شد.
» قصه های انقالب « عنوان مجموعه ای مستند با استفاده از تکنیک 
موشن گرافیک است که به حوادث و رویدادهای دوران مبارزات انقالب 
به رهبری ام��ام خمینی )ره( م��ی پردازد و جمعه 1۴ خرداد س��اعت 

۲1:۳0 از شبکه افق پخش می شود.

فیلم هاي ایراني ؛ جایگاهي براي تبلیغ سیگار

ویژه برنامه های شبکه افق برای 14 و 15 خرداد

سفره افطاری به سبک تلویزیون
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خبرخبر

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى گفت: جهالت عربستان از داليل 
اصلى تعطيلى سفر حج بوده و بيان جنايات عربستان براى جهانيان ضرورى 
ــاور امور استان ها و  ــالم محمدعلى نكونام در ديدار با مش است. حجت االس
نمايندگى هاى بعثه مقام معظم رهبرى با اشاره به اينكه عربستان مشكالت 
ــت، اظهار كرد: عربستان با  ــالم به وجود آورده اس بسيارى براى جهان اس

جهالت خود موجب شد كه سفر عمره و حج براى زائران تعطيل شود.
ــت: عربستان به غير  نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى بيان داش
ــيار قدرتمند بوده و به   ــالم بس از جهالت خود چيزى نمى بيند، اما بدنه اس
راحتى تحت تأثير قرار نمى گيرد و افراد بيدار و پر دغدغه اى در جهان اسالم 
وجود دارند كه اگرچه در اقليت باشند، اما در بلندمدت تأثير خود را خواهند 

گذاشت و يك تحول عظيم ايجاد خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه حج امسال هم بليه اى است كه جهان اسالم گرفتار آن 
شده، تشريح كرد: با تالش فراوانى كه صورت گرفت تا وقفه اى در اين فريضه 
الهى ايجاد نشود اين بليه حل نشد و عربستان عكس العمل مناسبى در مورد 

اقدام ناشايست مأموران خود نسبت به مسئوالن ايرانى نشان نمى دهد.
حجت االسالم نكونام تصريح كرد: حضور شيعيان در مراسم مذهبى بسيار 
اثرگذار است و با تمام مشكالت موجود بايد تالش شود كه اين حضور حفظ 
ــم سالگرد شهداى منا با  و پررنگ شود. اين مسئول خاطرنشان كرد: مراس
برنامه ريزى منسجم برگزار مى شود و الزم است به گونه اى اين مراسم اجرا 
شود كه در صحنه بين المللى نيز اثرگذار بوده و از افراد جهان اسالم دعوت 
شود در اين مراسم شركت كنند و مطالب مربوط به جنايات عربستان انتقال 

داده شود.
ــهداى منا اضافه كرد: بايد بليه غفلت از جهان  وى با اشاره به مظلوميت ش
اسالم زدوده شود و پرده هاى غفلت كنار روند كه در همين راستا بايد از اين 
فرصت استفاده كنيم و اقدامات ناشايست عربستان را براى جهانيان بيان و 

به اهداف امام خمينى (ره) و جهان اسالم نزديك شويم.
ــتان در حوزه حج و زيارت  حجت االسالم نكونام با بيان اينكه مردم اين اس
بسيار فعال هستند، افزود: حضور مردم چهارمحال و بختيارى در مراسم هاى 

مذهبى و معنوى مطلوب است.

ــال در توزيع  ــاورزى گفت: امس ــى وزارت جهادكش ــور باغبان معاون ام
نهال هاى سالم و بااصالت، عشاير در اولويت تحويل اين گونه نهال ها قرار 
دارند.محمدعلى طهماسبى، در گردهمايى مديران ستادى و مديران كل 
امور عشاير كشور در شهركرد افزود: يكى از مهم ترين برنامه هاى وزارت 
ــاورزى براى تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى در حوزه عشايرى،  جهاد كش

توليد نهال مرغوب است.
ــور  ــاير كش ــن معاونت براى همكارى با امور عش ــالم آمادگى اي وى با اع
ــطه مزيت هاى  ــتاى تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى، گفت: به واس درراس
طبيعى مناطق عشايرى، همكارى الزم براى توليد نهال مرغوب و توزيع 
آن بين جامعه عشايرى انجام مى گيرد. طهماسبى با بيان اينكه هم اكنون 
64 هزار هكتار از باغات كشور در اختيار عشاير است، تصريح كرد: با تشكيل 
ــور هرگونه كشت و باغدارى در مناطق  كارگروه هايى در استان هاى كش
عشايرى با مشورت كارشناسان و بر اساس فرآيندهاى علمى و فنى انجام 

مى شود.
معاون امور باغبانى وزارت جهاد كشاورزى تصريح كرد: همچنين در برخى 
از باغات ارقامى در سال هاى گذشته كشت شده كه ضرورى است اين ارقام 

اصالح شود تا ميزان بهره ورى باغات افزايش يابد.
طهماسبى كشت گياهان دارويى، توسعه محصوالت گلخانه اى در مناطق 
عشايرى و كشت محصوالت در اراضى شيب دار را از ديگر برنامه هاى اين 

معاونت در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى عنوان كرد.
وى با تاكيد بر آموزش خانوارهاى عشايرى براى كشت محصوالت گلخانه 
اى و گياهان دارويى، نبود سامانه بازار را حلقه مفقوده چرخه توليد عشاير 
دانست و گفت: با تدوين سامانه بازار شاهد ثبات قيمت محصوالت عشايرى 
خواهيم بود و بر اساس آن سود بيشترى نصيب اين توليدكنندگان مى شود.
گردهمايى مسئوالن ستادى سازمان امور عشاير و مديران كل امور عشاير 
كشور با هدف بررسى راهكارهاى تنوع بخشى به معيشت عشاير با تاكيد
 بر كشت گياهان دارويى در شهركرد برگزار شد.در اين گردهمايى همچنين 
ــور نيز با حضور  ــاير كش راهكارهاى تحقق اقتصاد مقاومتى در حوزه عش

كارشناسان و مسئوالن كشور مورد بررسى قرار گرفت.

بيان جنايات عربستان
 براى جهانيان ضرورى است

توزيع نهال مرغوب با اولويت 
واگذارى به عشاير انجام مى شود

ــاورزى با  ــى وزارت جهاد كش ــور باغبان ــاون ام مع
ــور از گل محمدى  ــك در كش ــه هم اين بيان اينك
ــره نهايى  ــود، گفت: زنجي ــا گالب تهيه مى ش تنه
ــت كه راه  ــانس گيرى اس ــن محصول، اس توليد اي
ــت. ــور ضرورى اس ــت در كش ــن صنع ــدازى اي ان

 محمدعلى طهماسبى در ديدار استاندارچهارمحال 
وبختيارى در شهركرد گفت: با توجه به ارزش باالى 
اقتصادى اسانس گيرى گل محمدى، راه اندازى اين 

صنعت در كشور با جديت پيگيرى مى شود.
ــانس گل محمدى بر  ــر اس ــه داد: هر ليت وى ادام
ــب كيفيت آن در دنيا بين پنج تا 10 هزار دالر  حس
ــود.به گفته وى، هم اينك در 14  خريدارى مى ش
ــور گل  ــاورزى كش تا 15 هزار هكتار از اراضى كش
ــود و با توجه به ارزش افزوده  محمدى كشت مى ش
باالى اين محصول، توسعه پرورش گل محمدى از 

اولويت هاى وزارت جهادكشاورزى است.
ــبى گفت: گل محمدى گياه كم آبى است  طهماس
ــاالى 400 ميليمتر  ــتان هاى با بارندگى ب و در اس
ــتان چهارمحال و بختيارى، اين گياه با  از جمله اس

آبيارى سبز (كشت ديم) قابل توسعه است.
ــرايط ديم باالى 1/5  وى افزود: گل محمدى در ش
ــرايط آبى حدود چهار تن در هكتار گل  تن و در ش
مى دهد و با ارزش ترين كاالى صادراتى كشاورزى 

محسوب مى شود.
طهماسبى تصريح كرد: به دليل اينكه گل محمدى 
مصرف مستقيم دارويى، بهداشتى، غذايى و انسانى 
ــارى از مواد  ــتى به صورت ارگانيك و ع دارد بايس

شيميايى توليد شود.
ــاورزى افزود:  معاون امور باغبانى وزارت جهادكش
ــاس برنامه ريزى ها، مقرر شده طى 10 سال  بر اس
ــزار هكتار  ــال و بختيارى 70 ه آينده در چهارمح
ــت گياهان دارويى از جمله  اراضى مستعد، زيركش
گل محمدى قرار گيرد.به گفته طهماسبى با رايزنى 

و هماهنگى هاى انجام شده با مسئوالن چهارمحال و 
بختيارى با توجه به اينكه اين استان از مستعد ترين 
مناطق پرورش و كشت گل محمدى است، صنعت 
اسانس گيرى اين محصول نيز با تعيين سرمايه گذار 
ــود. هم اكنون در  ــتان راه اندازى مى ش در اين اس
كشور 140 هزار هكتار اراضى كشاورزى زيركشت 

گياهان دارويى است.
ــز در اين ديدار  ــتاندار چهارمحال و بختيارى ني اس
ــج هزار  ــعه حدود پن ــم توس گفت: در برنامه شش
ــعه مى بايد و در دو  هكتار از باغات ديم استان توس
ــاورزى اين استان  هزار و 500 هكتار از اراضى كش

ــت  ــان دارويى از جمله گل محمدى كش نيز گياه
مى شود.

قاسم سليمانى دشتكى ادامه داد: هم اينك حدود 
500 هكتار از اراضى استان زيركشت گل محمدى 
ــته 120 هزار اصله نهال گل  ــال گذش ــت و س اس
ــتان براى كشت  ــهردارى هاى اس محمدى بين ش
در 400 هكتار از اراضى شهرى توزيع شد.به گفته 
ــده تا پايان  وى، مطابق برنامه ريزى هاى انجام ش
ــاالنه 100 هكتار زمين كشاورزى  سال 1399، س
ــت گل  در چهارمحال و بختيارى به پرورش و كش

محمدى اختصاص مى يابد.

اجراييه
شــماره    9410420351400515 اجراييــه: شــماره   3 /351
پرونده:9209980351401267 شماره بايگانى شعبه:921267 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه غيابى 
مربوطــه 9309970351401953 محكوم عليهمــا 1- عباس منصورى 
فرزند شمس اله به نشــانى اصفهان اتوبان چمران كوى ميثم ك پرويز 
پ 92 ، 2- مجيــد دهقان پــور امينه فرزنــد وهاب به نشــانى اصفهان 
خوراسگان خ اباذر ك ش حسن قديرى پ 48 محكوم اند به پرداخت مبلغ 
43/000/000 ريال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت تاخير تاديه 
بر اســاس قرارداد بانكى از تاريخ 92/10/18 لغايت وصول و پرداخت 
مبلغ 915/000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 1/550/000 ريال بابت 
حق الوكاله وكيل در حق محكوم له بانك ملــت اصفهان به مديريت على 
ديواندرى به نشــانى اصفهان خ شيخ صدوق شــمالى و پرداخت مبلغ 
2/150/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت راى صادره 
غيابى است. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(مــاده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 
2-ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــى معرفى كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا 
مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى 
ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقيق حســابهاى مذكور و 
كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال 
مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
مى شــود( مواد 8 و 3 قانــون نحوه اجــراى محكوميت مالــى 1394). 
4-خــوددارى محكوم عليــه از اعالم كامــل صورت امــوال به منظور 
فرار از اجــراى حكم، حبس تعزيــرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احــكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالــى 1394) 5- انتقال مال به ديگــرى به هر نحو با 
انگيزه فــرار از اداى دين به نحوى كــه باقيمانده اموال بــراى پرداخت 
ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى 
معادل نصــف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود (مــاده 21 قانون 
نحوه اجــراى محكوميت مالــى 1394) 6- چنانچه صــورت اموال پس 
از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكــم عليه از زنــدان منوط به 
موافقت محكوم له يا توديــع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه 
خواهد بــود (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحــوه اجــراى محكوميت مالى

 .(1394 
م الــف: 6240 شــعبه 14 دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان اصفهان

( 444 كلمه، 5 كادر)
اجراييه

شــماره    9410420351400384 اجراييــه: شــماره   3 /353
پرونده:9209980351401296 شماره بايگانى شعبه:921297 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه غيابى 
مربوطه 9309970351401812 محكوم عليهم 1- احمد ابراهيمى فرزند 
اسداله به نشانى اصفهان بوستان سعدى پ 64، 2- رقيه متقى فرزند اسد 
به نشــانى اصفهان خ امام خمينى كوجان جنب بهداشــت ك ش يوسف 
حسن حيدرى بن بست دوم درب سوم، 3- محسن شريفى گرمجان فرزند 

موسى الرضا به نشانى اصفهان اتوبان فرودگاه منطقه هواى ش بابايى 
بلوك 433 پ 1880، 4- اكبر هوشنگى فرزند رحيم به نشانى اصفهان ملك 
شهر خ مطهرى  پ 21، 5- مرتضى بهمن فرزند حسن به نشانى اصفهان 
اتوبان فرودگاه منطقه هوايى ش بابايى بلوك 436 ط 4  به نحو تضامنى 
محكوم اند به پرداخت مبلغ 121/500/000 ريال بابت اصل خواســته و 
خســارت تاخير تاديه مطابق شــاخص اعالمى از طرف بانك مركزى و 
پرداخت هزينه دادرسى به مبلغ 2/930/000 ريال و حق الوكاله وكيل به 
مبلغ 4/115/000 ريال در حق محكوم لــه بانك ملت اصفهان به مديريت 
على ديواندرى به نشــانى اصفهان خ شــيخ صدوق شــمالى و پرداخت 
مبلغ 6/075/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. راى 
صادره غيابى است. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس 
از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايى خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد 
از انقضا مهلت مذكور معلوم شــود كه قادر به اجــراى حكم و پرداخت 
محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد 
يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيــد به نحوى كه اجراى تمام يا 
قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محكوم خواهيد شد.  4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى 
احكام مدنى مى باشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آيين دادرسى 
مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانــون نحوه اجراى محكوميت 

هاى مالى مصوب 10 آبان 1377 توجه نماييد. 
م الف: 6238 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان( 373 

كلمه، 4 كادر)
اجراييه

شــماره    9510420351400127 اجراييــه: شــماره   3 /354
پرونــده:9409980351400736 شــماره بايگانــى شــعبه:940806 
بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
غيابى مربوطــه 9409970351402037 محكوم عليه عليرضا شــكوه 
منصور خانى به نشــانى مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ريال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ 93/11/25 لغايت وصول كه در اجراى احكام بر اساس شاخص 
اعالمى بانك مركزى محاســبه و مبلــغ 3/110/000 ريــال بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ 3/600/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق محكوم 
له عليرضا ياورى فرزند ولى اله به نشــانى اصفهــان دولت آباد فرعى 
بنعلى سينا اجر دانيال كدپســتى 6183883987 همراه 09131667317 
و پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت. راى صادره غيابى اســت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد(ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنى). 2-ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال 
خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 

هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت مى شود( مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394). 4-خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با 
انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون 
كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل 
نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شود آزادى محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع 
وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف: 6235 شعبه 14 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان( 426 كلمه، 5 كادر)
اجراييه

شــماره    9510420351400120 اجراييــه: شــماره   3 /355
پرونده:9309980351401157 شماره بايگانى شعبه:931249 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9409970351400948 محكوم عليه پرويز كريمى به نشانى شهرستان 
اصفهان خ پروين جنب پمپ بنزين كوچه دهخدا پ 202 بســتنى ملوس 
محكوم است به پرداخت مبلغ 3/250/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
بانضمام خسارت تاخير تاديه كه مبلغ 1/000/000/000 ريال از تاريخ 
89/3/12 و مبلــغ 1/000/000/000 ريــال از تاريــخ 89/2/12 و مبلغ 
125/000/000 ريال از تاريخ 89/1 بر اســاس شــاخص اعالمى بانك 
مركزى محاســبه و قابل وصول و مبلغ 98/460/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ 79/200/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق محكوم 
له شركت مجتع صنايع غذايى لبنى و بستنى ميهن به نشانى اسالمشهر 
روبروى شهرك قائميه شــركت ميهن با وكالت پژواك محمد على نژاد 
فرزند عطاء اله به نشــانى اصفهان انتهاى خ امام خمينى فلكه دانشــگاه 
صنعتى كيلومتر 2 جاده تهران شركت ميهن و مبلغ 162/500/000 ريال 
بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. راى صادره غيابى است. 
محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيــه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 2-ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت 
همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى 
كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور 
از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه دادخواســت 
اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
مى شــود( مواد 8 و 3 قانــون نحوه اجــراى محكوميت مالــى 1394). 
4-خــوددارى محكوم عليــه از اعالم كامــل صورت امــوال به منظور 
فرار از اجــراى حكم، حبس تعزيــرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احــكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالــى 1394) 5- انتقال مال به ديگــرى به هر نحو با 

انگيزه فــرار از اداى دين به نحوى كــه باقيمانده اموال بــراى پرداخت 
ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى 
معادل نصــف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود (مــاده 21 قانون 
نحوه اجــراى محكوميت مالــى 1394) 6- چنانچه صــورت اموال پس 
از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكــم عليه از زنــدان منوط به 
موافقت محكوم له يا توديــع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه 
خواهد بــود (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحــوه اجــراى محكوميت مالى

 .(1394 
م الــف: 6233 شــعبه 14 دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان اصفهان

( 470 كلمه، 5 كادر)
اجراييه

شــماره    9510420351400125 اجراييــه: شــماره   3 /356
پرونده:9409980351400544 شماره بايگانى شعبه:940603 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه غيابى 
مربوطه 9409970351401712 محكوم عليه محسن رفيعيان اصفهانى 
فرزند عبدالحســين به نشــانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ 92/10/10 لغايت وصول كه در اجراى احكام بر اســاس 
شاخص اعالمى بانك مركزى محاسبه و پرداخت مبلغ 3/620/000 ريال 
بابت هزينه دادرســى در حق محكوم له محمد مطلبى فشــاركى فرزند 
عباس به نشانى اصفهان خ معراج خ فجر 3 بوستان 4 پال ك307 كدپستى 
8199115851 تلفن همراه 09132673066 و پرداخت مبلغ 5/000/000 
ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولــت. راى صادره غيابى 
اســت.  محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيــه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(مــاده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 
2-ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــى معرفى كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا 
مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى 
ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقيق حســابهاى مذكور و 
كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم 
له بازداشــت مى شــود( مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394). 4-خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجــه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار 
از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم 
به يا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحــوه اجراى محكوميت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكــوم له يا توديع وثيقه 
يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون

 نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
م الف: 6232 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان( 423 

كلمه، 5 كادر)

روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان؛

تامين اتوبوس جهت  اعزام  زائران به مرقد مطهر امام راحل
ــل و نقل و ــلمان زاده مديركل حم ــر س   منوچه

ــال وبختياري گفت: به منظور  پايانه هاي چهارمح
ــكوه تر سالگرد ارتحال معمار  برگزاري هر چه با ش
ــي (ره)، با تأمين  كبير انقالب حضرت امام خمين
ــتگاه اتوبوس ناوگان حمل ونقل عمومي  150 دس
و هماهنگي با  دستگاه هاى ذي ربط استان، امكان 
ــر به مرقد مطهر امام راحل  اعزام بيش از 5000 زائ
ــتاي تأمين  ــت. وي گفت: در راس ــده اس فراهم ش

ناوگان مورد نياز استان  و اعزام ايمن و راحت زائران 
ــي اتوبوس  ــتاني كه فقط  از ناوگان  عموم هم اس
ــكيل كارگروه  با   ــود،  ضمن تش ــتفاده مي ش اس
ــافربري درخصوص نظارت  انجمن هاى صنفي مس
ــاوگان كمكي همچنين  بر ناوگان هاى اعزامي و ن
ــدگان، با  ــكيل كالس هاى توجيهي براي رانن تش
ــب و  ــژه با امكانات مناس ــوس هاي وي تأمين اتوب
ــي  زائران مرقد  ــرب امكان جابه جاي رانندگان مج

مطهر حضرت امام (ره) از سراسر استان ميسرشده 
ــزود: اداره كل حمل ونقل و ــلمان زاده اف است.س

ــاي  با  ــال وبختي ــتان چهارمح ــاي اس ــه ه پايان
ــفر زائران  ــالش مي كند تا س نظارت هاي  خود ت

استان بدون خطر و با ايمني باال به انجام برسد.
شايان ذكر است: زائران ازشهركرد و شهرستان هاي 
فارسان، اردل، كيار، بروجن، لردگان، كوهرنگ، بن 

و سامان به مرقدامام (ره) اعزام مي شوند.

توسعه صنعت اسانس گيرى
 زنجيره توليد گل محمدى را تكميل مى كند
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مفاد آرا
3/328 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تقدیم نمایند.
1- رای شماره 51730-1394/11/21 هیأت اول خانم فاطمه امیرامجدی  
به شناسنامه شماره  1370  کدملي 1283037955  صادره اصفهان  فرزند  
محمود نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 206/93 
مترمربع از پالک ش��ماره 561 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 39409-74/2/5 دفترخانه 91 

اصفهان 
2- رای ش��ماره 51731-1394/11/21 هی��أت اول اق��ای مرتضی فتحی 
زاده  به شناسنامه شماره  26  کدملي 5499326290  صادره تیران  فرزند  
ابوالقاسم نسبت به چهاردانگ مشاع از شش��دانگ  یکبابخانه  به مساحت 
206/93 مترمربع از پالک شماره 561 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 39409-74/2/5 دفترخانه 

91 اصفهان 
3- رای ش��ماره 51724-1394/11/21 هیأت اول خانم کبری عظیمی  به 
شناسنامه شماره  54  کدملي 5409861558  صادره  خوروبیابانک  فرزند  
حسینقلی ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 104/65 مترمربع از پالک شماره 
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی مهدی خراط
4- رای شماره 51722-1394/11/21 هیأت اول خانم منیژه احمدی زهرانی  
به شناسنامه شماره  44552  کدملي 1280335785  صادره  اصفهان  فرزند  
محمد  نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  283/72 
مترمربع از پالک شماره 330 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 421 دفتر 451 امالک
5- رای شماره 51721-1394/11/21 هیأت اول اقای حمید رضائی زهرانی  
به شناسنامه ش��ماره  1014  کدملي 1283259346  صادره  خمینی شهر  
فرزند  حسن  نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  
283/72 مترمربع از پالک شماره 330 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان ازموردثب��ت صفحه 418و424 

دفتر 451 امالک
6- رای ش��ماره 51716-1394/11/21 هیأت اول اقای لطفعلی دوس��تی 
قلعه اخالصی  به شناسنامه ش��ماره  577  کدملي 6219382587  صادره  
فریدن  فرزند  عباسعلی  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  79/88 مترمربع 
از پالک شماره 2414 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمودشریفی ازموردثبت صفحه 

41 دفتر 63 امالک
7- رای ش��ماره 51720-1394/11/21 هیأت اول خانم صدیقه مصلحی 
بهارانچی  به شناسنامه شماره  10  کدملي 1290071020  صادره  اصفهان  
فرزند  حسین  نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  
225/70 مترمربع از پالک شماره 158 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 546 دفتر 569 

امالک
8- رای ش��ماره 51719-1394/11/21 هیأت اول اق��ای محمود قدیریان 
بهارانچی  به شناسنامه شماره  8  کدملي 1290000433  صادره  اصفهان  
فرزند  قاسم نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  
225/70 مترمربع از پالک شماره 158 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 546 دفتر 569 

امالک
9- رای ش��ماره 51717-1394/11/21 هیأت اول اق��ای عباس رجبی  به 
شناسنامه ش��ماره  61  کدملي 6219883705  صادره  فریدن  فرزند  علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  102 مترمربع 
از پالک شماره 2414 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمودشریفی ازموردثبت صفحه 

41 دفتر 63 امالک
10- رای ش��ماره 51718-1394/11/21 هیأت اول اق��ای اباذر رجبی  به 
شناسنامه شماره  547  کدملي 6219382285  صادره  فریدن  فرزند  علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  102 مترمربع 
از پالک شماره 2414 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمودشریفی ازموردثبت صفحه 

41 دفتر 63 امالک
11- رای ش��ماره 51715-1394/11/21 هیأت اول اقای مسعود کاظمی 
زهرانی  به شناس��نامه ش��ماره  1899  کدمل��ي 1290627241  صادره  
اصفهان   فرزند  رضا  نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ  یکبابخانه  
به مس��احت  121 مترمربع از پالک ش��ماره 517 فرعی از 9  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

8و11و17و20 دفتر 908 امالک
12- رای ش��ماره 51714-1394/11/21 هیأت اول اقای مرتضی کاظمی 
زهرانی  به شناسنامه ش��ماره  18  کدملي 1290377294  صادره  خمینی 
ش��هر   فرزند  عباس نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ  یکبابخانه  به 
مس��احت  121 مترمربع از پالک ش��ماره 517 فرعی از 9  اصلي واقع در 
اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفه��ان ازموردثبت صفحه 

8و11و17و20 دفتر 908 امالک
13- رای شماره 51706-1394/11/21 هیأت اول اقای مهدی رحیمی لنجی  
به شناسنامه شماره  3821  کدملي 1292931817  صادره  اصفهان   فرزند  
بهرام  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  179/07 مترمربع از پالک شماره 
31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی رضا ابراهیمی بابوکانی
14- رای شماره 51702-1394/11/21 هیأت اول اقای عبدالعلی سجادی  
به شناسنامه شماره  1041  کدملي 1285253388  صادره  اصفهان   فرزند  
حاج حسین ششدانگ  یکبابخانه  به مس��احت  135/53 مترمربع از پالک 
شماره 635 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 253  دفتر 376 امالک
15- رای شماره 51692-1394/11/21 هیأت اول اقای علی خلجی بلتیجه  
به شناسنامه ش��ماره  309  کدملي 6219421906  صادره  فریدن   فرزند  
فتحعلی  شش��دانگ  یکبابخانه  ب��ه مس��احت  100/40  مترمربع از پالک 
شماره 2493/1  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می کاظم افقری ازموردثبت صفحه 329 

دفتر 62  امالک
16- رای ش��ماره 51693-1394/11/21 هیأت اول خان��م لیال خلجی  به 

شناس��نامه ش��ماره  375  کدملي 6219422546  صادره  فریدن   فرزند  
فتحعلی  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  47/55  مترمربع از پالک شماره 
2493/1  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی کاظم افقری ازموردثبت صفحه 329 دفتر 62  امالک

17- رای شماره 51860-1394/11/24 هیأت اول اقاي سیدحسین رفیعي   
به شناسنامه شماره 121  کدملي  1091948135  صادره نجف آباد  فرزند 
سیدنوراله   ششدانگ یکبابخانه به مساحت 252  مترمربع از پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمي سیدجعفرحسیني عاشق ابادي
18- رای ش��ماره 51858-1394/11/24 هیأت اول اقاي حس��ین قصابي 
سیني   به شناسنامه شماره 9  کدملي  129276676  صادره اصفهان  فرزند 
رحمت اله  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 243/81  مترمربع از پالک شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمي قربانعلي چراغي
19- رای ش��ماره 51857-1394/11/24 هی��أت اول اق��اي محمدکبیري 
علویجه   به شناسنامه شماره 798  کدملي  1285630475  صادره اصفهان  
فرزند رضا ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 29/96  مترمربع از پالک 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمي محمدزارع
20- رای ش��ماره 51856-1394/11/24 هی��أت اول اق��اي محمدکبیري 
علویجه   به شناسنامه شماره 798  کدملي  1285630475  صادره اصفهان  
فرزند رضا ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 134/47  مترمربع از پالک 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمي محمدزارع
21- رای ش��ماره 51855-1394/11/24 هیأت اول اق��اي علي اکبرباقري 
میاندشتي   به شناسنامه شماره 23  کدملي  6219662164  صادره فریدن  
فرزند محمدحسین نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 73  مترمربع از پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمي رضا رنجکش
22- رای ش��ماره 51853-1394/11/24 هیأت اول اقاي عزیزاله تیموري 
نامقي   به شناس��نامه ش��ماره 34  کدملي  0901826421  صادره کاشمر  
فرزند سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
73  مترمربع از پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمي رضا رنجکش
23- رای ش��ماره 51841-1394/11/24 هیأت اول اقاي سگراد هاکوبیان 
میالگردي   به شناسنامه شماره 2  کدملي  1129677079  صادره فریدون 
شهر  فرزند خاجیک ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 164  مترمربع از 
پالک ش��ماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمي حیدرعلي کریمي بهرام ابادي
24- رای شماره 51839-1394/11/24 هیأت اول اقاي محمدرضا سهرابي 
رناني   به شناسنامه ش��ماره 577  کدملي  1290341621  صادره خمیني 
شهر  فرزند حسنعلي ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 64/68  مترمربع 
از پالک شماره 3635 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمي عباس سلماني رناني
25- رای ش��ماره 51823-1394/11/24 هیأت اول اقاي مهدي پیمان   به 
شناسنامه ش��ماره 1390  کدملي  1287059945  صادره اصفهان  فرزند 
ابراهیم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144  مترمربع از پالک شماره 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازمالک 

