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باورهاى غلطى که جوانان را به سمت 
مخدر هاى صنعتى مى کشاند

رشد ازدواج در بهار اصفهان
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مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان مطرح کرد:

وضعیت اقتصادى
 کشور 
نگران کننده 
است

تشدید
 برخورد با 
جرائم خشن

 رضایى، سرپرست 
فدراسیون

 جهانى کشتى 
پهلوانى
 شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش مساحت دریاچه ارومیه خبر داد

دریاچه ارومیه + 40 سانتیمتر!

3

بیمه سالمت به دنبال استراتژى جدید است

بیمه سالمت
 6500 میلیارد تومان 

بدهکار است

در بیســت و یکمین همایش سراســري فرماندهان، رؤسا و 
مدیران ناجا، ســردار آقاخانی فرمانده انتظامی استان به عنوان 
«فرمانــده انتظامی برتر» کشــور معرفی شــد. رئیس مرکز 
اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: در حاشیه بیست و یکمین همایش سراسري فرماندهان، 
رؤسا و مدیران ناجا که در سالن اجتماعات کوثر ستاد فرماندهی 
ناجا برگزار شد ، ســردار «عبدالرضا آقاخانی» فرمانده انتظامی 

استان اصفهان به عنوان «فرمانده انتظامی برتر کشور» معرفی 
و از سوي سردار اشتري فرمانده نیروي انتظامی مورد تقدیر قرار 
گرفت. سرهنگ غالمرضا شهریاري خاطرنشان کرد: در متن لوح 

تقدیر فرمانده ناجا آمده:
« سردار سرتیپ دوم پاسدارعبدالرضا آقاخانی، فرمانده انتظامی 

استان اصفهان
 نظر به تعهد و مسئولیت پذیري و تالش در جهت تحقق اهداف 

عالیه نظام و نیز اثبات ارتقاى توســعه امنیت پایدار و آســایش 
عمومی، ایجاد تعامل با گروه ها و ســازمان ها و همسو کردن 
آنها با مأموریت هاي ناجا، ارتقاي مشــارکت عمومی و کاهش 
جرائم از طریق راهکارهاي فرهنگی و اجتماعی، شما به عنوان 
فرمانده انتظامی برتر کشــور در ســال 94 انتخاب گردیده و از 
زحمات جنابعالی و مجموعه کارکنان خدوم آن فرماندهی تقدیر 

به عمل می آید.»

فرمانده انتظامى اصفهان، فرمانده برترکشور شد

شهردارى شاهین شهر با استناد مجوز شماره 94/15627/د مورخ 94/10/20 کمیسیون هیأت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد احداث 
مجموعه ورزشى، فرهنگى، دیجیتالى (شهر بازى دیجیتال) را از طریق سرمایه گذارى و ساخت به روش B.O.T اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك پروژه به مدیریت طرح، برنامه و سرمایه گذارى شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/03/08 به دبیرخانه حراست شهردارى شاهین شهر تسلیم نمایند. شهردارى در رد یا قبول 

پیشنهادهاى رسیده مختار است. 

آگهى تجدید فراخوان عمومى 
انتخاب سرمایه گذار 

(نوبت دوم)

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر

نوبت اول

نام پروژهردیف
آدرس محل 

پروژه
مساحت 
عرصه 

(مترمربع)
مساحت 
عیانى 

(مترمربع)
آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

نوع 
مشارکت

1
مجموعه ورزشى، 

فرهنگى، دیجیتال 
(شهربازى دیجیتال)

بلوار شهید 
منتظرى بلوار 

جانبازان 
حدود 
3069
مترمربع

حدود 3069
مترمربع

زمین و 
مجوز 

ساخت 
طراحى، 
ساخت و 
تجهیزات 

B.O.T

آگهى مناقصه عمومى 

محمد شرفا- شهردار مبارکه

نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

شرایط متقاضیان: 
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى تأیید صالحیت و رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت 

خالى (مجاز) ارجاع کار 
ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه هاى مذکور 

ج) توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت 
عقد قرارداد 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 5٪ مبلغ کل برآورد اعتبار؛ به صورت ضمانتنامه بانکى 
یا سپرده نقدى در وجه شهردارى مبارکه 

محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب- ساختمان شهردارى- امور قراردادها 
(031 -52402021)

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال بابت هر پروژه 
تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات ادارى تا روز شنبه مورخ 1395/03/08 

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شــهردارى: تا روز دوشنبه مورخ 
1395/03/10 تا پایان وقت ادارى 

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 
1395/03/11

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است. 
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد. 

عنوان پروژه ردیف 
برآورد اعتبار 

(ریال)

مدت
 انجام کار 

1

عملیات مرمت و لکه گیرى و ترمیم ترانشه و 
آسفالت ریزى در محالت سطح شهر (نصیرآباد، 

مبارکه، قهنویه، صادقیه، نهچیر، محمدیه)
4 ماه 6/000/000/000

2

عملیات مرمت و لکه گیرى و ترمیم ترانشه و 
آسفالت ریزى در محالت سطح شهر (صفائیه، 

دهنو، درچه، شیخ آباد، سرارود، اسماعیل ترخان، 
تقى آباد)

4 ماه 6/000/000/000

 روزهاى پایانِى بازى تاج و تخت 

باد بارک  ن(ع)  امام  عادت  با  یالد 

مقصر اصلى گرانى برنج کیست؟
 مالیات هاى سنگین

 عامل ورشکستگى نساجى اصفهان

شهردارى زرین شهر به اســتناد موافقت نامه شماره 17 
مورخ 95/1/31 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد خدمات 
قایقرانى واقع در دریاچه پارك حاشیه زاینده رود را به 
صورت اجاره براى مدت یکسال از طریق مزایده عمومى 
به بهره بردار واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 

1395/3/3 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

جواد جمالى- شهردار زرین شهر 

نوبت اول



پیشنهاد سردبیر:2
به اقامه حج 95 اصرار داریم
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جهان منا
بازگشت 73 قطعه اشیاى با ارزش 

باستانى از آمریکا به ایران
ایرنا : ســخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان 
از بازگشــت 73 قطعه اشیاى باســتانى از آمریکا 
به ایــران خبــر داد. حســین جابــرى انصارى 
با اعــالم ایــن خبر افــزود: بــا رایزنــى هاى 
به عمل آمده ، تعداد73 قطعه با ارزش باســتانى 
متعلق به دوره ساســانیان توســط دولت آمریکا 
به جمهورى اســالمى ایران عودت داده شد. وى 
ادامه داد : ایــن محموله با ارزش باســتانى عصر 
امروز(دوشــنبه) طى مراســمى از طرف نماینده 
وزارت امــور خارجه به رئیس مــوزه ملى ایران 

تحویل شد.

خبر معرفى سفیر جدید ایران در 
فرانسه جعلى است 

ایرنا : سخنگوي وزارت امور خارجه خبر منتشر 
شده در برخی از شبکه هاي اجتماعی در خصوص 
معرفی ســفیر جدید جمهوري اسالمی ایران در 
فرانســه و عدم پذیرفته شــدن وي از سوي این 
کشــور را کذب محض خواند.  حســین جابري 
انصاري با رد  ادعاهاي مطرح شــده در قالب این 
خبر ســاختگی، گفت: جمهوري اسالمی ایران 
اساسًا فردي را به عنوان ســفیر جدید در فرانسه 
معرفی نکرده و اخبــار و گمانه زنی هاي صورت 
گرفتــه در این خصوص خبرســازي و با اهداف 
خاص صورت گرفته است. وى تأکید کرد: اخباري 
از این دســت که مربوط به فعالیت هاي رســمی 
وزارت امور خارجه است از سوي این وزارتخانه 
به رسانه ها اعالم می شــود و سایر اخبار و گمانه 
زنی ها نامعتبر اســت. جابرى انصارى از تمامی 
دست اندرکاران رســانه هاي گروهی به ویژه در 
فضاي مجازي درخواست کرد سیاست خارجی 
را با اهداف خاص داخلی خود آلوده نکرده و قبل 
از انتشــار چنین اخباري، صحت و سقم آن را از 
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه اي وزارت امور 
خارجه به عنوان مرجع رســمی انتشار اخبار این 
وزارت اســتعالم کنند تا روابط خارجی و منافع 
ملی کشور تحت الشعاع خبرسازي هاي کذب و 

دروغ قرار نگیرد. 

اگر با یک سهم صاحب کارخانه 
شدم خوش به حالم

ایسنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آنچه 
به وى نسبت داده مى شود که چندین شغل دارد و 
نمى تواند وظایف خود را در وزارتخانه متبوعش 
انجام دهد، پاســخ داد. محمدرضا نعمت زاده در 
واکنش به ســئواالت یکى از منتخبان گفت: یکى 
از دوســتان در این جلسه پرسید شــما که در ده 
پانزده جا شاغل هستید چطور مى خواهید اشتغال 
ایجاد کنید؟ پاسخ آن اســت که قانون اساسى و 
مصوبه مجلس محدودیت هایى براى داشتن چند 
شغل ایجاد کرده که ما مکلف به رعایت آن هستیم. 
حاال اگر رســانه و یــا فــردى در مجلس حرفى 
غیر مستند زد باید براى اســتناد و باور آن تحقیق 
کنیم. وى توضیح داد:  پس از بازنشستگى از بنده 
خواستند که یک ســهم در یک واحد پتروشیمى 
خریدارى و سرمایه گذارى کنم. بنده به خواسته 
آنها پاسخ دادم و در جهت کمک این کار را کردم و 
عضو هیئت مدیره شدم. قبل از گرفتن رأى اعتماد 
نیز اســتعفا کردم. حال اگر با یک ســهم از واحد 
پتروشیمى صاحب آنجا مى شوم، خوش به حالم. 
ولى بدانید که چنین چیزى درســت نیست. یکى 
از نماینده هاى فعلى نیز که چنین صحبت هایى را 
مطرح کردند بنده در جلسه حضورى پاسخ هاى 

الزم را دادم.

عضویت در هیئت مدیره 
بیش از یک شرکت ممنوع شد

ایرنا : نماینــدگان مجلس شــوراى اســالمى 
عضویت تمامــى افــراد در هیئــت مدیره هاى 
بیش از یک شــرکت را ممنوع کردند.نمایندگان 
مجلس شوراى اســالمى در جلســه علنى روز 
دوشــنبه بــا 135 رأى موافــق، 9 رأى مخالف، 
هفــت رأى ممتنــع از مجمــوع 223 نماینــده 
حاضر در صحــن مجلس، تبصــره 2 ماده 241 
الیحه قانونى اصالح قســمتى از قانون تجارت 
را اصــالح کردند.بــر اســاس ایــن مصوبــه، 
هیچ فردى نمى توانــد اصالتًا یا بــه نمایندگى از 
شخص حقوقى، همزمان در بیش از یک شرکت 
که تمام یا بخشى از ســرمایه آن متعلق به دولت 
یا نهادها یا مؤسســات عمومى غیردولتى است، 
بــه ســمت مدیرعامل یــا عضو هیئــت مدیره 
انتخاب شــود. متخلف عالوه بر استرداد وجوه 
دریافتى به شرکت، به پرداخت جزاى نقدى معادل 

وجوه مذکور محکوم مى شود. 

الریجانی: 
قاچاق، خوره اقتصاد مقاومتی است

ایرنــا: رئیــس مجلــس شــوراي اســالمی، 
قاچاق را همچون خوره توصیف کرد که به جان 
اقتصاد مقاومتی افتاده است و گفت: با 20 میلیارد

دالر قاچاق، اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد. 
علــی الریجانی در بیســت و یکمیــن همایش 
سراســري فرماندهان، رؤســا و مدیــران ناجا 
به مقوله قاچاق در کشــور اشــاره کرد و گفت: 
باید براي مبــارزه با قاچاق پــروژه مهم و دقیقی 
ســاماندهی شــود و می دانم که نیروي انتظامی 
قدرت ایــن کار را دارد به شــرط اینکه به عنوان 
یک مســئله مهم به آن نگاه کنــد. وي ادامه داد: 
موتــور تولیــد زمانی راه مــی افتد کــه جلوي 
قاچاق گرفته شــود و براي جلوگیري از آن باید 

هزینه کرد.

