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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: در ح��ال حاضر

94 مجموعه رفاه��ی و تفریحی بین راه��ی در این 
استان فعال است.

بهمن عسگری سوادجانی در نشست با اصحاب رسانه 
اظهار کرد: 60 مجموعه رفاهی و تفریحی بین راهی 
در این استان فعالیت داشتند که با تالش های صورت 
گرفته در دو س��ال اخیر 34 مجموع��ه دیگر به این 
تعداد اضافه شد و در حال حاضر 94 مجموعه رفاهی 
و تفریح��ی در چهارمحال و بختیاری مش��غول به 

فعالیت هستند.
 مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
این مجموعه ها در راس��تای ارائه خدم��ات بهتر به 
مسافران و گردشگران ایجاد ش��ده اند، عنوان کرد: 
مجموعه های رفاهی و تفریحی در سراسر این استان 
از جمله کوهرنگ، فارس��ان، ش��هرکرد، روس��تای 
ملک آباد، سورشجان، شیخ علی خان و ... قرار دارند و 
تابلوهای مناسب برای راهنمایی مسافر و گردشگر 

در  طول مسیر نصب شده است.
 وی بی��ان داش��ت: در چهارمح��ال و بختی��اری 
59 خانه مسافر در راستای جذب گردشگر با هدف 
توسعه گردشگری، اقامت ارزان قیمت گردشگران، 
اس��تفاده از لبنیات محلی، صرفه اقتص��ادی برای 
روستاییان، نهادینه شدن گردشگری و طبیعت گردی 
برای مسافران و گردشگران و طوالنی نبودن مسیر 
گردش��گران به محل های اقامتی ایجاد شده است.

عس��گری س��وادجانی با اش��اره ب��ه ظرفیت های 
گردشگری بسیار مناسب در چهارمحال و بختیاری  
تصریح کرد: گردشگری ورزشی، کشاورزی، عشایری، 
اکوتوریس��م و صخره  نوردی از جمل��ه فعالیت های 

مهمی هستند که باید در راستای توسعه گردشگری 
این استان از آن ها بهره مند شد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل وجود ارتفاعات بسیار 
مناسب در این استان پاراگالیدر از جایگاه مناسبی 
در این استان برخوردار شده و با دارا بودن سرچشمه 
 رودخانه ه��ای زاین��ده رود و کارون می ت��وان در 

حوزه رفتینگ به  خوبی فعالیت کرد.
این مس��ئول با بیان اینکه گردش��گران خارجی به 
طبیعت گردی، اقامت در چادرهای عشایر و استفاده 
از محصوالت طبیعی عالقه مند هستند، اظهار کرد: 
گردشگری عش��ایری یکی از انواع مهم گردشگری 
در این استان است که گردشگران فراوانی از سراسر 

کشور و سایر کشورها را به خود جذب می کند.
 وی از ارائه تس��هیالت ب��رای احداث خانه مس��افر 
خبر داد و تشریح کرد: برای راه اندازی خانه مسافر در 
چهارمحال و بختیاری به افراد توانمند در این زمینه 
150 میلیون ریال تس��هیالت با سود چهار درصد و 

اقساط بلند مدت اعطا  می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری افزود: به افرادی که در زمینه 
احداث دهکده های توریستی و مجتمع های تفریحی 
در این استان اقدام کنند تا 7 درصد یارانه تسهیالت 

ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد: تاکنون در راستای ایجاد مجتمع های 
رفاهی و تفریحی بین راهی حدود 9 مورد جانمایی 
انجام ش��ده و افرادی که در این زمینه فعالیت کنند 
تس��هیالت و زمین رایگان در اختیار آن ها قرار داده 

می شود.
 این مس��ئول تبیین کرد: در س��ال گذش��ته حدود

ب��ه  اعتب���ار  ری��ال  میلی��ارد   60
ف�رهنگ��ی،  می������راث 

ای��ن  دس��تی  صنای��ع  و  گردش��گری 
 اس��تان اختص��اص داده ش��د ک��ه از مح��ل 
اعتبارات ملی بود و این رقم نسبت به سال های پیش 

از آن رشد هفت برابری داشته است.
وی تأکید کرد: بازاریابی، عمده ترین مش��کل حوزه 
صنایع دس��تی در این اس��تان بوده  و  ش��رکت در 
نمایشگاه های اس��تانی و ملی بهترین راه حل برای 
بازاریابی اس��ت و در راس��تای ف��روش محصوالت 
صنعت گران این اس��تان با راه اندازی فروشگاهی در 
 شهرکرد تالش شده اس��ت این مشکل کاهش پیدا

 کند. 
این مس��ئول ادامه داد: این فروش��گاه با هدف ارائه 
محصوالت صنایع دس��تی مرغوب و ایجاد اشتغال، 
راه اندازی شد و سه طرح در راستای اقتصاد مقاومتی 
در این استان اجرا شد که تغییر کاربری حمام قدیمی 
باباحیدر به سفره  خانه س��نتی اولین پروژه در این 
راس��تا بود. وی اضافه کرد: دومین پروژه در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی راه اندازی کارگاه تولید نمد در 
بهرام آباد با فراهم کردن زمینه اشتغال مستقیم برای 
11 نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود 50 نفر بوده  
است و کارگاه بزرگ خاتم در روستای شیخ شبان با 
اس��تفاده از 25 نفر نیرو به صورت مستقیم و ایجاد 
اشتغال غیرمس��تقیم برای  100 نفر سومین طرح 

اقتصاد مقاومتی در این استان است.
عسگری سوادجانی با اشاره به اینکه اقالم موجود در 
موزه ها وسیله انتقال تجربیات گذشتگان به آیندگان 
هستند، بیان داش��ت: در موزه میراث فرهنگی این 
اس��تان 630 اثر ثبت ش��ده وجود دارد و 11 موزه 
 نیز در نقاط مختلف چهارمح��ال و  بختیاری فعال
 هس��تند. وی ضمن به این که  خانه آزاد چالش��تر 

نخستین اقامتگاه س��نتی در این استان است و 
 در سال گذش��ته یک میلیون دالر صادرات 

صنایع دستی در این اس��تان انجام شده 
است گفت: این محصوالت عمدتا  به 

کش��ورهای حوزه خلیج فارس، 
 آلمان، کانادا و آمریکا صادر 

شده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری خبرداد :
فعالیت 94 مجموعه رفاهی و تفریحی بین راهی  در چهارمحال و بختیاری 

ش��هردار اصفهان در  جمع خبرنگاران، همدلی، هم افزایی و هم گرایی را الزمه 
توسعه و پیشرفت اصفهان دانس��ت و اظهار کرد: در این راس��تا رسانه ها نقش 
بس��زایی دارند و به خوبی می توانند در این زمینه نس��بت به ایجاد همدلی بین 

دستگا ه ها فعالیت داشته باشند.
مهدی جمالی نژاد  با اشاره به همراهی خوب اصحاب رسانه اصفهان با شهرداری 
طی یک سال اخیر ابراز کرد: رسانه  ها می توانند با نقد سازنده در راستای ارتقای 
شهر اصفهان سهیم باش��ند و بدین وس��یله  توجه به چالش ها را در مسئوالن و 

آرامش را در بین شهروندان حاکم کنند.
شهردار اصفهان توسعه و پیشرفت طرح های موجود در اصفهان را تنها در ایجاد 
بستری آرام امکان پذیر دانست و گفت: رسانه ها نباید به گونه ای عمل کنند که 
متن فعالیت ها فدایی حاشیه ها شود، چرا که اگر ذهن مدیران و مسئوالن درگیر 

حاشیه ها شود از خدمت اصلی خود باز می مانند.
وی در ادامه به لزوم مشارکت جدی شهروندان در انجام فعالیت های شهرداری 
اشاره کرد و ابراز داشت: باید توجه داش��ت که کمپین های مردمی در اصفهان 
راه ا ندازی شده تا بتوانیم  خدمت رس��انی بهتری را به شهروندان داشته باشیم و 

چنانچه این کمپین ها مورد توجه مردم قرار نگیرد، موفق نخواهند بود.
جمالی نژاد در ادامه به کم شدن فعالیت های عمرانی در سطح کشور اشاره کرد 
و ادامه داد: باید توجه داشت که در حال حاضر تنها شهرداری ها در سطح کشور 
هستند که با وجود تحمل بسیاری از فش��ارها همچنان فعالیت های عمرانی را 

انجام می دهند و در شرایط فوق العاده ای نیز قرار دارند.
وی به فعالیت 350 پروژه عمرانی در شهرداری اصفهان اشاره کرد و گفت: این 

پروژه ها با اعتبار میلیاردی در حال بهره برداری اس��ت و بعضا نیز تأمین بودجه 
این پروژه ها بسیار سخت است و به دغدغه ای اساسی برای ما تبدیل می شود.

شهردار اصفهان آینده خوبی را برای ش��هر اصفهان پیش بینی کرد و ادامه داد: 
چنانچه بس��تر آرام موجود در اصفهان به روند فعلی خود ادامه  دهد و مردم نیز 
مشارکت خود را  با شهرداری اصفهان  ادامه دهند می توان شاهد موفقیت های 

خوبی در این شهر بود.
وی همچنین به ورود به آخرین سال فعالیت دوره چهارم شورای اسالمی شهر 
اصفهان اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که در سال آخر شورای چهارم ممکن 
است مسائل شهری به چالش کشیده شود اما حفظ بستر آرام موجود نیز می تواند 

خنثی کننده این چالش ها باشد.
شهردار اصفهان همچنین به دعوت از شهرداری اصفهان برای حضور در دومین 
نشست شهرهای خالق در چین که از 16 تا 19 خرداد برگزار می شود اشاره کرد 
و افزود: این نشست با حضور دبیرکل یونسکو و شهردار پکن برگزار شده و برای 
نخستین بار است که از شهرداری اصفهان برای حضور در آن دعوت شده است.

وی اضافه کرد: همه تالش خود را بر این داریم که اصفهان را در آینده نزدیک به 
عنوان میزبان نشست شهرهای خالق معرفی کنیم.

جمالی نژاد دعوت از س��رمایه گذاران خارجی برای س��رمایه گذاری در اصفهان 
را نیز از دیگر دغدغه های ش��هرداری اصفهان عنوان کرد و گفت: خوش��بختانه 
تاکنون فعالیت های خوبی در این زمینه انجام شده که یکی از نتایج آن را می توان 
بهره برداری از آکواریوم بزرگ اصفهان دانست که مورد استقبال همه گردشگران 

داخلی و خارجی قرار گرفته است.

شهردار اصفهان:
ایجاد بستری آرام الزمه توسعه و پیشرفت اصفهان است

دو روز مانده به عملی شدن وعده ها؛

شمارش معکوس برای  
برگزاری  اولین نماز  در مصالی اصفهان
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13 2

لغو بازی بزرگ به خاطر سه نفر؟

سوالی که کی روش باید 
پاسخ دهد

سالک: 

چرا نمازخانه مجلس را به 
زیرزمین برده اید؟

16

شهردار اصفهان در آیین افتتاح 
پروژه های منطقه ۱۲:

پروژه های عمرانی شهر 
در صف افتتاح هستند

به دنبال پرداخت وام توسط بانک قوامین؛
جزئیات پرداخت اقساطی جریمه 

مشموالن غایب اعالم شد

5

از۲۲ تا ۲8 خرداد ماه؛
 اصفهان به استقبال

 سیزدهمین نمایشگاه قرآن می رود

12

پشت پرده بهانه جویی های غرب ؛
پیش شرط آمریکا 

برای بانک های ایرانی

3

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان: 
قسمتی از خیابان چهارباغ

دوچرخه رو می شود

12

الریجانی:
 جعل سند علیه امام )ره(

 فضاحت رسانه ای و سیاسی  است

2
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رییس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: ش��یطنت شبکه های 
بیگانه در جعل س��ند درباره نامه ن��گاری رییس جهموری 
آمریکا و امام راحل نشان می دهد که آنها تا چه اندازه نیازمند 
شرایطی هستند که ایران را دچار س��اده انگاری دیپلماتیک 
کنند. به گ��زارش فارس، عل��ی الریجانی با اش��اره به اقدام 
 ش��یطنت آمیز ش��بکه بی بی س��ی در ارایه س��ند جعلی از 
نامه نگاری کارت��ر با امام خمین��ی )ره( گفت:اخی��را اقدام 
شیطنت آمیزی در رسانه های بیگانه انجام شده است و قصد 
از این کار این بوده که به نح��وی در اصالت مبارزه با صالبت 
امام خمینی علیه آمریکا تردید ایجاد کنند. وی افزود: گرچه 
این بازی کودکانه و دس��تکاری در کار انتشار سند به صورت 
گزینشی خیلی زود برمال شد به طوری که )گری سیک( عضو 
ش��ورای امنیت ملی آمریکا در آن زمان در مقاله ای روشن و 
در چند بند غیر واقعی بودن این اقدام بی بی سی را به صورت 
دقیق توضیح داد، اما کس��انی که از قبل از انقالب با مش��ی 
امام آش��نا بودند و همچنین در دهه نخس��ت پس از انقالب 
 با صراط ایشان آشنایی داش��تند این اقدام بیگانگان را دور از

 واقعیت دانستند...
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رییس مجلس شورای اسللامی گفت: شیطنت 
شبکه های بیگانه در جعل سند درباره نامه نگاری 
رییس جهموری آمریکا و امام راحل نشان می دهد 
که آنها تا چه اندازه نیازمند شرایطی هستند که 

ایران را دچار ساده انگاری دیپلماتیک کنند.
به گزارش فللارس، علللی الریجانی با اشللاره به 
اقللدام شللیطنت آمیللز شللبکه بی بی سللی در 
ارایه سللند جعلی از نامه نللگاری کارتللر با امام 
خمینللی )ره( گفللت: اخیللرا اقللدام شللیطنت 
آمیللزی در رسللانه های بیگانلله انجللام شللده 
اسللت و قصد از ایللن کار این بوده کلله به نحوی 
 در اصالللت مبللارزه بللا صابللت امللام خمینی 

علیه آمریکا تردید ایجاد کنند.
وی افزود: گرچه این بازی کودکانه و دسللتکاری 
در کار انتشار سند به صورت گزینشی خیلی زود 
برما شد به طوری که )گری سیک( عضو شورای 
امنیت ملی آمریکا در آن زمان در مقاله ای روشن 
و در چند بند غیر واقعی بللودن این اقدام بی بی 
سللی را به صورت دقیق توضیح داد، اما کسللانی 
که از قبل از انقاب با مشللی امام آشللنا بودند و 
همچنین در دهه نخست پس از انقاب با صراط 
ایشان آشنایی داشتند این اقدام بیگانگان را دور 

از واقعیت دانستند که نیازی به توضیح نداشت.
رییس مجلس شورای اسامی اظهار داشت: البته 
بعضی از صاحب نظران در داخل هم توضیحاتی 
در این موضوع ارایه نمودند و شگرد مکارانه این 

جریان بدوی را افشا کردند.
الریجانی خاطرنشان کرد: اما به نظر می رسد که 
باید قصد اصلی آنها را فهم کنیم شاید قصدشان 
از این اقدام قابی این باشللد که شوکی به افکار 
عمومی جامعلله وارد کننللد که قبللح ارتباط با 
آمریکا ریخته شللود و اینگونه تلقی شود که این 
ارتباط از گذشته و حتی در سخت ترین شرایط 
با آمریکا بوده اسللت. وی افزود: گرچه این مکر و 
فسون به فضاحتی رسانه ای و سیاسی برای  آنها 
بدل شد، اما نشللان می دهد که آنها تا چه اندازه 
نیازمند شرایطی هستند که ایران را دچار ساده 
انگاری دیپلماتیللک کنند و اینجاسللت که قدر 
و منزلللت توصیه های اخیر رهبللر معظم انقاب 
در داشللتن روحیه انقابی مشخص می شود که 
دقیقا موضعی سللنجیده و قاطع باید نسللبت به 
این اقدامات مکارانه داشته باشیم. رییس مجلس 
شللورای اسللامی با بیان اینکه اتهللام آمریکا و 
غربی هللا در حوزه حمایت از تروریسللم به غایت 

سبکسللرانه و جاهانه بود اظهار داشت: کیست 
که ندانللد امروز در منطقلله، ایران اسللت که در 
 مقابل تروریسللت ها ایسللتاده و کیست که نداند 
تروریسللت های جنایتکار نتیجه سه دهه رفتار 

کثیف آمریکا در منطقه هستند.
الریجانی خاطرنشللان کرد: مگر اخیللرا یکی از 
کاندیداهای ریاسللت جمهوری آن کشور لب به 
آشکار سللازی نگشللود و گفت که ما جریان های 
تروریسللتی افغانسللتان و داعللش را بلله وجود 
 آوردیم و کیسللت که نداند همکاران، دوستان و 
دسللت نشللاندگان آمریللکا در منطقلله همین 
کشورهایی که امروز جلودار حمایت از تروریست 

هستند دستشان با آمریکا در یک کاسه است.
وی افللزود: با همه ایللن احوال با کمللال وقاحت 
ایران را متهم به حمایت از تروریسللت در منطقه 
می کنند و اینها نشللان دهنده آن است که وضع 
 آنها از نظر بی وزنی و بی آبرویی گشاده شده که 
شرایط بسللیار واضح را می خواهند وارونه جلوه 
دهند، اما ملت ما با صابت راه انقاب خمینی را 

ان شاءاهلل ادامه خواهند داد.
رییس مجلس شورای اسللامی با اشاره به دیدار 
نمایندگان با مقام معظم رهبری اظهار داشللت: 
الزم می دانم از الطاف و مراحم رهبر معزز انقاب 
اسللامی نسللبت به مجلس شللورای اسللامی 
سپاسللگزاری کنم دیدار ایشللان در ابتدای کار 
مجلس دهم در محیطی بسیار صمیمانه صورت 
گرفت و جایگاهی که ایشللان برای مجلس قائل 
شدند در باالترین سللطح تصمیم گیری در نظام 

بود.
الریجانی خاطرنشللان کرد: بایللد همگی تاش 
کنیم تا با تصمیمات به موقع و سنجیده و مواضع 
اصولی و محکللم مخصوصا در مقابل اسللتکبار و 
بحران آفرینی های منطقه این جایگاه را که مظهر 

حکمت نظام است تثبیت کنیم.
وی افزود: خشللنودی رهبللر معظللم انقاب از 
تخصص های گوناگون نماینللدگان و روحیه تازه 
همکاران ایجاب می کند تللا با فعال کردن هرچه 
سریع تر کمیسیون ها به بررسللی شرایط کشور 
و تصویللب قوانین الزم به انتظللار رهبری و ملت 
در حل مسایل اصلی و اساسی کشور جامه عمل 

بپوشانیم.

ابراهیم الجعفری به ادعای سعودی ها درباره حضور سردار قاسم سلیمانی در 
عراق واکنش نشان داد.

وزیر امور خارجه عراق در واکنش به جنجال سعودی ها بر سر حضور مشاوران 
نظامی ایرانی در عراق تاکید کرد: سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران به عنوان مشللاور نظامی و با اطاع کامل دولت عراق در خاک 

این کشور کار می کند.
 ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق که در چارچوب تاش های دیپلماتیک 
بغداد جهت مقابله با تبلیغات و موضع گیری های تند سعودی ها علیه عملیات 
آزاد سازی فلوجه ، با نامه ای از سوی حیدرالعبادی به اردن رفته است، در یک 

کنفرانس خبری و با هدف پایان دادن به جنجال ها، این مطلب را بیان کرد.
بغداد پیش از این بارها اعام کرده که مشللاوران نظامی ایران به درخواسللت 
رسمی در این کشللور حضور دارند و ابومهدی المهندس نایب رییس شورای 
الحشدالشعبی ، از تشکیات تحت ریاسللت نخست وزیری عراق گفته بود که 
حاج قاسم سلللیمانی به صورت رسللمی و با اطاع دولت عراق در این کشور 

حضور می یابد.
حضور سللردار سلللیمانی و مشللاوران نظامللی ایللران ، یکللی از بهانه های 
جریان سللعودی - بعثی اسللت که تاش دارد به هر شللکل جلوی آزادسازی 

شهرفلوجه،دومین شهر بزرگ باقی مانده در دست داعش را بگیرد.
این جریان از هنگام شروع عملیات فلوجه در دو هفته پیش ، بیشترین حمله 
و هجمه را علیه تشکیات الحشدالشللعبی عراق که به ابتکار مرجعیت عالی و 

بسیج نیروهای مردمی زیر نظر دولت عراق تشکیل شده، ترتیب داده است.
 حمات سللفیر عربسللتان سللعودی در عراق به تشللکیات مردمللی عراق

 ) الحشدالشعبی(، در روزهای گذشته خشللم احزاب و شخصیت های عراقی 
 را برانگیخللت و وزارت خارجلله عراق هم درایللن زمینه واکنش نشللان داد و

 نخست وزیر عراق نیز اعام کرد که علیه رسانه های منطقه )سعودی و حوزه 
خلیج فارس( به دادگاه های بین المللی شکایت خواهد کرد.

حیدرالعبادی نخست وزیر عراق ، در همین چارچوب و برای مقابله با جنجال 
ایجاد شللده ، هیئت هایی را به ریاسللت وزیران خارجه و دفاع به کشللورهای 
 عرب منطقه گسللیل داشللت. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه به مصر و اردن و 
خالد العبیدی به کویت و نیز هیئتی به عمان رفت. ایللن هیئت ها، پیام های 

کتبی نخست وزیر عراق را تقدیم رهبران این کشورها کردند.

وزیر حج و عمره عربستان سللعودی اعام کرد: این کشللور هنوز در حال 
بررسی فاجعه خونین منا در مراسم حج سال ۱۳۹۴ در مکه است.

در مناسک حج واجب در اوایل مهر ماه ۱۳۹۴ در اثر سوء مدیریت مسئوالن 
سعودی، در مناسک رمی جمرات در منا، شللمار زیادی از زائران خانه خدا 
جان باختند. محمد بنتین، در حاشللیه یک نشسللت خبری در شهر جده 
گفت: »ما قبل از این هم این موضوع را بررسی کرده ایم و تحقیقاتمان ادامه 
دارد، ان شاءاهلل با اقدامات پیشگیرانه ای که اتخاذ می کنیم، اتفاق پارسال 

تکرار نخواهد شد.«
شاهزاده محمد بن نایف آل سللعود، وزیر کشور عربستان که رییس کمیته 
حج است پس از فاجعه منا در تاریخ ۲۴ سپتامبر )۲ مهر ۹۴( دستور بررسی 
علت آن را صادر کرد، اما از آن زمان تا کنون هیچ گزارشی در این مورد ارایه 
نشده است. مقامات ریاض مدعی هستند در فاجعه منا حدود ۷۷۰ نفر جان 
باختند، در حالی که خبرگزاری اسوشیتدپرس از جان باختن بیش از ۲ هزار 

زائر در این حادثه خبر داد.
 وزیر حج و عمره عربستان این سللخنان را پس از جلسلله ای برای بررسی 

»طرح موسوم به دگرگونی ملی« )NPT( بیان کرد.
عربسللتان قصد دارد در راسللتای این برنامه شللمار حجاج عمره را تا سال 

۲۰۲۰، از ۶ میلیون به ۱۵ میلیون در سال افزایش دهد.
بنتین افللزود: وزارت حج و عمره عربسللتان سللعودی نیز همانند سللایر 

وزارتخانه ها برای اجرای »طرح دگرگونی ملی« برنامه هایی دارد.
وی گفت: این امر سبب افزایش امنیت خواهد شد، چون بر اساس این طرح، 
مقامات سعودی »آماده هستند مراحل و خدمات حج را ارتقا دهند و هرجا 
اشتباهی رخ داد، به امید خدا دسللت کم بتوانیم پیش از آنکه اتفاق جدی 

بیفتد، اقدام کنیم.«
وزیر حج و عمره عربسللتان همچنین مدعی شللد این وزارتخانه قصد دارد 

با بهره گیری از فناوری، نظارت بهتری بر روند برگزاری حج داشته باشد.
سال گذشته بسللیاری ضعف ریاض را در مدیریت مناسک حج مورد انتقاد 
قرار دادند. فاجعه منا چند روز پس از آن روی داد که بر اثر سقوط جرثقیل 

در مکه بیش از ۱۰۰ زائر کشته و ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
افزون بر آن، در همان سال دو حادثه آتش سوزی مهیب نیز در دو هتل در 

شهر مکه روی داد که در این حوادث نیز چندین زائر زخمی شدند.

پاسخ وزیر خارجه عراق
 به ادعای سعودی ها درباره سردار سلیمانی؛

جوسازی نکنید 

وزیر حج عربستان: 

هنوز مشغول بررسی
 هستیم!

خبرخبر
الریجانی:

 جعل سند علیه امام )ره(
 فضاحت رسانه ای و سیاسی  است

آسوشیتدپرس اعام کرد هیاری کلینتون توانسللته به حدنصاب ۲۳۸۳ نماینده 
انتخاباتی برسد و به همین دلیل او نامزد احتمالی دموکرات ها در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا در میانه آبان ماه امسللال خواهد بود. او اولین نامزد زن یک حزب 
عمده آمریکا در انتخابات خواهد بود. پیش از این تنها سللارا پیلین به عنوان نامزد 
پیشنهادی سناتور جان مک کین در انتخابات ۲۰۰۸ برای پست معاون اول رییس 
جمهوری معرفی شده بود. این در حالی اسللت که برنی سندرز از ایالت ورمونت که 
رقیب اوست گفته که تا گردهمایی ماه ژوئیه از رقابت ها کناره گیری نخواهد کرد. 
کمپین انتخاباتی او در بیانیه ای، شمارش آرای نمایندگان ویژه را اقدامی شتابزده 
از سللوی رسللانه ها نامید. آسوشللیتدپرس گفت که خانم کلینتون با یک پیروزی 
بزرگ در پورتوریکو و جهش شللمار اعضای داخلی حزب که از او حمایت می کنند 
به این مرز رسید. خانم کلینتون به فاصله کوتاهی پس از انتشار این خبر در جریان 
تجمعی در شهر النگ بیچ کالیفرنیا گفت:  در آستانه یک لحظه تاریخی و بی سابقه 
هسللتیم، اما هنوز کار داریم. او افزود:  در شللش ایالت رای گیری داریم و برای تک 
تک آرا به سختی مبارزه خواهیم کرد، به خصوص اینجا در کالیفرنیا. در حال حاضر 
مجموع نماینده انتخاباتی و نماینده ویژه سندرز تنها ۱۵۶۹ نماینده است. در ساز 
و کار انتخاباتی حزب دموکرات براسللاس آرا در هر ایالت نماینده انتخاباتی موسوم 
به دلیگیت یا نماینده ویژه انتخاباتی یا سللوپر دلیگیت انتخاب می شود که آنها از 
جانب مردم، نامزد حزب را انتخاب می کنند. در دیگر حزب اصلی آمریکا، انتخابات 
درون حزبی هفته هاست که با کناره گیری تد کروز و جان کیسیک، رقبای باقی مانده 
دونالد ترامپ به پایان رسیده و او نامزد احتمالی حزب به شمار می رود. گردهمایی 

جمهوری خواهان برای معرفی نامزد نهایی نیز در ماه ژوئیه برپا خواهد شد.

منابع نزدیک به کاخ سللفید از احتمال حمایت رسللمی اوباما از کلینتون طی چند 
روز آینده خبر دادند. انتظار طوالنی مدت برای اعام حمایت باراک اوباما – رییس 
جمهور آمریکا – از یکی از دو نامزد انتخاباتی دموکرات ها رو به پایان است. مقامات 
 کاخ سللفید و حامیان کلینتون در حزب دموکرات بی صبرانلله منتظرند که اوباما 
و »جو بایدن« - معاون او – حمایت رسللمی خود را از کلینتون و کمپین انتخاباتی 
او اعام کنند. اوباما با توجه به افزایش قابللل توجه محبوبیت خود در ماه های اخیر 
می تواند به تاثیرگذارتریللن چهره در تاریخ معاصر انتخابات ریاسللت جمهوری در 
آمریکا تبدیل شللود. حتی با وجود آنکه سناتور »برنی سللندرز« - رقیب انتخاباتی 
کلینتون – اعام کرده است تا زمان برگزاری مجمع ملی حزب دموکرات همچنان 
به رقابت با کلینتون ادامه خواهد داد. بانوی سللابق آمریللکا و حامیان وی در حزب 
دموکرات در تاشند تا با جلب حمایت رسمی اوباما، هر چه سریع تر حزب را برای 
حمایت از نامزدی او متحد کنند. به گفته منابع نزدیک به کاخ سفید، اوباما نیز مایل 
نیست برای اعام حمایت خود از یکی از دو نامزد دموکرات ها، تا ماه ژوئیه که قرار 
اسللت مجمع ملی حزب دموکرات برای معرفی نامزد نهایی این حزب در فیادلفیا 
تشکیل جلسه دهد، منتظر بماند. اوباما تاکنون رسما از هیچ یک از دو نامزد حزب 
دموکرات حمایت نکرده اسللت؛ اما با وجود این رویکرد خنثی، وی طی هفته های 
اخیر گام به گام به کلینتون نزدیک تر شده و اکنون با توجه به احتمال نهایی شدن 
نامزدی کلینتون در انتخابات، انتظار می رود گام بلند آخر را برای حمایت از او بردارد.

 کلینتون آرای الزم را برای نامزدی حزب دموکرات
 به دست آورده است؛

کلینتون و ترامپ در فینال 

اوباما از کدام نامزد حمایت می کند؟

بین الملل

نماینده روحانی اصفهان در جلسه علنی دیروز مجلس نسبت 
به تغییر جایگاه نمازخانه در مجلس تذکر داد.

حجت االسام احمد سالک با تکرار بخشي از سخنان رهبري 
گفت که »فرهنگ مظلوم اسللت«. از نظللر او نماد و عظمت 
اسللام در نماز جماعت اسللت که باید در مقابله چشم همه 
باشد تا با شللکوه برگزار شللود نه اینکه به بهانه اتاق تاالر، به 

زیر زمین برود!
وي افزود: نباید عظمت این کار بزرگ فرهنگي زیر سوال برود 

و برگزاري نماز در مجلس در زیرزمین انجام شود.
او از مطهري که ریاست جلسه را بر عهده داشت، خواست تا 
همین امروز دستور دهند این نماد فرهنگ اسامي در جاي 
مناسب خود باشد نه دور از چشم. سالک در پایان سخنانش 

گفت: امیدوارم از نماز دفاع کنید.
مطهری: مچ گیری نکن!

برخاف ریاست مسعود پزشکیان، ریاست علی مطهری در 
مجلس با تذکرات پیاپی نمایندگان روبه رو شد.

روز دوشنبه در غیاب علي الریجاني، پزشکیان ریاست جلسه 
مجلس دهم را بر عهده گرفت. روز گذشته هم علي مطهري 
نایب رییس دوم مجلس فرصت یافت تا بر کرسللي ریاست 

تکیه بزند.
در این زمان جهانبخش محبي نیللا نماینده میاندوآب قصد 
داشللت تذکري در صحللن علني ارایلله دهللد. او در ابتداي 
 سللخنانش گفت که برخي به من تذکر دادند کلله به دنبال

 مچ گیري نباشللم، اما من ایللن کار را گنللاه مي دانم و فقط 
مي خواهم که آیین نامه رعایت شود.

به گفته وي، مللاده ۱۹ آیین نامه مي گویللد که نواب رییس 
در غیاب رییس مجلللس به ترتیب باید جایگزین او شللوند. 
محبي نیا افزود: از این رو با توجه به حضور آقاي پزشللکیان 
در مجلس، جلوس شللما بر تخت ریاسللت مجلس را نوعي 

ایراد مي دانم.
مطهري هم کلله این ماده را مي خواند، گفللت: ظاهرا زماني 
که آقاي رییس بنللده را براي حضور در اینجللا فراخواندند، 

آقاي پزشکیان در صحن نبودند. باالخره این تصمیم رییس 
مجلس بوده است. شما هم خیلي مچ گیري نکنید و مته به 

خشخاش نگذارید.
احمد مازني نماینده تهران نیز در تذکر دیگري بر لزوم حفظ 
شأن نمایندگان تاکید کرد و از تماس صداوسیما با خودش 
خبر داد و گفت: سوالشللان درباره عدم استقبال نمایندگان 
از کمیسللیون فرهنگي بود و مدعي بودند که نمایندگان به 

جایگاه فرهنگ کشور بي توجه هستند!
مطهري هم در پاسخ این موضوع را نقطه ضعفي در مجلس 
خواند که کمیسیون هاي فرهنگي و قضایي و شوراها طالب 
کمتري دارند. نایب رییس مجلس افللزود: با توجه به تاکید 
موکد رهبري درباره فرهنگ اسامي و سخنراني اخیرشان، 
به دوستان نماینده توصیه مي کنیم که این کمیسیون ها به 
ویژه کمیسیون فرهنگي را پر کنند. بسیاري از نمایندگان هم 
سوابق فرهنگي خوبي دارند، اما به کمیسیون هایي رفته اند 

که ربطي به تحصیات و سوابقشان ندارد.

مطهري هم که مي گفت این تذکر مربللوط به اداره مجلس 
نبوده، در عین حال آن را قابل شنیدن خواند و گفت: اینکه 
نماز حتما در همانجا باشللد یا جاي دیگري، مهم نیست. اما 
در هیئت رییسه این موضوع را بررسي مي کنیم. شاید هدف 

این بوده که ریا نشود و تظاهر نباشد.

روز گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسالمی که در غیاب علی الریجانی به ریاست علی مطهری برگزار شد ، حاشیه های جالبی به همراه داشت 
که برخی از آن ها را در ادامه می خوانید ؛ 

سالک: چرا نمازخانه مجلس را به زیرزمین برده اید؟

سردار محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسللیج مستضعفین پیرامون 
گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا کلله در آن ایران را اصلی ترین 
حامی تروریسللم در جهان خوانده اسللت، اظهار داشللت: ما باید یک 
فرهنگ لغت آمریکایی به فارسی منتشر کنیم تا در آن برخی از لغات 

را تبیین کنیم.
 وی اداملله داد: تروریسللم در مکتب و زبللان رژیم آمریکا بلله معنای 
آزادی خواه اسللت و واژه افراطی و تندرو به فرد مقید به قانون و احکام 

تعلق می گیرد. 
فهرسللتی از این دسللت واژگان وجود دارد که در ادبیات آمریکایی ها 
 به شللکل دیگری معنا می شللود و در ادبیات ما معنا و مفهوم دیگری

 دارد.
سللردار نقدی با بیان اینکه آمریکایی ها ذاتا تروریسم هستند، تصریح 
کرد: همان گونه که حضرت امللام فرمودند آمریکا تروریسللم بالذات 
اسللت؛ از روزی که رژیم آمریکا ابرقدرت مسلط بر دنیا شده تا به امروز 
تمام روزهای تاریخش بدون استثنا دارای برگ های سیاه است؛ ترور 
و جنایت ده ها میلیون نفر از مردم بی گناه با پول های ارتش آمریکا از 
شللرق عالم در ژاپن تا حتی آمریکای التین صورت می گیرد از این رو 

باید گفت آمریکا یک رژیم ذاتا تروریسم است.
رییس سازمان بسیج مسللتضعفین در پایان خاطرنشللان کرد: اینکه 
کشوری با وجود چنین پرونده سیاهی به ملت آزادی خواهی همچون 

ایران تهمت می زند طنزآمیز است. 

مسئول سیاسللت خارجی اتحادیه اروپا در نشسللت »حامیان جهانی یهود« در 
واشنگتن،  ضمن مخالفت با تحریم رژیم صهیونیسللتی، تصریح کرد که »ایران 
باید تصمیم بگیرد آیا می خواهد همچنان اسرائیل را تهدید کند یا مسئوالنه اقدام 
کند.« فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه ایران 
از اجرای برجام شکایت دارد خواستار همکاری بانک های بین المللی با ایران شد. 

او همچنین ارسال نامه مخفیانه به تهران را تکذیب کرد.
این مقام ارشللد اتحادیه اروپا که به آمریکا سللفر کرده، در واشنگتن در نشست 

»حامیان جهانی یهود« هم شرکت کرده و در این نشست سخنرانی نمود.
موگرینی گفت: »یهودی ستیزی و نژادپرستی بار دیگر در حال گسترش است 
و ما نمی خواهیللم آن را رد کنیم بلکه خواهان مقابله و جنگ با آن هسللتیم. ما 
چشللمانمان را به روی یهودی ستیزی جدید نخواهیم بسللت و به همین دلیل 
اتحادیه اروپا اولین هماهنگ کننده خود در زمینه مقابله با یهودی سللتیزی را 
تعیین کرده است«. موگرینی سپس به موضوع »تهدید اسرائیل توسط ایران« 
اشاره و تاکید کرد که تهران باید آنچه که او »رفتار مسئوالنه« خوانده، در پیش 
بگیرد. او گفت:  »ایران باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد همچنان اسرائیل را 

تهدید کند یا مسئوالنه در جهت نظم منطقه ای مبتنی بر همکاری رفتار کند«.
مسللئول سیاسللت خارجی اتحادیه اروپا به توافق هسللته ای اشللاره و تصریح 
کرد: »توافق به این معنا نیست که همه اختافات ما با ایران یک شبه ناپدید شده 

و یا اینکه در زمانی کوتاه چنین خواهد شد«.
مسئول سیاسللت خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد:  »اروپا به عنوان یک شریک و 
دوست، به همکاری با اسرائیل درباره امنیتش و امنیت منطقه ای ادامه خواهد داد. 

ما دوست هستیم و همیشه دوست خواهیم ماند. والسام«.

وزارت خزانلله داری آمریکا نام سللپاه قدس را به گزارش سللاالنه خود 
موسوم به »دارایی های تروریستی« اضافه کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا »گزارش دارایی های تروریستی سال ۲۰۱۵« 
را منتشر کرد.

این گزارش سللاالنه، ماهیت و میزان دارایی های بلوکه شده مربوط به 
سازمان ها و دولت هایی که واشنگتن آنها را به حمایت از تروریسم متهم 

کرده را نشان می دهد.
 وزیر خزانه داری، مطابق قوانین آمریکا موظللف به تقدیم این گزارش 

به کنگره است.
در میان کشورهایی که واشنگتن با ادعاهای اثبات نشده آنها را »حامیان 
دولتی تروریسللم« خطاب می کند، بیشترین میزان وجوه نقد مصادره 

شده مربوط به ایران است. 
 آن طور که اعام شللده، ایران با ۱۹۸۴.۵ میلیون دالر بیشترین رقم 
وجوه نقد مصادره شده را دارد و بعد از این کشور به ترتیب، کوبا، سودان 

و سوریه قرار دارند.
 هر یک از این کشللورها، بنا بر گزارش خزانه داری آمریکا دارایی هایی

 به شکل اماک و مستغات نیز دارند که مصادره شده است.
 در میللان سللازمان هایی کلله تروریسللتی هسللتند یللا بللا ادعللای 
 واشللنگتن بلله تروریسللم متهللم شللده اند نیللز بیشللترین میللزان
  پول مصادره شللده مربوط به سللپاه قدس با رقللم ۱۴۱۰۹۴۹۶ دالر

 است.

درخواست سردار نقدی 
برای انتشار فرهنگ لغت آمریکایی به فارسی

موگرینی:

  ایران باید تصمیم بگیرد 
ایران در صدر کشورهای

 دارای بیشترین پول مصادره شده در آمریکا
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رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک، افزایش ۱۰ درصدی اجاره بها را 
پیش بینی کرد و گفت: تعیین اجاره بها متأثر از نرخ سود بانکی و تورم 

در کشور است.
حس��ام عقبائی در خصوص اینکه آیا در فصل نقل و انتقاالت با افزایش 
اجاره بها روبرو خواهیم بود یا نه، گفت: در س��ه س��ال گذش��ته، قیمت 
مسکن افزایش��ی نیافته و در حوزه اجاره بها اصلی ترین موضوع قیمت 
مسکن اس��ت که در تمام دنیا هم به عنوان یکی از شاخص های تعیین 
اجاره بها به ش��مار می رود. وی با بیان اینکه در فاصله زمانی  ذکرشده 
 تا س��ال ۹۵ هم ش��اهد تغییر قیم��ت مس��کن نبودیم، اف��زود: حتی

 پیش بینی افزایش قیمت را تا شهریور هم نداریم؛ به دلیل اینکه اجاره 
بها تابعی از قیمت مسکن است، بنابراین احتمال تغییر محسوسی را در 
نرخ اجاره نداریم. رییس اتحادیه صنف مش��اوران امالک با اعالم اینکه 
ظرفیت افزایش اجاره بها در بازار مس��کن وجود ندارد، اظهار داش��ت: 
متاس��فانه برخی از مالکان، اجاره بها را فقط به ش��اخص قیمت مسکن 
مربوط نمی دانند بلکه آن را با سود بانکی یا حتی تورم موجود در کشور 

مقایسه می کنند.
عقبائی با اعالم اینکه این افراد محاسبه می کنند که اگر به اندازه ارزش 
ملک خود در بانک پس انداز داشتند چه مقدار سود دریافت می کردند، 
گفت: بنابراین این اف��راد توقع دارند که همین مقدار را از مس��تأجران 
دریافت کنند اما به دلیل اینکه آن ها توانایی پرداخت چنین ارقامی را 
ندارند، مجبور به کاهش می شوند. وی با تاکید بر اینکه چنین قیاسی در 
حوزه اجاره بها منطقی نیست، گفت: برخی مؤجران هم با تورم موجود 
در کش��ور، اجاره بها را تعیین می کنند، زیرا برای برخی از آنها اجاره بها 

منبع درآمد است و می خواهند که از تورم کمتر نباشد.
رییس اتحادیه صنف مش��اوران امالک با پیش بین��ی اینکه در مجموع 
امس��ال بازار آرامی را درپیش داریم، افزود: البت��ه در برخی محله های 
شهر که عرضه کمتر از تقاضا ست، افزایش اجاره بها وجود دارد  اما این 
افزایش درحدود ۱۰ درصد خواهد بود، چرا که مستأجران توان بیشتری 

برای پرداخت ندارند.
عقبائی، کمبود عرضه در این مناطق را موجب ایجاد بازار رقابتی دانست 
و اظهار داشت: در این مناطق مستأجران هم برای به دست آوردن ملک 
دلخواه خود حاضر به پذیرش شرایط مؤجران می شوند که همین امر هم 

دلیلی برای افزایش اجاره بهاست.

رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک:

پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی
اجاره بها

عدم شفافیت اطالعات بانکی ایران بهانه جدید آمریکایی ها 
برای ممانعت از برقراری ارتباط بانک های اروپایی ش��ده، 
حال پرسیده می شود بانکداران ایرانی تا چه حد می توانند 

اطالعات بانکی را افشا کنند.
 پس از برجام و برداشته ش��دن تحریم ها، بسیاری انتظار 
داش��تند که روابط بانکی ایران با کش��ورهای اروپایی به 
سرعت برقرار شود اما این اتفاق نیفتاد و آمریکایی ها هر بار 
به بهانه هایی مانع برقراری ارتباطات بانکی شدند و از سوی 
دیگر بانک های اروپایی نیز ب��رای برقراری ارتباط نیازمند 
اطمینان بخش��ی جدی از س��وی آمریکایی ها هس��تند. 
بانکداران اروپایی برای برقراری این ارتباط می گویند که 
آمریکا باید نسبت به اینکه دوباره آنها را جریمه نمی کند 
و یا اینکه مجددا بانکهای ایرانی را تحریم نمی کند، به آنها 
اطمینان دهد. این در حالی است که طی این مدت ولی اهلل 
سیف رییس کل بانک مرکزی، سفرهایی را برای این منظور 
به کشورهای اروپایی و آمریکا داشته و رایزنی هایی را در 
این زمینه انجام داده، اگرچه هنوز به نتیجه نرسیده است. 
دراین سفرها برخی از مدیران بانک های بزرگ ایرانی نیز 

سیف را همراهی کردند.
از س��وی دیگر طی روزهای اخیر جواد ظری��ف وزیر امور 
خارجه کش��ورمان با تاکید بر اینکه آمریکا »مانع روانی« 
احیای روابط بانک ها با ای��ران را بردارد، گفت: آمریکا باید 
برای اطمینان دادن به بانک ها درباره اینکه آنها می توانند 
با ایران همکاری نمایند، اقدامات بیشتری انجام دهد و به 

نظر می رسد که یک مانع روانی وجود دارد.
وی همچنین گفته است: متاسفانه هنوز برخي بانک هاي 
اروپایي در مورد اینکه ش��اید ممکن است از طرف آمریکا 
بازخواس��ت بش��وند در روابط با ایران نگران هستند. تنها 
مانعي که امروز بر سر راه ارتباطات اقتصادي با اروپا وجود 
دارد، امور بانکي اس��ت. در حالي که عالق��ه زیادي براي 

همکاري اقتصادي با ایران وجود دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: امروز کشورهایي 
مانند کره جنوبي و ژاپن و کشورهاي اروپایي قراردادهاي 
مختلفي با ای��ران دارند و بانک هایي هم هس��تند که این 
قراردادها را جلو مي برند و به جریان مي اندازند. آمریکا باید 
براي بانک هاي اروپایي اطمینان ایجاد کند که در رابطه با 

ایران مورد مواخذه قرار نمي گیرند.
در عین ح��ال چندی پیش یک��ی از مدیران ارش��د بانک 
اس��تاندارد چارترد به فایننشال تایمز گفت: هنوز احتمال 
تحریم ها علیه بانک های اروپایی در معامله با ایران وجود 
دارد. با وجود مذاکرات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا 
با بانک ه��ای انگلیس برای معامله با ش��رکت های ایرانی 
هنوز مدیران ای��ن بانک ها نگ��ران تحریم ه��ای آمریکا 
هستند. بر این اساس بانک چارترد اعالم کرده است فعال 

قصد ندارد با هیچ شرکت و بانک ایرانی وارد معامله شود.
این در حالی است که بانک های استاندارد چارترد و اچ ای 
بی سی به خاطر معامله با شرکت های ایرانی در پنج سال 
گذشته حدود ۱۵ میلیارد دالر جریمه پرداخت کرده اند و 
به همین دلیل است که آنها از ارتباطات جدید با بانک های 
ایرانی هراس دارند. حتی با وجود گفتگوهای جان کری و 
فیلیپ هاموند وزرای خارجی آمریکا و انگلیس با مدیران 
این بانک ها به نظر می رسد هنوز تردیدها برای معامله با 

ایران وجود دارد.
اغراض آمریکا از بهانه جویی های بانکی

سید بهاءالدین حسینی هاشمی  در پاسخ به این سوال که 
به نظر می رسد عدم ش��فافیت اطالعات بانکی ایران بهانه 
جدیدی برای آمریکایی ها ب��ه منظور عدم ارتباط گیری با 
بانک های ایرانی شده اس��ت، گفت: مسلما آمریکایی ها به 
دنبال پارامترهایی هستند که هم قابل اثبات نباشد و هم 
اینکه اثبات آن نیاز به زمان بیشتری داشته باشد، اما باید 
قبول کنیم که سیس��تم بانکی ما تا حدودی طبق اصول و 
استانداردهای وضع شده توسط کمیته بال عمل نمی کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که در تمام دنیا این اصول 
و اس��تانداردها قابل اجرا، اعتماد و اعتنا س��ت اما فعالیت 
سیستم بانکی ما از این استانداردها تا حدودی فاصله دارد. 
در زمینه های نظارت و کفایت سرمایه، شفافیت و شناسایی 

صحیح دارایی های بانک ها، مدیریت ریسک، کنترل های 
داخلی، آم��وزش، اجرای جدی مق��ررات و ضوابط مبارزه 
با پولش��ویی در مقررات کمیته بال بس��یار مورد توجه و 

اهمیت است.
مدیرعامل اس��بق بانک ه��ای دولتی و خصوص��ی با بیان 
اینکه اجرای این قوانین و مقررات به نفع کش��ور اس��ت، 
تصریح ک�رد: این در حالی اس��ت که بانک های ما چندان 
این تکنی�ک ها و اس��تاندارده�ا را رعایت نمی کنند و این 
دس��تمایه ای اس��ت برای آمریکایی ها ک�ه بتوانند اجرای 

تعهداتشان را به تاخیر بیندازند.  
حسینی هاش��می در پاسخ به این  س��وال  مبنی بر اینکه 
بانک های ایرانی تا چه حد می توانند اطالعات بانکی را در 
اختیار بانک های خارجی برای برق�راری ارتب�اط قرار دهند 
تا آمریک�ایی ها بهان�ه ای در این زمینه نداشته باشند، گفت: 
افشای اطالعات بانکی یکی از الزامات بانکداری بین المل�ل 
است. هر بانک�ی در عرصه بین المللی فعالیت می کن�د باید 

اطالعاتش را افشا کند.
وی ادام��ه داد: ای��ن اطالعات مرب��وط به این اس��ت که 
سهامداران بانک ها چه کسانی هستند، ترکیب سهامداران 
چیست، سرمایه شان چقدر است، نسبت کفایت سرمایه، 
وضعیت مدی��ران، کیفیت مدی��ران چگونه اس��ت، نظام  
کنترل ه��ای داخل��ی، کمیته ریس��ک، کمیت��ه مبارزه 

ب��ا پولش��ویی و ... و تمام آنچ��ه را که هم��ه بانک ها برای 
ارتباط گیری با یکدیگر باید از آن اطالع داشته باشند، باید 

اطالع رسانی و شفاف سازی شود.
وی اضافه کرد: حتی افراد مسئول بانک را همراه با آدرس 
و شماره تلفن معرفی کنند. ترازنامه های مالی، ادیت شدن 
و حسابرسی بانک ها، تایید حسابرسی توسط حسابرسان 
معتبر، نداشتن بندهای مشروط و جرایم تخلفاتی و ... که 
در عرصه بین المللی باید افشا شود، مد نظر است؛ زیرا قرار 

است یک بانک دیگر با شما شراکت کند.
مدیرعامل اسبق بان�ک های خصوص�ی و دولت�ی تصری�ح 
کرد: ای�ن شراک�ت شامل این می شود که بانک های دیگر 
نزد شما س��پرده گذاری کنند و یا رابط کارگزاری داشته 
باش��ند. تمام اینها تج��ارت معامله و قرارداد اس��ت و هر 
ط�رف قرارداد حق دارد که بداند اعتبار طرفین و ریسکش 

چه قدر است.
این تحلیل گر مسائل بانکی و اقتص�ادی اف�زود: همان گونه 
که بانک ه��ای ایرانی ه��م از بان�ک ه��ای خارج�ی برای 
برقراری ارتب��اط همین م��وارد را می خواهن���د، آنها نیز 
چنی�ن مواردی را خواستار هستند. اگر بان�ک های ایرانی 
بخواهن���د در بانک ه��ای خارجی س��پرده گ�ذاری کنند 
قطع�ا  اطالعات کامل��ی از آن ها می خواهن���د تا چنی�ن 
س��پرده گ�ذاری را انجام دهن��د و از این مطمئن ش��وند 
که بانک مربوطه ورشکست نمی ش��ود و سپرده هایی که 
 در آنها قرار می دهن��د، می تواند بازگردد و ی��ا این که اگر

 ضمانت نامه ای توس��ط آنها به نفع ما صادر می شود، قادر 
هستند که به تعهداتشان عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از این موارد در استانداردهای 
کمیت�ه بال )یک، دو و س��ه( آمده و در هم��ه دنیا و همه 
بانک های بین الملل��ی اجرایی می ش��ود و تمامی بانک ها 
الزام به رعایت آن ه��ا دارن�د وگرنه هی��چ  بانک�ی با آن ها 

کار نمی کند.
حسینی هاش��می گفت: حال آمریکایی ها دیدند که طی 
هفت، هش��ت س��ال گذش��ته ایران در انزوای بانکی بوده 
است از سوی دیگر با تورم، رکود و کاهش قیمت نفت که 
بر اقتصاد تاثیرگذار بوده مواجه ش��ده است، در عین حال 
آنها از کسری بودجه ما اطالع دارند، قطعا سیستم  بانکی ما 
در حد انتظارات استانداردهای کمیته بال نیست و آنها با 
توجه به این شرایط، مطمئنا پیش شرط هایی را می گذارند 

و در کنار آن زمان را می خرند.
وی اضاف�ه کرد: از نظر کارشناسی هم تم�ام این مباحثی 
که توس��ط آنها مطرح می ش���ود، قابل قب�ول اس���ت و 
هی�چ کس نمی تواند ایراد کارشناس��ی از آن بگیرد ضمن 
اینکه باید توجه داش��ته باش��یم که ممکن است اغراض و 

نیت هایی هم پشت آن باشد.

پشت پرده بهانه جویی های غرب ؛

پیش شرط آمریکا برای بانک های ایرانی

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران:

 مشارکت با اروپایی ها برای تنوع بخشی 
صادرات نفت خام

مدیر شرکت اسپانیایی: 

آماده رقابت در بازار ایران
و رفع مشکل بانکی هستیم

در نشست سازمان مدیریت، وزارت صنعت و بانک ها عنوان شد:

72 هزار بازنشسته
تسهیالت خرید کاال گرفتند

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به مشارکت 
با یک شرکت اروپایی برای تولید نفت سفارشی در 
پایانه های نفتی کشور اشاره کرد و گفت: پیش بینی 
می ش��ود این طرح تا دو سال دیگر به بهره برداری 

رسیده و اجرایی شود.
سید پیروز موسوی  درباره زمان اجرایی شدن طرح 
تولید نفت سفارش��ی در پایانه های نفتی کش��ور، 
افزود: در اج��رای این طرح، یک ش��رکت اروپایی 
مشارکت دارد که پس از تحقق آن، از طریق امتزاج 
و ترکیب انواع نفت، نفت خام مورد نظر مش��تری، 

تولید و تحویل داده می شود.
وی اضافه ک��رد: برای ایجاد و بهره ب��رداری از این 
طرح، عالوه بر ش��رکت های اروپایی، پژوهش��گاه 

صنعت نفت کشورمان نیز همکاری دارد.
مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی ای��ران یادآور 
ش��د: از مزیت های پایانه های نفتی برتر در جهان 
این است که بتواند نفت مورد نظر مشتری را تولید 

کرده و تحویل دهد.
 هر کدام از پاالیش��گاه های دنیا برای پاالیش نوع 
خاصی از نفت خام ساخته ش��ده اند به طوری که 

برای پاالیش نف��ت خامی که ترکیب��ات آن تغییر 
کرده باش��د، باید س��امانه ها و تجهیزات استفاده 
شده در پاالیشگاه تغییر کند که اجرای آن، هزینه 

سنگینی را تحمیل می کند.
بر این اساس، توانایی پایانه های نفتی برای تولید 
نفت خام سفارش��ی و تحویل نفت خام مورد نظر 
پاالیش��گاه، ویژگی ممتازی ش��مرده می شود که 
پاالیش��گاه ها از آن اس��تقبال ک��رده و اجرای آن 
مش��تریان زیادی را به س��وی خود جلب می کند. 
این کار معموال با اختالط نفت ه��ای خام مختلف 
انجام می شود؛ به عنوان نمونه امکان پاالیش نفت 
فوق سنگین در هر پاالیشگاهی وجود ندارد و برای 
فرآوری اش، الزم اس��ت با نفت س��بک تر یا حتی 
میعانات گازی مخلوط شده و نفت خامی با کیفیتی 
مشخص، تولید ش��ود. ایران دارای ده ها چاه نفتی 
دریایی خشکی و دریایی است که انواع مختلف نفت 
سبک، سنگین، ترش و شیرین را تولید می کنند؛ 
بر این اساس، ظرفیت گس��ترده ای در کشور برای 
ترکیب انواع نفت خام و تولید نفت خام سفارش��ی 

پاالیشگاه های جهان وجود دارد.

مدیر صادرات شرکت روغن زیتون والیو اسپانیا گفت: 
خود را برای رویارویی با چالش های آینده مانند مشکل 
بانکی و رقابت با سایر تولیدکنندگان بازار روغن زیتون 

ایران آماده می کنیم.
»یاس��مین وازکوئز« که هفته گذش��ته در بیس��ت و 
 س��ومین نمایش��گاه بین المللی صنایع کش��اورزی، 
مواد غذای��ی، ماش��ین آالت و صنایع وابس��ته تهران 
 »ای��ران آگروفود 2۰۱6« ش��رکت کرده ب��ود، افزود:

 می دانیم برای تجارت با ایران مشکالتی مانند تامین 
مالی، نظام بانکی و پرداخت ها وجود دارد که باید حل 
شود و می دانیم دست اندرکاران تالش خود را می کنند.

وی تاکید کرد؛ »به برقراری هم��کاری تجاری با ایران 
عالقه مندیم و صبورانه و گام به گام جلو می رویم«.

وازکوئز اضافه کرد: رقابت با س��ایر تولیدکنندگان بازار 
نیز از مهم ترین چالش های ماست، زیرا تولید زیتون و 
تهیه روغن آن به یک محدوده جفرافیایی خاص محدود 
نیست بلکه در بیشتر نقاط جهان مانند ایران تولید می 

شود و رقابت در بازار آن شدید است.
وی گفت: ش��رکت تولیدکنن��ده روغن زیت��ون والیو 
برای نخس��تین بار در نمایش��گاه بی��ن المللی صنایع 

کشاورزی ایران ش��رکت کرد و مرحله نخست کسب و 
کار که شناخت بازار و اطمینان از وجود مشتری است، 

با موفقیت انجام شد.
این کارشناس صادرات شرکت اسپانیایی افزود: شرکت 
در این نمایش��گاه، فرصت ارتباط با مردم ایران را برای 
ما فراهم کرد و اکنون می دانیم ایرانیان به محصوالت 
ش��رکت والیو عالقه دارن��د و با کیفی��ت محصول این 

شرکت آشناهستند.
وی اضافه کرد: اس��تقبال مردم از تولیدات این شرکت 
نشانه آن است که احتمال موفقیت این شرکت برای به 

دست آوردن سهمی از بازار ایران وجود دارد.
این کارش��ناس صادرات گفت: ما درصدد ورود به بازار 
ایران هستیم و امیدواریم یک شریک ایرانی پیدا کنیم 

که در ادامه مسیر به ما کمک کند.
وی افزود: ما هنوز از کیفیت روغن زیتون ایرانی و دیگر 

اطالعات مربوط به آن بی خبریم.
وازکوئز اضافه کرد: با این همه، حتی اگر شرکت والیو به 
این نتیجه برسد که بازاری در ایران ندارد، باز هم برای 
همکاری های پژوهشی و تحقیقاتی مشترک با شرکت 

های تولید زیتون و روغن آن آماده است.

بر اساس جزئیات جلسه سازمان مدیریت با وزارت 
صنعت و بانک ها، افراد بازنشسته کشوری،  تأمین 
اجتماعی و آموزش و پرورش فارغ از س��هم حقوق 
می توانند تس��هیالت خرید کاالی ب��ادوام ایرانی 

دریافت کنند.
عصر روز گذشته جلسه مسئوالن سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور، بانک مرک��زی و بانک ها و 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت در مورد تسهیالت 

خرید کاال برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه مق��رر ش��د، اف��راد بازنشس��ته 
کش��وری، تأمین اجتماعی و آم��وزش و پرورش 
 فارغ از س��قف حقوق��ی بتوانند این تس��هیالت را 
دریافت کنند،همچنین به  مش��کالت نرم افزاری 
و ارتباطی بانکی در قس��مت دستگاه  پایانه فروش 

)پوز( بانک مرکزی  رسیدگی شود.
براس��اس این گ��زارش وزارت صنع��ت ، معدن و 
تجارت نی��ز مباحث مرب��وط به کااله��ای بادوام 
ایران��ی را مدنظر ق��رارداده اس��ت. در حال حاضر 
72 ه��زار بازنشس��ته از تس��هیالت خرید کاالی 
ب��ادوام ایران��ی بهره مند ش��ده اند  و قرار اس��ت، 

یک میلی��ون و ۵۰ هزار کارت خرید صادر ش��ود.
بر اس��اس این گزارش، س��قف کارت های خرید 6 
میلیون تومان با نرخ سود ۱2 درصد از منابع بانک 
مرکزی برای حمایت از تولید انجام خواهد ش��د، 
همچنین مقرر ش��ده تا پایان خرداد ماه مسئوالن 
بتوانند بازنشس��تگان بیش��تری را مش��مول این 
تس��هیالت کنند و پس از آن نیز بتوان گروه های 

دیگر را از این تسهیالت منتفع کرد.
کل اعتبار درنظر گرفته ش��ده برای خرید کاالی 
بادوام بیش از 4 هزار میلیارد توم��ان بوده که هر 
قدر از این تسهیالت پرداخت شود، برای مابقی آن 

گروه های جدید پیش بینی خواهد شد.

 بازنشس��تگان س��ازمان تأمین اجتماعی به 2موض��وع که آن را 
»خلف وعده« مسئوالن می خوانند اعتراض دارند.

 س��رانجام پس از کش و قوس های فراوان می��زان افزایش حقوق 
بازنشستگان س��ازمان تأمین اجتماعی ۱4درصد اعالم شد ولی 
 بازنشس��تگان س��ازمان تأمین اجتماعی به 2موض��وع که آن را

 »خلف وعده« مس��ئوالن می خوانند اعتراض دارند، یکی میزان 
افزایش حقوق که معاون رییس جمه��ور وعده 2۰تا 4۰درصدی 
داده بود و دیگری وعده مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی درباره 
زمان پرداخت افزایش حقوق ماه های فروردین و اردیبهش��ت با 
حقوق خرداد که اکنون این  وعده به تیر و مرداد موکول شده است.

مدیرعام��ل س��ازمان تأمین اجتماعي روز گذش��ته در نشس��ت 
خبري خود با بیان اینکه س��رجمع حداقل حقوق بازنشس��تگان 
تأمین اجتماعي با افزایش ۱4درصدي در س��ال ۹۵به ۹۰۰هزار 
تومان رس��یده اس��ت، گف��ت: »مابه التفاوت حق��وق فروردین و 
اردیبهش��ت ۹۵بازنشس��تگان س��ازمان تأمین اجتماعي، تیر و 
مرداد م��اه پرداخت خواهد ش��د.« ب��ه این ترتیب ممکن اس��ت 
ع��ده اي از بازنشس��تگان معوق��ات حق��وق فروردین م��اه خود 
را در مرداد م��اه دریاف��ت کنند.یعن��ي ۵ ماه تأخی��ر در دریافت 
مطالبات؛موضوعي که البته در گذشته هم س��ابقه داشته است.

 س��یدتقي نوربخش البت��ه توضیح داد:»ب��ا توجه به ای��ن که در 
تأمین اجتماعي افزون بر حداقل مستمري که پرداخت مي شود 
مزایاي انگیزش��ي نیز ب��ه بازنشس��تگان پرداخت خواهد ش��د 
و س��رجمع دریافتي مس��تمري بگیران ب��ه بی��ش از ۹۰۰هزار 
تومان مي رس��د و در مجم��وع دریافت یک مس��تمري  بگیر اعم 
از حداقل حقوق و دس��تمزد کمت��ر از ۹۰۰هزار توم��ان نخواهد 
بود.« نوربخش مدعي شده که »در این س��ال ها هر سال افزایش 
نرخ مس��تمري باالتر از نرخ تورم و صندوق بازنشستگي کشوري 
بوده و دلی��ل آن نی��ز عقب ماندگ��ي در دولت هاي نه��م و دهم 
بوده اس��ت«، این در حالي اس��ت که میزان افزایش حقوق سایر 
صندوق هاي بازنشس��تگي ۱2ت��ا 2۰درصد تعیین شده اس��ت.

مدیرعام��ل س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ي ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
 افزایش ۱4درص��دي حقوق بازنشس��تگان و مس��تمري بگیران

 تأمین اجتماعي بار مالي3هزار و 4۰۰میلیارد توماني براي تأمین 
اجتماعي دارد گفته مجموع افرادي که حداقل حقوق را در تأمین 
اجتماعي دریافت مي کنن��د ۵3هزار نفر هس��تند. البته پیش تر 
معاون رییس جمهور و مسئوالن س��ازمان تأمین اجتماعي بارها 
اعالم کرده اند که دس��ت کم ۵۵درصد از 2میلی��ون و 8۰۰هزار 
بازنشس��ته این س��ازمان حداقل حق��وق را دریاف��ت مي کنند.

س��خنگوي دول��ت دي م��اه ۹4 ب��ا اع��الم حداقل بگی��ر بودن 
۵۵ درصد از 2میلیون و 8۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش تأمین 
اجتماعي، تایید کرد که در پرداخ��ت  حقوق ها عدم تعادل وجود 
دارد. محمدباق��ر نوبخت مناس��ب ترین زمان ب��راي جبران این 
 عدم تعادل را سال ۹۵ به عنوان نخستین سال برنامه ششم اعالم 

کرد.
 صداي بازنشستگان

محمدحسن زدا، معاون فني و درآمد س��ازمان تأمین اجتماعي 
طي چند روز اخیر باره��ا از اعمال افزایش حقوق بازنشس��تگان 
این سازمان همزمان با پرداخت حقوق خردادماه خبر داده است. 
3روز پیش هم مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعي با اش��اره به 
اینکه افزای��ش حقوق ها اواخر خرداد پرداخت مي ش��ود، توضیح 
داد که همچنین معوقات ماه هاي فروردین و اردیبهش��ت پس از 
مشخص شدن درصد افزایش ها در جلسه هیئت وزیران در تیرماه 

پرداخت مي شود.
محم��ود صالح��ي، یک��ي از بازنشس��تگان تأمی��ن اجتماع��ي 
گفت:»امس��ال نیز ماجراي بازنشس��تگان در حال تکرار است و 
باوجود وعده هاي مس��ئوالن افزای��ش حقوق  ما کمتر از  س��ایر 
بازنشس��تگان اس��ت و توقع ما جبران عقب افتادگي چند س��ال 

اخیر بود که هنوز  این  امر انجام نش��ده  اس��ت«. خانم میرزایي، 
بازنشس��ته اي اس��ت ک��ه از آنچه »تبعی��ض درافزای��ش حقوق 
بازنشس��تگان« مي خواند انتق��اد دارد و مي گوی��د: »مگر خون 
بازنشستگان سایر دستگاه ها رنگین تر از خون ماست، چرا حقوق 
آنها ۱2تا 2۰درصد افزایش یافته و حقوق ما فقط ۱4درصد؟« او 
با بیان اینکه افزایش2۰درصدي حقوق بازنشس��تگان کشوري و 
لشکري گواه تبعیضي است که مس��ئوالن بین بازنشستگان قائل 
هستند، گفت: »من فیش حقوقي یکي از بستگان  را که از صندوق 
بازنشستگي کشوري حقوق دریافت مي کند  با فیش خودم مقایسه 

کردم و متوجه تفاوت فاحشي شدم.
چرا مسئوالن به این موضوع رسیدگي نمي کنند؟ آیا این عدالت 
است؟« حسن چاوشي، بازنشسته اي است که با اشاره به تاریخچه 
زمان پرداخت افزایش حقوق ماه هاي فروردین و اردیبهش��ت هر 
سال گفت: هر سال وعده »ماه آینده« داده مي شود ولي در عمل 
پرداخت مابه التفاوت چند ماه طول مي کشد، با توجه به حرف هاي 
مدیرعامل تأمین اجتماعي پیش بیني مي شود پرداخت افزایش 
حقوق فروردین و اردیبهشت تا ش��هریور نیز طول بکشد. این در 
حالي است که قبال گفته شده »بار مالي افزایش حقوق تأمین شده 

از 2۰تا 27خرداد یکجا پرداخت مي شود.«

بازنشستگان اعتراض دارند؛

خلف وعده پرداخت افزایش حقوق در خرداد
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خبر

 به گزارش »پاما« در نهمين جلس��ه  كميته اس��تاني مقابل��ه با پديده 
گرد و غبار كه به رياست اس��تاندار اصفهان تشكيل ش��د، پس از ارايه 
گزارش نهايي برنامه جامع مقابله با پديده گرد و غبار توس��ط اداره كل 
حفاظت محيط زيست استان، اين طرح درجهت جلوگيري از تشديد 

گرد و غبار در منطقه اصفهان به تصويب رسيد.
در اين جلس��ه  كه پيرامون تصويب برنامه جامع مقابله با پديده گرد و 
غبار برگزارشد دكتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان گفت : براي اجراي 
برنامه هاي جامع بايد همه دستگاه ها نسبت به انجام برخي فعاليت ها 

متعهد شوند.
رسول زرگرپور با بيان اينكه پديده گرد و غبار در استان ناشي از دو عامل 
داخل استاني و خارج استاني اس��ت، گفت: براي مقابله بامنشأ خارج از 

استاني نيازمند يك اقدام ملي هستيم.
اس��تاندار اصفهان افزود: چهار منش��أ فعاليت هاي صنعتي، عمراني، 
كش��اورزي و منابع طبيعي در ايجاد گردوغبار مش��خص ش��ده اند و 
در برنام��ه  جامع مقابله ب��ا پديده گ��رد و غبار وظايف دس��تگاه هاي 
 ذي ربط مش��خص ش��ده اس��ت و اين طرح مجموع��ه اي از تعهدات 
دستگاه ها مي باشد.وي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح ۵ سال زمان 
 نياز دارد، گفت: محدوده طرح نيز مش��خص ش��ده و براي دستگاه نيز

 فعالي��ت ها و پ��روژه هاي��ي تعريف ش��ده اس��ت. اس��تاندار اصفهان 
افزود: برنامه جام��ع مقابله با پديده گ��رد و غبار با توجه به ش��رايط و 
 اطالعات موجود طراحي ش��ده و در مرحل��ه  دوم بايد يك طرح علمي

 كامل تري تهيه شود كه مي تواند از تشديد گردوغبار جلوگيري كند و 
باعث ايجاد هم افزايي بين دستگاه هاي مربوطه براي مقابله با گردوغبار 
ش��ود.مديركل حفاظت محيط زيست اس��تان اصفهان ، نيز گفت: در 
هشتمين كميته استاني كه برگزار ش��د مقرر گرديد اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان پس از اخذ نقطه نظرات دستگاه هاي اجرايي ضمن 
انجام برخي اصالحات در برنامه جامع مقابله با پديده گرد وغبار گزارش 

نهايي برنامه را جهت تاييد نهايي در جلسه آتي ارايه نمايد.
مهندس ظهرابی گفت:  در ۲۰ مرداد سال ۹۴ كليات برنامه جامع مقابله 
با پديده گرد وغبار مورد تصويب اعضا قرارگرفت و اين گزارش در جلسه 

۱۷ اسفند سال گذشته ارايه شد.
وی اظهار داش��ت: برنامه جامع مقابله با پديده گ��رد وغبار براي همه 
دستگاه ها ارسال شد تا نقطه نظرات دستگاه ها را داشته باشيم در اين 
زمينه با دستگاه هاي اصلي و متولي توافقات الزم حاصل گرديد. در اين 
جلسه دستگاه هاي مختلف نقطه نظرات خود را در زمينه اين برنامه ارايه 

كردند و آن را مورد بررسي قرار دادند.
گفتني است در اين جلسه كه به رياست استاندار اصفهان تشكيل شد، 
پس از ارايه گزارش نهايي برنامه جامع مقابله با پديده گرد و غبار توسط 
اداره كل حفاظت محيط زيست استان اين طرح درجهت جلوگيري از 

پديده گرد و غبار در منطقه اصفهان به تصويب رسيد.

تصويب برنامه جامع مقابله با پديده 
گرد و غبار و ذرات معلق در استان

به گزارش »پاما« مهندس حميد ظهرابي در همايش روز 
جهاني محيط  زيس��ت با خير مقدم به شركت كنندگان 
در اين همايش گزارشي از وضعيت محيط زيست استان 
اصفهان، اقدام��ات و فعاليت هاي انجام ش��ده و در حال 

انجام را ارايه كرد.
وي اظهار داشت: استان اصفهان از نظر حفظ حيات وحش 
و حفاظت از محيط  زيست برترين استان  كشور است، اما 
هنوز با شاخص هاي استاندارد فاصله بسياري دارد ، اين 
اداره كل  با همكاري تشكل هاي مردمي هر روز خود را به 

اين شاخص ها نزديك تر مي كند.
وي گفت:اس��تان اصفهان ۲۳ پاس��گاه محي��ط  باني و 
 ۱۵۳ محيط بان در سراسر اس��تان اصفهان دارد؛ اگرچه 
تعداد اي��ن محيط بان ها بس��يار كم اس��ت، اما نس��بت 
با اس��تان هاي ديگر رتبه برت��ري را در كش��ور به خود 

اختصاص داده است.
وي افزود:  البته بايد دانست اين تعداد محيط بان جمعيت 
زيادي نيس��ت، اما با اين امكانات مح��دود و نوع نگرش 
مردم از استان هاي سرآمد كشور هستيم. وي همچنين 
گفت: در راس��تاي مهم ترين اقدام ها براي احياي تاالب 
بين المللي گاوخوني و حفاظت از ديگر تاالب ها دبيرخانه 

زيست بومي تاالب هاي اصفهان راه اندازي شد.
مهندس ظهرابي ب��ه برنامه ريزي ها و اه��داف اداره كل 
حفاظت محيط  زيس��ت اصفهان اشاره داش��ت و افزود: 

برنامه جام��ع كنت��رل كيفي ه��واي اصفه��ان، برنامه 
 جامع مقابله ب��ا گردوغبارو ذرات معل��ق ، احيای تاالب 
بين المللي گاوخوني، حفاظت كيفي رودخانه زاينده رود، 
اجراي طرح ه��اي جامع مديري��ت مناط��ق چهارگانه 
 اس��تان، اس��تفاده از فناوري هاي نوين براي حفاظت از

 مناطق، توسعه آموزش، فرهنگ سازي و مشاركت هاي 
 مردمي و تقويت سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي

 از اهداف اصلي ما در راه محيط زيس��ت استان اصفهان 
است.

مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان همچنين  
به برنامه جامع كنترل كيفي هواي اصفهان اشاره كرد و 
گفت: از دو س��ال پيش و با ورود استاندار اصفهان به اين 
مسئله برنامه جامع طرح ريزي  در دستور كار قرار گرفت 
كه در اين راستا اقدام هاي بس��ياري صورت گرفت و در 
اين مدت  شاهد بهبود در كيفيت هواي اصفهان بوده ايم.

وي  اظهار داش��ت: در پديده گرد و غبار نيز برنامه هاي 
خوبي  برنامه ريزي شده و پيش از ديگر استان هايي كه 
دچار اين مش��كالت هس��تند ما آغاز به كار كرده ايم و با 
مهار گردوغبار در بيابان ها س��عي در كاهش اين پديده 
در اصفهان بوده ايم، در استفاده از ابزارهاي نوين نيز در 
يكي از مناطق حفاظت ش��ده اصفهان از ابزارهاي نوين 
اس��تفاده كرده ايم و اين مناطق به ص��ورت ويژه پايش 

تصويري مي شوند.

 ظهرابي با اش��اره به مهم ترين اقدام��ات صورت گرفته 
در بحث تاالب گاوخوني بيان ك��رد: راه اندازي دبيرخانه 
مديريت زيست بومي تاالب هاي اصفهان، تشكيل ستاد 
احيا ي ت��االب، تدوين برنام��ه مديريت زيس��ت بومي 
 تاالب، حماي��ت جوامع محل��ي براي رس��اندن حداقل 
حق آبه به ت��االب، اجراي طرح هاي پژوهش��ي، ارزيابي 
اثرات محيط زيس��تي، خشك ش��دن تاالب و برگزاري 
مراس��م روز جهاني تاالب ها از مهم ترين اقدامات انجام 
شده در  سال گذشته  به ش��مار می رود.ظهرابي درباره 
آم��وزش و فرهنگ س��ازي زندگي زيس��ت محيطي در 
مدرسه هاي س��طح اس��تان خاطرنش��ان كرد: در سال 
گذشته ۷۰۲ مدرس��ه در سطح اس��تان اصفهان تحت 
پوشش طرح آموزش و فرهنگ سازي زيست محيطي قرار 
گرفتند كه از اين تعداد ۴۵۱ مدرس��ه در سطح استان، 
۲۵۱ مدرسه در ش��هر اصفهان و همجنين۹۰۶ معلم در 
۵ دوره مورد آموزش در اين طرح ق��رار گرفتند.  وي در 
پايان در خصوص يكي از مهم ترين طرح هاي س��ازمان 
حفاظت از محيط زيس��ت طي چند ماه آين��ده گفت: با 
همكاري و گفت وگوهاي سازمان حفاظت محيط زيست 
با مسئوالن اداره بنياد ش��هيد استان اصفهان قرار شد تا 
طي چند ماه آينده ۱۰۰ نفر از فرزندان ش��اهد و ايثارگر 
در حوزه محيط باني و كارشناسي در سازمان حفاظت از 

محيط زيست استان اصفهان، استخدام شوند.
همايش گراميداشت»روز جهاني محيط زيست« همراه با 
رونمايي از برنامه هاي زيست محيطي و نكوداشت فعاالن 

محيط زيست استان اصفهان برگزار شد.
در اين آيين از دو طرح زيست محيطي برنامه نرم افزاري 
كاربردي كيفيت هوا و برنامه جامع مقابله با پديده گرد و 

غبار و ذرات معلق رونمايي شد.
همزمان با برپايي اين كنفرانس مجمع عمومي سازمان 
ملل قطعنام��ه اي را تصويب كرد كه منجر به تش��كيل 

UNEP )برنامه محيط زيست سازمان ملل( شد.
اكنون ۳۶ سال است كه UNEP در سراسر جهان مراسم 

ويژه اي را به مناسبت اين روز برگزار مي كند.
 از ۱۶ ت��ا ۲۲ خرداد ب��ه عنوان »هفته محيط زيس��ت« 
نام گذاري ش��ده اس��ت. همچنين در اي��ن همايش از 
تعدادي از فعاالن محيط زيست استان اصفهان با اهدای 

لوح يادبود تجليل به عمل آمد.
تاريخچه روز جهاني محيط زيست به سال ۱۹۷۲ يعني 

۳۶ سال پيش بازمي گردد.
در آن سال اولين بار، سازمان ملل متحد كنفرانسي را با 
موضوع انسان و محيط زيست در ش��هر استكهلم سوئد 

برگزار كرد.

برتری استان اصفهان درحفظ حيات  وحش و محيط زيست درکشور

عکس روز

دریچه

برای اصفهانی ها و احتماال ب��رای كل ايرانی ها قصه پرغص��ه »مرگ زاينده رود« 
ديگر تكراری است. شايد همين تكرار از دلخراش بودن آن تا حدی كاسته باشد، 
اما وقتی به سراغ آمار می رويم و به تأثير خشكی زاينده رود بر زندگی شهروندان 

اصفهانی نگاه می اندازيم،ناراحتی  از اين رويداد تلخ صد چندان می شود.
 »مسعود انصاری مهر« مديرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان چندی پيش 
اعالم كرد كه طبق آمارگيری انجام شده توسط مراكز دانشگاهی و علمی، خشكی 
زاينده رود تا ۳۰ درصد افس��ردگی را بين ش��هروندان اصفهانی افزايش می دهد. 
 انگار نه تنها حيات اصفهان و منطقه شرق اين اس��تان بلكه، نشاط اصفهانی ها با 
زاينده رود عجين شده و نبودنش آزار دهنده است. با اين حال تعداد كمی از اهالی 
اصفهان هستند كه دلخراش��ی اين مس��ئله را جدی نمی گيرند و در مصرف آب 
دقت الزم را ندارند. به هرحال، به گفته »مس��عود مير محمد صادقی« مديرعامل 
شركت آب منطقه ای اصفهان هشتم خرداد ماه سد زاينده رود بسته شد و با توجه 
به گرمی هوا و تشنگی زمين به زودی بس��تر رودخانه خشك و مثل هميشه پر از 

ترک می شود.
 سد بسته شد

مير محم��د صادقی افزود: ب��رای تأمين مطمئن آب كش��اورزی مقرر ش��ده كه 
دريچه های سد زاينده رود هش��تم خرداد بسته ش��ود و طبق اين برنامه تا دهم 
خرداد آب در شبكه ها وجود داشت.تاكنون ميزان بارش ها در كوهرنگ يك هزار و 
۲۴۴ ميليمتر ثبت شده كه نسبت به زمان مشابه در سال قبل، ۲۱ درصد و نسبت 
به ميانگين درازمدت ۱۱ درصد كاهش داش��ته است. دركل وضعيت بارش ها در 
حوضه زاينده رود نامطلوب و بارش های اخير فقط اندكی وضعيت حوضه زاينده رود 
را بهبود بخشيده، اما همچنان در شرايط بحرانی هستيم. به طوری كه در منطقه 

شرق حوضه 8۰ درصد كاهش بارندگی داشته ايم. به همين خاطرهمه مشتركان 
اعم از بخش كشاورزی، صنعت و شرب بايد با تدبير در مصرف آب مديريت كرده 

و صرفه جويی داشته باشند.
 شرايط بحرانی

مدير عامل شركت آب منطقه ای اصفهان تأكيد كرد: وضعيت منابع آب در استان 
بحرانی است و اميدواريم با همكاری ائمه جمعه در زمينه فرهنگ مصرف صحيح 
و نهادينه كردن آن در بين اقش��ار مردم و اجرای موفق طرح تعادل بخشی منابع 
آب زير زمينی گام های مؤثری برداشته ش��ود. وی با تأكيد بر برنامه صرفه جويی 
۱۰ درصدی آب در تابستان، افزود: در همه مصارف بايد صرفه جويی شود و دقت 
داشته باش��يم كه كم ش��دن حجم س��د زاينده رود می تواند بر كيفيت آب تأثير 

داشته باشد.
 مشکل بزرگ و زمان کم

»رسول زرگرپور« اس��تاندار اصفهان نيز با تأييد مش��كالت آبی و خشكسالی در 
اصفهان، اظهارداشت: مسايل مربوط به زاينده رود طی چند دهه ايجاد شده و مردم 
نبايد انتظار داشته باشند كه در يك يا دو س��ال حل شود و بايد با برنامه ای ۳ تا ۵ 
ساله تالش كرد كه اين حوضه آبی احيا گردد. اين خشكسالی در ۴۰ سال گذشته 
بی سابقه بوده و امسال اس��تان اصفهان با كاهش ۳۵ درصد بارش در كل استان، 
۵۰ درصد در مركز اس��تان و 8۰ درصد كاهش بارش در شرق استان و ۲۵ درصد 

كاهش بارش در سرشاخه های زاينده رود روبه رو بوده و در رديف ۵ استان خشك 
 كشور قرار گرفته اس��ت. مديريت ارشد استان معتقد اس��ت كه تابستان سختی 

پيش روی اصفهانی هاست.
 غلبه بر کم آبی

»قدرت اهلل قاسمی« رييس سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان هم در خصوص 
غلبه بر خشكس��الی، بيان كرد: اين استان با وجود خشكس��الی و كم آبی سنوات 
گذشته توانسته در توليدات بخش كشاورزی از س��طح ۳ درصد اراضی متعلق به 
بخش كشاورزی استان ۶ درصد توليد را به خود اختصاص دهد. قاسمی به توسعه 
گلخانه های استان اشاره كرد و افزود: ۱۵ درصد گلخانه های كشور در اين استان 
قرار دارد و در راستای اقتصاد مقاومتی، راهكار توجه به ارزش اقتصادی توليدات 
باغی و محدوديت آب در دس��تور كارمان قرار دارد. به طوری كه امسال ۵۰۰ هزار 
تن محصوالت باغی، ۲۰۰ هزار تن س��بزی و صيفی، ۴۰ ميليون شاخه گل و ۵۰ 

ميليون نشای فصلی زينتی توليد شده است.
»محمدعلی طهماس��بی« معاون ام��ور باغبانی وزي��ر جهاد كش��اورزی هم در 
گردهمايی مديران باغبانی سراس��ر كش��ور كه با موضوع برنام��ه اجرايی اقتصاد 
مقاومتی برگزار ش��د، گفت: در راس��تای اجرای موفقيت آميز طرح های اقتصاد 
مقاومتی امور باغبانی دو طرح توليد محصوالت كشاورزی در گلخانه ها و توليد نهال 

گواهی شده از سياست های باغبانی وزارت جهاد كشاورزی است.

با 10 درصد صرفه جويی می توان بر کم آبی تابستان غلبه کرد؛

تأثیر خشکسالی بر زندگی مردم اصفهان

اخبار

معصومه ابتكار، رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست در مورد ادامه 
فعاليت پيمانكار در احداث تونل انتقال آب سبزكوه به چغاخور با وجود 
اعالم ممنوعيت آن از س��وی سازمان محيط زيس��ت، گفت: اين اقدام 
غيرقانونی را به مراجع قضايی اعالم كرده ايم و منتظر اقدام قوه قضاييه 

در اين خصوص هستيم.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در مورد ضمانت اجرايی در توقف 
احداث تونل خاطرنشان كرد: اگر قرار بر توقف فعاليت احداث تونل باشد، 
اين موضوع بايد از طريق مراجع قضايی اقدام شود، اما سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت به طور ويژه پيگير موضوع اس��ت. وی تاكيد كرد: اين 
تونل مجوز قانونی ندارد و از نظر سازمان ادامه عمليات احداث آن هيچ 

توجيهی ندارد و خالف قانون است و اميدواريم به سرعت متوقف شود.
تونل انتقال آب سبزكوه به چغاخور كه قرار است آب را از سرچشمه های 
رود كارون در كوه كالر به شهرستان بروجن منتقل كند، ده ها چشمه در 
استان چهارمحال و بختياری را خشك می كند، دست كم ۱۵۰ ميليون 
متر مكعب منابع آبی را در معرض خطر قرار می دهد و فاجعه منابع آبی و 
تنش های شديد اقتصادی و زيست محيطی را به دنبال می آورد. با وجود 
اينكه براساس اعالم س��ازمان حفاظت محيط زيست، طرح انتقال آب 
سبزكوه غيرقانونی اس��ت و هر فعاليتی در اين پروژه بايد متوقف شود، 
برپايه مشاهدات و گزارشات محلی، دستگاه حفر تونل با تمام توان در 

محل پروژه به حفاری ادامه می دهد.

نايب رييس شورای ش��هر تهران با اس��تقبال از نام گذاری معابر به نام 
شهدای محيط زيس��ت از كميس��يون نام گذاری درخواست كرد اين 
موضوع پيگيری ش��ود. مرتضی طاليی كه در جلس��ه علنی در غيبت 
مهدی چمران رياست جلسه را بر عهده داشت با اشاره به پيشنهادی كه 
در يكی از برنامه های تلويزيونی مبنی بر نام گذاری معابر به نام شهدای 
محيط زيست ارايه شد گفت: كميته نام گذاری اين موضوع را در دستور 
كار خود قرار دهد و از نام ش��هدا و محيط بانان و فعاالن محيط زيست 
 كه در راه حفاظت از محيط زيس��ت جان خود را از دس��ت داده اند، در

 نام گذاری معابر استفاده ش��ود.طاليی در ادامه با اشاره به برنامه های 
شهرداری در ايام ماه رمضان گفت: اين برنامه ها بايد با محوريت مساجد 
باشد همچنين زمان برنامه ها به گونه ای باشد كه از لحاظ زمان خواب 
برای مردم ايجاد مشكل نكند . بنابراين درخواست می شود اين برنامه ها 
در ساعات محدودی اجرا شود. طاليی همچنين درخواست كرد سنت 
افطاری در مساجد متمركز شود و اين خدمات در دل محالت ارايه گردد 

تا با تعامالت اجتماعی درون محلی به نيازمندان محلی رسيدگی شود.

ريیس سازمان حفاظت محیط زيست:

احداث تونل سبزکوه
غیرقانونی است

استقبال از نام گذاری معابر 
به نام شهدای محیط زيست
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جانش��ین س��ازمان وظیف�ه عموم���ی با معرف���ی بانک 
قوامین به عنوان بانک عامل در اعطای تس��هیالت بانکی 
به متقاضیان پرداخت اقس��اطی جریمه مشموالن غایب، 
جزئیات این فرآیند را تشریح کرد و از متقاضیان بهره مندی 
از این تسهیالت خواس��ت تا هرچه زودتر درخواست خود 

را ثبت کنند.
به گزارش تسنیم، سردار ابراهیم کریمی در خصوص طرح 
جریمه مش��موالن غایب گفت: قانون گذار نحوه پرداخت 
مبلغ جریم��ه را به ص��ورت نقدی و قس��طی تعیین کرده 
است و بر اساس قانون فقط تا پایان سال 1395 این طرح 

معتبر است.
وی افزود: تمام کسانی که در س��ال گذشته موفق به واریز 
وجه جریمه نش��ده اند، باید ب��ا مراجعه ب��ه دفاترخدمات 
الکترونیک انتظامی )پلیس +10( نسبت به ثبت درخواست 
خود مبنی ب��ر پرداخت مبل��غ جریمه به ص��ورت نقدی، 
قسطی یا در قالب استفاده از تسهیالت اعطایی اقدام کنند.

جانش��ین س��ازمان وظیفه عمومی ناجا بیان ک��رد: همه 

متقاضیان می بایست یکی از این روش ها را انتخاب و نسبت 
به پرداخت وجوه جریمه اقدام کنند.