رسمي مهري الهیجانیان ازموردثبت صفحه 85 دفتر 378 امالک
26- رای ش��ماره 51824-1394/11/24 هیأت اول خان��م مریم علوي به 
شناسنامه ش��ماره 1116  کدملي  1290619417  صادره اصفهان  فرزند 
حجت اله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131/78  مترمربع از پالک شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمي محمدوحسین رضائي کوجاني
27- رای ش��ماره 51825-1394/11/24 هیأت اول اقاي هیبت اله عباسي 
ولداني   به شناسنامه ش��ماره 8  کدملي  1289842582  صادره اصفهان  
فرزند قنبر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162  مترمربع از پالک شماره 
425 فرعي از 36  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمي علي اسکندري
28- رای ش��ماره 51826-1394/11/24 هیأت اول خانم پریوش بهزادي 
به شناسنامه ش��ماره 28  کدملي  1199581992  صادره شهرضا  فرزند 
حبیب اله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 293/42  مترمربع از پالک شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمي زبیده واعظ ازموردثبت صفحه 181 دفتر 199 امالک
29- رای شماره 51215-1394/11/17 هیأت دوم خانم صدیقه مزروعی 
س��بدانی   به شناس��نامه ش��ماره 2345  کدملي 1289006164  صادره 
اصفهان  فرزند محمود ششدانگ ساختمان  به مساحت 268/32 مترمربع 
از پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رس��می علی مهری دهنوی ازموردثبت صفحه 133 دفتر 

329 امالک
30- رای شماره 51216-1394/11/17 هیأت دوم خانم صدیقه مزروعی 
سبدانی   به شناسنامه شماره 2345  کدملي 1289006164  صادره اصفهان  
فرزند محمود ششدانگ مغازه  به مساحت 19/87 مترمربع از پالک شماره 
68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی علی مهری دهنوی ازموردثبت صفحه 133 دفتر 329 امالک
31- رای شماره 52392-1394/11/30 هیأت سوم آقای ابراهیم قانعیان 
سیدانی  به شناسنامه شماره 34878 کدملي 1750348561 صادره اهواز 
فرزند حسن نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 403/70 
مترمربع از پالک ش��ماره 32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسن حقیقی زاده مارچینی
32- رای شماره 52391-1394/11/30 هیأت سوم  آقای علیرضا قانعیان 
به شناسنامه ش��ماره 692 کدملي 1290939667 صادره اصفهان فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99/30 مترمربع 
از پالک شماره 32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی حسین حقیقی زاده 
33- رای ش��ماره 51221-1394/11/17 هی��أت دوم اق��ای س��ید کریم 
مصطفوی جروکانی  به شناس��نامه ش��ماره 988  کدملي 1283057743  
صادره خمینی شهر  فرزند سید مصطفی ششدانگ ساختمان  به مساحت 
200 مترمربع از پالک ش��ماره 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می س��یدرضا موسوی ازموردثبت 

صفحه 243 الی 264 دفتر 238 امالک
34- رای شماره 51225-1394/11/17 هیأت دوم خانم اعظم جان نثاری 
الدانی به شناس��نامه ش��ماره 16  کدملي 1290841578  صادره خمینی 
شهر  فرزند علی محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 196/65 مترمربع از پالک ش��ماره 761 فرعی از 14 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رحیم 

خرسندی
35- رای شماره 51226-1394/11/17 هیأت دوم آقای محمدرضا غالمی 
کوهانستانی   به شناسنامه ش��ماره 947  کدملي 1284919552  صادره 
اصفهان  فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ ساختمان  به 

مساحت 196/65 مترمربع از پالک ش��ماره 761 فرعی از 14 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رحیم 

خرسندی
36- رای ش��ماره 1574-1395/01/30 هیأت اول آقای مهدی پورنیک  به 
شناسنامه ش��ماره  1153  کدملي 1286437288  صادره اصفهان  فرزند 
محمدعلی  شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت 233/50  مترمربع از پالک 
شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی زبیده واعظ 
37- رای شماره 50551-1394/11/10 هیأت دوم خانم خدیجه بیژنی به 
شناسنامه شماره 881 کدملي 6329688923  صادره لردگان  فرزند حیدر  
ششدانگ ساختمان به مس��احت  194/70  مترمربع از پالک شماره 105 
فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

از موردثبت صفحه 340و23و454 دفتر 503و586و45 امالک
38- رای ش��ماره 50544-1394/11/10 هیأت دوم خان��م میترا صبحی 
نجف آبادی  به شناس��نامه ش��ماره 508 کدملي 2002507430  صادره 
دزفول  فرزند غالمحسین نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت  88/20  مترمربع از پالک شماره 176  فرعی از  4  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی غالمحسین 

صبحی نجف ابادی
39- رای ش��ماره 50543-1394/11/10 هی��أت دوم اقای بهروز صبحی 
نجف آبادی  به شناس��نامه ش��ماره 448 کدملي 2002488975  صادره 
دزفول  فرزند غالمحسین نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ ساختمان 
به مساحت  88/20  مترمربع از پالک شماره 176  فرعی از  4  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی غالمحسین 

صبحی نجف ابادی
40- رای ش��ماره 50574-1394/11/10 هی��أت دوم اقای رس��ول زارع 
چاوشی به شناسنامه ش��ماره 2 کدملي 1290414882  صادره اصفهان  
فرزند اکبر  ششدانگ س��اختمان به مس��احت 127/04 مترمربع از پالک 
ش��ماره 72 فرعی از 38 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رس��می حاج محمدحس��ن مقاره عابد ازموردثبت 

صفحه 82 دفتر 157 امالک
41- رای ش��ماره 50533-1394/11/10 هیأت دوم خانم زهره قاس��می 
کوهانس��تانی  به شناس��نامه ش��ماره 34 کدملي 1290309779  صادره 
اصفهان  فرزند حسن نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به 
مساحت  228/51  مترمربع از پالک شماره 559  فرعی از  14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

379 دفتر 637  امالک
42- رای ش��ماره 50570-1394/11/10 هیأت دوم اقای مس��عود زمانی 
به شناسنامه ش��ماره 182 کدملي 1291021345  صادره اصفهان  فرزند 
مصطفی  ششدانگ ساختمان به مس��احت  242 مترمربع از پالک شماره 
3427 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 372 دفتر 657 امالک
43- رای ش��ماره 50566-1394/11/10 هی��أت دوم اق��ای محمدمهدی 
خاشعی به شناسنامه شماره 2200 کدملي 1284935051  صادره اصفهان  
فرزند صفرعلی  ششدانگ ساختمان به مس��احت  114 مترمربع از پالک 
شماره 881 فرعی از 26 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 27168-87/3/13 دفترخانه 32 اصفهان
44- رای ش��ماره 50559-1394/11/10 هیأت دوم اقای مهدی قلع گری 
به شناس��نامه ش��ماره 9 کدملي 1290222924  صادره اصفهان  فرزند 
محمدعلی  ششدانگ س��اختمان به مس��احت  188/27  مترمربع از پالک 
شماره 574 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان از موردثبت صفحه 233 دفتر 643 امالک
45- رای شماره 50797-1394/11/11 هیأت دوم اقای محمد رضائی  به 
شناسنامه ش��ماره 1972 کدملي 1282984446  صادره اصفهان  فرزند 
بمانعلی ششدانگ ساختمان به مساحت  311  مترمربع از پالک شماره 860  
فرعی از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی بمانعلی سی منی ازموردثبت صفحه 859 دفتر 1 امالک
46- رای ش��ماره 50554-1394/11/10 هیأت دوم خانم مریم اسماعیلی 
برزانی به شناسنامه شماره 1478 کدملي 1282979434  صادره اصفهان  
فرزند مهدی  ششدانگ ساختمان به مساحت  511 مترمربع از پالک شماره 
742 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 50186-27/11/13 دفترخانه 6 اصفهان
47- رای ش��ماره 51971-1394/11/25 هیأت دوم اقای یداله جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شماره 1192  کدملي 1283451255  صادره اصفهان  
فرزند  ابراهیم ششدانگ  س��اختمان  به مس��احت 144  مترمربع از پالک 
شماره 191 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 94و97 دفتر 427 امالک
48- رای ش��ماره 51969-1394/11/25 هیأت دوم خانم رضوان حاجی 
آبادی رنانی  به شناس��نامه ش��ماره 93  کدملي 1290060010  صادره 
اصفهان  فرزند  محمدعلی  شش��دانگ  س��اختمان  به مس��احت 216/28  
مترمربع از پالک شماره 3669 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 530و539 دفتر 727 

امالک
49- رای ش��ماره 51965-1394/11/25 هیأت دوم خانم فخرالس��ادات 
حسینی  به شناسنامه ش��ماره 959  کدملي 1755345259  صادره اهواز  
فرزند  ابراهیم  شش��دانگ  ساختمان  به مس��احت 176  مترمربع از پالک 
شماره 262 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 151 دفتر 427 امالک
50- رای شماره 51962-1394/11/25 هیأت دوم  اقای حسن قدمی اشنی  
به شناسنامه ش��ماره 61  کدملي 1092062890  صادره نجف اباد  فرزند  
احمدقلی  ششدانگ  ساختمان  به مس��احت 120  مترمربع از پالک شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی محمدقاسمی
51- رای ش��ماره 51961-1394/11/25 هیأت دوم خانم اکرم پشوتن  به 
شناس��نامه ش��ماره 777  کدملي 1286556090  صادره اصفهان  فرزند  
مهدی  ششدانگ  ساختمان  به مساحت 221/80  مترمربع از پالک شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی عباس رضائی کوجانی ازموردثبت صفحه 298 دفتر 1099 امالک
52- رای ش��ماره 51957-1394/11/25 هیأت دوم اق��ای اکبر نوری  به 
شناسنامه شماره 141  کدملي 0070868182  صادره تهران  فرزند  حسین  
ششدانگ  ساختمان  به مس��احت 70  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می 

عبداالمیرلطفی کهریزسنگی
53- رای ش��ماره 51956-1394/11/25 هی��أت دوم اقای سیدرس��ول 
س��یدفتاحی  به شناس��نامه ش��ماره 108  کدملي 5759635190  صادره 
چادگان  فرزند سیدباقر ششدانگ  ساختمان  به مساحت 142/90  مترمربع 
از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی تقی برجی
54- رای ش��ماره 51955-1394/11/25 هیأت دوم اقای مرتضی عباسی 
بهارانچی  به شناسنامه شماره 17  کدملي 1289892202  صادره اصفهان  

فرزند رمضان ششدانگ  ساختمان  به مساحت 194/40  مترمربع از پالک 
شماره 360 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 549 دفتر 991 امالک
55- رای ش��ماره 51986-1394/11/25 هیأت دوم اقای مصطفی زارعی 
زاده  به شناسنامه شماره 44  کدملي 1290413460  صادره اصفهان  فرزند  
نادعلی  ششدانگ ساختمان  به مساحت 163  مترمربع از پالک شماره 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازمالک 

رسمی خانم اغا زارع بهرام ابادی
56- رای ش��ماره 51977-1394/11/25 هیأت دوم  اقای مهدی ش��فیعی 
آفارانی  به شناسنامه شماره 1906  کدملي 1285868234  صادره اصفهان  
فرزند  فضل اله ششدانگ  ساختمان  به مساحت 171/30  مترمربع از پالک 
شماره 729 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 304 دفتر 542 امالک
57- رای ش��ماره 51976-1394/11/25 هیأت دوم خان��م فاطمه نظری  
به شناس��نامه ش��ماره 305  کدملي 1817964402  صادره آبادان  فرزند  
حیدرعلی ششدانگ  س��اختمان  به مس��احت 126/41  مترمربع از پالک 
شماره 284 فرعی از 29  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی فریدون امینی فیل ابادی ازموردثبت صفحه 

19 دفتر 312 امالک
58- رای ش��ماره 51975-1394/11/25 هی��أت دوم اقای مرتضی عرب 
چادگانی  به شناسنامه شماره 20  کدملي 5759620487  صادره چادگان  
فرزند  عبدالحسین ششدانگ  س��اختمان  به مساحت 209/50  مترمربع از 
پالک ش��ماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رس��می زبیده ابراهیمی بابوکانی وحاج حسن ابراهیمی 

بابوکانی
59- رای شماره 51990-1394/11/25 هیأت دوم اقای اصغر کوهستانی  
به شناسنامه ش��ماره 585  کدملي 1285430468  صادره اصفهان  فرزند 
اسداله نس��بت به چهاردانگ مش��اع از  ششدانگ  س��اختمان  به مساحت 
399/60  مترمربع از پالک شماره 809  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 172 دفتر 460 

امالک
60- رای ش��ماره 51992-1394/11/25 هی��أت دوم خانم ملوک نصری 
نصرابادی  به شناس��نامه ش��ماره 30  کدمل��ي 1290206619  صادره 
اصفهان  فرزند حبیب نسبت به دودانگ مش��اع از  ششدانگ  ساختمان  به 
مساحت 399/60  مترمربع از پالک شماره 809  فرعی از 5  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 172 

دفتر 460 امالک
61- رای شماره 49173-1394/10/28 هیأت چهارم آقای محمد رحیمی 
رنانی به شناسنامه ش��ماره 295 کدملي 1290192936 صادره اصفهان 
فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 136/20 
مترمربع از پالک 3341 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 184  دفت��ر 309 مالک چهارده و دو 

پنجم حبه مشاع از 72 حبه پالک مذکور می باشد
62- رای ش��ماره 49179-1394/10/28 هی��أت چه��ارم خان��م محبوبه 
بختیاری رنانی به شناسنامه شماره 11786 کدملي 1283227193 صادره 
اصفهان فرزند رحیم نسبت به 20حبه مش��اع از 72حبه ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 227/82 مترمربع از پالک شماره 4528 فرعی 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفه��ان که در صفحه 

20دفتر 821 مالک 9 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ می باشد 
63- رای شماره 49178-1394/100/28 هیأت چهارم آقای اکبر حالجی 
رنانی به شناس��نامه ش��ماره 323 کدملي 1290214948 صادره خمینی 
شهر فرزند علی محمد نسبت به 52حبه مشاع از 72حبه   ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 227/82 مترمربع از پالک شماره 4528 فرعی 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 87 و 

510 دفاتر 841 و 510  مالک 24 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ می باشد
64- رای شماره 52292-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي علی ابراهیمی  
به شناسنامه شماره  3  کدملي 1290054525 صادره اصفهان فرزند  نعمت 
اله  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  171  مترمربع از پالک 
شماره 483 فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان خریداری ازمحمدعلی بهرانی آفارانی که در صفحه 526 دفتر 794 

از مالکین می باشد
65- رای شماره 52344-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي عباسعلی کیانی  
)که قبال نام خانوادگی اش نصری نصرابادی بوده( به شناسنامه شماره  3  
کدملي 1289866953 صادره اصفهان فرزند  قربانعلی  نسبت به  ششدانگ 
یک باب خانه  به استثناءبهای ثمیه اعیانی ان  به مساحت  182/65 مترمربع 
از پالک ش��ماره 285 فرعی 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که به موجب صفحه 232 دفتر 366مالک سه و سه پنجم 

حبه مشاع مالک  می باشد
66- رای ش��ماره 52295-1394/11/29 هیأت چه��ارم آقاي احمدرضا 
خانی ولدانی  به شناس��نامه ش��ماره  8  کدمل��ي 1290246920 صادره 
 اصفه��ان فرزند  عباس  نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت

  269/70  مترمرب��ع از پ��الک ش��ماره 276 فرع��ی 36 اصل��ي واقع در 
 اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفه��ان که مع الواس��طه از

 عبدالکریم خانی ولدانی فرزند حس��ین که از مالکین می باش��د خریداری 
نموده است

67- رای شماره 52288-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي مرتضی صادقی 
برزانی  به شناسنامه ش��ماره  28  کدملي 1290398607 صادره اصفهان 
فرزند  قاسم  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  104/70  مترمربع 
از پالک شماره 140 فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که از آقای قاس��م صادقی که در صفحه 2 دفتر 190 از 

مالکین می باشد را خریداری نموده است
68- رای ش��ماره 52291-1394/11/29 هیأت چه��ارم آقاي محمدعلی 
سلطانی به شناسنامه شماره  1833  کدملي 1282949391 صادره اصفهان 
فرزند  باقر  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  306  مترمربع از 
پالک شماره 377 فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که مع الواسطه از عصمت ابراهیمی که در صفحه 586 دفتر 

376 از مالکین می باشد را خریداری نموده است
69- رای ش��ماره 52301-1394/11/29 هی��أت چهارم آق��اي حبیب اله 
ابراهیمی بابوکانی  به شناسنامه شماره  6  کدملي 1289950849 صادره 
اصفهان فرزند  رضا  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  247/40  
مترمربع از پالک ش��ماره 31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازپدرش رضاابراهیمی که مالک می باش��د خریداری 

نموده است
70- رای ش��ماره 52300-1394/11/29 هیأت چهارم خانم خانم برندگی  
به شناسنامه شماره  1610  کدملي 1282980750 صادره اصفهان فرزند  
غالمعلی  نسبت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  213/20  مترمربع 
از پالک شماره 712 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که به موجب سند ش��ماره 4346- 90/9/29 دفتر 411 

اصفهان مالک می باشد 
ادامه  در صفحه 9 
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71- رای ش��ماره 52271-1394/11/29 هی��أت چه��ارم آقاي مصطفی 
رمضانی لمجیری  به شناسنامه شماره  572  كدملي 1283464535 صادره 
اصفهان فرزند  رمضان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به استثناءبهای 
ثمیه اعیانی به مس��احت  274/70  مترمربع از پالك شماره 627 فرعی 40 
اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان كه مع 
الواسطه ازحس��ن احمدزاده كه در صفحه 258 دفتر 170 مالک می باشد 

خریداری نموده است
72- رای ش��ماره 52272-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي رضا مارانی 
برزانی  به شناسنامه شماره  3079  كدملي 1282991434 صادره اصفهان 
فرزند  یداله  نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  296/38  
مترمربع از پالك ش��ماره 72 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحه 65 دفتر 711 به موجب س��ند 

شماره 1584860 – 81.4.18 دفتر 92 از مالکین می باشد
73- رای شماره 52297-1394/11/29 هیأت چهارم خانم زهره عطاری 
داد  به شناسنامه شماره  40829  كدملي 1280297931 صادره اصفهان 
فرزند  محمدحسن  نسبت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  200/33  
مترمربع از پالك ش��ماره 383 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواسطه از حسین عابدی كه در صفحه 

431 دفتر 493مالک می باشد راخریداری نموده است
74- رای شماره 52309-1394/11/29 هیأت چهارم خانم نصرت مجتبایی 
رنانی  به شناسنامه شماره  354  كدملي 1290240949 صادره اصفهان 
فرزند  غالمعلی  نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  99/40  
مترمربع از پالك شماره 4415 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه درصفحه 565 دفتر 609 مالک نیم دانگ 
مشاع می باشد و مابقی آن را از محمدعلی مجتبائی كه مالک 9/81 حبه از 72 

حبه در صفحه 167 دفتر 413 می باشد خریداری نموده است
75- رای شماره 52310-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي اصغر رضایی 
كوجانی به شناسنامه شماره  1060  كدملي 1283382164 صادره خمینی 
شهر فرزند  حسین  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  199/50  
مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان كه از حسن رضایی كوجانی كه در صفحه 268 الی 271 

دفتر 54 از مالکین می باشد خریداری نموده است
76- رای ش��ماره 180-1394/01/16 هیأت دوم اقای امیدعلی صدری به 
شناس��نامه ش��ماره  352 كدملي   1291111050  صادره اصفهان فرزند 
خلیل  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مساحت  139/49 
مترمربع از پالك شماره  144  فرعی از 23  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 547 دفتر363 امالك

77- رای ش��ماره 178-1394/01/16 هیأت دوم خانم مژگان رحیم زاده 
زیلوباف به شناس��نامه ش��ماره  1351 كدمل��ي   1283012881  صادره 
اصفهان فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع ازشش��دانگ ساختمان  به 
مساحت  139/49 مترمربع از پالك شماره  144  فرعی از 23  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفه��ان ازموردثبت صفحه 

547 دفتر363 امالك
78- رای شماره 52360-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي عنایت اله عابدی  
به شناسنامه ش��ماره  737  كدملي 1286516617 صادره اصفهان فرزند  
صفرعلی  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  105  مترمربع 
از پالك شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی رحیم ابراهیمیان
79رای ش��ماره 52357-1394/11/30 هیأت چهارم آقای هوشنگ كفیتی 
به شناسنامه ش��ماره  899  كدملي 1285277147 صادره اصفهان فرزند  
سیف اله  نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
150/23  مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسینقلی نجفی
80- رای شماره 52358-1394/11/30 هیأت چهارم خانم زینت جوزدانی  
به شناس��نامه ش��ماره  4  كدملي 1285402863 صادره اصفهان فرزند  
حسین  نسبت به 2دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
150/23  مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسینقلی نجفی
81- رای ش��ماره 52356-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي ابراهیم جان 
نثاری الدانی  به شناس��نامه ش��ماره  27  كدملي 1290920761 صادره 
خمینی شهر فرزند  كریم  نسبت به 3/5 دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت  349/93  مترمربع از پالك ش��ماره 461/1 ) كه به 
ش��ماره 1029 تبدیل گردید(فرعی 25 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحه ی 412 دفتر 382 و 153 دفتر 

648 دارای مالکیت می باشد
82- رای شماره 52354-1394/11/30 هیأت چهارم خانم اكرم جان نثاری 
به شناسنامه شماره  198  كدملي 1293214329 صادره خمینی شهر فرزند  
حسین  نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
349/93  مترمربع از پالك شماره 461/1 ) كه به شماره 1029 تبدیل گردید(

فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه 
در صفحه ی 308 دفتر 589 از مالکین می باشد

83- رای ش��ماره 52352-1394/11/30 هی��أت چه��ارم آق��اي مجی��د 
سوفسطائی  به شناسنامه شماره  40280  كدملي 1280293438 صادره 
اصفهان فرزند  جواد  نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مس��احت  318  مترمربع از پالك ش��ماره 290 فرعی 1 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحه ی  521 دفتر 

643 مالک 8حبه از 72 حبه ششدانگ می باشد
84- رای ش��ماره 52351-1394/11/30 هی��أت چهارم خان��م محبوبه 
مسقطیان به شناسنامه شماره  546  كدملي 1286715059 صادره اصفهان 
فرزند  مرتضی  نس��بت به دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه به 
مساحت  318  مترمربع از پالك شماره 290 فرعی 1 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحه ی 524 دفتر 643 مالک 

4 حبه از 72 حبه ششدانگ می باشد
85- رای ش��ماره 52350-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي مهدی جوانی 
جونی  به شناسنامه ش��ماره  78  كدملي 1290098603 صادره اصفهان 
فرزند  حس��ن  نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  234/80  
مترمربع از پالك ش��ماره 388 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از یداله نادری
86- رای ش��ماره 52348-1394/11/30 هی��أت چه��ارم آقای مرتضی 
تیموری جروكانی  به شناس��نامه ش��ماره  1284  كدملي 1283060795 
صادره اصفهان فرزند  رضا  نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ 
یک ب��اب خان��ه ب��ه مس��احت  147/09  مترمرب��ع از پالك ش��ماره 44 
 اصلي واق��ع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثب��ت ملک غ��رب اصفهان كه

 مع الواس��طه  از رضاتیموری جروكانی كه از مالکین می باشد خریداری 
نموده است

87- رای ش��ماره 52349-1394/11/30 هیأت چهارم خانم اعظم گل كار  
به شناسنامه شماره  1659  كدملي 1289553777 صادره اصفهان فرزند  
اصغر  نسبت به سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  
147/09  مترمربع از پالك ش��ماره 44 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواسطه از رضاتیموری جروكانی كه 

از مالکین می باشد خریداری نموده است
88- رای ش��ماره 52347-1394/11/30 هی��أت چهارم آق��اي علیرضا 
بنکدارفرد  به شناسنامه شماره  19  كدملي 1290363765 صادره اصفهان 
فرزند  حسین  نسبت به شش��دانگ یک باب خانه  به اس��تثناءبهای ربعیه  
اعیانی ان به مساحت  91  مترمربع از پالك شماره 168/1 فرعی 24 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواسطه از 

رجبعلی ابراهیمی كه از مالکین می باشد خریداری نموده است
89- رای ش��ماره 52365-1394/11/30 هیأت چه��ارم آقاي ناصر جان 
نثاری الدانی  به شناسنامه ش��ماره  1177  كدملي 1283451093 صادره 
اصفهان فرزند  حسین  نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت  
180/12  مترمربع از پالك ش��ماره 191 فرعی 13 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسین جان نثاری

90- رای ش��ماره 52364-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي رضا بابایی 
رنانی  به شناسنامه شماره  1355  كدملي 1290478902 صادره اصفهان 
فرزند  صفرعلی  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  105/22  
مترمربع از پالك شماره 3870 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمودصابری از سندثبت 

شده در صفحه 122 و 125 دفتر 607
91- رای شماره 52371-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي حسین جانثاری 
الدانی به شناسنامه شماره  907  كدملي 1283448254 صادره اصفهان 
فرزند  نعمت اله  نسبت به 7 سهم مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
363/55  مترمربع از پالك ش��ماره 191 فرعی 13 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحه ی 367 دفتر 425 مالک 

7 سهم مشاع از پالك مذكور می باشد
92- رای ش��ماره 52362-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي بابک هاشمی 
پور  به شناسنامه ش��ماره  5582  كدملي 1282839047 صادره اصفهان 
فرزند  عباسعلی  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت  302/50  مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 12 اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثت ش��ده در 

صفحه ی 29 دفتر 568
93- رای شماره 52361-1394/11/30 هیأت چهارم خانم فاطمه صایقی به 
شناسنامه شماره  4  كدملي 1290018235 صادره اصفهان فرزند  عزیزاله  
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  302/50  
مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثت شده در صفحه ی 29 دفتر 568
94- رای شماره 52363-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي سیامک هاشمی 
پور  به شناس��نامه ش��ماره  139  كدملي 1290386072 صادره اصفهان 
فرزند  عباسعلی  نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت  302/50  مترمربع از پالك شماره 543 فرعی 12 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثت شده در صفحه 

ی 29 دفتر 568
95- رای شماره 52359-1394/11/30 هیأت چهارم خانم مریم صباغ  به 
شناسنامه شماره  12653  كدملي 1283236222 صادره اصفهان فرزند  
جعفر  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  77/46  مترمربع از 
پالك شماره 2514 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمدرضاعلی جانی
96- رای ش��ماره 52366-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي حسین جان 
نثاری الدانی  به شناسنامه ش��ماره  907  كدملي 1283448254 صادره 
اصفهان فرزند  نعمت اله  نس��بت به شش��دانگ یک باب مغازه  به مساحت  
42/20  مترمربع از پالك ش��ماره 191 فرعی 13 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت ش��ده در صفحه ی 