آدم ربایى و گروگان گیرى 
جرم سیاسى محسوب نمى شود

ایسنا: مجلس شوراى اســالمى به منظور رفع ایراد 
شوراى نگهبان از طرح جرم سیاسى مشخص کرد 
که آدم ربایى و گروگان گیرى جرم سیاسى محسوب 
نمى شود.نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى بند 
(پ) از ماده 3 در طرح جرم سیاسى را به این شکل

 اصالح کردند که آدم ربایى و گروگان گیرى به عنوان 
جرم سیاسى محسوب نمى شود.این مصوبه مجلس 
با 144 رأى موافق، چهار رأى مخالف و چهار رأى 
ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر مورد موافقت 

قرار گرفت.

اولین سمپوزیوم «زنان
صلح و توسعه پایدار» آغاز شد

ایــران  مشــترك  ســمپوزیوم  اولیــن  مهر:
و ژاپن با عنوان «زنان، صلح و توسعه پایدار» صبح 
دیروز در دفتر مطالعــات وزارت امور خارجه آغاز 
شد.این ســمپوزیوم با حضور همســر وزیر امور 
خارجه، ســید عباس عراقچى، معــاون حقوقى و 
بین الملل وزیر خارجه، رئیس بنیــاد میتون ژاپن، 
شهیندخت موالوردى معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده و نظرآهارى سفیر کشورمان در ژاپن 
آغاز به کار کرد. قرار است در این نشست معصومه 
ابتکار معــاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان 
حفاظت از محیط زیســت نیز حضــور یابد و پس 
از ســخنرانى مســئوالن نامبرده در نوبــت بعد از 
ظهر نشســت هایى با عناوین توانمندسازى زنان، 
فرصت هــا و چالش ها برگزار شــود کــه در آن 
جمعى از اساتید دانشــگاه و رؤساى سازمان هاى 
بزرگ جهانى با حضور مسئوالن کشورمان شرکت 

خواهند کرد.

تجمع آموزش دهندگان
نهضت سواد آموزى در مقابل مجلس

فارس: تعــدادى از آمــوزش دهنــدگان نهضت 
ســواد آموزى در اعتراض به وضعیت استخدامى 
خــود در مقابل مجلس شــوراى اســالمى تجمع 
کردند.این افراد بــراى چندمین بار اســت که در 
روزهاى اخیر در مقابل مجلس تجمع و درخواست 
خــود را از نمایندگان پیگیــرى مى کنند.به گفتهى 
تجمع کنندگان، تعداد آموزش دهندگان فرد به فرد 
نهضت ســواد آموزى در کشور حدود 16 هزار نفر 
اســت و این افراد بدون برخوردارى از سابقه بیمه 

مناسب مشغول به کار هستند.

بزرگ ترین بیمارستان صحرایى سپاه 
در پایتخت برپا شد

ایسنا:بزرگ ترین بیمارســتان صحرایى به همت 
سازمان بسیج جامعه پزشکى ســپاه محمد رسول 
ا...(ص) تهران بزرگ در بوســتان والیت برپا شده 
است.بزرگ ترین بیمارســتان صحرایى به همت 
سازمان بسیج جامعه پزشکى ســپاه محمد رسول 
ا...(ص) تهران بزرگ از 18 اردیبهشــت برپاشده 
وتا 23 اردیبهشــت ماه به کار خــود ادامه مى دهد.

این بیمارســتان با حضور بیش از 200 متخصص و 
ویزیت رایگان 12هزار نفــر آماده خدمات دهى به 
مردم تهران است. محل برپایى این بیمارستان بوستان 
والیت، درب ورودى شهربانو بوده و به نام سردار 

شهید حسین همدانى نیز نامگذارى شده است.

تمدید اجراى آزمایش قانون مدیریت 
خدمات کشورى، تا پایان سال 95

ایلنا: نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى مدت 
اجراى آزمایشــى قانون مدیریت خدمات کشورى 
را تا پایان ســال 1395 تمدید کردنــد. نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى در نشست علنى روز دوشنبه 
پارلمان، گزارش کمیسیون اجتماعى درباره الیحه 
دوفوریتى تمدیــد مدت اجراى آزمایشــى قانون 
مدیریت خدمات کشورى اعاده شــده از شوراى 
نگهبان را بررسى کردند.وکالى ملت پس از بحث 
و تبــادل نظر و بــراى تأمین نظر شــوراى نگهبان 
تبصره ماده واحــده این الیحه را حــذف کردند. 
طبق این ماده واحده، مــدت اجراى آزمایش قانون 
مدیریت خدمات کشــورى مصوب 1386/7/8 و 
اصالحات بعــدى آن تا پایان ســال 1395 تمدید 

مى شود.

جلسه کمیسیون حقوقى و
 قضائى مجلس لغو شد

ایلنا : عضو کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس گفت: 
جلسه امروز (یک شنبه) بعدازظهر این کمیسیون به 
علت برگزارى همایش مجلس دهمى ها تشــکیل 
نشد.ا... یار ملکشــاهى نماینده مردم کوهدشت و 
رئیس کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس شوراى 
اسالمى اظهار داشت:  جلسه امروزبعدازظهر (یک 
شنبه 19 اردیبهشــت ماه 95) کمیسیون حقوقى و 
قضائى مجلس تشکیل نشد.وى یکى از دالیل عدم 
برگزارى این جلســه را برگزارى همزمان همایش 

منتخبان مجلس دهم اعالم کرد.

سیاست خارجى 
نیاز به نیروى جسور و توانمند دارد

فارس: رئیس شــوراى راهبــردى روابط خارجى 
گفت: همانطور که در جنگ جسورانه مى جنگیدند 
ما هم احتیاج به نیروهاى قابل و جســور داریم تا 
درســت پیش بینى کنند، دشمن را خوب بشناسند. 
کمال خرازى در نشســتى که بــا حضور جمعى از 
دانشجویان و فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلى 
علوم سیاســى و روابط بیــن الملل برگزار شــد
 با اشــاره به متونى که دانشــجویان علوم سیاسى 
مطالعــه مى کننــد، اظهار داشــت: بــراى تحلیل 
پدیده هاى سیاســى عالوه بر اینها نیازمند عوامل 

دیگرى هم هستیم.

توئیتر خبر

منتخب مردم تهران در مجلس دهم 
تصریح کــرد: وضعیت اقتصادى 
جامعه نگران کننده  اســت به 
همین علت مبــارزه با 
مفاســد اقتصادى 
در دستور کار 
مجلس 

قرار مى گیرد. محمدرضا عارف در دیدار با آیت ا... عبدا... جوادى آملى در سالن 
جلسات بنیاد بین المللى علوم وحیانى اسرا با بیان اینکه امسال انتخابات دهمین 
دوره مجلس  شوراى اسالمى به شیوه مطلوبى برگزار شد، گفت: با برگزارى 
این انتخابات مجلس مناسبى تشکیل شده است که برخى مشکالت گذشته را 
نخواهد داشت. وى با اشاره به اینکه دوره اول انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
با ایام فاطمیه تقارن داشته است، اضافه کرد: با توجه به تقارن با سالروز ایام اندوه 
اهل بیت(ع) از طرفداران درخواست شد تا در برنامه هاى خود از برخى اقدامات 

از جمله دست زدن پرهیز کنند.
منتخب مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى با تأکید بر اینکه اولویت هاى 
مجلس دهم رسیدگى به معیشت مردم، اشتغال و رونق اقتصادى است، مطرح 
کرد: اکنون از نظر اقتصادى وضعیت نگران کننده اى در جامعه وجود دارد به 
همین علت مبارزه با فسادهاى اقتصادى در دستور کار مجلس قرار مى گیرد. وى 
گفت: امیدواریم با استفاده از رهنمود مراجع تقلید و عزم جدى براى پیگیرى 

مطالبات رهبرى به نتایج مناسبى برسیم.

وضعیت اقتصادى کشور نگران کننده است

فارس: مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: 3 
هزار و 206 ازدواج در یک ماهه نخست سال در استان 
صورت گرفته که به نسبت سال گذشته با رشدى 7,48 

درصدى همراه بوده است.
تــورج حاجــى رحیمیان بــا اشــاره بــه افزایش

 4,5 درصدى میــزان تولــد در فروردین ماه ســال 
95 بــه نســبت فروردین ماه ســال 94 اظهــار کرد:
 6 هزار و 777 والدت در فروردین ماه 95 ثبت  شده که 
از این میزان 3 هزار و 441 نفر را پسران و 3 هزار و 336 

نفر آن را دختران تشکیل مى دهند.
وى در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه نــام فاطمــه 
بیشــترین فراوانى را در بین نام هاى متولدین ســال 
95 داشــته اســت گفت: اســم هاى فاطمــه، زهرا، 
امیرعلى، على، محمدطاها، امیرحســین، نازنین زهرا، 
حســین، بهــار و محمــد بــه ترتیــب بیشــترین 
فراوانى را در نام گذارى اســم بین متولدین سال 95 

داشته اند.

مدیــرکل ثبــت  احــوال اســتان اصفهــان آمــار 
فوتى هاى استان را در مقایسه با ســال گذشته همراه 
بــا کاهــش 2,24 درصدى خوانــد و عنــوان کرد: 
در مجموع یک هزار و 962 فوت در یک ماه نخست 
اســتان ثبت  شــده که از این میزان یک هزار و 99 نفر 
را مردان و 863 نفــر باقى مانده آن را زن ها تشــکیل 

مى دهند.
حاجى رحیمیان درباره ازدواج هاى صورت گرفته در 
فروردین  ماه سال 95 بیان کرد: 3 هزار و 206 ازدواج 
در یک ماهه نخســت در اســتان صــورت گرفته که 
به نسبت سال گذشته با رشدى 7,48 درصدى همراه 

بوده است.
وى درصد ازدواج هاى ثبت  شــده اســتان در ســال 
94 برحســب اختالف سن شوهر نســبت به همسر 
را این گونه بیــان کرد: ازدواج با اختالف ســنى صفر 

12,49 درصد، ازدواج با اختالف سنى یک سال 8,44 
درصد، ازدواج با اختالف سنى دو سال 9,34 درصد، 
ازدواج با اختالف سنى سه سال 9,62 درصد، ازدواج
 با اختالف ســنى چهار ســال 9,21 درصد و ازدواج 
با اختالف سنى پنج ســال بین زوج ها، 9,03 درصد 

بوده است.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان درباره درصد 
طالق هاى ثبت  شــده برحســب اختالف سن شوهر 
نسبت به همسر در سال 94 گفت: طالق بین زوج هاى 
هم ســال 10,95 درصد، طالق با اختالف ســنى یک 
سال 7,06 درصد، طالق با اختالف سنى دو سال 9,07 
درصد، طالق با اختالف ســنى سه سال 9,48 درصد، 
طالق با اختالف سنى چهار سال 9,47 درصد و طالق 
با اختالف ســنى پنج ســال بین زوج ها 9,55 درصد 

بوده است.