وی ادام��ه داد: متقاضی��ان ب��ا پرداخ��ت نق��دی جریمه 
ی��ک شناس��ه واری��ز دریاف��ت ک��رده و پ��س از  واری��ز 

وج��ه، کارت ص��ادر و به نش��انی فرد ارس��ال می ش��ود.
این مقام انتظامی در ادامه با تش��ریح شرایط قسط بندی 
مبلغ جریمه مش��موالن غایب گفت: متقاضی��ان در ابتدا 
می بایست یک سوم مبلغ جریمه را پرداخت کرده و مبلغ 

باقیمانده را به صورت قسطی تا پایان سال 1395 پرداخت 
کنند که در این راس��تا بانک قوامین به عنوان بانک عامل 

پیش بینی شده است.
کریمی اف��زود: ب��ه  اف��رادی که نیم��ی از وج��ه جریمه 
خ��ود را پرداخت کرده باش��ند، اجازه ی��ک مرحله خروج 
 از کش��ور ب��ه منظ��ور س��فرهای زیارت��ی را می دهی��م

 و امکان بهره مندی از برخی امکان��ات را  به صورت موقت 
خواهند داشت.

وی در خصوص نحوه استفاده متقاضیان از تسهیالت گفت: 
مشموالن طرح ،یک سوم پول را به بانک قوامین به عنوان 
بانک عامل پرداخت کرده و پس از آن مراحل دریافت وام 

را طی می کنند.
این مقام ارش��د انتظامی مطرح کرد : شرایط اعطای وام بر 
اساس قوانین بانک می باشد و طبق ضوابط و شرایط بانک، 

وام به متقاضیان اعطا می شود.
جانش��ین س��ازمان وظیف��ه عموم��ی ناجا خاطر نش��ان 
کرد: وام به همراه یک س��وم پرداخت��ی از طریق بانک به 

صورت یکجا به خزانه واریز ش��ده و کارت معافیت توسط 
این س��ازمان ص��ادر و به نش��انی فرد ارس��ال می ش��ود.
 وی ب��ا تاکید ب��ر این که م��ا ب��ا وام کاری نداری��م و فقط

 تس��هیل کننده هس��تیم، گف�ت: ش��رایط دریافت وام بر 
اساس ش��رایط مورد توافق متقاض�ی و بانک است که این 
حالت مانند واریز نقدی وجه جریمه است و کارت متقاضی 

بالفاصله صادر می شود.
کریمی با بیان این که نامه های پرداخت تسهیالت از بیستم 
خرداد ماه به متقاضیان ارائه می شود، گفت: هماهنگی الزم 
برای تقسیط وجه جریمه و پرداخت تسهیالت با بانک انجام 
ش��ده و نامه های مربوطه را در زمان اعالمی به متقاضیان 
ارائه تا با انتخاب یکی از روش ها نس��بت به پرداخت مبلغ 

جریمه اقدام کنند.
وی ی��ادآور ش��د: بانک ها از طری��ق نوبت بن��دی اقدام به 
پرداخت وام می کنند بنابراین با توجه به محدود بودن منابع 
مالی بانک ها، اولویت با افرادی است که درخواست خود را 

زودتر ثبت کرده اند.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد:

آموزش بیش از ۷۰۰ هزار افغان
طی ۳۰ سال گذشته

در خرداد ابالغ می شود؛

شرایط تغییر
مقطع تدریس معلمان

معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان خبر داد:

ساماندهی سوابق بیمه ای در
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان

اخبار کوتاه

دریچه

خبر

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 
انتظامی از آغاز فعالیت بی��ش از 300 روحانی در راس��تای ترویج 

فرهنگ ترافیک، همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد.
سرهنگ مراد مرادی  اظهار کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ، به منظور ارتقای فرهنگ ترافیک در بین شهروندان چندی 
پیش تفاهم نامه ای را با دفتر نمایندگی ح��وزه علمیه قم در تهران 
منعقد کرد که براس��اس آن پلیس متعهد به برگ��زاری کالس ها و 
کارگاه های آموزشی برای روحانیون شده و در این کالس ها آنان را با 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی آشنا می کند. وی افزود: طرف 
مقابل نیز متعهد ش��د که از ظرفیت روحانیون و مبلغان دینی برای 
ارتقا و توسعه فرهنگ صحیح رانندگی استفاده کند. با توجه به اینکه 
رسالت اصلی مبلغان دینی امر به معروف و نهی از منکر است، به نظر 

می رسد که این همکاری نتایج خوبی در پی داشته باشد.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 
انتظامی با تاکید بر اینکه  برای نخس��تین بار است که از ظرفیت 
روحانیون در پلیس راهنمایی و رانندگی استفاده می شود، گفت: 
این افراد به سراسر کشور رفته و در سخنرانی ها و اقدامات تبلیغی 
خود بخشی را نیز به ترویج فرهنگ راهنمایی و رانندگی اختصاص 
خواهند داد. مرادی با تاکید بر اینک��ه تخلف از مقررات راهنمایی 
و رانندگی به لحاظ فقهی و ش��رعی جایز نب��وده و از مصادیق بارز 
تضییع حقوق ش��هروندی و حق الناس محس��وب می شود، گفت: 
امیدوارم مبلغان دینی، بتوانند در تحقق این امر با پلیس همکاری 

داشته باشند.
مبلغان حق جریمه و اعمال قانون ندارند

وی در پاس��خ به این س��وال که آیا این افراد اجازه جریمه یا اعمال 
قانون متخلف��ان در معابر و خیابان ها را دارن��د گفت: عمده فعالیت 
این افراد در مساجد و مراکز مذهبی و آموزشی خواهد بود و در آنجا 
مردم را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دعوت خواهند کرد. 
روحانیون گرچه می توانند در سطح معابر نیز اقدام به امر به معروف 
و نهی از منکر در مورد رانندگی کنند اما اجازه اعمال قانون و جریمه 
متخلفان را ندارند و این امر تنها برعهده ماموران دارای لباس پلیس 

راهنمایی و رانندگی و دوربین های ثبت تخلف است.
به گفته معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی ، بیان مشکالت و تبعات ناشی از عدم رعایت قوانین و 
مقررات رانندگی و تصادفات و خسارات ناشی از آنها، از دیگر مواردی 

است که مبلغان اقدام به بازگویی و بیان آن خواهند کرد.
مرادی همچنی�ن با بیان این که فاز نخس���ت این طرح اجرا ش��ده 
است، خاطرنشان کرد: مراح�ل بعدی این ط�رح طب�ق تفاهم نامه 
اجرا خواهد شد و این طرح اگ�ر چ�ه با آغاز ماه مبارک رمضان آغاز 
شده اما پس از آن نیز ادامه خواهد داشت و مختص به یک بازه زمانی 

خاص نیست.

 علی باقرزاده رییس س��ازمان نهضت س��وادآموزی، 
 در نشس��ت مش��ترک با محم��د رحیم��ی، معاون

 س��واد آم��وزی وزارت معارف افغانس��تان، ب��ا بیان 
اینک��ه 10 س��ال پ��س از ص��دور فرمان تاس��یس 
 س��ازمان نهض��ت س��وادآموزی کش��ور توس��ط

 امام خمینی )ره(، س��ند جهانی آموزش برای همه 
)EFA( در دس��تور کار ق��رار گرفت، اظهار داش��ت: 
ام��ام خمین��ی )ره( در پی��ام خ��ود ب��ه مناس��بت 
 تاس��یس س��ازمان نهضت س��وادآموزی در کش��ور

 با سوادشدن را مهم تر از مسکن و بهداشت عنوان می 
کند.وی با اشاره به این که طی 30 سال گذشته بالغ 
بر۷00 هزار نفر از اتباع کش��ور افغانستان در ایران از 
برنامه های سوادآموزی استفاده کرده اند، تصریح کرد: 
نرخ باسوادی جمعیت افغانی در ایران را از ۶ درصد به 

بیش از ۶۲ درصد افزایش داده ایم.
وی با تاکید بر این که در اوایل انقالب، بیش��تر اتباع 
افغانس��تان در ایران باس��واد و تحصیل کرده بودند، 

خاطرنش��ان کرد: در س��ال های اخیر وضعیت سواد 
 معکوس ش��ده و اغل��ب مهاجرین اتباع افغانس��تان 

بی سواد و یا کم سواد هستند.
باق��رزاده ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه خدم��ات جمهوری 
اس��المی ای��ران فق��ط من��وط ب��ه س��وادآموزی 
نم��ی ش��ود، اف��زود: ای��ران در آم��وزش رس��می 
 ط��ی چن��د س��ال گذش��ته  بال��غ ب��ر 300 ه��زار

 دان��ش آم��وز  را در مدارس کش��ور  س��ازماندهی 
 کرده اس��ت و در س��ال جاری هم حدود ۴30 هزار

 دانش آموز اتب��اع افغانس��تان در کالس های درس 
مدارس ثبت نام شده اند.

باقرزاده به دیدار رییس جمهور افغانس��تان با رهبر 
معظم انقالب اش��اره کرد و بیان ک��رد: مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( دس��تور دادند تا اتباع افغانی 
همانند اتباع ایرانی در مدارس ثبت نام شوند و هیئت 
دولت نیز ماه گذشته این موضوع را تصویب کرد و به 

عنوان یک مصوبه اجرایی ابالغ شده است.

تغییر مقطع تدریس، یکی از درخواس��ت های 
معلمان برای آغاز س��ال تحصیلی جدید است 
اما برای تغییر مقطع تدریس ضوابط و شرایطی 
نیاز اس��ت. همزمان با پای��ان امتحانات نهایی 
خ��رداد دانش آموزان و پس از آن س��اماندهی 
نیروی انس��انی به منظور آغاز س��ال تحصیلی 
9۶-95برخی از معلمان تقاضای تغییر مقطع 

تدریس خود را دارند.
اما ضوابط و شرایط تغییر مقطعی که یک معلم 

در آن مشغول به تدریس است، چیست؟
خبرنگار تس��نیم ای��ن موض��وع را از معاونت 
توسعه مدیریت و پش��تیبانی به منظور اطالع 
رسانی به معلمان پیگیری کرد که براین اساس 
ش��رایط الزم ب��رای تغییر مقطع بدین ش��رح 
است:  بخشنامه مربوط به تغییر مقطع معلمان 

معموال در خرداد ابالغ می شود.
برای تغییر مقطع باید معلم درخواست کتبی 

خود را به مدیریت ارائ��ه دهد و بعد از ارجاع به 
امور اداری، درخواست در کمیته برنامه ریزی 
با اعالم مقطع مبدا و مقصد مورد بررس��ی قرار 
می گیرد و در صورت موافقت برای تایید نهایی 
به اداره کل آموزش و پرورش فرستاده می شود 

و در صورت تایید اداره کل قابل انجام است.
در این رابطه مواردی همچون مدرک و امتیاز 

معلم و موافقت کمیته برنامه ریزی الزم است.

مع��اون صندوق بیم��ه اجتماعی کش��اورزان، 
روستاییان و عشایر از تدوین طرح سامان سوابق 
بیمه ای به عنوان مهم ترین و محوری ترین طرح 
بیمه ای این صن��دوق از بدو تش��کیل تاکنون 

خبر داد.
عباس اورنگ با اشاره به اینکه در حال حاضر رابطه 
ما با بیمه ش��دگان خود بر اس��اس پرداخت های 
 مالی آنهاس��ت اظهار کرد: اگر به عنوان مثال یک

 بیمه شده سوابق خود را از ما بخواهد ما می توانیم 
به او بگویی��م 10 مرتبه یا ۲0 مرتب��ه حق بیمه 
پرداخت ک��رده ای و یا اینکه در س��ال 89 ، 800 
هزار تومان و در س��ال90، 900 هزار تومان حق 
بیمه پرداخت ک��رده ای. وی افزود: اما در س��ایر 
صندوق ه��ای بیم��ه ای مانند تامی��ن اجتماعی 
اینگونه نیست و وقتی فرد به بیمه مراجعه می کند 
سوابق کامل او را بر حسب روز در اختیارش  قرار 
می دهند به عنوان مثال به بیمه ش��ده می گویند 

1500 روز سابقه پرداخت بیمه  داری.
مع��اون صن��دوق بیم��ه اجتماعی کش��اورزان، 
روستاییان و عش��ایر با بیان اینکه طی سال های 
گذش��ته در صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان 
از افراد حق بیمه دریافت ش��ده اما سوابق آنها با 
مکانیسم بیمه ای محاسبه نشده است عنوان کرد: 
ما باید حق بیمه ها را تبدیل به روز- سابقه کنیم و 
رابطه ما با بیمه شدگان در ارائه تعهدات بر مبنای 

سابقه باشد.
اورنگ در پاسخ به این که آیا این رون�د در پرداخت 
مس��تمری تاثیر خواهد داشت گف�ت: خی�ر، این 
گونه نیس��ت. در پرداخ�ت مس��تم�ری یک�ی از 
معادالت س��ابق�ه و دیگری سن اس��ت. تبدی�ل 
حق بیم�ه به سابقه یک مکانیسم و دستورالعمل 
بیمه ای اس��ت که می توان��د در عملی�اتی کردن 
ط�رح مل���ی نظ�ام نوی��ن اطالع��ات بیم�ه ای 

صن�دوق به ما کمک کند.

آغاز همکاری ۳۰۰ روحانی
با پلیس راهور رفتار مردم سوییس نشان می دهد چنان احساس مالکیت 

دارند که شتابی برای نقد کردن ندارند اما مادام که مردمانی 
احساس تعلق نداش��ته باش��ند منافع »آنی« را بر مصالح 

»آتی« ترجیح می دهند.
رای منفی ۷8 درصدی مردم سوییس به دریافت مستمری 
۲500 فرانکی در ماه )۲555 دالر آمریکا( که در تازه ترین 
همه پرسی در این کشور ابراز ش��ده به قاعده باید اسباب 
شگفتی ش��ود که چرا و چگونه مردمان یک کشور به این 

پول رایگان »نه« گفتند.
به موجب این طرح هر شهروند بزرگ سال سوییسی اعم از 
این که شاغل باشد یا نه ماهانه این مبلغ را دریافت می کرد.

برخی از تحلیل گران نیز به مقایس��ه عطش دریافت یارانه 
نقدی در ای��ران و مخالفت مردم س��وییس پرداخته اند تا 

نتیجه بگیرند: »از ماست که بر ماست«.
یعنی آن چن��ان مردمانی دارند که چنی��ن اقتصادی نیز 

شکل گرفته است.
ش��گفتی هنگامی بیش��تر می  ش��ود ک��ه بدانی��م مبلغ 
پیشنهادی در س��وییس معادل حقوق یک کارمند عادی 
در سوییس اس��ت حال آن که ۴5 هزارتومان یارانه نقدی 
در ایران معادل ۷ درصد حداقل حقوق یک کارگر ساده در 

ایران است و این دو مبلغ اصال قابل قیاس نیستند.
مهم تری��ن دلیل اتخاذ چنی��ن تصمیم��ی از جانب افکار 
عمومی در س��وییس اس��تدالل های اقتص��ادی مخالفان 
اعالم ش��ده اس��ت که پرداخت ماهان��ه این مبل��غ باال را 
نه تنه��ا کمک��ی ب��ه س��طح رف��اه و ش��رایط اقتصادی 
ندانس��تند بلکه گفتند اقتصاد کش��ور را ضعیف می کند 

و در نهای��ت دود آن به چش��م خود 
 مردم می رود و مصداق��ی از همان

 ضرب المثل در زبان پارس��ی است: 
»شب شراب نیرزد به بامداد خمار«.

»تورم زایی  و گرانی سرسام آوری که 
به بار می آورد و نی��ز ضربه ای که به 
بازار کار وارد م��ی کند یا تاثیری که 
بر روی روحی��ه و انگیزه کارکنان بر 
جای می گذارد« مه��م ترین دالیل 
مخالفان بودند و نتیجه همه پرسی 
نش��ان می دهد اکثری��ت مردم این 

دالیل را پذیرفتند.
ام��ا چ��را در س��وییس م��ردم ب��ه 
مس��تمری ماهانه »نه« گفتند و در 
ایران دولت هر م��اه 3500 میلیارد 
تومان به عن��وان یاران��ه نقدی می 

پردازد و با این که بدنه کارشناسی ادامه پرداخت آن را به 
صالح نمی داند از قطع آن بیم دارد و همچنان می پردازد.

آیا می توان از  این اتفاق نتیجه گرفت سطح فرهنگی مردم 
س��وییس باالتر اس��ت؟ چند نکته می تواند به پاسخ این 

پرسش یاری رساند:
1- تصور کنید منب��ع درآمد یک 
 خانواده ف��روش محص��والت باغ 
میوه ش��ان باش��د و هر ماه درآمد 

خوبی از آن داشته باشند.
چنانچه پدر خان��واده بخواهد این 
 باغ را بفروش��د و پ��ول آن را بین 
بچه ها تقس��یم کند فرزندانی که 
َدم را غنیمت می ش��مرند یا اهل 
کار نیس��تند از این اقدام استقبال 
می کنند اما آنان که آینده نگرترند 
 و از مواه��ب باغ همی��ن حاال هم

 بهره مندند دلیلی نمی بینند باغ 
 خود را بفروش��ند و به ج��ای گاو 
شیر ِده به ش��یر بسنده کنند و  اما 
چه زمانی با فروش ب��اغ مخالفت 
می کنند؟ هنگامی که احس��اس 
مالکیت کنند. رفتار مردم سوییس نشان می دهد نسبت به 
امکانات بالقوه اقتصادی کشور خود احساس مالکیت دارند 

که ش��تابی برای نقد کردن آن ندارند. مادام که مردمانی 
احساس تعلق و مشارکت نداشته باشند منافع »آنی« را بر 

مصالح »آتی« ترجیح می دهند.
۲- در س��ال 8۴ که آقای هاشمی رفس��نجانی کاندیدای 
ریاست جمهوری شده بود خبرنگار یو. اس. تودی با او گفت 

و گو کرد و نخستین پرسش او این بود:
»با این که  متوسط درآمد ایرانی ها ماهانه 300 دالر است 
اما س��طح زندگی  آن ها 1000 دالری اس��ت و این مایه 

تعجب من است«. پاسخ هاشمی این بود:
»اگر به یک جایگاه فروش بنزین بروید یا به بهایی که مردم 
برای گاز وآب و برق می پردازند توجه کنید پاسخ خود را در 
می یابید. منظور این بود که بخشی از فاصله دستمزد مردم 

با دستمزد واقعی با یارانه های سوخت تامین می شود«.
یارانه پرداختی دولت بخشی از ناکافی بودن نرخ دستمزد 
را می خواست جبران کند و یارانه نقدی نیز قرار بود چنین 
کند. بنابر این وقتی می توان انتظار داشت مردم به یارانه 

نقدی یا مستمری نه بگویند، که دستمزدها واقعی باشد.
3- مردم س��وییس می دانن��د دولت این پ��ول را از محل 
مالیات تامین می کند. بنا بر این احس��اس می کنند جای 
دیگر باید جبران کنن��د و ترجیح می دهند س��ری را که 
درد نمی کند دس��تمال ببندن��د. در ایران ام��ا این تصور 

وجود دارد و البته واقعیت هم دارد ک��ه یارانه از پول نفت 
تامین می ش��ود و وقتی نفت داریم چرا سهم خودمان را 
 نگیریم؟ بخش��ی از این عطش به خاطر س��هم پول نفت

 است.
۴- اگر در س��وییس هم مردم نس��بت به ن��وع هزینه کرد 
برخی بودجه ها تردید داش��تند و مثال نص��ف مردم پای 
ش��بکه های ماهواره ای می نشس��تند اما بودجه هنگفتی 
صرف رادیو تلویزیون دولتی می شد انگیزه نداشتند و رای 

»نه« نمی دادند.
اینجا اما مهم ترین پرس��ش این اس��ت ک��ه گیریم ما هم 
انصراف دهیم چه تضمینی وج��ود دارد که این پول جای 
بهتری صرف شود؟ براین اس��اس می توان گفت تا اعتماد 
ایجاد نشود این احتمال غالب است که حتی اگر در ایران 
همه پرسی برگزار ش��ود پاس��خ  مردم به حذف یارانه ها 

منفی خواهد بود.
ای��ن را هم یادمان باش��د که ای��ن اولین همه پرس��ی در 
 سوییس نیس��ت و مردم س��ال هاس��ت به این شیوه ،خو 

کرده اند و ثمرات همه پرسی های پیشین را دیده اند.
 در ایران اما تا حرف از رفراندوم می ش��ود حساس��یت ها 
ب��ر انگیخته می ش��ود و تص��ور غالب این اس��ت که همه 
پرس��ی باید در یک موضوع کلی سیاس��ی باش��د و زمان 
م��ی خواه��د ت��ا ب��رای موضوع��ات مختل��ف اجتماعی 
 ی��ا اقتص��ادی ی��ا فرهنگی بت��وان هم��ه پرس��ی برگزار

 کرد. 
 وقت��ی این م��وارد را در نظر م��ی گیریم دیگر به آس��انی

 نمی توانیم بگوییم سوییس��ی ها چنان اند و ما ایرانی ها 
چنین و آنان را ستایش کنیم و خودمان را سرزنش!

اما باید به س��متی حرکت کنیم که چنانچ��ه در این باره 
رفراندوم برگزار ش��ود در ایران هم مردم با ادامه پرداخت 
یارانه نقدی مخالفت کنند. منتها چه زمانی چنین اتفاقی 

رخ می دهد؟
وقتی که مردم اطمینان حاصل کنند پولی ک�ه از دریافت 
 آن صرف نظر م��ی کنن��د در تامی��ن اجتماع�ی مصرف

 می ش��ود برای اعالم انصراف ،انگی�زه پیدا می کنند و نیز 
 هنگامی که بدانن��د این بودجه ها ص�رف دس��تگاه هایی

 نمی ش��ود که بازده�ی چندان���ی ندارند و ی��ا اینکه  در 
پرداخت مالیات کسی کوتاهی نمی کند.

ت��ا اینجا اصرار داش��تیم هیچ غب��اری بر گ���رد خودمان 
ننش��یند. اما بد نیس��ت در خلوت خودم��ان از زاوی�ه ای 
دیگر هم این قضیه را بررس��ی کنیم و وقتی اروپا رفته ها 
 از پ��اره ای رفتارها می گویند که مثال پش��ت چراغ قرم�ز 
می ایس��تند یا بی دلیل  بوق نمی زنند قضی�ه را مح�دود 
به این موارد ندانیم و از این همه پرسی ه�م به عنوان یک 

نمونه یاد کنیم.

»نه« سوییسی ها به پول ماهانه

به دنبال پرداخت وام توسط بانک قوامین؛

جزئیات پرداخت اقساطی جریمه مشموالن غایب اعالم شد

وقتی که م�ردم اطمینان 
حاص�ل کنند پول�ی ک�ه 
از دریاف�ت آن ص�رف 
نظر م�ی کنن�د در تامین 
 اجتماع��ی مص����رف 
م�ی ش�ود ب�رای اع�الم 
انص�راف انگی��زه پی�دا 
م�ی کنند و نی�ز هنگامی 
که بدانند ای�ن بودجه ها 

ص�رف دستگاه هایی...
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مفاد آرا
2/566 آگهی موضوع ماده س��ه قانون وماده 13آیی��ن نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آرارء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب 
اصفهان ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي ش��ود در صورتي كه اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
 1-  رای ش��ماره 17895 مورخ 1394/10/14 هیات اول آقاي سید قاسم 
فیاض فرزند سید علي نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255/40 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره  4483/118 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان اح��د از ورثه مرحوم علی فیاض 

دستگردی محرز گردیده است
2- رای ش��ماره 18755 مورخ 1394/11/8 هیات دوم خانم فتانه زماني 
فرزند ایرج نسبت به ششدانگ به مساحت 300 مترمربع پالك شماره1186 
فرعي از 2248اصلي واق��ع در اصفهان بخش6 ح��وزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه ب��ه موجب قولنام��ه عادی و مع الواس��طه از آقای حس��ین 

مصطفوی آفارانی خریداری شده است
3- رای ش��ماره 13911 م��ورخ 1394/7/21 هی��ات دوم  آقاي  مرتضي 
سیامك دستجردي فرزند صادق نسبت به ششدانگ یك باب خانه دو طبقه  
به مساحت 83/30مترمربع پالك شماره21 فرعي از4790 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
4- رای ش��ماره 19180 مورخ 1394/11/17 هیات اول  آقاي س��یف اله 
اسماعیلیان فرزند مصطفي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 142 مترمربع مفروزی از پالك شماره 95 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخ��ش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موجب 

قولنامه عادی و مع الواسطه ازخانم آغا بیگم فیاض خریداری شده است
5- رای شماره 19181 مورخ 1394/11/17 هیات اول  خانم مریم جوالئي 
دستگردي فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 142 مترمربع مفروزی از پالك شماره 95 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخ��ش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موجب 

قولنامه عادی و مع الواسطه ازخانم آغا بیگم فیاض خریداری شده است
6- رای ش��ماره 19173 م��ورخ 1394/11/17 هی��ات اول خانم عصمت 
جعفري فرزند علي شیر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112/85 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 243 فرع��ي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
7- رای ش��ماره 19158 مورخ 1394/11/17 هیات اول آقاي عبدالحسین 
امیري فرزند حسینعلي نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به 
مساحت 64/15 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 137 فرعي از 4485 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
8- رای شماره 19547 مورخ 1394/11/26 هیات دوم آقاي براتعلي امیني 
باغبادراني فرزند میرزا محمد نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 
120/71 مترمربع پالك شماره 41 فرعي از 3123 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
9- رای ش��ماره 18294 م��ورخ 1394/10/27 هی��ات اول خان��م زهرا 
برزگر س��یچاني فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
139/05مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ك��ه به موجب قولنامه عادی و مع 

الواسطه از آقای عباس ابراهیمی خریداری شده است
10- رای شماره 18344 مورخ 1394/10/29 هیات دوم خانم رقیه محمدي 
خشویي فرزند یداله نسبت به  ششدانگ یك باب خانه مسکونی  به مساحت 
109/24 مترمربع پالك شماره 231 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
11- رای ش��ماره 14255 مورخ 1394/7/28 هیات اول خانم شهناز غزل 
گو فرزند غالمحس��ین  نسبت به شش��دانگ باغ غیر محصور به مساحت 
1736/84مترمربع مفروزی ازپالك شماره  2171 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
12- رای ش��ماره 17833 مورخ 1394/10/11 هی��ات دوم آقاي ولي اهلل 
یوسف وند فرزند یداهلل نسبت به ششدانگ یك باب خانه مسکونی سه طبقه  
به مساحت 185/18 مترمربع پالك شماره 54 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ك��ه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
13- رای شماره 16279 مورخ 1394/9/10 هیات اول آقاي زمان احمدي 
خشوئي فرزند قاسم نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه 
ب��ه مس��احت 166/22 مترمربع مف��روزی از پالك ش��ماره 133 فرعي 
از4348اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
14- رای شماره 16285 مورخ 1394/9/10 هیات اول خانم شهین باغباني 
تهراني فرزند احمد نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به 
مس��احت 166/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره 133 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
15- رای ش��ماره 18355 مورخ 1394/10/30 هی��ات اول آقاي رجبعلي 
حاجي صالحي فرزند عبدالصالح نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
176/71 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 78 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
16- رای ش��ماره 16506 مورخ 1394/9/14 هی��ات اول آقاي محمدعلي 
وزیري وزیرآبادي فرزند حسینقلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مس��احت 128/85 مترمربع مف��روزی از پالك ش��ماره 4370 اصلي 
 واقع در اصفهان بخ��ش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موجب
  قولنام��ه ع��ادی و مع الواس��طه از آق��ای حس��ین آقاج��ان خریداری

 شده است
17- رای شماره 16377 مورخ 1394/9/12 هیات اول خانم ملوك دهقاني 
 فرزند نصراهلل نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 263/13 متر

مربع مفروزی از پالك شماره1186 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 6 حوزه ثبت ملك جن��وب اصفهان كه به موج��ب قولنامه عادی و

 مع الواسطه از آقای حسین مصطفوی خریداری شده است
18- رای ش��ماره 18159 مورخ 1394/10/21 هیات اول آقاي جمش��ید 
مرادي فرزند س��یف اهلل  نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 82/5 
مترمربع مف��روزی از پالك ش��ماره 66فرع��ي از 4483-اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
19- رای شماره 15212 مورخ 1394/8/17 هیات دوم خانم شهربانو فدائي 
فرزند باقر نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ  یك باب خانه مسکونی  
به مساحت 214/13 مترمربع پالك شماره 479 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان اصفهان كه به موجب 
قولنامه عادی و مع الواس��طه از ورثه ورثه خاور سلطان یزدانی پرست 

خریداری شده است
20- رای شماره 15211 مورخ 1394/8/17 هیات دوم آقاي حسن امیني 
تهراني فرزند رضا نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ  یك باب خانه 
مسکونی  به مساحت 214/13 مترمربع پالك شماره 479 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 
قولنامه عادی و مع الواس��طه از ورثه ورثه خاور سلطان یزدانی پرست 

خریداری شده است
21- رای ش��ماره 16841 مورخ 1394/9/23 هیات اول آقای حسین مال 
كریمي دستجردي فرزند عباس نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش دانگ 
یکبابخانه به مساحت 136/45 مترمربع مفروزی پالك شماره 2 فرعي از 
4425 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
22- رای ش��ماره 16840 مورخ 1394/9/23 هیات اول خانم عفت مطلبي 
دس��تگردي فرزند غالمرضا نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش دانگ 
یکبابخانه به مساحت 136/45 مترمربع مفروزی پالك شماره 2 فرعي از 
4425 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
23- رای ش��ماره 16843 مورخ1394/09/23 هیات اول  آقاي قربانعلي 
شمس��ي ارمندي فرزند جعفر نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
185/34مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ك��ه به موجب قولنامه عادی و مع 

الواسطه از آقای حسینعلی ایزدی خریداری شده است
24- رای ش��ماره 16885 م��ورخ 1394/9/24 هی��ات اول  خانم صدیقه 
سعادت فرزند شعبان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 145/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2964 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
25- رای ش��ماره 16884 مورخ 1394/9/24 هیات اول  آقای محمدعلي 
صفاپور فرزند آقاحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 145/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2964 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
26- رای شماره 16213 مورخ 1394/9/7 هیات اول  آقاي عزیز اهلل امیني 
موسي آبادي فرزند حس��نعلي نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 5/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 275 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخ��ش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موجب 

قولنامه عادی از آقای علی اكبر صادقی خریداری شده است
27- رای ش��ماره 16212 مورخ 1394/9/7 هیات اول  آقاي  قاس��معلي 
حسیني جوجیلي فرزند مصطفي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
199/20مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 1 فرعي از 4482 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 
عادی از طرف خانم نصرت دادخواه ، اح��د از ورثه نامبرده به متقاضی ، 

آقای قاسمعلی حسینی واگذار شده است
28- رای ش��ماره 16920 م��ورخ 1394/9/25 هی��ات دوم  آقاي مهدي 
رمضاني علی آبادی فرزند محمدرضا نس��بت به ششدانگ یك باب خانه 
چهار طبقه  به مساحت 38/89 مترمربع پالك ش��ماره فرعي 1855/1 از 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
29- رای شماره 16732 مورخ 1394/9/21 هیات دوم  خانم كبري الهیاري 
صادق آبادي فرزند رضا نسبت به شش��دانگ  یك باب خانه  به مساحت 
141/37 مترمربع پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای 

سید مرتضی هاشمی خریداری شده است
30- رای شماره 17144 مورخ 1394/9/28 و رای اصالحی شماره 2905 
مورخ 1395/2/14 هیات دوم  آقاي  بهرام رستمي گوجاني فرزند فیض اهلل 
نسبت به ششدانگ یك باب خانه س��ه طبقه به مساحت 207/09 مترمربع 
پالك شماره1186 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از مصطفوی 

احدی از ورثه مونس چم انگیز خریداری شده است
31- رای شماره 11796 مورخ 1394/6/14 هیات دوم  آقاي  سید مرتضي 
موسوي فرزند سید اكبر نسبت به ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 84  
مترمربع پالك شماره 1053 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه 

از آقای محمد تقی شریفیان خریداری شده است
32- رای ش��ماره 13926 مورخ 1394/7/22 هیات اول  آقاي عبدالرحیم 
هادیان دنبه  فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
158/34 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
33- رای ش��ماره 13927 مورخ 1394/7/22 هیات اول  آقاي عبدالرحیم 
هادیان دنبه فرزند حس��ن نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 
97/04مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره  4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
34- رای ش��ماره 13980 مورخ 1394/7/24 هیات دوم  آقاي غالمرضا 
داوري دولت آبادي اصفهان فرزند حبیب نس��بت به س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 52/60 مترمربع پالك شماره 1 فرعي 
از 3017 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
35- رای شماره 13981 مورخ 1394/7/24 هیات دوم  خانم اشرف جهان 
بخش فرزند علي نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب مغازه به 
مساحت 52/60 مترمربع پالك ش��ماره 1 فرعي از 3017 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
36- رای ش��ماره 13986 م��ورخ 1394/7/24 هی��ات دوم  آق��اي علي 
عباس��ي فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یك باب كارگاه به مساحت 

266/50مترمربع پالك ش��ماره 99اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای 

اسماعیل اسماعیلی دنارتی خریداری شده است
37- رای شماره 13912 مورخ1394/7/21 هیات دوم  آقاي بهمن جعفري 
ورنوسفادراني شهر فرزند رمضانعلي نسبت به ششدانگ یك باب خانه . 
به مساحت 268/35 مترمربع پالك شماره 3289 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
38- رای شماره 14383 مورخ1394/7/30 هیات دوم  آقاي  یداله گازري 
پزوه فرزند محمد علي نسبت به شش��دانگ یك باب مغازه به مساحت 25 
مترمربع پالك شماره2528 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
39- رای شماره 14225 مورخ1394/7/28 هیات دوم  خانم اقدس هادي 
فرزند مهدي  نسبت به ششدانگ یك باب خانه  به مساحت119/05 مترمربع 
پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای علی 

اكبر شمسائی خریداری شده است
40- رای ش��ماره 13502 مورخ1394/7/14 هی��ات اول  خانم هما ململي 
الگلزار فرزند فیض اله نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 90 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 131 فرع��ي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
41- رای ش��ماره 15339 م��ورخ1394/8/20 هی��ات اول  آقاي محمود 
كوچکیان فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 
21/04 مترمرب��ع مفروزی از پالك ش��ماره 131فرع��ي از 4483 اصلي 
 واق��ع در اصفه��ان بخش 5 ح��وزه ثب��ت ملك جن��وب اصفه��ان كه به

 موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده 
است

42- رای شماره 13992 مورخ 1394/7/24 و رای اصالحی شماره 13999 
مورخ 1394/7/24 هیات دوم خانم ش��یدا سلیماني زاده فرزند علي نجات 
نسبت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی آن به مساحت 156 مترمربع پالك شماره 277 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
43- رای شماره 13996 مورخ1394/7/24 هیات دوم خانم لیال سلیماني 
زاده فرزند علي نجات نس��بت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ششدانگ یك 
باب خانه  باس��تثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 156 مترمربع پالك 
شماره 277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مش��اعی اولیه مفروز گردیده

 است
44- رای شماره 14002 مورخ1394/7/24 هیات دوم  خانم زهرا سلیماني 
زاده فرزند علي نجات نس��بت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ششدانگ یك 
باب خانه  باس��تثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 156 مترمربع پالك 
شماره 277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مش��اعی اولیه مفروز گردیده

 است
45- رای ش��ماره 14006 مورخ1394/7/24 هیات دوم  خانم معصومه 
س��لیماني زاده فرزند علي نجات  نس��بت به ده و دو هفتم حبه مش��اع از 
شش��دانگ یك باب خانه باس��تثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 156 
مترمربع پالك شماره 277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
46- رای شماره 14008 مورخ1394/7/24 هیات دوم  خانم كبري سلیماني 
زاده فرزند علي نجات نس��بت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ششدانگ یك 
باب خانه  باس��تثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 156 مترمربع پالك 
شماره 277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مش��اعی اولیه مفروز گردیده

 است
47- رای شماره 14010 مورخ1394/7/24 هیات دوم  آقاي  محمد سلیماني 
زاده فرزند علي نجات نسبت به بیست و چهار هفتم حبه مشاع از ششدانگ 
یك باب خانه  باس��تثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مس��احت 156 مترمربع 
پالك ش��ماره 277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
48- رای شماره 16723 مورخ 1394/9/21 و رای اصالحی شماره 16725 
مورخ 1394/9/21 هیات دوم آقاي  ش��هریار رمضان��ي فرزند قربانعلي 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب خانه سه طبقه  به مساحت 
190/28 مترمرب��ع پالك ش��ماره 2216 فرع��ي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
49- رای ش��ماره 16724 م��ورخ1394/9/21 هی��ات دوم  خانم فاطمه 
رمضاني چمگرداني فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یك باب خانه س��ه طبقه  ب��ه مس��احت 190/28 مترمربع پالك ش��ماره 
2216 فرعي از 5000 اصل��ي واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مش��اعی اولیه مفروز گردیده

 است
50- رای شماره 19536 مورخ1394/11/25 هیات دوم  آقاي علي اصغر 
بابایي فرزند محمد نسبت به ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 146/13 
مترمربع پالك ش��ماره2 فرعي از3616 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
51- رای ش��ماره 18357 م��ورخ1394/10/30 هی��ات اول آق��اي علي 
ن��وري زاده فرزند ولي اله نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 
118/27مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 131فرع��ي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخ��ش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موجب 
 قولنامه ع��ادی و مع الواس��طه از آق��ای قدیر عل��ی ای��زدی خریداری 

شده است
52- رای شماره 18556 مورخ1394/11/4 هیات اول آقاي رضا قرباني 
فرزند ناصر نسبت به ششدانگ قس��متی از یکبابخانه به مساحت 15/25 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2906 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
53- رای ش��ماره 18155 مورخ1394/10/21 هیات اول آقاي هوش��نگ 
غفارپور فرزند مرادحاصل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 74/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 101فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
54- رای شماره 18154 مورخ1394/10/21 هیات اول خانم ایران لطفي گل 
سفیدي فرزند یوسفعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 74/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 101فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
55- رای شماره 19585 مورخ1394/11/26 هیات اول خانم افسانه امیري 
باغبادراني فرزند مرتضي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 322/5 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 156فرع��ي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
56- رای شماره 18362 مورخ1394/10/30 هیات اول خانم طوبي عابدي 
فرزند محمد علي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 211/97مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 659 فرعي از 4348 صلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
57- رای ش��ماره 19075 م��ورخ1394/11/15 هی��ات اول خان��م مریم 
ابراهیمي هراتمه فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
80/64 مترمربع مفروزی از پالك شماره 243 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ك��ه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
58- رای شماره 19240 مورخ1394/11/18 هیات اول آقاي علي یزداني 
كچوئي فرزند حسن نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 80 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 1955 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
59- رای شماره 16509 مورخ1394/9/14 هیات اول آقاي اصغر یوسفي 
فرزند خسرو نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 67/43مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 3283 فرعي از5000 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
60- رای شماره16563مورخ1394/9/15 هیات اول  خانم زینت جوشقاني 
حسین آبادي فرزند محمد علي نسبت به 2 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 270/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1فرعي 
از2887 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
61- رای شماره16562مورخ1394/9/15 هیات اول  آقای سعید جوشقاني 
حسین آبادي فرزند محمد علي نسبت به 4سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 270/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1فرعي 
از2887 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
62- رای شماره16556مورخ1394/9/15 هیات اول آقاي مهدي جوشقاني 
فرزند محمد علي نسبت به 4 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 270/83مترمربع مفروزی از پالك شماره 1فرعي از2887 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
63- رای شماره16557مورخ1394/9/15 هیات اول خانم زهرا جوشقاني 
حسین آبادي فرزند محمد علي نسبت به 2 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 270/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1فرعي 
از2887 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
64- رای شماره16561مورخ1394/9/15 هیات اول آقای عباس جوشقاني 
فرزند محمد علي نسبت به 4سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 270/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1فرعي از2887 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
65- رای ش��ماره16560مورخ1394/9/15 هی��ات اول خان��م محت��رم 
جوشقاني حس��ین آبادي فرزند محمد علي نس��بت به2 سهم مشاع از 18 
سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 270/83 مترمربع مفروزی از پالك 
ش��ماره 1فرعي از2887 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مش��اعی اولیه مفروز گردیده

 است
66- رای ش��ماره19501مورخ1394/11/25 هی��ات اول آق��اي احم��د 
سرشوقي فرزند محمدعلي نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
213/30مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از 1974 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
67- رای شماره19225مورخ1394/11/18 هیات دوم آقاي ابراهیم قانع 
دستجردي فرزند براتعلي نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب 
خانه  به مساحت 166/20 مترمربع پالك شماره1و2 فرعي از3529 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
68- رای ش��ماره19226مورخ1394/11/18 هی��ات دوم خانم عصمت 
بذرافشان دس��تجردي صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به سه دانگ 
مش��اع از  شش��دانگ یك باب خانه  به مس��احت 166/20 مترمربع پالك 
شماره1و2 فرعي از3529 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مش��اعی اولیه مفروز گردیده 

است
69- رای شماره18300مورخ1394/10/28 هیات اول خانم طلعت وحیدا 
فرزند نعمت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
103/76 مترمربع مفروزی از پالك شماره 389فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان اصفهان كه به موجب 
قولنامه عادی و مع الواس��طه ازآقای كریم واحد دس��تجردی خریداری 

شده است
70- رای شماره18301مورخ1394/10/28 هیات اول آقای فرج اله وحید 
دستجردي فرزند محمد نسبت به چهار دانگ مش��اع نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 103/76مترمربع مفروزی از پالك شماره 389فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب قولنامه عادی و مع الواس��طه ازآقای كریم واحد دستجردی 

خریداری شده است
71- رای ش��ماره19538مورخ1394/11/25 هیات دوم  آقاي  غالمرضا 
احمدي سیاه بومي فرزند حیدرنس��بت به صدو بیست وهفت سهم و سه 
چهارم سهم مشاع از 145 سهم ششدانگ یك باب خانه دو طبقه  به مساحت 
141/19 مترمربع پالك شماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
ادامه  در صفحه 7



7 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1879 | چهارشنبه 19 خرداد 1395 | 2 رمضان  1437 

72- رای شماره19539مورخ1394/11/25 هیات دوم  خانم آزيتا احمدي 
سیاه بومي فرزند غالمرضا نسبت به هفده سهم و يک چهارم سهم مشاع از 
ششدانگ .يک باب خانه دو طبقه  به مساحت 141/19 مترمربع پالك شماره 
341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
73- رای شماره18291مورخ1394/10/27 هیات اول آقاي رسول آقاجان 
دستجردي فرزند مصطفي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه 
به مساحت 87/71 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب 
قولنامه عادی و مع الواسطه ازآقايان جعفر ، رمضان ، محمود ، رضا همگی 

دهقانی دستجردی خريداری شده است
74- رای شماره18292مورخ1394/10/27 هیات اول خانم سمیه آقاجان 
دستجردي فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه 
به مساحت 87/71 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب 
قولنامه عادی و مع الواسطه ازآقايان جعفر ، رمضان ، محمود ، رضا همگی 

دهقانی دستجردی خريداری شده است
75- رای ش��ماره18297مورخ1394/10/27 هی��ات اول خان��م صغري 
اس��حقیان درچه فرزند صفرعلي نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکبابخانه  به مساحت 115/32مترمربع مفروزی از پالك شماره 11فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 
به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای عباسعلی توکلی دستجردی 

خريداری شده است
76- رای ش��ماره18296مورخ1394/10/27 هی��ات اول آقاي مصطفي 
آقاجان دستجردي فرزند حاجي اقا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکبابخانه  به مساحت 115/32مترمربع مفروزی از پالك شماره 11فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 
به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای عباسعلی توکلی دستجردی 

خريداری شده است
77- رای شماره18346مورخ1394/10/29 هیات دوم آقاي محمد رضا 
حاجیاني دستجردي فرزند حسنعلي نس��بت به چهل چهارسهم مشاع از 
هشتاد و پنج سهم مش��اع ازششدانگ يک بابخانه س��ه طبقه  به مساحت 
78/95مترمربع پالك ش��ماره 88 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
78- رای ش��ماره18347مورخ1394/10/29 هی��ات دوم خانم محبوبه 
حاجیان دستجردي فرزند حسنعلي نسبت به ده نیم سهم مشاع ازهشتاد 
پنج سهم ششدانگ يکباب خانه سه طبقه  به مساحت 78/95مترمربع پالك 
شماره 88 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مش��اعی اولیه مفروز گرديده 