367 دفتر 425
97- رای شماره 52369-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي محمد سهرابی 
پور  به شناسنامه شماره  44  كدملي 1290252807 صادره اصفهان فرزند  
اكبر  نسبت به 9 حبه مش��اع از 72حبه  ششدانگ یک ساختمان به مساحت  
129/38  مترمربع از پالك شماره 2865 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحه ی 347 دفتر 955  نه 

حبه مشاع به نام وی ثبت گردیده است
98- رای ش��ماره 52383-1394/11/30 هی��أت چه��ارم آقای محس��ن 
جوانبخت خیرآبادی به شناس��نامه ش��ماره 434 كدملي 6339519431 
صادره كیار-ایران فرزند علی اكبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مس��احت 94/90 مترمربع از پالك ش��ماره497فرعی27 
اصلي واق��ع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثب��ت ملک غ��رب اصفهان كه 
مع الواس��طه از عبداله و حس��ینعلی س��لطانی آفارانی كه مالک می باشد 

راخریداری نموده است
99- رای شماره 52384-1394/11/30 هیأت چهارم خانم آزاده نصوحی 
دهنوی به شناسنامه شماره 60315 كدملي 1282434993 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
94/90 مترمربع از پالك شماره497فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواس��طه از عبداله و حس��ینعلی 

سلطانی آفارانی كه مالک می باشد راخریداری نموده است
100- رای شماره 52382-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي علی مزروعی 
سبدانی به شناسنامه شماره 2017 كدملي 1285825731 صادره اصفهان 
فرزند شعبان نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 135/40 
مترمربع از پالك ش��ماره32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مع الواسطه ازصفرمانیان سبدانی
101- رای شماره 52381-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي سیدمحمدباقر 
اصل محمدی به شناسنامه ش��ماره 1020 كدملي 1285525698 صادره 
اصفهان فرزند سیدجالل نسبت به  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
268 مترمربع از پالك شماره232فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه به موجب سند شماره 112912 – 91/11/9 

دفتر 9 اصفهان از مالکین می باشد
102- رای ش��ماره 52378-1394/11/30 هی��أت چه��ارم آق��اي بهمن 
روان مهر به شناس��نامه ش��ماره 26557 كدملي 1282192833 صادره 
اصفهان فرزند علی محمد نس��بت به 3دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب 
 خانه به مس��احت 225/60 مترمربع از پالك ش��ماره67 اصل��ي واقع در

 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از آقای نوری 
بادوركی

103- رای شماره 52377-1394/11/30 هیأت چهارم خانم زیبا ابوطالبیان 
الیادرانی به شناسنامه شماره 568 كدملي 1284589331 صادره اصفهان 
فرزند احمد نسبت به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
225/60 مترمربع از پالك شماره67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از آقای نوری بادوركی
104- رای ش��ماره 52375-1394/11/30 هی��أت چه��ارم آقاي قاس��م 
سیاوشی شاه عنایتی به شناس��نامه ش��ماره 14 كدملي 6219858761 
صادره فریدن فرزند علی نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
116/67 مترمربع از پالك شماره67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمود و عباس بیات
105- رای ش��ماره 3448-1394/02/19 هیأت اول خانم مهین عباس��ی 
بهارانچی به شناس��نامه ش��ماره  1743 كدملي   1283262037  صادره 

اصفهان  فرزند كریم      ششدانگ خانه  به مساحت  87/15  مترمربع از پالك 
شماره  27  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازسند23528-89/11/4 دفتر 137 اصفهان
106- رای ش��ماره 6482-1394/03/23 هیأت اول اق��ای علیرضا نصر 
اصفهانی   به شناسنامه ش��ماره 44136  كدملي 1280330120  صادره  
اصفهان فرزند  ابراهیم ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 113/01  مترمربع 
از پالك ش��ماره 628  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی اشرف نصر اصفهانی ازموردثبت 

صفحه 293 دفتر 649 امالك
107- رای شماره 52434-1394/11/30 هیأت سوم آقاي محمدعلی مانیان 
سودانی به شناسنامه شماره 1112 كدملي 1283293463 صادره اصفهان 
فرزند اكبر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 209 مترمربع 
از پالك شماره34 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی بتول علی آقایی سودانی
108- رای شماره 3440-1394/02/19 هیأت اول اقای سید مرتضی نصر 
ازادانی به شناسنامه شماره  11 كدملي   1290221030  صادره اصفهان  
فرزند سیدابراهیم ششدانگ خانه  به مساحت  442/10  مترمربع از پالك 
شماره  192  فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 113 دفتر 901 امالك
109-رای شماره 52435-1394/11/30 هیأت سوم آقاي حیدر بهارلوئی 
به شناسنامه ش��ماره 9 كدملي 6219813911 صادره بوئین ومیاندشت 
فرزند عبدالرضا نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 81/07 
مترمربع از پالك ش��ماره67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسین حیدری عاشق آبادی
110- رای ش��ماره 52436-1394/11/30 هی��أت س��وم آقاي رس��ول 
حیدرپورشیرازی به شناسنامه شماره 489 كدملي 1284426963 صادره 
اصفهان فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
122/61 مترمربع از پالك ش��ماره552 فرعی25 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در صفحه 151 

دفتر363
111- رای ش��ماره 52438-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي نوروزعلی 
غالمی رنانی به شناس��نامه ش��ماره 61 كدمل��ي 1290073716 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/10 
مترمربع از پالك ش��ماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رحیم كریمی كوجانی
112- رای شماره 52441-1394/11/30 هیأت سوم آقاي حسینعلی مالکی 
به شناسنامه شماره 34 كدملي 4622429217 صادره شهركرد فرزند كریم 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 168/50 مترمربع از پالك 
شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی حسن سلطانی آفارانی
113- رای شماره 52442-1394/11/30 هیأت سوم آقاي محمد عباسی 
خولنجانی به شناس��نامه ش��ماره 1466 كدمل��ي 1285984161 صادره 
اصفهان فرزند منوچهرنسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
143/73 مترمربع از پالك ش��ماره3763فرعی18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت ش��ده در صفحه 50 

دفتر 284
114- رای ش��ماره 52443-1394/11/30 هیأت س��وم آق��اي علیرضا 
قربانیان آفارانی به شناسنامه شماره 1942 كدملي 1282950517 صادره 
اصفهان فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 111 
مترمربع از پالك ش��ماره 187/1 فرعی24 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند ش��ماره 108732 – 1379/3/1 

دفترخانه 64
115- رای شماره 52328-1394/11/29 هیأت سوم آقاي مرتضی مقیمی 
رنانی به شناسنامه ش��ماره  1708  كدملي 1283513374 صادره خمینی 
ش��هر فرزند  رمضان  نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  
149/5  مترمربع از پالك ش��ماره 238 فرعی 36 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج آقاكشاورزی 

ویالنی كه به نامش در جریان ثبت می باشد
116- رای شماره 52451-1394/11/30 هیأت س��وم  خانم پری حقیقی 
سبدانی به شناسنامه شماره 34 كدملي 1239534485 صادره نطنز فرزند 
رحیم نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 148 مترمربع از 
پالك ش��ماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی حسنعلی مزروعی
117- رای شماره 52427-1394/11/30 هیأت سوم خانم مهری مجتبایی 
رنانی به شناسنامه ش��ماره 118 كدملي 1290087369 صادره اصفهان 
فرزند ابراهیم نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
255/10 مترمربع از پالك ش��ماره3257 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 290 

و 293 دفتر 553
118- رای شماره 52426-1394/11/30 هیأت سوم  آقای عبداله اكبریان 
رنانی به شناسنامه ش��ماره 232 كدملي 1289969949 صادره اصفهان 
فرزند رجبعلی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
255/10 مترمربع از پالك ش��ماره3257 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 290 

و 293 دفتر 553
119- رای شماره 52429-1394/11/30 هیأت سوم  آقاي بهزاد سروش 
قهفرخی به شناسنامه شماره 31 كدملي 4622324512 صادره فرخ شهر 
فرزند میرزاعلی نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 123 
مترمربع از پالك ش��ماره67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج كریم جاللی عاشق آبادی
120- رای ش��ماره 1616-1394/02/01 هیأت دوم  آقای محمدحس��ین 
رجبی رنانی به شناسنامه شماره  49766 كدملي   1280387841  صادره 
اصفهان   فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به 
مساحت  188/23 مترمربع از پالك شماره  3389 فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفه��ان ازموردثبت صفحه 

550 دفتر 776 امالك
121- رای ش��ماره 1615-1394/02/01 هیأت دوم  آقای س��عیدرجبی 
رنانی به شناسنامه شماره  13189 كدملي   1283242397  صادره خمینی 
شهر   فرزند محمود نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ ساختمان  به 
مساحت  188/23 مترمربع از پالك شماره  3389 فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفه��ان ازموردثبت صفحه 

540و425 دفتر 543و836 امالك
122- رای ش��ماره 52342-1394/11/30 هیأت س��وم آق��اي نعمت اله 
ابراهیمی آفارانی  به شناس��نامه ش��ماره  1727  كدمل��ي 1282948334 
صادره اصفهان فرزند  حس��ن  نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مس��احت  120/18  مترمربع از پالك شماره 571 فرعی 40 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی بانوعصمت 

الحاجیه قزوینی كه به نامش در جریان ثبت می باشد
123- رای ش��ماره 52316-1394/11/29 هی��أت س��وم خان��م صدیقه 
عس��گریان  به شناس��نامه ش��ماره  370  كدملي 1289819122 صادره 

اصفهان فرزند  رضا  نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  
155/80  مترمربع از پالك ش��ماره 243 فرعی 36 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمدعلی شریفی 

ولدانی 
124- رای ش��ماره 52408-1394/11/30 هیأت س��وم  آق��ای براتعلی 
ابراهیمی به شناسنامه شماره 275 كدملي 1141576953 صادره خمینی 
شهر  فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 128/50 مترمربع از پالك شماره 289 فرعی 11 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می براتعلی 

ابراهیمی
125- رای شماره 52407-1394/11/30 هیأت سوم  خانم زهره زراعتی 
ش��مس ابادی به شناس��نامه ش��ماره 30 كدملي 1291400028 صادره 
اصفهان  فرزند حس��ین نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت 128/50 مترمربع از پالك ش��ماره 289 فرعی 11 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان از مالک 

رسمی براتعلی ابراهیمی
126- رای شماره 52387-1394/11/30 هیأت سوم  آقای كهزاد صفائی 
نیا به شناسنامه شماره 86 كدملي 4622294818 صادره شهركرد فرزند 
بهبودعلی نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 199/70 
مترمربع از پالك شماره 1119 فرعی 28  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی نعمت اله مارانی 
127- رای ش��ماره 52410-1394/11/30 هیأت سوم آقاي فرهاد قنبری 
زاده  به شناسنامه شماره  316  كدملي 4189104035 صادره سراب برق 
فرزند  رحیم  نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  91/50  
مترمربع از پالك ش��ماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی مهدی خراط
128- رای شماره 52390-1394/11/30 هیأت سوم آقای مهدی جعفری 
رنانی به شناسنامه شماره 11802 كدملي 1283227355 صادره خمینی 
شهر فرزند غالمرضا نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
119/50 مترمربع از پالك شماره 1346 فرعی 18  اصلی واقع در اصفهان 
بخ��ش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفهان از مالک رس��می س��کینه بیگم 

میرحسینی از سند ثبت شده در صفحه 244 دفتر 273
129- رای ش��ماره 52396-1394/11/30 هیأت س��وم آق��ای محمدتقی 
درخشنده به شناسنامه شماره 38 كدملي 1229454251 صادره خوانسار  
فرزند رضا نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 70/05 
مترمربع از پالك ش��ماره 456 فرعی 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی علی كیقبادی لمجیری از سند 

ثبت شده در صفحه 48 و 91 و 94 و97 دفتر 444
130- رای ش��ماره 52401-1394/11/30 هیأت سوم آقای مهدی كرمی 
قلعه ناظری به شناسنامه شماره 69 كدملي 1290265720 صادره اصفهان 
فرزند مسیب نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60 مترمربع 
از پالك شماره 68  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی حاج علی اكبر زارع بهرام ابادی
131- رای شماره 31213-1393/12/21 هیأت اول اقای رسول حاجیان 
سه پله به شناسنامه شماره  148  كدملي   1284387267  صادره اصفهان  
فرزند حسین ششدانگ خانه به مساحت  136/56  مترمربع از پالك شماره  
2561  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 406 دفتر 490 امالك
132- رای شماره 54025-1394/12/15 هیأت سوم خانم  صدیقه صادقی 
برزانی به شناسنامه شماره  8305  كدملي 1283192322 صادره اصفهان 
فرزند  عباس  نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت  248/03  
مترمربع از پالك ش��ماره 457/2 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند شماره 19775 – 1349/11/28 

دفترخانه 26 اصفهان
133- رای ش��ماره 54041-1394/12/15 هیأت س��وم آقاي محمدعلی 
رضائی برزانی به شناسنامه ش��ماره  10  كدملي 1290070458 صادره 
اصفهان فرزند  بمانعلی  نس��بت به 3 دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت  83/56  مترمربع از پالك ش��ماره 34 اصلي واقع 
در اصفه��ان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غ��رب اصفهان از مالک رس��می 

احمدآقاجانی رنانی
134- رای شماره 54038-1394/12/15 هیأت سوم آقاي محسن رضائی 
برزانی به شناسنامه شماره  4478  كدملي 1285076923 صادره اصفهان 
فرزند  محمدعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت  83/56  مترمربع از پالك ش��ماره 34 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمدآقاجانی رنانی

135- رای ش��ماره 54035-1394/12/15 هیأت سوم آقاي حسن رفیعی 
آفارانی به شناسنامه شماره  2243  كدملي 1282953346 صادره اصفهان 
فرزند  غالمعلی  نسبت به 3 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 رسمی غالمعلی رفیعی آفارانی
136- رای شماره 54034-1394/12/15 هیأت سوم خانم بتول جعفریان 
صدیق ب��ه شناس��نامه ش��ماره  1523  كدمل��ي 1285779681 صادره 
اصفهان فرزند  رمضان  نس��بت به 3 دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت  180  مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی 

رفیعی آفارانی
137- رای شماره 54036-1394/12/15 هیأت سوم آقاي اكبر مارانی  به 
شناسنامه شماره  106  كدملي 1290111758 صادره اصفهان فرزند  یداله  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  247/15  مترمربع از پالك 
شماره 688 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه560 دفتر 901
138- رای شماره 52284-1394/11/29 هیأت سوم خانم زهره رجبیان 
آفارانی  به شناسنامه شماره  2057  كدملي 1282951718 صادره اصفهان 
فرزند  اسداله  نسبت به 21ممیز 6 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت  229  مترمربع از پالك شماره 440 فرعی 16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سندثبت شده 

در صفحات 226 و 229 و 128 دفاتر 516 و 830
139- رای شماره 52279-1394/11/29 هیأت سوم خانم زهره رضائی 
آفارانی  به شناس��نامه ش��ماره  15154  كدمل��ي 1142366278 صادره 
اصفهان فرزند  اكبر  نسبت به 7 ممیز 2 س��هم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت  229  مترمربع از پالك شماره 440 فرعی 16 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سندثبت 

شده در صفحات 226 و 229 و 128 دفاتر 516 و 830
140- رای ش��ماره 52278-1394/11/29 هیأت سوم آقای اكبر جوزانی  
به شناسنامه ش��ماره  1843  كدملي 1282949497 صادره خمینی شهر 
فرزند  حسن  نسبت به 43 ممیز 2 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت  229  مترمربع از پالك شماره 440 فرعی 16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سندثبت شده 

در صفحات 226 و 229 و 128 دفاتر 516 و 830
ادامه در صفحه 10
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141- راى شماره 52275-1394/11/29 هيأت سوم آقاي عليرضا رحيم 
زاده  به شناسنامه شــماره  246  كدملي 1290192448 صادره خمينى 
شهر فرزند  يداله  نســبت به ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت  
169/70  مترمربع از پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمى محمدعلى سلطانى از سند 

ثبت شده در صفحه 296 دفتر 1099
142- راى شماره 52246-1394/11/29 هيأت سوم آقاي حسن فتحى 
دارانى  به شناسنامه شــماره  28  كدملي 1159482901 صادره فريدن 
فرزند  فتح اله  نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت  250/70  
مترمربع از پالك شماره 390 فرعى 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 317 دفتر 110 

از مالك رسمى حاج اسماعيل نادرى
143- راى شماره 54397-1394/12/22 هيأت اول خانم مهرى ابراهيمى 
بابوكانى به شناســنامه شــماره 681  كدملي 1282963783  صادره 
اصفهان  فرزند  نور اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه  
به مساحت  293 مترمربع از پالك شــماره 31  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى نوروز ابراهيمى 

بابوكانى
144- راى شماره 54396-1394/12/22 هيأت اول خانم طاهره سليمى 
به شناسنامه شماره 12  كدملي 1290281191  صادره اصفهان  فرزند  
سيف اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه  به مساحت  293 
مترمربع از پالك شماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى نوروز ابراهيمى بابوكانى
145- راى شــماره 54403-1394/12/22 هيأت اول اقاى اكبر صادقى 
برزانى به شناسنامه شماره 62  كدملي 1290041873  صادره اصفهان  
فرزند  اسداله  ششــدانگ مغازه  به مســاحت  82/32 مترمربع از پالك 
شماره 104 فرعى از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 322 دفتر 516 امالك
146- راى شــماره 54405-1394/12/22 هيأت اول اقــاى عبداله باقر 
پور به شناسنامه شماره 125  كدملي 1199739790  صادره شهرضا  
فرزند  حسنقلى  ششــدانگ يكبابخانه  به مساحت  186/20  مترمربع از 
پالك شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمى محمدرضائى كوجانى
147- راى شــماره 54407-1394/12/22 هيأت اول اقاى زين العابدين 
جعفرى دســتگردى به شناســنامه شــماره 14  كدملي 1285340272  
صادره اصفهان  فرزند  حســينعلى ششــدانگ يكبابخانه  به مســاحت  
308/10  مترمربــع از پالك شــماره 729 فرعــى از 26  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى مرتضى 

باغ ازموردثبت صفحه 200 دفتر 67 امالك
148- راى شــماره 54413-1394/12/22 هيــأت اول خانــم نفيســه 
محمدصادقى به شناسنامه شماره 5512  كدملي 1159004439  صادره 
فريدن  فرزند  حسن  ششدانگ يكبابخانه  به مساحت  144/03  مترمربع 
از پالك شماره 471  فرعى از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى على رضائى برزانى ازموردثبت 

صفحه 589 دفتر 61 امالك
149- راى شــماره 54415-1394/12/22 هيأت اول اقاى رضا باقرى 
به شناسنامه شــماره 4  كدملي 1290151156  صادره اصفهان  فرزند  
يداله ششدانگ يكبابخانه  به مساحت  170/36  مترمربع از پالك شماره 
295  فرعى از 21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رسمى صفرشاه ســنائى گنيرانى ازموردثبت صفحه 

145 دفتر 76 امالك
150- راى شــماره 54086-1394/12/16 هيــأت چهــارم آقاي مجيد 
كيانى رنانى  به شناســنامه شــماره  10781  كدملــي 1283219042 
صادره اصفهان فرزند  حسن  نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت  124/50  مترمربع از پالك شماره 3366 فرعى 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمى ربابه 

على عسگرى
151- راى شــماره 54728-1394/12/26 هيأت چهارم  آقاي مرتضى 
بهراميان رنانى به شناسنامه شماره  286  كدملي 1290075956 صادره 
اصفهان فرزند  ابوالقاسم  نســبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
ساختمان به مســاحت  255  مترمربع از پالك شــماره 808 فرعى 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملك غرب اصفهان كه مع 
الواسطه از مالك رسمى ابوالقاسم بهراميان فرزند محمد حسين صفحه 

510دفتر45
152- راى شــماره 54725-1394/12/26 هيأت چهــارم آقاي صالح 
بهراميان رنانى به شناســنامه شــماره  13806  كدملي 1283248001 
صادره خمينى شهر فرزند  مرتضى  نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب ساختمان به مساحت  255  مترمربع از پالك شماره 808 فرعى 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه مع 
الواسطه از مالك رسمى ابوالقاسم بهراميان فرزند محمد حسين صفحه 

510دفتر45
153- راى شماره 54857-1394/12/27 هيأت چهارم  آقاي محمد صباغ 
رناني به شناسنامه شــماره 308 كدملي 1290193061 صادره خمينى 
شهر  فرزند حسين  نسبت به ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
375/91 مترمربع پالك شــماره  79 فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان از ســند ثبت شــده در صفحه 

185دفتر 82
154- راى شماره 540099-1394/12/16 هيأت چهارم  آقاي على جان 
نثارى الدانى  به شناسنامه شماره  665  كدملي 1290517983 صادره 
اصفهان فرزند  حسين  نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مساحت  
171/19  مترمربع از پالك شماره 191 فرعى 13 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه از آقاى حسين جانثارى كه به 

موجب صفحه ى 367 دفتر 425 از مالكين مى باشد راخريدارى نموده
155- راى شــماره 54720-1394/12/26 هيأت چهــارم  آقاي اصغر 
صادقى علويجه  به شناسنامه شماره  244  كدملي 1141504340 صادره 
خمينى شهر فرزند  حيدر  نسبت به ششــدانگ يك باب خانه به مساحت  
149/40  مترمربع از پالك شماره 308 فرعى 40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه مع الواسطه از مالك رسمى 

نصراله حسن پور خريدارى نموده
156- راى شــماره 54718-1394/12/26 هيأت چهارم خانم فرشــته 
ليراوى  به شناسنامه شماره  433  كدملي 1817421573 صادره آبادان 
فرزند  غالم  نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت  
135/70  مترمربع از پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه مع الواسطه از مالك رسمى حاج حسن 

مهرى دهنوى خريدارى نموده
157- راى شــماره 54717-1394/12/26 هيأت چهارم  آقاى منصور 
خسروى  به شناسنامه شــماره  29  كدملي 1841515566 صادره ايذه 

فرزند  محمد  نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت  
135/70  مترمربع از پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه مع الواسطه از مالك رسمى حاج حسن 

مهرى دهنوى خريدارى نموده
158- راى شــماره 54722-1394/12/26 هيأت چهارم  آقاي محبوب 
ضرغاميان  به شناســنامه شــماره  36  كدملي 3520376369 صادره 
دشتستان فرزند  جوهر  نسبت به ششــدانگ يك باب خانه به مساحت  
58/50  مترمربع از پالك شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه مع الواســطه از مالكين رسمى اصغر 

گلبان و زينب نخوديان خريدارى نموده
159- راى شــماره 54856-1394/12/27 هيأت چهارم خانم اشــرف 
ماهراني به شناســنامه شــماره 2885 كدملي 1282988530 صادره 
اصفهان  فرزند محمود نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
141/50 مترمربع پالك شماره774 فرعي از16 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صغحه 282 

دفتر 65
160- راى شــماره 54365-1394/12/22 هيــأت دوم  آقاى محســن 
نهاونديان اصفهانى به شناسنامه شماره 37466  كدملي 1280800275  
صادره اصفهان  فرزند رسول  نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششدانگ 
ســاختمان  به مســاحت  164/81   مترمربع از پالك شماره 255 فرعى 
از 6  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 125 دفتر 942  امالك 
161- راى شــماره 54366-1394/12/22 هيأت دوم  خانم زهرا تركى 
كوهانستانى به شناسنامه شماره 1819  كدملي 1287850448  صادره 
اصفهان  فرزند حسين  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  
به مساحت  164/81   مترمربع از پالك شماره 255 فرعى از 6  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

179 دفتر 912  امالك
162- راى شــماره 54377-1394/12/22 هيــأت دوم  آقــاى علــى 
محققيان گورتانى به شناســنامه شــماره 29  كدملــي 1290149631  
صادره خمينى شهر  فرزند اسماعيل  ششــدانگ ساختمان  به مساحت  
204/70   مترمربع از پالك شــماره 357  فرعــى از 15  اصلي واقع در 
اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 

383و445و42و45و487و496 دفتر 245و457و492 امالك
163- راى شماره 54378-1394/12/22 هيأت دوم  خانم فاطمه فروغى 
به شناسنامه شــماره 23  كدملي 5419356619  صادره مباركه  فرزند 
على محمد  ششدانگ مغازه  به مساحت  23/78   مترمربع از پالك شماره 
129  فرعى از 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رسمى رضا تيمورى جروكانى ازموردثبت صفحه 282 

دفتر 590 امالك
164- راى شماره 54379-1394/12/22 هيأت دوم  آقاى حسين تركان 
به شناســنامه شــماره 8245  كدملي 1283191725  صادره اصفهان  
فرزند محمد  ششــدانگ ساختمان  به مســاحت  373 مترمربع از پالك 
شــماره 45  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمى حاج جعفرعلى نصراصفهانى 
165- راى شماره 30248-1394/04/30 هيأت اول خانم عزت سادات 
موسوى رنانى به شناســنامه شــماره 10019  كدملي  1283209535  
صادره اصفهان  فرزند سيد ابوالقاسم  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
163/30 مترمربع از پالك شــماره  3687  فرعــى از  18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 53 

دفتر 678 امالك
166- راى شــماره 54242-1394/12/19 هيأت دوم  آقاى سيد نوراله 
موســوى بابوكانى  به شناسنامه شــماره 637  كدملي 1282964224  
صادره اصفهان  فرزند سيدمحمد ششدانگ ساختمان به مساحت 296  
مترمربع از پالك شماره 31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى سيدمحمدموسوى بابوكانى 
167- راى شــماره 54231-1394/12/19 هيــأت دوم  آقــاى حســن 
باباصفرى رنانى  به شناســنامه شــماره 163  كدملي 1290074739  
صادره اصفهان  فرزند على  ششدانگ ســاختمان به مساحت 199/88  
مترمربع از پالك شماره 3239 فرعى از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى غالمرضا على عسگرى 

ازموردثبت صفحه 331 دفتر 68 امالك
168- راى شــماره 54237-1394/12/19 هيأت دوم  آقاى غالمحسين 
چراغى سيوكى  به شناسنامه شماره 2  كدملي 6299823798  صادره 
بروجن  فرزند عيدى محمد  ششــدانگ ســاختمان به مساحت 131/96  
مترمربع از پالك شــماره 34 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى اسماعيل اسماعيلى ازموردثبت 

صفحه 395 دفتر 193 امالك
169- راى شماره 54223-1394/12/19 هيأت دوم  آقاى محمود جوانى  
به شناسنامه شــماره 8  كدملي 1289906629  صادره اصفهان  فرزند 
نوروزعلى  ششدانگ مغازه به مساحت 38/36  مترمربع از پالك شماره 
1286 فرعى از 16 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب  اصفهان ازســند 46217-54/3/18 دفترخانه 5 اصفهان و6501-

87/12/26 دفترخانه 160 اصفهان
170- راى شــماره 54224-1394/12/19 هيــأت دوم  آقــاى محمود 
جوانى  به شناسنامه شماره 8  كدملي 1289906629  صادره اصفهان  
فرزند نوروزعلى  ششدانگ ساختمان به مساحت 202/35  مترمربع از 
پالك شماره 1286 فرعى از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب  اصفهان ازســند 46217-54/3/18 دفترخانه 5 اصفهان 

و6501-87/12/26 دفترخانه 160 اصفهان
171- راى شماره 54239-1394/12/19 هيأت دوم  آقاى خيراله رفيعى 
وردنجانى به شناسنامه شــماره 1115  كدملي 4620977810  صادره 
شهركرد  فرزند قلى  ششدانگ ســاختمان به مساحت 370  مترمربع از 
پالك شــماره 907 فرعى از 11 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب  اصفهــان ازســند41389-61/3/8 و60/6/26-40484 