رشد ازدواج در بهار اصفهان
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان مطرح کرد:

رئیس سازمان حج و زیارت:

به اقامه حج 95 اصرار داریم 
تسنیم: رئیس ســازمان حج و زیارت با بیان اینکه 
جمهورى اســالمى ایران به اقامه حــج تمتع 95 
مصر است به انتقاد از رفتار مسئوالن حج سعودى 
پرداخت و گفت: ادامه رفتارهاى سعودى ها نشان 
مى دهد اراده  جدى براى اقامه حق شــرعى زائران 

ایرانى ندارند.
سعید اوحدى اظهار داشت: تا به این لحظه عربستان 
سعودى پاسخى نداده و ما همچنان نسبت به اقامه 
حج تمتع 95 مصر هســتیم و اعتقاد داریم حج به 
عنوان واجب شــرعى و حق مســلم زائران ایرانى 

است. 
وى ادامه داد: بنا بر همین ارتباط در نشست قبلى با 
مسئوالن سعودى چهار شرط مهم یعنى بهره مندى 
از ظرفیت پروازهاى داخلى، خدمات کنســولى، 
چگونگى صــدور روادید و راهکار هــاى امنیت 
زائران را ارائه کردیم که بــراى دو مورد آخر هنوز 
اظهار نظرى نکرده اند. رئیس سازمان حج و زیارت 
با بیان اینکــه وارد محدوده قرمز زمانى شــده ایم، 
گفت: ادامه رفتارهاى سعودى ها نشان مى دهد آنان 
اراده اى براى اقامه این حق شــرعى زائران ایرانى 
ندارند. لذا ما اعتقاد داریم هیچ کشورى نمى تواند 
تبعیضى براى ورود زائران به خانه خدا قائل شود. 
اوحدى به حضورش در کمیســیون امنیت ملى و 
سیاست خارجه مجلس اشاره کرد و گفت: در این 
نشست پرســش و پاســخ هایى درباره حج انجام 
گرفت و ما اظهار کردیم که سازمان حج و زیارت و 

بعثه همچنان پیگیر حج زائران هستند. 
وى در پایــان تأکید کرد: ما در حــال حاضر وارد 
محدوده قرمز زمانى شــده ایم چراکه زمان زیادى 
براى صــدور روادید و یا ســایر تمهیــدات باقى 
نمانــده و قراردادها نیــز همچنان منعقد نشــده 
است؛ امیدواریم این موضوع هرچه زودتر روشن 

شود.

خبر

تابناك: «هرچند از على عســکرى به عنــوان گزینه 
محتمــل در گمانه زنى هــا یــاد مى شــود، غالمعلى 
حدادعادل و حســن خجســته نیز گزینه هایى هستند 
که در صورت تأیید استعفاى ســرافراز، ممکن است 
این مســئولیت را بر عهده بگیرند. با ایــن حال باید تا 
اطالعات شــفاف تر صبر کرد، چون تجربه نشان داده، 

ممکن است هر لحظه اتفاق تازه اى رخ دهد.»
برخى خبرها از احتمال خداحافظى محمد ســرافراز، 
رئیس ســازمان صداوســیما از ســاختمان شیشه اى 
جام جم حکایت دارد؛ گمانه زنى کــه پیش از این نیز 
شده بود، ولى اکنون با جدیت بیشترى مطرح مى شود 
و حتى از وقوع این تغییرات در چند روز آینده سخن 

به میان آمده است.
براى نخستین بار اســفند ســال 1394 با شنیده هاى 
متواترى پیرامون استعفاى محمد سرافراز رئیس رسانه 
ملى همــراه و غالمعلى حدادعادل به ســمت گزینه 
ریاست این سازمان مطرح شــد و دلیل این استعفا نیز 
ناکافى بودن بودجه سازمان و برخى اختالفات بر سر 

بودجه میان دولت و سازمان صداوسیما عنوان شد.
حسن خجسته معاون سابق سازمان صداوسیما در امور 
صدا، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیون هاى آســیا 
و اقیانوسیه ( ABU) در ســال 2007 و معاون نظارت 
و برنامه ریزى صداوســیما نیز گزینه دیگرى بود که 
براى تصدى این مسئولیت مطرح شده و در روزهاى 
بعد حتى گفته شد، ســرافراز در روزهاى پایانى سال 

در سر کار حضور نیافته و تا واپســین روزهاى سال، 
موضوع اســتعفا به یکى از خط هاى خبــرى تبدیل 

شده بود.
سکوت روابط عمومى ســازمان صداوسیما نیز به این 
ماجرا دامن زده بود، به گونه اى که بسیارى از رسانه ها 

این سکوت را نشانه تأیید خبر ها تلقى کردند و با تأخیر 
به پوشش خبر ها پرداختند؛ اما اندکى بعد روابط عمومى 
صداوسیما در واکنشى دیرهنگام نه تنها استعفا و غیبت 
سرافراز را تکذیب کرد و از آخرین فعالیت هاى رئیس 
ســازمان در آخرین روزهاى ســال در این مجموعه 

سخن به میان آورد، بلکه حتى بحث برخورد حقوقى با 
منتشرکنندگان این گمانه زنى ها را به میان کشید.

از روز یک شنبه، بار دیگر برخى رسانه ها از استعفاى 
محمد ســرافراز خبر دادند و این بار یــک گزینه تازه 
نزدیک به غالمعلى حداد عــادل را نیز مطرح کردند: 
على عسکرى معاون فنى سازمان صداوسیما در دوره 
عزت ا... ضرغامى. بر اساس این خبر ها که با توا تر منابع 
همراه شده، طى چند روز آینده، استعفاى رئیس سازمان 
صداوسیما رســمًا علنى مى شود و حکم رئیس جدید 
صادر خواهد شد و گفته مى شود، انتقاد برخى اشخاص 
از عملکرد صداوسیما در تریبون هاى رسمى نیز پس از 

شنیدن این خبر بوده است.
هرچند از على عســکرى به عنوان گزینه محتمل در 
گمانه زنى ها یاد مى شود، غالمعلى حدادعادل و حسن 
خجسته نیز گزینه هایى هســتند که در صورت تأیید 
استعفاى سرافراز، ممکن است این مسئولیت را بر عهده 
بگیرند. با این حال باید تا اطالعات شفاف تر صبر کرد، 
چون تجربه نشان داده ممکن اســت هر لحظه اتفاق 

تازه اى رخ دهد.
محمدسرافراز پانزدهم آبان 1393 با حکم رهبر معظم 
انقالب به عنوان پنجمین رئیس ســازمان صداوسیما 
منصــوب شــد و در دوره 19 ماهه حضــورش در 
صداوســیما، اقدامات مفیدى به خصوص در راستاى 
کوچک سازى و چابک سازى سازمان متبوعش انجام 

داد که این فعالیت ها همچنان استمرار دارد.

ایرنا: رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس شــوراى اسالمى از تدوین استراتژى 
مجلس دهم در این مرکز خبر داد و گفت: ما این استراتژى را در اختیار منتخبان 

مجلس قرار مى دهیم تا اگر نظرى در این راستا دارند اعمال کنند.
کاظم جاللى در همایش فرآیند قانونگذارى،الزامات و راهکارها افزود: ما باید 
برنامه ریزى هاى الزم را داشته باشــیم براى مثال اگر مى گوییم مشکل کشور 

رکود است باید برنامه الزم براى حل مشکل رکود وجود داشته باشد.
وى افزود: بیش از 120 گزارش به نمایندگان در مورد الیحه بودجه ســال 95 
کل کشور از ســوى مرکز پژوهش هاى مجلس ارائه شد و ما به صورت دقیق 

بودجه را کالبد شکافى کردیم. جاللى در باره نحوه ارتباط نمایندگان با مرکز 
پژوهش هاى مجلس اظهار داشت: در مجلس، دفتر مرکز پژوهش ها قرار دارد 
و نمایندگان در هر موضوعى که نیاز بــه پژوهش مى بینند مى توانند تقاضاى 

خود را اعالم کنند.
وى با تأکید بر اینکه  پنج معاونت در این مرکز وجود دارد گفت: چهار معاونت 
از آنها در موضوعات حقوقى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى فعالیت 
پژوهشى مى کنند. وى افزود: کارشناسان مرکز پژوهش ها در جلسات کمیسیون 
هاى تخصصى مجلس حضور مى یابند مگر در مواقع خاصى که رئیس یا هیئت 

رئیسه کمیسیون غیر از این را تشخیص بدهند.
جاللى ادامه داد: با تالش هاى على الریجانى، کارشناسان مرکز پژوهش هاى 
مجلس نیز در جلسات صحن نیز حضور پیدا مى کنند که امیدواریم این موضوع 
در آیین نامه نیز قرار داده شود. وى تأکید کرد: با تغییراتى که در آیین نامه داخلى 
مجلس ایجاد مى شود نقش مرکز پژوهش ها محورى تر خواهد شد و پیوستگى 

نمایندگان با این مرکز افزایش مى یابد.
این نماینده مجلس خاطر نشــان کرد: در شرایط پســابرجام در زمینه قانون 
ســرمایه گذارى خارجى باید پژوهش هاى الزم را انجام دهیم و اســتراتژى 
خود را بشناسیم، همچنین تهیه قانون سرمایه گذارى خارجى سبب مى شود

ظرفیت هاى بیشترى براى آینده ایجاد شود. وى ادامه داد: قانون نظام پولى بانکى 
کشور نیز ایرادات زیادى دارد که باید رفع شود که کمیسیون اقتصادى مجلس 

باید وقت الزم را در این راستا بگذارد.

رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى

استراتژى مجلس دهم تدوین شده است

یکى از این 3 تن جایگزین رئیس رسانه ملى مى شوند؟

گام هاى سرافراز معلق مى شوند 

مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به شما وعده مى دهم که از 
تکفیرى ها، این عمله هاى صهیونیسم، بخاطر شهداى «خان طومان» تقاص 

سختى گرفته خواهد شد. 
سرلشکر محسن رضایى دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طى یادداشتى 
در اینستاگرام خود ضمن یادآورى حماســه رزمندگان مازندرانى در عبور 
از ارونــد در روزهاى دفاع مقدس، به شــهادت 13 شــهید مدافع حرم در 
ســوریه اشــاره کرد و گفت: به زودى تقاص ســختى از تکفیرى ها گرفته

 خواهد شد. 
متن کامل این یادداشت به شرح زیر اســت: «چند ماه پیش خان طومان در 
جنوب حلب آزاد شــد ولى چند روز گذشــته تکفیرى ها با سوءاستفاده از 
آتش بس در حالى که نــه هواپیماها و نه توپخانه ارتش ســوریه فعال بود، 
غافلگیرانه به نیروهاى سورى و مستشاران ایرانى حمله کردند و آن منطقه 

را گرفتند.
از نیروهاى ارتش عربســتان و ترکیه در پشــتیبانى آتش براى تکفیرى ها 
استفاده  شده است، در این نبرد مازندرانى هاى قهرمان با همان روحیه عبور از 
اروندرود، جنگیدند و تلفات سنگینى به تکفیرى ها وارد کردند، البته در هر 

جنگى فراز و نشیب پیروزى و شکست وجود دارد.
 اجر این شــهداى مخلص نزد خداوند متعال محفوظ اســت.به شما وعده 
مى دهم که از تکفیرى ها، این عمله هاى صهیونیســم، تقاص سختى گرفته 
خواهد شــد. بى تردید نتیجه نهایى به عون الهى پیروزى مقاومت، دولت و 

ملت سوریه و ایران اسالمى است.»

به زودى تقاص سختى از تکفیرى ها
 گرفته خواهد شد

منتخب مردم تهران در مجلس دهم
تصریح کــرد: وضعیت اقتصادى
جامعه نگران کننده  اســت ب
همین علت مبــارزه

مفاســد اقتصادى
در دستور کا
مجلس

 3 هــزار و 206 ازدواج 
در یک ماهه نخســت در 
اســتان صورت گرفته که 
به نسبت ســال گذشته با 
رشدى 7,48 درصدى همراه 

بوده است.

،،
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اجتامع

بازداشت قاتل دانش آموز 
در رباط کریم

جانشــین فرمانده انتظامى رباط کریم اظهار داشت: 
با تالش نیروهاى انتظامى، قاتل یک دانش آموز 18 
ساله، دستگیر و به پلیس آگاهى منتقل شد. سرهنگ 
على ســلیمانى درباره جزئیات عملیات دستگیرى 
متهم گفت: درحال پیگیرى هستیم تا به علل و انگیزه 
قتل این دانش آموز دبیرســتانى پى ببریم. شــایان 
ذکراست «م.م» دانش آموز18 ســاله اى بود که در 
رشته تأسیسات در هنرستان نوراللهى شهرك داودیه 
رباط کریم (تپه) تحصیل مى کرد که پس از بازگشت 
از مدرســه توســط جوانى از ناحیــه کتف صدمه

مى بیند و ساعاتى بعد در بیمارستان حضرت فاطمه 
زهرا(س) از دنیا رفــت. این قتل در کنــار یکى از 
خیابان هاى منتهى به مدرســه حدود ســاعت 14

یک شنبه رخ داد.