است
79- رای شماره18348مورخ1394/10/29 هیات دوم خانم مهناز حاجیاني 
دستجردي فرزند حسنعلي نسبت به ده نیم سهم مشاع از هشتاد پنج سهم 
مشاع ازششدانگ يک باب خانه سه طبقه به مساحت 78/95مترمربع پالك 
شماره 88 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مش��اعی اولیه مفروز گرديده 

است
80- رای ش��ماره18349مورخ1394/10/29 هی��ات دوم آقاي محس��ن 
حاجیاني دستجردي فرزند حسنعلي نسبت به بیست سهم مشاع از هشتاد 
پنج سهم  از ششدانگ يک باب خانه سه طبقه  به مساحت 78/95مترمربع 
پالك ش��ماره 88 فرعي از 4483 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
81- رای شماره17839مورخ1394/10/11 هیات دوم آقاي عبدالحسین 
میرمیران فرزند ابوالفضل نسبت به سه حبه و پانصدو بیست و نه هزارم 
حبه مش��اع از 72 شش��دانگ قس��متی از يک باب خانه به مساحت 195 
مترمربع پالك ش��ماره 2 فرعي از 1931 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
82- رای ش��ماره17838مورخ1394/10/11 هی��ات دوم آق��اي پژمان 
خسروي فرزند جهانشاه  نسبت به هفت حبه ونهصدو چهل دو هزارم حبه 
از 72 ششدانگ قسمتی از يک باب خانه به مس��احت 195 مترمربع پالك 
ش��ماره 2 فرعي از 1931 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مش��اعی اولیه مفروز گرديده 

است
83- رای ش��ماره17837مورخ1394/10/11 هی��ات دوم خان��م پروانه 
معصومي نايیني فرزند اس��معیل نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتی از يک باب خانه به مساحت 195 مترمربع پالك شماره 2 فرعي از 
1931 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
84- رای شماره17836مورخ1394/10/11 هیات دوم خانم فاطمه قاضي 
نور فرزند امیر حسین خان نسبت به  بیست و چهار حبه و پانصدو بیست 
و نه هزارم حبه از 72 ششدانگ قس��متی از يک باب خانه به مساحت 195 
مترمربع پالك ش��ماره 2 فرعي از 1931 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
85- رای ش��ماره18158مورخ1394/10/21 هی��ات اول خان��م محبوبه 
براتی��ان فرزند ج��واد نس��بت ب��ه شش��دانگ يکبابخانه به مس��احت 
65/20مترمربع مفروزی پالك شماره305 فرعي از5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
86- رای شماره18377مورخ1394/10/30 هیات دوم آقاي علي کريمیان 
شمس آبادي فرزند غالمرضانسبت به ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 
24/21 مترمربع پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش5 ح��وزه ثبت ملک جنوب اصفه��ان که به موج��ب قولنامه عادی و 

مع الواسطه از آقای احمد انواری خريداری شده است 
87- رای شماره15936مورخ1394/8/30 هیات دوم  آقاي رضا خداداديان 
فرزند محمد نسبت به بیس��ت حبه وچهارهفتم حبه مشاع ازهفتاد دوحبه  
شش��دانگ يک باب خانه مس��کونی باس��تثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به 
مس��احت 98 مترمربع پالك ش��ماره 305فرعي از5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
88- رای ش��ماره15938مورخ1394/8/30 هی��ات دوم خان��م مرضیه 
خداداديان زغماري فرزند محمد نس��بت به ده حبه دو هفتم حبه مش��اع 
ازهفتاد دو حبه شش��دانگ يک باب خانه مسکونی باس��تثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن  به مساحت 98 مترمربع پالك شماره 305فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
89- رای ش��ماره16497مورخ1394/9/14 هیات اول خانم فاطمه اکبري 
خراجي فرزند نجفقلي نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ يکباب 
س��اختمان به مس��احت 146/49 مترمربع مفروزی از پالك شماره 370 
فرعي از 4348 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که ب��ه موجب قولنامه عادی و مع الواس��طه از آقای ابولقاس��م 

شريفیان دستجردی خريداری شده است
90- رای ش��ماره16496مورخ1394/9/14 هی��ات اول آق��اي مرتضي 
اکبري خراجي فرزند محمدآقا نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ 
يکباب ساختمان به مس��احت 146/49 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
370 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که ب��ه موجب قولنامه عادی و مع الواس��طه از آقای ابولقاس��م 

شريفیان دستجردی خريداری شده است
91- رای شماره19176مورخ1394/11/17 هیات اول آقاي محمد مصیبي 
فرزند عبدالحسین نسبت به شش��دانگ يکباب ساختمان به مساحت 240 
مترمربع مف��روزی از پالك ش��ماره 71 فرعي از 2248 اصل��ي واقع در 
اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
92- رای شماره19179مورخ1394/11/17 هیات اول خانم همدم شفیعي 
دستگردي فرزند صفرعلي نس��بت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان به مس��احت 183/35مترمربع مفروزی از پالك شماره  4428 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
93- رای ش��ماره19178مورخ1394/11/17 هیات اول آقاي رمضانعلي 
عنايت دس��تجردي فرزند قاسم نس��بت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب ساختمان به مس��احت 183/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره  
4428 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
94- رای ش��ماره18341مورخ1394/10/29 هیات دوم خانم بي بي گل 
شاهین شمس ابادي فرزند اقا بیگلرنسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه مسکونی به مساحت 107/47مترمربع پالك شماره131 فرعي  
از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 
به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای سید اکبر فیاض دستجردی 

خريداری شده است
95- رای شماره18342مورخ1394/10/29 هیات دوم خانم شهال حسن 
پورشمس ابادي فرزند خدامراد نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ  يکباب 
خانه مسکونی به مس��احت 107/47مترمربع پالك شماره131 فرعي  از 
4483اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به 
موجب قولنامه عادی و مع الواس��طه از آقای سید اکبر فیاض دستجردی 

خريداری شده است
96- رای ش��ماره1001مورخ1395/1/23 هیات دوم آق��اي يداهلل اکبري 
فرزند نعمت اهلل نس��بت به شش��دانگ يک باب خانه به مساحت 143/95 
مترمربع پالك شماره 3201 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای رجبعلی 

آقا داودی خريداری شده است
97- رای شماره14062مورخ1394/7/25 هیات دوم آقاي عزت اله امین 
فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب کارگاه وسايل 
ورزشی  به مساحت 1463/31 مترمربع پالك شماره 118 فرعي از 2248 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
98- رای شماره14063مورخ1394/7/25 هیات دوم آقاي هوشنگ والي 
فرزند عباسعلي نس��بت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ يک باب کارگاه 
وسايل ورزشی  به مساحت 1463/31 مترمربع پالك شماره 118 فرعي 
از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
99- رای ش��ماره14064مورخ1394/7/25 هیات دوم آقاي مهدي امین 
فرزند حسن نسبت به در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب کارگاه وسايل 
ورزشی  به مساحت 1463/31 مترمربع پالك شماره 118 فرعي از 2248 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
100- رای ش��ماره19543مورخ1394/11/25 هیات دوم آقاي حس��ین 
زمین کار فرزند علي نسبت به ششدانگ  به مساحت 26/20 مترمربع پالك 
ش��ماره 340 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان که به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از آقای علی 

زيدی کوله پارچه ای خريداری شده است
101- رای ش��ماره20384مورخ1394/12/17 هی��ات دوم  آقاي ناصر 
هاشمي فرزند محمد نسبت به ششدانگ مغازه طبقاتی  به مساحت 14/17 
مترمربع پالك ش��ماره 1فرعي از3001 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
102- رای شماره19545مورخ1394/11/26 هیات دوم آقاي  مجیدرضا 
ابرقوئي فرزند محمدعلي نسبت به شش��دانگ يک باب خانه مسکونی به 
مساحت 219 مترمربع پالك شماره 1145فرعي از 2248 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب قولنامه عادی 

و مع الواسطه از آقای محمد علی زندی خريداری شده است
103- رای ش��ماره16300مورخ1394/9/10 هی��ات اول  آق��اي عل��ي 
خسرويان فرزند داريوش نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ يکباب 
کارگاه به مساحت 960 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1166 فرعي از 
2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
104- رای ش��ماره17827مورخ1394/10/11 هی��ات دوم آق��اي هرمز 
خسرويان چم پیري فرزند مهدي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک 
باب خانه مسکونی  به مساحت 250 مترمربع پالك شماره 4471/1 و 4469 
الی 4473  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
105- رای شماره17828مورخ1394/10/11 هیات دوم خانم معصومه 
خسرويان چم پیري فرزند عباسقلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يک باب خانه مسکونی  به مساحت 250 مترمربع پالك شماره 4471/1 و 
4469 الی 4473  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
106- رای شماره20109مورخ1394/12/10 هیات اول  آقاي علي عابدي 
اش��کاوندي فرزند ابوالقاسم بر 3/5 دانگ از ش��ش دانگ يکباب گاراژ به 
مساحت 570/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1031 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
107- رای شماره20106مورخ1394/12/10 هیات اول  آقاي حسن عابدي 
اش��کاوندي فرزند ابوالقاسم بر 2/5 دانگ از ش��ش دانگ يکباب گاراژ به 

مساحت 570/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1031 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
108- رای ش��ماره20477مورخ1394/12/20 هیات دوم آقاي سلیمان 
افشاري پور فرزند محمد حسین نسبت به شش��دانگ يک باب مغازه سه 
طبقه به مساحت 40/45 مترمربع پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملک جنوب اصفه��ان که به موجب 
قولنامه عادی و مع الواس��طه از آقای محمد ش��یخ دستجردی  خريداری 

شده است
109- رای شماره15102مورخ1394/8/16 هیات دوم آقاي فرج آقا بیات 
فرزند محمدولي نسبت به قسمتي از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
40/15 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش5 ح��وزه ثبت ملک جنوب اصفه��ان که به موج��ب قولنامه عادی و 

مع الواسطه از آقای سید مرتضی هاشمی دنبه خريداری شده است
110- رای ش��ماره20057مورخ1394/12/8 هی��ات اول خان��م بیگ��م 
مختاري زازراني فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
104/30مترمربع مفروزی از پالك شماره 42 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
111- رای شماره14557مورخ1394/8/3 هیات اول آقای حسن ضیائي 
کوپائي فرزند محمد نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ يکبابخانه به 
اس��تثنای بهای ثمنیه اعیانی سه - بیستم آن به مس��احت 113 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
112- رای ش��ماره14555مورخ1394/8/3 هیات اول خانم زهره توکلي 
کوپائي فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی سه - بیس��تم آن به مساحت 113 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/19
م الف: 5587 اعظم قويدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان 

مفاد آرا
2/647 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گرديده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به ش��رح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود درصورتی که اشخاص نس��بت به صدورسند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
1- رای شماره  35875-1394/06/19 هیأت چهارم خانم خاتون غالمی به 
شناسنامه شماره 16 کدملي 4172613624 صادره الیگودرز فرزند فرامرز 
نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مس��احت 66/50 مترمربع قسمتی از 
پالك ش��ماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی مع الواسطه از حسن زارع بهرام آبادی از سند ثبت 

شده در صفحه 173 دفتر 199 امالك
2- رای شماره  37593-1394/07/13 هیأت دوم اقای مجتبی آل مختار   به 
شناسنامه شماره  1350  کدملي  1283430071   صادره  اصفهان   فرزند  
رضا  ششدانگ ساختمان  به مساحت  198/23 مترمربع از پالك شماره  
330 فرعی از 15  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان  ازموردثبت صفحه 469 دفتر 869 امالك
3- رای ش��ماره  37580-1394/07/13 هیأت دوم خانم فاطمه قلعهء به 
شناسنامه شماره  37834  کدملي  1282305794   صادره  اصفهان  فرزند  
سیدحسن  ششدانگ ساختمان  به مس��احت  302/92  مترمربع از پالك 
شماره  250  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 31330-76/9/17 دفتر 41 تیران
4- رای شماره  34602-1392/06/03 هیأت دوم اقای علی اکبرسعیدی 
خوندابی   به شناسنامه شماره  5  کدملي  1091863245   صادره نجف اباد  
فرزند  قنبر ششدانگ ساختمان   به مس��احت  203/59  مترمربع از پالك 
شماره يک  اصلي واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی خانم اغا ايروانی که بنامش درجريان ثبت است
5- رای شماره  36452-1394/06/25 هیأت سوم آقای محمدعلی ترکان 
به شناسنامه ش��ماره 112 کدملي 1289871981 صادره اصفهان فرزند 
حاجی بابا نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ يک باب ساختمان به 
مساحت 166/33 مترمربع از پالك ش��ماره 294 فرعی از 40 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می لیلی 

و بتول صالحی
6- رای شماره  36453-1394/06/25 هیأت سوم خانم ماه منیر بیدپائی 
به شناس��نامه ش��ماره 10578 کدملي 1828741191 صادره خرمشهر 
فرزند نوروز نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت 166/33 مترمربع از پالك ش��ماره 294 فرعی از 40 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می لیلی 

و بتول صالحی
7- رای ش��ماره  36449-1394/06/25 هی��أت س��وم آق��اي حس��ین 
آقاابراهیمیان به شناسنامه ش��ماره 825 کدملي 1285432861 صادره 
اصفهان فرزند احمد نس��بت به ششدانگ يک باب س��اختمان به مساحت 
148/50 مترمربع از پالك شماره 541 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می میرزاهاشم ولد 

مرحوم مشهدی حیدر که به نامش در جريان ثبت می باشد
8- رای شماره  36419-1394/06/25 هیأت سوم آقای عباسعلی شمسی 
کهريزسنگی به شناسنامه شماره 11 کدملي 1091666318 صادره نجف 
آباد فرزند يوسف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان 
به مساحت 156/78 مترمربع از پالك ش��ماره 362/5  فرعی از 12 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره ی 

4716 مورخ 1378/11/26 دفترخانه 32 اصفهان
9- رای ش��ماره  36420-1394/06/25 هیأت سوم خانم اکرم تولری به 
شناس��نامه ش��ماره 303 کدملي 1284631321 صادره اصفهان فرزند 
اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
156/78 مترمربع از پالك ش��ماره 362/5  فرع��ی از 12 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

10- رای ش��ماره  39193-1394/07/27 هیأت دوم خانم فاطمه زمانی 
علويجه به شناسنامه شماره  124  کدملي  1091930211   صادره  نجف 
آباد  فرزند  حسین  ششدانگ ساختمان به مس��احت 96/22  مترمربع از 
پالك ش��ماره  28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حاج عباس رضائی
11- رای ش��ماره  38776-1394/07/25 هی��أت اول اق��ای قديرعل��ی 
آقاکوچکی فروشانی  به شناس��نامه ش��ماره  2  کدملي  1289853495   
صادره اصفهان  فرزند  محمد  شش��دانگ يکبابخانه به مساحت 128/50  
مترمربع از پالك شماره  11 فرعی از 39  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمداقا کوچکی فروشانی
12- رای شماره  40240-1394/08/09 هیأت اول اقای محمد علی عسگری  
به شناسنامه شماره  104  کدملي  1290074143  صادره اصفهان  فرزند  
رمضان  شش��دانگ يکباب کارگاه  به مس��احت  1608  مترمربع از پالك 
شماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی رمضان ابراهیمی بابوکانی
13- رای ش��ماره  39365-1394/07/28 هیأت س��وم آق��اي مصطفی 
موذنی قهدريجانی به شناسنامه شماره 62 کدملي 1110996101 صادره 
فالورجان فرزند حسن نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
160/11 مترمربع از پالك شماره 229 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند ثبت ش��ده در صفحه 80 

دفتر 632 امالك
14- رای شماره  39352-1394/07/28 هیأت سوم آقاي علیرضا اکبری 
رنانی به شناسنامه شماره 4165  کدملي 1285073789 صادره اصفهان 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  97/44 مترمربع 
از پالك شماره  279 فرعی از 11  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غ��رب اصفهان از مالک رس��می وراث ذوالفقار ش��یرانی برابر 

صفحه 317 دفتر 310
15- رای ش��ماره  39112-1394/07/26 هیأت س��وم آقاي عباس��علی 
علی عسگری به شناسنامه ش��ماره 1001 کدملي 1199399205 صادره 
ش��هرضا  فرزند عبدالصمد نس��بت به ششدانگ يک باب س��اختمان به 
مساحت 154/20 مترمربع از پالك ش��ماره  771 فرعی از 14 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده  در 

صفحه 463 دفتر 471
16- رای شماره  41929-1394/08/25 هیأت دوم اقای رجبعلی مرادی 
میرابادی به شناس��نامه ش��ماره 4 کدملي 1091971463  صادره  نجف 
اباد  فرزند مهديقلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به 
مس��احت  85/70  مترمربع از پالك ش��ماره  67   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سیدحسین حسینی 

عاشق ابادی
17- رای ش��ماره  41930-1394/08/25 هیأت دوم خانم حمیده يزدانی 
علی آبادی به شناسنامه ش��ماره 5 کدملي 5499806691  صادره  نجف 
اباد  فرزند علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  
85/70  مترمربع از پالك ش��ماره  67   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رس��می سیدحسین حسینی عاشق 

ابادی
18- رای شماره  42515-1394/08/30 هیأت سوم آقاي مسعود هنرمند 
عاش��ق آبادي به شناسنامه ش��ماره 786 کدملي 1290519196 صادره 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ يک باب س��اختمان به مساحت 104/43 
مترمربع پالك شماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی حسن خلیلی
19- رای ش��ماره  42227-1394/08/27 هی��أت چه��ارم آق��اي رضا 
شیرواني به شناسنامه شماره 486 کدملي 6219466020 صادره بوئین 
و میاندشت فرزند علي قلي نسبت به شش دانگ يک باب خانه به مساحت 
110/77 مترمربع پالك ش��ماره207 فرعي از6 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 12دفتر 

251وصفحه 43دفتر 250
20- رای ش��ماره  42121-1394/08/27 هیأت چهارم  آقاي اس��ماعیل 
رضايي برزاني به شناسنامه ش��ماره 97 کدملي 1290264521 صادره 
اصفهان فرزند رضا نسبت به  57 حبه مشاع از 72حبه شش دانگ يک باب 
خانه  به مساحت 247/20 مترمربع پالك شماره 1125 فرعي از16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند ثبت شده 

در صفحه 197و 521و265دفتر 512و564و665 امالك
21- رای شماره  42209-1394/08/27 هیأت چهارم خانم پري ماهراني 
به شناسنامه شماره 3927 کدملي 1282998838 صادره اصفهان  فرزند 
بمانعلي نسبت به 15حبه مش��اع از 72حبه ش��ش دانگ يک باب خانه  به 
مس��احت 247/20 مترمربع پالك ش��ماره 1125فرعي از16 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از س��ند ثبت شده در 

صفحه 197و521 و265دفتر 512و564و66 امالك
22- رای شماره  42235-1394/08/27 هیأت چهارم  آقاي اسمعیل فرمان 
بر اصفهانی به شناسنامه شماره 303 کدملي 2295856655 صادره شیراز 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت 151/5 مترمربع 
از پالك شماره  45 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان که مع الواسطه از حسن جزينی
23- رای شماره  42520-1394/08/30 خانم فريبا ايرواني محمدآبادي 
به شناسنامه ش��ماره 451 کدملي 1286963907 صادره اصفهان فرزند 
احمد نسبت به شش دانگ يک باب خانه  به مساحت 51/70 مترمربع پالك 
شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی عبداله رحیمی
24- رای ش��ماره 42380-1394/08/29 هی��أت چهارم خانم گلس��تان 
رحیمي رناني به شناسنامه ش��ماره 289 کدملي 1290192871 صادره 
اصفهان فرزند باقر  نسبت به شش دانگ يک باب خانه به مساحت 154/59 
مترمربع پالك شماره538 و539 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 362 دفتر 672 

امالك   
25- رای شماره  42327-1394/08/29 هیأت چهارم خانم اعظم يوسفی 
کوهانستانی به شناسنامه ش��ماره 1514 کدملي 1285718909 صادره 
اصفهان فرزند عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب 
خانه دو طبقه به مساحت  107/95 مترمربع از پالك شماره 1119 فرعی 
از 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه  از مالک رسمی آقای علی حاتمی 
26- رای شماره  42326-1394/08/29 هیأت چهارم آقاي تقی رحمانی 
به شناسنامه شماره 336 کدملي 12902277506 صادره اصفهان فرزند 
قدمعلی نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ يک باب خانه دو طبقه به 
مساحت 107/95 مترمربع از پالك شماره 1119 فرعی از 28 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه  از مالک 

رسمی آقای علی حاتمی
ادامه در صفحه 8
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27- رای ش��ماره  42325-1394/08/29 هیأت چهارم خانم اکرم رهنما 
به شناسنامه شماره 883 کدملي 1110823517 صادره فالورجان فرزند 
غالمرضا نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
123/47 مترمربع از پالك شماره 219 فرعی از 6   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحه 80 و 83 دفتر 837 مالک 

2/54 سهم از 132 سهم شش دانگ
28- رای ش��ماره  42324-139/08/29 هیأت چهارم آقاي اکبر کیانی به 
شناسنامه شماره 4928 کدملي 1110048351 صادره فالورجان فرزند 
حسین نسبت به س��ه دانگ مشاع از  شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
123/47 مترمربع از پالك شماره 219 فرعی از 6   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحه 80 و 83 دفتر 837 مالک 

2/46 سهم از 132 سهم شش دانگ
29- رای شماره  42318-1394/08/28 هیأت چهارم آقاي علیرضا علی 
بابائی رنانی به شناس��نامه ش��ماره 100 کدملي 1290336857 صادره 
اصفهان فرزند غالمرضا نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
122/5 مترمربع از پالك شماره 3000 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می سیدعبدالرسول 

حسینی رنانی مورد ثبت در صفحه 107 دفتر 471
30- رای شماره  42321-1394/08/28 هیأت چهارم آقاي محمود مارانی 
به شناسنامه شماره 3029 کدملي 1282991930 صادره اصفهان فرزند 
عبداله نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
160/50 مترمربع از پالك شماره 577 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غ��رب اصفهان که در صفح��ه 588 دفتر 673 

مالک7/8 سهم مشاع از 42 سهم شش دانگ
31- رای ش��ماره  42320-1394/08/28 هیأت چه��ارم آقاي مرتضی 
مارانی به شناسنامه ش��ماره 69 کدملي 1290282056 صادره اصفهان 
فرزند عبداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
160/50 مترمربع از پالك شماره 577 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غ��رب اصفهان که در صفح��ه 361 دفتر 495 

مالک7/8 سهم مشاع از 42 سهم شش دانگ
32- رای شماره  42376-1394/08/29 هیأت سوم آقاي حمید پناهی راد 
به شناسنامه شماره 163 کدملي 4410920278  صادره ابهر فرزند تیمور 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 86/74 مترمربع از پالك 
شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند مالک رسمی هیبت اله شمس
33- رای ش��ماره  42375-1394/08/29 هیأت س��وم آقاي محمود تکه 
اکبر آبادی به شناسنامه ش��ماره 45937 کدملي 1280346981 صادره 
اصفهان فرزند منوچهر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
139/67 مترمربع از پالك شماره  652 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند ثبت شده درصفحه 185 

دفتر 508 امالك
34- رای شماره  42369-1394/08/29 هیأت س��وم آقاي محمد خاکی 
رنانی به شناس��نامه ش��ماره 1  کدملي 1289937737 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 384/08 
مترمربع از پالك شماره 3116 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالک رس��می از سند ثبت در صفحه 

170 دفتر 426
35- رای ش��ماره  42390-1394/08/29 هیأت سوم خانم صدیقه نصر 
اصفهاني به شناسنامه شماره 45 کدملي 1290109605 صادره اصفهان 
فرزند اسماعیل  نسبت به 3/5 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 225/6 مترمربع پالك شماره 12 فرعي از7 اصلي واقع دربخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در صفحه 445و597 

دفتر 695 و531 امالك  
36- رای شماره  42389-1394/08/29 هیأت سوم آقاي مرتضي جواني 
جوني به شناسنامه ش��ماره 40 کدملي 1289994633 صادره اصفهان 
فرزند بمانعلي نسبت به 2/5 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 225/6 مترمربع پالك شماره 12 فرعي از7 اصلي واقع دربخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در صفحه 445 و597 

دفتر 695 و531 امالك  
37- رای شماره 42385-1394/08/29 هیأت سوم آقاي قدرت اله اسدیان 
قهفرخي به شناسنامه شماره 96 کدملي 4622365391 صادره شهرکرد 
فرزند عبداله نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 136/85 
مترمربع پالك ش��ماره 762 فرعي از 27 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی زهرا اقتداری از سند ثبت 

شده در صفحه 498 دفتر 482 امالك
38- رای ش��ماره 42357-1394/08/29 هیأت سوم  آقاي حسن حقانی 
منش به شناس��نامه ش��ماره 55 کدملي 1290157707 صادره اصفهان 
فرزند علی نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مس��احت 115/88 مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفه��ان از مالک رس��می خانم طاهره

 رضائی
39- رای شماره  42356-1394/08/29 هیأت س��وم خانم زهرا عشقی 
نژاد به شناس��نامه ش��ماره 262 کدملي 1285661273 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 115/88 مترمربع از پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفه��ان از مالک رس��می خانم طاهره 

رضائی
40- رای شماره  42367-1394/08/29 هیأت س��وم خانم لیال رنجکش 
نصرآبادی به شناس��نامه ش��ماره 1036 کدملي 0066530970 صادره 
تهران فرزند غالمرضا نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 63/13 مترمربع از پالك شماره یک اصلي واقع در 
اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی معصومه 

کشاورز هفدانی
41- رای ش��ماره 42366-1394/08/29 هیأت سوم  آقاي اکبر مالئی به 
شناسنامه ش��ماره 1 کدملي 1291891722 صادره اصفهان فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 63/13 
مترمربع از پالك شماره یک اصلي واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی معصومه کشاورز هفدانی
42- رای شماره  42347-1394/08/29 هیأت سوم  آقاي سیامک عسکری 
رنانی به شناسنامه شماره 478 کدملي 1290588473 صادره خمینی شهر 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 131/80 
مترمربع از پالك شماره  660 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین باقرصاد ومقدار 
سهم االرث حس��ین باقرصاد که به نام پدرش محمد باقرصاد در جریان 

ثبت می باشد
43- رای ش��ماره 42428-1394/08/30 هیأت س��وم  آق��اي صفر علي 
دهخدایي به شناس��نامه ش��ماره 1176 کدمل��ي 1159113238 صادره 

اصفهان فرزند رمضانعلي  نس��بت به ش��ش دانگ یک باب ساختمان  به 
مساحت 154/25 مترمربع پالك ش��ماره656 فرعي از16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از س��ند ثبت ش��ده در 

صفحه 303 دفتر 64 امالك
44- رای ش��ماره42352-1394/08/29 هی��أت س��وم  خان��م  فرزانه 
جعفری دستجرده به شناس��نامه ش��ماره 4630 کدملي 1293083471 
صادره اصفهان فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 106/70 مترمربع از پالك ش��ماره  679 فرعی از 26 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند ثبت شده در 

صفحه407و151و488 دفتر 461 و320 و342 امالك
45- رای ش��ماره 42400-1394/08/30 هیأت سوم  خانم مریم چراغي 
آفاراني به شناسنامه شماره 622 کدملي 1290517551 صادره خمیني 
شهر فرزند نصراله نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ش��ش دانگ یک باب 
ساختمان  به مساحت 173/32 مترمربع پالك ش��ماره 656 فرعي از16 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 307 و338 دفتر 64 و805 امالك
46- رای شماره 42399-1394/08/30 هیأت سوم  آقاي احمد صادقیان 
آفاراني به شناسنامه شماره 2240 کدملي 1282953370 صادره اصفهان 
فرزند رضا  نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان  به 
مساحت 173/32 مترمربع پالك ش��ماره 656فرعي از16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

307 و338 دفتر 64 و805 امالك
47- رای شماره  42346-1394/08/29 هیأت س��وم خانم مریم پوربی 
آزار به شناسنامه ش��ماره 739 کدملي 1288969554 صادره اصفهان 
فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 369/80 
مترمربع از پالك شماره  66 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند  ثبت شده در صفحه 458دفتر 546 

وصفحه 452 دفتر 546 وصفحه 575 دفتر 18 امالك
48- رای ش��ماره 42519-1394/08/30 هیأت س��وم  محمد خیراللهي 
کوهانستاني به شناسنامه شماره 10650 کدملي 1292259507 صادره 
اصفهان فرزند مرتضي نس��بت به3دانگ مشاع از  ش��ش دانگ یک باب 
ساختمان  به مس��احت 129/35 مترمربع پالك شماره1026 فرعي از 26 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحات 277 و181 و396 دفاتر 697 و389 و567 امالك
49- رای شماره 42518-1394/08/30 هیأت سوم خانم فاطمه زارع بهرام 
ابادي به شناس��نامه ش��ماره 41 کدملي 1290653739 صادره اصفهان 
فرزند اسمعیل  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب ساختمان  
به مساحت 129/35 مترمربع پالك شماره1026 فرعي از 26 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 

صفحات 277 و181 و396 دفاتر 697 و389 و567 امالك
50- رای ش��ماره 42517-1394/08/30 هیأت س��وم  آقاي احمدرضا 
اسالمیان به شناس��نامه ش��ماره 68203 کدملي 1281779644 صادره 
اصفهان فرزند میرزاعلي  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب 
ساختمان  به مس��احت 129/35 مترمربع پالك شماره1026 فرعي از 26 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحات 277 و181 و396 دفاتر 697 و389 و567 امالك
51- رای ش��ماره 43461-1394/09/08 هیأت دوم خانم فرحناز زارعی 
چم آسمانی   به شناسنامه شماره  13329  کدملي  4620133981  صادره  
ش��هرکرد  فرزند  اسفندیار  شش��دانگ ساختمان به مس��احت  104/78  
مترمربع از پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمد علی رضائی
52- رای شماره  43462-1394/09/08 هیأت دوم خانم مریم شبانی   به 
شناسنامه شماره  1130154750  کدملي  1130154750  صادره  خمینی 
شهر  فرزند علی اصغر  ششدانگ ساختمان به مساحت 91/07  مترمربع 
از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حسنعلی نجاران 
53- رای ش��ماره  43466-1394/09/08 هیأت دوم آقای اکبر عابدی  به 
شناسنامه شماره  1691  کدملي  1283040271  صادره  اصفهان  فرزند  
اسداله  ششدانگ ساختمان به مساحت   130/79  مترمربع از پالك شماره 
219 فرعی از 25  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 206 دفتر 306 امالك
54- رای شماره  43470-1394/09/08 هیأت دوم آقای اصغر عابدی  به 
شناسنامه شماره  1690  کدملي  1283040298  صادره  اصفهان  فرزند  
اسداله  ششدانگ ساختمان به مساحت   469/79  مترمربع از پالك شماره  
332  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان  ازسند 9546-82/5/26 دفترخانه 105 اصفهان
55- رای ش��ماره 43472-1394/09/08 هیأت دوم  خانم مهری عباسی 
بهارانچی  به شناسنامه ش��ماره  1394  کدملي  1283013800  صادره  
اصفهان  فرزند  عبدالغفار  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان 
به مس��احت 223  مترمربع از پالك ش��ماره  126  فرعی از 9  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفه��ان  ازصفحه 81 دفتر 

36 امالك
56- رای شماره 43471-1394/09/08 هیأت دوم  آقای حسین مصلحی 
بهارانچی  به شناسنامه شماره  1  کدملي  1290222576  صادره  اصفهان  
فرزند  حسن نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 
223  مترمربع از پالك ش��ماره  126  فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازصفحه 91و395 دفتر 36و589 

امالك
57- رای ش��ماره  43477-1394/09/08 هیأت دوم  آقای علی یادگاری 
بهارانچی  به شناسنامه شماره  37  کدملي  1290209537  صادره  خمینی 
شهر  فرزند  محمد نسبت به سی حبه وشش-نوزدهم حبه مشاع از72حبه  
ششدانگ ساختمان به مس��احت 160/50  مترمربع از پالك شماره  207  
فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 537 دفتر 534 امالك
58- رای ش��ماره  43475-1394/09/08 هیأت دوم خانم فاطمه عباسی 
بهارانچی  به شناس��نامه ش��ماره 1393  کدملي  1283013789  صادره  
اصفهان  فرزند  عبدالغفار نسبت به چهل ویک حبه وسیزده-نوزدهم حبه 
مشاع از72حبه  ششدانگ ساختمان به مساحت 160/50  مترمربع از پالك 
شماره  207  فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 483 دفتر 295 امالك
59- رای ش��ماره  43480-1394/09/08 هی��أت دوم  آق��ای محمدباقر 
قراتکنی  به شناس��نامه ش��ماره  4697  کدملي  4171574633  صادره  
الیگودرز  فرزند  جعفر  ششدانگ ساختمان به مساحت 51/66  مترمربع از 
پالك شماره  2557  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدعبداله عاملی رنانی 
60- رای شماره 43699-1394/09/10 هیأت دوم  آقاي شیر علي نوروزي 
طراري به شناسنامه شماره 21 کدملي 1229278011 صادره خوانسار 

فرزند حسین علي ششدانگ ساختمان به مس��احت 136/67 مترمربع از 
پالك ش��ماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حاج محمدبیات
61- رای ش��ماره  43481-1394/09/08 هیأت دوم  آقای علیرضا جان 
نثاری به شناسنامه شماره  1218  کدملي  1283451522  صادره  اصفهان  
فرزند  حسین  ششدانگ ساختمان به مساحت   107/43  مترمربع از پالك 
ش��ماره  88  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 122 دفتر 611 امالك
62- رای ش��ماره  43483-1394/09/08 هیأت دوم خانم مهناز موقتیان 
به شناسنامه شماره  222  کدملي  1285829522  صادره  اصفهان  فرزند  
مهدی  ششدانگ ساختمان به مساحت 191/45  مترمربع از پالك شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی سیدمحمدسجادی 
63- رای شماره 43801-1394/09/12 هیأت اول  آقای سید احمد کاظمی 
نسب به شناسنامه شماره 1703  کدملي 4620922145  صادره شهرکرد  
فرزند سیدمحمد ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  137/80   مترمربع از 
پالك ش��ماره  28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حسن ابراهیمی افارانی 
64- رای شماره  43814-1394/09/12 هیأت اول آقای مجید حاج ناصری 
به شناسنامه شماره 2553  کدملي 1284932699  صادره اصفهان  فرزند 
علی نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  121/04   
مترمربع از پالك ش��ماره  68  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می نصراله عباس پور عاشق ابادی 

ازموردثبت صفحه 95 دفتر48 امالك
65- رای شماره 43816-1394/09/12 هیأت اول  خانم مهناز کرونی به 
شناسنامه شماره 6  کدملي 5499820953  صادره تیران  فرزند حسنعلی 
نس��بت به دودانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت  121/04   
مترمربع از پالك ش��ماره  68  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می نصراله عباس پور عاشق ابادی 

ازموردثبت صفحه 95 دفتر48 امالك
66- رای شماره 43818-1394/09/12 هیأت اول آقای جعفر حدپورسراج 
به شناسنامه ش��ماره 406  کدملي 1816955590  صادره آبادان  فرزند 
حسن نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  121/04   
مترمربع از پالك ش��ماره  68  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می نصراله عباس پور عاشق ابادی 

ازموردثبت صفحه 95 دفتر48 امالك
67- رای شماره 43790-1394/09/12 هیأت اول آقای محسن زیبا پور 
به شناسنامه شماره 311  کدملي 4650358108  صادره بروجن  فرزند  
عباس ششدانگ یکبابخانه به مساحت  110/92   مترمربع از پالك شماره  
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی سیدجعفرحسینی عاشق ابادی 
68- رای شماره 43787-1394/09/12 هیأت اول خانم روح انگیز صدری 
کرمی  به شناسنامه ش��ماره 8  کدملي 1290091447  صادره  اصفهان  
فرزند  اسماعیل ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  210/97   مترمربع از 
پالك ش��ماره  292  فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفح��ه 80 و507 و503 دفتر 544 

و645 و701 امالك
69- رای ش��ماره  43819-1394/09/12 هی��أت اول آق��اي عبدال��ه 
نصراصفهاني به شناس��نامه ش��ماره 43 کدملي 1290108080 صادره 
اصفهان فرزند قاسم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104/15 مترمربع از 
پالك ش��ماره 333 فرعي از7 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 263 دفتر 746 امالك
70- رای شماره  43776-1394/09/12 هیأت اول  آقای مرتضی شریفی 
رنانی  به شناسنامه شماره 396  کدملي 1290241368  صادره  اصفهان  
فرزند  رجبعلی  ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  295   مترمربع از پالك 
ش��ماره  3348 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 172و209 دفتر 376و526 امالك
71- رای ش��ماره 42362-1394/08/29 هیأت سوم آقاي جعفر هاشمی 
جو  به شناسنامه شماره 2574 کدملي 0042111749  صادره تهران فرزند 
احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
248/26 مترمربع از پالك شماره 229 فرعی از 1 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند ثبت شده در صفحه 563 

و 560 دفتر 682
72- رای ش��ماره  42361-1394/08/29 هیأت سوم خانم پروین امیری 
سهامه  به شناسنامه شماره 47648 کدملي 0033850933 صادره تهران 
فرزند دخیل نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 248/26 مترمربع از پالك شماره 229 فرعی از 1 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

563 و 560 دفتر 682
73- رای ش��ماره 43778-1394/09/12 هیأت اول اقای رضا زمینی  به 
شناسنامه شماره 10  کدملي 6229866463  صادره  اصفهان  فرزند  علی 
جان  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  94/37  مترمربع از پالك شماره  28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک  

رسمی محمدعلی توکلی
74- رای ش��ماره 43741-1394/09/12 هیأت اول اقای حس��ن کاظمی 
زهرانی   به شناسنامه شماره 935  کدملي 1283258536  صادره  اصفهان  
فرزند  رضا  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
244/16   مترمربع از پالك ش��ماره  9 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان ازموردثب��ت صفحه 206 دفتر 

864 امالك
75- رای شماره 43740-1394/09/12 هیأت اول خانم مریم نصر ازادانی   
به شناسنامه شماره 1272  کدملي 1284691772  صادره  اصفهان  فرزند  
سیدجالل نسبت به سه دانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه  به مساحت  
244/16   مترمربع از پالك ش��ماره  9 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان ازموردثب��ت صفحه 206 دفتر 

864 امالك
76- رای شماره 43771-1394/09/12 هیأت اول اقای عباس عسگری   به 
شناسنامه شماره 4  کدملي 4172577563  صادره  الیگودرز  فرزند  حبیب 
اله  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  161/44   مترمربع از پالك شماره  68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی صدیقه نهاوندی
77- رای ش��ماره 43744-1394/09/12 هیأت اول خانم فاطمه اخوندی 
اشنی   به شناسنامه ش��ماره 24  کدملي 1290480117  صادره  اصفهان  
فرزند  علی اصغر  نس��بت به سه دانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه  به 
مس��احت  94/84   مترمربع از پالك ش��ماره  28  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی  رضا فرزند نوروز 

ازموردثبت صفحه 290 دفتر 1099 امالك

78- رای ش��ماره 43743-1394/09/12 هیأت اول اقای مجید محبی   به 
شناسنامه شماره 2  کدملي 1091995702  صادره  نجف اباد  فرزند  محمد 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  94/84   
مترمربع از پالك شماره  28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی  رضا فرزند نوروز ازموردثبت صفحه 

290 دفتر 1099 امالك
79- رای ش��ماره 43749-1394/09/12 هی��أت اول خان��م فاطمه علی 
عس��کری رنانی   به شناس��نامه ش��ماره 10928  کدملي 1292262281  
ص��ادره  اصفهان  فرزن��د  منوچهر  شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت  
 131/45   مترمربع از پالك ش��ماره  3751  فرع��ی از 18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می کریم 

مجتبائی
80- رای ش��ماره 43783-1394/09/12 هیأت اول خانم شهربانو نوری 
علویجه  به شناسنامه شماره 5067  کدملي 1090507747  صادره  نجف 
اباد  فرزند  علی ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  80/87   مترمربع از پالك 
شماره  447  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمدعس��گری زاده ازموردثبت صفحه 1 

دفتر 184 امالك
81- رای شماره 44613-1394/09/23 هیأت دوم اقای حیدرعلی بهرامی 
ماهورکی  به شناسنامه شماره  3  کدملي 6219837096  صادره فریدن  
فرزند جوادآقا ششدانگ  ساختمان  به مساحت  85/92   مترمربع از پالك 
شماره  67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی تقی برجی
82- رای ش��ماره  44619-1394/09/23 هی��أت دوم خان��م لیال نعمتی 
الیادرانی  به شناس��نامه ش��ماره  1549  کدملي 1285985011  صادره 
اصفهان  فرزند حس��ین نس��بت به س��ه دانگ ونیم مش��اع از ششدانگ  
ساختمان  به مساحت  79/77   مترمربع از پالك شماره  307  فرعی از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 564 دفتر 904 امالك
83- رای شماره  44618-1394/09/23 هیأت دوم اقای مرتضی عزیزی 
دهچی  به شناسنامه شماره  1346  کدملي 1284854256  صادره اصفهان  
فرزند عباس نس��بت به دودانگ ونیم مش��اع از شش��دانگ  ساختمان  به 
مساحت  79/77   مترمربع از پالك شماره  307  فرعی از 14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

561 دفتر 904 امالك
84- رای ش��ماره  45100-1394/09/28 هیأت سوم خانم زهرا چراغی 
افارانی به شناسنامه ش��ماره 28 کدملي 1290312605 صادره اصفهان 
فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 110/77 مترمربع از پالك شماره  763 فرعی از 25  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند ثبت شده در 

صفحه 379دفتر 173 از مالک رسمی فاطمه پور عجم
85- رای ش��ماره  45099-1394/09/28 هیأت س��وم آقای محمدرضا 
جوانی به شناسنامه شماره 1078 کدملي 1285736397 صادره اصفهان 
فرزند علی محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 110/77 مترمربع از پالك شماره  763 فرعی از 25  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند ثبت شده در 

صفحه 379دفتر 173 از مالک رسمی فاطمه پور عجم
86- رای ش��ماره  45205-1394/09/28 هیأت سوم خانم فخرالسادات 
حسینی رنانی به شناسنامه ش��ماره 197 کدملي 1290269858 صادره 
اصفهان فرزند سیدمحمدحسین نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 204/44 مترمربع از پالك شماره 1344 فرعی از 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند  ثبت شده در 

صفحه 108دفتر 634
87- رای شماره  45022-1394/09/26 هیأت س��وم آقاي جعفر جاللي 
عاش��ق ابادي به شناس��نامه ش��ماره 55 کدملي 1290049734 صادره 
اصفهان فرزند حسین نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
178/90 مترمربع از پالك ش��ماره  31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ش��ماره 1832مورخ 1389/10/15 

دفتر خانه 355
88- رای شماره  45733-1394/10/01 هیأت چهارم آقاي فرامرز امیري 
به شناسنامه ش��ماره 175 کدملي 5759566490 صادره چادگان فرزند 
محمود شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 122/84 مترمربع از پالك 
شماره  34 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
که مع الواسطه از رضا شاه سنائی که در صفحه 395 دفتر 193 از مالکین 

می باشد را خریداری نموده است
89- رای شماره  45495-1394/09/29 هیأت چهارم آقاي علي امیري به 
شناسنامه شماره 21858 کدملي 1140218131 صادره خمیني شهر فرزند 
فرامرز نسبت به  شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 90/03 مترمربع از 
پالك ش��ماره  34 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که مع الواسطه از رضا شاه سنائی که در صفحه 395 دفتر 193 

از مالکین می باشد را خریداری نموده است
90- رای شماره  45509-1394/09/29 هیأت چهارم آقاي محمد حسین 
رحماني ملک آباد به شناسنامه ش��ماره 3 کدملي 6439877997 صادره 
فرزند محمد علي نسبت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 219/61 
مترمرب��ع از پالك ش��ماره  713 فرع��ی از 18 اصلي واق��ع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به موجب س��ند ش��ماره 78266 
 مورخ 1354/7/2 دفتر 7 اصفهان مالک 1/5 دانگ مش��اع از پالك مذکور