و46722-64/10/30 دفترخانه 11 اصفهان
172- راى شــماره 54240-1394/12/19 هيــأت دوم  آقاى حســين 
فالحيان جاوانى  به شناسنامه شماره 17  كدملي 1290042543  صادره 
اصفهان  فرزند كريم  ششدانگ ساختمان به مساحت 247/40  مترمربع 
از پالك شماره 32/2 فرعى از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 46761-54/6/6 دفترخانه 5 اصفهان
173- راى شــماره 54234-1394/12/19 هيأت دوم  آقاى حســينعلى 
مشتاقى خوزانى به شناسنامه شماره 65  كدملي 1141500231  صادره 
خمينى شهر  فرزند نعمت اله ششدانگ ســاختمان به مساحت 193/83  
مترمربع از پالك شــماره 63 فرعى از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى حاج جعفر رضائى كه 

بنامش درجريان ثبت است

174- راى شــماره 54241-1394/12/19 هيــأت دوم خانم فرشــته 
مزروعى ســبدانى به شناسنامه شــماره 1082  كدملي 1284594467  
صادره اصفهان  فرزند محمد ششدانگ ساختمان به مساحت 208/60  
مترمربع از پالك شماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازمالكان رسمى حسن وحسين حقيقى زاده 
175- راى شــماره 54230-1394/12/19 هيــأت دوم  آقــاى على آقا 
مهاجرى قهجاورستانى به شناسنامه شماره 59  كدملي 1291696598  
صادره اصفهان  فرزند عبدالجواد ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 
170/35  مترمربــع از پالك شــماره 293/1 فرعــى از 13 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمى 

احمدمستاجران گورتانى 
176- راى شــماره 54226-1394/12/19 هيأت دوم  آقاى عباســعلى 
آقا ابراهيمى به شناسنامه شــماره 399  كدملي 1285344677  صادره 
اصفهان فرزند حسن ششدانگ مغازه به مســاحت 36/31  مترمربع از 
پالك شــماره 822 فرعى از 26 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمى حسن اقا ابراهيمى ازموردثبت 

صفحه 277 دفتر 112 اصفهان
177- راى شماره 54225-1394/12/19 هيأت دوم  آقاى احمد سيدان 
قلعه به شناسنامه شماره 45467  كدملي 1282375997  صادره اصفهان  
فرزند مهدى ششدانگ ساختمان به مساحت 286/21  مترمربع از پالك 
شماره 250 فرعى از 12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازسند 32801-77/4/16 دفترخانه 41 تيران
178- راى شماره 1729-1395/01/30 هيأت چهارم  آقاي رضا صادقى 
برزانى به شناســنامه شــماره 2807 كدملــي 1282989316 صادره 
اصفهان فرزند عباس نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
220 مترمربع از پالك شماره 730 فرعى16 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمى محمدعلى جمشيدى از 

سند ثبت شده در صفحه 121 دفتر 65
179- راى شماره 54238-1394/12/19 هيأت دوم  آقاى نجات نورى 
خو به شناســنامه شــماره 42  كدملي 4609864088  صادره گرمسار 
فرزند حسين ششــدانگ ساختمان به مســاحت 155  مترمربع از پالك 
شــماره 2846 فرعى از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى نرجس خاتون صباغى رنانى 
180- راى شماره 54218-1394/12/19 هيأت دوم  آقاى حسين نصرى 
نصرابادى  به شناســنامه شــماره 92  كدملي 1290053367  صادره 
اصفهان فرزند صمد  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به 
مساحت 245/23  مترمربع از پالك شماره 133/1 فرعى از 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

52 دفتر 129 امالك
181- راى شماره 54219-1394/12/19 هيأت دوم  خانم فاطمه نصرى 
نصرابادى  به شناسنامه شماره 28111  كدملي 1280279621  صادره 
اصفهان فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به 
مساحت 245/23  مترمربع از پالك شماره 133/1 فرعى از 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

52 دفتر 129 امالك
182- راى شماره 1209-1395/01/26 هيأت دوم  آقاى محسن رضائى 
سودانى  به شناسنامه شــماره 5247  كدملي  1293178861   صادره 
اصفهان  فرزند عليرضا ششــدانگ ســاختمان  به مســاحت  183/20  
مترمربع از پالك شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى براتعلى رضائى سودانى 
183- راى شــماره 1207-1395/01/26 هيأت دوم خانم عزت رضائى 
برزانى  به شناسنامه شماره 28  كدملي  1290055361   صادره اصفهان  
فرزند مهدى  ششدانگ ساختمان  به مساحت  174/16  مترمربع از پالك 
شــماره 448   فرعى از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 461و381 دفتر 929و555 امالك

184- راى شــماره 1196-1395/01/26 هيأت دوم خانم بتول رضائى 
برزانى  به شناسنامه شماره 21  كدملي  1290007845   صادره اصفهان  
فرزند رحيم   ششــدانگ ساختمان به مســاحت  143  مترمربع از پالك 
شماره 112/1  فرعى از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازسند 16415-89/11/9 دفترخانه 105 اصفهان
185- راى شــماره 1199-1395/01/26 هيــأت دوم اقــاى عليرضــا 
خرازيهاى اصفهانى  به شناسنامه شماره 44699  كدملي  1280334304   
صادره اصفهان  فرزند  محمدحسن  ششدانگ ســاختمان به مساحت  
135/70  مترمربع از پالك شــماره 2430   فرعــى از 18  اصلي واقع در 
اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 

428و184 دفتر 741و434 امالك
186- راى شماره 1201-1395/01/26 هيأت دوم خانم زهرا آقاخانى  
به شناسنامه شماره 260  كدملي  1287010989   صادره اصفهان  فرزند  
نعمت اله ششدانگ مغازه  به مساحت  58/38  مترمربع از پالك شماره 
2353   فرعــى از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 559و468 دفتر 733و717 امالك
187- راى شماره 1203-1395/01/26 هيأت دوم اقاى فتح اله بختيارى 
رنانى  به شناسنامه شماره 330  كدملي  1289970920   صادره اصفهان  
فرزند  براتعلى ششدانگ ساختمان  به مســاحت  207/19  مترمربع از 
پالك شماره 3251   فرعى از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 364 دفتر 434 امالك
188- راى شماره 1204-1395/01/26 هيأت دوم اقاى فتح اله بختيارى 
رنانى  به شناسنامه شماره 330  كدملي  1289970920   صادره اصفهان  
فرزند  براتعلى ششدانگ ساختمان  به مســاحت  259/31  مترمربع از 
پالك شماره 3250   فرعى از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 121 دفتر 384 امالك
189- راى شماره 1542-1395/01/29 هيأت دوم آقاي  پرويز فريدون 
تبار به شناسنامه شــماره 698 كدملي 1288721927 صادره اصفهان 
فرزند ابوالقاســم نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ ساختمان به 
مســاحت 214/67 مترمربع پالك شــماره  28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمى محمدعلى رضائى
190- راى شــماره 1543-1395/01/29 هيــأت دوم خانم زهره فدائي 
كوهانى به شناسنامه شماره 204 كدملي 1285727622 صادره اصفهان 
فرزند مسيب نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 
214/67 مترمربع پالك شــماره  28 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمى محمدعلى رضائى
191- راى شماره 52418-1394/11/30 هيأت سوم خانم مريم نادرى 
درباغشــاهى به شناســنامه شــماره 6 كدملي 1290071421 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
ساختمان به مساحت 149/63 مترمربع از پالك شماره 1330 فرعى 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  ازســند 

ثبت شده در صفحه 497 دفتر 54 و از مالك رسمى حسين قلعه رنانى

192- راى شماره 52417-1394/11/30 هيأت ســوم آقاي احمد قلعه 
رنانى به شناسنامه شماره 182 كدملي 1289998310 صادره اصفهان 
فرزند حســين نســبت به ســه و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب 
ساختمان به مساحت 149/63 مترمربع از پالك شماره 1330 فرعى 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازســند 

ثبت شده در صفحه 497 دفتر 54 و از مالك رسمى حسين قلعه رنانى
193- راى شماره 1338-1395/01/28 هيأت اول اقاى احمد صباغ رنانى   
به شناســنامه شــماره 11925  كدملي  1283228580  صادره خمينى 
شهر  فرزند اسماعيل نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يكبابخانه  به 
مساحت  106/75  مترمربع از پالك شماره 760  فرعى از 19  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى حاج 

جعفر صباغ ازموردثبت صفحه 157 دفتر 81  امالك
194- راى شــماره 1339-1395/01/28 هيأت اول اقاى فتح اله صباغ 
رنانى به شناسنامه شماره 321  كدملي  1290439265  صادره خمينى 
شهر  فرزند اسماعيل نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يكبابخانه  به 
مساحت  106/75  مترمربع از پالك شماره 760  فرعى از 19  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى حاج 

جعفر صباغ ازموردثبت صفحه 157 دفتر 81  امالك
195- راى شــماره 1350-1395/01/28 هيــأت اول خانــم معصومه 
جعفرى دستجرده   به شناسنامه شــماره 479  كدملي  1284915867  
صادره اصفهان  فرزند حسن ششــدانگ يكبابخانه به مساحت  64/20  
مترمربع از پالك شماره 478 فرعى از 27   اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمى كميــن بانودفتريان 

ازموردثبت صفحه 401 دفتر 196 امالك
196- راى شــماره 1340-1395/01/28 هيــأت اول اقــاى اكبر صباغ 
رنانى   به شناسنامه شماره 390  كدملي  1289941629  صادره اصفهان  
فرزند حسين  ششدانگ يكبابخانه  به مساحت  194/90  مترمربع از پالك 
شماره 79  فرعى از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 185و8  دفتر 82و964  امالك
197- راى شماره 1343-1395/01/28 هيأت اول اقاى رجبعلى رحيمى 
رنانى   به شناســنامه شــماره 9758  كدملــي  1283206900  صادره 
اصفهان  فرزند عباس نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششدانگ يكبابخانه 
ومغازه متصله به مســاحت  206  مترمربع از پالك شماره 778 فرعى 
از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمى شيرمحمد سليم پور
198- راى شماره 1344-1395/01/28 هيأت اول خانم اشرف صادقيان 
رنانى به شناســنامه شــماره 10434  كدملي  1283212511  صادره 
اصفهان  فرزند حسين  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يكبابخانه 
ومغازه متصله به مســاحت  206  مترمربع از پالك شماره 778 فرعى 
از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمى شيرمحمد سليم پور
199- راى شــماره 1345-1395/01/28 هيــأت اول خانم مهناز عقيلى 
رنانى   به شناسنامه شماره 465  كدملي  1819273385  صادره آبادان  
فرزند سيدعلى محمد  نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششدانگ يكبابخانه 
به مساحت  223/58  مترمربع از پالك شماره 3490 فرعى از 18   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى 

ابراهيم ابراهيمى ازموردثبت صفحه 527 دفتر 70 امالك
200- راى شــماره 1346-1395/01/28 هيأت اول اقاى ســيد حسين 
اعتصامى   به شناسنامه شــماره 340  كدملي  1290014892  صادره 
اصفهان  فرزند سيدرضا  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يكبابخانه 
به مساحت  223/58  مترمربع از پالك شماره 3490 فرعى از 18   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمى 

ابراهيم ابراهيمى ازموردثبت صفحه 527 دفتر 70 امالك
بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد .
تاريخ انتشار نوبت اول 1395/03/13

تاريخ انتشار نوبت دوم  1395/03/29
عليرضا حيدرى رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

اجراييه
شــماره    9510420351400095 اجراييــه: شــماره   3 /350
پرونده:9409980351400608 شماره بايگانى شعبه:940678 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه غيابى 
مربوطــه 9409970351401834 محكوم عليهما 1- على اديبى ســده 
فرزند ناصر به نشانى اصفهان حســين آباد كوچه شالباف پالك 127 ، 
2- عادل چرومى فرزند بارونى به نشانى مجهول المكان محكوم اند به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 93/11/25 لغايت وصول و هزينه دادرسى به مبلغ 
6/685/000 ريال و حق الوكاله وكيل بــه مبلغ 6/000/000 ريال در حق 
محكوم له بانك انصار ( با نمايندگى آقاى آيت اله ابراهيمى) به نشــانى 
اصفهان خيابان مطهرى ابتداى خيابان شــمس آبادى مديريت شــعب 
بانك انصار اصفهان و پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت نيم عشر 
دولتى در حق صندوق دولــت. راى صادره غيابى اســت. محكوم عليه 
مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 2-ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهــد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به 
از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود( مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4-خوددارى محكوم عليه از اعالم 
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالــى 1394) 5- انتقال مال به 
ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال 
براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكم عليه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود 

(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
م الف: 6241 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان( 436 

كلمه، 5 كادر)
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امام خمينى هـدف ها و آرمان  ها و هـر آنچه را كه مـى بايــست ابـالغ كنـد،گفته 
ــتيـش را بـراى تحقق هـمان هـدف ها به كار گرفته  بـود و در عمـل نيز تـمام هس
ــاده مالقات عزيزى  ـــال 1368 خـود را آم ــتـانه نيمه خـرداد س بـود . اينك در آس
ــود و قامتش جز در  ــب رضاى او صرف كرده بـ مى كرد كه تمام عمرش را براى جل
بـرابـر او، در مـقابل هيچ قدرتى خـم نشده  و چشـمانش جز براى او گريه نكرده بـود . 
سروده هاى عارفانه اش همه حاكى از درد فـراق و بيان عطـش لحظه وصال محبوب 
ــل ناپذير بـراى  ــراى او  و جانــكاه و تحم ــكـوهمنـد بـ بـود. اينك ايـن لحظه ش
ــيد . او خـود در وصيت نامه اش نـوشـته است : با دلى آرام  پيروانـش ، فـرا مـى رس
ــاد و ضميرى اميدوار به فضل خدا از خدمت خـواهران و  و قلبـى مطمئن و روحى ش
برادران مرخص و به سـوى جايگاه ابــدى سفر مى كنـم و به دعاى خير شما احتياج 
مبرم دارم و از خداى رحمن و رحيـم مى خـواهـم كه عذرم را در كوتاهى خدمت و 
ــذرم را در كـوتاهى ها و قصـور و  قصـور و تقصير بپذيـرد و از مـلت امـيدوارم كه ع

تقصيـرها بـپذيـرنـد و بـا قــدرت و تصميـم و اراده بــه پيش بروند.
 ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سيزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 لحظه وصال 
بـود . قــلبـى از كار ايستـاد كه ميليـون ها قلــب را بـه نور خدا و معنـويت احـياء 
كرده بـود . بــه وسيله دوربين مخفـى اى كه تـوسط دوستان امــام در بيمارستان 
ــده بـود روزهاى بيمارى و جريان عمل و لحظه لقاى حق ضبط شده است.  نصب ش
وقتى كه گوشه هايـى از حاالت معنوى و آرامـش امام در ايـن ايـام از تلويزيون پخـش 
شـد غوغايى در دل ها بر افكند كه وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممكـن نيست . 

لب ها دائمـا به ذكـر خـدا در حـركت بود.
ــخت و طوالنى درسن  ــب زندگى و در حالى كه چند عمل جراحى س در آخرين ش
ــرم به دست هاى مباركـش  ــالگى تحمل كرده بود و در حالي كه چنديـن س 87 س
وصل بـود نافله شب مى خـواند و قـرآن تالوت مـى كرد . در ساعات آخر ، طمانينه 
و آرامشى ملكـوتـى داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانيت خـدا و رسالت پيـامبـر 
ــى بـود كه روحـش به ملكـوت  اكرم (ص) را زمـزمه مـى كـرد و بـا چنيـن حــالت
اعلى پرواز كرد . وقتى كه خبر رحلت امــام منتشر شـد، گـويـى زلزله اى عظيـم رخ 
داده است ، بغض ها تـركيـد و سرتاسر ايران و همـه كانـون هايـى كـه در جـهان بـا 
نام و پيام امام خمينـى آشـنا بـودنـد يــكپارچه گـريستند و بـر سر و سينه زدنـد. 
ــت ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غير قابل كنترل  هيچ قلـم و بيـانـى قـادر نيس

مردم را در آن روزها تـوصيف كند.
ــه زنند و صحنه  ــتـند اينـچنيـن ضج ــلمانان انقالبى ، حق داش مـردم ايـران و مس
ــراغ  ــه اى بـديـن حجم و عظـمت براى آن س ــه در تاريخ نمون هايى پديد آورند ك
ــت داده بـودند كـه عـزت پـايمال شـده شان را بـاز  ـــى را از دس نداريـم. آنان كس
ــت هاى غارتگران آمريكايى و غربـى را از  ــاهان ستمگر ودس گـردانده بود،دست ش
ــالم را احــياء كـرده بــود، مسلمـيـن را عــزت  سرزمينشان كـوتاه كرده بود،اس
ــالمـى را بـر پـا كـرده بـود، رو در روى همـه  ـــيـده بـــود،جمهـورى اس بـخـش
ــتاده بـود و ده سال در بـرابـر صـدها  قـدرت هاى جهـنمـى و شيـطانـى دنـيا ايس
تـوطئه برانـدازى و طـرح كـودتا و آشـوب و فتنه داخلـى و خارجـى مقاومت كرده 
ــمنـى  ـــال دفـاعى را فـرمانـدهـى كرده بـود كه در جبهه مقابلـش دش بود و 8 س
قـرار داشت كه آشكارا از سـوى هر دو قـدرت بزرگ شرق و غرب حمايت همه جانبه
 مـى شـد . مردم ،رهبر محبـوب و مرجع دينـى خـود و منادى اسالم راستيـن را از 

دست داده بـودند .
شايـد كسانـى كه قـادر به درك و هضـم ايـن مفاهيـم نيستنـد ، اگـر حاالت مردم 
ــپارى پيكر مطهر امام خمينـى  ـــم توديع و تشييع و خاكس را در فيـلم هاى مـراس
ــنگينـى ايـن حادثه تاب  ــاهده كنـنـد و خـبر مرگ ده ها تـن كه در مقابل س مش
ــتـاده بـود را بشنـوند و پيكرهايى كه يكـى  تحمـل نيـاورده و قـلبـشان از كار ايس
پـس از ديـگرى از شـدت تـاثـر بيهوش شـده، روى دسـت ها در امـواج جمعـيت به 
سـوى درمانگاه ها روانه مى شـدند را در فيلم ها و عكس ها ببيننـد، در تفسير ايـن 

واقعيت ها درمانده شوند .
ــنـد و تجـربـه كـرده انـد، مشكلـى نـخواهند  ـــق را مـى شنـاس امـا آنـان كه عش
داشت . حقيقـتا مردم ايران عاشق امام خمينى بـودند و چـه شعار زيبا و گـويايى در 

سالگرد رحلتـش انتخاب كرده بـودند كه :
«عشق به خمينـى عشق به همه خوبي هاست »

ــد و پـس از قرائت  ــكيل گرديـ ــم 1368 ، مجلس خبرگان رهـبـر تش روز چهارده
ــاعت و  ــه اهللا خامنه اى كه دو س ـــط حضرت آيـ ــام خمينى تـوس وصيت نامه امـ

ــام خمينـى  ــينـى ام ــادل نظر براى تعييـن جانش ــيد ،بحث و تبـ نيـم طـول كش
ـــرانجام حضرت ــاعت س ــد و پـس از چنديـن س ــالمـى آغاز ش و رهبر انقالب اس

ـــاگـردان امـام (ره)  و از  ــت ) كه خود از ش  آيـه اهللا خامنه اى ( رييـس جمهور وق
چهره هاى درخشـان انقالب اسالمـى و از يـاوران قيـام 15 خـرداد بـود و در تـمـام 
ــاوران انـقالب  ــيب ها در جـمع ديگـر يــ ــام در همـه فـراز و نش دوران نهضت امـ
ــالـت خطير بـرگـزيده شد . سال ها  جـانبـازى كرده بود ، به اتفاق آرا براى ايـن رس
بـود كه غـربيـ ها و عوامل تحت حمايتشان در داخل كشـور كه از شكست دادن امـام 

مأيـوس شـده بـودند وعده زمان مرگ امـام را مى دادند .
اما هـوشمندى ملت ايران و انتخاب سريع و شايسته خـبرگان و حمايـت فـرزنـدان و 
پيـروان امـام همه اميدهاى ضـد انقالب را بـر بـاد دادنـد و نه تنها رحلت امـام پايان 
تر از گـذشـته آغاز  راه او نبـود بلكه در واقع عصر امام خمينـى در پهـنه اى وسيعـ 
شده بـود . مگر انديشه و خـوبى و معنويت و حقيقت مى ميرد ؟ روز و شـب پانزدهـم 
ـــوگوارانى كه از شهرها و روستاها آمـده  خرداد 67 ميلون ها نفر از مردم تهران و س
بـودند، در محل مصالى بـزرگ تهـران اجتماع كردنـد تـا بـراى آخـريـن بـار با پيكر 
ــياه  مطهر مـردى كه بـا قيـامش قـامت خميـده ارزش ها و كرامت ها را در عصر س
ستـم استـوار كرده و در دنـيا نهـضتـى از خـدا خواهى و باز گشت به فطرت انسانى 

آغاز كرده بود،وداع كنند.
ــمى نبـود . همه چيز،   ـــوم در مراسـم رس ــريـفات بـى روح مـرس هيچ اثرى از تش
بسيجى و مردمى وعاشقانه بـود. پيـكر پاك و سبز پوش امـام بـر بـاالى بـلنـدى و 
در حلـقه ميليـون ها نفـر از جمعيت مـاتـم زده چـون نگينى مى درخشيد . هر كس 
به زبان خويـش با امامـش زمـزمه مى كرد و اشك مـى ريخت . سـرتاسـر اتـوبان و 

راه هاى منتهى به مصلـى مملـو از جميعت سياهپوش بود .
ــهر آويخته و آواى قرآن از تمام مساجد و مراكـز و  پـرچم هاى عزا بـر در و ديـوار ش
ــيـد هزاران شمع به ياد  ــيـد . شـب كـه فـرا رس ادارات و مـنازل به گـوش مـى رس
مشعلـى كه امـام افـروخـته است ، در بـيابـان مصلـى و تپه هـاى اطـراف آن روشـن 
ــان بر بلنداى  ــمع ها نشسته و چشمانش ـــد . خـانـواده هـاى داغدار گرداگرد ش ش

نـورانـى دوخته شـده بود .
ــاس يتيمى مـى كـردنـد و بــر سـر و سينه ــيجيان كه احس ــيـن بس فرياد يا حس
ـــورايـى كرده بـود . بـاور اينـكـه ديـگر صداى دلنشيـن   مـى زدنـد فـضا را عـاش
امام خمينـى را در حسينيه جماران نخـواهند شنيد ، طاقتـ ها را بـرده بـود . مـردم 
شـب را در كـنار پيـكـر امـام بـه صبـح رسانيدند . در نخستين ساعت بامداد شانزده 
ــمانى  خــرداد ،مـيـلـون هـا تـن به امامت آيت اهللا العظمـى گلپايگانى(ره) با چش
ــكبار برپيكر امام نماز گذاردند .انبـوهى جمعيت و شكوه حماسه حضـور مـردم  اش
ـــتـرده  ـــور در 12 بهمـن 1357 و تـكـرار گس ــام خمـينى به كش در روز ورود ام
ــگفـتي هاى تـاريخ اسـت .  ــييع پيكر امام، از ش تـر ايـن حماسـه در مـراسـم تش
خـبرگـزاري هاى رسمـى جهـانـى جمعيت استقبال كننده را در سال 1357 تا 6 
ـــييـع را تا 9 ميليـون نفر تخميـن  ميليـون نفر و جمعيت حاضـر در مــراسـم تش
زدند و ايـن در حالى بـود كه طى دوران 11 سـاله حكومت امام خمينى بـه واسطه 
ــمنى با انـقالب و تحميل جنگ 8 ساله و  ــرقى در دش ـــورها غربـى و ش اتحـاد كش
ــكالت فـراوانـى را  ــخـتي ها و مش صـدهـا تـوطـئه ديـگـر آنـان ، مردم ايـران س
ــمارى را در ايـن راه از دست داده بـودند و طـبعا مـى  تحـمـل كرده و عزيزان بى ش
ــنـد امـا هرگز اينچنيـن نشـد .نسل  ــته و دلسرد شـده باش بـايـست به تدريج خس
ــوده امام ايـمان كامـل  ــى امام خمينى به ايـن فرمـ پرورش يـافـته در مكتب الـه
ــداكاري ها و جان  ــج ها و ف ــل زحمـت ها و رن ـــت كه :در جهـان حجـم تحم داش
نثـاري ها ومحروميت ها مناسب حجـم بـزرگى مقصـود و ارزشمندى وعلـو رتـبـه 
ــات عـزاداران  ـــم تـدفيـن به علت شـدت احسـاس ــت پـس از آنـكه مراس آن اس
ـــد كـه مـردم بـه  امـكان ادامـه نيافت ، طـى اطالعيه هاى مـكرر از راديـو اعالم ش
ــــده و زمــان آن بعـدا اعالم  ـــم به بعد مـوكـول ش خانه هايشان بازگردند ، مراس
ــئوالن تـرديـدى نـبـود كه هر چه زمان بگذرد صـدها هزار تـن از ــد. براى مس ش
ــهـرهاى دور راهـى تهران شده اند نيز بر جمعيت   عالقه مندان ديگر امـام كـه از ش
تشييع كننـده افـزوده خـواهـد شـد ، ناگزير در بعدازظهر همان روز مراسم تـدفـين 
بـا همان احساسات و بـه دشـوارى انـجـام شـد كـه گـوشـه هـايـى از اين مـراسـم 
بـه وسـيـله خبرنگـاران بـه جهان مخابره شـد و بدين سان رحلت امام خمينـى نيز 
همچـون حياتـش منـشاء بيـدارى و نهضتـى دوباره شـد و راه و يادش جاودانه گرديد 

چرا كـه او حقيـقت بـود و حقيقت هميشه زنـده است و فناناپذير .چرا كـه او حقيـقت بـود و حقيقت هميشه زنـده است و فناناپذير .

دريچه

ــان  ــى (ره) پايبندى بى نظير ايش ــرد امام خمين ــى هاى منحصر به ف يكى از ويژگ
ــهود  ــان مش به فريضه نماز بود، به نحوى كه اين امر به وضوح در اقوال اطرافيان ايش

است.
در اين باره حجه االسالم سيد حسن خمينى مى گويند: يك خاطره تلخى براى من 
هست، براى دوستان هم تلخ است، اما بگذاريم به حساب مصيبت جده سادات (س). 
روزهاى آخر حيات امام بود، من باالى سرشان بودم و امام از صبح حالشان بد شده بود، 
در روز 13 خرداد من بيرون و مدرسه بودم، آمدم و وارد بيمارستان شدم، ديدم ايشان 

دارند مسئله شرعى را يا مى پرسند يا مى گويند. 
نكته ارتباطش با نماز اينجاست كه ايشان وقتى مسئله را گفت همه را از اتاق بيرون 

كردند، دكترها ماندند. من هم كنار  تخت ايشان روى زمين نشستم.
 امام شروع كردند به نماز خواندن.  پيدا بود همان طور كه روى تخت خوابيده بودند 
حمدو سوره مى خواندند و سبحان اهللا را به لسان مى گفتند و ركوع و سجود را با دست 
انجام مى دهند. به حدى رسيد كه زبانشان در دهانشان نمى چرخيد و حالشان بدتر 
شد. من نگاه مى كردم كه ايشان چه كار مى كنند. ديدم همان موقع با دست تكبير 

نماز مى گفتند. 
ــت خود را تكان مى دادند، معلوم بود كه تكبيرمى گفتند و زبانشان  هر چندگاه دس
ــاعت يك و پانزده دقيقه بود كه سكته اصلى را كردند كه از  نمى چرخيد تا اين كه س
همان 5 دقيقه غير از يكى لحظه ديگر به هوش نيامدند. تا ساعت حدود 10 شب كه 

به رحمت ايزدى رفتند.
ــام را به  ــاعت چهار ام ــد: حوالى س ــن خمينى مى گوي ــيد حس ــالم س حجه االس
ــت در قلب امام بگذارند، از اتاق كه امام را  اتاق عمل بردند كه يك باترى كه الزم اس
ــى سعى مى كرد امام را به هوش  بيرون آوردند دكترى كه آن جا بود، دكتر بى هوش

بياورد. 
امام اصال چشم تكان نمى دادند؛ يك لحظه گفتيم آقا وقت نماز است، امام يك لحظه 

پلك زدند و ديگر هيچ حركتى در صورت ايشان نبود، به جز آن يك لحظه.