IT دکتراى
تراول 50تومانى جعل مى کرد 

دکتراى IT که با جعــل ماهرانه تراول چک هاى 50 
هزار تومانى ثروت بادآورده به جیب مى زد در اقدام 
پیشگیرانه پلیس آگاهى شناسایى و دستگیر شد. دهم 
اردیبهشت ماه امسال در پى گزارشى در خصوص 
تالش براى فروش تراول چک هاى جعلى توسط 
جوان 24 ســاله اى به نام مجید در محدوده میدان 
ونک، مأموران تیم تجســس کالنترى 103 گاندى 
در محدوده میدان ونک حاضر شــده و بالفاصله با 
شناســایى مجید اقدام به دستگیرى وى کردند و در 
بازرسى اولیه از موتورسیکلت آپاچى همراه مجید 
نیز موفق به کشف اســکناس هاى 50 هزار تومانى 
جعلى شدند. با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع 
جعل و به دستور دادیار شعبه دوم دادسراى ناحیه 36 
تهران، پرونده براى رسیدگى در اختیار پایگاه سوم 

پلیس آگاهى تهران قرار گرفت.

حوادث

اقتدار جز از راه علم به دست نمى آید
معاون توسعه مدیریت، پشــتیبانى و مشارکت هاى 
مردمى سازمان نوســازى مدارس کشور گفت: یک 
کشــور مقتدر مى تواند دین و شریعت خود را حفظ 
کند و این اقتــدار جز از راه علم به دســت نمى آید.
مهندس ســید باقر مسلمى در ســفر به شهرکرد در 
همایش خیرین مدرسه ساز چهارمحال و بختیارى، 
اظهار داشت: معلم، فرا گیرنده علم و فضا و تجهیزات 
سه عامل مؤثر در پیشرفت هســتند. مسلمى افزود: 
کشور ایران مســتعدترین دانش آموزان را در اختیار 
دارد که در المپیادهاى علمى بین المللى این موضوع 
را ثابت کرده اند. وى تصریح کرد: معلمان با ســواد، 
متعهد و دلسوز در سطح کشور زیاد است و اگر فضاى 
آموزشى اســتاندارد نیز مهیا باشد مى تواند پیشرفت 
کند. معاون توسعه مدیریت، پشتیبانى و مشارکت هاى 
مردمى نوسازى مدارس کشور تأکید کرد: یک کشور 
مقتدر مى تواند دین و شــریعت خود را حفظ کند و 
این اقتدار جز از راه علم به دست نمى آید. وى افزود: 
به همین دلیل اســت که آمریکا و دنیاى استکبار با 
پیشرفت علمى ما مقابله مى کنند و در این راه دست 
به ترور دانشــمندان ما مى زنند.مسلمى خاطرنشان 
کرد: آنها مى دانند اگر کشــور ما از راه علم خودکفا 
شــود دیگر هیچ راهى براى نفوذ و غارت آن وجود 
نخواهد داشت. وى توســعه پایدار، رفاه اجتماعى، 
سعادت و اســتقالل را از دیگر دستاوردهاى توسعه 
علم دانســت. معاون توســعه مدیریت، پشتیبانى و 
مشارکت هاى مردمى نوسازى مدارس کشور گفت: 
107 مدرسه و 530 هزار کالس درس با زیربناى 63 
میلیون و 520 هزار متر مربع پس از پیروزى انقالب 
اسالمى در کشور ساخته شده اســت که از این رقم 
18 هزار و 750 مدرســه در قالب 105 هزار کالس 
درس و 11 میلیون و 500 هزار متر مربع با مشارکت 
خیرین ساخته شده است. مســلمى افزود: هنوز با 
استانداردهاى الزم فاصله وجود دارد و باید با فراهم 
آوردن فضاى مناسب آموزشى، کیفیت آموزش را باال 
ببریم. به گزارش ایسنا، در پایان این جشنواره تعدادى 

از خیران مدرسه ساز به بیان نظرات خود پرداختند.

کمپین جهانى مقابله با تجارت 
غیرقانونى حیوانات

فعاالن محیط زیست از راه اندازى یک کمپین جهانى 
خبر دادند که عموم مردم را به مشارکت براى مقابله با 
تجارت غیرقانونى در حیات وحش دعوت کرده است. 
این گروه از حامیان محیط زیســت نرم افزارى براى 
گوشى هاى همراه طراحى کرده اند که به تمام مردم دنیا 
به ویژه مسافران و گردشگران امکان مى دهد تصاویر 
و اطالعات مربوط به فروش اشیاو اجناس مشکوك 
را در اختیار فعاالن و آژانس هاى حامِى حیات وحش 
قرار دهند. سازمان ملل متحد برآورد کرده که هر سال 
این تجارت غیرقانونى به ارزش میلیاردها پوند انجام 
مى شــود. برغم اقدامات صورت گرفته براى مقابله 
با به اســارت گرفتن و تلف کردن حیوانات بى گناه 
و ارزشمند براى محیط زیســت و انسان، این جرم 
همچنان رو به افزایش است. در سال هاى اخیر رشد 
قابل توجهى در شــکار گونه هاى در معرض خطر 
انقراض رخ داده که نگرانى ها در مورد حفظ حیات 
جانورانى همچون کرگدن ها و ببرها را براى طوالنى 
مدت تشدید کرده است. افزایش تقاضاها و خرید و 
فروش اعضاى بدن حیوانات و محصوالت تولید شده 
از آنها در بازار سیاه چین، یکى از اصلى ترین دالیل 
رشــد تجارت غیرقانونى به حساب مى آید. به گفته 
کارشناسان از سال 2007 تجارت غیرقانونى عاج، دو 
برابر شده و در پکن هر کیلوگرم عاج به قیمت دوهزار 
و205 دالر فروخته مى شود. این نرم افزار که توسط 
انجمن حفاظت تارونگا در استرالیا طراحى شده بیشتر 
بر منطقه جنوب شرق آسیا تمرکز دارد که مرکز اصلى 
تجارت غیرقانونى جهانــى در حوزه حیات وحش 

شناخته مى شود.  

خبر

بیمه سالمت، 6500 میلیارد تومان بدهکار است

اســتاد دانشــگاه و یک تحلیلگر مســائل اجتماعى گفــت: باورهاى 
غلــط از جمله عــدم اعتیــاد آور بــودن مــواد صنعتى و شــیمیایى، 
پاییــن بودن آســیب هاى ناشــى از مصرف ایــن مواد، ایجــاد انرژى 
مضاعف به واســطه مصرف مــواد صنعتى و شــیمیایى، افزایش قواى 
جنسى ناشــى از مصرف مخدرها و آرامش، افزایش تمرکز و خالقیت 
ناشــى از مصــرف آنهــا، نوجوانــان و جوانــان را معتــاد کــرده 

است.
دادمهــر حیاوند افزود: بحــث اجتماعى شــدن مبارزه با مــواد مخدر

 نیاز بــه اقدامات پیشــگیرانه دارد و در وهله اول بایــد باورهاى کاذب 
و غلط در مــورد موادمخدر را از اذهــان عمومى به ویــژه نوجوانان و 
جوانان پاك کرد. وى با اشــاره به اینکــه اقدامات پیشــگیرانه باید در 
ســطح بســیار وســیع و از جهــات مختلــف عملیاتى شــود، اظهار 
داشــت: یکى از ســطوح اقدامات پیشــگیرانه براى مقابله با اعتیاد آن 
اســت که حتمًا یک واحد درســى در سیستم آموزشــى و پرورش در 
مورد اینکه مــواد مخــدر صنعتى و قرص هــاى روان گــردان داراى 
چــه اشــکالى بــوده، عــوارض و خطرنــاك ناشــى از مصرف هــا

چیست؟ گنجانده شود.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: فرهنگسازى در این باره نیز مهم است 
و رســانه هاى جمعى باید با دامن زدن بر امر مقابله با اعتیاد، باعث شوند 
تا سیســتم آموزش و پرورش، قرار دادن واحد درسى در این زمینه را از 

ضروریات بداند.
حیاوند با بیــان اینکه یکى دیگر از علل گرایش بــه مصرف مواد مخدر، 
تهیه آسان و راحت آنهاســت، ادامه داد: دســت اندرکاران امر مبارزه با 
مواد مخدر به ویژه نیروى انتظامى باید برنامه اى اساســى تدوین کرده تا 
فرصت را براى قاچاقچیان به منظور خرید و فروش مواد مخدر محدود 

کنند.
وى اضافه کرد: شادى آور بودن نیز یکى دیگر از علل گرایش به مصرف 
مواد مخدر اســت، باید امکاناتى براى افراد فراهم شود  تا اوقات فراغت 
خود را با کارهاى سالم بگذرانند و به گونه اى تفریحات سالم را باید در 
جامعه رواج داد تا مردم در زمان گرفتارى و مشکالت زندگى و ناراحتى 

به سراغ مواد مخدر صنعتى براى رفع ناراحتى نروند.
این تحلیلگر مسائل اجتماعى با بیان اینکه توسعه مراکز مشاوره رایگان 
درسطح جامعه نیز ازضروریات اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر است، 
گفت: بسیارى از خانواده ها به دلیل ناتوانى مالى، به مراکز مشاوره مراجعه 
نمى کنند الزم است در این باره تسهیالتى براى خانواده هاى کم بضاعت 

و بى بضاعت اتخاذ شود.
حیاوند تأکید کرد: فرصت هاى مبارزه علیه مواد مخدر در کشــور بسیار 
است و باید به نحو مطلوب از آنها بهره گرفت، نقش بسیار مثبت خانواده 
و میزان فرهنگ آنان در تربیت جوانان و کشــیده نشــدن به سمت مواد 
مخدر اولین گام پیشــگیرى جوانان بــه اعتیاد اســت. وى، افزایش بار 

معنوى و مذهبى افراد را در کنترل اعتیاد به مواد مخدر مؤثر دانســت و 
افزود: خانواده هایى که از میزان اعتقاد باالیى برخوردار هستند و مقید به 
تعلیمات اسالمى بوده کمتر به ســمت و سوى مواد مخدر کشیده شده و 
باید با اجراى برنامه هاى متعدد مذهبى و معنوى و ایجاد برنامه ریزى بیشتر 
در این زمینه به توانمند کردن مــردم و خانواده ها به لحاظ مذهبى تالش 

کرد.
این استاد دانشگاه با اشــاره به اینکه لحاظ فرصت ها و پرکردن مناسب 
اوقات فراغت و حمایت ســازمان هاى مدنى و دولتــى جهت مبارزه با 
مواد مخدر نیز باید مورد توجه باشد، اظهار داشت: باید اوقات بیکارى و 
فراغت جوانان را با فعالیت ها سالمى همچون ورزش، پر کرد و فضاهاى 
مخصوصى را براى این امر اختصــاص داد تا جوان فرصت فکر کردن به 

مواد افیونى را نداشته باشند.
به گزارش روابط عمومى ســتاد مبارزه با مواد مخــدر، حیاوند در پایان 
مبارزه همه جانبه با مصرف توزیع مواد مخدر به خصوص مافیاى توزیع 
این مواد، توجه بیشــتر مســئولین و اتخاذ برنامه هاى بلند، میان و کوتاه 
مدت در راستاى توزیع متناسب شــغل و کاهش نرخ بیکارى و تورم در 
کشور و تالش هاى مســتمر و همه جانبه در راستاى توجه بیشتر به کیان 
خانواده ها و جوانان با توجه به ارائه برنامه هاى فرهنگى و کاهش فقر را 
از دیگر عواملى عنوان کرد که در راســتاى اجتماعى شدن مبارزه با مواد 

مخدر نقش آفرین هستند. 