 می باشد
91- رای شماره  47528-1394/10/17 هیأت اول خانم صدیقه عبدیزدان 
به شناسنامه شماره 633  کدملي 1286381150   صادره اصفهان  فرزند 
محمود نس��بت به دودانگ مش��اع از شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت 
175/43  مترمرب��ع از پالك ش��ماره  3310 فرع��ی از 18  اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عالءالدین 

محمودسری
92- رای ش��ماره  47527-1394/10/17 هیأت اول اقای سید عالءالدین 
محمود سری به شناسنامه ش��ماره 79  کدملي 1285243765   صادره 
اصفهان  فرزند میرزا ابراهیم نس��بت به چهاردانگ مش��اع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مس��احت 175/43  مترمربع از پالك شماره  3310 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 

83044-2536/3/31 دفترخانه 7 اصفهان
93- رای ش��ماره  48307-1394/10/22 هی��أت دوم خانم مریم جباری 
جونی  به شناسنامه شماره 1043 کدملي 1285794826 صادره اصفهان 
فرزند محمد ازششدانگ ساختمان به مس��احت 87/28 مترمربع از پالك 
شماره 770 فرعی از 5  اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالکیت حس��ن نصری نصرابادی ک��ه بنامش درجریان 

ثبت است
ادامه در صفحه 9
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94- رای شماره  48295-1394/10/22 هیأت دوم آقای اصغر نیک پندار 
به شناسنامه ش��ماره 38 كدملي 1285806085 صادره  اصفهان  فرزند 
احمد مقدار سه دانگ مش��اع از ششدانگ س��اختمان به مساحت 155/5 
مترمربع از پالك شماره 594 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 50و108 دفتر843و752 

امالك
95- رای ش��ماره  48296-1394/10/22 هی��أت دوم آق��ای محمد علی 
جوانی جونی به شناسنامه شماره 5 كدملي 1290199108 صادره  خمینی 
شهر  فرزند نعمت اله  مقدار مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان 
به مساحت 155/5 مترمربع از پالك شماره 594 فرعی از 16 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان ازموردثبت صفحه 

50و108 دفتر 843و752 امالك
96- رای شماره  48293-1394/10/22 هیأت دوم آقای عباس شریعتی 
جونی به شناسنامه شماره 1205 كدملي 1284610098 صادره اصفهان 
فرزند قدیرعلی از ششدانگ ساختمان به مساحت 148 مترمربع از پالك 
ش��ماره 78 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 160 دفتر 101 امالك
97- رای ش��ماره  54382-1394/12/22 هیأت اول اقای عباس عسگری 
به شناسنامه شماره 177  كدملي 1290239177  صادره اصفهان  فرزند  
علیرضا نس��بت به چهاردانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه  به مساحت  
255/50  مترمربع از پالك شماره 63  فرعی از 4  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 10831-86/2/10 دفتر 

137 اصفهان
98- رای شماره  54383-1394/12/22 هیأت اول خانم رضوان قدیریان 
به شناسنامه شماره 741  كدملي 1284808556  صادره اصفهان  فرزند  
قدیرعلی نس��بت به دودانگ مش��اع از شش��دانگ یکبابخانه  به مساحت  
255/50  مترمربع از پالك شماره 63  فرعی از 4  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 10831-86/2/10 دفتر 

137 اصفهان
99- رای ش��ماره  48963-1394/10/27 هیأت دوم خانم بتول معتمدی 
آدرمنابادی به شناسنامه شماره 3  كدملي 6609570280  صادره دولت 
آباد  فرزند اسماعیل   ششدانگ ساختمان به مس��احت 143 مترمربع از 
پالك ش��ماره 68 اصلي ردیف 61 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدزارع
100- رای ش��ماره  54554-1394/12/24 هی��أت اول خان��م خدیج��ه 
س��لیمانی  به شناسنامه ش��ماره 1  كدملي  5499793344  صادره نجف 
آباد  فرزند  رمضانعلی نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 111/94  مترمربع از پالك ش��ماره 2484 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمودغالمی رنانی ازموردثبت صفحه 27 دفتر 63 امالك
101- رای شماره 54555-1394/12/24 هیأت اول اقای مجتبی سلیمی  به 
شناسنامه شماره 4  كدملي  5499782997  صادره تیران  فرزند  حسینعلی 
نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 111/94  
مترمربع از پالك شماره 2484 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازمالک رس��می محمودغالمی رنانی 

ازموردثبت صفحه 27 دفتر 63 امالك
102- رای ش��ماره 54546-1394/12/24 هیأت اول خانم بتول قاسمی 
كوهانس��تانی  به شناسنامه ش��ماره 23  كدملي  1289989206  صادره 
اصفهان  فرزند  محمود ششدانگ یکبابخانه به مساحت 222  مترمربع از 
پالك شماره 361 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاجیه كافی خورسندی كوهانستانی 

ازموردثبت صفحه 490 دفتر 338 امالك
103- رای شماره 54544-1394/12/24 هیأت اول اقای عباس نصر  به 
شناسنامه شماره 43263  كدملي  1280321369  صادره اصفهان  فرزند  
عزیزاله  نس��بت به سه دانگ مش��اع از  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
151/50  مترمربع از پالك شماره 120 فرعی از 23  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 65862-86/1/12 دفتر 

91 اصفهان
104- رای ش��ماره 54543-1394/12/24 هی��أت اول خان��م فاطم��ه 
نصرازادانی  به شناسنامه ش��ماره 239  كدملي  1284803414  صادره 
اصفهان  فرزند  عباس نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 151/50  مترمربع از پالك شماره 120 فرعی از 23  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 86/1/12-65862 

دفتر 91 اصفهان
105- رای ش��ماره 54542-1394/12/24 هی��أت اول خان��م مری��م 
نصراصفهانی  به شناسنامه ش��ماره 32  كدملي  1290451141  صادره 
خمینی ش��هر  فرزند  قاسم  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 152/70  
مترمربع از پالك شماره 401/2 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 351 دفتر 666 امالك

106- رای شماره 54525-1394/12/24 هیأت اول اقای شکراله مختاریان  
به شناسنامه شماره 320  كدملي  1285767691  صادره اصفهان  فرزند 
احمد نس��بت به دودانگ مش��اع از شش��دانگ مغازه تعمیرگاه ماشین به 
مساحت 104/40  مترمربع از پالك ش��ماره 31  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می زهرا یادگاری 

بهارانچی
107- رای شماره 54524-1394/12/24 هیأت اول اقای مسعودمختاریان  
به شناسنامه شماره 1550  كدملي  1285719263  صادره اصفهان  فرزند 
احمد نسبت به چهاردانگ مشاع از شش��دانگ مغازه تعمیرگاه ماشین به 
مساحت 104/40  مترمربع از پالك ش��ماره 31  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می زهرا یادگاری 

بهارانچی
108- رای ش��ماره 54531-1394/12/24 هیأت اول اقای علی اكبرلطفی  
به شناسنامه ش��ماره 484  كدملي  1141688093  صادره خمینی شهر  
فرزند احمدرضا شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 88/30  مترمربع از 
پالك ش��ماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی حاج مهدی شیرانی ازموردثبت صفحه 395 دفتر 

193 امالك
109- رای شماره 54532-1394/12/24 هیأت اول خانم لیال جهانبخش  
به شناس��نامه ش��ماره 12  كدملي  5499544107  صادره تیران  فرزند 
عبداله  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 349/50  مترمربع از پالك شماره 
102/2 فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازاسناد 108550-77/8/4 و109812-78/1/19 دفتر5 اصفهان 

و128572-78/4/19 دفتر 103 اصفهان
110- رای شماره 54580-1394/12/24 هیأت اول اقای محمدعلی نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره 28  كدملي  1290219222  صادره خمینی 
شهر  فرزند باقر  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 215 مترمربع از پالك 
شماره 43  فرعی از 37  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازس��ند 16923-92/6/14 دفتر192 اصفهان كه باقسمتی 
ازجوی متروكه تواما تشکیل یکبابخانه راداده است

111- رای ش��ماره 54507-1394/12/24 هیأت اول اقای  بهرام رضائی 
كوجانی  به شناسنامه شماره 251  كدملي  1291133399  صادره اصفهان  
فرزند رجبعلی  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 463/70  مترمربع از پالك 
شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 296   دفتر 1099  امالك
112- رای شماره 54509-1394/12/24 هیأت اول اقای مسعود رنجبر  
به شناسنامه شماره 1624  كدملي  1287827322  صادره اصفهان  فرزند 
علمدار  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 254/65  مترمربع از پالك شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی خانبابا ضیائی ومعصومه جوانمردی
113- رای شماره 54510-1394/12/24 هیأت اول اقای احمد میرآبادی 
عاشق آبادی  به شناسنامه ش��ماره 201  كدملي  1290673837  صادره 
اصفهان  فرزند رحمن  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 199  مترمربع از 
پالك ش��ماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی غالمرضا جاللی عاشق ابادی ازموردثبت صفحه 

546 دفتر 149 امالك
114- رای ش��ماره 54513-1394/12/24 هی��أت اول اقای محمود زارع 
بهرام ابادی  به شناسنامه ش��ماره 541  كدملي  1283022397  صادره 
اصفهان  فرزند علی   شش��دانگ یکبابخانه  به مساحت 180/20  مترمربع 
از پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی علی زارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 90 دفتر 

48 امالك
115- رای ش��ماره 54516-1394/12/24 هیأت اول خانم شیوا شیرانی 
بیدآبادی  به شناس��نامه ش��ماره 1272980375  كدملي  1272980375  
صادره اصفهان  فرزند علیرضا ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 31/30  
مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمودزارع بهرام ابادی
116- رای شماره 54593-1394/12/24 هیأت اول اقای حجت مارانی به 
شناسنامه شماره 830  كدملي  1290519633  صادره خمینی شهر  فرزند 
محمود  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 60/50  مترمربع از پالك شماره 
755  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی عباس عسگری ازموردثبت صفحه 249 دفتر 65 

امالك
117- رای شماره 54592-1394/12/24 هیأت اول اقای حسین جان نثاری 
الدانی به شناسنامه ش��ماره 7  كدملي  1290020817  صادره اصفهان  
فرزند محمدعلی  شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 49/30  مترمربع از 
پالك شماره 438  فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازسند 79182-54/12/2 دفترخانه 7 اصفهان
118- رای ش��ماره 54591-1394/12/24 هی��أت اول اقای محمدجعفر 
شفیعی علویجه به شناسنامه شماره 145  كدملي  1091910944  صادره 
نجف آباد  فرزند یداله  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 52/40  مترمربع از 
پالك شماره 2493/1  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می كاظم افقری ازموردثبت صفحه 

330 دفتر 62 امالك
119- رای شماره 54590-1394/12/24 هیأت اول اقای اسکندر میرزائی 
دمابی به شناسنامه ش��ماره 7  كدملي  1091889368  صادره نجف آباد  
فرزند حسین  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 64  مترمربع از پالك شماره 
2493/1  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رس��می كاظم افقری ازموردثبت صفحه 330 دفتر 

62 امالك
120- رای ش��ماره 54589-1394/12/24 هیأت اول اقای محمدعلی دره 
بیدی به شناسنامه شماره 485  كدملي  1229485333  صادره خوانسار  
فرزند محمدرضا  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168  مترمربع از پالك 
شماره 2768  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی حس��ن علیجانی رنانی ازموردثبت صفحه 

192 دفتر 85 امالك
121- رای شماره 54586-1394/12/24 هیأت اول اقای اسماعیل رضائی 
س��ودانی به شناس��نامه ش��ماره 1028  كدملي  1283292637  صادره 
اصفهان  فرزند امیر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/50  مترمربع از 
پالك ش��ماره 55  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 452 دفتر 685 امالك
122- رای ش��ماره 54585-1394/12/24 هیأت اول اق��ای محمدرضا 
منصوری طهرانی به شناسنامه ش��ماره 70555  كدملي  1281806250  
صادره اصفه��ان  فرزند مهدی  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 104  
مترمربع از پالك شماره 490  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صغری كیقبادی ازموردثبت 

صفحه 43 دفتر 176 امالك
123- رای ش��ماره 54583-1394/12/24 هی��أت اول خان��م بتول بنی 
صادقی به شناسنامه شماره 278  كدملي  1293110133  صادره خمینی 
شهر  فرزند حسین  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 66/26  مترمربع از 
پالك ش��ماره 970  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان كه یک دانگ ازس��ند 233705-85/1/19 دفتر 77 
اصفهان بنام متقاضی ویک دانگ دیگر ازمالک رسمی نفیسه محمدصادقی 

ازسند89529-77/2/20 دفتر 77 اصفهان
124- رای شماره 54575-1394/12/24 هیأت اول اقای محمدعلی رستم 
زاده رنانی به شناس��نامه ش��ماره 122  كدملي  1289997713  صادره 
اصفهان  فرزند تقی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 237/20  مترمربع از 
پالك شماره 3509  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مرتضی عابدی رنانی ازموردثبت 

صفحه 514 دفتر 141 امالك
125- رای ش��ماره 54559-1394/12/24 هیأت اول خانم عزت تیموری 
جروكانی  به شناسنامه شماره 8  كدملي  1289952140  صادره اصفهان  
فرزند رمضانعلی  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 264  مترمربع از پالك 
شماره 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی رضا محمودیه ازموردثبت صفحه 249 دفتر 238 امالك
126- رای ش��ماره 54562-1394/12/24 هیأت اول خانم مژده اشرفی 
شاهزاده علی اكبری  به شناسنامه شماره 1038  كدملي  1286053099  
صادره اصفهان  فرزند مرتضی  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104/75  
مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 296 دفتر 1099 امالك
127- رای شماره 54567-1394/12/24 هیأت اول اقای حسینعلی رضائی 
كوجانی به شناسنامه شماره 4  كدملي  1290196044  صادره خمینی شهر  
فرزند عباس  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 338/53  مترمربع از پالك 
شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی زبیده واعظ ازموردثبت صفحه 249 دفتر 1070 امالك

128- رای شماره 54568-1394/12/24 هیأت اول اقای حسینعلی رضائی 
كوجانی به شناسنامه شماره 4  كدملي  1290196044  صادره خمینی شهر  
فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166  مترمربع از پالك شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی زبیده واعظ ازموردثبت صفحه 181 دفتر 199 امالك
129- رای شماره 54569-1394/12/24 هیأت اول خانم فاطمه رضائی 
س��ودانی به شناس��نامه ش��ماره 1373  كدملي  1283295180  صادره 
اصفهان  فرزند قدرت اله  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 84/78  مترمربع 
از پالك شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی خداداد رضائی سودانی
130- رای شماره 54571-1394/12/24 هیأت اول اقای مجتبی عبدالهی فر 
به شناسنامه شماره 1007  كدملي  1286558395  صادره اصفهان  فرزند 
محمد  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75/57  مترمربع از پالك شماره 28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حاج حسن رضائی
131- رای شماره 54572-1394/12/24 هیأت اول اقای علی اكبر ترابی 
میرابادی به شناس��نامه ش��ماره 1458  كدملي  1284657795  صادره 
اصفهان  فرزند رمضان  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 152  مترمربع 
از پالك شماره 45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حسن سلیمانی
132- رای شماره 30899-1394/04/31 هیأت اول اقای مصطفی حکمت 
نسب  به شناسنامه شماره  17  كدملي   1290097781  صادره  اصفهان   
فرزند  احمد  شش��دانگ یکبابخانه  به مساحت  332/02  مترمربع از پالك 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی احمدزارع بهرام ابادی
133- رای ش��ماره 54835-1394/12/27 هی��أت چهارم خانم ش��هره 
سوفسطائی به شناسنامه شماره 47006 كدملي 1280895640 صادره 
اصفهان فرزند احمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 100 مترمربع از پالك ش��ماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از مالک رس��می ولی اله 

فهیمی پور
134- رای ش��ماره 54832-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي مس��عود 
عبادت به شناسنامه شماره 147 كدملي 1288747527 صادره اصفهان 
فرزند محمودنسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
100 مترمربع از پالك شماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی ولی اله فهیمی پور
135- رای ش��ماره 54836-1394/12/27 هی��أت چه��ارم خانم مهری 
كیقبادی  به شناسنامه شماره 435 كدملي1283463083صادره اصفهان  
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 280/90 
مترمرب��ع از پالك ش��ماره299فرعی40 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثب��ت ملک غ��رب اصفهان مع الواس��طه از مالک رس��می علی 

اصغرعسگری
136- رای شماره 54830-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي ایاز اصالنی 
به شناسنامه ش��ماره 92 كدملي 4172073905 صادره الیگودرز فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 68 مترمربع از پالك 
ش��ماره2591فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی اكبر رحیمی كوهانی
137- رای شماره 47021-1394/10/14 هیأت دوم خانم رضوان صالح 
زاده لمجیری به شناسنامه ش��ماره 1122 كدملي 1286659019 صادره 
اصفهان  فرزند عبدالرحیم  از ششدانگ س��اختمان به مساحت 158/50 
مترمربع از پالك شماره556 فرعی از40 اصلی واقع در اصفهان بخش14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محمدجعفر شعربافیون
138- رای ش��ماره 22033-1393/09/16 هیأت دوم خانم جمیله رنگی 
پوری به شناسنامه شماره 58634 كدملي  1281683280  صادره اصفهان 
فرزند حیدر ششدانگ ساختمان به مساحت 136 مترمربع از پالك شماره 
9فرعی از8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 75و140دفتر3و597امالك
139- رای شماره 49165-1394/10/28 هیأت چهارم آقای قاسم فتحی 
رنانی به شناسنامه شماره 59 كدملي1290413002  صادره خمینی شهر 
فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151/22 
مترمربع از پالك شماره 3268 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواس��طه از محمد علی نجفی فرزند 

جالل از مالکین اولیه خریداری نموده
140- رای ش��ماره 49183-1394/10/28 هیأت چه��ارم خانم عصمت 
صادقیان آفارانی به شناس��نامه ش��ماره 1465 كدمل��ي 1282945718 
صادره اصفهان فرزند عباسعلی نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 165/20 مترمربع از پالك شماره 1142 فرعی 28 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان خریداری 

مع الواسطه از عباس مال
141- رای ش��ماره 49182-1394/10/28 هی��أت چهارم آقای حس��ن 
صادقیان به شناسنامه شماره 37 كدملي 1289964440 صادره اصفهان 
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
165/20 مترمربع از پالك شماره 1142 فرعی 28 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان خریداری مع الواسطه از عباس مال

142- رای شماره 49201-1394/10/28 هیأت چهارم خانم ربابه كیانی 
رنانی  به شناسنامه شماره 8338 كدملي 1283192659 صادره اصفهان  
فرزند رمضان  از شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 240/47 
مترمربع از پالك ش��ماره 3606 فرع��ی از 18  اصلی واق��ع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را مع الواسطه از ابوالقاسم كیانی 

كه در صفحه 388 دفتر 175 مالک دو دانگ می باشد خریداری نموده
143- رای ش��ماره 45606-1394/09/30 هیأت س��وم آقاي سیدجعفر 
اعتصامي رناني به شناسنامه شماره 366 كدملي 1289985863 صادره 
فرزند سیداحمد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 444/60 
مترمربع از پالك شماره  3859 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 154دفتر 77

144- رای ش��ماره 45609-1394/09/30 هیأت س��وم آقاي سیدجعفر 
اعتصامي رناني به شناسنامه شماره 366 كدملي 1289985863 صادره 
فرزند سیداحمد نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان  به مساحت 25 
/88 مترمربع پالك شماره 482فرعي از 18اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمد اسماعیل اقا محمدی 

رنانی فرزند حاجی شیر محمد كه به نامش در جریان ثبت می باشد
145- رای شماره 49540-1394/10/30 هیأت سوم خانم اكرم ذوالفقاری 
به شناسنامه شماره 16696 كدملي 1292319781 صادره اصفهان فرزند 
عبدالرحیم ازسه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
168/75 مترمربع از پالك شماره635 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 147457 – 90/2/27 

دفتر خانه 64  اصفهان

146- رای ش��ماره 49541-1394/10/30 هیأت سوم آقاي امیر حسین 
عابدی به شناسنامه شماره 2271 كدملي 1283044811 صادره خمینی 
شهر فرزند مهدی ازسه دانگ مشاع از شش��دانگ ساختمان به مساحت 
168/75 مترمربع از پالك شماره635 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 147457 – 90/2/27 

دفتر خانه 64 اصفهان
147- رای ش��ماره 49406-1394/10/29 هی��أت س��وم اقای اس��داله 
مستاجران به شناسنامه شماره 11 كدملي 1289857369 صادره اصفهان 
فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از  ازششدانگ یک باب  ساختمان به 
مساحت 520/49  مترمربع از پالك شماره 334 فرعی از 15  اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

460 دفتر 51 و صفحه 326 دفتر 494
148- رای ش��ماره 49388-1394/10/29 هیأت سوم خانم زهرا جوانی 
به شناسنامه شماره 1902 كدملي 1283043084 صادره اصفهان فرزند 
عبدالرسول مقدار سه دانگ مش��اع از ششدانگ س��اختمان به مساحت 
145/65 مترمربع از پالك شماره 856 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 3975 مورخ 80/4/26 

دفتر خانه 105 اصفهان
149- رای شماره 49389-1394/10/29 هیأت سوم آقای مرتضی جوانی 
جونی به شناسنامه شماره 38490 كدملي 1280281316 صادره اصفهان 
فرزند محمد مقدار س��ه دانگ مشاع از ششدانگ س��اختمان به مساحت 
145/65 مترمربع از پالك شماره 856 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 3975 مورخ 80/4/26 

دفتر خانه 105 اصفهان
150- رای ش��ماره 49418-1394/10/29 هیأت سوم آقای محمد حسن 
حالج رنانی به شناس��نامه ش��ماره 133 كدملي 1290161518 صادره 
اصفهان فرزند براتعلی نس��بت به پنج دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت 159/50 مترمربع از پالك شماره 1344 فرعی 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 178 دفتر 798
151- رای شماره 49419-1394/10/29 هیأت سوم خانم اعظم رحمانی 
پور به شناسنامه شماره 26 كدملي 1290927316 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
159/50 مترمربع از پالك شماره 1344 فرعی 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در صفحه 31 

دفتر 414
152- رای ش��ماره 49398-1394/10/29 هی��أت س��وم آق��ای اصغر 
ذوالفقاری جونی به شناس��نامه ش��ماره 1535 كدمل��ي 1283042088 
صادره اصفهان فرزند حسین علی مقدار  س��ه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یک باب  ساختمان به مس��احت 180 مترمربع از پالك شماره 28  اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالکیت آقای 

رضا خدادای 
153- رای شماره 49401-1394/10/29 هیأت سوم خانم فاطمه جوانی 
به شناسنامه شماره 36 كدملي 1290315639 صادره اصفهان فرزند علي 
فرزند نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت 
180 مترمربع از پالك شماره 28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان را از مالکیت آقای رضا خدادای
154- رای شماره 49412-1394/10/29 هیأت سوم آقای مهدی كریمی 
انالوجه به شناس��نامه ش��ماره 0 كدملي 5750057461 صادره فریدن 
فرزند علی محمد  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 22/57 
مترمربع از پالك شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمدرضا ذاكرزفره ای
155- رای ش��ماره 49426-1394/10/29 هیأت س��وم آق��اي عزیزاله 
ابراهیم زاده كوهانستاني به شناسنامه شماره 445 كدملي 1284560066 
صادره فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
185/89 مترمربع پالك ش��ماره 365فرعي از14 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14ح��وزه ثبت ملک غ��رب اصفهان از س��ند ثبت ش��ده در صفحه 

260دفتر 524
156- رای شماره 49423-1394/10/29 هیأت سوم آقای محمدحسین 
خادم علی به شناسنامه شماره 139 كدملي 2002406790 صادره دزفول 
فرزند حیدرعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 133/51 
مترمربع از پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی آقای رضا رضایی كوجانی
157- رای شماره 49420-1394/10/29 هیأت سوم آقای بهروز فروزنده 
شهركی به شناسنامه شماره 12 كدملي 1284397858 صادره اصفهان 
فرزند مرتضی قلی نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
240/44 مترمربع از پالك ش��ماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی آقای اسماعیل امینی عاشق 

آبادی
158- رای ش��ماره 49421-1394/10/29 هیأت س��وم آقای علی محمد 
كریمی انالوجه به شناسنامه شماره 5 كدملي 5759781820 صادره فریدن 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 107/46 
مترمربع از پالك شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی آقای تقی سلیمانی دهنوی
159- رای شماره 49413-1394/10/29 هیأت سوم خانم فاطمه جوانی 
جونی به شناسنامه ش��ماره 21 كدملي 1289952000 صادره اصفهان 
فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 118/60 
مترمربع از پالك ش��ماره 536 فرعی 25 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ش��ماره 74812 – 1350/6/15 

دفترخانه 6 اصفهان
160- رای شماره 49405-1394/10/29 هیأت سوم آقای جعفر غفور زاده 
لمجیری به شناسنامه شماره 14 كدملي 1290383286 صادره اصفهان  
فرزند حسین  از ششدانگ ساختمان به مساحت 407/91 مترمربع از پالك 
شماره 599 فرعی از 40  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان را در صفحه 1 دفتر 171  از مالک رس��می قربانعلی حسن 

زاده لمجیری
161- رای ش��ماره 49397-1394/10/29 هی��أت س��وم خان��م اقدس 
مالاحمدی به شناسنامه شماره 103 كدملي 1091969256 صادره نجف 
آباد  فرزند كرمعلی از ششدانگ ساختمان به مساحت 140/07 مترمربع از 
پالك شماره 324 فرعی از 27  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی براتعلی صادقی برزانی
162- رای شماره 49380-1394/10/29 هیأت سوم آقای علیرضا رستم 
شیرازی به شناسنامه شماره 118 كدملي 1288762038 صادره اصفهان 
فرزند ابراهیم از ششدانگ ساختمان به مساحت 92/22 مترمربع از پالك 
شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

از مالک رسمی حاج محمد بیات
ادامه در صفحه 10
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163- رای ش��ماره 49417-1394/10/29 هیأت س��وم خانم زهرا جان 
نثاری به شناسنامه شماره 1728 كدملي 1283454696 صادره اصفهان 
فرزند علی نس��بت به یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مس��احت 183/13 مترمربع از پالك ش��ماره 399 فرعی 25 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 

صفحه 803 دفتر اول
164- رای شماره 49381-1394/10/29 هیأت سوم آقای یحیی صادقی 
نوكابادی به شناسنامه شماره 24 كدملي 1288568312 صادره اصفهان 
فرزند محمد مهدی از ششدانگ ساختمان به مساحت 334/50 مترمربع از 
پالك شماره 545 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان  در صفحه 525 دفتر 525از مالک رسمی طاهره برقیان

165- رای شماره 49387-1394/10/29 هیأت سوم خانم صغرا یعقوبی 
به شناسنامه شماره 768 كدملي 5129474945 صادره  شهرضا   فرزند 
بختیار ازششدانگ ساختمان به مساحت 158/88 مترمربع از پالك شماره 
68  اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی اكبركریمی
166- رای شماره 49390-1394/10/29 هیأت سوم آقای اكبر شهبازی 
دس��تجرده  به شناس��نامه ش��ماره 751 كدملي 1285771931 صادره 
اصفهان  فرزند محمد علی  از شش��دانگ س��اختمان به مساحت 102/50 
مترمربع از پالك شماره 431 فرعی از 27  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت آقای شکراله شهبازی در صفحه 

155 دفتر494
167- رای شماره 49379-1394/10/29 هیأت سوم خانم زهرا نکوكار 
جزی به شناسنامه شماره 29 كدملي 5110493456 صادره برخوار فرزند 
حسینعلی از ششدانگ ساختمان به مس��احت 120/80 مترمربع از پالك 
شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی كریم بختیاری
168- رای شماره 49385-1394/10/29 هیأت سوم آقای مرتضی كاظمی 
زهرانی به شناسنامه شماره 34 كدملي 1290047881 صادره اصفهان  
فرزند محمد از ششدانگ ساختمان به مساحت 198/75 مترمربع از پالك 
ش��ماره 330فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان بموجب سند ثبت شده در صفحه 415 دفتر 451
169- رای شماره 49464-1394/10/30 هیأت سوم خانم فاطمه خسروی 
به شناسنامه ش��ماره 62 كدملي 4679570067 صادره فارسان  فرزند 
حسین علی از ششدانگ ساختمان به مساحت 203/92 مترمربع از پالك 
شماره  68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالک رسمی حیدر فتحی از سند ثبت شده در صفحه 93 دفتر 68 امالك

170- رای شماره 49377-1394/10/29 هیأت سوم آقای هوشنگ نظری 
وانانی به شناسنامه شماره 916 كدملي 4621678914 صادره شهركرد 
فرزند نادعلی از ششدانگ ساختمان به مساحت 82/91 مترمربع از پالك 
شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی حاج حسین حیدری عاشق ابادی
171- رای شماره 49376-1394/10/29 هیأت سوم آقای ابراهیم میرزاده 
به شناسنامه ش��ماره 219 كدملي 2371821713 صادره كازرون فرزند 
رحیم  از ششدانگ ساختمان به مساحت 151/22 مترمربع از پالك شماره 
28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی حسنعلی سلیمانی
172- رای ش��ماره 49498-1394/10/30 خانم خدیجه اژیر طهرانی به 
شناس��نامه ش��ماره 4682 كدملي 0051275597 صادره تهران فرزند 
عباس نسبت به سیزده سهم ، یکصد و بیست و سه ، صد و چهل و نهم سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 308 مترمربع 
از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می غالمعلی جعفریان در باغشاهی 

وورثه نامبرده
173- رای شماره 49490-1394/10/30 هیأت سوم خانم بتول جمشیدی 
به شناسنامه ش��ماره 51 كدملي 1290040958 صادره اصفهان فرزند 
عبداله نسبت به شانزده سهم و صد و سی و شش ، صد و چهل و نهم سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 308 مترمربع 
از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می غالمعلی جعفریان در باغشاهی 

وورثه نامبرده
174- رای شماره 49493-1394/10/30 هیأت سوم خانم زهرا جعفریان 
صدیق به شناسنامه شماره 152 كدملي 1284661881 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نسبت به چهار سهم و هزار و سی و یک ، هزار و سیصد و 
چهل و یکم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
308 مترمربع از پالك شماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می غالمعلی جعفریان در 

باغشاهی وورثه نامبرده
175- رای شماره 49494-1394/10/30 هیأت سوم آقای رضا جعفریان 
صدیق به شناسنامه شماره 538 كدملي 1284618102 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نسبت به یک سهم و هزار وصد و شصت و شش ، هزار و 
سیصد و چهل و یکم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 308 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی 

جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
176- رای شماره 49495-1394/10/30 هیأت سوم خانم بتول جمشیدی 
آفارانی به شناسنامه شماره 33 كدملي 1289771456 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به ده س��هم و سی و هش��ت ، صد و چهل و نهم سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 308 مترمربع 
از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می غالمعلی جعفریان در باغشاهی 

وورثه نامبرده
177- رای ش��ماره 49491-1394/10/30 هیأت س��وم آقای عباسعلی 
جعفریان صدیق به شناسنامه شماره 33 كدملي 1290054835 صادره 
اصفهان فرزند نعمت اله نسبت به یک سهم و هزار و صد و شصت و شش 
، هزار و سیصد و چهل و یکم سهم مشاع از 72 س��هم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 308 مترمربع از پالك شماره 543 فرعی 24 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

غالمعلی جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
178- رای شماره 49489-1394/10/30 هیأت سوم آقای اكبر جعفریان 
صدیق به شناسنامه شماره 1799 كدملي 1285549627 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نسبت به سه سهم و هزارو دویس��ت و نود ودو ، هزارو 
سیصد و چهل و یکم س��هم از 72 سهم شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مس��احت 308 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرع��ی 24 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی 

جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
179- رای شماره 49497-1394/10/30 هیأت سوم خانم خانم جعفریان 

صدیق به شناسنامه شماره 1775 كدملي 1282948814 صادره اصفهان 
فرزند محمدعلی نسبت به هجده سهم و هفتصد و هجده ، هزار و سیصد و 
چهل و یکم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
308 مترمربع از پالك شماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می غالمعلی جعفریان در 

باغشاهی وورثه نامبرده
180- رای ش��ماره 49513-1394/10/30 هیأت سوم خانم خدیجه اژیر 
طهرانی به شناسنامه شماره 4682 كدملي 0051275597 صادره تهران 
فرزند عباس نسبت به سیزده سهم و یکصد و بیست و سه ، یکصد و چهل 
و نهم سهم مشاع از 72 س��هم  ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
122/95 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی جعفریان 

در باغشاهی وورثه نامبرده
181- رای شماره 49500-1394/10/30 هیأت سوم خانم بتول جمشیدی 
به شناسنامه ش��ماره 51 كدملي 1290040958 صادره اصفهان فرزند 
عبداله نسبت به شانزده سهم و یکصد و سی و شش ، یکصد و چهل و نهم 
سهم مشاع از 72 سهم شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 122/95 
مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می غالمعلی جعفریان در 

باغشاهی وورثه نامبرده
182- رای شماره 49507-1394/10/30 هیأت سوم خانم زهرا جعفریان 
صدیق به شناسنامه شماره 152 كدملي 1284661881 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نسبت به چهار سهم و هزار و سی و یک ، هزار و سیصد و 
چهل و یکم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
122/95 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی جعفریان 

در باغشاهی وورثه نامبرده
183- رای شماره 49509-1394/10/30 هیأت سوم آقای رضا جعفریان 
صدیق به شناسنامه شماره 538 كدملي 1284618102 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نسبت به یک سهم و هزارو صد و شصت و شش ، هزار و 
سیصد و چهل و یکم سهم مشاع از 72سهم ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 122/95 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی 

جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
184- رای شماره 49502-1394/10/30 هیأت سوم خانم بتول جمشیدی 
آفارانی به شناسنامه شماره 33 كدملي 1289771456 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به ده سهم و سی و هشت ، صد و چهل و نهم سهم مشاع 
از 72 سهم  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 122/95 مترمربع از 
پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی جعفریان در باغشاهی وورثه 

نامبرده
185- رای ش��ماره 49506-1394/10/30 هیأت س��وم آقای عباسعلی 
جعفریان صدیق به شناسنامه شماره 33 كدملي 1290054835 صادره 
اصفهان فرزند نعمت اله نسبت به یک سهم و هزار و صد و شصت و شش 
، هزار و س��یصد و چهل و یک سهم مشاع از 72 س��هم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 122/95 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی غالمعلی جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
186- رای شماره 49512-1394/10/30 هیأت سوم آقای اكبر جعفریان 
صدیق به شناسنامه شماره 1799 كدملي 1285549627 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نسبت به سه س��هم و هزار و دویست و نود ودو ، هزار و 
سیصد وچهل و یکم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 122/95 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی 

جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
187- رای شماره 49508-1394/10/30 هیأت سوم خانم خانم جعفریان 
صادق به شناسنامه شماره 1775 كدملي 1282948814 صادره اصفهان 
فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 122/95 
مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالک رس��می غالمعلی جعفریان در 

باغشاهی وورثه نامبرده
188- رای ش��ماره 50236-1394/11/06 هیأت اول خانم عفت سادات 
حسینی رنانی  به شناسنامه شماره  9810  كدملي 1283207427  صادره  
اصفهان فرزند سیداسداله ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  171  مترمربع 
از پالك شماره 663 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 149 دفتر 951 امالك
189- رای شماره 50231-1394/11/06 هیأت اول اقای قربانعلی احمدی 
اسکندری نساری  به شناسنامه شماره  14  كدملي 1159798699  صادره  
فریدن  فرزند حاجی ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  159  مترمربع از 
پالك ش��ماره 45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی یداله مختاری
190- رای ش��ماره 50218-1394/11/06 هیأت اول اقای حسین باقری 
حیدرابادی  به شناس��نامه ش��ماره  30  كدملي 1189814927  صادره 
اردستان  فرزند حبیب اله  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  88/94  مترمربع 
از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی خانم صغری یزدخواستی
191- رای ش��ماره 50206-1394/11/06 هیأت اول اقای اصغر آتشی 
دلیگانی  به شناسنامه شماره  1732  كدملي 5110183279  صادره شاهین 
شهر  فرزند  حسن ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20 مترمربع از پالك 
شماره  67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی ابوالقاسم كاظمی زهرانی
192- رای شماره 50202-1394/11/06 هیأت اول اقای حسن خراسانی 
فردوانی  به شناسنامه ش��ماره  54859  كدملي 1280975075  صادره 
اصفهان  فرزند قاسم  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 56/68 مترمربع 
از پالك شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حیدر كرمی بهرام ابادی
193- رای ش��ماره 50190-1394/11/06 هی��أت اول خانم هاجر نصر 
اصفهانی  به شناس��نامه ش��ماره  1271772825  كدملي 1271772825  
ص��ادره اصفهان  فرزند احمد نس��بت به یک دانگ مش��اع از شش��دانگ 
یکبابخانه به مس��احت 165/16 مترمربع از پالك شماره  26  فرعی از 30  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازس��ند 

8814-91/9/12 دفترخانه 337 اصفهان
194- رای ش��ماره 50191-1394/11/06 هی��أت اول خان��م مهرنوش 
تیموری جروكانی  به شناس��نامه ش��ماره  955  كدملي 1284830683  
صادره اصفهان  فرزند قدیرعلی نس��بت به یک دانگ مش��اع از ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 165/16 مترمربع از پالك شماره  26  فرعی از 30  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازس��ند 

124686-71/11/11 دفترخانه 7 اصفهان
195- رای شماره 50189-1394/11/06 هیأت اول اقای محمدرضا زارع 
چاوشی  به شناسنامه شماره  102  كدملي 1290219966  صادره خمینی 
شهر  فرزند حسن نسبت به چهاردانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 165/16 مترمربع از پالك ش��ماره  26  فرعی از 30  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازس��ند 124686-

71/11/11 دفترخانه 7 اصفهان
196- رای ش��ماره 50192-1394/11/06 هی��أت اول اق��ای عباس كان 
پوری  به شناسنامه شماره  713  كدملي 1288753187  صادره اصفهان  
فرزند غالمحسین شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 98/85 مترمربع از 
پالك ش��ماره  34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی قدمعلی مانیان سودانی ازموردثبت صفحه 395 

دفتر 193 امالك
197- رای ش��ماره 50193-1394/11/06 هیأت اول اقای جواد تیموری 
جروكانی  به شناسنامه شماره  21  كدملي 1290735492  صادره خمینی 
شهر  فرزند حسین شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 236/81 مترمربع از 
پالك ش��ماره  44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی حسین تیموری جروكانی ازموردثبت صفحه 379 

دفتر 894 امالك
198- رای ش��ماره 50200-1394/11/06 هیأت اول اقای سید هدایت اله 
دانیالی  به شناسنامه شماره  670  كدملي 1950438120  صادره ماهشهر  
فرزند سید حفیظ اله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/94 مترمربع از 
پالك ش��ماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی علی اكبر دستیری
199- رای شماره 50201-1394/11/06 هیأت اول اقای عباسعلی حکیمی 
فرد  به شناسنامه شماره  8072  كدملي 1283782510  صادره اصفهان  
فرزند حسن  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 139/95 مترمربع از پالك 
شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی یداله زارع
200- رای ش��ماره 49384-1394/10/29 هیأت س��وم آقای ابوالفضل 
براتی  به شناسنامه ش��ماره 20 كدملي 5499814007 صادره نجف آباد 
فرزند حسین از ششدانگ ساختمان به مساحت 164/82 مترمربع از پالك 
شماره 31 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت آقای احمد سلیمی بابوكانی
201- رای شماره 48283-1394/10/22 هیأت دوم آقای محمود كامالن  
به شناسنامه شماره 1668 كدملي 1286755905  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی  مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 128/93  
مترمربع از پالك شماره 68  اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن و علیرضا كریم ده نوی
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/04

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/03/19
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان                              

مفاد آرا
3/6 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعی�ین 

تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء ص��ادره هیئت موضوع قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
لنجان تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت 
لذا مش��خصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و 
اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای ش��ماره 139460302015002219 مورخ 94/05/27  اش��رف 
سلیمیان ریزی فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
110/38 مترمربع مف��روزی از پالك 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
2 - رای شماره 139460302015003810 مورخ 94/10/26  سعیده كرمی 
چمگردانی فرزند محمد علی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
199/08 مترمربع مف��روزی از پالك 53 فرع��ی از 103 - اصلی  واقع در 
چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

نعمت اله اسمعیلی چمگردانی.
3 - رای شماره 139460302015003845 مورخ 94/10/28  ایران احمدی 
ریزی فرزند مانده علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208/98 
مترمربع مفروزی از پالك 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
4 - رای ش��ماره 139460302015003848 م��ورخ 94/10/28  صغری 
آقاجانی ریزی فرزند حسن نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
264/48 مترمربع مف��روزی از پالك 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
5 - رای ش��ماره 139460302015004098 م��ورخ 94/11/24  صدیقه 
صادقی كله مس��لمانی فرزند حاجی آقا نسبت به شش��دانگ یکباب خانه 
به مساحت 215/92 مترمربع مفروزی از پالك 348 - اصلی  واقع در كله 
مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسینعلی صادقی كله مسلمانی .
6 - رای شماره 139460302015004111 مورخ 94/11/25  مهران قربانی 
چم كهریزی فرزند عبدالعلی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
222/78 مترمربع مفروزی از پالك 290 - اصلی  واقع در چم كهریز بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین قربانی .

7 - رای ش��ماره 139460302015004116 م��ورخ 94/11/26  محم��د 
رضا امینی چرمهینی فرزند مرتضی به نس��بت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 523/16 مترمربع مفروزی از پالك 379/1 - اصلی  واقع در امین 
آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی رضا امینی چرمهینی .
8 - رای ش��ماره 139460302015004117 مورخ 94/11/26  عوضعلی 
كرمی فرزند حسن نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 681/32 
مترمربع مفروزی از پالك 351 - اصلی  واقع در كله مس��یح بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک رس��می بهرام كرمی كله 

مسیحی .

9 - رای شماره 139460302015004118 مورخ 94/11/26  محمد حسن 
شهریاری كله مسیحی فرزند نادعلی نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به 
مس��احت 504/05 مترمربع مفروزی از پ��الك 351 - اصلی  واقع در كله 
مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

نادعلی شهریاری كله مسیحی .
10 - رای ش��ماره 139460302015004126 م��ورخ 94/11/26  عل��ی 
نوروزی چم یوسفعلی فرزند سیدال نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 155/64 مترمربع مفروزی از پ��الك 290 - اصلی  واقع در چم 
كهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

سیدال نوروزی .
11 - رای ش��ماره 139460302015004142 م��ورخ 94/11/27  احمد 
بیگی ریزی فرزند كریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 52/70 
مترمربع مفروزی از پالك 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
11 - رای شماره 139460302015004159 مورخ 94/11/28  اكبر قربانی 
چم كهریزی فرزند عبدالعلی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
243/64 مترمربع مفروزی از پالك 290 - اصلی  واقع در چم كهریز بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین قربانی .