ــر امام مى گفتند: امام كم نصيحت مي كردند. از هفت سالگي در تربيت ديني  همس
دقت داشتند؛ يعني مي گفتند از هفت سالگي نماز بخوان. مي گفتند اينها (بچه ها) 
ــدند عادت كرده باشند. من به ايشان مي گفتم  را وادار به نماز كن تا وقتي 9 ساله ش
تربيت هاي ديگر با من، نمازشان با شما، شما بگو، من كه مي گويم گوش نمي كنند. 
خودشان مقيد بودند و مي پرسيدند، اما همين كه بچه ها مي گفتند نماز خوانده ام 

قبول مي كردند و كنجكاوي نمي كردند.    

ــالگى با ايشان بودند، ــاوندان امام كه از پانزده س نوه امام مى گويند: خويش
مى گفتند: «از پانزده سالگى ايشان كه ما در خمين بوديم، آقا يك چراغ موشى 
كوچك مى گرفتند و مى رفتند به يك قسمت ديگر كه هيچ كس بيدار نشود 
و نماز شب مى خواندند.» خانم مى گويند: «تا حاال نشده كه من از نماز شب 

ايشان بيدار شوم.» 
چون چراغ را مطلقا روشن نمى كردند. نه چراغ اتاق را روشن مى كردند، نه 
ــويى را. براى اينكه كسى بيدار نشود،  چراغ راهرو را و نه حتى چراغ دستش
ــير مى گذاشتند كه آب چكه نكند و  هنگام وضوى نماز شب، يك ابر زير ش

صداى آن كسى را بيدار نكند.                                

پايبندى به نماز

كنجكاوي نمي كردند

از پانزده سالگى 
نماز شب مى خواندند

در فاصله ميان فاجعه مدرسه فيضيه و ماه محرم (2 فروردين 
تا 4 خرداد 42) مبارزه امام اغلب در قالب صدور اعالميه هاى 
متعدد بود. فرا رسيدن ماه محرم وضعيت را به يك رويارويى 
ــاى  ــانيد. ايام محرم بهترين موقع براى افش ــترده كش گس
جنايات رژيم و برنامه هاى ضد اسالمى شاه بود. ساواك كه از 
جايگاه ويژه اين ماه اطالع داشت، پيش از آغاز آن، بسيارى 
از وعاظ را احضار و آنان را ملزم كرد كه در محافل و مجالس:

1-عليه شاه سخن نگوييد.
2- عليه اسرائيل مطلبى نگوييد.

3- مرتب به مردم نگوييد كه اسالم در خطر است. 
امام خمينى در نشستى با مراجع و علماى قم پيشنهاد كرد 
در روز عاشورا هر يك از آنها براى مردم و عزاداران حسينى 
ــرده بردارند.  ــخنرانى كرده و از مظالم و جنايات رژيم پ س
امام خود نيز على رغم تهديد رژيم، در ساعت 4 بعد از ظهر 
عاشوراى 42 كه مصادف با 13 خرداد آن سال بود براى ايراد 

سخنرانى به طرف مدرسه فيضيه رهسپار شد.
ــان پس از بيان فجايع دلخراش كربال، حمله دژخيمان  ايش
شاه به فيضيه را به واقعه كربال تشبيه نمود و آن فاجعه را به 
تحريك اسرائيل دانست و رژيم شاه رادست نشانده اسرائيل 
خواند. امام همچنين با اشاره به التزام گرفتن ساواك از وعاظ 
كه به شاه و اسرائيل بدگويى نكرده و نگوييد اسالم در خطر 
ــت: «تمام گرفتارى ها و اختالفات ما در  ــت اظهار داش اس
همين سه موضوع است. اگر ما نگوييم اسالم در خطر است 
آيا در معرض خطر نيست؟ اگر ما نگوييم شاه چنين و چنان 
است آيا اين طور نيست؟ اگر ما نگوييم اسرائيل براى اسالم 
و مسلمين خطرناك است آيا خطرناك نيست؟ و اصوال چه 
ارتباطى و تناسبى بين شاه و اسرائيل است كه سازمان امنيت 
مى گويد از شاه صحبت نكنيد، از اسرائيل صحبت نكنيد؟ آيا 

به نظر سازمان امنيت شاه اسرائيلى است؟»

ــاه را پيش از پيش نزد  سخنان كوبنده و افشا گرانه امام، ش
ــخنرانى در  ــوا كرد. دو روز پس از اين س مردم تحقير و رس
ــاه در منزل  ــتور ش ــحرگاه 15 خرداد 1342 امام به دس س
ــتگير و بالفاصله به تهران آورده  ــكونى خود در قم دس مس
شد. وى را نخست در سلول انفرادى، زندانى و سپس به يك 

پادگان نظامى كه تحت مراقبت كامل بود منتقل نمودند.
چگونگى قيام 15 خرداد

ــت امام در سحرگاه 15خرداد  به دنبال انتشار خبر بازداش
1342 به مناسبت سخنرانى تاريخى امام كه عليه اسرائيل و 
رژيم شاه بوده از نخستين ساعات روز 15خرداد، اعتراضات 
گسترده اى در قم، تهران، ورامين، مشهد و شيراز برگزار شد 

كه با شعارهايى بر ضد شاه و در طرفدارى از امام همراه بود.
مأموران نظامى كه در نقاط مركزى و حساس شهرهاى قم و 
تهران مستقر بودند به روى تظاهر كنندگان آتش گشودند. 
مردم نيز با چوب  و سنگ به دفاع ازخود برخاستند. تظاهرات 
ــه يافت و هزاران نفر از مردم  در آن روز و دو روز بعد نيز ادام
كشته و مجروح شدند. فجيع ترين حادثه، قتل عام دهقانان 
كفن پوش ورامينى بود كه در پشتيبانى از امام راهى تهران 
شده بودند. مأموران نظامى در سر پل باقرآباد با آنها روبه رو 

شده و با سالح هاى سنگين آنها را قتل عام كردند.
ــت وزير، در  ــدا … اعلم نخس ــتن قيام، اس پس از فرو نشس
ــون در روز 17 خرداد 42  مصاحبه اى با روزنامه هرالد تريب
ــر از علما، محاكمه نظامى  تهديد كرد كه امام و برخى ديگ
ــت حكم اعدام آنها صادر شود. شاه  خواهند شد و ممكن اس
نيز دو روز بعد طى سخنرانى بيانات امام و تظاهرات مردم را 
به تحريك و پول بيگانگان- جمال عبدالناصر- دانست زيرا 
جمال عبدالناصر در آن زمان به دليل همكارى شاه و اسرائيل 
روابط خصمانه اى با شاه داشت. در اين راستا رسانه هاى رژيم 
ادعا كردند كه شخصى به نام عبدالقيس از بيروت با هواپيما 

ــده و در گمرك مهرآباد حدود يك  وارد فرودگاه مهرآباد ش
ميليون تومان پول از او به دست آمده و اعتراف كرده كه ناصر 
اين پول ها را براى افراد معينى در ايران فرستاده است. اين 
ادعا مورد انتقاد بسيارى در داخل و خارج از جمله خيلى از 
نشريات خارجى واقع شد و رژيم هيچ دليل و سندى در اين 
ــتگيرى امام ده ها  خصوص ارايه نكرد. چند روز پس از دس
نفر از مراجع و علماى ايران به عنوان اعتراض به دستگيرى 
امام و اعالم پشتيبانى از وى، به تهران مهاجرت كردند. بر اثر 
اعتراض علما و فشار افكار عمومى سرانجام امام پس از دو ماه 
ــت در پادگان نظامى به منزلى در شمال شهرتهران  بازداش
ــت و تحت نظر قرار گرفت. از نخستين ساعات  منتقل گش
روز بعد، مغازه داران تهران و شهرستان ها به مناسبت آزادى 
ــر در مغازه هاى خود پرچم نصب كرده و  ــبى امام بر س نس

چراغانى نمودند و به مردم شيرينى و شكالت دادند.
ــرداد) روزنامه هاى  ــام (12 م ــال ام ــس از انتق ــك روز پ ي
كثير االنتشار كشور چيزى رابه دستور ساواك منتشر كردند. 
تا در نظر مردم چنين وانمود كنند كه انتقال امام از زندان به 
محل جديد به دليل تفاهمى بوده كه ميان ايشان و مقامات 
انتظامى به وجود آمده است. اين خبر شايعه اى بيش نبود و 
امام بعدا پس از آزادى كامل و بازگشت به قم در اولين فرصت 

طى يك سخنرانى آن را به شدت تكذيب كرد.
شاه كه تصور مى كرد با سركوب قيام 15 خرداد، دستگيرى 
امام، كوتاه آمدن برخى از علما و از همه مهم تر شايعه تفاهم 
امام را منزوى ساخته است به تدريج در جهت عادى نشان 
ــدا… علم را در 17  ــرد. از اين رو اس دادن اوضاع حركت ك
ــاخت و وانمود كرد او مسبب حوادث  ــفند 42 بركنار س اس
اخير بوده و عزل وى به دنبال تفاهم با امام تحقق يافته است.

بعد از علم، حسنعى منصور به نخست وزيرى رسيد. او طى 
نطقى با تمجيد از اسالم، از آن به عنوان «يكى از مترقى ترين 

و برجسته ترين اديان جهان» ياد كرد. دو روز پس از سخنان 
منصور امام بدون اطالع قبلى در شب 18 فروردين 43 وارد 
ــتقبال علما و مردم قرار گرفت.  قم شد و به تدريج مورد اس
ــه اى تحت عنوان  ــان روز، روزنامه اطالعات در مقال در هم
«انقالب سفيد شاه وآمريكا» نوشت «چقدر جاى خوشوقتى 
است كه جامعه روحانيت نيز در واكنش اكنون باهمه مردم، 
همگام در اجراى برنامه هاى انقالب شاه و مردم شده است». 
ــام در 21 فروردين طى  امام خمينى در واكنش به اين اته
سخنانى مطالب روزنامه اطالعات را به شدت تكذيب نمود 

و اظهار داشت:
ــرد. من از آن  ــد تفاهم نخواهد ك ــر دار بزنن «خمينى را اگ
آخوندها نيستم كه در اينجا بنشينم و تسبيح به دست بگيرم. 
ــتم كه فقط روزهاى يك شنبه مراسمى انجام  من پاپ نيس
ــم و به امور ديگر كارى  دهم و بقيه اوقات خود سلطانى باش
ــالمى اينجاست بايد اين  نداشته باشم. پايگاه استقالل اس

مملكت را از اين گرفتارى ها نجات داد.
آثار قيام 15 خرداد

به طور كلى قيام 15 خرداد آثار عمده اى از خود برجاى نهاد:
1-رهبرى حركت هاى مخالف رژيم را به مذهبى ها منتقل 

كرد و چپى ها را به حاشيه راند.
2-كشتار مردم در قيام 15 خرداد، چهره مزدورانه شاه را كه تا 
آن زمان تقصيرها را به گردن نخست وزيران مى انداخت افشا 
ــت  نمود و انقالبيون پس از آن به راه هاى اصالح طلبانه پش

كرده سرنگونى نظام سلطنتى را خواستار شدند.
3-از آن پس طرد همه قدرت هاى بيگانه از ايران مورد توجه 
ــرانجام قيام 15 خرداد و نقطه آغاز نهضت  قرار گرفت و س
ــد. از آن پس انجمن هاى  بازگشت به خويشتن در كشور ش
ــالمى در نقاط مختلف پديد آ مدند و جو غير اسالمى در  اس

دانشگاه ها و ديگر مجامع به آرامى شكسته شد.

قيام 15 خرداد

سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) تسليت باد؛

عــروج  ملكوتــى امـام خوبـى ها



خبر

نخستین قرارداد خارجی پس��ابرجام در استان اصفهان بین شرکت 
هلدینگ »اس ام اس« آلمان و گروه صنعتی تامکار اصفهان به امضا 

رسید.
این قرارداد بین ش��رکت هلدینگ اس ام اس آلم��ان به عنوان یکی 
از بزرگ ترین و پیشرفته ترین ش��رکت های فوالدی جهان و گروه 
صنعتی تامکار اصفهان در راستای انتقال فناوری، تولیدات فوالدی 
جدید و اجرای طرح های توس��عه فوالد در حضور استاندار اصفهان 

به امضا رسید.
اس��تاندار اصفهان گفت: انعقاد این قرارداد به سه دلیل حائز اهمیت 
است؛ چرا که اصفهان قطب تولید فوالد کشور است، بسیاری از این 
کارخانه ها در اصفهان مس��تقر هستند و این اس��تان بهترین مکان 

برای اجرای طرح های توسعه فوالد و ساخت تجهیزات فوالد است.
رس��ول زرگرپور ورود و انتقال فن��اوری به ایران را یک��ی از اصولی 
برشمرد که جمهوری اسالمی ایران به آن پایبند است و افزود: اعتقاد 
داریم که فناوری باید با محیط زیست سازگار باشد و این قرارداد در 

راستای این اصل اجرا می شود.
وی با بیان اینکه شرکت هلدینگ اس ام اس آلمان، نخستین گروهی 
اس��ت که تفاهمنامه ها و قرار دادهای خود را در ش��رایط پسابرجام 
اجرایی می کند، اظهار کرد: اگر قبل از پایان سال کلید این کار زده 
ش��ود می توان گفت که آلمان ها در همه مراحل جزو نخس��تین ها 

هستند.
وی افزود: در یک س��ال گذش��ته بیش از یکصد گ��روه اقتصادی از 
کشورهای مختلف به اصفهان سفر کرده اند و این نخستین قرارداد 
خارجی است که به مرحله اجرا رسید و نشان می دهد که دیگر کارها 

نیز قابلیت اجرایی دارد.
اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه این قرارداد به منظور تأمین مصالح 
 و تولی��د نخواهد ب��ود، تاکید کرد: در ای��ن قرارداد انتق��ال فناوری

 مد نظر است.
بورکهارد دامن مدیر ش��رکت هلدینگ اس ام اس آلمان نیز با اشاره 
به س��وابق اجرایی این گروه در کارخانه های ب��زرگ فوالد در ایران 
همچون ف��والد مبارکه، گفت:  آم��اده ارایه فن��اوری در بخش های 
طراحی، مهندسی و ماشین آالت بخش های مختلف خطوط تولید 

فوالد در ایران هستیم.
ش��رکت هلدینگ اس ام اس آلم��ان به عنوان یک��ی از بزرگ ترین 
ش��رکت های فوالدی دنیا، بیش از 140 س��ال س��ابقه فعالیت در 
 حوزه س��اخت ماش��ین آالت صنایع متالوژی دارد و بزرگ ترین و 
پیشرفته ترین کارخانه های تولید فوالد در ایران را اجرا کرده است.

ش��رکت تامکار در س��ال 1368 فعالیت خود را در زمینه طراحی و 
ساخت ماشین آالت صنعتی، با هدف ارایه خدمات مختلف به صنایع 

کشور آغاز کرد.

استاندارخبر داد؛

 امضای نخستین قرارداد پسابرجام 
با یک شرکت آلمانی در اصفهان

شهردار اصفهان در ویژه برنامه »شبی با هنرمندان شهر فیروزه ای« 
در جمع صمیمی بیش از 300 هنرمند رشته های مختلف هنری 

حاضر شد و به دغدغه ها و مطالبات آنها پاسخ گفت.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری اصفهان، پس از 
شکل گیری گفتمان جدید اصفهان، تجلیل از بزرگان و هنرمندان 
به عنوان اصفهان سازان و کارشناسان عرصه مکتب جدید اصفهان، 

در اولویت برنامه مدیران شهری قرار گرفت.
از همین رو دکتر مهدی جمالی نژاد، شهردار کالنشهر اصفهان در 
راس��تای افزایش ارتباطات و همدلی هر چه بیشتر با هنرمندان و 
بزرگان شهر، توجه ویژه ای به این موضوع دارد و هر هفته در کنار 
دیدار و تجلیل از هنرمندان در قالب آیین سپاسگزاری شهر خالق، 

از هنرمندان و بزرگان شهر تقدیر می کند.
در همین راستا، شهردار اصفهان در ویژه برنامه »شبی با هنرمندان 
شهر فیروزه ای« در جمع بیش از 300 هنرمند رشته های مختلف 
هنری حاضر ش��د و در یک جمع صمیمی که ب��ا حضور اعضای 
شورای اسالمی ش��هر و مدیران ش��هری اصفهان برگزار شد، به 
شنیدن و صحبت پیرامون دغدغه ها و مطالبات هنرمندان درباره 

اصفهان پرداخت.
نکته قابل توجه در این گردهمایی بزرگ هنری، حضور همه اقشار 
و اهالی مختلف هنر بود؛ مقوله ای که به نوعی این جلسه را منحصر 
به فرد کرد و حاصلش را فارغ از افزایش همدلی و همزبانی بین تیم 
مدیریت شهری و هنرمندان، به جلس��ه هم اندیشی و بیان نقطه 

نظرات پیرامون اصفهان جدید نزدیک کرد.
ش��هردار اصفهان در این برنام��ه، دقایقی مخاط��ب صحبت ها و 
دغدغه های هنرمندان بود و پس از هم کالمی با آنها، نکات مختلف، 
مطالبات و دغدغه های آنها برای شکل گیری مکتب جدید اصفهان 

را دریافت می کرد.
هنرمندان و بزرگان حاضر در برنامه نیز با ابراز خوشحالی به خاطر 
برگزاری چنین برنامه ای توسط شهردار اصفهان تأکید می کردند 
که توجه به هنرمندان و بزرگان شهر به عنوان اصفهان سازان قدیم 
می تواند در شکل گیری مکتب جدید اصفهان موثر باشد؛ چرا که 
هنرمندان و بزرگان ش��هر با خالقیت و ابتکار خ��ود از روش های 
خالقانه برای بهبود س��رعت ایجاد مکتب جدید اصفهان استفاده 
می کنند.فضای باغ مسکین اصفهان در برنامه »شبی با هنرمندان 
شهر فیروزه ای« فضای متفاوتی بود چنانچه هنرمندان هر شاخه 
هنری به صورت گروهی دور یک میز جمع شده بودند تا از خاطرات 
و آنچه سبب اعتالی هنرشان در اصفهان می شود، سخن بگویند، 
اما آنچه در ای��ن برنامه بیش از ه��ر چیز جلب توج��ه کرد، بیان 
دغدغه های هنرمندان بود که آنها را به باغ مسکین کشانده بود تا از 

این رهگذر برای اعتالی شهرشان سخن به میان آورند.
هنرمندان بهترین حامیان گفتمان دانش محوری

دکتر مهدی جمالی نژاد، هنرمن��دان را بهترین حامیان گفتمان 
جدید دانش محوری در اصفهان توصیف کرد و گفت: اصفهان مرکز 

نوآوری خاورمیانه است و به جای صنایع، هنرمندان به عنوان نماد 
برجستگی محسوب می شوند. وی با اشاره به اینکه پویا کردن فضای 
ش��هری در اصفهان و توجه عموم مردم جامعه به این امر نیازمند 
پویایی و نشاط هنرمندان و نخبگان جامعه است، اظهار کرد: از این 
رو برای تحقق این امر برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی 
در دستور کار قرار گرفته تا به خوبی بتوان آینده درخشانی را برای 

اصفهان ایجاد کرد.
شهردار اصفهان چشم انداز اصفهان را تبدیل آن به شهری بر پایه 
ارزش های ایرانی - اس��المی با مردمی متعهد، بانشاط و نمونه در 
مسئولیت پذیری شهری عنوان و بیان کرد: برای تحقق این امر تنها 
مدیران ش��هری نمی توانند تاثیرگذار باشند و همدلی و همراهی 
دیگر مدیران، هنرمندان و نخبگان می تواند در این زمینه تاثیر به 
سزایی داشته باش��د.جمالی نژاد خوانش جدید را الزمه شکوفایی 
مجدد اصفهان عنوان و ابراز کرد: از این رو باید گذشته را بررسی و 
اشتباهاتمان را برطرف کنیم تا بتوانیم به شهری توانا برسیم. وی 
هنرمندان را بهترین حامیان گفتمان جدید دانش محوری در شهر 
اصفهان توصیف و بیان کرد: باید توجه داش��ت که امروز اصفهان 
مرکز نوآوری خاورمیانه اس��ت، در عصر حاضر دیگر کارخانه های 
بزرگ صنعتی مالك ارزش و پیش��رفته بودن شهر نیستند، بلکه 
هنرمندان و آثار فرهنگی و هنری شهرها به عنوان نماد برجستگی 

و ارزش شهر محسوب می شوند.
شهردار اصفهان ش��هر را دارای دو بعد روح و جسم خواند و گفت: 
جسم شهرها را ساختمان ها و بناهای موجود در آن و روح آن را نیز 
خالقان این بناها تش��کیل می دهند که در بازه های زمانی زیادی 
نس��بت به روح ش��هر غافل بوده ایم و از این پس باید بیشتر به آن 
اهمیت دهیم. وی با بیان اینکه یکی از چش��م اندازهای اصفهان 
رساندن این شهر به ترازهای جهانی در همه ابعاد است، اضافه کرد: 
طی دو هفته گذشته با شهردارانی از شهرهای بزرگ جهان دیدار 

داشته ایم و در آینده نیز میزبان شهرداران پاریس و لندن خواهیم 
بود و در این راس��تا باید یادآور شوم که ش��هرداران این شهرهای 

جهانی به داشته های اصفهان غبطه می خورند.
در ادامه این نشست صمیمی، برخی هنرمندان از رشته های مختلف 
به نمایندگی از هنرمندان حاضر در این نشست، پشت تریبون رفته 
و دغدغه های هنری خود را برای ش��هردار، اعضای شورای شهر و 

مدیران شهری مطرح کردند.
 اهل قلم نیاز به فضایي آرام برای کار دارند

پانته آ صفایي استاد برجسته ادبیات در این نشست صمیمی گفت: 
اهل قلم ابزارشان قلم است و انتظارات زیادي ندارند اما انتظارات 
کوچکي مانند امنیت کاري دارند تا بتوانند کارشان را انجام دهند. 
وي با بیان اینکه ش��هردار اصفهان به دنبال رس��یدن این شهر به 
ترازهاي جهاني است، افزود: در سطح جهاني کاري که مسئوالن 
براي حمایت از اندیشمندان مي کنند، فراهم کردن آرامش آنها و 

فضایي است که بتوانند بدون دغدغه به کار خود بپردازند.
 توجه به هنرمندان الزمه ایجاد شهري نمونه است

قاسمي استاد برجسته موسیقي نیز در ادامه اظهار کرد: دیدارهاي 
حضوري ش��هردار با هنرمندان و تجلیل و احت��رام به هنرمندان 
در بخش هاي مختلف هن��ري گویاي توجه آق��اي جمالي نژاد به 
هنرمندان و بزرگان این شهر است که نشان از تفکر شهردار محترم 
به زیرساخت هاي اجتماعي جهت ایجاد یک شهر نمونه دارد. وي 
تصریح کرد: حتي در برخي از ابعاد مانند هنر موسیقي که متولي 
آن نهاد دیگري اس��ت با توجه خاص به ش��رایط بس��یار سازنده 
برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت را برنامه ریزي کرده که ش��اهد 

آغاز فعالیت هاي موثر و محسوس آنها هستیم.
این استاد موسیقی ادامه داد: اختصاص هنرسراي خورشید به دفتر 
موسیقي از سوي ش��هرداري اصفهان شرایط مستند و سازنده اي 
را در حوزه موس��یقي تبیین کرده که جاي تشکر و قدردانی دارد. 

وي در ادامه به نیازهاي جامعه موس��یقي اصفهان اش��اره کرد و 
افزود: حمایت و رفع مش��کل کار آموزش��گاه هاي موس��یقي در 
اماکن مس��کوني، تخصیص درآمد حاصل از درصد فروش بلیت 
کنسرت هاي موس��یقي به دفتر تخصصي موس��یقي هنرسراي 
خورشید جهت حمایت از موسیقي س��نتي و کالسیک، تعامل و 
همکاري فرهنگي شهرداري هاي مناطق با آموزشگاه هاي موجود 
آن منطقه جهت تثبیت آموزش��گاه هاي مجاز، تعامل و همفکري 
هر چه بیش��تر در ایجاد مدیریت متمرکز موسیقي در هنرسراي 
خورشید، تعامل هر چه بیشتر عوامل فرهنگي شهرداري با آیات 
عظام در تبیین جایگاه هنر و موسیقي در جامعه اسالمي، برگزاری 
کنس��رت هاي عمومي و ... از جمل��ه مهم تری��ن نیازهاي جامعه 

موسیقي اصفهان است که باید به آنها توجه شود. 
 نگذاریم چشمه هنر نیز مانند زاینده رود خشک شود

هوشنگ جمشیدیان استاد پیشکسوت هنرهاي نمایشي نیز در این 
نشست گفت: روزگاري مردم اصفهان فکر نمي کردند که خشکي 
زاینده رود را به چشم ببینند و خداوند روزي را نیاورد که چشمه هاي 
هنر این شهر خش��ک ش��ود.وی اظهار کرد: هنرمندان اصفهان 
ستون هاي نور براي این شهر هستند، جا دارد از برگزارکنندگان 

مراسم شبي با هنرمندان شهر فیروزه اي قدردانی ویژه ای کنیم.
 اصفهان شهري انسان محور و فرهنگ محور است

همچنین درویشي استاد پیشکس��وت و برجسته معماري در این 
نشست گفت: اصفهان شهري انسان محور و فرهنگ محور با بافتي 
ارگانیک و مهندسي ش��ده اس��ت.وی اظهار کرد: قدرشناسي از 
زحمات افرادي که امروز این ش��هر یگانه را اداره مي کنند، سبب 
دلگرمي آنها در مقاب��ل انتقادهاي مغرضان��ه و هدفمند گروهي 
متخلف سودجو است.این پیشکسوت معماری با بیان اینکه شهر 
اصفهان یکي از شهرهاي تمیز جهان است که این موضوع ادعاي 
کمي نیست، تصریح کرد: ایجاد و نگهداري فضاي سبز این شهر از 
افتخارات مردم این شهر است، امید است هر روز با نگاه بهتر و توجه 
به اصول زیست محیطي، زحمات افرادی که براي این شهر تالش 

مي کنند را پاس داریم.
 هنر اصفهان تجلي توحید و معرفت الهي

استاد نگارگری اصفهان نیز در ادامه طی صحبت هایی لزوم استفاده 
از هنر هنرمندان اصفهانی در ساخت و ساز شهری را امری مهم و 
تاثیرگذار خواند و گفت: از این رو باید تفاهم نامه ای با سازمان نظام 

مهندسی منعقد شده و این پیشنهاد عملیاتی شود.
مجید صادق زاده اشاره به اینکه اصفهان یکی از امن ترین شهرهای 
جهان برای خلق و نگهداری آثار هنری است، اظهار کرد: باید توجه 
داشت که طی س��الیان گذش��ته آثار هنری زیادی در شهرهای 
مختلف اسالمی جهان از جمله موزه بغداد، موزه مصر و افغانستان 
نابود شده اند و این افتخار ماست که هنر اصفهان با توجه به توحید و 
معرفت الهی که در آن موج می زند، همواره محفوظ مانده و از دست 

غارتگران به دور بوده است.
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استاندار خبر داد:

کشف ساالنه ۴۰ تن مواد مخدر
در استان اصفهان

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان؛

پروازهای  مستقیم
 به کویت، وین و ایروان

توجه رسانه ملی به کمپین سه شنبه های بدون خودرو؛

شهردار اصفهان
چهره شاخص اجتماعی کشور شد

استاندار اصفهان از کش��ف ساالنه 40۲ تن مواد 
مخدر در استان اصفهان خبر داد.

رسول زرگرپور در گردهمایی اندیشه نو و تجلیل 
از خیران مبارزه با مواد مخدر با اش��اره به اینکه 
از نظر رهبر معظم انقالب س��ه آسیب اجتماعی 
در کش��ورمان جزو اولویت ها به شمار می رود، 
اظهار داشت: حاشیه نش��ینی در شهرها، طالق 
و مواد مخدر سه آس��یب اجتماعی مورد دغدغه 

ایشان است.
وی ادامه داد: در س��ال های گذش��ته از هر 1۲ 
ازدواج یک طالق رخ می داد اما در حال حاضر از 
هر چهار ازدواج یک مورد به طالق ختم می شود.