باورهاى غلطى که جوانان را به سمت مخدر هاى صنعتى مى کشاند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش مساحت دریاچه ارومیه خبر داد

دریاچه ارومیه + 40 سانتیمتر!

وز
غ نی

دا

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، میزان بدهى بیمه 
سالمت به مراکز و بخش هاى درمانى کشور را شش 

هزار و500 میلیارد تومان اعالم کرد.
محمد جواد کبیر با بیان اینکه حدود 41 میلیون نفر در 
کشور تحت پوشش بیمه ســالمت هستند، گفت: از 
این تعداد 11 میلیون نفر بیمه شده جدید و بالغ بر 22 

میلیون نفر آنها نیز بیمه شده روستایى هستند.
وى با بیان اینکه نزدیک به 100 درصد اقشــار فقیر و 
آسیب پذیر جامعه بیمه شــده اند، اظهار داشت: اگر 
جمعیت کلى کشــور را در نظر بگیریم با احتســاب 
ســایر بیمه ها، بیش از 99 درصد جمعیت کشور بیمه 
شده اند.کبیر با اشاره به شــروع طرح تحول سالمت 
از دو ســال پیش، گفت: وظایفى در این طرح به بیمه 
سالمت محول شده که تالش ما این است این وظایف 
را که شامل حفاظت مردم در برابر هزینه هاى سالمت، 
پوشش بیمه همگانى، دسترسى یکسان و برخوردارى 
بر اساس نیاز مردم و همچنین تضمین کیفیت و کمیت 

خدمات است را به خوبى انجام دهیم.
وى افزود: معتقدیم در این طــرح، کنترل تقاضا را به 
عنوان استراتژى اصلى مدیریت منابع در جهت پیاده 
ســازى منویات مقام معظم رهبرى در بحث «اقتصاد 
مقاومتى، اقدام و عمل» باید داشــته باشیم. در همین 
راستا نیاز به تجدید نظر جدى در معمارى نظام ارائه 
خدمات داریم که در این زمینه گام هاى خوبى برداشته 

شده است.
کبیرگفــت: معتقدیــم توســعه پزشــک خانواده 
و نظام ارجاع براى شــهرهاى با جمعیــت کمتر از 
صد هزار نفــر مى توانــد مهمتریــن و اصلى ترین 
اســتراتژى براى کنتــرل تقاضا باشــد. وى تصریح 
کرد: اســتراتژى پیشنهادى بیمه ســالمت در جهت 
کنترل تقاضا در جمعیت 11 میلیون بیمه شده جدید، 
استفاده از سیســتم ارجاع در ارائه خدمات بسترى و 
ســرپایى در مراکز دولتى اســت. مدیرعامل سازمان 
بیمه ســالمت ایران اظهار داشــت: در جهت کنترل 
تقاضا همچنین از یکســال پیش کارگروه هاى تحلیل 
هزینه را در اســتان هــاى مختلف راه انــدازى کرده  
و 50 خدمتــى کــه داراى هزینه هاى باال هســتند را 
شناسایى کرده و در تالشیم تا مدیران کل بیمه سالمت 
مداخالت الزم را بــراى کنترل این هزینه ها داشــته 

باشند.

  6500 میلیارد تومان 
به بخش هاى درمانى بدهکاریم

کبیــر در ادامه به بدهى باالى بیمه ســالمت به مراکز 
درمانى کشور اشــاره کرد و افزود: میزان بدهى ما در 
سال گذشــته چهار هزار و500 میلیارد تومان است و 
نزدیک به دو هزار میلیــارد تومان نیز بدهى مربوط به 

سال 1393 داریم که در مجموع رقم بدهى هاى ما را 
به شــش هزار و500 میلیارد تومان رسانده  است.وى 
تصریح کرد: متأسفانه سال گذشــته حدود دو هزار 
میلیارد تومان از منابعى که باید به ما مى دادند تخصیص 
داده نشد و در سال 1393 نیز 1650 میلیارد تومان از 

منابعى که باید دریافت مى کردیم، تخصیص نیافت.
کبیر در ادامه بیان داشــت: ما در برآورد و محاسبات 
مربوط به حوزه منابع بیمه اى خوب عمل کردیم، اما 
زمانى که منابع تخصیص پیــدا نکند قطعًا نمى توانیم 
مطالبات مراکز درمانــى را پرداخت کنیم. مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت ایران اظهار داشت: بیمه سالمت 
سازمانى اســت که 85 تا 90 درصد منابع آن از منابع 
عمومى دولت تأمین مى شود، به طورى که بخشى از 
این منابع از محل هدفمندى یارانه ها و بخشى از یک 
درصد مالیات بر ارزش افزوده است.وى در خصوص 
زمان پرداخت مطالبات مراکز درمانى نیز گفت: ما هم 
منتظریم تا منابع به ما تخصیص شود تا بتوانیم بدهى  
خود را به مراکز درمانى پرداخــت کنیم. کبیر عنوان 
کرد: با توجه بــه پیگیرى هاى رئیس جمهور و معاون 
اول ایشان و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
کشور فکر کنم بتوانیم گام هایى را در سال جارى در 

جهت کاهش میزان بدهى خود برداریم.

  کسى حق گرفتن «زیر میزى» به بهانه باالنرفتن 
تعرفه ها را ندارد

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با محکوم کردن 
دریافت زیرمیزى به هر بهانه، افزود: در دو سال گذشته 
تعرفه ها رشد خوبى داشته و کسى حق ندارد به بهانه 
افزایش نیافتــن تعرفه ها کار غیرمتعــارف دریافت 

زیرمیزى را انجام دهد.
کبیر دریافت زیرمیزى را تعــدى و تجاوز به حقوق 
مردم عنوان کــرد و افزود: در صورت مشــاهده این 
موارد با جدیت با آن برخورد مى شــود.وى تصریح 
کرد: قطعًا شأن و شــرافت جامعه پزشکى باالتر از آن 
است که برخى افراد این امر زشت را به جامعه پزشکى 
منتسب کنند و ما معتقدیم قاطبه جامعه پزشکى ما اهل 
احترام به مردم و رعایت حقوق آنها هستند. مدیرعامل 
سازمان بیمه ســالمت ایران افزود: از طرفى سیستم 
بیمه و تعرفه گذارى باید منابع مورد نیاز را پیش بینى 
کرده تا متناســب با ارزش هریــک از خدمات، نظام

تعرفه گذارى را داشته باشــیم. کبیر خاطرنشان کرد: 
این نکته هم حائز اهمیت است که مشکالت 20 ساله 
کشور را دو ساله نمى توان حل کرد و زمان نیاز داریم 
تا بتوانیم تأمین منابع پایدار را در نظام سالمت تضمین 
کــرده و از طرفى سیاســتگذارى را در جهت جبران 
این هزینه ها به گونه اى داشــته باشیم که دچار فراز و 

نشیب نشویم.
وى با اشاره به روند نزولى دریافت زیرمیزى طى دو 
سال گذشته، گفت: این روند کم شده و قطعًا هم کمتر 
مى شود و به هیچ عنوان براى ما قابل قبول نیست که 

افرادى به بهانه باال نرفتن تعرفه ها، زیر میزى بگیرند.

  با جدیت، پیگیر یکسان سازى بیمه ها هستیم
کبیر در ادامه در خصوص یکســان ســازى بیمه ها 
عنوان کرد: دســتور این کار از سوى وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى داده شده و کارگروهى نیز در همین 
راستا تشکیل شده است. وى تصریح کرد: انجام این 
کار به پیش نیازهایى نظیر اینکــه بتوانیم روابط بین 
سازمان هاى بیمه گر و بیمه شده ها را یکسان کنیم نیاز 
دارد تا از نظر مشارکت مردم در پرداخت حق بیمه به 
هماهنگى برسند. وى تأکید کرد: انجام این کار در حال 
پیگیرى است و به محض حصول نتیجه اطالع رسانى 

آن انجام خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بهبودى وضعیت دریاچه 
ارومیه گفت: سطح آب این دریاچه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

40 سانتیمتر افزایش داشته است و مساحت دریاچه پنج برابر شده است.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در اولین ســمینار مشــترك ایران و 
ژاپن، با عنوان «زنان، صلح و توسعه پایدار» که با همکارى معاونت آموزش 
و زنان خانواده ریاســت جمهورى، دفتر اطالعاتى سیاسى و بین المللى 
سیاست خارجه و همچنین بنیاد صلح ساساکاواى ژاپن صبح دیروز برگزار 

شد، حضور یافت.
وى با ابراز خرسندى از اینکه با بارندگى هاى مناسب در شمال غرب کشور، 
وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، خاطرنشان 
کرد: عالوه بر بارندگى هاى خوب، تأمین حقآبه دریاچه ارومیه، الیروبى 
و بازکردن مســیل هاى منتهى به دریاچه ارومیه و همچنین اصالح الگوى 
کشت و تغییر شیوه هاى آبیارى در کشاورزى، امروز شاهد بهبود وضعیت 
دریاچه ارومیه هستیم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بعد 

از تصویب اهداف توســعه پایدار در ســطح جهانى، به پنج هدف در این 
برنامه توجه ویژه اى صورت گرفت.

ابتکار در ادامه با اشاره به توجه دولت یازدهم به بحث محیط زیست گفت: 
از ابتداى دولت یازدهم دولت رویکرد جدى نسبت به محیط زیست داشته 
است و برنامه هاى خوبى براى بهبود شرایط محیط زیست و همچنین نقش 
زنان و حفاظت از محیط زیست دارد. معاون رئیس جمهور توجه به محیط 
زیســت را یکى از راهبردهاى دولت یازدهم دانســت و افزود: عالوه بر 
تفاهمنامه خوبى که در این زمینه با معاونت ریاست جمهورى داریم، چند 

برنامه اجرایى موفق هم انجام داده ایم.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت یکى از این برنامه هاى موفق را 
توان افزایى زنان روســتایى ســاکن در محدوده دریاچه ارومیه دانست و 
گفت: این زنان با یک برنامه آموزشى توانستند در کشاورزى پایدار ایفاى 
نقش کنند. این برنامه با همکارى وزارت جهاد کشاورزى و سازمان محیط 
زیست انجام شــده اســت و کارهاى مثبتى در تغییر اقلیم اجرایى شده و 

موفق بوده است.
ابتکار ادامه داد: در این برنامه زنان روســتایى، آموزش دیده و در جهت 
توان افزایى آنها و جایگزینى کشــاورزى پایدار اقدامات مهمى صورت 
گرفته اســت و همین امر به احیاى دریاچه ارومیه نیز کمک کرده اســت. 
وى با ابراز خرســندى از بهبود وضعیت دریاچه ارومیــه گفت: حداقل 
40 سانتیمتر به ســطح آب دریاچه ارومیه اضافه شــده است، نسبت به 
سال گذشته مســاحت آن پنج برابر شــده و این امر تحقق وعده اى است 
که با لطف خــدا بارش هاى بــاران و تالش دولت و مردم محقق شــده

است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشــان کرد: دولت عالوه بر 
وعده هایى که داده اســت، اقدامات عملى فراوانى هم داشته است و این 
روند ادامه خواهد داشت و ما در جهت توان افزایى زنان براى توسعه پایدار 
تالش هاى زیادى را انجام داده ایم. این آموزش ها در جهت توانبخشــى و 

حفظ محیط زیست بوده است.

وضعیت موجود، شایسته معلمان نیست 
مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: 
معلمان هرگز نباید دغدغه اى غیر از تعلیم و تربیت 
داشته باشند. مهناز احمدى در مراسم تجلیل از معلمان 
نمونه استان که در ســالن اجتماعات دانشگاه آزاد 
اسالمى اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: ما هرگز 
وضعیت موجود را شایسته معلمان پرتوان کشورمان 
نمى دانیم چراکه معتقدیم معلمان کشــورمان هرگز 
نباید دغدغه اى غیر از تعلیم و تربیت داشته باشند و 
همه توان خود را باید مصروف تعلیم و تربیت کنند. 