12 - رای شماره 139460302015004160 مورخ 94/11/28  عبدالعلی 
قربانی چم كهریزی فرزند حس��ین نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 170/84 مترمربع مفروزی از پ��الك 290 - اصلی  واقع در چم 
كهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

حسین قربانی .
13 - رای ش��ماره 139460302015004163 مورخ 94/11/28  ولی اله 
سلیمیان ریزی فرزند اسکندر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
97/82 مترمربع مفروزی از پالك 106 - اصلی  واقع در كمال آباد زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

نوروزعلی سلیمیان ریزی .
14 - رای ش��ماره 139460302015004165 مورخ 94/11/28  فریدون 
امینی فرزند حسن نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 141/65 
مترمربع مفروزی از پالك 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
15 - رای ش��ماره 139460302015004166 م��ورخ 94/11/28  زهرا 
خدابخشی صادق آبادی فرزند ماشااله نس��بت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 74/04 مترمربع مفروزی از پالك 107 - اصلی  واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
16 - رای ش��ماره 139460302015004167 مورخ 94/11/28  ابراهیم 
عزیزی ملک آبادی فرزند عبدالخلیل نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 423/79 مترمربع مفروزی از پالك 320 - اصلی  واقع در ملک 
آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

عبدالحسین آقایی ملک آبادی .
17 - رای ش��ماره 139460302015004175 مورخ 94/11/29  مرتضی 
رجائی ریزی فرزند محمد نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 89/53 مترمربع مفروزی از پالك 106 - اصلی  واقع در كمال 
آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی محمود سلیمیان ریزی.
18 - رای شماره 139460302015004176 مورخ 94/11/29  علی رجائی 
ریزی فرزند مرتضی نسبت به 2 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب خانه به 
مس��احت 89/53 مترمربع مفروزی از پالك 106 - اصلی  واقع در كمال 
آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی محمود سلیمیان ریزی.
19 - رای شماره 139460302015004177 مورخ 94/11/29  قاسمعلی 
جهاندار ملک آبادی فرزند نیاز نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 354/18 مترمربع مفروزی از پالك 320 - اصلی  واقع در 
ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالقاسم كریمی ملک آبادی .
20 - رای ش��ماره 139460302015004179 م��ورخ 94/11/29  خاور 
كریمی ملک آبادی فرزند ابوالقاسم نس��بت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 354/18 مترمربع مفروزی از پالك 320 - اصلی  
واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالقاسم كریمی ملک آبادی .
21 - رای ش��ماره 139460302015004188 م��ورخ 94/11/29  مهدی 
قربانی چم كهریزی فرزند حس��ین نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 129/95 مترمربع مفروزی از پ��الك 290 - اصلی  واقع در چم 
كهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

امیر آقا قربانی چم كهریزی .
22 - رای ش��ماره 139460302015004332 مورخ 94/12/22  بختیار 
علیخانی فرزند قربانعلی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 
290/58 مترمربع مف��روزی از پالك 67 فرع��ی از 103 - اصلی  واقع در 
چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

رمضانعلی هاشمی .
23 - رای ش��ماره 139460302015004333 م��ورخ 94/12/22  محمد 
عسگری فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب ویال به مساحت 659/77 
مترمربع مفروزی از پالك 279 - اصلی  واقع در قریه زرد خشوییه بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسد اله ضیایی .

24 - رای ش��ماره 139460302015004334 م��ورخ 94/12/22  حمید 
رضا رنجبر ریزی فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/65 مترمربع مف��روزی از پالك 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح

 قهرمان .
25 - رای شماره 139460302015004335 مورخ 94/12/22  احمد ملک 
زاده قلعه قاسمی فرزند ناصر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
199/53 مترمربع مفروزی از پالك 111 - اصلی  واقع در حاجی آباد قلعه 
قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

نوروز علی ملک زاده قلعه قاسمی .
26 - رای ش��ماره 139460302015004336 م��ورخ 94/12/22  زهرا 
رمضانی ریزی فرزند فتح اله نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 208/78 مترمربع مفروزی از پالك 107 - اصلی  واقع 
در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
27 - رای ش��ماره 139460302015004337 م��ورخ 94/12/22  مهدی 
كریمیان ریزی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
111/23 مترمربع مفروزی از پ��الك 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
ادامه در صفحه 11
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28 - رای شماره 139460302015004338 مورخ 94/12/22  حجت اله 
رمضانی ریزی فرزند ید اله نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 208/78 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع 
در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
29 - رای ش��ماره 139460302015004339 مورخ 94/12/22  س��عید 
رفیعی دورباطی فرزند ابوالقاس��م نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مساحت 409/31 مترمربع مفروزی از پالک 3 فرعی از 194 - اصلی واقع 
در مزرعه محمود آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی عبدالحمید نوری دورباطی .
30 - رای ش��ماره 139460302015004340 مورخ 94/12/22  اله مراد 
آفرین فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه 
متصله به مساحت 232/13 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی واقع 
در قریه بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسن موذنی بیستگانی .
31 - رای ش��ماره 139460302015004341 مورخ 94/12/22  سهراب 
شهریاری کله مس��یحی فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 613/16 مترمربع مفروزی از پالک 351 - اصلی واقع در قریه کله 
مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

سبزعلی نجفی کله مسیحی.
32 - رای شماره 139460302015004342 مورخ 94/12/24  عبدالبابا 
علی زاده دمابی فرزند باقر نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
182/82 مترمربع مفروزی از پالک 105 - اصلی واقع در جعفر آباد لنجان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی خیراله 

مهدیان ریزی .
33 - رای ش��ماره 139460302015004343 م��ورخ 94/12/24  محمد 
عمو زادی ریزی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
219/77 مترمربع مف��روزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
34 - رای ش��ماره 139460302015004344 مورخ 94/12/24  س��جاد 
بختیاروند فرزند محمد کریم نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
102/15 مترمربع مفروزی از پالک 105 - اصلی واقع در جعفر آباد لنجان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله 

اسماعیلی .
35 - رای شماره 139460302015004346 مورخ 94/12/24  زهرا قجه 
ریزی فرزند جواد نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 84/19 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
36 - رای ش��ماره 139460302015004347 م��ورخ 94/12/24  مهدی 
ضیائی ریزی فرزند مصطفی نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 159/14 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
37 - رای ش��ماره 139460302015004348 م��ورخ 94/12/24  فاطمه 
دهقانی قلعه قاسمی فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
267/24 مترمربع مفروزی از پالک 110 فرع��ی از 121 - اصلی  واقع در 
قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد حسن شرافت قلعه قاسمی .
38 - رای ش��ماره 139460302015004349 مورخ 94/12/24  علیمراد 
قاس��میان چرمهینی فرزند مهر علی نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 859/33 مترمربع مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیر 
آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی کربالیی حیدر امیری .
39 - رای ش��ماره 139460302015004350 م��ورخ 94/12/24  مهدی 
ضیائی ریزی فرزند مصطفی نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 179/66 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
40 - رای ش��ماره 139460302015004351 م��ورخ 94/12/24  عدنان 
بحرانی پور فرزند حس��ن نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
234/48 مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
41 - رای ش��ماره 139460302015004352 م��ورخ 94/12/24  رضا 
مرادی ریزی فرزند علی نس��بت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 90/02 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
42 - رای ش��ماره 139460302015004353 مورخ 94/12/24  روح اله 
کرمی چمگردانی فرزند عباس نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 90/02 مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع 
در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
43 - رای ش��ماره 139460302015004355 مورخ 94/12/24  شهناز 
مباش��ری بهجت آبادی فرزند علی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مساحت 443/28 مترمربع مفروزی از پالک 373 - اصلی واقع در بهجت 
آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله 

کریمی .
44 - رای ش��ماره 139460302015004356 م��ورخ 94/12/24  رضا 
کریمی بهجت آبادی فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
443/28 مترمربع مفروزی از پالک 373 - اصلی واقع در بهجت آباد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله کریمی .
45 - رای ش��ماره 139460302015004357 م��ورخ 94/12/24  فرزانه 
محمدی چم علیشاهی فرزند یار محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مس��احت 289/26 مترمربع مفروزی از پالک 281 - اصلی واقع در قریه 
پرکستان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عبدالغفار نوری .
46 - رای ش��ماره 139460302015004362 م��ورخ 94/12/25  عل��ی 
نوروزیان چم یوسفعلی فرزند عبداله نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به 
مس��احت 432/71 مترمربع مفروزی از پ��الک 296 - اصلی واقع در چم 
یوسفعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

علی باز نوروزی چم یوسفعلی.
47 - رای شماره 139460302015004363 مورخ 94/12/25  سید اکبر 
هاشمی ریزی فرزند سید ناصر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
167/62 مترمربع مفروزی از پالک 105 - اصلی واقع در جعفر آباد لنجان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی علی و 

عباس وفتح اله مرادی فرزندان  نصراله و علی.
48 - رای شماره 139460302015004366 مورخ 94/12/25  علی بخش 

حاجی چرمهینی فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
738/77 مترمربع مفروزی از پ��الک 379 - اصلی  واق��ع در نصیر آباد 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عیدی محمدی .
49 - رای شماره 139460302015004367 مورخ 94/12/25  علی اکبر 
عبدی چرمهینی فرزند درویش نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
391/23 مترمربع مفروزی از پ��الک 379 - اصلی  واق��ع در نصیر آباد 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

علی اکبر امینی .
50 - رای ش��ماره 139460302015004368 م��ورخ 94/12/25  کاظم 
قربانی چم کهریزی فرزند س��یف اله نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مساحت 472 مترمربع مفروزی از پالک 290 - اصلی  واقع در چم کهریز 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسکندر 

قربانی .
51 - رای ش��ماره 139460302015004369 م��ورخ 94/12/25  زینب 
موسائی هاردنگی فرزند محمد علی نس��بت به2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 244/78 مترمربع مفروزی از پالک 353 - اصلی  
واقع در قریه هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی خیراله موسی یی هاردنگی .
52 - رای شماره 139460302015004370 مورخ 94/12/25  سید اکبر 
خادمی هاردنگی فرزند سید عبداله نس��بت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 244/78 مترمربع مفروزی از پالک 353 - اصلی  
واقع در قریه هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی خیراله موسی یی هاردنگی .
53 - رای ش��ماره 139460302015004371 م��ورخ 94/12/25  حمزه 
سلیمیان ریزی فرزند حسین نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
141/60 مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
54 - رای ش��ماره 139460302015004373 م��ورخ 94/12/26  محمد 
رضا خاوران چرمهینی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 354/45 مترمربع مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیر 
آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسن امینی چرمهینی .
55 - رای ش��ماره 139460302015004374 م��ورخ 94/12/26  ربابه 
اس��حاق زاده ریزی فرزند ابراهیم نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 324/14 مترمربع مفروزی از پالک 5 فرع��ی از  106 - اصلی  
واقع در حیدر آباد کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی فرج اله رمضانی .
56 - رای ش��ماره 139460302015004375 مورخ 94/12/26  حسین 
عبدی ریزی فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/66 
مترمربع مف��روزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله 

جوادی ریزی .
57 - رای شماره 139460302015004376 مورخ 94/12/26  علی جعفری 
ریزی فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 129/13 
مترمربع مف��روزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی اسداله 

جعفری ریزی .
58 - رای شماره 139460302015004381 مورخ 94/12/26  احمد رضا 
مرادی ریزی فرزند رحمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
117/41 مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
59 - رای شماره 139460302015004382 مورخ 94/12/26  عباس علی 
مرادی چمگردانی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
187/70 مترمربع مفروزی از پالک 301 فرع��ی از 103 - اصلی  واقع در 
چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ذبیح اله ضیایی چمگردانی .
60 - رای شماره 139460302015004384 مورخ 94/12/26  عیدی محمد 
قاسمی فرزند خیراله نسبت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب خانه به 
مس��احت 187/28 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال 
آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی یداله جعفری ریزی .
61 - رای ش��ماره 139460302015004385 مورخ 94/12/26  اشرف 
کرباسیان ورنامخواستی فرزند علی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 187/28 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  
واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی .
62 - رای شماره 139460302015004387 مورخ 94/12/26  هدایت اله 
کبیری سامانی فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
126/93 مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
63 - رای شماره 139460302015004389 مورخ 94/12/27  قربانعلی 
امینی چرمهینی فرزند مراد نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
562/50 مترمربع مفروزی از پالک 375 - اصلی  واقع در گنج آباد چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر 

امینی چرمهینی .
64 - رای ش��ماره 139460302015004393 م��ورخ 94/12/27  س��ید 
مهدی عطائی کچوئی فرزند سید ناصر نس��بت به ششدانگ یک درب باغ 
به مساحت 3065/76 مترمربع مفروزی از پالک 325 - اصلی واقع در چم 
آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حبیب اله دهقانی چم آسمانی .
65 – رای ش��ماره 139460302015004410 م��ورخ 94/12/27  عباس 
صالحی فرزند سبزعلی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 110/69 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
66 – رای ش��ماره 139460302015004413 م��ورخ 94/12/27  طیبه 
سلیمیان ریزی فرزند علی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 110/69 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
67 – رای ش��ماره 139460302015004415 مورخ 94/12/27  پروانه 
ش��لتوکی ریزی فرزند رمضانعلی نسبت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 110/69 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی 
واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

68 - رای ش��ماره 139460302015004416 م��ورخ 94/12/27  محمد 
جعفری فرزند خدارحم نس��بت به شش��دانگ یک درب باغ به مس��احت 
503/67 مترمربع مفروزی از پالک 85 فرعی از 132 - اصلی واقع در اردال 
باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسین ذوالفقاری باغبادرانی .
69 - رای شماره 139460302015004417 مورخ 94/12/27  محمد عبدی 
ریزی فرزند یداله نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 107/70 
مترمربع مف��روزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک رسمی یداله 

عبدی ریزی .
70 - رای ش��ماره 139460302015004418 م��ورخ 94/12/27  عزیز 
محمدی فرزند حسن علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/40 
مترمربع مفروزی از پالک 11 فرعی از 194 - اصلی واقع در مزرعه محمود 
آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

عبدالعلی سماعی .
71 - رای شماره 139560302015000030 مورخ 95/01/17  اسماعیل 
بابائی چرمهینی فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
170/50 مترمربع مفروزی از پ��الک 379 - اصلی  واق��ع در نصیر آباد 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

علی اکبر امینی .
72 - رای ش��ماره 139560302015000031 مورخ 95/01/17  حس��ن 
س��لیمیان ریزی فرزند عباس نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
220/74 مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
73 - رای ش��ماره 139560302015000031 م��ورخ 95/01/17  قدرت 
اله ملکزاده فرزند نوروز علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
206/83 مترمربع مفروزی از پالک 111 - اصلی  واقع در حاجی آباد قلعه 
قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

نوروز علی ملک زاده قلعه قاسمی .
74 - رای ش��ماره 139560302015000034 مورخ 95/01/17  خدایار 
ایزدی زمان آب��ادی فرزند امیدعلی نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 180/78 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
75 - رای ش��ماره 139560302015000036 مورخ 95/01/17  سلیمان 
ابن علی فرزند اله یار نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 773/07 
مترمربع مفروزی از پ��الک 379 - اصلی  واقع در نصی��ر آباد چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین 

امینی فر .
76 - رای ش��ماره 139560302015000045 مورخ 95/01/18  صدیقه 
موسوی ریزی فرزند س��ید حسین نس��بت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 266/57 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی 
واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
77 - رای ش��ماره 139560302015000046 م��ورخ 95/01/18  مهدی 
ش��لتوکی ریزی فرزند رمضانعلی نسبت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 266/57 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی 
واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
78 - رای ش��ماره 139560302015000047 م��ورخ 95/01/18  زهرا 
عزیزی ملک آبادی فرزند حس��ینعلی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مساحت 82/48 مترمربع مفروزی از پالک 320 - اصلی  واقع در ملک آباد 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فضل اله 

عزیزی ملک آبادی .
79 - رای ش��ماره 139560302015000048 م��ورخ 95/01/18  فاطمه 
جان کرمی چمگردانی فرزند حاجتعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مس��احت 226/96 مترمربع مفروزی از پالک 155 فرعی از 103 - اصلی  
واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی یداله و خدامراد و عباس علیرضایی چمگردانی .
80 - رای ش��ماره 139560302015000048 مورخ 95/01/18  خدایار 
محمدی چرمهینی فرزند علی رحم نسبت به ششدانگ یکبابخانه مساحت 
494/10 مترمربع مف��روزی از پالک 379/1 - اصلی  واق��ع در امین آباد 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

رضا امینی چرمهینی .
81 - رای ش��ماره 139560302015000051 م��ورخ 95/01/18  یدال��ه 
نقدی دورباطی فرزند فتح اله نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه مس��احت 
230/41 مترمربع مفروزی از پالک 321 - اصلی  واقع در دورباط بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی فتح اله نقدی 

دورباطی .
82 - رای ش��ماره 139560302015000059 مورخ 95/01/18  صفورا 
محمدی چم علیش��اهی فرزند یارمحمد نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه 
مس��احت 612/95 مترمربع مفروزی از پالک 281 - اصلی  واقع در قریه 
پرکستان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

رجبعلی نوری پرکستانی .
83 - رای ش��ماره 139560302015000060 مورخ 95/01/21  علیرضا 
سلیمیان ریزی فرزند حسن نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 189/55 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
84 - رای ش��ماره 139560302015000061 م��ورخ 95/01/21  عبداله 
سلیمیان ریزی فرزند حسن نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 189/55 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
85 - رای شماره 139560302015000062 مورخ 95/01/21  احمد رضا 
نادی ریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/33 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
86 - رای ش��ماره 139560302015000063 م��ورخ 95/01/21  محمد 
شفائی فرزند حسن نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 37/58 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
87 - رای شماره 139560302015000064 مورخ 95/01/21  علی رحم 
قاسم پور چرمهینی فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
167/20 مترمربع مفروزی از پالک 267 فرع��ی از 366 - اصلی  واقع در 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

رحمت اله و علی محمدی چرمهینی .
88 - رای ش��ماره 139560302015000065 مورخ 95/01/21  مسعود 

قاس��میان چرمهینی فرزند رجبعلی نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به 
مس��احت 500 مترمربع مفروزی از پالک 375 - اصلی  واقع در گنج آباد 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عبدالکریم امیری چرمهینی .
89 - رای ش��ماره 139560302015000066 م��ورخ 95/01/21  بهمن 
قاس��میان چرمهینی فرزند رجبعلی نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به 
مس��احت 500 مترمربع مفروزی از پالک 375 - اصلی  واقع در گنج آباد 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عبدالکریم امیری چرمهینی .
90 - رای ش��ماره 139560302015000088 م��ورخ 95/01/23  حمید 
محمد باقری فرزند حس��ن نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 
19/17 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

91 - رای ش��ماره 139560302015000089 م��ورخ 95/01/23  اکب��ر 
صدرائی بیس��تگانی فرزند میرزا آقا نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 94/97 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
92 - رای شماره 139560302015000090 مورخ 95/01/23  اکرم پناهی 
ریزی فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 220/97 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
93 - رای ش��ماره 139560302015000091 م��ورخ 95/01/23  رضا 
محمدی فرزند ابوطالب نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 69/94 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
94 - رای شماره 139560302015000092 مورخ 95/01/23  سبزعلی 
ابراهیمی چرمهینی فرزند مرتضی نسبت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
352/89 مترمربع مفروزی از پالک 375 - اصلی  واقع در گنج آباد چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین 

امینی فرد چرمهینی .
95 - رای ش��ماره 139560302015000119 م��ورخ 95/01/29  فاطمه 
چراغی ریزی فرزند احمد نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
190/45 مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
96 - رای ش��ماره 139560302015000120 مورخ 95/01/29  ش��هره 
جواهری باغبادرانی فرزند امیر نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 
658/49 مترمربع مفروزی از پالک 737 فرع��ی از 131 - اصلی واقع در 
باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عبداله فرزند رجبعلی .
97 - رای ش��ماره 139560302015000121 مورخ 95/01/29  سلطنت 
توانگر ریزی فرزند حس��ین نسبت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 143/85 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع 
در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
98 - رای ش��ماره 139560302015000122 م��ورخ 95/01/29  محمد 
عباس زاده فرزند غالمرضا نسبت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 143/85 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع 
در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
99 - رای ش��ماره 139560302015000124 مورخ 95/01/29  ام البنین 
حاجی رحیمی ریزی فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 111/23 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
100 - رای ش��ماره 139560302015000126 مورخ 95/01/29  س��ید 
یحیی موسوی ریزی فرزند سید حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 187/23 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
101 - رای ش��ماره 139560302015000127 م��ورخ 95/01/29  باقر 
آقائی ریزی فرزند احمد نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 151/55 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
102 - رای ش��ماره 139560302015000128 مورخ 95/01/29  طاهره 
آقائی ریزی فرزند رمضان نس��بت به 2 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 151/55 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع 
در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
103 - رای شماره 139560302015000129 مورخ 95/01/29  خدارحم 
خدابخشی چرمهینی فرزند غفار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
331/09 مترمربع مفروزی از پالک 7 فرعی از 370 - اصلی واقع در مریم 
بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی محمد تقی و محمد علی محمدی .
104 - رای ش��ماره 139560302015000130 مورخ 95/01/29  حسن 
سلیمیان ریزی فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
90/15 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 
 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک رس��می ابوالفتح

 قهرمان .
105 - رای ش��ماره 139560302015000382 مورخ 95/02/26  مجید 
کنارگ دستنائی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
208/39 مترمربع مفروزی از پالک 1943 - اصلی واقع در باباش��یخعلی 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی محمد 

علی سلیمی باباشیخعلی .
106 - رای شماره 139560302015000383 مورخ 95/02/26  صدیقه 
س��لیمیان ریزی فرزند علی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
162/40 مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
107 - رای ش��ماره 139560302015000384 مورخ 95/02/26  حمزه 
علی علی محمدی چرمهینی فرزند عبداله نس��بت به ششدانگ یکباب خانه 
به مس��احت 211/09 مترمربع مفروزی از پالک 368/1 - اصلی واقع در 
مبارک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی حسین قاسمی چرمهینی .
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهارشنبه  مورخ 95/03/05
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه  مورخ 95/03/19

م الف: 303 محمد رضا رئیسی زاده  رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان



اخباراخبار

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: برنامه های 
سازمان جهت س��فر ایمن و آرام برای تمامی مسافران داخل و خارج استان 
به سمت هوشمندس��ازی حرکت می کند. محمد رضا آقاباباگليان افزود: به 
 طور متوسط روزانه 4 هزار نفر مسافراز طریق 5  پایانه شهر اصفهان جابه جا

 می ش��وند که با توجه به حجم باالی رفت و آمد مس��افران، س��عی بر ارایه 
خدمات مطلوب به مس��افران داش��ته ایم. وی ادامه داد: در صدد هستيم تا 
محلی را به عنوان دپوی اتوبوس های خارج ش��هری در نظ��ر بگيریم تا در 
آنجا اقدامات فنی را انجام دهند و در پایانه ها فقط برای پياده و سوارکردن 
مسافران مس��تقر ش��وند. وی به هوشمندس��ازی فروش بليت به مسافران 
 اش��اره و اظهارکرد: اینترنتی و هوش��مند ش��دن فروش بليت شرکت ها با  
هماهنگی های مربوطه انجام شده است. آقاباباگليان گفت:  همچنين طبق 
هماهنگی های انجام شده با سازمان حمل و نقل جاده ای استان، مقرر شده 
تا از فضاهای پارک سوارهای شهری و ایستگاه های BRT برای سوار و پياده 
شدن مسافران خارج از شهر ، در ساعات خارج از پيک مسافر استفاده کنيم.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: برداشت زردآلو از اواخر 
 اردیبهش��ت ماه در مناطق معتدل اصفهان آغاز شده و پيش بينی می شود 
15 هزارتن زردآلو در این استان توليد و برداشت شود.احمد رضا ریيس زاده 
با اعالم این خبر، اضافه کرد: پيش بينی می شود ميزان برداشت این محصول 
در س��ال جاری به 15هزار تن برسد.وی سطح زیر کش��ت زردآلو در استان 
اصفهان را دو هزار و 230 هکتار اعالم کرد و افزود: از این ميزان دو هزار هکتار 
بارور می باشد. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان از نوری، کتانی، 
آصفی، شکر پاره و قيسی به عنوان عمده ارقام زردآلوی این استان نام برد. 
به گفته وی، سرمای دیر رس بهاره امسال از جمله عوامل کاهش 20 درصد 

ميزان توليد این محصول در استان اصفهان است.

مدیر عامل سازمان قطارشهری اصفهان اعالم کرد: در جهت افزایش 
خدمت رس��انی به همش��هریان فهيم اصفهانی قطار نهم وارد مترو 
اصفهان ش��د. ش��عرباف افزود : با ورود قطار جدید به مترو اصفهان 
که شامل 5 واگن اس��ت تعداد قطار های آماده بهره برداری در مترو 

اصفهان به 9 رام رسيد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان اعالم کرد: در حال حاضر 3 
رام قطار دیگر در کشور چين در حال تست می باشد و در صورتی که 
تست های آن با موفقيت انجام ش��ود به صورت متوالی در نيمه اول 
سال جاری آماده حمل برای انتقال به اصفهان می شود . در صورت 
تامين اعتبار عالوه بر 3 قطار مذکور، 4 رام قطار دیگر تا پایان س��ال 
به ناوگان خط یک اضافه می شود و تعداد قطار های این خط تا پایان 
س��ال به 16 رام خواهد رسيد . وی در پاس��خ به سوالی در خصوص 
چرایی عدم کاهش سرفاصله زمانی حرکت قطارها علی رغم افزایش 
تعداد قطارها گفت : س��رفاصله زمانی حرکت قطارها در حال حاضر 
30 دقيقه است و کاهش این سرفاصله زمانی منوط به انجام فرآیند 
تحویل موقت قطارها از طرف ش��رکت مادر تخصصی می باشد و با 
توجه به مسئوليت ش��رکت مادر تخصصی در این خصوص تا زمان 
تحویل گيری از سوی آن شرکت ، امکان کاهش سرفاصله زمانی به 
جهت افزایش ميزان رضایت مندی ش��هروندان اصفهانی در فاز اول 

خط یک قطار شهری اصفهان وجود ندارد.

 یکي از آیين ه��اي قدیمي در آس��تانه ماه مبارک رمضان مراس��م 
چاوش��ی خواني بوده که ویژه ماه رمضان امس��ال در ب��ازار قيصریه 

اصفهان احيا می شود.
 مس��ئول امور فرهنگی موزه عصارخانه ش��اهی در ای��ن باره گفت: 
در زم��ان های گذش��ته یکی از رس��وم و آیين های م��ردم در زمان 
 فرارسيدن ماه مبارک رمضان اجرای چاوشی خوانی و نقالی بود که 
چاوش خوانان با حضور در بازارها و ميادین اصلي شهر با قرائت ابيات 

مذهبي و حماسي حلول ماه مبارک رمضان را نوید مي دادند.
مصطفی حيدری با بيان اینکه موزه عصارخانه ش��اهی، وابس��ته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اقدام به برگزاری آیين 
چاوشی خوانی در قالب دوره خوانی کرده است گفت: این مراسم تا 
27 خرداد در دو نوبت از س��اعت 10 تا 12 و 16 تا 18 در بازارهای 
منتهی به ميدان امام خمين��ی)ره( برگزار و همچنين بس��ته های 

فرهنگی نيز در طول مسير به مخاطبان داده می شود.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان:

سازمان پایانه ها
خدمات هوشمند ارایه می کند

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان پیش بینی کرد:

تولید و برداشت 15هزار تن زردآلو 
در استان اصفهان

مدیرعامل سازمان قطارشهری استان:

قطار نهم
وارد اصفهان شد

احیای آیین چاوشی خواني
ماه رمضان در اصفهان

پس از 20 س��ال مص��الی اصفه��ان قرار اس��ت ميزبان 
نمازگزارانی باش��د که تا کنون در گرما و سرما در ميدان 

نقش جهان نماز جمعه را برپا کرده اند.
این چندمين بار اس��ت که ق��ول و قرار بهره ب��رداری از 
مصالی اصفهان به مردم این ش��هر داده می شود و حاال 
روزش��مار برای برگزاری اولين نماز جمعه ماه رمضان در 

این مصلی تاریخی آغاز شده است.
 درهای مصلی به روی نمازگزاران باز می شود

کمت��ر از 2 روز دیگر قرار اس��ت درهای مصل��ی به روی 
نمازگزاران روزه دار گشوده ش��ود و چشم انتظاری چند 

ساله مردم به پایان برسد.
چند ماه اس��ت ک��ه مدی��ران ماه رمض��ان را ب��رای این 
 افتتاح در نظر گرفت��ه اند و حاال باید منتظ��ر ماند و دید 
 س��ر انجام مصل��ی، آم��اده پذیرای��ی از م��ردم اصفهان

  می ش��ود یا همچنان باید از آن به عنوان پروژه تاریخی 
نيمه کاره ای یاد کرد که همه چيز دس��ت به دس��ت هم 
داده تا نگذارد صدای اذان از این مکان به گوش برسد،اما 
با گفته های سيد یوسف طباطبایی نژاد قرار است از این 

هفته این قفل شکسته شود.
امام جمعه اصفهان جمعه گذشته از برگزاری اولين نماز 
جمعه ماه رمضان در مصلی خبرداد و عالوه بر تش��کر از 
دست ا ندر کاران پروژه مصلی از مدیریت شهری خواست 
تا وسيله حمل و نقل مناسب برای تردد آسان شهروندان 

به مصلی را تدارک ببينند.

 ۶۰ میلیارد تومان تا تکمیل مصلی
مدیرعامل مصالی اصفهان که می گوید مصالی اصفهان 
برای برگزاری نماز جمعه آماده است، فاصله 60 ميليارد 
تومانی این پروژه برای تکميل را هم فراموش نمی کند تا 
به صورت کامل در اختيار ش��هروندان قرار گيرد.ابراهيم 
پرچمی ميدان امام خمين��ی )ره( را از نظر امکانات قابل 
مقایسه با مصلی ندانست و ادامه داد: امکاناتی که برای این 
پروژه در نظر گرفته شده می تواند بخش عمده ای از نياز 
نمازگزاران از جمله سيستم گرمایشی و سرمایشی،مکان 
مسقف و سرویس های بهداشتی را برطرف کند.به گفته 
وی، در مصلی با وس��عت 27هزار متر مربع ظرفيت اقامه 

نماز بيش از 45 هزار نفر  است.
 مصلی برای اقامه نماز آماده است

معاون امور عمرانی اس��تانداری اصفهان دومين مدیری 
اس��ت که در ماه های گذش��ته قول برگزاری اولين نماز 
جمعه ماه رمضان را در مصلی داده است.محمد علی طرفه 
همکاری بخش خصوصی را علت سرعت گرفتن این پروژه 
دانس��ت و گفت:با بهره برداری از این طرح که 20 س��ال 
گذشته کلنگ آن به زمين خورده شهروندان از اقامه نماز 

در شرایط سخت ميدان نقش جهان آسوده می شوند.
 کمبود اعتبار، تکمیل مصلی را عقب انداخت

ریيس شورای شهر اصفهان هم مدتی پيش در بازدید از 
این پروژه اظهار اميدواری کرد که نماز مردم اصفهان در 
رمضان امسال در این مصلی که به عنوان پروژه تاریخی از 

آن یاد می کنند برگزار شود.
رضا امينی با فاخر خواندن این پروژه چندین ساله اصفهان 
پيش��رفت این طرح را قابل توجه دانست و افزود: کمبود 
اعتبار و تغيير اولویت ها باعث شد تا تکميل مصلی به درازا 
بکش��د. وی در پایان گفته های خود اضافه کرد: با انجام 
اقدامات در زمان مناسب به نظر می رسد این پروژه برای 
ماه رمضان آماده پذیرایی از روزه داران باشد تا شهروندان 
اصفهانی از برگزاری نماز در ش��رایط بهتر بيش��تر لذت 

ببرند.
 پروژه ای با اعتبارهای نصفه و نیمه دولتی

عمليات اجرایی پروژه س��اخت مصالی بزرگ کالنشهر 
اصفهان با ه��دف اقامه نماز جمعه و اج��رای برنامه های 
فرهنگی و مذهبی در جنوب این کالنشهر از سال 1374 
آغاز شده ،اما روندی کند را طی کرده است این پروژه که 
از ابتدا قرار بود با کمک های دولتی ک��ه نصفه و نيمه به 
این طرح رسيد ساخته شود عالوه بر اینکه از گستردگی 
بس��ياری برخوردار اس��ت و برخالف نياز اصفهان به این 

مکان، همچنان نيمه کاره مانده است.
اصفهان در بين کالنشهرهای ایران تنها شهری است که 
با توجه به جمعيت قابل توجه از داشتن مصلی بی نصيب 
مانده و مردم س��ال هاس��ت نمازهای مهم خود از جمله 
نمازهای جمعه، عيد فطر،عيد قرب��ان را در ميدان نقش 
جهان این شهر که شرایط مناسبی برای اقامه نماز ندارد 

برگزار می کنند.
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از22 تا 28 خرداد ماه؛

 اصفهان به استقبال
 سیزدهمین نمایشگاه قرآن می رود

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان عنوان کرد:

قسمتی از خیابان چهارباغ
دوچرخه رو می شود

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

طرح مرکز پایش پل های تاریخی
در دست بررسی است

سيزدهمين نمایشگاه قرآن همزمان با ایام ماه 
مبارک رمضان از تاریخ 22 تا 28 خردادماه در 
ساعات بازدید 17 تا 23، ميزبان عالقه مندان 

کالم وحی است.
این نمایش��گاه با حضور 139 مشارکت کننده 
 از اس��تان های ته��ران، اصفه��ان، ق��م،
  فارس و خراسان رضوی در فضایی به مساحت
  9 هزار مترمرب��ع در قالب چهار س��الن و در
  مح��ل نمایش��گاه های بين الملل��ی اس��تان

  اصفه��ان واق��ع در پ��ل شهرس��تان برگزار 
می شود. 

22 غرفه از نمایشگاه امسال به اداره فرهنگ و 
ارشاد استان اختصاص دارد.

بيش از 240 مجموعه، متقاضی شرکت در این 
دوره نمایشگاه بودند که ستاد نمایشگاه پس 
از مميزی و بررسی الزم، 139 مشارکت کننده 
را به عنوان شرکت کنندگان نهایی این رویداد 
تایيد ک��رد.25 درصد از مش��ارکت کنندگان 
 از مي��ان موسس��ات دولت��ی و غيردولت��ی، 

 20 درص��د در بخ��ش کت��اب و انتش��ارات،
 15 درصد در بخش هنر و ق��رآن، 10 درصد 
در بخش عفاف و حجاب، 15 درصد در بخش 
خانواده و سبک زندگی و 15 درصد در بخش 
س��ایت ها و نرم افزارهای قرآن��ی حضور پيدا 

کرده اند.
 این نمایش��گاه ب��ا ش��عار»اقتصاد مقاومتی،

 اقدام و عمل در پناه قرآن و عترت« در فضایی 
مزین به آی��ات آس��مانی ميزب��ان غرفه های 
متنوع��ی در زمينه ه��ای مذک��ور در کن��ار 
غرفه های مربوط به نس��خ خطی و قرآن های 
قدیمی، صحافی قرآن، پاسخگویی به سواالت 
شرعی، حفظ ارزش ها و آثار امام خمينی)ره(، 
نش��ر معارف، س��ایت های تبيان، راس��خون، 
خبرگ��زاری قرآنی ایکن��ا، مرک��ز تحقيقات 
رایانه ای ح��وزه علميه اصفه��ان، حوزه های 
علميه خواه��ران و ب��رادران اصفه��ان، خانه 
انقالب اسالمی و دفتر آیت اهلل مکارم شيرازی 

است.

معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداری اصفهان 
گفت: تا ماه آینده در راس��تای فرهنگ سازی 
دوچرخه سواری با انس��داد خيابان چهارباغ از 
ميدان امام حسين )ع( تا ميدان انقالب تردد 

خودروها محدود می شود.
عليرضا صلواتی با اشاره به سه شنبه های بدون 
خودرو در اصفهان اظهار داشت: این برنامه با 
هدف کاهش ترافيک در اصفهان اجرا می شود 
که شهردار اصفهان نيز با اجرای این طرح در 
سطح شهر این الگو را به صورت جهادی برای 
فرهنگ سازی دوچرخه سواری در شهر دنبال 

می کند.
وی افزود: س��ال های قبل اصفهان را به عنوان 
شهر دوچرخه می شناختند، اما حاال با ماشينی 
شدن زندگی این وس��يله حمل ونقل از ميان 
مردم رفته اس��ت و با این برنامه در نظر داریم 
در هر سه ش��نبه این الگو را در بين شهروندان 

یادآوری کنيم.
معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداری اصفهان 

بيان کرد: مدیران ش��هری ب��رای اجرای این 
طرح در روزهای سه ش��نبه الزام به اس��تفاده 
از دوچرخه در روزهای سه ش��نبه ش��ده اند تا 
این جریان به صورت مویرگ��ی در بين مردم 

نهادینه شود.
وی تاکيد کرد: تا ماه آینده با برنامه ریزی های 
فرهنگ س��ازی  ب��رای  گرفت��ه  ص��ورت 
دوچرخه س��واری با مس��دود ک��ردن خيابان 
چهارباغ از ميدان امام حس��ين )ع( تا ميدان 
انقالب ت��ردد خودروه��ا محدود می ش��ود و 
حمل ونقل به صورت دوچرخه در این خيابان 

انجام می گردد.
صلوات��ی خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن کار نباید 
نمادین شود و باید حرکت مردمی در راستای 
اس��تفاده از دوچرخ��ه ني��ز همراه آن باش��د 
و اگر دوچرخه س��واری در ش��هر توسعه یابد 
اتفاق خوبی در ش��هر افتاده که در این زمينه 
برنامه های آموزش��ی و متن��وع در نظر گرفته 

شده است.

مدیرکل مي��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: طرح پایش 
پل های تاریخی اصفهان آماده شده و در مرکز 
پایگاه های تاریخی ميراث فرهنگی در دست 

بررسی است.
 فری��دون الهياری درباره س��رانجام تش��کيل 
 پای��گاه پای��ش و حفاظ��ت از پل ه��ای

 تاریخی اصفهان اظهار داش��ت: کميته پایش 
پل ه��ای تاریخی تش��کيل ش��د و بر اس��اس 
دستور العمل تنظيمی به صورت منظم پل های 
تاریخی زاینده رود را از مبدأ در استان اصفهان 
تا مقصد به صورت مس��تمر مورد بررسی قرار 

داده است.
مدیرکل مي��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری اس��تان اصفهان درباره اختصاص 
بودجه برای حفاظت از پل های تاریخی استان 
بيان ک��رد: تاکنون ب��رای هر پل ب��ه صورت 
اختصاصی منابع بودجه پيش بينی می شود اما 
در صورت تشکيل پایگاه پایش پل های تاریخی 

بودجه آن از ردیف ملی تأمين می ش��ود. وی 
درباره وضعيت پ��ل چوبی اصفهان که چندی 
پيش آث��ار ت��رک در بدنه آن به وض��وح دیده 
می شد، خاطرنش��ان کرد: کارشناسان ميراث 
پل چوب��ی را به دقت پایش کردن��د و در حال 
حاضر این پل کنترل می شود.الهياری درباره 
عميق ش��دن ترک های پل چوب��ی گفت: در 
حال حاضر خطری این پل را تهدید نمی کند 
 و افزایش��ی در عم��ق ترک ه��ا ایجاد نش��ده

 است.
 11 پ��ل تاریخ��ی روی رود خان��ه زاینده رود 
 ق��رار دارن��د ک��ه از ای��ن تع��داد 10 پ��ل 
تاریخی به ثبت رسيده و هم اینک پرونده ثبت 
ملی پل اورگان به عن��وان یازدهمين و آخرین 
 پل تاریخی مراح��ل اداری خود را می گذراند.

  پل مارنان، پل س��ی و س��ه پل، پ��ل چوبی، 
 پ��ل خواج��و، پ��ل شهرس��تان و پ��ل ورزنه

 برخی پل ه��ای تاریخی رودخان��ه زاینده رود 
هستند.

نخستين همایش تخصصی آزمایشگاه های معادن 
و صنایع معدنی با محوریت آزمایشگاه های شرکت 
فوالد مبارکه در مجموع��ه فرهنگی باغ فردوس 

اصفهان برگزار شد.
 امير صالحی گفت: از آنجایی که ساالنه ميليون ها 
تن مواد اولي��ه و محصوالت ف��والدی در چرخه 
توليد محصوالت فوالدی، توليد و عرضه می گردد 
اطمينان از صحت عملک��رد فرآیندهای توليد و 
انطباق تم��ام فعاليت ها با اس��تانداردهای ملی و 
بين المللی، یکی از مهم ترین جنبه های توليد در 

این چرخه است.
وی اف��زود: در ای��ن چرخ��ه آزمایش��گاه ها ب��ا 
نمونه ب��رداری و انجام آزمون ه��ای تخصصی به  
منزله چش��م های صنع��ت عمل می کنن��د و به 
انطباق توليد با اس��تانداردهای ملی و بين المللی 
و دس��تيابی به کيفيت موردنياز مشتری کمک 
می نمایند. با نگاه به چش��م انداز س��ال 1404 و 
برنامه توليد 55 ميليون ت��ن فوالد و وجود بيش 
از 100 واحد تولي��دی کوچک و بزرگ در چرخه 

صنعت فوالد کشور، ایده  تشکيل انجمن تخصصی 
آزمایشگاه های معادن و صنایع فوالد را به وجود 

آورد.
مدیر آزمایش��گاه های ف��والد مبارکه با تش��ریح 
اهداف کالن این انجمن اظهار کرد: به اش��تراک 
گذاشتن امکانات آزمایش��گاهی و دانش فنی به  
صورت منطق��ه ای یا ملی با تش��کيل قطب های 
آزمایش��گاهی در جه��ت ارتقای س��طح کيفی 
واحدهای آزمایش��گاهی، ایجاد تعامل تخصصی 
بين آزمایش��گاه های مع��ادن و صنایع کش��ور، 
مرجع تخصصی به  منظ��ور انتق��ال دانش فنی 
آزمایش��گاه ها ب��ه طرح های توس��عه در س��طح 
ملی و همچنين ارتباط��ات بين المللی در جهت 
استفاده از فناوری های جدید و انتقال تجربيات و 
دانش در سطح ملی و بين المللی از جمله اهداف 
کالن این انجمن اس��ت. وی در ادامه به اقدامات 
صورت گرفته در خصوص تش��کيل این انجمن 
اشاره کرد و بيان داش��ت: جهت تشکيل انجمن 
آزمایش��گاه های معادن و صنایع فوالد، جلسات 

متعددی با مش��ارکت آزمایش��گاه های شرکت 
فوالد مبارکه، شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت 
سنگ آهن گل گهر، ش��رکت فوالد خوزستان و 
شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان برگزار شد و پس 
از تهيه پيش نویس اساسنامه و برنامه ریزی جهت 
برگزاری همایش آزمایشگاه های معادن و صنایع 

فوالد، سرانجام اولين همایش آن برگزار گردید.
مدیر آزمایش��گاه های فوالد مبارکه، اس��تقبال 
آزمایش��گاه های بخ��ش خصوص��ی و دولت��ی 
ش��رکت های فعال در معادن و صنعت فوالد را از 
این همایش مناسب ارزیابی کرد و گفت: افتتاح 
همایش با صحبت های فرزاد ارزانی معاون فناوری 
فوالد مبارکه انجام و با سخنرانی ریيس همایش و 
سخنرانانی از صنعت و دانشگاه ادامه یافت و در آن 
عمده مطالب سخنرانان در تحليل شرایط کنونی 
فوالد، لزوم اش��تراک اطالع��ات و تجربيات بين 
آزمایشگاهی برای صرفه جویی در زمان و کاهش 
هزینه ها و استفاده از توانمندی داخلی در تجهيز 

آزمایشگاه ها، مطرح شد.

ارج نهادن و گراميداش��ت ایام و مناس��بت های 
دینی و مذهبی و یاد بزرگان باید همراه با تالش 
و برنامه ریزی در جهت نش��ر و گسترش افکار و 

اندیشه های واال باشد.
 نماینده ولی فقيه و امام جمعه اصفهان در دیدار 
معاونان و اعضای س��تاد بزرگداش��ت هفته قوه 
قضایيه اظهار داش��ت: ارج نهادن و گراميداشت 
ایام و مناسبت های دینی و مذهبی و یاد بزرگان 
اگرهمراه با تالش و برنامه ریزی در جهت نشر و 
گسترش افکار و اندیشه های واال و مقدس ایشان 
نباشد، قطعا باعث فراموشی آرمان های ارزشی و 

انحراف از مسير تعالی خواهد شد.
آیت اهلل یوس��ف طباطبایی به خلوص نيت پاک 
و ساده زیس��تی ش��هيد بهش��تی )ره( اشاره و 
خاطرنشان س��اخت: هفته قوه قضایيه فرصتی 
مناس��ب برای شناساندن ابعاد ش��خصيت این 
شهيد بزرگوار به نس��ل جوان است و اميد است 
هرساله شاهد برگزاری مراسمی همراه با تالش 
در جهت شناس��ایی و به کارگيری اهداف عاليه 

بزرگانی همچون این شهيد و شهدای هفت تير 
باشيم.