استاندار اصفهان با اشاره به مبارزه با مواد مخدر، 
گفت: باید برای مقابله با این آس��یب اجتماعی، 

اول وضعیت را تثبیت و بعد آن را کاهش دهیم.
وی با اشاره به نرخ 1/9درصدی اعتیاد در استان 
اصفهان، تصریح ک��رد: ۵0 درص��د زندانیان در 

استان اصفهان، مجرمان مواد مخدر هستند.
زرگرپ��ور بی��ان داش��ت: ن��رخ اعتی��اد در بین 

دانشجویان استان اصفهان به ویژه در بخش مواد 
مخدر صنعتی در حال افزایش است که در همین 

زمینه بانوان نیز از این آسیب در امان نبوده اند.
وی با بیان اینکه تالش ما هرچه بیشتر هم باشد 
قاچاقیان مواد مخدر از ما جلوتر هس��تند، اظهار 
داش��ت: رویه دولت در این زمینه تغییر کرده و 

محور کار بر پیشگیری است.
زرگرپور تصریح داش��ت: هر س��ال در اس��تان 
اصفهان 40 تن مواد مخدر کش��ف می شود که 
این میزان 1۵ درصد از مواد مخدری اس��ت که 

وارد کشور می شود.
وی ادامه داد: کشف باالی مواد مخدر در استان 
اصفهان ناش��ی از جدیت مس��ئوالن در راستای 

مبارزه است.
اس��تاندار اصفهان اضافه کرد: کار فرهنگی یکی 
از موثرترین روش ها در راس��تای مبارزه با مواد 
مخدر است که پیشگیری و مردمی کردن مقابله 
دو راهکار کنونی دولت برای کاهش این آسیب 

اجتماعی است.

 مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان گفت: تاخیر 
در ورود پروازه��ای مقاص��د مختلف ب��ه اصفهان، 
بیش��ترین علت تاخیر پروازهاس��ت ک��ه البته این 
تاخیرها در سفر گردشگران خارجی تاثیری نداشته 

است.
علی قاس��م زاده اظهار کرد: ورودی گردشگران در 
سال 1393 به فرودگاه اصفهان حدود 67 هزار نفر 
بوده و این تعداد در سال 94 با 3۲ درصد افزایش به 
حدود ۲۲0 هزار نفر رسیده است. وی افزود: بیشتر 
مسافران و گردشگران خارجی ورودی به فرودگاه 

اصفهان از کشورهای ترکیه و عراق بوده اند.
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان به تسهیالت 
ویژه ای که در فرودگاه اصفهان به گردشگران ارایه 
می ش��ود اش��اره و اضافه کرد: صدور روادید و بیمه 
گردشگری تسهیالت ویژه ای هستند که در فرودگاه 
اصفهان ارایه می ش��ود. همچنین وی��زا به صورت 
توریستی و تجاری از فرودگاه اصفهان از سال 1386 

صادر می شود.
قاس��م زاده پیرامون تاخیرها و لغو پروازها که مورد 

انتقاد اس��تاندار اصفهان نیز بوده است، خاطرنشان 
کرد: بیش��ترین عل��ت تاخیره��ا، تاخی��ر در ورود 
پروازهایی از مقاصد مختلف به اصفهان بوده است. 
گاهی پایین بودن دید افقی ف��رودگاه نیز در فصل 
پاییز و زمستان در بروز تاخیرها و یا لغو پروازها تاثیر 
داش��ته که با تجهیز فرودگاه اصفهان به دس��تگاه 
RVR تعداد این تاخیرها کاهش یافته است. وی با 
بیان اینکه وجود این تاخیرها در س��فر گردشگران 
خارجی تاثیری نداشته است، گفت: در حال حاضر 
فرودگاه اصفهان به کشورهای ترکیه، عراق، کویت 

و امارات متحده عربی پرواز مستقیم دارد.
مدیرکل فرودگاه های اس��تان اصفهان اظهار کرد: 
پرواز در مسیر وین – اصفهان – وین توسط شرکت 
اتریش ایر از ۲۵ ش��هریور، پرواز در مسیر کویت – 
اصفهان – کویت توسط ش��رکت الجزیره کویت از 
1۲ تیرماه س��ال جاری و همچنین برقراری پرواز 
در مسیر اصفهان – ایروان – اصفهان توسط شرکت 
هواپیمایی نفت و شرکت هواپیمایی تابان از اواخر 

خرداد ماه سال جاری انجام خواهد شد.

س��ردبیر برنامه »حاال خورش��ید« گفت: شهردار 
اصفه��ان از بی��ن چهره های ش��اخصی همچون 
کم��ال تبری��زی، علی پروی��ن و علیرض��ا قربانی 
 ب��ه عن��وان چه��ره ش��اخص اجتماع��ی برنامه 

»حاال خورشید« معرفی شد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری 
اصفهان، سه ش��نبه های بدون خودرو در اصفهان 
توجه جامعه رسانه ای کشور را نیز به خود معطوف 
س��اخت و از این رو تجلیل این حرکت فرهنگی و 
اجتماعی که در قالب پویش مردمی جریان یافته 
در رس��انه  ملی نیز انجام شد که در نهایت به دلیل 
توجه و همراهی ش��هردار اصفهان در این حرکت 
مردمی، دکتر جمالی نژاد به عنوان چهره شاخص 

اجتماعی کشور شناخته شد.
از ای��ن رو محدث��ه س��نایی فر در گفت وگوی��ی 
با خبرنگار اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری 
اصفهان با اش��اره به انتخاب ش��هردار اصفهان به 
عنوان چهره ش��اخص ام��روز وی��ژه برنامه »حاال 
خورش��ید« اظهار داش��ت: ای��ن برنامه ه��ر روز 

چهره های شاخص خبری روز گذشته برنامه  خود 
در همه زمینه های اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی، 
اجتماعی و هنری را بررس��ی کرده و در نهایت از 
بین آنها یک نفر را به عنوان چهره شاخص معرفی 

می کند.
وی افزود: ش��هردار اصفهان به دلی��ل همراهی با 
مردم در حرکت اجتماعی پویش مردمی )کمپین( 
سه شنبه های بدون خودرو به عنوان چهره شاخص 

انتخاب شده است.
سردبیر برنامه »حاال خورش��ید« با اشاره به اینکه 
ارزیابی شخصیت ها در این برنامه توسط اتاق فکر 
۲1 نفره که ش��امل برترین  خبرنگاران حوزه های 
مختلف خبری می ش��وند، صورت می گیرد، ادامه 
داد: چهار چهره ش��اخص از جمل��ه دکتر مهدی 
جمالی نژاد ش��هردار اصفه��ان، علیرض��ا قربانی 
خواننده، کمال تبریزی کارگردان س��ینما و علی 
پروین مربی و پیشکسوت فوتبال در اتاق فکر مورد 
بررسی قرار گرفته که در نهایت شهردار اصفهان به 

عنوان چهره شاخص معرفی شد.

معاون فرهنگی،اجتماعی ش��هرداری اصفهان 
گفت: بی��ش از چهل میلیارد توم��ان از بودجه 

شهرداری به مساجد تعلق دارد.
 علی قاسم زاده اظهار کرد: شهرداری اصفهان 
 نس��بت به مس��ایل مس��جد محوری احتمام 
ویژه ای دارد و در چش��م اندازهای ش��هرداری 
اصفهان، این ش��هر را به عنوان شهری مسجد 
محور معرفی کرده اند. وی با اش��اره به کمبود 
مس��جد در ش��هر اصفهان بیان داشت: احداث 
مسجد در مناطقی که مسجد ندارند و یا کمبود 
مس��جد وجود دارد به صورت مشارکتی توسط 
ش��هرداری انجام می گیرد. م��الك قیاس در 
بررسی نیاز به مس��جد دسترسی تا شعاع ۵00 
متری اس��ت، امروز در برخی مناطق از ش��هر 
اصفهان این تراکم و دسترسی وجود دارد، اما در 
مناطقی نیز با کمبود مسجد روبه رو هستیم، که 
شهرداری آماده اس��ت تا همکاری الزم در این 

زمینه را انجام دهد.
معاون فرهنگی،اجتماعی ش��هرداری اصفهان 

در م��ورد مرم��ت و نگهداری مس��اجد کنونی 
 اذعان داشت: با توجه به اولیت بندی، از جمله 
ایزوگام، نما، ایمنی و مانند آن، ترمیم مساجد 
 با بودج��ه ای بالغ ب��ر 7 میلیارد توم��ان انجام 

می گیرد.
وی ادامه داد: ورودی مساجد زیباسازی، و معابر 
ورودی و محوطه های پیرامونی مس��اجد طی 

برنامه ریزی اصالح خواهند شد.
وی در مورد توس��عه مس��اجد بیان داشت: در 
راستای کمک به توسعه مس��اجد، آن دسته از 
مساجدی که قصد دارند در زمینه های مختلف 
فرهنگی فعالیت داش��ته باش��ند و قصد خرید 
خانه های اطراف مس��جد را به منظور توس��عه 
مس��جد دارند، تحت حمایت ش��هرداری قرار 
می گیرن��د. در حوزه نرم اف��زاری نیز در ردیف 
بودجه شهرداری، جهت مساعدت به مجموعه 
های فرهنگی مبالغی در نظر گرفته شده که در 
صورت آنکه مسجدی قصد انجام کار فرهنگی 
از جمله کالس های آموزشی و جشن را داشته 

باشد مورد حمایت شهرداری واقع شود. 
وی در پایان افزود: ش��هرداری خ��ود به عنوان 
بزرگ ترین برگزار کننده نم��از جماعت عمل 
می کند و امروزه در حدود 90 امام جماعت در 
ساختمان های ش��هرداری نماز جماعت اقامه 

می کنند .

معاون هنری س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان گفت: استان اصفهان قطب 
هنر ایران است و در قله های هنر ایران می درخشد، 
نطنز نی��ز جزو مناطقی اس��ت که از لح��اظ نیروی 
انسانی و فکری جزو شهرستان های برخوردار است.

حس��ینعلی آقاییان زاده در آیین »سپاس هنرمند« 
نطنز ک��ه در فرهنگس��رای کوث��ر برگزار ش��د، با 
تقدیر و تش��کر از مس��ئوالنی که نگاهشان، نگاهی 
فرهنگی اس��ت اظهار کرد: اگر قرار است توسعه ای 
در شهرس��تان به وجود بیاید قطعا از مسیر فرهنگ 
و هنر می گذرد. وی افزود: م��ا در جامعه امروزی در 
حال گذار از جامعه صنعتی، فرا صنعتی و اطالعاتی 
هستیم و بسیاری از جوامع در دنیا از آن گذشته اند 
و وارد جامعه ای ش��دند ک��ه در آن خالقیت، دانش 
و آگاهی حرف اول را می زند و این ها منش��أ قدرت 

هستند.
معاون هنری س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی اس��تان اصفهان تصریح کرد: کشورهای 
توسعه یافته مبنای توسعه خود را بر اساس خالقیت، 

هنر، دانش و آگاهی گذاش��تند به طوری که آمریکا 
س��ال ۲0۵0 را بر مبنای اقتصاد هنر گذاشته و نگاه 
آن ها به هنر فراتر از نگاهی است که ما داریم. برخی 
هنر را به عن��وان مفهوم تفریحی و حاش��یه ای نگاه 
می کنند.وی اضافه کرد: هن��ر در دنیا به عنوان یک 
متن و نقطه توسعه مطرح اس��ت و بنده خواستارم 
دوستان و سیاست گذاران در شهرستان، هنر را یکی 
از محورهای توسعه نگاه کنند و آن را ابزاری جهت 
نجات حوزه های سیاس��ی، اقتص��ادی و اجتماعی 

بدانند.
آقایی��ان زاده بیان کرد: اس��تان اصفهان قطب هنر 
ایران است و با توجه به شاخص های آن در قله های 
هنر ایران می درخشد و همچنین نطنز جزو مناطقی 
است که خوش��بختانه ازلحاظ نیروی انسانی فکری 
جزو شهرستان های برخوردار است. وی افزود: به نظر 
بنده وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ثروتمندترین 
وزارتخانه است چراکه هنرمندانی دارد که هرکدام 
به اندازه یک کشور ارزش دارند و هنرمندان به عنوان 

یک سرمایه معنوی و توسعه آور به حساب می آیند.

معاون هنری س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی اس��تان اصفهان تأکید کرد: اداره فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی حرکت��ی را آغاز ک��رده و محور 
برنامه های خود را بر اس��اس هنرمن��د محوری قرار 
داده است و در راستای شناخت هنرمندان و معرفی 
آن ها به جامعه فعالی��ت می کن��د. وی اضافه کرد: 
در جش��ن س��ینمایی اس��تان اصفهان، از ۲۵0 نفر 
هنرمندان این اس��تان تجلیل ش��د که در تراز اول 
سینمای ایران بودند و همچنین در حوزه موسیقی 

نیز استان اصفهان صاحب مکتب است.
معاون هنری س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه یکی از 
دغدغه ه��ای اصل��ی مق��ام معظم رهب��ری تهاجم 
فرهنگی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: امروز اصلی که 
نس��ل جوان را در مباحث تهاج��م فرهنگی تهدید 
می کند موضوع بی هویتی است و اگر جوان احساس 
کند پشتیبانی قوی ندارد، در اولین تهاجم فرهنگی 
شخصیت خود را از دست می دهد و به نیروی مخالف 

با فرهنگ جامعه تبدیل می شود.

 معاون فرهنگی،اجتماعی شهرداری:

اصفهان به شهری مسجدمحورتبدیل می شود
معاون  هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

استان اصفهان در قله های هنر ایران می درخشد

به دعوت شهردار اصفهان؛

هنرمندان  شهر فیروزه ای در باغ مسکین
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 ماجرای رسیدن دوباره محمد نصیری 
به مدال المپیکش

والیبال انتخابی المپیک - ژاپن؛

المپیک پشت دیوار بلند چین

پیشکسوت وزنه برداری ایران گفت: فردی با گذشتن از پول خود مدال المپیکم را 
که خریده بود، به من پس داد و دلم را شاد کرد.

محمد نصیری درباره باز پس گرفتن مدال المپیک خود، بیا ن  کرد:30 –40 سال 
پیش تمام زندگی من را دزد برد. آقایی از اصفهان در اینترنت مدال نقره المپیک 
1972 مونیخ من را به قیمت10 هزار دالر خرید. پس از آ ن با من تماس گرفت که 
اگر مدال را می خواهم پول را بدهم و آن را پس بگیرم. من هم پاس��خ دادم که این 
مدال دیگر به درد من نمی خورد، زیرا افتخارات در تاریخ ثبت شده است. پولی هم 

ندارم که بابت آن پرداخت کنم بنا بر این نوش جانت.
 او ا دا مه  داد: مرتضی س��یف زاده از پیشکس��وتان و ز نه بر د ار ی اصفه��ان با این آقا 
صحبت کرد مبنی بر این که نصیری پولی ندارد بابت مدال پرداخت کند، بنا بر این 
 مردانگی کند و در یک مس��ابقه بین المللی آن را به من پس بدهد. واقعا دس��تش 

درد نکند که دل من را شاد کرد.
نصیری در پاسخ به این پرسش که آیا10 هزار دالر به آن فرد پرداخت شد، گفت: 
 خیر. او با مردانگی از پول خود گذشت و واقعا احس��اس خوشحالی همراه با گریه 
به من دست داد. بعد از 44 سال دوباره آیان مدال المپیک را بر گردن من انداخت.

نصیری در مورد علت عالقه زیاد تاماش آیان به او بیا ن  کرد: آیان عاش��قانه من را 
 دوس��ت دارد. من یک رقیبی از مجارستان داش��تم که هموطن آیان بوده است و

 آیان در جریان ر قا بت ما دو نفر از ابتدا بود. از این رو به من عشق می ورزد و حتی 
عنوان کرده که الگوی زندگی اش هستم.

پیشکسوت و ز نه بر د ار ی ایران درباره این که رضازاده گفته است بدون دعوت نامه 
 به مسابقات آمده اس��ت، تصریح کرد: او چهار س��ال هیچ کدام از پیشکسوتان را 
به فدراس��یون راه نداد و پیشکس��وتان را بیرون کرده بود. واقعا نمی دانم که چه 

چیزی باید بگویم.

تیم ملی والیبال ای��ران در چهارمین دیدار خ��ود در رقابت های انتخابی 
المپیک به مصاف ژاپ��ن رفت و در یک ب��ازی مهیج و حس��اس، میزبان 

مسابقات را شکست داد تا با روحیه ای باال آماده نبرد مقابل چین شود.
تیم های ملی والیبال ژاپن و ایران از س��اعت 14:4۵ دیروز در چارچوب 
رقابت های انتخاب��ی المپیک دیدار خود را در س��الن مترو پولیتن توکیو 
برگزار کردند که این بازی مهیج را تیم کشورمان 3 بر یک برنده شدند و 3 

امتیاز به جمع امتیازات خود اضافه کردند. 
شاگردان لوزانو ست های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با امتیازات 2۵ بر 
20، 2۵ بر 22 و 27 بر 2۵  پیروز شدند و ست دوم را 2۵ بر 19 به میزبان 

واگذار کردند.
 تیم ملی ایران س��اعت ۸:2۵ امروز دیداری حس��اس براب��ر چین برگزار 
می کند. تیم چین با کیفیت باالیی که از خود به نمایش گذاش��ته اس��ت 

رقیب اصلی ایران برای کسب سهیمه آسیا محسوب می شود.

سیری در دنیای ورزش

 ج�ک بوتلن�د: دروازه ب��ان 23 س��اله انگلیس��ی 
اس��توک س��یتی فصل فوق العاده ای را پش��ت س��ر 
گذاش��ت. او در 31 بازی فصل 31 گل دریافت کرد و 

10 بازی هم کلین شیت کرد.
انگلیس  بوتلند در دیدار دوس��تانه 

براب��ر آلم��ان از ناحیه قوزک 
پای راست آسیب دید.

دنی کارواخال: مدافع 
اس��پانیایی  راس��ت 
رئ��ال مادری���د در 
دی��دار فینال لیگ 
اروپ��ا  قهرمان���ان 
آس���یب دی���د و 
اسپانیا  نتوانس��ت 
را در یورو همراهی 

او 24 س��اله  کن��د. 
 اس��ت و در30 ب��ازی 

در لیگ قهرمان و اللیگا 
به میدان رفت.

رافائل واران: دیگر بازیکن آسیب 
دیده از ر ئال  ماد رید است. مدافع فرانسوی 

نه تنها فینال لیگ قهرمانان اروپا را از دس��ت 
داد بلکه نمی تواند کشورش را نیز همراهی 

کند. او در اللیگا 26 و در لیگ قهرمانان 
اروپ��ا در هف��ت بازی به می��دان رفت. 
مداف��ع مادری��د برای ق��رار گرفتن در 
 ترکی��ب اصلی با په پ��ه در ر قا بت بود. 
23 س��اله اس��ت و مهره کلیدی برای 

دیدیه دشان محسوب می شد.
ونسان کمپانی: کاپیتان منچسترسیتی 

در دی��دار برگش��ت نیم��ه نهای��ی لی��گ 
قهرمانان اروپا در سانتیاگوبرنابئو برابر مادرید 

آس��یب دید و از میدان بیرون رفت و یورو را نیز 
از دست داد.

بلژیک ک��ه در رویای فت��ح این جام اس��ت، یکی از 
مهم تر ین بازیکنانش را از دست داد. کمپانی 22 بازی 

را منچسترسیتی انجام داد و دو گل به ثمر رساند.
ژرم�ی ماتیو: چند روز پیش اعالم ش��د این بازیکن 

فرانس��وی بارس��لونا نمی توان��د تی��م  ملی خ��ود را 
همراه��ی کن��د. او در این فصل به تعادل مناس��بی 
 نرس��ید، اما برای بارسا 34 بازی کرد و سه پاس گل

 داد.
 کلودیو مارکیسیو: پارگی رباط صلیبی 

هافبک  چ��پ  پای 
ایتالیای��ی مان��ع از حض��ورش در یورو ش��د. او 

می توانس��ت جانش��ین خوبی برای آن��درا پیرلو در 
میانه میدان باشد که آنتونیو کونته یکی از مهره های 

 کلیدی اش را از دس��ت داد. پیش از آس��یب دیدگی  
در32 بازی برای یوونتوس به میدان رفت.

مارکو وراتی: کونته یک��ی دیگر از بازیکنان خوبش 
را از دس��ت داد. س��رمربی تی��م  ملی فوتب��ال ایتالیا 
نمی توان��د از حضور مارک��و وراتی، 
هافبک پا ر ی  سن  ژر من بهره 
آس��یب دیدگی   بب��رد. 
و  ناکام�����ی  در  او 
برابر  فرانس��وی ها 
منچسترس�یتی 
تاثی�����رگذار 
بود. تی�م  ملی 

ایتالیا 

نیز کنترل بازی و خالقیت را در میانه میدان از دست 
خواه��د داد. وراتی ب��رای PSG دو بازی انجام داد و 

پنج پاس گل داد.
 ایل�کای گوندوغ�ان: بازیک��ن آلمان��ی نمی تواند 
به خاطر آسیب دیدگی  کشورش را در یورو بازی های 
فوتبال��ش  او در ط��ول دوران   همراه��ی می کن��د. 
با آس��یب دیدگی های زیادی مواجه می ش��ود. امسال 
کمت��ر این اتفاق افتاده و توانس��ت در40 بازی برای 

دورتموند به میدان رفت.
سه گل به ثمر رس��اند و هفت پاس گل داد. هافبک 
ترک تب��ار همچنین جا م جها نی پیش��ین را به علت 

آسیب دیدگی  از دست داده بود. 
الکس اوکسلید چمبرلین: بازیکن جوان انگلیسی که 
به سرعت در حال پیشرفت بود، به علت آسیب دیدگی  
 در فوری��ه براب��ر بارس��لونا از حضور در ری��و محروم 

ماند.
 دنیس چریش�ف: این بازیک��ن روس پس از حضور 
در والنسیا و درخشش در این تیم نمی تواند تیم  ملی 
کش��ورش را همراهی کند. او در هشت بازی، سه گل 
برای والنس��یا به ثمر رساند. روسیه از لحاظ تهاجمی 
به خاطر این آسیب دیدگی  دچار مشکل خواهد شد. 
دنی ولب�ک: ولبک دیگر بازیکن 
انگلیس است.  آسیب دیده 
مهاج��م آرس��نال به 
خاطر این موضوع 
تقریبا کل فصل 
را از دس����ت 
 16 در  داد. 
ک��ه  ب��ازی  
ب��ه می��دان 
رف��ت پن��ج 
گل ب��ه ثمر 
دو  و  رس��اند 
پ��اس گل داد. 
دقایق ح�ضورش 
در می���دان به 900 
دقیق��ه نی��ز نمی رس��د. 
البت��ه بازیکن��ان دیگ��ری نیز 

هستند که یورو 2016 را از دست دادند. 
 کورت زوما و آیمریک الپورته نیز غایبان تیم  ملی فرانسه 
هس��تند. ل��وک ش��او نمی توان��د تیم  مل��ی انگلیس 
و  دن��ی  کونترائ��و،  فابی��و  کن��د،  همراه��ی   را 
برن��ادو س��یلو از همراه��ی پرتغ��ال محروم ش��دند. 
 ال��ن زاگوئف نی��ز نمی تواند برای روس��یه به میدان

 برود.
دیروز نیز السانا دیارا فرانسوی و مارکو رویس آلمانی 

هم به دلیل آسیب دیدگی یورو را از دست دادند.

آگهـی مزایـده 

 ش��هرداری هرند با اس��تناد به مصوبه ش��ماره 42۵ مورخ 94/9/2۸ 
شورای اسالمی شهر هرند در نظر دارد نسبت به فروش 6 قطعه پالک 
مسکونی واقع در فاز 4 ارش��اد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا 
متقاضی��ان محترم می توانند جهت دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب 
اطالعات بیشتر تا تاریخ 139۵/3/31 به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 

46402366-031 تماس حاصل نمایند.