دایک مرزى در 50 نقطه تاالب هامون 
برداشته شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان 
از بازگشایى موانع ورودى آب به تاالب هامون در 50 
نقطه دایک مرزى خبر داد. سعید محمودى با اعالم 
این خبر، این اقدام را در راستاى اجراى مصوبه جلسه 
مشــترك معاون امنیتى انتظامى وزارت کشور، دبیر 
کارگروه ویژه مرزى شوراى امنیت کشور و معاون 
محیط طبیعى ســازمان حفاظت محیط زیست که 
اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، عنوان کرد و افزود: 
برداشته شدن دایک مرزى در 50 نقطه مورد نظر تا 
فاصله 25 کیلومتر بیانگر نگاه مثبت وزارت کشور و 
مسئوالن دولت در خصوص اهمیت مسائل زیست 
محیطى به ویــژه احیاى تاالب هامــون و همچنین 

برقرارى نظم و امنیت پایدار است.

کشف اجساد 10 کارگر چینى 
از زیر گل والى

مقامــات داخلى چین از کشــف اجســاد ده تن از 
حادثه دیدگان رانش زمین در محل کارگاه یک پروژه 
برق آبى خبر دادند. بارش شدید باران طى چند روز 
در جنوب چین به وقوع رانــش زمین در محل یک 
کارگاه پروژه برق آبى منجر شــد که تاکنون اجساد 
ده تن پیدا شــده اما 31 تن دیگــر همچنان ناپدید 
هستند.نیروهاى امداد و نجات چین با بیان اینکه در 
این حادثه 14 نفر نیز مجروح شده اند اظهار داشتند: 
انبوهى از گل و الى به حجــم صد هزار مترمکعب 
ساختمان ادارى این کارگاه و محل زندگى کارگران 
را تخریب کرد. یکى از نجــات یافتگان این حادثه 
گفت: زمانى که رانش زمین اتفاق افتاد خوابیده بودیم 
و پیش از آنکه متوجه شویم چه حادثه اى در حال رخ 
دادن است، ساختمان زیر گل و الى فرو رفت.طبق 
اعالم منابع بیمارســتانى، تمامى مجروحان حادثه 
تحت درمان قرار گرفته و در وضعیت جسمى پایدار 
هستند. به گزارش شبکه خبرى ABC، بیش از 600 
نیروى امداد از جمله آتش نشانان و پلیس در تالش 
براى یافتن ناپدیدشدگان این حادثه و پاکسازى محل 

از گل و الى هستند. 

نحوه ارائه خدمات سازمان 
تأمین اجتماعى به بیماران خاص

ســازمان تأمین اجتماعى، نحوه ارائــه خدمات و 
تعهدات به بیماران خاص را اعالم کرد. بیمارى هاى 
خاص شامل هموفیلى، تاالسمى، پیوند، MS، دیالیز 
و همچنین بیمارى هاى صعب العالج و ســرطانى 
است که مورد حمایت این سازمان قرار دارد.تعهدات 
بیمه پایه در زمینه خدمات درمانى، لوازم و داروهاى 
مصرفى بیمارى هاى خاص شامل دیالیز، تاالسمى، 
هموفیلى و MS بــه بیماران به طــور دقیق مطابق 
آخرین بسته ابالغى مراجع ذیصالح به سازمان هاى 

بیمه گر است.

القاى «حسرت و ناامیدى» 
توسط دشمن از بستر فضاى مجازى

یک استاد حوزه و دانشــگاه با بیان اینکه دشمن در 
فضاى مجازى بــه دنبال ایجاد حس «حســرت و 
ناامیدى» در کشورهاى کمتر توسعه یافته است، گفت: 
این حسرت و ناامیدى موجب از بین رفتن انگیزه ها 
و روحیه مردم و جامعه خواهد شد. سید حسینعلى 
مؤمنى در سى و یکمین جلســه از سلسله جلسات 
جبهــه فرهنگى انقالب اســالمى در فضاى مجازى 
با اشاره به شگردهاى مختلف دشــمن براى ایجاد 
ناامیدى در مردم از بستر فضاى مجازى اظهار داشت: 
از روش هاى ناامید کردن مردم و در نتیجه تســلیم 
شدن آنها در برابر دشمن که از طریق فضاى مجازى 
انجام مى شود، القاى دروغین قدرت بى چون و چراى 
خود به مردم دنیاســت.وى افزود: به عنوان مثال این 
مطلب که مقامات آمریکایى مى گویند تا سه ماه آینده 
بشاراسد رفتنى است، ممکن است موجب ناامیدى 
پیروان جبهه مقاومت شــود که البته اگر طرفداران 
جبهه مقاومت بــه واقعیت هایى چون شکســت 
رژیم صهیونیســتى از حزب ا...، اسیر شدن سربازان 
انگلیسى و آمریکایى در خلیج فارس و موارد مشابه 
آن توجه کنند، به فضاسازى هاى دروغین دشمن و 
واقعیت هاى جهان که موجب افزایش امید در پیروان 

جبهه حق خواهد شد، پى خواهند برد.

خبر

سفت  بستن موى سر 
ریزش آن را تشدید مى کند

پژوهش محققان نشــان مى دهد کــه برخى مدل ها و 
برخى آرایش ها ریزش موى ســر را تشدید مى کند. 
پژوهش هاى اخیر محققان دانشــگاه «جان هاپکینز» 
نشــان مى دهد برخى مدل هاى مو و برخى آرایش ها، 
ریزش مو را تشدید مى کند. این محققان در پژوهشى که 
در مجله آکادمى دراماتولوژى منتشر شده است اظهار 
داشته اند که بستن سفت موها نیز مى تواند ریزش مو را 
تشدید کند. این محققان از طریق بررسى هایى که در 19 
پژوهش جداگانه انجام داده اند، توانستند رابطه  مستقیمى 
بین اشکال و سبک هاى آرایش(Hairstyles) و بستن 

موى سر و ریزش منطقه اى مو پیدا کنند.

سالمت

امیدواریم مجلس خأل هاى قانونى را پر کند
فرمانده نیــروى انتظامى در 
حاشیه بیست ویکمین همایش 
سراســرى فرماندهان، رؤسا 
و مدیران ناجا کــه دومین 
روز آن با حضور على 
الریجانــى رئیــس 
مجلس شــوراى 

اسالمى برگزار شــد، با خبرنگاران گفتگو کرد.  سردار حسین اشترى در 
پاسخ به سئوال ایســنا درباره دیدارش با نمایندگان منتخب مجلس دهم 
و مطالبات ناجا از این مجلس اظهار داشــت: ضمن تبریک به نمایندگان 
منتخب مردم در مجلس دهم و آرزوى موفقیت براى آنان، روز گذشته(یک 
شنبه) بنده دیدارى با نمایندگان منتخب مجلس دهم داشته و مواردى را با 
آنها مطرح کردیم.وى ادامه داد: از نمایندگان مجلس تقاضا داریم هماهنگى 
با ناجا داشته باشــند و امیدواریم خألهاى قانونى که نیروى انتظامى با آن 

روبه رو است، توســط نمایندگان مجلس دهم پوشش داده شود.فرمانده 
نیروى انتظامى در پاسخ به سئوال دیگرى درباره جرم اسیدپاشى و خألهاى 
قانونى که ممکن است ناجا با آن روبه رو باشد گفت: در مورد اسیدپاشى 
مواردى که رخ مى دهد را پلیس شناســایى کرده و پس از دســتگیرى به 
دســتگاه قضائى ارجاع مى دهد که امیدواریم قوانین و شرایط به گونه اى 
باشــد که منجر به باال رفتن هزینه جرم و کاهش ارتکاب چنین جرائمى 

باشد.

j

فرفرمانده نیــروى ان
حاشیه بیست ویکمی
سراســرى فرمانده
و مدیران ناجا کـ

روز آن با حض
الریجانــى
مجلس

بیمه سالمت به دنبال استراتژى جدید است

کسى حق گرفتن «زیر میزى» به بهانه باالنرفتن تعرفه ها را ندارد

کبیر دریافت زیرمیــزى را تعدى و 
تجاوز به حقوق مــردم عنوان کرد و 
افزود: در صورت مشاهده این موارد 
با جدیت با آن برخورد مى شود.وى 
تصریح کرد: قطعًا شــأن و شرافت 
جامعه پزشکى باالتر از آن است که 
برخى افراد این امر زشت را به جامعه 
پزشکى منتسب کنند و ما معتقدیم 
قاطبه جامعه پزشکى ما اهل احترام 

به مردم و رعایت حقوق آنها هستند.

،،
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اقتصاد

این روزهــا، بــوى افزایــش قیمت برنــج، هوش 
از ســر مصــرف کننــدگان پرانــده و مســئوالن 
نیز هریــک دلیلى براى ایــن گرانى نابهنــگام عنوان 

مى کنند.
در این روزها، افزایش قیمت برنــج ایرانى در کوچه 
پس کوچه هاى شــهر طنین انداز شــده و از این رو 
کارمندان و حقوق بگیران دســت به چرتکه شــدند 
تا دخل و خرجشــان را بــا هم جور کننــد، چراکه با 
توجه به افزایش قیمت اکثر کاالهــاى پرمصرف، در 
هیاهوى گرانى باید بیش از گذشــته دســت به عصا 

باشند.
بر این اساس، در حالى که بســیارى از مسئوالن براى 
حفظ آرامش بازار از ثبات قیمت ها خبر مى دهند، اما 
بازار حرف دیگرى براى گفتن دارد، به طورى که این 
روزها قیمت برنج سر به فلک کشیده و هرکس دالیل 
خاص خود را دارد و از این رو، فروشــندگان صنوف 
مواد غذایى در سایه کم نظارتى هاى اصناف و بازرسان 
مربوطه، اقدام به توزیع و عرضه محصوالت با قیمت 
دلخواه مى کنند و به شرایط نابســامانى بازار بیش از 

گذشته دامن مى زنند.
اما خبرها و شواهد دربازار حاکى از آن است که برنج 
ایرانى با حدود قیمت ده هزار تومــان به باال در حال 
خرید و فروش اســت، با وجود اینکه مسئوالن اعالم 
کرده بودند برنج طارم ایرانى درجــه یک، هر کیلو با 
قیمت هشت هزار و 500 تا هشت هزار و 800 تومان 

اجازه قیمتگذارى دارد. 
اگرچه در این میان مســئولین مربوطه هر کدام دالیلى 
براى گرانى قیمت برنج دارند، اما به راستى چه کسى را 
مى توان در آشفته بازار برنج و نوسانات قیمت مقصر 

شناخت؟ 

     سودجویى دالالن 
به افزایش قیمت برنج دامن زد

  قاسمعلى حسنى عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران 

در این باره بیان داشت: با توجه به اینکه هیچ کمبودى در 
بازار برنج ایرانى وجود ندارد، باید گفت که سودجویى 

دالالن و واسطه ها،  قیمت را گران کرده است.
وى با اشاره به اینکه تغییر ذائقه مصرف کنندگان از برنج 
خارجى به ایرانى تأثیر بسزایى در دامن زدن به افزایش 
قیمت ها داشته، افزود: متأسفانه در سه ماهه آخر سال 
گذشته، به صورت مرتب شــاهد افزایش قیمت ها در 
بازار بوده ایم و این در حالى اســت که در ســال هاى 
گذشــته تنها افزایش متناســب و منطقى قیمت را در 

اردیبهشت ماه شاهد بودیم.
حســنى با بیان اینکه در تولید برنج ایرانى در کشــور 
کمبود داریم، گفت:  هر ساله به سبب کمبود تولید، دو 
سوم نیاز مصرفى کشور از طریق واردات تأمین مى شود 
و حال الزم به ذکر اســت که هیچگونه تغییر قیمت در 

برنج خارجى نداشته ایم.