در ابت��دای این دی��دار احم��د خس��روی وفا،  
ریيس کل دادگس��تری اس��تان نيز ب��ه برخی 
اقدامات مهم دس��تگاه قضایی اس��تان در سال 
گذشته اش��اره و بيان داشت: دس��تگاه قضایی 
استان با بهره گيری از الگوی ترسيم شده شهيد 
بزرگوارآیت اهلل دکتر بهشتی )ره( احيای حقوق 
عامه و دادرس��ی عادالنه را در دستور کار داشته 
و سعی نموده است علی رغم تمامی کمبودها با 

بهره گيری از ظرفيت ها در این راه گام بردارد.
وی گفت: برای نخس��تين بار در اصفهان مرکز 
کارآموزان قضایی و مجتمع قضایی ویژه خانواده 
راه اندازی شد و همچنين تالش برای جلوگيری 
از افزایش آمار ورودی س��اليانه پرونده و کاهش 
زمان 15 روزه رس��يدگی های محاکم را از اهم 
اقدامات دستگاه قضایی استان در سال گذشته 

عنوان کرد.
 در این دیدار که به منظور هماهنگی برنامه های 

بزرگداش��ت هفته قوه قضایيه و ش��هدای هفتم 
تير برگزار شد، آیت اهلل طباطبایی نژاد، نماینده 
ولی فقيه و امام جمع��ه اصفهان ضمن تبریک به 
مناس��بت حلول ماه مبارک رمض��ان و ضيافت 
الهی و گراميداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر 
هفتم تير سال 60 و در رأس آن ها شهيد واالمقام 
دکتر بهشتی )ره( بر لزوم توجه بيشتر به اهداف 
و آرمان های ب��زرگان دین و نخب��گان انقالب و 

نظام تأکيد کرد.

با حضور فوالدسازان مطرح کشور در اصفهان رخ داد؛

برگزاری نخستین همایش تخصصی آزمایشگاه های معادن و صنایع معدنی
امام جمعه اصفهان:

گرامیداشت ایام و مناسبت های دینی باید همراه با گسترش افکار واال باشد

دو روز مانده به عملی شدن وعده ها؛

شمارش معکوس برای برگزاری اولین نماز در مصالی اصفهان
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گوچی در راه لیگ هلند

رونمایی از گزینه جدید استقالل 
برای خط حمله

 باوئرمن: بازی های خانگی 
باعث توسعه بسکتبال می شود

رضا قوچان ن��ژاد که ب��ه کار خود در چارلت��ون پایان داده اس��ت به یک 
 تیم هلندی م��ی رود. در روزه��ای گذش��ته خبرهای مختلف��ی درباره 

رضا قوچان نژاد شنیده می شد.
 او که مدتی است به کار خود در تیم چارلتون پایان داده هنوز تیم ندارد. 
مقصد بعدی او لیگ های قطر، ایران، چین و آمریکا معرفی می شدند، اما 
این بازیکن به احتمال فراوان به لیگ هلند برمی گردد. قوچان نژاد از سوی 
یک باشگاه هلندی پیشنهاد در دست دارد و ترجیح می دهد به فوتبال خود 

در اروپا ادامه بدهد نه در ایران یا قطر.
پیش از این گفته می شد که قوچان نژاد به زودی به پرسپولیس می آید!

استقاللی ها در خط حمله خود نیم نگاهی نیز به محمد ابراهیمی، مهاجم 
سرعتی و گل زن تیم گسترش تبریز دارند.

 در حالی که عنوان می شود محمد ابراهیمی در تیم گسترش تبریز ماندنی 
شده و حتی اخبار رسمی از توافق این بازیکن با تراکتورسازی منتشر شد، 
اما از منابع نزدیک به باشگاه استقالل خبر می رسد که علیرضا منصوریان 
نیم نگاهی به جذب این بازیکن دارد و چه بس��ا اگر مه��ره های مورد نیاز 
خود را در خط حمله ب��ه خدمت نگیرد، این بازیکن س��رعتی و گل زن را 

آبی پوش کند.
 در همین راس��تا گویا خود ابراهیمی هم بی تمایل نیست که در فصل بعد 

با پیراهن استقالل به میدان برود.
ابراهیمی اواخر فصل گذش��ته اوج گرف��ت و گل های زی��ادی برای تیم 
گسترش زد و در نهایت نیز کار خود را با 11 گل در فصل به پایان رساند که 

این آمار نیز برای این مهاجم آمار بدی نبود. 

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران گفت: با قوانین جدید، تیم ملی ۲ بار در 
س��ال در خانه بازی خواهد کرد که به نظر من این یک حرکت مهم برای 

توسعه بسکتبال در ایران است.
درک باوئرمن، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران معتقد است که بازی های 
خانگی تیم ملی بسکتبال باعث توسعه این رش��ته می شود. در حالی که 
تقویم جدید فدراسیون جهانی بسکتبال ) فیبا (، برای بسیار از کشورها، 
سوال برانگیز است، سرمربی تیم ملی بس��کتبال ایران با آغوش باز از این 

تغییرات استقبال می کند.
فیب��ا در نظر دارد از ابتدای س��ال ۲017، سیس��تم برگزاری مس��ابقات 
 و رقابت های انتخابی خ��ود را تغییر ده��د که مهم ترین آنه��ا، برگزاری 
 جام جهانی در س��ال ۲019 به جای ۲018 اس��ت. رقابت ه��ای انتخابی 
جام جهانی از سال آینده و در 6 مرحله آغاز می شود که امسال شاهد ادغام 

تیم های اقیانوسیه و آسیا برای گرفتن سهمیه جام جهانی هستیم.
درک باوئرمن اما از اینکه تیم ملی ایران بعداز حدود10 سال در خانه بازی 

می کند، خوشحال است.
او پیش از دیدار دوستانه ش��اگردانش مقابل فیلیپین در این مورد گفت: 
قانون جدید برای هم��ه تازگی دارد پس همه باید ب��ه نوعی خود را با آن 
تطبیق دهند. در کل معتقدم که قانون جدید، خوب است چون تیم ملی 

برای هر کشوری بسیار مهم است. 
باوئرم��ن ادامه داد: تیم ملی ایران حدود10 س��ال اس��ت ک��ه در مقابل 
تماش��اگران ایرانی و در خانه بازی نکرده است و هواداران این تیم شانس 

دیدن قهرمانان خود را مدت هاست که از دست داده اند. 
حاال این قانون تغییر کرده است.

تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا ۲013 که در فیلیپین 
برگزار ش��د با حمایت ایرانی های حاضر در مانیل موفق به شکس��ت تیم 

میزبان شد و به مقام قهرمانی رسید.
سرمربی آلمانی تیم ملی ایران تصریح کرد: در حال حاضر، تیم ملی ۲ بار 
در سال در خانه بازی خواهد کرد و رسانه ها و هواداران می توانند از نزدیک 

تیم ملی را تماشا کنند. 
به نظر من این یک حرکت مهم برای توسعه بسکتبال در ایران است.

باوئرمن در ادامه گفت: بس��یاری از تیم های اروپایی که بازیکنان زیادی 
در NBA دارند با جدول مسابقات فیبا مشکل دارند چون NBA اجازه 
حضور بازیکنان را در تیم ه��ای ملی در جریان لی��گ نمی دهد. تیم ملی 
فرانسه که 8 بازیکن ش��اغل در NBA دارد، نمونه خوبی برای این قضیه 

است. 
فدراسیون جهانی به زودی برای این مشکل، راه حلی پیدا خواهد کرد.

  هافبک ذوب آهن که برای س��پری کردن خدمت س��ربازی ب��ه تراکتور
 ملحق شد، در صفحه اجتماعی اش نوشت: » با سالم خدمت همه پر شورا 
همه غیرتیا ... باشگاه ذوب آهن زحمات زیادی برای من کشیده که هیچ 

وقت فراموش نمي کنم و همیشه مدیون این باشگاه هستم.
اما یک وابس��تگي بین من و مردم خ��ون گرم و بافرهن��گ آذربایجان به 
 وجود اومده که حاضر نیستم به این راحتی از این مردم بگذرم و همیشه 
به ترک بودنم افتخار کردم و مي کنم. این اولین س��الی هس��ت که با دلم 
 برای فوتبالم تصمیم مي گیرم، دس��ت تک تک هوادارای فهیم تراکتور را 

می بوسم. یاشا تراکتور یاشا آذربایجان. «

عشوری: با دلم برای فوتبالم تصمیم می گیرم

سیری در دنیای ورزش

وضعیت مبهم بهترین حمله لیگ  انتخابات فدراسیون کاراته به تعویق افتاداعالم مبلغ پاداش ملی پوشان والیبال

بدون ش��ک خط حمله آتشین پرسپولیس در لیگ پانزدهم نه تنها موجب 
نایب قهرمانی این تیم بلکه موجب این شد که بار دیگر رنگ بازی هجومی 
را در فوتب��ال کش��ورمان به خوبی ببینی��م.50 گل زده در30 بازی و ثبت 
رک��ورد گلزن��ی در همه بازی های لیگ به جز ی��ک هفته، خط حمله تیم 
برانکو را به نقطه قوت این تیم تبدیل کرده بود. طوری که همه طرفداران 
دیگر خیال ش��ان از گلزنی نسبتا راحت شده بود و تنها دغدغه شان وضع 
بد دفاعی و دروازه بانی تیم بود. در فصل نقل و انتقاالت بعد از انتشار خبر 
جدایی احتمالی مهدی طارمی، موجی از نگرانی بین طرفداران پرسپولیس 
به راه افتاد. آنها اصال دوس��ت ندارند که آقای گل لیگ، تیم ش��ان را ترک 
کن��د. چون طارم��ی و علیپور زوج هجوم��ی هماهنگی را س��اخته بودند، 
طرفداران دوس��ت دارند این فصل هم همین زوج حفظ ش��ود. اما طارمی 
به نظر پیش��نهاد های بهتری دارد و هنوز تکلیف او کامال مشخص نیست. 
وحید امیری و کاوه رضایی دیگر گزینه هایی هس��تند که پرسپولیسی ها 
برای پر کردن جای خالی احتمالی طارمی سراغ آنها رفته اند. اما وضعیت 
کاوه رضایی که اصال مش��خص نیس��ت و وحید امیری هم به نظر خیلی به 
استقاللی ها نزدیک شده است. خبر نگران کننده بعدی این است که حتی 
ماندن امید عالیشاه هم در جمع سرخپوشان قطعی نیست. همه این عوامل 
دست به دست هم داده تا برای فصل جدید نگرانی طرفداران پرسپولیس از 
خط دروازه به خط حمله برسد. طاهری قول های زیادی به طرفداران داده 
ولی پرسپولیس��ی ها همچنان منتظر یک اتفاق ویژه هستند تا خیال شان 
برای فصل بعدی که در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارند، راحت شود.

رییس کمیته ملی المپیک میزان پاداش ملی پوشان والیبال را اعالم کرد و 
گفت: تا عرق بازیکنان خشک نشده، پاداش آنها را می دهیم.

کیومرث هاش��می در حاش��یه مراسم اس��تقبال از ملی پوش��ان والیبال با 
اش��اره به صعود تیم ملی والیبال ایران به رقاب��ت های المپیک گفت: این 
 افتخاری اس��ت که نصیب ورزش ما شده است زیرا کسب سهمیه المپیک 
 در رش��ته تیمی بسیار سخت اس��ت که با تالش ورزشکاران مان توانستیم 

به این امر دست پیدا کنیم.
وی اف��زود: ب��ا رفتن تیم مل��ی والیبال ای��ران به المپیک، یک رش��ته به 
 تعداد رش��ته های المپیکی ما اضافه ش��د زیرا در دور قبلی این مس��ابقات 
 با 13 رش��ته در مسابقات المپیک ش��رکت کردیم و با اضافه شدن والیبال 

با 1۴ رشته در این مسابقات شرکت خواهیم کرد.
همچنین تعداد کاروان ورزشی ایران به 59 نفر رسید که این تعداد رکورد 
دور قبل مس��ابقات را شکس��ت و البته امیدواریم که ب��ه این تعداد باز هم 

افزوده شود.
رییس کمیته ملی المپیک خاطرنش��ان کرد: این صعود باعث خوش��حالی 
مردم شد و حضور پرش��مار هواداران در فرودگاه نشانگر این موضوع است 

که چقدر صعود والیبال تاثیر داشته است.
هاشمی تصریح کرد: البته ما هم می خواهیم تا عرق بازیکنان خشک نشده 
در همی��ن فرودگاه پاداش آنها را بدهیم و از آنه��ا قدردانی کنیم. ما برای 
1۴ بازیکن برای هر کدام نفری10 میلیون تومان پاداش در نظر گرفتیم و 
1۲ میلیون هم برای فدراسیون در نظر گرفتیم و تقدیم آنها خواهیم کرد.

 با فرا رس��یدن ماه مب��ارک رمضان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراس��یون 
کاراته که گفته می ش��د در آستانه برگزاری است به زمان دیگری موکول 
شد. انتصاب طباطبایی سرپرست فعلی فدراسیون کاراته به عنوان مسئول 
مجموعه ورزش��ی آزادی احتمال برگزاری مجمع انتخاباتی را برای تعیین 

تکلیف مدیریت کاراته تا حد زیادی افزایش داد. 
حی��دری ک��ه از س��وی وزارت ورزش به عن��وان دبیر مجمع فدراس��یون 
کاراته انتخاب ش��ده گف��ت: تالش ما این بود که قب��ل از آغاز ماه مبارک 
 رمضان مجمع انتخاباتی کاراته را برگزار کنیم که به دلیل نرس��یدن تایید 

صالحیت ها این امر محقق نشد. 
وی اف��زود: ب��ا توجه به فرا رس��یدن م��اه مبارک رمض��ان و اینکه اعضای 
مجم��ع بای��د از شهرس��تان ها به ته��ران بیایند، این مس��ئله کمی کار را 
 دش��وار می کند. ب��ه همین دلیل برگ��زاری مجمع به بع��د از ماه مبارک 

موکول شد. 
ب��ا این وجود اهال��ی کاراته به این زودی ها نبای��د منتظر برگزاری مجمع 
انتخاب��ات باش��ند. بع��د از پایان ماه مب��ارک یعنی هفته س��وم تیرماه نیز 
مسئوالن ورزش کشور سرگرم تدارک حضور در بازی های المپیک هستند 

و بعید است زمانی برای برگزاری مجمع کاراته داشته باشند. 
کارات��ه رقابت های جهانی را در پیش دارد و تیم های رده س��نی پایه هم 
باید برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده شوند. با المپیکی شدن این رشته، 
به نظر می رسید که مسئوالن کاراته بیشتر نسبت به این رشته حساسیت 

نشان دهند.

 فرصت رویارویی با یکی از تیم های حاضر در مرحله نهایی یورو ۲016 در حالی 
به بهانه در دسترس نبودن برخی از ملی پوشان ایرانی از دست رفت که گذشت 
زمان نش��ان داد تنها س��ه بازیکن از ۲ فینالیس��ت جام حذفی در تاریخ مدنظر 

کروات ها در اختیار سرمربی تیم ملی نبوده اند.
 این روزها و به موازات آنکه رقبای آسیایی ایران برابر قدرت های اروپایی محک 
می خورند تیم ملی با تیم های درجه چندم اروپایی و آس��یایی مسابقه می دهد. 
این معضل البته به هیچ وجه تازگی ندارد و س��ال های س��ال است که دامن گیر 

 فوتبال ایران اس��ت. به خاطر همین اگر تیم ملی با صعود 
به جام جهان��ی توفیق اجباری دیدار با ب��زرگان را پیدا 
نکند فرصت مالقات دوستانه با تیم های تراز اول فوتبال 
دنیا تقریبا هر یک دهه یک بار به فوتبال ایران دس��ت 
می دهد تا آنچه ک��ه برای برخی رقبای آس��یایی مثل 

کره جنوبی و ژاپن مرتبا اتفاق 
می افت��د حس��رت دائمی 

فوتبال ایران باشد.
این بی نصیبی ناش��ی از مش��کالتی 
اس��ت که بعضا از کنترل فدراسیون 
فوتبال هم خارج اس��ت، اما با وجود 

همه محرومیت ها و محدودیت ها هر از گاهی دری به تخته می خورد و ش��رایط 
رویارویی با یک تیم به نسبت مطرح فراهم می شود. اما اتفاقی که در چند سال 
اخیر در چند نوبت تکرار شده آن اس��ت که برخالف امکان بالقوه مصاف با یک 
 حریف نس��بتا خوب آن بازی تدارکاتی به خاطر مخالف س��رمربی تیم ملی لغو 
 شده اس��ت. آخرین نمونه از این دس��ت هم دیدار با کرواس��ی بود که به دلیل 

 ملی پوش��ان ایرانی لغو ش��د در دس��ترس نب��ودن تع��دادی از 
از تیم های حاضر در مرحله تا فرصت دی��دار با یکی 
از دست برود.نهایی ی��ورو ۲016 
ن  ش��ا ذوب آه��ن و اس��تقالل ملی پو

و تع��دادی از لژیونرهای 
ش��اغل در لی��گ قط��ر 
بازیکنانی بودند که کارلوس 
کی روش به بهان��ه در اختیار 
نداش��تن آنها بازی با کرواس��ی را 
لغو کرد. آن زمان مش��خص بود که با توجه به مش��غله آسیایی 
ذوب آهن در لی��گ قهرمانان چاره ای جز برگ��زاری فینال جام 
حذفی در حوالی دهم خردادماه نیس��ت و ای��ن دقیقا همان 
 تاریخی بود ک��ه کروات ها ب��رای برگزاری دیدار دوس��تانه 

با ایران پیشنهاد داده بودند. آنچه اما آن زمان کسی از آن اطالع دقیقی نداشت 
این بود که مرد پرتغالی چه تعداد بازیکن از ۲ تیم فینالیست جام حذفی به تیم 
ملی دعوت خواهد کرد. درباره برنامه برخی از لژیونرها هم ابهاماتی وجود داشت 
و همه اینها مزید بر علت شد تا کس��ی مرد پرتغالی را برای لغو دیدار با کرواسی 

سرزنش نکند زیرا به نظر می رسید که چاره ای جز این کار نیست.
کی روش اما در مجموع تنها س��ه بازیک��ن ذوب آهن و اس��تقالل را به تیم ملی 
فراخواند و همین س��ه نفر را هم در ادامه با این توجیه که بازیکنان خسته این ۲ 
تیم در این مقطع به کار او نمی آیند، خط زد. به ای��ن ترتیب، تیم ملی در غیاب 
ملی پوشان ۲ تیم فینالیست جام حذفی مهیای رویارویی با مقدونیه و قرقیزستان 
شد. از س��وی دیگر و برخالف آنچه که گفته می شد همه لژیونرها اعم از آسیایی 

و اروپایی از چند روز قبل از این تاریخ خود را به اردوی تیم ملی رسانده بودند. 
 به عب��ارت دیگر، در ص��ورت پابرجا ماندن دیدار با کرواس��ی غایب��ان تیم ملی 
در نهایت همان سه بازیکن ذوب آهن و اس��تقالل بودند که حضور نداشتن شان 

توجیه مناسبی برای لغو این مسابقه جذاب به نظر نمی رسید.
حال س��وال کلیدی از کارلوس کی روش که از یک طرف منتقدان خود را نادان 
می نامد و از طرف دیگر خواهان شفاف س��ازی رسانه هاست این است که آیا لغو 
بازی با کرواس��ی به بهانه در اختیار نداشتن برخی ملی پوشان به راستی تصمیم 

قابل دفاعی بوده است؟

لنز دوربین

در حالی که این روزها اخبار ورزش��ی به انتقال های میلیاردی فوتبال ایران اختصاص دارد کسی از بانوان المپیکی ایران 
 خبری نمی گیرد.  ایران برای نخس��تین بار در تاریخ المپیک ش��اید از سوی بانوان ورزش��کار صاحب مدال شود. ایران 
 در این دوره از المپیک رکورد شکنی کرده و 9 بانوی نماینده دارد. یکی از این

9 نماینده که اتفاقا ش��انس کسب مدال هم هست کس��ی نیست جز نجمه 
خدمتی دختر طالیی تیراندازی ایران. خدمتی ۲0 ساله بدون امکانات مناسب 
و بدون اردوهای مناسب با المپیک تمرین می کند تا بتواند رویای کسب مدال 
در المپیک را تعبیر کند. همین شرایط را سایر ملی پوشان المپیکی هم دارند. 
بر خالف والیبالی ها کس��ی المپیکی ش��دن نجمه خدمتی را چندان جدی 
نگرفت، اما این دختر ۲0 س��اله از سوی سایت رس��می المپیک ۲016 یکی 
 از شانس های کس��ب مدال در تفنگ بادی معرفی شده است. نجمه خدمتی 
با کسب نشان طالی تیراندازی تفنگ بادی ده متر بانوان در بازی های آسیایی 
۲01۴ در اینچئون کره جنوبی نخستین طالآور ایران در این بازی ها لقب گرفت 

و از آن زمان در ورزش ایران به نام مطرحی تبدیل شد. 

سعید احمدی از سوی سرمربی تیم ملی انگلیس و فدراسیون این کشور برای حضور در سمینار آموزشی کاراته به انگلیس 
 دعوت شد. سعید احمدی، دارنده مدال طالی مسابقات کاراته جهانی آلمان که این روزها در اردوی تیم ملی حضور دارد، 

 از س��وی س��رمربی تیم ملی انگلیس و فدراسیون این کش��ور برای حضور 
در سمینار آموزشی کاراته به انگلیس دعوت شد. 

 مس��ئوالن فدراس��یون کاراته انگلیس با ارس��ال دعوت  نامه ای به احمدی 
 از او برای برگزاری س��مینار آموزشی و حضور در بیس��تمین دوره مسابقات

 بین المللی انگلیس دعوت کردند. احمدی طی چند روز آینده پاسخ قطعی 
را به مسئوالن فدراسیون کاراته انگلیس اعالم خواهد کرد. 

هر چند که وی در حال حاضر جزو اردونشینان تیم ملی است و برای حضور 
 در مس��ابقات جهانی اتریش تمرین می کن��د.  طی چند روز گذش��ته نیز، 
باشگاه لیدز انگلیس با ارس��ال   نامه ای به ذبیح ا... پورشیب کاپیتان تیم ملی 
کاراته ایران از او برای برگزاری سمینار آموزشی به انگلیس دعوت کرده بود، 

اما وی به دلیل حضور در اردوهای تیم ملی انصراف خود را از حضور در این سمینار اعالم کرد.

 کاراته کای تیم ملی ایران به انگلیس دعوت شدآرزوی کسب مدال با کمترین امکانات

 حض��ور در یورو رویای هر بازیکنی اس��ت. یورو ۲016 
در فرانس��ه برگزار خواهد شد و قاره سبز خود را آماده 

یک شوی فوتبال هیجان انگیز و حساس می کند.
یورو ۲016 از ۲1 خرداد در فرانس��ه ش��روع می شود. 
در ای��ن گزارش می خواهیم ب��ه بازیکنانی بپردازیم که 

بیشترین حضور در رقابت های یورو را داشتند.
ادوین فان درسار، هلند

 ۲008 و   ۲00۴  ،۲000  ،1996 ه��ای  دوره  در  او 
 ج��ام ملت ه��ای اروپ��ا حض��ور داش��ت و در مجموع

16 بار پیراهن الله های نارنجی را بر تن کرد بدون آنکه 
بتواند جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

لیلیان تورام، فرانسه
او یک��ی از ارکان اصلی تیم ملی فوتبال فرانس��ه بود و 

در س��ال های 1996، ۲000، ۲00۴ و ۲008 پیراه��ن 
 خ��روس ه��ا را بر تن ک��رد و در مجم��وع 16 بازی در 

رقابت های یورو به میدان رفت و یک بار قهرمان شد.
ایکر کاسیاس، اسپانیا

س��نگربان اسطوره ای تیم ملی فوتبال اسپانیا، روزهای 
خوب��ی را س��پری نم��ی کن��د، ام��ا یکی از مس��افران 
فرانس��ه ب��رای الروخا اس��ت و این ش��انس را دارد که 
به تع��داد حضورهای خود در یورو اضاف��ه کند. او 1۴ 
 ب��ازی پیراهن تی��م ملی اس��پانیا را در ای��ن رقابت ها 

به تن کرده و دو بار جام را به خانه برده است.
کریستیانو رونالدو، پرتغال

ب��ازی   1۴ پرتغ��ال  فوتب��ال  مل��ی  تی��م   س��تاره 
در دوره های مختلف یورو به میدان رفته است. نخستین 

 حض��ور رونالدو در یورو به س��ال ۲00۴ برمی گردد که 
به نایب قهرمانی دس��ت پی��دا کرد. او در یورو ۲008 و 
۲01۲ هم به میدان رفته و  قرار اس��ت در یورو ۲016 

بازی کند، اما تاکنون جامی نبرده است.
فیلیپ الم، آلمان

کاپیتان ژرمن ها بعد از جام جهانی ۲01۴ از بازی های 
 مل��ی خداحافظی کرد. او س��ابقه حضور در س��ه یورو 
در سال های ۲00۴، ۲008 و ۲01۲ را در کارنامه دارد، 
اما نتوانس��ت قهرمانی را کسب کند. او هم با 1۴ بازی 

حضور در یورو را تجربه کرده است.
لوییس فیگو، پرتغال

س��تاره پیش��ین تیم ملی فوتبال پرتغال، تجربه حضور 
در ی��ورو 1996، ۲000 و ۲00۴ را دارد، ب��دون آنک��ه 

 بتوان��د عن��وان قهرمانی را ب��ه دس��ت آورد. فیگو هم
 1۴ بازی حضور در یورو را تجربه کرده است.

نونو گومژ، پرتغال
 بازیکن��ی دیگ��ر از فوتبال پرتغ��ال که او ه��م 1۴ بار 
با پیراه��ن تیم ملی فوتبال در ی��ورو ۲000، ۲00۴ و 

۲008 به میدان رفته است.
لوکاس پودولسکی، آلمان

پیراه��ن  ب��ا   ۲00۴ و   ۲000  ،1996 یوروه��ای   در 
تیم مل��ی فوتبال آلمان به میدان رف��ت و بزرگ ترین 
افتخار او در این رقابت ها، کسب نایب قهرمانی است. او 
هم در 1۴ بازی پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کرد.

زین الدین زیدان، فرانسه
قهرمان��ی  پیش��ینه  ک��ه  فرانس��ه  فوتب��ال   اس��طوره 
در یورو۲000 را در کارنامه دارد، جزو بازیکنانی اس��ت 

که 1۴ بازی حضور در یوروها را تجربه کرده است.
جانلویجی بوفون، ایتالیا

اس��طوره آتزوری در خط دروازه این شانس را دارد که 
ب��ه رکورددار حضور در یوروها تبدیل ش��ود. او تاکنون 
 در 13 ب��ازی ب��رای آت��زوری در جام ملت ه��ای اروپا 
به میدان رفته اس��ت و با توجه به آنکه در یورو ۲016 
ه��م در ترکی��ب اصلی قرار می گیرد، م��ی تواند تعداد 

حضورهای خود را باال ببرد. 
او در دوره قبل به نایب قهرمانی دست پیدا کرد.

باستین شواین اشتایگر، آلمان
س��تاره ژرمن ها در 13 بازی پیراهن تیم ملی کشورش 
ت��ن  ب��ر  را   ۲01۲ و   ۲008  ،۲00۴ ه��ای  دوره   در 
کرده اس��ت بدون آن که قهرمان شود. او این شانس را 
دارد که در یورو ۲016 ه��م پیراهن تیم ملی آلمان را 
بر تن کند و در غیاب فیلیپ الم، او بازوبند کاپیتانی را 

بر بازو خواهد بست.

بازیکنانی  که بیشترین حضور را در یورو داشتند 

لغو بازی بزرگ به خاطر سه نفر؟

سوالی که کی روش باید پاسخ دهد
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دانستنی های جالبهایالیت

و چه جراتی پیدا می کند انسان وقتی در می یابد دوستش دارند. 
زیگموند فروید

در بازی وقتی بسیار خواهی آموخت که حریفت توان شکست تو را داشته 
باشد. 

ریچارد باخ
من فکر می کنم همه چیز را باید به اندازه خورد ... حتی غصه را!

 آلبادسس پدس
همیشه آنچه که درباره  من می دانی باور کن، نه آنچه پشت سر من شنیده 

ای. من همانم که دیده ای، نه آنکه شنیده ای!
 چارلی چاپلین

کسی که هدفی روشن داشته باشد حتی در ناهموارترین راه ها به جلو می 
رود و شخص بدون هدف در هموارترین راه ها نیز پیشرفتی نخواهد داشت. 
توماس کارالیل

کسی که چرایی زندگی را یافته با هر چگونه ای خواهد ساخت.
فردریش نیچه

کسانی که فکر می کنند مرگ بدترین اتفاق است، هیچ چیز درباره  زندگی 
نمی دانند.

سومانک کید
من به هیچ وجه چیزی را مسخره نمی کنم. این قدرت را دارم که به چیزی 

که نمی توانم درک کنم احترام بگذارم.
 هاینریش بل

زمان بهترین آموزگار است. افسوس که تمامی شاگردانش را می کشد! 
هکتور برلیوز

شجاعت یعنی اینکه از همه چیز تا حد مرگ بترسید، اما اسب تان را زین 
کرده باشید و حاضر و آماده برای تاختن باشید. 

جان وین
فکر می کنم اصوال آدم باید کت��اب هایی بخواند ک��ه گازش می گیرند و 

نیشش می زنند.
 فرانتس کافکا

بزرگی و عظمت یک مرد به میزان ثروتی که به دست آورده، نیست؛ بلکه 
در درستی و توانایی او بر تاثیرگذاری مثبت روی محیط پیرامونش است.  
باب مارلی

اگر به راستی جویای حقیقت هستید، ضرورت دارد که حداقل یک بار در 
زندگی تا آنجا که امکان دارد به همه چیز، شک کنید. 

رنه دکارت

شادی یعنی ...

شادی یعنی
موبایلتو خاموش کنی.

بهترین خواهر دنیا رو داشته باشی.
یه دوست مثل خودت داشته باشی.

وقتی یه نفر بگه الغر شدی.
یه جشن سالگرد دو نفره.

کسی رو که عاشقشی  ببخشی.
یه جعبه شکالت.

روز امتحان استرس نداشته باشی.
یه استراحت چند دقیقه ای وسط کار طوالنی و خسته کننده.

باد کولر توی یه روز گرم.
باب اسفنجی.

تصادفا چیزی رو که خیلی وقت پیش گم کردی  پیدا کنی.
اهالی خونه منتظر برگشتنت باشن.
نگاه کردن به خوابیدن یه فسقلی.

دیدن عکس شخص مورد عالقه ات.
وقتی بهش احتیاج داری کنارت باشه.

مشکالتت رو حل کنی.
روز تولدت.

به یکی فکر کنی و همون موقع بهت پیام بده.
به مامانت کمک کنی و لذت رو توی نگاهش ببینی.

دور ریختن غم و غصه.
داداشت داماد بشه.

دوستی چندین و چند ساله.
سرعت اینترنت باال.

یه نفس راحت بعد از آخرین امتحان.
کل کل قبل از شروع فوتبال.

روی شیشه بخار گرفته نقاشی بکشی.
وان آب گرم بعد از یه روز خسته کننده.

شش صبح بیدار بشی و بفهمی جمعه اس و باز بخوابی.

تصاویر مفهومی

جواب معمای 1877معمای 1879
حکیم باش��ی توی مطبش نشس��ته بود و بیماران را معاینه می کرد.ناگهان صدای 
آه و ناله  بیماری از پشت در به گوشش رسید.حکیم باش��ی به این آه و ناله ها عادت 
 داش��ت. بنابراین توجهی نکرد و به کارش ادام��ه داد.اما آه و ناله ه��ر لحظه بلند تر

 می شد.حکیم باشی به اتاق انتظار رفت تا ببیند این بیمار بیچاره کیست که این قدر 
سر و صدا به راه انداخته است.پش��ت در،عده  زیادی صف کشیده بودند تا نوبتشان 
 ش��ود.اما همان بیمار بد حال می خواس��ت خ��ارج از نوبت معاینه ش��ود.او آن قدر

 بد حال بود که بیماران دیگر اجازه دادند بدون نوبت نزد حکیم باشی برود.بیمار وارد 
 شد و حکیم باش��ی به او گفت:خوب!بگو ببینم چه دردی داری که این همه آه و ناله 

می کنی؟
بیمار:حکیم باشی به دادم برس.هم موی سرم درد می کند و هم معده درد دارم.

حکیم باشی با تعجب گفت: موی سرت؟!من برای معده ات می توانم کاری کنم، اما 
موی سرت…….

بیمار: معده ام که مهم نیست.فکری برای موی سرم کن.

 حکیم باش��ی او را خواباند و معاینه اش کرد.دلش مانند سنگ س��فت شده بود ،اما 
مو هایش حالت معمولی داشت.

حکیم باشی: فکر می کنم غذای ناجوری خوردی؟
بیمار: نه حکیم باشی.صبح زود کمی گرسنه ام بود و کمی غذا خوردم.

حکیم: خوب چه خوردی؟حتما به نان تازه و پنیر اعال رسیدی و پر خوری کردی!
بیمار: نه …این طور نیست.صبح زود،زنم نان می پخت و بچه ام گریه می کرد.زنم 
رفت به بچه برسد که نان ها س��وخت.دلم نیامد آن ها را دور بریزم . نشستم و دومن 
نان سوخته را خوردم.معده ام به سوزش افتاد،انگار معده ام آتش گرفته بود.رفتم و 

دو من یخ هم خوردم.
 حکیم با خن��ده گفت:من که نمی دانم چ��ه دارویی به تو بدهم.نه ناخوش��ی ات به 

نا خوشی آدم می ماند،نه غذایت به غذای آدمیزاد!
 از آن ب��ه بعد،به کس��ی ک��ه رفت��ار و اخالقش ب��ا دیگران تفاوت داش��ته باش��د 

می گویند:»نه نا خوشی اش به نا خوشی آدم می بره،نه غذاش به غذای انسان.«

معم��ا ی پنج��م : از االن به بعد س��بک 
سواالت یکم فرق می کنه .شما باید بگید 
پنج تا فیل چطوری می تونند س��وار یک 

ژیان بشن ؟
معما ی شش��م : چه طوری س��ی تا فیل 

سوار یک بنز میشن ؟
معمای  هفت��م : خوب حاال ماش��ین ها 
رو فراموش کنید و بگی��د که چه طوری 
امکان داره یک برگ از درخت بیفته روی 

یک سوسمار و سوسمار له بشه ؟

جواب معمای  اول : یک دونه فیل از روی 
زمین کم میشه .

جواب معما ی دوم : خ��وب معلوم دیگه 
سه دونه فیل از روی زمین کم میشه.

جواب معما ی س��وم : پنج تا فیل از روی 
زمین کم نمیش��ه چون که دیگه خیلی 

سنگین شده و درخت میشکنه .
جواب معما ی چه��ارم : منتظر می مونه 
پاییز بشه بعد سوار یک برگ می شه میاد 

پایین ) بی نمک هم خودتی !!! (

معماهای فیلی طنز نه نا خوشی اش به آدم می بره،نه غذاش 

دل نوشته

عزیز من! 
از این ک��ه می بین��ی با این همه مس��ئله برای س��خت 
 اندیش��یدن، هنوز و باز، همچون کودکان سیر، غشغشه 
 می زنم، ب��اال می پرم، ماش��ین های کوک��ی را کف اتاق

 می ُسرانم، با بادکنک بادآلویی که در گوشه ای افتاده بازی 
می کنم و به دنبال حرکت های س��اده لوحانه و ولگردانه 
اش، ولگردانه و ساده لوحانه می روم تا باز آن را از خویش 
برانم، و ناگهان به سرم می زند که باالرفتن از دیوار صاِف 
صاف را تجربه کنم، گر چه هزاران ب��ار تجربه کرده ام، و 
 با سرک کش��یدن های پیوس��ته و عیارانه به آشپزخانه،

دلگی ه��ای دائمی ام را نش��ان می ده��م، و نمک را هم 
قدری نمک می زنم تا قدری ش��ورتر شود و خوشمزه تر، 
مرا سرزنش مکن، و مگو که ای پنجاه ساله مرد! پس وقار 

پنجاه سالگی ات کو؟

نه...
همیش��ه گفته ام و باز می گویم، عزیز م��ن، کودکی ها 
را به هیچ دلی��ل و بهانه ، رها مکن، که ورشکس��ت ابدی 

خواهی شد...
آه که در کودکی، چه بی خیالی بیمه کننده ای هست، و 

چه نترسیدنی از فردا...
بانوی من!

مگر چه عیب دارد که انس��ان، حتی در هشتادس��الگی 
هم الک دولک بازی کند، و گرگم به هوا، و قایم باش��ک، 
و اََکردوِکر، و تاق یا جفت، و » نان بیار کباب ببر « و » اتل 
متل « ...جدا  مگر چه عیب دارد؟ مگر چه خطا هست در 
این که برای چیدن یک دانه تمشک رسیده که در البالی 
شاخه های به هم تنیده جا خوش کرده است، آن همه تیغ 

را تحمل کنیم؟

مگر کجای قانون به هم می خورد، اگ��ر من و تو  و جمع 
بزرگی از یاران و همس��ایگانمان، در یک روز زرد پاییزی 
صدها بادبادک رنگین را به آسمان بفرستیم و کودکانه به 

رقص های خالی از گناهِ آنها نگاه کنیم؟
بادبادک ها، هرگز ندیده ام که ذره ای از شخصیت آدم ها 

را به مخاطره بیندازند.
باور کن!

اما شاید، طرفداران وقار خیال می کنند که بادبادک بازی 
ما، صلح جهان��ی را به مخاطره خواه��د انداخت و تعادل 
اقتصاد جهانی را  و عدل و انصاف و مساوات جهانی را...بله؟

بانوی من! این را همه می دانند آنچه بد است و به راستی 
 بد اس��ت، چرک منجمد روح است و واس��پاری عمل به 

عقده ها، نه هواکردن بادبادک ها...
ای کاش صاحبان انبارهای چرک منجم��د و دارندگان 
عقده های حقارت روح نیز مثل همگان بودند. آن وقت، 
فکرش را بکن که چه بادبادک بازی عظیمی می توانستیم 

در سراسر جهان به راه بیندازیم  و چقدر می خندیدیم...
بشنو، بانوی من!

برای آن که لحظه هایی سرش��ار از خلوص و احس��اس و 
عاطفه داشته باشی، باید  چیزهایی را از کودکی با خودت 

آورده باشی؛ و گهگاه، کامال سبکسرانه رفتار کرده باشی.
انسانی که یادهای تلخ و شیرینی را  از کودکی ، در قلب و 
روح خود نگه ندارد و نداند که در برخی لحظه ها واقعا باید 
کودکانه به زندگی نگاه کند ، شقی و بی ترحم خواهد شد...

حبیب من!
هرگز از کودکی خویش آن ق��در فاصله مگیر که صدای 
فریادهای ش��ادمانه اش را نش��نوی، یا صدای گریه های 

مملو از گرسنگی و تشنگی اش را...
اینک دس��ت های مهربانت را به من بس��پار تا به یاد آنها 

بیاورم که چگونه باید زلف عروسک ها را نوازش کرد...

پسر کوچکی در مزرعه ای دوردست زندگی می کرد. هر روز صبح قبل از طلوع خورشید از 
خواب برمی خاست و تا شب به کارهای سخت مشغول بود.

هم زمان با غروب خورشید از نرده ها باال می رفت تا کمی استراحت کند.
در دوردست ها خانه ای با پنجره هایی طالیی همواره نظرش را جلب می کرد و با خود فکر 
می کرد چقدر زندگی در آن خانه با آن وسایل ش��یک و مدرنی که باید داشته باشد لذت 

بخش و عالی خواهد بود.
پسر با خود می گفت: اگر آنها قادرند پنجره های خود را از طال بسازند پس سایر اسباب خانه 

حتما بسیار عالی خواهد بود.
باالخره یک روز به آنجا می روم و از نزدیک آن را می بینم.

یک روز پدر به پسر گفت: به جای او کارها را انجام می دهد و او می تواند در خانه بماند.
پسر هم که فرصت را مناسب دید غذایی برداشت و به طرف آن خانه و پنجره های طالیی 

رهسپار شد.
راه بسیار طوالنی تر از آن بود که تصورش را می کرد.

بعدازظهر بود که به آنجا رسید و با نزدیک شدن به خانه متوجه شد که از پنجره های طالیی 
خبری نیست و درکمال حیرت  خانه ای رنگ و رو رفته  با نرده های شکسته دید.

به سمت در قدیمی رفت و آن را به صدا درآورد.
پسر بچه ای هم سن خودش در را گشود.

سوال کرد ؛ آیا او خانه پنجره طالیی را دیده است یا خیر؟
پسرک پاسخ مثبت داد و او را به سمت ایوان برد.

درحالی که آنجا می نشس��تند نگاهی به عقب انداختند و در انتهای همان مس��یری که 
 طی کرده بود ، هم زمان با غروب آفتاب، خانه خودش��ان را دی��د که با پنجره های طالیی

 می درخشید.

کشور ایسلند ارتش ندارد و صلح طلب ترین کشور دنیاست.
ساخت ساحل نرماندی در فیلم »نجات سربازان رایان« به تنهایی 

12 میلیون دالر هزینه داشت.
پلیس تایلند کسانی را که در حالت مستی رانندگی کنند به یک 

ماه کار اجباری در سردخانه اجساد جریمه می کند.
سرعت شبکه اینترنت ناسا 13000 برابر سرعت کاربرهای عادی 
شبکه اینترنت آمریکا ست. این س��رعت معادل 91 گیگابایت بر ثانیه 

است.
از بین تمام خطوط باستانی ایرانی )میخی، مانوی، ایالمی، پهلوی، 

اوستایی و ...( فقط خط میخی از چپ به راست نوشته می شود.
از هر 50000 پنگوئن، یک پنگوئن با رنگ قهوه ای متولد می شود.

جسیکا کالس، اولین شخصی است که باوجود معلولیت، موفق به 
دریافت گواهینامه خلبانی شده است.

بیل گیتس در سال 1997 با کمک 150 میلیون دالری به شرکت 
اپل مانع از ورشکستگی این شرکت شد.

هورمون رشد بدن فقط در ساعات خواب تولید می شود.
دلفین ها برای هم اسم می گذارند و به هنگام نیاز یکدیگر را صدا 

می زنند.
مغز مردان 10 درصد بزرگتر از مغز زنان است؛ اما زنان در استفاده 

از مغز خود بهتر عمل می کنند.
قطر شاهرگ انسان 6 میلیمتر است.

نعناع سکسکه و تنگی نفس را شفا می دهد.
در یک سانتی متر از پوس��ت ش��ما 12 متر عصب و 4 متر رگ و 

مویرگ وجود دارد.
بیشترین ضربان قلب را قناری ها با 1000 بار در دقیقه دارند.

در طوفان ش��ن کویر بین 60 ت��ا 200 میلیون تن ش��ن جابه جا 
می شود.