حمید شهبازی- شهردار هرند

)نوبت اول (

م الف : 2306

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی )به روش Epc ( به شرح زیر 

را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 1۵:30 روز شنبه مورخ 22/ 03/ 139۵ 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 23/ 03/ 139۵

WWW.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 366۸0030-۵- 031

شماره 
مناقصه

محل تأمین موضوع مناقصه
اعتبار

تضمین)ریال(برآورد)ریال(

 طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت 9۵-1-33
3/000/000/0001۵0/000/000عمرانیو راه اندازی پکیج تصفیه آب خاکستری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

)نوبت دوم (

نام روزنامه : زاینده رود 
تاریخ انتشار: 9۵/03/13

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
)سهامی خاص (

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد اجرای ایس�تگاه پمپاژ و خط انتقال آب به اراضی 
کشاورزی روستای هزار جریب را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار 
واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت 

به همکاری می گردد. 
مبلغ پایه: ۵/71۵/723/۵14  ) پنج میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار 

و پانصد و چهارده( ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال 139۵ 
شرایط متقاضی: 1- داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری اشخاص حقوقی در رشته آب 2- قابل 
مشاهده بودن مشخصات رتبه بندی در پایگاه اطالع رسانی 3sajar.mporg.ir- داشتن ظرفیت 
آزادکاری به اندازه مبلغ برآورد فوق الزم به یادآوری اس��ت مبلغ ظرفیت کاری بر اساس تاریخ اخذ 

گواهینامه صالحیت ثابت می باشد.
محل اجرا: استان اصفهان- شهرستان بوئین و میاندشت- روستای هزار جریب

مدت اجراء: 6 ماه
هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و مکان و 

زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 10 روز مهلت دارند نسبت به 
اعالم آمادگی کتبی، ثبت نام در سایت این ش��رکت ) WWW.ESRW.IR در منوی» مناقصه 
 مزایده« در بخش » س��امانه مناقصات امور قراردادها« ( و ارائه مدارک مثبته شرکت، اقدام نماید. 
پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

نش�انی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بل��وار آئینه خانه- جنب هالل احمر- ش��رکت آب 
منطقه ای اصفهان- دفتر قراردادها- کدپستی ۸164676473 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: ۵-3661۵360 داخلی 2۵2۸ فاکس: 36611073 

آگهـی مناقصـه

امور قراردادها 
م الف: 2310روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

)نوبت اول (
شرکت آب منطقه ای اصفهان 

تمام  ستارگانی که یــورو 2016 را از دست دادنـد
ی�ورو 2016 فرانس�ه یک�ی از برترین ب�ازی های 
 مل�ی از بیس�ت و یک�م خ�رداد م�اه ب�ا حض�ور 
 24 تی�م برت�ر ق�اره اروپ�ا آغ�از می ش�ود. همه 
کش�ور ها بهتری�ن بازیکنان خود را ب�ه تیم ملی 

دع�وت کردند. در این میان، اس�پانیا به س�ومین 
قهرمان�ی پیاپی اش در این رقابت ها می اندیش�د. 
انتخ�اب ای�ن بازیکن�ان ب�رای س�رمربی ه�ا کار 
دش�واری بود و موجب ش�د برخ�ی از بزرگ ترین 

بازیکنان از حضور در یورو بازبمانند. بعضی از آنها 
نیز به دلیل آس�یب دیدگ�ی فرصت حضور در این 
بازی ها را پی�دا نکردند. در زیر ب�ه یازده بازیکن 

برتری که یورو را از دست دادند، اشاره می شود.
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2/400 شــماره آگهــى: 139503902004000053 شــماره پرونــده: 
9204002004000622 آگهى مزايده پرونده اجرايى كالســه: 9201808 
ششدانگ يك قطعه زمين پالك شــماره يكصد و سه فرعى مجزى شده از 
پالك دو اصلى به مســاحت 5005 متر مربع با حق المجــرى از خيابان ده 
مترى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- پل تمدن- بلوار 
شــهيد خزائى- كوچه شــهيد عبدلى- محدوده تاالر پذيرايــى هزار و يك 
شــب كه اســناد مالكيت آن در صفحات 14 و 17 و 20 و 510 دفاتر 5 و 3 
امالك با شماره هاى ثبت 495 و 496 و 497 و 322 و با شماره هاى چاپى 
160442 و 160443 و 160451 و 2/898785 ثبت و صادر شــده است با 
حدود: شماًال به طول شصت و پنج متر به خيابان 9 مترى احداثى شرقًا به 
طول 77 متر به پالك 102 فرعى جنوبًا به طول 65 متر به ديوار اشتراكى با 
پالك 18 غربًا به طول 77 متر به پالك 104 فرعى كه طبق نظر كارشناسان 
رسمى پالك فوق زمينى است به مســاحت 5005 متر مربع محصور شده 
توســط ديوارهاى آجرى به ارتفاع تقريبى 3 متر بــا درب بزرگ آهنى در 
ضلع شمالى . پالك فوق در زمان كارشناسى داراى كاربرى زراعى بوده 
و اعيانيها و مستحدثات مربوطه در زمان كارشناسى شامل تعداد حدوداً 
20 اصله درخت و درختچه و چــاه موتورى به مســاحت 45 متر مربع با 
ديوارهاى آجرى و ملزومات كامل شــامل تابلو برق ســه فــاز 25 آمپر، 
الكتروموتور عمودى با قدرت 30 اسب بخار، شــافت غالف و لوله سالم، 
نيمه عميق و قابليت آبدهى در حدود 2 ليتر در ثانيه مى باشد كه بر اساس 
اظهار زارع پالك مربوطه و فتوكپى مدارك ارائه شده به كارشناسان داراى 
حق اشتراك برق و پروانه معتبر بهره¬ بردارى مى باشد. همچنين يك اتاق 
نگهبانى، بهاربند و مخزن فلزى ذخيره آب به حجم تقريبى 3 متر مكعب كه 
بر روى پايه فلزى با ارتفاع 5 متر مســتقر مى باشــد. الزم به ذكر است كه 
پالك فوق از كاربرى زارعى و با توجه به نوع كاربرى (زراعى) و مساحت 
زمين از نظر سازمان جهاد كشاورزى محدوديت تغيير كاربرى دارد، ملكى
 آقاى حســن عابد كريمى ( دو دانگ مشــاع) و آقاى مجتبــى عابد كريمى 
( دو دانگ مشاع) و خانم سميه عابد كريمى ( يك دانگ مشاع) و خانم شهين 
سعادت بروجنى ( يك دانگ مشاع) كه طبق ســند رهنى شماره 397 مورخ 
1388/6/23 دفترخانه 1305 تهران در رهن بانك سينا واقع مى باشد و طبق 
اعالم بانك فاقد بيمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 95/04/19 
در اداره اجراى اســناد رســمى اصفهان واقع در خيابان هشــت بهشــت 
شرقى- چهار راه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مى شود. مزايده از 
مبلغ پايه شانزده ميليارد و پانزده ميليون و پانصد هزار ريال شروع و به 
هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شود. 
الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گازاعم از حق 
انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى 
آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده اســت ضمن آنكه پــس از مزايده در صورت وجــود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد مى 
گردد ضمنًا اين آگهى در يك نوبــت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
مورخ 95/03/13 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده 
به روز بعد موكول مى گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده چك 
تضمينى بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وجه اداره اجراى اســناد رسمى 
اصفهان به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناسايى معتبر الزامى است 

ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى 
فيــش مخصــوص در حســاب اداره ثبــت اســناد و امــالك ســپرده 

نمايد. 
م الف:4993 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان ( 635 كلمه، 7 كادر)

ابالغ راى
3/331 شــماره دادنامــه: 9509970350700255 شــماره پرونــده: 
9409980350700870 شماره بايگانى شعبه: 940969 خواهان: آقاى آرش 
خوش ميرصفا فرزند سياوش به نشــانى اصفهان- خ عبدالرزاق – بازار 
انقالب- جنب مسجد خياط ها- پوشاك آرش به كدپستى 8147943791 به 
همراه 09131188155 خوانــدگان: 1- آقاى مهدى صادقيان فرزند عباس 
2- آقاى عليرضا صادقيان فرزند عباس همگى به نشــانى مجهول المكان، 
خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارت دادرسى 
3- مطالبه وجه بابت ... ، دادگاه پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده 
به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: خواسته آرش 
خوش ميرصفا به طرفيت 1- مهدى 2- عليرضا صادقيان مطالبه تضامنى 
250/000/000 ريال و نيز مطالبه خســارات دادرســى و خسارت تاخير 
تاديه باســتناد يك برگ تعهدنامه عادى اســت. دادگاه با توجه به تصوير 
مصدق تعهدنامه مذكور كه برابر آن مهدى صادقيان متعهد شــده 5 و 15 
ميليون تومان وجه دو فقره سفته را به عالوه 5 ميليون تومان تا 94/3/30 
به خواهان بپردازد و خوانده دوم هم ضمانــت تعهدنامه را بر عهده گرفته 
خواسته خواهان را ثابت تشخيص مى دهد و باستناد ماده 226 قانون مدنى 
و ماده 403 قانون تجارت و مــواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آيين دادرسى مدنى خواندگان را متضامنًا به پرداخت 250/000/000 ريال 
اصل خواسته خسارت تاخير تاديه اين مبلغ از تاريخ انجام تعهد ( 94/3/30) 
تا زمان اجراى حكم كه در زمان اجراى حكم كه در زمان اجرا وفق شاخص 
تغيير قيمتهاى ساالنه اعالمى بانك مركزى محاسبه مى شود و 7/904/000 
ريال هزينه دادرســى در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادر شــده 
غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و با انقضاى 
مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل تجديد نظــر خواهى در دادگاه تجديد نظر 
استان اصفهان است.  م الف:6249 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

( 296 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/332 شــماره دادنامــه: 9509970351400015 شــماره پرونــده: 
9409980351400472 شــماره بايگانى شــعبه: 940524 خواهان: آقاى 
عليرضا سهيليان فرزند حســين با وكالت خانم مهشــيد داوران پور فرد 
فرزند احمد به نشانى اصفهان- بلوار كشاورز- سه راه سيمين- روبروى 
مسجد انبياء – مجتمع دى- طبقه 6- واحد 44 غربى تلفن 09133091298 
خوانده: آقاى محســن نرمى زاده فرزند اكبر به نشــانى اصفهان- ميدان 
انقالب- پاساژ سپاهان- طبقه همكف- عينك ســازى تابا سابق- پوشاك 
فعلى كدپستى 8144717153 تلفن 09131000419، خواسته ها: 1- مطالبه 
وجه چك 2- مطالبه خســارت دادرسى 3- مطالبه خســارت تاخير تاديه، 
گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
آقاى عليرضا ســهيليان با وكالت خانم داوران پور فرد بــه طرفيت آقاى 
محسن نرمى زاده به خواســته مطالبه مبلغ 140/000/000 ريال وجه يك 
فقره چك به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه نظر به ابقاء 
اصول مستندات نزد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده 

دارد اينكه خوانده با اطالع از دعوى مطروحــه هيچگونه ايراد و دفاعى به 
عمل نياورده و دليلى بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده است 
مستند دعوى خواهان محمول بر صحت تلقى، دادگاه خواهان را در دعوى 
مطرح شده محق تشخيص و مستنداً به مواد 519، 198 و 522 قانون آئين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب امور مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 
140/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلــغ 4/310/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه بر اساس شاخص بانكى از تاريخ سررسيد تا زمان وصول در 
حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى مى باشد.  م الف:6237 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان ( 289 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/333 شــماره دادنامــه: 940997035140178 شــماره پرونــده: 
9409980351400525 شماره بايگانى شعبه: 940579  خواهان: موسسه 
اعتبارى صالحين خراســان در حال تصفيه با مديريت آقايان محمدرضا 
زاغرى و محمد رضا باقــرى با وكالت آقاى محمد يزدانــى فرزند يداله به 
نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- بلوار ارتش نرسيده به ميدان 
ارتش كوى مهرعليان ساختمان پيمان طبقه 3 واحد 14، خواندگان: 1- آقاى 
اميد تقى زاده فرزند محمد تقى 2- آقاى محمد تقى تقى زاده فرزند محمود 
همگى به نشانى استان اصفهان-شهرستان شاهين شهر و ميمه- شاهين 
شهر- بلوار خيام- پالك 126 ســوپرماركت ترنج، خواسته ها: 1- مطالبه 
خســارت تاخير تاديه 2- تامين خواســته 3- مطالبه وجه چك 4- مطالبه 
خســارت دادرســى، راى دادگاه: در خصوص دعوى موسســه اعتبارى 
صالحين خراسان در حال تصفيه با مديريت تصفيه آقايان زاغرى و باقى 
و با وكالت آقاى يزدانى به طرفيت آقايــان 1- محمد تقى تقى زاده 2- اميد 
تقى زاده به خواســته مطالبه مبلغ 190/000/000 ريال وجه دو فقره چك 
بانضمام خسارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه نظر به ابقاء اصول 
مستندات نزد خواهان كه داللت بر اســتقرار دين و اشتغال ذمه خواندگان 
دارد اينكه خواندگان با اطالع ازدعوى مطروحــه هيچگونه ايراد و دفاعى 
به عمل نياورده و دليلى بر پرداخت ديــن و برائت ذمه خويش ارائه ننموده 
است مســتند دعوى خواهان محمول بر صحت تلقى، دادگاه خواهان را در 
دعوى مطرح شده محق تشخيص مســتنداً به مواد 519، 198، 522 قانون 
آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقــالب امور مدنــى خواندگان را 
متضامنًا به پرداخــت مبلــغ 190/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 6/625/000 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخير تاديه بر اســاس شاخص بانكى از 
تاريخ سررســيد تا زمان وصل در حــق خواهان محكوم مــى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه

 مى باشــد.  م الف:6236 شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان ( 304 
كلمه، 3 كادر)

ابالغ راى
3/334 شــماره دادنامــه: 9409970351401556 شــماره پرونــده: 
9309980351401004 شــماره بايگانى شــعبه: 931076 خواهان: آقاى 
كامران رضوى زاده فرزند ابوالحسن به نشانى شهرستان اصفهان خ نظر 
شرقى ك زارعى (آســياب) بن صهبا مجتمع آهنگ واحد 10، خوانده: آقاى 
محمود غالمى فرزند باقر به نشانى مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه 
چك، راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى كامران رضوى زاده به طرفيت 

آقاى محمود غالمى به خواســته مطالبه مبلــغ 520/000/000 ريال وجه 
سيزده فقره چك با احتساب خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه نظر 
به ابقاء اصول مســتندات نزد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال 
ذمه خوانده دارد اينكه خوانده با اطالع از دعوى مطروحه هيچگونه ايراد و 
دفاعى به عمل نياورده و دليلى بر پرداخت ديــن و برائت ذمه خويش ارائه 
ننموده است مستند دعوى خواهان محمول بر صحت تلقى، دادگاه خواهان 
را در دعوى مطرح شــده محق تشخيص مســتنداً به مواد 519، 198، 522 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب امور مدنى خوانده را به 
پرداخت مبلغ 520/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 15/560/000 
ريال بابــت هزينه دادرســى و همچنين حــق الوكاله وكيل طبــق تعرفه و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه بر اساس شاخص بانكى از تاريخ سررسيد
 تا زمان وصول در حــق خواهان محكوم مى نمايــد راى صادره غيابى و
 ظــرف بيســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــى در ايــن شــعبه 
مى باشــد.  م الف:6234 شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان ( 224 

كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/335 شــماره دادنامــه: 9409970351401313 شــماره پرونــده: 
9309980351400657 شــماره بايگانى شــعبه: 930671 خواهان: بانك 
ملت اصفهان بــه مديريت محمد رضا ســاروخانى با وكالــت آقاى جواد 
بهرامى فرزند على اكبر به نشانى اصفهان خيابان بزرگمهر ابتداى خيابان 
شهيد ســپهبد قرنى، مجتمع ميالد نور طبقه چهارم واحد 404 دفتر وكالت، 
خواندگان: 1- شركت فرد طاليى سپاهان به نشانى اصفهان خ رودكى بعد 
از بانك تجارت جنب رستوران زرينه يا آتش طبقه سوم واحد 8 سابقه ابالغ 
وفق ماده 70 دارد. 2- شــركت تيراژه ســرمايه آپادانا به نشانى اصفهان 
خ توحيد مجتمع پاسارگاد ط 5 واحد 502 ســابقه ابالغ وفق ماده 70 دارد. 
3- آقاى حســن طهماســبى بلداجى فرزند محمد حســين 4- آقاى محمد 
عصارزادگان فرزند محمد على 5- آقاى فتحعلى طهماسبى بلداجى فرزند 
حسن 6- آقاى حميد محمد هاشمى حبيب آبادى فرزند على همگى به نشانى 
اصفهان خ توحيد مجتمع پاســارگاد ط 5 واحد 502، خواسته: مطالبه وجه 
چــك، راى دادگاه: در خصوص دعوى بانك ملت بــه مديريت محمد رضا 
ســاروخانى و با وكالت آقاى جواد بهرامى به طرفيت 1- شــركت تيراژه 
سرمايه آپادانا 2- آقاى حميد محمد هاشمى 3- شركت فرد طاليى سپاهان 
4- آقاى محمد عصارزادگان 5- آقاى حســن طهماسبى 6- آقاى فتحعلى 
طهماسبى به خواسته مطالبه مبلغ 3/553/820/610 ريال بانضمام خسارات 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان 
كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خواندگان دارد اينكه خواندگان با 
اطالع از دعوى مطروحه هيچگونه ايــراد و دفاعى به عمل نياورده و دليلى 
بر پرداخت ديــن و برائت ذمه خويش ارائه ننموده اســت مســتند دعوى 
خواهان محمول بر صحت تلقى، دادگاه خواهان را در دعوى مطرح شــده 
محق تشخيص مستنداً به مواد 519، 198، 522 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب امور مدنى خوانــدگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
3/553/820/610 ريــال بابت اصل خواســته و مبلــغ 10/977/500 ريال 
بابت هزينه دادرســى و همچنين حق الوكاله وكيل طبــق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه بر اساس شــاخص بانكى از تاريخ سررسيد تا زمان 
وصول در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد.  م الف:6229 شعبه 

14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان ( 351 كلمه، 3 كادر)

ابالغ راى
3/336 شــماره دادنامــه: 9409970350101588 شــماره پرونــده: 
9309980350101280 شماره بايگانى شــعبه: 931466  خواهان: آقاى 
شــاهپور نصير حاجى پور فرزند رضا قلى با وكالت آقــاى داود عابدى 
فرزند قنبرعلى به نشانى اصفهان – خ نظر غربى- خ مارنان- مجتمع ناژين 
3- واحد 10، خوانده: خانم زينت ابراهيمى فرزند رسول به نشانى مجهول 
المكان، خواســته: مطالبه وجه بابت ...، دادگاه با توجه به محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
دادگاه: در خصوص دعوى آقاى شاهپور نصير حاجى پور با وكالت آقاى 
داود عابدى به طرفيت خانم زينــت ابراهيمى به خواســته مطالبه وجه به 
مبلغ 135/000/000 ريال بابت تتمه ثمن معامله بانضمام مطالبه خسارات 
دادرسى و تاخير تاديه به شــرح دادخواســت تقديمى  دادگاه با عنايت به 
محتويات پرونده و مالحظه دادخواست تقديمى و رونوشت مصدق مستند 
ابرازى و نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه دادرســى 
حاضر نگرديده و دفاعى به عمل نياورده و مستند ابرازى خواهان مصون 
از ايراد و تعرض مانده و دليلى بر برائت ذمه اقامه ننموده است لذا با عنايت 
به مراتب فوق الذكر دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخيص و مستنداً به 
مواد 194 و 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 135/000/000 ريال بابت اصل خواسته بانضمام 
خسارت تاخير تاديه بر اساس شاخص اعالمى بانك مركزى كه متعاقبًا در 
دايره اجراى احكام مدنى محاسبه و به حيطه وصول درخواهد آمد از تاريخ 
93/10/11 لغايت وصول و پرداخت كليه خسارات دادرسى طبق مقررات در 
حق خواهان صادر وا عالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد 
نظر خواهى در دادگاه تجديد نظر مركز استان مى باشد. م الف:6219 شعبه 

1 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان ( 294 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/337 شــماره دادنامــه: 9409970353301646 شــماره پرونــده: 
9409980365500521 شــماره بايگانى شــعبه: 940955  شــاكى: خانم 
مهناز صالحى فرد فرزند سيد شيدقلى به نشانى خانه اصفهان فلكه اطلسى 
مجتمع تهران بهــار 4 واحد 491، متهــم: آقاى محمد علــى حيدرى فرزند 
گل محمد، اتهام: توهين به اشــخاص عادى، گردشــكار: دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام  آقاى محمد على حيدرى فرزند 
گل محمد مبنى بر ايراد توهين از طريق فحاشــى و افتراء موضوع شكايت 
خانم مهناز صالحى فرد، اين دادگاه بر اساس مفاد كيفرخواست صادر شده 
از دادسرا و با توجه به اعالم شكايت شاكى خصوصى و اظهارات شهود و 
مطلعين و متوارى بودن متهــم در مرحله تحقيقات مقدماتى و عدم حضور 
او در جلسه دادرســى با وصف ابالغ جهت دفاع از اتهام هاى خود و ساير 
قرائن و امارات موجود و مندرج در پرونده بزهكارى متهم را محرز و مسلم 
دانسته و به استناد مواد 608 و 697 قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات 
و رعايت مفاد ماده 134 قانون مجازات اسالمى در باب تعيين مجازات جرائم 
ارتكابى متعدد تعزيرى نامبرده را به علت توهين به پرداخت مبلغ يك ميليون 
ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و به علــت افتراء به تحمل هفتاد و 
چهار ضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد. با اين توضيح كه در مرحله 
اجراء حكم صرفًا مجازات اشــد قابل اجرا است و در خصوص ديگر اتهام 
هاى متهم ياد شده مبنى بر تهديد و ورود به عنف به منزل مسكونى موضوع 
قسمت ديگرى از شكايت شاكى نيز صرفنظر از عدم حضور متهم در جلسه 
دادرسى به لحاظ فقد ادله كافى اثباتى در احراز وقوع و انتساب اين بزه ها 
به متهم با استظهار از اصل برائت و به استناد ماده 4 قانون آيين دادرسى 

كيفرى و ماده 120 قانون مجازات اسالمى راى بر برائت وى صادر و اعالم 
مى گردد راى صادر شده در قسمت محكوميت غيابى و ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف بيست روز پس 
از آن قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديد نظر اســتان اصفهان و در 
قسمت برائت حضورى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر 
در محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد.  م الف:6217 شعبه 
107 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان( 107 جزايى سابق) ( 383 كلمه، 4 كادر)

ابالغ راى
3/338 شــماره دادنامــه: 9509970353700242 شــماره پرونــده: 
9409980359600407 شــماره بايگانى شــعبه: 941109 شــاكى: آقاى 
حميد فرهادى فرزند نبى اله به نشانى شهرســتان اصفهان ابتداى اتوبان 
ذوب آهن بلوار شفق منازل سازمانى تعميرگاه برق پ A 312 ، متهم: آقاى 
مسعود دريكوند(متوارى) ، اتهام: سرقت گوشــى تلفن همراه، دادگاه پس 
از بررسى اوراق و محتويات پرونده به شــرح زير مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مسعود دريكوند فرزند خدا 
رحم فعًال متوارى دائر بر سرقت يك دستگاه گوشى آيفون موضوع شكايت 
مجيد فرهادى نظر به شرح شكايت شاكى جوابيه شركت خدمات ارتباطى 
ايرانسل به رياســت محترم پليس آگاهى جنوب اصفهان كه حاكى از فعال 
بودن شــماره همراه 09379799392 به نام متهم مذكور بر روى گوشى 
ســرقتى داشــته و عدم حضور و ارائه داليل و مدارك در اثبات بيگناهى 
خويش و كيفرى خواست صادره دادگاه بزه انتسابى به متهم را ثابت دانسته 
باستناد مواد 2 و 661 از قانون مجازات اســالمى حكم به محكوميت متهم 
موصوف به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شالق و رد گوشى مسروقه 
مدل آيفون 45 در حق شاكى صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى كه 
ظرف 20 روز قابل واخواهى در دادگاه صادر كننده و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد.  
م الف:6216 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان( 111 جزايى سابق) 

( 226 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/339 كالســه پرونده 1015/94 شــماره دادنامه: 244-95/2/20 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 12 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: بانك قرض 
الحسنه رســالت به مديريت محمد حسين حســين زاده به نشانى اصفهان

 خ چهارباغ خواجو نبش بن بســت 24 با وكالت رضا دانشــور به نشانى 
اصفهان خ وحيد ابتداى محتشم كاشــانى (دقيقى) طبقه چهارم واحد هفت 
دفتر آقاى على صادقى، خواندگان: محمدرضا محمدى و محسن فاطمى هر 
دو  به نشانى مجهول المكان، خواســته: مطالبه مبلغ بيست و شش ميليون 
ريال به انضمام هزينه هاى دادرسى و تاخير تاديه، گردشكار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ 
نظريه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى 
خواهان بانك قرض الحسنه رســالت به مديريت محمد حسين حسين زاده 
با وكالت آقاى رضا دانشــور به طرفيــت خواندگان آقايــان محمد رضا 
محمدى و محسن فاطمى فرزند حسن به خواسته مطالبه مبلغ بيست و شش 
ميليون ريال بابت وجه قرارداد به انضمام هزينه دادرســى و تاخير تاديه 
با توجه به محتويات پرونده و مدارك پيوســتى و اظهارات وكيل خواهان 
در جلسه رسيدگى به شرح دادخواســت تقديمى با توجه به قرارداد قرض 
الحسنه اعطايى و با توجه به اســتعالم از بانك مربوطه و وصول پاسخ به 
شماره 519/94 مورخ 94/11/19 كه اعالم نموده آقاى محمدرضا محمدى
 ( خواهان رديف اول) يك فقره تسهيالت قرض الحسنه به مبلغ 30/000/000 
ريال از بانك قرض الحسنه رسالت  اصفهان دريافت نموده و آقاى محسن 

فاطمى (خوانده رديف دوم) بازپرداخت آنرا ضمانت نموده و ميزان بدهى 
اين پرونده مبلغ 26/000/000 ريال مى باشــد لذا شورا با توجه به مراتب 
فوق و اظهارنظر اعضا دعوى خواهان را وارد دانسته و حكم به محكوميت 
خواندگان به نحو تضامنى با توجه به توافــق آنان در قرارداد ضم پرونده 
به پرداخت مبلــغ 26/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
390/000 ريال بابت هزينه دادرسى و نشر آگهى و حق الوكاله طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه مى باشد و سپس 
ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم 
عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد.  م الف:6213 شعبه 12 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان ( 381 كلمه، 4 كادر)
ابالغ راى

3/340 كالســه پرونده 1014/94 شــماره دادنامه: 245-95/2/20 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 12 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: بانك قرض 
الحسنه رســالت به مديريت محمد حسين حســين زاده به نشانى اصفهان 
خ چهارباغ خواجو نبش بن بســت 24 با وكالت رضا دانشــور به نشــانى 
اصفهان خ وحيد ابتداى محتشــم كاشانى (دقيقى) ســاختمان عقيق طبقه 
چهارم واحد 7  ، خواندگان: نعمت اله موســوى ده موردى و نجمه باقرى 
حيدرى هر دو  به نشانى مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ شش ميليون 
و پانصد هزار ريال وجه قرارداد به انضمام هزينه دادرسى و تاخير تاديه، 
گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى 
تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا: 
در خصوص دعوى بانك قرض الحسنه رســالت به مديريت محمد حسين 
حســين زاده با وكالت آقاى رضا دانشــور به طرفيت خواندگان نعمت اله 
موسوى ده موردى فرزند داود و خانم نجمه باقرى حيدرى فرزند مجيد به 
خواسته مطالبه مبلغ شش ميليون و پانصد هزار ريال بابت وجه قرارداد به 
انضمام هزينه دادرسى و تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و مدارك 
پيوستى و اظهارات وكيل خواهان در جلسه رسيدگى به شرح دادخواست 
تقديمى با توجه به قرارداد قرض الحســنه اعطايى و با توجه به استعالم از 
بانك مربوطه و وصول پاسخ به شــماره 518/94 مورخ 94/11/5 و اينكه 
اعالم نموده خواهان مبلغ 13/000/000 ريال خانم نجمه باقرى باباحيدرى 
(خوانده رديف دوم)  از بانك قرض الحسنه رسالت بعنوان تسهيالت با توجه 
به قرارداد ضم پرونده   دريافت نموده و ميزان مانده بدهى مبلغ 6/500/000 
ريال ( مورد خواسته مى باشد)  لذا شورا با توجه به مراتب فوق و اظهارنظر 
اعضا دعوى خواهان را وارد دانسته و حكم به محكوميت خواندگان به نحو 
تضامنى با توجه به توافق آنان در قرارداد به پرداخت مبلغ شش ميليون و 
پانصد هزار  ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 365/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و نشر آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و سپس ظرف مهلت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابــل تجديد نظر خواهى در محاكــم عمومى و حقوقى 
اصفهان مى باشد.  م الف:6212 شعبه 12 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان ( 388 كلمه، 4 كادر)
ابالغ راى

دادنــا شــماره   941349 پرونــده:  كالســه   3 /341
مه:9509976794400823-95/2/28 مرجع رسيدگى: شعبه 14 شوراى 
حل اختــالف اصفهــان، خواهــان: بهروز ســراندى به نشــانى اصفهان 
خ امــام خمينى خ مارچيــن چهار راه مارچيــن موبايل برنــادت، خوانده: 
محمدرضا مزروعى سبدانى به نشــانى مجهول المكان، خواسته: مطالبه 

مبلغ 6/000/000 ريال بابــت يك فقره چك و خســارات قانونى،  با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شوراى 
حل اختالف: در خصــوص دعواى آقاى بهروز ســراندى به طرفيت آقاى 
محمدرضا مزروعى سبدانى به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ريال وجه 
چك به شــماره 767798/13 به عهده بانك ملت به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجه  به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهى عدم پرداخت توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين كه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رســيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد كه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ شش 
ميليون ريال بابت اصل خواســته و سيصد و ســى و پنج هزار ريال بابت 
هزينه دادرسى  و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در 
تاديه از تاريخ سررســيد چك موصوف (94/11/4)  تا تاريخ اجراى حكم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايــد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 

حقوقى اصفهان مى باشد.
 م الف:6200 شــعبه 14 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

اصفهان ( 308 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/342 كالســه پرونده: 941191 شــماره دادنامه: 349-95/2/23 مرجع 
رسيدگى: شــعبه نهم شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: احمدرضا 
دهش به نشانى خيابان شيخ بهائى كوچه شهيد ارفعى نبش پاساژ نوين پ 
3/2، خوانده: رضا رئيسى به نشانى مجهول المكان، گردشكار: با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست احمدرضا دهش 
به طرفيت رضا رئيســى به خواســته مطالبه مبلغ هفده ميليون و هشتصد 
هزار ريال وجه شــش فقره چك به شــماره هــاى 181620-85/4/20 و 
85 و  /1 84 و 25-181638/ /12 85 و 28-181633/ /2 /1-181629
181639-85/2/20 و 181604-84/12/20 عهده بانك اســتان به انضمام 
خسارات دادرسى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى و مالحظه 
اصول مســتندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان 
ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مســتندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال 
ذمه خوانده/ خواندگان به خواهــان را حكايت مى كند. على هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوى به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئين دادرسى مدنى و 
مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده/ 
خواندگان به پرداخت مبلغ هفده ميليون و هشتصد هزار ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت چهارصد و هشتاد هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى 
به پرداخت خســارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چكها لغايت زمان 
وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزى و هزينه نشر آگهى طبق 
تعرفه  در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف 

20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه خواهد بود.  
م الف:6197 شعبه 9 مجتمع شماره دو  شوراى حل اختالف اصفهان( 291 