    گرانى برنج ایرانى در سایه کاهش واردات
در این راســتا، رحمت ا... نوروزى عضو کمیســیون 

کشــاورزى مجلس شــوراى اســالمى گفــت: در 
راســتاى حمایت از تولیــد، باید میــزان تولید داخل 
مشــخص شــود و بقیه نیاز از طریــق واردات تأمین 

شود. 
وى با بیان اینکه میزان واردات نیاز به معیار سنجى دقیق 
دارد، گفت: هر ساله تنها باید برحسب تقاضا واردات 
صورت گیرد، چراکه افزایش بیــش از حد واردات و 
اشباع برنج هاى خارجى در بازار، موجب کاهش قیمت 
برنج ایرانى و هدررفت زحمات کشاورزان خواهد شد. 
نــوروزى تصریــح کــرد: ســاالنه میــزان واردات 
متغیراســت اما در شــرایط فعلى، کاهــش واردات 
موجــب افزایش قیمت برنــج ایرانى در بازار شــده

 است.
گرچه در سایه کم نظارتى اصناف برخى فروشندگان 
ســودجو، قیمت برنج را نجومى باال برده اند، اما بهتر 
اســت که مســئوالن مربوطه با نظارت بیشــتر، این 
نابســامانى هاى به وجود آمده را مدیریت و دســت 

سودجویان را از بازار کوتاه کنند. 

مقصر اصلى گرانى برنج کیست؟

 بازار تولیدات آجر
در خواب زمستانى به سر مى برد

یک تولیدکننده آجر گفت : زمانى که تقاضایى از جانب 
جامعه صــورت نمى گیرد، پس دلیلــى وجود ندارد 
عرضه این محصول صورت گیرد. میرعبدالحســینى 
در خصوص اینکه وضعیت تولید آجر، در حال حاضر 
به چه صورت است،گفت : بازارتولیدات آجر خواب 
است و مثل اینکه قرار نیست از خواب بیدار شود. وى 
در پاسخ به اینکه آیا به دلیل نبود عرضه و تقاضا، بازار 
آجر دچار بى کیفیتى شده است، اذعان داشت: زمانى که 
تقاضایى از جانب جامعه صورت نمى گیرد، پس دلیلى 
وجود ندارد عرضه این محصول صورت گیرد؛ مالیات 
و ارزش افزوده نیز از ارکان اصلــى کاهش تولیدات 
محسوب مى شود، به همین دلیل، کیفیت نیز افت پیدا 
مى کند و بازار تولید و فروش دچار رکود مى شود. وى 
بیان داشت: ما از دولت تقاضاى داریم و امیدواریم از این 
حرفه  که از خانواده صنایع دستى کشور است، نهایت 

حمایت مربوطه صورت گیرد.

آغاز به کار 
نمایشگاه بین المللى  قطعات خودرو

دوازدهمین نمایشــگاه بین المللى قطعات خودرو، 
امروز در اصفهان برگزار مى شود. دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللى قطعــات، مجموعه ها و صنایع وابســته 
خودرو، از امروز تا 24 اردیبهشت، در محل برگزارى 
نمایشگاه هاى اســتان اصفهان واقع در پل شهرستان 
با حضور 115 مشــارکت کننــده برگزار شــد.این 
نمایشگاه، با حضور مشارکت کنندگانى از استان هاى 
تهران، اصفهان، آذربایجان غربى، آذربایجان شــرقى، 
گیالن، مازندران، فارس و همــدان و نمایندگى هاى 
فروش کشــورهاى آلمان، هلند، چین، کره جنوبى، 
فرانسه، ترکیه، ژاپن، ســوئیس و سوئد کلید خورد و 
مشارکت کنندگان، به مدت چهار روز در متراژ 9 هزار 
مترمربع، به ارائه و نمایش قطعات یدکى خودروهاى 
سوارى سبک و سنگین، خدمات وابسته و تجهیزات 
کارگاهى مرتبط با قطعات خودروى روز مى پردازند. 

 آمادگى سازمان امور مالیاتى براى 
دریافت اظهارنامه مشاغل

معاون سازمان امور مالیاتى از آمادگى این سازمان 
براى دریافت اظهارنامه  هاى الکترونیکى صاحبان 
مشاغل خبر داد. محمد تقى پاکدامن با اشاره به اینکه 
مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى صاحبان مشاغل تا پایان 
خردادماه است، گفت: سازمان امور مالیاتى کشور، 
آماده دریافت اظهارنامه الکترونیکى مالیاتى صاحبان 
مشاغل است.وى با بیان اینکه سازمان امور مالیاتى 
کشور، از ابتداى امسال موظف به اجراى اصالحیه 
قانون مالیات هاى مســتقیم اســت، گفت: یکى از 
مهمترین تغییرات در قانون جدید، تغییر مهلت ارائه 
اظهارنامه هاى مالیاتى صاحبان مشــاغل (اشخاص 

حقیقى) از تیر ماه به خردادماه است.

خبر

 مالیات هاى سنگین، عامل ورشکستگى نساجى اصفهان
قاچاق پارچه و پوشاك، کمر صنعت 
نساجى را شکســته است. دبیر 
انجمن کارفرمایان نساجى 
اصفهان گفــت: اصفهان 
با دو هزار و 300 واحد 
نساجى، بزرگ ترین 
قطب نســاجى کشور 

است و 50 درصد نخ کشور، در اصفهان تولید مى شود. مظفر چلمقانى با بیان 
اینکه امسال 30 درصد واحدهاى نساجى اصفهان آغاز به کار نکرده اند، افزود: 
قاچاق پارچه و پوشاك، بازار فروش محصوالت نساجى را با مشکل رو به رو 
کرده، به طورى که انبارها و حتى راهروهاى کارخانه ها، انباشته از محصوالت 

نساجى تولید شده است. 
وى افزود:گمرك ایران اعالم کرده 80 میلیون دالر واردات منســوجات از 
چین بوده، در حالــى که آمار چین مى گوید: 988 میلیــون دالر صادرات به 

ایران داشته است.
چلمقانى با بیان اینکه قاچاق منســوجات از کشــورهاى چین، هند، ترکیه 
و تایوان به ایران اســت، افزود: صنعتگران توان رقابــت با کاالهاى وارداتى 
و قاچاق را ندارند. دبیر انجمن کارفرمایان نســاجى اصفهــان با بیان اینکه 
مالیات بــر ارزش افــزوده از دیگر مشــکالت این صنعت اســت، افزود: 
کارخانه هاى بســیارى به ســبب مالیات هاى ســنگین و ناعادالنه تعطیل 

شده اند.

ww.nesfejahan.net

قاچاق پارچه و
ش نساجى را
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 آغاز صادرات خودرو به ترکمنستان
مدیر گروه صنعتى شرکت ایران خودرو گفت: آسیاى 
میانه، در اولویت صادرات ایــران خودرو قرار گرفته 
اســت و اولین خرید از ایران خودرو را داشته است. 
قلى زاده افزود: پلیس ترکمنستان، در اولین مرحله اقدام 
به خرید 200 دســتگاه خودروى پلیس از این شرکت 
کرده و در گام هــاى بعدى، طبق توافق انجام شــده، 
تمام نیازهاى پلیس این کشور از  ایران خودرو تأمین 
خواهدشد. وى عنوان کرد:عالوه بر این، مذاکره براى 
ارسال هزار و 200  دستگاه سمند به کشور ترکمنستان 
در حال انجام است. قلى زاده، چگونگى قیمتگذارى و 
معامله با کشور ترکمنستان را، چنین بیان کرد: قرار است 
از محل مطالبات گازى این کشور، از وزارت نفت این 

منابع تأمین شود.

 تولید ورق هایى با ضخامت پایین 
در فوالد مبارکه

فوالد مبارکه اصفهان بــراى بهره برداري ســریع از 
طرح هاي توســعه و تولید، ورق هــاي با ضخامت 
پایین در این شرکت تولید مى کند. مدیر عامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، بر بهره برداري ســریع از طرح 
هاي توســعه و تولید ورق هاي با ضخامت پایین در 
این شرکت تأکید نمود. بهرام ســبحانی گفت: تولید 
ورق هاي نازك در مجتمع فوالد سبا، پس از راه اندازي 
طرح هاي توسعه این شرکت صورت خواهد گرفت و 
ورق هاي نازك که در صنعت لوله و پروفیل و لوله هاي 
انتقال نفت گاز و همچنین محصوالت کششی استحکام 
باال DDQ و درصنعت خودرو کاربرد دارند، می تواند 
سهم فوالدمبارکه را درتولید محصوالت با ارزش افزوده 

باالتر افزایش دهد.

 تکذیب قاچاق سازمان یافته 
در گمرك اصفهان

قاچاق سازمان یافته درگمرك اصفهان صحت ندارد. 
مدیرکل گمرك اســتان اصفهان با بیان اینکه پرونده 
هاى کشف شده قاچاق، نشان مى دهد پوشاك بسیار 
زیاد قاچاق به کشور وارد مى شود،گفت: سال گذشته، 
قاچاق پوشــاك در اصفهان بــه ارزش 22 میلیارد و 
384 میلیون ریال بوده اســت. اسدا... احمدى ونهرى 
در خصوص اینکه برخى کارشناسان معتقدند بخش 
زیاد قاچاق پارچه، به صورت خــرده بار در کانتینرها 
از مبادى گمرکى و بدون تعرفه وارد کشــور مى شود، 
گفت: این موضوع درگمــرك اصفهان صحت ندارد، 
زیرا تمام بار کانتیرها کامًال بررســى مى شوند.  وى با 
بیان اینکه تعرفه واردات پوشاك، پارسال 75 درصد بود 
که امسال به 55 درصد کاهش یافته است، افزود: سال 
گذشته واردات پوشاك به اصفهان خیلى ناچیز بود.  وى 
در خصوص کاهش تعرفه واردات پوشاك افزود: تعرفه 
ترجیحى براى واردات پوشاك، مانع قاچاق به کشور 
مى شود. مدیرکل گمرك استان اصفهان گفت: امسال 
تعرفه واردات پنبه، به عنوان مواد اولیه صنعت نساجى، 

افزایش 6 درصدى داشته و به 10 درصد رسیده است.

پاالیش طالى سیاه اصفهان
 فرش قرمز براى هنگ کنگ پهن کرد 
رئیس فدراســیون صنایــع هنگ کنــگ گفت: این 
فدراســیون براى همکارى با شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان عالقه مند اســت و در این زمینه عزم جدى 
دارند. «دانیل چنگ» اضافه کرد: براى توسعه روابط و 
تقویت همکارى هاى راهبردى با جمهورى اسالمى 
ایران بسیار عالقه مندیم.  وى که در جریان بازدید از 
شرکت پاالیش نفت اصفهان سخن مى گفت، افزود: 
این بازدید، شروع همکارى فدراسیون صنایع هنگ 

کنگ با شرکت پاالیش نفت اصفهان است. 
مدیر کاالى شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیز با بیان 
اینکه  فصل جدیدى در روابط بیــن المللى ایران به 
ویژه در زمینه اقتصادى آغاز شده است، افزود: شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، بزرگ ترین شــرکت پاالیشى 

ایران در زمینه تنوع تولید محصوالت نفتى است
مجید شهســوارى اضافه کرد: خوشــبختانه پس از 
واگــذارى بــه بخش خصوصــى، از ســال 1387 
توانسته ایم با موفقیت فرآورده هاى تولیدى خود را در 
بازار بورس به فروش برسانیم. وى گفت: این شرکت 
23 درصد فرآورده نفتى کشــور را تولید مى کند و با
 راه اندازى کامل مجتمع بنزین ســازى که در ســال 
گذشته به بهره بردارى رسید، روزانه 8/5 میلیون لیتر 

بنزین یورو4 عرضه مى کند. 
شهسوارى تصریح کرد: هنگ کنگ مى تواند از این 
فرصت جدید به خوبى استفاده کند و با توجه به اینکه 
یکــى از آزادترین اقتصادهاى جهــان را دارد، ما نیز 
مشتاقیم که با فدراسیون صنایع هنگ کنگ همکارى 

دو سویه داشته باشیم.
 گفتنى است، فدراسیون صنایع هنگ کنگ با سه هزار 
نفر عضو، بیش از 30 هــزار کارخانه و چهار میلیون 
کارگر شاغل در این کارخانه ها ،در دلتا رود مروارید 
در جنوب چین قرار دارد و یک نهاد رسمى با مسئولیت 

تقویت بخش هاى صنعتى تولیدى است.