فقط قورباغه های نر قور قور می کنند.
طبیعت س��یاره اوران��وس برخ��الف زمی��ن دو قطب��ش گرم و

 قسمت های استوایی آن بسیار سرد است.
اگر حلزون یک چشم خود را از دست بدهد چشم جدیدی مجددا 

به جای آن رشد خواهد کرد.
حدود 10 درصد از اکانت های فیسبوک را سگ، گربه و خوک ها 

تشکیل می دهند.
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چهل نامه کوتاه به همسرم 

خانه طالیی
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خبر خبر 

مادرم 3 سال قبل مرا از فرورفتن در منجالب دوستی های خیابانی نجات 
داد و نگذاشت بیشتر از این آلوده ارتباطات نامش��روع شوم، اما من از این 

ماجراها درس عبرت نگرفتم و...
دختر 26 س��اله ای که فریب حیله گری ه��ا و چرب زبانی ه��ای یکی از 
همکالس��ی های س��ابق خود را خورده و در پی یک ارتباط خیابانی عفت 
خود را از دس��ت داده بود در حالی که کنار مادرش نشس��ته و از ش��دت 
ش��رم چش��م به کف اتاق کالنتری دوخته ب��ود به کارش��ناس اجتماعی 
کالنتری شهید هاش��می نژاد مش��هد گفت: در خانواده ای رشد کردم که 
از نظر مالی در س��طح متوسط جامعه قرار داش��ت اگرچه برادری نداشتم 
اما من و خواهران��م از هر نظ��ر در رفاه و آس��ایش بودیم تا ای��ن که وارد 
دانشگاه شدم و در یکی از رشته های مهندس��ی ساختمان ادامه تحصیل 
دادم. آن روزه��ا فقط به گرفتن نمرات عالی در دانش��گاه می اندیش��یدم 
تا بتوان��م پس از دان��ش آموختگی وارد بازار کار ش��وم، اما در س��ال آخر 
تحصیلم با یکی از دانش��جویان آشنا ش��دم. » پورنگ « همکالسی ام بود 
 و از مدت ها قبل احس��اس می کردم به من عالقه مند ش��ده اس��ت ابتدا 
به صورت تلفنی ب��ا یکدیگ��ر در ارتباط بودی��م، اما ش��رایط طوری رقم 
خورد ک��ه برای نوش��تن پایان نام��ه تحصیلی نی��ز با یکدیگ��ر همکاری 
می کردیم. ارتب��اط پنهانی م��ا آرام آرام به دیداره��ای مخفیانه انجامید 
به طوری که س��اعت های زی��ادی را کنار هم به س��ر می بردی��م.  در این 
زمان بود که مادرم پی ب��ه ارتباط م��ن و » پورنگ « ب��رد و بدین ترتیب 
مانع ادامه این دوس��تی ننگین ش��د. به اجبار مادرم، ش��ماره تلفنم را نیز 
تغییر دادم و پس از پایان تحصیالت دانش��گاهی دیگ��ر پورنگ را ندیدم 
اگرچه در این مدت خواس��تگاران زیادی نیز داش��تم، اما مادرم هر کدام 
را به بهانه ای رد می کرد. روزها به همین ترتیب س��پری می ش��د تا این 
که در مقطع کارشناس��ی ارش��د ادامه تحصی��ل دادم. حدود یک س��ال 
 بعد پورن��گ که از طریق یکی از دوس��تانم ش��ماره تلفن جدی��د مرا پیدا 
کرده ب��ود با من تماس گرف��ت و دوب��اره ارتباط ما از طریق ش��بکه های 
اجتماعی ادامه پی��دا کرد. او می گفت طی 2 س��ال گذش��ته همواره مرا 
تحت نظر داش��ته و نتوانس��ته اس��ت به جز من به کس دیگری فکر کند. 
او با چرب زبان��ی و به بهانه ازدواج م��را به نقاط خلوت  می ب��رد و... وقتی 
حیثیت و هستی ام را از دس��ت دادم، ناگهان رفتارهای پورنگ نیز تغییر 
 کرد و مدعی ش��د چون ب��ا او ارتباط داش��ته ام پ��س با افراد زی��ادی نیز 
به ط��ور پنهان��ی رابطه برق��رار ک��رده ام. ای��ن در حالی بود ک��ه پورنگ 
 مدعی ش��د 2 س��ال قبل، ازدواج کرده و حتی یک زن صیغه ای نیز دارد. 
حرف های او چنان در روح و روانم تاثیر گذاشت که با یک سری تصمیمات 
احمقانه و برای حف��ظ آبروی خودم تا س��رحد مرگ پیش رفت��م، اما در 
نهایت با همفک��ری یکی از دوس��تان خوب��م واقعیت ماج��را را به مادرم 
 بازگو ک��ردم. مادرم پس از ش��نیدن س��خنان م��ن در حالی که اش��ک 
می ریخت مرا در آغوش گرفت و برای شکایت از پورنگ به کالنتری آمدیم. 

مرد زندانی که به خاطر وقت تلفن با هم بندش درگیر شده و او را با واردآوردن 
ضرباتی به قتل رسانده  بود، با حکم دادگاه به زودی پای چوبه دار می رود. یک 
سال قبل درگیری شدیدی در یکی از بازداشتگاه های تهران به بازپرس ویژه 
قتل گزارش و اعالم شد در پی این نزاع مرد جوانی جانش را از دست داده  است. 
ماموران مراقبت از زندان که مرد زخمی را به درمانگاه رساندند گزارش دادند 
شدت خونریزی به قدری شدید بوده است که حین انتقال او به درمانگاه کل 
مسیر آغشته به خون شد و مرد زندانی جانش را از دست داد. با توجه به مرگ 
مرد زندانی، بازپرس دستور رس��یدگی به این پرونده را صادر و ماموران اداره 
مبارزه با قتل را موظف به بررسی موضوع کرد. مرد زندانی که با مقتول درگیر 
شده  بود به اداره آگاهی انتقال پیدا کرد و بازجویی شد. او به قتل اعتراف کرد؛ 
اما مدعی شد برای دفاع از خودش دست به این قتل زده  است. او گفت: مدتی 
قبل به اتهام سرقت بازداشت ش��دم و با توجه به اینکه چهار فقره سرقت هم 
داشتم، دادگاه من را به سه سال حبس محکوم کرد. داشتم دوران محکومیتم 
را می گذراندم و با کسی هم کاری نداشتم. سعی می کردم کمتر با کسی درگیر 
شوم تا بی خود اضافه زندان نخورم. روز حادثه داشتم با تلفن صحبت می کردم 
که مقتول به سمتم آمد؛ او را می شناختم تازه وارد زندان شده  و جرمش هم 
س��رقت لوازم ماش��ین بود. گفت هرچه زودتر قطع کن کار فوری دارم. من 
توجهی نکردم و به حرفم ادامه دادم. فحاش��ی ک��رد و درگیری به وجود آمد 
و بعد من تلفن را قطع کردم. بچه ها ما را از هم ج��دا کردند. چند دقیقه بعد 
وقتی که او پای تلفن ایستاده  بود و داشت صحبت می کرد به سراغش رفتم. 
منتظر شدم تا صحبت هایش تمام شود؛ چون آن طور که متوجه شدم، داشت 
با ش��خصی حرف می زد که برایش خیلی مهم بود. وقتی حرفش تمام شد، 
گفتم چه حقی داشتی که به من فحاشی کنی؛ من هم داشتم با تلفن صحبت 
می کردم و این کار تو اصال درست نیست. دوباره دعوای ما شروع شد، این بار 
او به فحش دادن بسنده نکرد و با یک قیچی به من حمله کرد و با واردکردن 
ضربه ای به س��رم من را زخمی کرد. دعوا باال گرفت. در زندان نباید اسم آدم 
طوری شود که انگار همیشه کتک خور هستی؛ چون دیگر به تو رحم نمی کنند. 
من هم نمی خواستم این طوری ش��ود و به همین خاطر به سلولم رفتم و یک 
درفش برداشتم. به کریدور برگشتم و با همان درفش به سمتش حمله کردم؛ 
درحالی که خون از سرم می ریخت و ضربه قیچی که به سرم زده  بود به شدت 
من را زخمی کرده  بود، من ه��م با درفش یک ضربه ب��ه پهلویش زدم. اصال 
نمی خواستم او بمیرد و فکر نمی کردم ضربه ای که به او می زنم باعث مرگش 
شود. وقتی یکباره خون از بدنش بیرون ریخت خیلی ترسیده  بودم، اما کاری 
از دستم برنمی آمد. با توجه به گفته های متهم و مدارک موجود در پرونده و 
 ش��کایت اولیای دم کیفرخواس��ت علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی 
به شعبه١٠ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. متهم پای میز محاکمه 
رفت. در ابتدای جلسه رسیدگی، نماینده دادس��تان کیفرخواست را خواند 
و خواس��تار صدور حکم قانونی ش��د. در ادامه پدر و مادر مقت��ول در جایگاه 
حاضر شدند. آنها درخواست قصاص کردند و گفتند: فرزند ما مرتکب جرمی 
 شده  و ما هم قبول داریم که خطا کرده  بود، اما قانون برای او مجازات تعیین 
کرده  بود، اما به او ظلم ش��د و پسرمان در زندان کشته  ش��د ما هم خواستار 

مجازات متهم هستیم.

عاقبت شوم دیدارهای 
مخفیانه دختر دانشجو با پورنگ 

در خلوتگاه شیطانی

چوبه دار؛ فرجام نزاع خونین در زندان

جوان 23 س��اله ای که حدود ١5 ماه قبل، همس��ر 
صیغه ای اش را به قتل رسانده بود در حالی گره کور 
این پرونده جنایی را گش��ود که مدعی است زندگی 
مشترک آن ها که با متلک گویی آغاز شد تنها چند 

ماه طول کشید.
پیگیری این پرونده از بیس��ت و شش��م بهمن سال 
١393 هنگام��ی در دس��تور کار پلی��س آگاه��ی 
خراس��ان رضوی قرار گرف��ت که یکی از بس��تگان 
 نزدی��ک زن 22 س��اله ای ب��ا مراجع��ه ب��ه اداره 
فقدانی های پلیس آگاهی عنوان کرد: این زن جوان 
از هفدهم بهمن گم ش��ده است و دیگر اطالعی از او 

نداریم.
بنا بر این گزارش، بررس��ی ه��ای کارآگاهان بیانگر 
 آن بود ک��ه زن جوان پس از متارکه با همس��ر خود 
به عقد موقت جوانی درآمده است که یک سال از او 
کوچک تر بود، اما همسر فعلی آن زن نیز مدعی بود 

که او نیز از همسرش اطالعی ندارد!
اگرچ��ه از آن روز ب��ه بع��د تحقیق��ات کارآگاهان 
برای پی��دا ک��ردن س��رنخی از زن گمش��ده آغاز 
ش��د، اما هیچ یک از خانواده ای��ن زن، پرونده را به 
 طور ج��دی دنبال نم��ی کردند. از س��وی دیگر نیز 
پیام��ک هایی از س��وی همس��ر دوم زن ج��وان به 
ش��ماره وی ارس��ال می ش��د که از او می خواست 
ب��ه زندگی خ��ود بازگ��ردد. ب��ا پیچیده تر ش��دن 
ماجرای گم ش��دن این زن و به دس��تور س��رهنگ 
حمی��د رزمخواه ) ریی��س پلیس آگاهی خراس��ان 

رضوی ( گروه مشترکی از کارآگاهان دایره فقدانی 
و دایره قتل با نظارت و فرماندهی مستقیم سرهنگ 
محمدرضا غالم��ی ثان��ی ) ریی��س اداره جنایی ( 
تحقیقات تخصصی خود را در ای��ن باره ادامه دادند 
 تا این که کارآگاهان با استفاده از شگردهای پلیسی 
به سرنخ هایی رس��یدند که احتمال وقوع جنایت را 

قوت می بخشید. 
بنابرای��ن کارآگاهان با کس��ب دس��توری از قاضی 
احمدی ن��ژاد ) قاضی وی��ژه قتل عم��د ( عملیات 
اطالعاتی خ��ود را با زیرنظ��ر گرفتن همس��ر دوم 
 زن گمش��ده ادامه دادن��د و پس از به دس��ت آمدن 
سرنخ های انکارناپذیر، وی را به اداره جنایی پلیس 
آگاهی احضار کردن��د. امیر جوانی ک��ه اکنون 23 
س��ال دارد در بازجویی ها ابتدا س��خنان قبلی خود 
را تکرار کرد، اما لرزش دستان او از چشمان تیزبین 
کارآگاهان دور نماند. این موضوع از ماجرای پنهانی 

خبر می داد که در سینه امیر نهفته بود.
س��رهنگ رزمخواه که سابقه س��ال ها فعالیت های 
تخصصی در پلی��س آگاه��ی را دارد، از کارآگاهان 
خواس��ت ب��رای افش��ای ماج��رای ای��ن پرون��ده 
از ش��گردهای تخصصی اس��تفاده کنن��د بنابراین 
کارآگاه��ان در ی��ک بازجویی چند س��اعته، متهم 
را وادار ب��ه تناقض گویی کردند و بدی��ن ترتیب راز 
این پرونده جنایی فاش شد. امیر که دیگر چاره ای 
جز بیان حقیق��ت نمی دید لب به اعتراف گش��ود و 
 گفت: چند ماه قبل وقتی آن زن از همسرش طالق 

گرفته بود روزی هنگام عبور از داخل کوچه متلکی 
به او گفتم که همین موضوع به آشنایی و رابطه بین 
ما انجامید. مدتی بع��د در حالی که ع��ازم خدمت 
سربازی ش��ده بودم او به مالقاتم می آمد به همین 
دلیل نیز از خدمت ف��رار ک��ردم و آن زن را به عقد 
موقت خ��ودم درآوردم، اما نمی دانس��تم که هنگام 
 ثب��ت ازدواج و ب��ا ترفن��د آن زن صیغ��ه دایم ثبت 
ش��ده اس��ت. هنوز م��دت کوتاه��ی از ازدواج مان 
نگذشته بود که نس��بت به او س��و ظن پیدا کردم و 
همین عامل موجب درگیری و اختالفات خانوادگی 
 ش��د. متهم این پرونده جنایی ادام��ه داد: چند ماه 
به این ترتیب س��پری ش��د تا این که هفدهم بهمن 
سال 93 با او درگیر ش��دم و او را خفه کردم آن روز 
خیلی ترس��یده بودم که با برادرانم تماس گرفتم و 
جس��د او را با خودرو آردی یکی از برادرانم به باغی 
در منطقه بینالود بردیم و دفن کردیم، اما حدود یک 
هفته قبل وقتی فهمیدم که پلیس به سرنخ هایی از 
جنایت رسیده است دوباره به باغ رفتیم و جسد را از 
زیر خاک ها بیرون کشیدیم و آن را آتش زدیم سپس 
خاکسترهای جس��د س��وخته را کنار جاده مشهد، 
نیش��ابور رها کردی��م.  این گزارش حاکی اس��ت: با 
اعترافات امیر دیگر عوامل مرتبط در این پرونده نیز با 
صدور دستوری از سوی قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
دستگیر شدند و روز گذشته در حضور مقام قضایی 

محل دفن و سوزاندن جسد را نشان دادند. 
بررسی های بیشتر در این باره همچنان ادامه دارد.

تنها خواسته خانوده دختر ۵ ساله قربانی شده در پارک؛

یک » آبسردکن « به یاد دخترم نصب کنید
شهادت  طوطی در دادگاه 

درباره قتل صاحبش!
مرد، گوشی همسرش را هک کرد 

معمای مرگ مادر و دختر در شعله های آتش

یونس امیری؛ دایی دختر قربانی شده در پارک کوهسار درباره آخرین وضیعت پرونده فاطمه اظهار کرد: 
بعد از این اتفاق، مسئول فضای سبز و نگهبان پارک برکنار شدند، اما ما نیز راضی به این نیستیم نگهبانی 
که حقوق اندکی دریافت و برای خانواده اش تامین معاش می کند، از کار بیکار شود و باید با عامالن اصلی 

این حادثه دلخراش، پیمانکار و افرادی که مقصر اصلی بودند، برخورد شود. 
وی خاطرنشان کرد: چند روز پیش علی اکبر انجمنی؛ شهردار منطقه ١5 و جمعی از مسئوالن شهرداری 
این منطقه به دیدار خانواده فاطمه آمدند و با پدر و م��ادر فاطمه ابراز همدردی کردند؛ در این دیدار، تنها 
خواس��ته خواهرم ) مادر فاطمه ( از شهردار این بود که یک » آبس��ردکن « به نام فاطمه و به یاد او، داخل 

پارک کوهسار نصب شود.  
دایی فاطمه از دفن خواهرزاده اش در قطعه 3١ فرش��تگان بهش��ت زهرا ) س ( ته��ران خبر داد و تصریح 
کرد: بعد از این اتفاق، مس��ئوالن ش��هرداری اقدامات مربوط ب��ه تهیه قبر و دفن جس��د » قطعه قطعه « 
 شده را انجام دادند و در مراسم ختم نیز که شش��م خرداد برگزار شد، قائم مقام شهردار منطقه ١5 حضور

 پیدا کرد.  
ساعت 2٠:42 چهارم خرداد سال جاری، ماموران کالنتری ١69 مش��یریه با بازپرس کشیک قتل تماس 

گرفتند و خبر م��رگ دلخراش دخت��ر بچه پنج 
ساله ای را به محسن مدیرروس��تا؛ بازپرس ویژه 

قتل پایتخت اعالم کردند. 
 ماج��را از این ق��رار بود ک��ه دختر خردس��الی 
به نام » فاطمه « در پارک کوهسار شهرک رضویه 
منطقه ١5 مشغول بازی بود که ناگهان به دالیل 
نامعلومی به سمت حوض آب داخل پارک رفت و 
داخل حوض افتاد، مکش پمپ مخصوص آبشار، 
دختر بچ��ه را به داخل پمپ کش��ید و این دختر 

خردسال به گونه  ای دلخراش جان باخت.
 ساعتی بعد با تالش ماموران آتش نشانی، جسد 
» شرحه شرحه ش��ده « دختر خردسال از داخل 

پمپ و از روی سطح آب بیرون کشیده شد.

زن جوان تصورش را نمی کرد فردی که گوشی او را هک کرده و مدام برایش پیام های تهدیدآمیز 
می فرستاد، شوهرش بوده است.  

این زن که مدتي بود پیام هاي عجیب و غریب و تهدید آمیز دریافت مي کرد، وقتي مطمئن شد 
که فرد ناشناسي گوشي او را هک کرده و از این طریق به تمامي اطالعات و چت هاي تلگرامي او 
دست پیدا کرده است، راهي پلیس فتاي مشهد شد و از ماموران براي شناسایي هکر گوشي اش 

کمک خواست.
با شکایت این زن تحقیقات پلیس آغاز شد و آنها در بررسي هاي تخصصي توانستند هکر گوشي 
زن جوان را شناسایي کنند. او کس��ي نبود جز ش��وهر این زن که مخفیانه گوشي همسرش را 
برداشته و توانسته بود با هک کردن تلگرام او، یک نسخه از آن را روي لپ تاپ خود نصب کرده و 

از این طریق چت هاي تلگرامي همسرش را کنترل کند.
 این مرد پس از حضور در اداره پلیس به جرم خود اعتراف کرد و گفت: مدتي قبل در یک پروژه 
سرمایه گذاري کردم، اما به جاي اینکه س��ود کنم، با ضرر زیادي روبه رو شدم طوري که مجبور 
شدم براي پاس کردن چک هایي که داده بودم، چند شیفت کار کنم و وقتي به خانه مي رسیدم، 

کامال خسته بودم.
 او ادامه داد: هر شب که از سر کار به خانه برمي گشتم، مي دیدم که همسرم با گوشي اش سرگرم 

است. هر وقت مي پرسیدم چه کار مي کند، مي گفت که با دوستانش در تلگرام چت مي کند. 
با این حال احساس مي کردم که رفتارش نس��بت به من سرد شده است و از همان زمان بود که 

به او مشکوک شدم.
در نهایت تصمیم گرفتم براي اینکه از کارهاي همسرم سردرآورم، تلگرامش را هک و یک نسخه 
از آن را روي لپ تاپم نصب کنم. مخفیانه این کار را انجام دادم و او را زیرنظر گرفتم و متوجه شدم 

که در گروه هایي که دوستان و همکارانش عضو هستند، فعالیت دارد.
  پس از آن براي اینکه بیشتر به من توجه کند، گاهي برایش پیام هاي تهدیدآمیز مي فرستادم ت

 ا بي خیال تلگرام شود و به من توجه کند، اما او ش��کایت کرد و رازم فاش شد. اظهارات این مرد 
در حالي بیان مي شد که همسرش که از این ماجرا شوکه شده بود حاضر نشد رضایت دهد و گفت 
که مي خواهد دادگاه به شکایتش رس��یدگي کند. به گفته سرهنگ جهانشیري، رییس پلیس 
 فتاي خراس��ان رضوي، با صدور قرار قانوني براي مرد جوان، این پرونده براي تحقیقات نهایي 

در اختیار مرجع قضایي قرار گرفت.

به دنبال مرگ مادر و دختری در آتش سوزی خانه شان در شهرستان رودبار جنوب، تحقیقات پلیس 
برای کشف معمای این حادثه آغاز شده است.

همزمان با این اتف��اق عموي دختر جوان هم ناپدید ش��ده و حاال این ش��ایعه در بین مردم پیچیده 
 که داماد خان��واده پس از قتل همس��رش و مادر او، ب��ا گروگان گرفت��ن عموی خانواده پ��ا به فرار 

گذاشته است.
چند روز پیش ساکنان یکي از محله هاي شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان، متوجه شعله هاي 

آتش شدند که از خانه یکي از همسایه ها زبانه مي کشید.
آنها ماجرا را به آتش نشاني گزارش کردند و همزمان به کمک ساکنان خانه شتافتند، اما اثري از آنها 

نبود. 
با حضور امدادگران آتش نش��اني در محل، آتش  خاموش ش��د، اما وقتي ماموران قدم به داخل خانه 

گذاشتند با اجساد سوخته مادر و دختر روبه رو شدند.
 این در حالي بود که از عموي دختر جوان که در این خانه زندگي مي کرد اثري نبود. 

با گزارش ماجرا به پلیس، تیمي از ماموران راهي محل حادثه شدند.

 همسایه ها مي گفتند که آتش سوزي از سوي داماد خانواده صورت گرفته است. 
آنها مدعي بودند که این مرد پس از آتش زدن همس��رش و مادر او، عموي همس��رش را که در خانه 

حضور داشته گروگان گرفته و با خود برده است.
اظهارات همسایه ها در حالي بیان مي ش��د که ماموران متوجه شدند همزمان با آتش سوزي، عموي 

خانواده نیز ناپدید شده است.
 از سویي تحقیقات نشان مي داد که داماد خانواده فرد شروري است که پیش از این نیز به جرم شرارت 

دستگیر و راهي زندان شده بود. 
بررسي ها نشان مي داد که این مرد مدتي قبل فردي را در شهرستان جبال بارز جنوب به قتل رسانده 

و از همان زمان تحت تعقیب پلیس قرار دارد.
از آنجا که این مرد همچنان فراري بود و کس��ي از مخفیگاهش خبر نداشت، تیمي از ماموران براي 

دستگیري او وارد عمل شدند.
 از طرفي اجس��اد قربانیان به پزشکي قانوني منتقل ش��د تا علت مرگ آنها مشخص شود و ماموران 

آتش نشاني نیز ماموریت پیدا کردند در بررسي هاي تخصصي علت آتش سوزي را مشخص کنند.
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هنوز مشخص نیست عامل قتل دوارم چه کسی بوده است و تحقیقات پرونده قتل وی ادامه دارد.
 یک طوطی به نام » بد « که مدام جمله » ش��لیک نکن « را با صدای صاحب خ��ود تکرار می کند، احتماال 

در دادگاه به عنوان شاهد قتل حاضر خواهد شد.
 مارتین دورام، صاحب این طوطی در خانه اش در ایالت میش��یگان امریکا به ضرب پنج گلوله کشته شد. 
اکنون همسر سابق این مرد بر این باور است که بد دارد آخرین جمله مارتین پیش از مرگ را بازگو می کند. 

البته دادستان پرونده معتقد است نمی توان از یک طوطی به عنوان شاهد در دادگاه استفاده کرد.
 روبرت اسپرینگ استد، دادستان ش��هر نیویگو در میش��یگان به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت: » بعید 
 می دانم چنین کاری از منظر قانونی سابقه داش��ته باش��د. از این موضوع ) جمله طوطی ( صرفا می توان 

در روند بررسی پرونده استفاده کرد. «
اسپرینگ استد به قسم یاد کردن شاهدین در دادگاه اشاره کرد و به شوخی گفت: » قاضی به شاهد می گوید 
که دست راستش را بلند کند، به طوطی چه خواهد گفت؟ که بال یا پایش را بلند کند؟ « تصویری از مارتین 

دورام که سال گذشته در خانه اش در ایالت میشیگان امریکا به قتل رسید.
مارتین دورام 45 ساله در ماه مه سال 2٠١5 ) حدود اردیبهشت ١394 ( در خانه اش در شهر انسلی کشته 
شد. همسرش گلنا دورام از ناحیه سر زخمی شد، 
اما زنده ماند. کریستینا کلر، همسر سابق مارتین 
اکنون صاحب بد اس��ت و می گوی��د این طوطی 
مدام جمله » ش��لیک نکن « را با صدای مارتین 

تکرار می  کند.
اما دادستان پرونده می گوید با وجود تالش  برای 
برقراری ارتباط تلفنی و آنالین با کلر، هنوز صدای 

این طوطی را نشنیده است.
هنوز مشخص نیست عامل قتل دوارم چه کسی 
بوده است و تحقیقات پرونده قتل وی ادامه دارد. 
با این حال دادستان تاکید کرده است که با توجه 
به نتایج کالبد ش��کافی، مقتول به خود ش��لیک 

نکرده است.

رازگشایی از پرونده
 سوزاندن جسد یک زن بیوه؛ 

متلکی
 که به صیغه

 و قتل ختم شد!



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله:
چون هالل ماه رمضان پدي��د آيد، درهاى دوزخ 
بس��ته ش��ود و درهاى بهشت گش��وده شود و 

شياطين به زنجير كشيده شوند.
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عکس نوشت

پنير بازار سياه ایتاليایى: به منطقه  ساردینیا در ایتالیا بروید و سراغ 
کاسو مارزو یا پنیر فاسد را بگیرید. پنیر سازان ایتالیایی، پنیر پکورینو 
را بیرون در هوای آزاد نگه می دارند ت��ا مگس های پنیر به خصوصی 

بیایند و با آرامش تمام روی آن بنشینند و تخم ریزی کنند.
 الرو ها از پنیر تغذیه می کنند و در فرآیند تخمیر آن، نقش پر رنگی را 
برعهده دارند. قبل تر، این پنیر را فقط در بازار سیاه می شد پیدا کرد، 

اما حاال به عنوان یک پنیر سنتی، با تعداد باال تهیه و تولید می شود. 
گاو هم صدف دارد؟!: نیاز نیس��ت به جای خیل��ی عجیب و غریبی 

بروید تا غذایی حیرت آور جلوی تان بگذارند. کافی اس��ت به کلورادو 
بروید تا صدف های کوهستان راکی را که در فستیوال ها ارایه می شود، 

برای  شما سرو کنند.
حقیقت این اس��ت که این صدف ها را از اعم��اق اقیانوس ها برای ما 
نمی آورند، بلکه صدف های کوهستان راکی، در واقع بیضه های گاو نر  

هستند که حسابی در روغن، سرخ شده باشند.
خاویار شرق: برخی غذاهای چینی توسط سایر مردم دنیا شناخته 
شده هستند. اما خیلی بعید اس��ت که بشود سوپ النه  پرنده را جایی 
بیرون از چین پیدا کرد. از النه  بادخورک برای درست کردن یک سوپ 
خوشمزه استفاده می شده است که معموال به آن » خاویار شرق « گفته 
می شده است. بادخورک ها النه های شان را از مریم گلی می سازند که 

این ماده به سوپ ها لعاب و یک خاصیت ژالتینی می دهد. 
لوتفکس با طعم قلياب: شما می توانید به کشورهای اسکاندیناویایی 
 بروید و درس��ت مانند یک وایکینگ، لوتفکس بخوری��د. این غذا که 
به سختی و با حوصله باید پخته شود، از ماهی روغن و قلیاب تشکیل 
ش��ده اس��ت. اول ماهی را چند روزی در قلیاب فرو می کنند و بعد به 
مدت یک هفته آن را در وانی از آب سرد می اندازند تا زهر زدایی شود. 

سيدنى غرق در نورغذاهای عجيب غریبى که باید در سفر امتحان کنيد )3(

پيرترین دانشجوی جهان فارغ التحصيل شد
مسن ترین دانشجوی جهان در سن 96 سالگی توانست 
 از یک��ی از دانش��گاه های ژاپ��ن فارغ التحصیل ش��ود 

و نام خود را در کتاب گینس به ثبت برساند.
این مرد ژاپنی از چند سال قبل در رشته هنر سرامیک 
در دانشگاه کیودو مش��غول به تحصیل بود و روزنامه » 
یومیوری « می نویس��د او موفق به جابه جایی رکورد 
دنیا هم ش��ده اس��ت. » ش��یگه می هیراتا « در سال 
 1919 میالدی در روستایی در هیروشیما به دنیا آمد؛ 
درست زمانی که اوضاع منطقه ای بسیار نابه سامان و 

تحوالت فراوانی در آن سال ها در حال رخ دادن بود.
برای همین دانشجویان دانشگاه برای او احترام زیادی 
قائل بودند و وقتی موفق به دریافت مدرک کارشناسی و 
سند ثبت نامش در رکورد جهانی گینس شد به گرمی از 
او استقبال کردند. او خود می گوید؛ وقتی موفق شد یک 

رکورد جهانی برجای بگذارد بسیاری از دانشجویان که 
حتی آنها را نمی شناخته پیش او آمده و این موفقیت را 

به وی تبریک گفته اند.
سالمند ژاپنی می گوید که این موضوع یک انرژی مثبت 
 به او می ده��د و این انگیزه که م��ی تواند عمر طوالنی 

و با عزت داشته باشد.
» شیگه می هیراتا « که 11 سال طول کشید تا مدرک 
تحصیلی دانش��گاهی خود را اخذ کند، ابراز امیدواری 
کرده است 100 سال عمر کند و بتواند باز هم به تحصیل 
ادامه ده��د. او که در جن��گ جهانی دوم ی��ک ملوان 
نیروی دریایی بود، می گوید چهار ن��وه دارد و از اینکه 
توانسته چیزهای تازه ای در دانش��گاه بیاموزد و روی 
 س��فال و ظروف قدیمی کار کند، بسیار خرسند است. 
وی در عین حال گفت که افراد مسن نباید کهولت سن 
خود را برای دور ماندن از مطالعه و تحصیل بهانه  کنند. 

روستایى که س�اکنان آن تنها سه ساعت 
روزه مى گيرند!

 روس��تایی در عم��ان هس��ت ک��ه س��اکنان آن تنها 
سه ساعت و نیم روزه می گیرند!

در حالی که مردم بیشتر کشورهای اسالمی از جمله 
ایران یکی از طوالنی ترین روزهای س��ال را برای ایام 
ماه مبارک رمضان تجربه می کنند، مردم روس��تایی 
در سلطان نش��ین عمان، به دلیل شرایط جغرافیایی 
منطقه شان، در ماه رمضان تنها به مدت سه ساعت و 

نیم روزه می گیرند.
 پای��گاه خب��ری اخبارالس��اعه نوش��ت: این روس��تا 
در ارتفاع2000 متری از س��طح دریا در منطقه نخل 
واقع در استان باطن در جنوب عمان و در فاصله150 
کیلومتری مس��قط پایتخت این کش��ور ق��رار دارد و 

دسترسی به آن به سختی امکان پذیر است.

هوای این روس��تا در تابس��تان معتدل و در زمستان 
بسیار س��رد است و خورشید س��اعت 11 صبح طلوع 
و در ساعت14:30 غروب می کند. عمان نیز در کنار 
کشورهایی مانند جمهوری اس��المی ایران و مغرب، 
روز سه شنبه را روز نخست ماه مبارک رمضان اعالم 

کرده است.

نروژ امن ترین کشور برای درختان
 نروژ اولین کش��ور در جهان اس��ت که متعهد ش��ده 
میزان جنگل زدایی را به صفر برس��اند. این کش��ور با 
ملزم ساختن خود در به صفر رس��اندن جنگل زدایی 
گام مهمی را در جهت مبارزه با حفظ مناطق جنگلی 
برداشته اس��ت. نروژ برای اجرایی ش��دن پروژه های 
حفاظت از جنگل ها در سراسر جهان بودجه اختصاص 
داده و از برنامه های حقوق بش��ر برای افراد محلی که 
در مدیریت جنگل ها نقش دارند، حمایت کرده است.

 » نیل��ز هرم��ان ران��وم « از انجمن جنگل اس��توایی 
 در ن��روژ گفت: ای��ن اقدام، پی��روزی حائ��ز اهمیتی 
در حفظ جنگل های اس��توایی اس��ت. طی چند سال 
گذشته تعدادی از ش��رکت ها خود را متعهد کرده اند 
تا تولید کاالهای��ی را که با تخری��ب جنگل ها ارتباط 
دارند، متوقف س��ازند. انجمن جنگل اس��توایی نروژ 

از س��ال ها قبل برای حمایت از تعهد به صفر رساندن 
جنگل زدایی فعالیت کرده است. همچنین نمایندگان 
 مجلس نروژ از دولت این کش��ور درخواست کردند تا 
 از طریق سیاس��ت گذاری های مجزا و سرمایه گذاری 

از تنوع زیستی حفاظت کنند.
در سال 2014 نروژ در نشست آب و هوایی ملل متحد 
در نیویورک با آلمان و انگلیس به اعالمیه مش��ترکی 
دس��ت پیدا کرد که متعهد ش��د تعهدات ملی جهت 
تامین کاال و اجن��اس، بدون نیاز ب��ه جنگل زدایی را 

ترغیب کند.
تولید محصوالت چوبی، روغن پالم و س��ویا در هفت 
کش��ور با میزان باالیی از جنگل زدای��ی همراه بوده و 
علت40 درصد کاهش منابع جنگلی استوایی و تولید 
44 درصدی انتشار گاز کربن بین سال های2000 تا 

2011 بوده است.

جشنواره ویوید هرساله سیدنی را غرق 
نور و شادی می کند.

 این جش��نواره از س��ال 2009 تاکنون 
در سیدنی - استرالیا برگزار می شود و 
در کنار نورپردازی ها، موس��یقی های 
 محل��ی و بین الملل��ی هم ب��ه اجرا در 

می آیند.
 این رویداد سال گذش��ته 1/7 میلیون 
نفر بازدیدکننده داش��ت و امس��ال نیز 
از 27 م��ی ) 7 خ��رداد ( آغ��از و تا 18 
 ماه ج��ون ) 29 خ��رداد ( ادامه خواهد 

داشت.
 مح��دوده برگزاری فس��تیوال در کنار 
خانه اپرا مش��هور س��یدنی و پل هاربر 
و دیگ��ر اماک��ن تاریخی اس��ت که با 
 ن��ور و تصاوی��ر س��ه بع��دی منقوش 

می شوند.

همزمان ب��ا آغاز ماه مب��ارک رمضان، بیس��ت و دومی��ن برنامه 
»هر هفته چند افتتاح« و نخس��تین برنامه آن در س��ال 95 ویژه 
پروژه های عمرانی منطقه 12 ش��هرداری با افتت��اح چهار پروژه  

عمرانی برگزار شد.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری اصفهان، دکتر 
 مهدی جمالی نژاد در مراس��م افتتاح پروژه ه��ای منطقه 12 که 
در قالب بیست و دومین برنامه از سری برنامه هاي » هر هفته چند 
افتتاح « برگزار شد، گفت: امس��ال با جدیت، تکمیل پروژه های 
نیمه تمام دنبال می ش��ود البته در کنار آن کنلگ زنی پروژه ها را 
نیز خواهیم داشت و سعي مي کنیم طرح هایی را کلنگ بزنیم که 

نیمه تمام رها نمی شوند.
وی با اش��اره به اینکه در ط��ول مدیریت کمتر از یک س��الي که 
شهردار اصفهان شده ام، س��ه بار برای افتتاح پروژه به منطقه 12 
آمده ام، عنوان کرد: س��عی می کنیم در کنار ابر پروژه هایي مانند 
پروژه میدان استقالل، پروژه های محله محور مناسبی را نیز اجرا 

کنیم تا محالت کمتر برخوردار از این پروژه ها، بهره مند شوند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه ورزشگاه بزرگ محله امیرالمومنین 
)ع( تا پایان س��ال تکمیل می ش��ود، تصریح کرد: فرهنگس��رای 
ش��هرک قدس با توجه به نیاز ش��هروندان احداث ش��ده اس��ت، 
همچنین فاز دوم بوس��تان مادر، خیابان اندیش��ه و س��اماندهی 

بوستان های مختلف دیگر نیز انجام شده است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور ادامه داد: شهرداری اصفهان 
با توجه به شرایط اقتصادی عالوه بر تکمیل پروژه های نیمه تمام، 

پروژه های ارزشمندي را آغاز کرده است.
جمالی نژاد با تاکید بر اینکه تا پایان سال جاری سه افتتاح رسمی 
دیگر در منطقه 12 برگزار می ش��ود، افزود: میدان استقالل یکی 
 از ابر پروژه هایی اس��ت که س��عي مي کنیم تا آذرماه سال جاری 

به بهره برداری برسد.
وي با اش��اره به اینکه در کن��ار رویدادهای مختل��ف فرهنگی و 
ترافیکی اجرای پروژه های عمرانی را ب��ا جدیت دنبال می کنیم، 
اظهار کرد: پروژه های عمرانی ش��هر برای افتتاح رسمی در صف 
هستند، امسال مردم اصفهان ماه رمضان متفاوتي را خواهند دید 
چرا که همکارانم قصد دارند همتي مضاع��ف و حرکتي جهادي 
داشته باش��ند تا این ماه با کلنگ زني پروژه هاي مختلف و افتتاح 

پروژه هاي جدید، حالوت و شیریني پیدا کند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه 
اگر پروژه ای در محالت محروم آغاز 

شود س��عی می کنیم از جوانان منطقه برای 
همکاری دع��وت کنیم، افزود: ش��هرداری اصفهان نه 
تنها پروژه های عمران��ی را کلید می زن��د بلکه در امر 

اشتغال زایی نیز تالش می کند.
وی تاکی��د کرد: فض��ای اصفه��ان با توجه ب��ه رکود 

اقتصادی نسبت به سایر کالنشهرها پویاتر است.
جمالی نژاد در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه 
دوچرخه سواری در روز سه ش��نبه ها حرکت نمایشي 
نیس��ت، گفت: امیدواریم در ماه مب��ارک رمضان نیز 
پویش سه شنبه هاي بدون خودرو جدي تر دنبال شود.

وي بیان کرد: این طرح تنها ویژه ش��هردار و معاونان 
شهردار نیست بلکه تمام شهروندان باید به مرور به آن 
بپیوندند چرا که در غیر این صورت، این طرح ناموفق 

بوده است.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در سال جاری نهضت 
آسفالت در محالت محروم اجرا شده است، اذعان کرد: 
عدم همکاری دستگاه های خدماتی، بزرگ ترین چالش 

برای اجرای نهضت آسفالت است.
 وی با بیان اینکه س��عی کرده ایم خدمات و امکانات را 
به صورت متوازن در شهر توزیع کنیم، افزود: محالتي 
که سرانه هاي پاییني دارند در اولویت ما قرار گرفته اند.
توزیع عادالنه خدمات در شهر رویکرد اصلى 

شهرداری است
ریی���س ش���وراي اس���المي ش����هر اصفه����ان 

در آیی��ن بهره ب��رداری از پروژه ه��ای عمران��ی منطق��ه 12 
ضم����ن تبری����ک حل����ول م����اه مب����ارک رمض����ان 
 اظه��ار ک��رد: ب��ر اس��اس برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده 
در مدیری��ت روابط عمومی ش��هرداری اصفه��ان چندین پروژه 
عمرانی و فرهنگی برای افتتاح رسمی در منطقه 12 انتخاب شد.

رضا امینی با بیان اینکه با حض��ور میداني در برنامه هاي هر هفته 
چند افتتاح با مش��کالت مردم از نزدیک آش��نا مي شویم، تاکید 
کرد: این ارتباط تنگاتنگ س��بب وحدت و انس��جام بیشتر میان 
مردم و مسئوالن خواهد ش��د، شوراي اسالمي ش��هر در تنظیم 

فضاي متعادل براي تامین خدمات س��رانه اي اعم از فضاي سبز، 
ورزش��ي، فرهنگي، س��الن هاي مطالع��ه با رویکرد و مش��ارکت 
 مردم رویکرد جدیدي آغاز کرده که با اس��تقبال مردم نیز مواجه 

شده است.
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به اینکه توزیع عادالنه 
خدمات در مناطق مختلف از رویکردهای اصلی شهرداری است، 
افزود: شورای اسالمی شهر برنامه پنج ساله و بودجه ساالنه را به 

عنوان افق برنامه و حرکت های شهرداری تصویب کرده است.
وي با بیان اینکه برخی از درخواس��ت های ش��هروندان با شرایط 
ذاتی و قانون��ی ش��هرداری اصفهان فاصل��ه دارد، عن��وان کرد: 

دانشگاه پزشکی و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید برای 

تقویت فرهنگی محالت مشارکت داشته باشند.
امین��ي ب��ا اش��اره ب��ه تخصی��ص اعتب��ارات ب��راي 
 محرومیت زدای��ي اضاف��ه ک��رد: ای��ن اعتب��ارات 
از یک میلیارد تومان در سال 82 به10 میلیارد تومان در 
سال 92 رسید،  از سال 92 که شوراي چهارم، کار خودش 
را آغاز کرد در مرحله نخس��ت به 45 میلیارد تومان و در 
مراحل بعدي در س��ال 94 و 95 به نزدیک 90 میلیارد 
تومان رسید که نش��ان دهنده رشد فزاینده و مطلوب در 

افزایش اعتبارات است.
وي تصریح کرد: بدون در نظ��ر گرفتن مبلغ90 میلیارد 
تومان تع��دادي از پروژه هاي محرومیت زدایي توس��ط 
مناطق برخوردار در محالت محروم خودشان تعبیه شده 
تا این سهم جداي از مبلغي باش��د که توسط مرکز براي 

آنان در نظر گرفته شده است.
توجه ویژه مدیریت ش�هری به مناطق محروم 

اصفهان 
رییس کمیسیون فرهنگي،  اجتماعي و ورزشي شوراي 
اس��المي ش��هر اصفهان در حاش��یه افتتاح پروژه  های 
 منطقه 12 ش��هرداری اصفه��ان گفت: س��رانه هاي ما 
در مناط��ق محروم بس��یار پایین اس��ت ب��ه نحوي که 
وقتي کلنگ یک پ��روژه پس از مدت ه��ا در این مناطق 
 زده مي ش��ود مردم ذوق زده مي ش��وند و ای��ن موضوع، 
ما مس��ئوالن ش��هر را به عنوان خادمان مردم شرمنده 

می کند.
اصغر آذربایجاني با اشاره به اجراي برنامه هاي فرهنگي در مناطق 
محروم تصریح کرد: مبناي توسعه شهري به سمت ارایه خدمات 
 متوازن اس��ت، مناطق محروم به دلیل پایین بودن سرانه ها نیاز 
به نگاه ویژه تري دارند، چه��ار و پنج برابر ش��دن بودجه مناطق 
محروم در دوره چهارم شوراي اس��المي شهر نشان دهنده توجه 

ویژه به این مناطق است.
اصغر آذربایجاني ادامه داد: محله امیرالمومنین )ع( ملک ش��هر 
به دلیل اینکه از مهاجرپذیري بیشتري نس��بت به سایر مناطق 
اصفهان برخوردار است داراي تفاوت هاي فرهنگي است و ما باید 

در این زمینه بر اساس ذائقه هاي فرهنگي برنامه هایي در راستاي 
ظرفیت هاي فرهنگي این محله اجرا کنیم.

عضو شوراي اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: نگاه محله محوري 
 ب��ر اس��اس اقتضائات محل��ه اي بر همین اس��اس ش��کل گرفته 
تا رویکرد جدید حوزه فرهنگي را بر اساس مطالبات آن محله به 

اجرا در آوریم.
پروژه هاي شهری مردم محور، بازدهي بيشتری دارد

معاون فرهنگي اجتماعي ش��هرداري اصفهان در حاشیه مراسم 
افتتاح پروژه ه��ای منطقه 12 ش��هرداری که در قالب بیس��ت و 
دومین برنامه از سری برنامه هاي » هر هفته چند افتتاح « برگزار 
شد، گفت: برخي از پروژه های شهری را شهرداري با کمک مردم 
 س��اخته و اداره آن نیز توس��ط خود مردم انجام مي ش��ود چراکه 
هر جایي که پاي مردم در میان باش��د بازدهي پروژه ها چند برابر 

مي شود.
علي قاسم زاده با اشاره به افتتاح فرهنگسراي شهرک قدس تصریح 
کرد: این فرهنگسرا با توجه به اینکه همجوار مسجد ساخته شده 

در نوع خود منحصر به فرد است.
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان ادامه داد: شهرداري 
 اصفهان هم اکنون از لحاظ بودجه ب��راي افتتاح پروژه هاي جدید 

با مشکل خاصي مواجه نیست.
وي با اشاره به مش��کالت محله امیرالمومنین )ع( در منطقه 12 
افزود: این محله یکي از محالتي است که به شکل غیراصولي شکل 
گرفته و تا به سامان رسیدن زمان مي برد، ساخت این محله به هیچ 
عنوان مبنا و شکل درستي نداشته و جزو محالت ویژه شهرداري 

براي توجه بیشتر است.
قاسم زاده با تاکید بر اینکه در آینده به طور حتم حضور بیشتري 
در این محله براي برپایي جش��ن هاي محلي و توس��عه فضاهاي 
فرهنگي خواهیم داشت، تاکید کرد: در محالت خاص مانند محله 
امیرالمومنین )ع(، بخش هایي از قائمیه و حصه تمرکز بیش��تري 
صورت گرفته تا برنامه هاي بیش��تري در این مناطق اجرا ش��ود، 
اولویت ما در محل��ه امیرالمومنین )ع( به علت کس��رت جوانان، 

ساخت ورزشگاه است.
وي اضافه کرد: بناي ما این است که با مش��ارکت مردم فضاهاي 
فرهنگي ساخته شود تا پس از ساخت، اداره آن نیز به عهده مردم 

گذاشته شود.

شهردار اصفهان در آیين افتتاح پروژه های منطقه ۱۲:

پروژه های عمرانی شهر در صف افتتاح هستند
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