كلمه، 3 كادر)
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تحدید حدود اختصاصی
3/216 ش��ماره صادره : 1395/43/229261نظر ب��ه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 45/357 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام مهران احم��دی فرزند جهانگیر در 
جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثب��ت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/4/8 ساعت 
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 مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 95/3/13 
م الف: 6862 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 142 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

3/330 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351001989 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000875 شماره بایگانی ش��عبه: 940980 خواهان: آقای 
امیرحسین نکوئی مهر فرزند احمد با وکالت آقای امیر هنری فرزند رسول 
به نشانی چهار باغ خواجو جنب بانک مسکن مجتمع ادیسون طبقه سوم 
واحد 4، خواندگان: 1- آقای کمال حبیبی فرزند حبیب به نشانی اصفهان- 
شاهین شهر خ مخابرات 13 شرقی پ 24، 2- آقای مسعود سیستانی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه 
وجه چک 3- مطالبه خس��ارت تاخیر، به تاریخ 94/11/21 در وقت فوق 
العاده جلسه ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به تصدی امضا 
کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 940980 تحت نظر است. دادگاه با 
مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقای امیر حسین نکوئی مهر با وکالت آقای امیر 
هنری به طرفیت آقایان کمال حبیبی فرزند حبیب و مسعود سیستانی به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت وجه چک شماره 
85/401251 مورخ 93/12/20 به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر 
تادیه دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک و ظهر آن و گواهینامه عدم 
پرداخت صادر ش��ده از بانک محال علیه و بنابر وصف تجریدی چک و 
اینکه به موجب م��اده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارس��ازی 
ش��ود و با توجه به اینکه مس��ئولیت تضامنی خواندگان به لحاظ احراز 
صدور چک و امضا ظهر آن به عنوان ضمانت محرز است دعوی خواهان 
را وارد می داند و از آنجایی که خوانده هیچ گونه دلیلی دال بر عدم حسن 
نیت دارنده چک و ید غیر قانونی و نامشروع وی ابراز نداشته، مستنداً به 
مواد 314، 249 و 315 قانون تجارت 519، 515، 502، 198 و 520 قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور 
چک، حکم به الزام تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ یکصد و ش��صت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ پنج میلیون و چهل هزار ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. حکم صادر ش��ده غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20روز از تاریخ انقضای 
مهل��ت واخواهی قابل تجدید نظ��ر خواهی در دادگاه تجدید نظر اس��تان 
 اصفهان اس��ت. م الف:6252 ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 ) 408 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9410420351200463 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /343
پرونده:9209980351201195 شماره بایگانی شعبه:921226 بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9309970351201268 محکوم علیه غالمرضا خانعلی به نشانی اصفهان 
خ جی خ شهید رجایی ک رس��الت پ 9 ) مجهول المکان( محکوم است به 
پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/180/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/10/24 
لغایت زمان وصول بر اساس شاخص تورم در حق محکوم له مهران رزی 
به نش��انی اصفهان ابتدای اتوبان ذوب آهن نبش گل��زار پنجم داروخانه 
دامپرور و پرداخت مبل��غ 15/000/000 ریال بابت هزین��ه اجرا در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 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 باشد 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 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 اعسار 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 اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 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 شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود 

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 6273 ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 410 

کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420350600085 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /344
پرونده:9409980350600075 شماره بایگانی شعبه:940090 بموجب 
درخواست اجراي حکم و شماره دادنامه 9409970350601873 مورخ 
94/11/30 شعبه شش حقوقی اصفهان  محکوم علیهما 1- دانیال داوری 
فرزند ایرج 2- مهرداد کریمی فرزند محمد رضا هر دو به نشانی مجهول 

المکان متضامنًا محکوم هس��تند به پرداخت مبلغ هش��تاد میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خس��ارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرف��ه و نیز پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه ب��ر مبنای نرخ 
تورم از تاریخ چ��ک ) 93/07/28( تا زمان وص��ول آن در حق محکوم له 
تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نش��انی اصفهان خ جی نبش خ رشحه طبقه 
سوم با وکالت اکرم ش��جاعی باصیری فرزند حسین به نشانی اصفهان 
میدان احمدآباد خیابان جی بعد از سه راه شهید رجایی ساختمان سمند 
و پرداخت ح��ق االجرا در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی اس��ت. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا 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 باشد 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 مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حس��ابهای 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 اعسار 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 ف��رار 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 اجرای محکومیت مال��ی 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 شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود 

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
م الف: 6256 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 446 

کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420361700087 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /345
پرونده:9409980361700849 شماره بایگانی شعبه:940930 بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره 9510090361700602 و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9409970361702009 محک��وم علیه مهدی 
محمدی ش��کیب فرزند عباس به نش��انی مجهول المکان محکوم است به 
شرح دادنامه مندرج در ذیل: رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم نفیسه 
مستقل و آقای محمدرضا پور داورانی به وکالت از خانم زهرا اسحق یان 
به طرفیت آقای مهدی محمدی ش��کیب فرزند عباس به خواس��ته مطالبه 
مبلغ 172/150/000 ریال به اس��تناد یک فقره چک به شماره 175619 با 
سررسید 94/5/28 و گواهینامه عدم پرداخت صادره ازبانک محال علیه 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست 
تقدیم��ی و تصویر مصدق مس��تندات ابرازی که داللت بر اش��تغال ذمه 

خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه 
به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً 
به م��واد 198، 515 و 519 قان��ون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و م��واد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 
172/150/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 11/770/500 ریال به 
عنوان خسارات دادرسی ش��امل هزینه های دادرسی، نشر آگهی، تعرفه 
دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحل��ه بدوی طبق تعرفه و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
از تاریخ سررس��ید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف بیس��ت روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت در حق محکوم له زهرا اسحق یان فرزند محمد علی به 
نشانی اصفهان ابتدای اتوبان ذوب آهن بعد از بلوار شفق فرعی 61 )گلزار 
9( کوچه آتی پالک 96 مجتمع چاپ نگارس��تان با وکالت نفیس��ه مستقل 
فرزند غالمحسین به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خ شیخ 
مفید س��اختمان 14 ط دوم دفتر وکالت آقای محمود بافنده و محمدرضا 
پور داورانی فرزند حسن به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
خیابان شیخ مفید ساختمان 14 موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه، محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا 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 
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 
نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مش��خصات دقیق حس��ابهای 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 اعسار به ضمیمه دادخواست اعس��ار 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-خ��ودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای 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 شود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 6255 ش��عبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 687 

کلمه، 7 کادر(

اجرایيه
ش��ماره    9510420361700085 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /346
پرونده:9409980361700922 ش��ماره بایگانی ش��عبه:941013 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090361700597 و شماره 
 دادنامه مربوط��ه 9409970361702010 محکوم علیهم 1- لیال خس��روی

 2- علیرضا خسروی 3- حمیدرضا خس��روی همگی فرزند اسداله همگی به 
نشانی مجهول المکان محکوم اند به شرح دادنامه ذیل رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای یاسر شیروانی زاده به وکالت از موسسه مالی و اعتباری عسکریه 
به طرفیت خانم لیال خسروی و آقای علیرضا خس��روی آرانی و آقای حمید 
رضا خس��روی به خواس��ته مطالبه مبلغ 116/000/000 ریال بابت قرارداد 
مشارکت مدنی و تعهدنامه استنادی و مطالبه مبلغ 9/000/000 ریال خسارت 
قراردادی از تاریخ سررسید لغایت تقدیم دادخواست و پرداخت از قرار روزانه 
120/206 ریال به انضمام خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه دادگاه توجه به 
مفاد قرارداد و تعهدنامه اس��تنادی و با عنایت به ع��دم حضور خواندگان در 
جلسه رس��یدگی علی رغم ابالغ قانونی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه ایشان 
دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 519 و 198 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده واحده قانون 
تسری امتیازات تمامی بانکها به موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی و تبصره 
یک اصالحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواندگان را متضامنًا به 
پرداخت 116/000/000 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 9/000/000 ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه قراردادی از زمان سررس��ید ) 94/1/23( لغایت زمان 
تقدیم دادخواس��ت و روزانه مبلغ 120/528 ریال به عنوان خس��ارت تاخیر 
تادیه ق��راردادی از تاریخ ) 94/9/17( لغایت هن��گام پرداخت و همچنین مبلغ 
8/959/000 ریال به عنوان خسارات دادرس��ی اعم از هزینه های دادرسی و 
نشر آگهی، تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل 
تجدید نظر در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد و نیز پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت در حق محکوم له موسسه مالی و اعتباری 
عسکریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی به نشانی تهران خیابان کردستان 
انتهای شیراز جنوبی نبش خیابان 6 ش��رقی موسسه مالی اعتباری عسکریه 
طبقه دوم واحد 4 پالک 4 کدپس��تی 8166800000 همراه 09132604569 با 
وکالت یاسر شیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد به نشانی اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی روبروی سه راه مفید ساختمان مالی و اعتباری عسکریه 
طبقه چهارم کدپس��تی 8166800000 همراه 09132604569، محکوم علیه 
مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مف��اد آنرا به موقع اجرا 
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 باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش��خصات 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 س��ال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواست 
 اعس��ار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواس��ت 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 اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین ب��ه نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 

نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومی��ت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی 
روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 6254 ش��عبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 705 کلمه، 7 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420351000092 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /347
پرونده:9409980351000760 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940846 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090351000353 و شماره 
دادنامه غیابی مربوطه 9409970351001867 محکوم علیه علی حمامی فرزند 
حبیب به نشانی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 87/718/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/871/540 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 
به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرم تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک شماره های 2618066 مورخ 94/5/26 
و 2617240 مورخ 94/5/27 و 2617239 مورخ 94/5/20 و 2618092 مورخ 
94/6/20 تا زمان وصول وج��ه آن در حق محکوم له س��ید محمد علی خیام 
نکوئی فرزند سید اصغر به نش��انی اصفهان خیابان میرداماد کوچه شماره 
45 پالک 69 کدپستی 8136917341 تلفن همراه 09367068001 و پرداخت 
نیم عش��ر در حق صندوق دولت ) رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م الزامی 
است(. محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا 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 باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح 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 اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعس��ار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت می ش��ود) 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 اجرای احکام 
 مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نح��وه اجرای محکومیت مالی 1394(

 5- انتقال مال به دیگ��ری به هر نحو با انگیزه ف��رار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
 م الف: 6253 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 446 کلمه، 

5 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420351000101 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /348
پرونده:9309980351001090 ش��ماره بایگانی ش��عبه:931241 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090351000455 و شماره 
دادنامه غیابی مربوطه 9409970351000408 صادره از ش��عبه 10 حقوقی 
اصفهان محکوم علیه رسول امینی فرزند نوروزعلی به نشانی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ پنجاه و ش��ش میلیون و پانصد شصت هزار 
ریال بابت اصل خواسته، مبلغ دو میلیون و نهصد و ده هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی ، مبلغ دو میلیون و سی و شش هزار و یکصد و شصت ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ چک ها لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محکوم له رسول فاتحی فرزند محسن 
به نشانی شهرستان اصفهان میدان امام بازار بزرگ سرای مخلص داالن دوم 
فروشگاه ترنم با وکالت سعید عموآقایی خوراسگانی فرزند کریم به نشانی 
اصفهان سی و س��ه پل ابتدای چهار باغ باال مجتمع باران ط سوم واحد 15 و 
پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت ) رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م 
الزامی است(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بده��د.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا 
محکوم به از آن میسر باشد 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 مش��تمل 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 اش��خاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعس��ار 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 اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نح��وه اجرای 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 نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اج��رای 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 محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 6250 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 486 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9410420351400516 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /349
پرونده:9209980351400924 ش��ماره بایگانی ش��عبه:920924 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و ش��ماره دادنامه غیابی مربوطه 
9309970351401704 محکوم علیهم 1- سعید علی خاصی فرزند محمد علی 
به نشانی مجهول المکان 2- شرکت بازرگانی ارمغان کاشی اصفهان به نشانی 
کیلومتر 18 جاده اصفهان نجف آباد واحد بازرگانی صنایع کاش��ی اصفهان 
کدپستی 8583188881 ، 3- حمیدرضا س��عادت جو فرزند حسن به نشانی 
مجهول المکان، 4- شرکت صنایع کاشی اصفهان به نشانی کیلومتر 18 جاده 
اصفهان نجف آباد صنایع کاش��ی اصفهان 5- علی بلوچی فرزند مصطفی به 
نش��انی مجهول المکان 6- زهرا بدیعی فرزند شمس الدین به نشانی خ توحید 
کوی ارش��اد پ 22 طبقه دوم محکومند به پرداخت مبلغ 14/012/000 درهم 
امارات بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس قرارداد 
بانکی از تاریخ 92/8/4 لغایت وصول و پرداخت مبلغ 1/902/500/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 200/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در 
حق محکوم له بانک ملت به نش��انی خ شیخ صدوق ش��مالی و پرداخت مبلغ 
4/750/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره 
غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بده��د.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا 
محکوم به از آن میسر باشد 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 مش��تمل 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 اش��خاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعس��ار 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 اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نح��وه اجرای 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 نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اج��رای 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 محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 6242 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 485 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420351400098 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /352
پرونده:9109980351400846 ش��ماره بایگانی ش��عبه:910846 بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنام��ه مربوطه 
9309970351402189 محکوم علیه منیره س��ادات حسینی فرزند مصطفی 
به نشانی اصفهان خ ابن سینا جنب مسجد سید پ 17 محکوم است به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رس��می و انتقال خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 
897 ج 81 ایران 13 در حق محکوم له فاطمه مظاهری فرزند علی به نش��انی 
تیران بهارستان دوم پ 3 و همچنین پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم 
عش��ر دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 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 باشد 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 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 اعسار به ضمیمه دادخواست اعس��ار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می ش��ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خ��ودداری محکوم علی��ه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگ��ری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافق��ت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 6239 ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان

) 400 کلمه، 4 کادر(



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
 هر ك��ه ب��راى خ��ود كرامتى قائ��ل باش��د، دنيا 

در نظرش كوچك آيد.
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گردشگری

خواندنی

عکس نوشت

فاماگوستا، قبرس شمالى
به فاماگوستا شهر پادشاه می گویند، زیرا فاتحان جنگ های صلیبی در این شهر 
تاج گذاری کردند. زمانی این ش��هر یک بندر پر تردد بود و ونیز از آن محافظت 
می کرد، اما حتی دیوارکشی و محافظت ونیز هم نتوانست این شهر را از هجوم 
ترک ها در امان نگه دارد. در این هجوم مردم شهر کشته شدند و شهر به غارت 

رفت. 
خانه  بهاری، فلوریدا

خانه  لوئیس یا خان��ه  بهاری نام یکی از آثار فرانک لوید رایت، معمار برجس��ته 
آمریکایی اس��ت که س��ال ۲۰۱۴ در فهرس��ت آثار تاریخی در خط��ر آمریکا 

 قرار گرفت. تالش های��ی برای نگه��داری و حفاظت از این اث��ر تاریخی انجام 
شده است، اما متاس��فانه وضعیت آن به قدری بد است که این تالش ها تا االن 

نتیجه نداده اند.
نخن یا هيراکونپوليس، مصر

قدیمی ترین سازه  خشتی مصر که در نخن واقع شده است و قدمت آن به سال 
۲۷۰۰ پیش از میالد برمی گردد در حال نابودی است. باران های سنگین و باد 
باعث تخریب این دیوار ش��ده اند و حیوانات هم با کندن زمین های اطراف آن 
سهمی در تخریب آن داشته اند. اما باید اعتراف کرد که تاثیر طبیعت  و حیوانات 
روی تخریب این دیوار خیلی کم تر از تاثیر باستان شناسانی است که برای کشف 

گورهای قدیمی دائما در حال کندن زمین های اطراف آن بوده اند.
کليسای ماکوایکائو،  هاوایى

پادشاه کامیهامیهای س��وم اولین کلیس��ای هاوایی را در سال۱۸۲۰ ساخت. 
این کلیس��ا در بیرون از س��نگ های آتشفش��انی و در درون از چوب درختان 
 بومی کوآ ساخته شده و در درونش مکانی برای نشستن پادشاه آن زمان تعبیه 
شده است. متاسفانه کلیس��ا در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار ندارد و سه 
میلیون دالر برای تعمیر و بازسازی اش نیاز است. از علل خرابی این مکان تاریخی 

می توان به آب و هوا، زلزله  سال ۲۰۰۶ و سونامی سال ۲۰۱۱ اشاره کرد.

زیباترین سازه هایى که از رویش درختان ایجاد شده اند )3(آثار تاریخى و باستانى که به زودی نابود مى شوند )3(

تلگرام برای مقام های روس ممنوع مى شود
اس��تفاده از نرم افزاره��ای پیام رس��ان اینترنتی که 
 از خارج روس��یه کنترل می ش��ود از جمل��ه تلگرام، 
جی میل، واتس آپ، وایبر و اسکایپ برای مقام های 

روسیه ممنوع می شود.
طرح تدوین ش��ده برای تصمیم گیری نهایی از سوی 
وزارت توس��عه اقتصادی روس��یه به والدیمیر پوتین 

رییس جمهوری این کشور ارایه شده است.
روزنامه کامرسانت با اعالم فهرست ممنوعه پیشنهادی 
پیام رسان های خارجی، نوش��ته است: در طرح ارایه 
شده به رییس جمهوری روسیه، لزوم اقدام برای خرید 
 برنام��ه های رایان��ه ای و تجهی��زات مربوطه با هدف 
راه اندازی س��امانه پیام رس��ان در داخل مورد اشاره 

قرار گرفته است.
براس��اس این درخواست ممنوعیت پیش��نهاد شده 

 ش��امل اس��تفاده از پیام های رس��ان ه��ای خارجی 
در تمامی ادارات دولتی و ش��رکت هایی می شود که 

دولت در آن سهم دارد.
براساس گزارش های انتش��ار پیدا کرده، مقر تلگرام 
که ارتباط فیزیکی و حقوقی باروسیه ندارد در برلین 

آلمان است.

ک�ت هوش�مندی ک�ه تماس ها را پاس�خ 
مى دهد

شرکت گوگل و لوی استراوس) levi's ( ژاکتی 
طراحی کردند که با پوشیدن آن به راحتی قادر 
به پاس��خگویی به تلفن همراه، کنترل مس��یر، 
نقش��ه یابی، ش��نیدن موس��یقی و خیلی موارد 

دیگر هستید.
بر اساس اظهارات شرکت  گوگل ژاکت هوشمند 
جدیدش تا بهار ۲۰۱۷ به بازار عرضه می ش��ود، 
البته نس��خه بتا آن در پاییز ۲۰۱۶ در دسترس 
خواه��د ب��ود. کارای��ی ای��ن ژاک��ت در هنگام 
دوچرخه س��واری و عملک��رد آن حائ��ز اهمیت 
است. س��ال گذش��ته بخش پروژه ها و فناوری 
گوگل) ATAP ( و شریک این شرکت از ساخت 
این ژاکت پارچه ای و پوشیدنی خبر داد. پارچه 

سنسوردار این ژاکت که به آستین متصل است 
قادر به ارتباط با کارب��ر از طریق لمس و صفحه 
LED است. این سنسورها از طریق USB بعد از 
خارج کردن، شارژ می شوند. از دیگر ویژگی های 
این لباس هوش��مند، قابل شست وشو بودن آن 

است.

عينکى که به اشتباه شاهکار هنری شد
عینکی ک��ه روی زمین موزه هنره��ای معاصر 
فرانسیس��کو گذاش��ته ش��ده بود، بس��یاری از 

بازدیدکنندگان را به اشتباه انداخت.
دو نوج��وان که به ش��وخی یک عین��ک را روی 
زمین م��وزه هنره��ای معاصر سانفرانسیس��کو 
قرار دادند، در کمال تعجب دیدند که بس��یاری 
از بازدیدکنن��دگان این عین��ک را به عنوان یک 
اثر هنری تلق��ی می کنند و حت��ی از آن عکس 

می گیرند.
ش��وخی این نوجوانان و رفت��ار بازدیدکنندگان 
 در اش��تباه گرفتن یک عینک معمولی به عنوان

 اثر هنری در این موزه معتبر، ارزش هنری برخی 
نمایشگاه ها را زیر سوال برده و در عین سادگی، 

سطح درک افراد را به چالش کشیده است.

یک��ی از ای��ن دو نوج��وان که ۱۷ س��ال س��ن 
 دارد، گف��ت: وقتی مردم دور ای��ن عینک جمع 
ش��ده بودند و از آن عکس م��ی گرفتند، من نیز 
ش��روع به عکس گرفتن از مردم کردم. س��پس 
تصاویر را در توییتر منتش��ر ک��ردم که موجب 

عصبانیت بازدیدکنندگان شد.

ما معموال از درخت برای ساخت الوار و تخته 
استفاده می کنیم. 

اما در جای جای دنیا عده ای راه هایی پیدا 
کرده اندتا از درختان خانه، پل و مجس��مه 
بس��ازند بدون اینکه نیازی ب��ه قطع کردن 

آنها باشد. 
با هم به چن��د نمون��ه از جال��ب ترین این 

درختان نگاهی می اندازیم.  
ای��ن کلیس��ای جام��ع ک��ه از درخت��ان 
س��اخته ش��ده اس��ت تا ح��دودی   از بقیه 

 س��ازه های زن��ده متفاوت اس��ت چ��را که  
 به ج��ای هدایت درخت��ان و ش��کل دادن   

به شاخه ها، درختان در این کلیسا در جاهای 
خاصی کاشته شده اند  و در فرم یک   کلیسا 

طراحی شده اند.

س��ه پروژه تعریض پل فلزی در منطقه پنج 
و پارکینگ زیرس��طحی خیابان اردیبهش��ت و 
اح��داث زیرگذر خیاب��ان مطهری در منطق��ه یک چراغ 
پروژه های جدید عمرانی ش��هرداری اصفهان را روش��ن 

کردند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای ش��هرداری اصفهان، 
چراغ کلنگ زنی بیش از ۱5 طرح عمرانی سال جاری در 
مناطق مختلف شهر با کلنگ زنی سه پروژه از مناطق یک 
و پنج با حضور اعضای ش��ورای ش��هر و مسئوالن شهری 

آغاز شد.
با کلنگ زنی تعریض پل فلزی در منطقه پنج و پارکینگ 
زیرسطحی خیابان اردیبهش��ت و احداث زیرگذر خیابان 
مطهری در منطقه یک، چ��راغ پروژه های جدید عمرانی 

شهرداری اصفهان در سال 95 روشن شد.
همه امکانات مناطق شهرداری برای بهره برداری از 

پروژه های عمرانى بسيج مى شوند
دکتر مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان در این خصوص 
با اشاره به اینکه شهرداری در انجام فعالیت های خود همه 
جنبه های نیاز ش��هروندان را مورد توجه قرار داده است، 
اظهار کرد: از این رو برگزاری برنامه  هفته های فرهنگی، 
برنامه های نشاط آور اجتماعی در کنار فعالیت های عمرانی 

و خدماتی از این دست برنامه ها بوده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم خدمت رس��انی بیشتر و بهتر به 
ش��هروندان، اضافه کرد: مقام معظم رهب��ری بر آبادانی 
هرچه بیشتر شهرها تاکید دارندو توقع بنده نیز از مدیران 
شهری این است که با فصل الخطاب قرار دادن فرمایشات 
معظم له، با بسیج تمام امکانات مناطق، زمینه خدمت بهتر 
و بیشتر به شهروندان را فراهم و پروژه های عمرانی شهر را 
همچون گذشته با همت و تالش مضاعف خوددنبال کنند.

ش��هردار اصفه��ان با اش��اره ب��ه اینک��ه در چش��م انداز 
برنام��ه اصفه��ان۱۴۰۰ و اصفه��ان 95 کلی��د واژه های 
مسئولیت پذیری، سرسبزی، سالم بودن، هوشمندسازی 
و ... در دستور کار است، ادامه داد: از این رو برای رسیدن به 
اهداف این برنامه ها نیازمند اقدامات مشترک و هم راستا 

در مدیریت شهری هستیم.
وی همچنین در خصوص پروژه های عمرانی شهر اصفهان 
اظهار کرد: ما در نظر داریم با تسریع بخشی به بهره برداری 
از پروژه های در دس��ت اجرا مش��کالت ترافیکی ناشی از 
فعالی��ت عمرانی این پروژه ه��ا را کاهش داده ت��ا بتوانیم 

خدمت رسانی بهتری به شهروندان داشته باشیم.
پ��روژه تعریض پ��ل فلزی محدودی��ت ترافیک��ی ندارد، 
ام��ا حمیدرض��ا فرهنگ، مدی��ر منطقه پنج ش��هرداری 
اصفهان که ب��ه عنوان مجری طرح تعری��ض پل فلزی در 
این منطقه از ش��هر اصفه��ان معرفی می ش��ود، پیرامون 

مش��خصات فنی پروژه تعریض پل فل��زی اصفهان اظهار 
کرد: این تعریض از دو طرف پل ب��ه عرض حدود۱۰ متر 
 ب��ا هزینه ای بال��غ بر ۷/5 میلی��ارد ص��ورت می گیرد که 
از ۱۱ اردیبهشت سال جاری تجهیز کارگاه آن انجام شده 

و مراسم کلنگ زنی آن نیز انجام شده است.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه م��دت اج��رای ای��ن پ��روژه ۶ ماه 
در نظر گرفته شده، تصریح کرد: حجم بتن ریزی این پل 
پنج هزار متر مکعب و فوالد مصرفی پروژه ۴۴ تن اس��ت 

که۷۰۰ تن میلگرد نیز در آن به کار می رود.
فرهن��گ ب��ا بی��ان اینک��ه م��ا در ط��ول اجرای پ��روژه 
 هی��چ مس��یری را نمی بندی��م، ادام��ه داد: ه��دف 
از اجرای این پروژه کاهش سطح ترافیک بلوار مطهری و 
ملت در سمت شمال و خیابان های حکیم نظامی و خیابان 
آیت ا... بهشتی و تعدیل ترافیک ارتباطی شمال و جنوب 

رودخانه است.
ساخت پارکينگ  زیرسطحى اردیبهشت و زیرگذر 

خيابان مطهری کليد خورد
حمیدرض��ا عص��ارزادگان، مدیر منطقه یک ش��هرداری 
اصفهان نی��ز در ادام��ه پیرام��ون پروژه های در دس��ت 
س��اخت منطقه ی��ک ش��هرداری اصفهان که ب��ا حضور 
ش��هردار اصفه��ان کلنگ زن��ی ش��د، گف��ت: اح��داث 

زیرگذر خیاب��ان مطهری ک��ه 3۰ درصد نیز پیش��رفت 
فیزیکی داش��ته اس��ت، جهت اتصال کندروی ش��مالی 
 به کندروی جنوبی با اعتب��اری بالغ ب��ر ۸ میلیارد ریال 

به طول35۰ متر به مدت سه ماه در دستور کار است.
مدیرمنطقه یک ش��هرداری اصفهان ادامه داد: همچنین 
آغاز س��اخت پارکینگ زیرس��طحی خیابان اردیبهشت 
با اعتبار هفت میلیارد و ۲5۰ میلی��ون تومان در انتهای 
خیابان اردیبهش��ت به مس��احت س��ه ه��زار و3۰۰ متر 

مربع ب��ا گنجایش ۱۰5 خ��ودرو ب��ا دو رمپ 
ورودی و خروجی در م��دت زمان ۶ ماه به 

بهره برداری برسد.
گفتنی اس��ت که با حضور ش��هردار 

اصفهان   و جمعی از مدیران شهری 
و اعضای ش��ورای اسالمی شهر 
اصفه��ان پروژه ه��ای تعریض 
پل فلزی، س��اخت پارکینگ  
زیرس��طحی اردیبهش����ت 
و زیرگ�������ذر خیاب����ان 
مطه���ری کلنگ زن��ی شد.

بسیجهمهامکاناتمناطقشهـرداریبرایبهرهبرداری
ازپروژههایعمرانی
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