ویترین
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ادامه از صفحه 6
133. راى شماره 45496-1394/09/29 هیأت چهارم  آقاي حسن رحیمی ورپشتی به شناسنامه 
شماره 60 کدملی 5499549877 صادره تیران فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 107/77 مترمربع از پالك شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان که مع الواسطه از عبداله على رحیمى خریدارى نموده
134. راى شــماره 45502-1394/09/29 هیأت چهارم خانم شهناز حیدري به شناسنامه شماره 
28029 کدملی 1280280451 صادره اصفهان فرزند مهدي نســبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت  137/77 مترمربع از پالك شماره  203 فرعى از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحه 222 دفتر 223 بخش 14 به موجب ســند انتقال شماره 

46458 مورخ 1364/4/21 دفتر 5 اصفهان مالک 138 سهم مى باشد  
135. راى شماره 47542-1394/10/17 هیأت اول خانم فریبا صالحى لنجى  به شناسنامه شماره 
42281 کدملی 1280311576 صادره اصفهان  فرزند منوچهر مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ 
ساختمان به مساحت 122/16 مترمربع از پالك شــماره62 فرعى از 27  اصلى واقع در اصفهان 

بخش14  حوزه ثبت ملک غرب با کسر از مالکیت آقاى حسین سلیمانى 
136. راى شماره 47541 1394/10/17 هیأت اول آقاى عبدالحسین امینى  به شناسنامه شماره 25 
کدملی 1290154171 صادره    فرزند على مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 122/16 مترمربع از پالك شماره62 فرعى از 27  اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه 

ثبت ملک غرب با کسر از مالکیت آقاى حسین سلیمانى 
137. راى شــماره 47559-1394/10/17 هیأت اول  خانم مرضیه خانم صادقپور به شناســنامه 
شماره 7 کدملی 1262507219 صادره کاشان فرزند اسکندر  مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 123 مترمربع از پالك شماره 28 اصلى واقع در اصفهان بخش14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با کسر از مالکیت آقاى على رضائى کوجانى  
138. راى شماره 47558-1394/10/17 هیأت اول خانم فاطمه بحرینى  به شناسنامه شماره 96 
کدملی 1262616689 صادره کاشــان فرزند رمضانعلى مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 123 مترمربع از پالك شماره 28 اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان با کسر از مالکیت آقاى على رضائى کوجانى  
139. راى شماره 47563-1394/10/17 هیأت اول آقاى بهمن میرزائى قلعه اخالصى به شناسنامه 
شماره 39 کدملی 6219423712 صادره فریدن  فرزند پیرعلى مقدار ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 162 مترمربع از پالك شــماره 64  اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان با کسر سهم فرزندان حیدر زارعى عاشق ابادى به اسامى محمود و احمد زارع 
140. راى شــماره 47499-1394/10/17 هیأت اول آقاى فضل اله شریفى ولدانى  به شناسنامه 
شماره 1335  کدملی 1283510480  صادره اصفهان  فرزند یداله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
171/60  مترمربع از پالك شــماره 274 فرعى از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى غالمحسین شریفى ولدانى
141. راى شماره 47516-1394/10/17 هیأت اول خانم فرزانه صابرى  به شناسنامه شماره 12  
کدملی 1285764617   صادره اصفهان  فرزند حسین  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 120/30  
مترمربع از پالك شماره  508 فرعى از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمى خانم رعنا توتونچى ازموردثبت صفحه 240  دفتر 162  امالك  
142. راى شماره 47525-1394/10/17 هیأت اول خانم ایران حاجى میرزائى به شناسنامه شماره 
158  کدملی 1285331321   صادره اصفهان  فرزند عبدالرزاق  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
28/76  مترمربع از پالك شماره  792 فرعى از 19  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمى تقى احمدى ازموردثبت صفحه 98 دفتر 954 امالك  
143. راى شــماره 48310-1394/10/22 هیأت دوم  آقاى وجیه اله میرزائى به شناسنامه شماره 
1472 کدملی 6339355511 صادره شهرکرد  فرزند حجت اله از ششدانگ ساختمان به مساحت 
180/55  مترمربع از پالك شماره 1/561 فرعى از 27  اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت آقاى دکتر جواد جابرى انصارى ســهم االرث آقاى بهرام جابرى 

انصارى 
144. راى شماره 48313-1394/10/22 هیأت دوم  آقاى محمد على دهدشتى به شناسنامه شماره 
71355 کدملی 1281814717 صادره اصفهان فرزند على از ششــدانگ ســاختمان به مساحت 
35/34  مترمربع از پالك شــماره 68  اصلى واقع در اصفهان بخش14  حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمى عزیزاله زارع بهرام ابادى
145. راى شماره 49164-1394/10/28 هیأت چهارم  آقاى مهدى اکبرى چهل خانه به شناسنامه 
شماره 2161 کدملی 1159067457 صادره فریدن فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 84 مترمربع از پالك 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

خریدارى مع الواسطه از حسنعلى نجاران 
146. راى شماره 49197-1394/10/28 هیأت چهارم آقاى اکبر زمانى به شناسنامه شماره 511 
کدملی 1141658097 صادره خمینى شهر فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 130/86 مترمربع از پالك 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان که مع الواسطه از آقاى مرتضى و مجتبى خادم خراسانى خریدارى نموده است.
147. راى شــماره 49196-1394/10/28 هیأت چهارم  آقاى على ابراهیمى ولدانى به شناسنامه 
شماره 35 کدملی 1289887985 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 353/06  مترمربع از پالك 502 فرعى 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که مع الواســطه از آقاى مهدى شیرخانى که از مالکین اولیه پالك مذکور  مى 

باشد را خریدارى نموده است.
148. راى شماره 49189-1394/10/28 هیأت چهارم  آقاى رسول طاهرى به شناسنامه شماره 6 
کدملی 1290313261 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
155/20 مترمربع از پالك 431 فرعى 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از موردثبت در صفحه 155 دفتر494  که مع الواسطه از شــکراله شهبازى که از مالکین 

بوده خریدارى نموده است.
149. راى شــماره 49198-1394/10/28 هیأت چهارم  خانم طیبه گلنات ماربینى به شناسنامه 
شــماره 55 کدملی 1290093271 صادره اصفهان فرزند على نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 131/70 مترمربع از پالك شماره  26 فرعى 8 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 137 دفتر684 مالک صدو ســى دو پانصدم سهم مشاع از 

15 سهم پالك مذکور است
150. راى شماره 49545-1394/10/30 هیأت ســوم  آقاي احمد رضا شفیعى عاشق آبادى به 

شناسنامه شماره 464  کدملی 1293195529 صادره اصفهان فرزند حسین ازششدانگ یک باب  
ساختمان به مساحت 131/87  مترمربع از پالك شماره65 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمى سید حسن بیات خریدارى نموده است
151. راى شــماره 45603-1394/09/30 هیأت سوم  آقاي حســین عابدي به شناسنامه شماره 
1684 کدملی 1283040425 صادره اصفهان فرزند کریم نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 356/80 مترمربع از پالك شــماره  320 فرعى از 25 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازســند ثبت شده در صفحه 238دفتر 551 

وصفحه241 دفتر 551 
152. راى شــماره 45604-1394/09/30 هیأت ســوم خانم فاطمه عابدي جونی به شناسنامه 
شماره 32 کدملی 1290315590 صادره فرزند علی نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 356/80 مترمربع از پالك شــماره  320 فرعى از 25 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازســند ثبت شــده در صفحــه 238دفتر 551 

وصفحه 241 دفتر 551 
153. راى شماره 49465-1394/10/30 هیأت سوم  آقاى ابوالقاسم مزروعى سبدانى به شناسنامه 
شماره 1460 کدملی 1283278170 صادره سبدان  فرزند رجب على مقدار از ششدانگ ساختمان 
به مساحت 208 مترمربع از پالك شــماره  31  اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمى امین الضربیان که به نامش در جریان ثبت مى باشد  
154. راى شــماره 50237-1394/11/06 هیأت اول  خانم ایران کیخسروى  به شناسنامه شماره  
159  کدملی 1284498956  صادره  اصفهان فرزند حســین  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  
187/10  مترمربع از پالك شماره 1057 فرعى از 36  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى ماه بیگم شریفى ولدانى 
155. راى شــماره 50230-1394/11/06 هیأت اول  اقاى محســن بهرامى رنانى  به شناسنامه 

شماره  754  کدملی 
1290745463  صــادره  خمینــى شــهر  فرزنــد غضنفــر ششــدانگ یکبابخانــه  بــه 
مســاحت  198/34  مترمربــع از پالك شــماره 1183  فرعــى از 18  اصلی واقــع در اصفهان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازســند 5874-93/7/14 دفترخانه 326  

اصفهان                                                                                                                                                                                                
156. راى شماره 50229-1394/11/06 هیأت اول اقاى غضنفر بهرامى رنانى  به شناسنامه شماره  
57  کدملی 1289851913  صادره  اصفهان  فرزند على ششــدانگ یکباب کارگاه  به مســاحت  
371/60  مترمربع از پالك شماره 1400 فرعى از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى محمودواحمد جدیداالسالمى
157. راى شماره 50228-1394/11/06 هیأت اول اقاى على بهرامى رنانى  به شناسنامه شماره  
175  کدملی 1290287155  صادره  اصفهان  فرزند غضنفر ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت  
209/80  مترمربع از پالك شماره 1183 فرعى از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازسند 5874-93/7/14 دفترخانه 326 اصفهان
158. راى شــماره 50221-1394/11/06 هیأت اول اقاى اصغر شــریفى رنانى  به شناســنامه 
شماره  187  کدملی 1290178259  صادره  خمینى شهر  فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  67/03  مترمربع از پالك شماره 483 فرعى از 18  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمى على محمد احمدى 

ازموردثبت صفحه 588 و30 دفتر 488 و170 امالك 
159. راى شــماره 50220-1394/11/06 هیأت اول اقاى محمدرضا شریفى رنانى  به شناسنامه 
شماره  194  کدملی 1290088128  صادره اصفهان  فرزند حســین نسبت به سه دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت  67/03  مترمربع از پالك شــماره 483 فرعى از 18  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمى على محمد احمدى 

ازموردثبت صفحه 588 و30 دفتر 488 و170 امالك 
160. راى شماره 4650-1394/02/30 هیأت سوم آقاي مصطفى لشــگرى به شناسنامه شماره 
111 کدملی 6479968719 صادره همدان فرزند موسى نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 118/21 مترمربع از پالك شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمى حسین حیدرى عاشق ابادى 
161. راى شماره 51862-1394/11/24 هیأت اول  اقاي عباس میرمعصومی کرمی به شناسنامه 
شــماره 13  کدملی  1290019071  صادره همایونشــهر  فرزند ابراهیم  ششدانگ یکبابخانه به 
اســتثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 460/80  مترمربع از پالك شــماره 194 فرعی از 22 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 388 الی 400 دفتر 

513 امالك 
162. راى شــماره 51868-1394/11/24 هیأت اول اقاي محمدرضا شریفی رنانی به شناسنامه 
شــماره 194  کدملی  1290088128  صادره اصفهان  فرزند حسین نســبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ مغازه به مســاحت 81/23  مترمربع از پالك شــماره 499 فرعی از 18 اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 164 دفتر 493 امالك 
163. راى شماره 51866-1394/11/24 هیأت اول اقاي اصغر شریفی رنانی به شناسنامه شماره 
187  کدملی  1290178259  صادره خمینی شــهر  فرزند حسین نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ مغازه به مســاحت 81/23  مترمربع از پالك شــماره 499 فرعی از 18 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 164 دفتر 493 امالك 
164. راى شــماره 11280-1393/05/23 هیأت ســوم آقاى عزیز اله باقرى به شناسنامه شماره 
2 کدملی 6319932368 فرزند على اکبر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 112/59 
مترمربع از پالك شــماره  67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمى همایون ویستا مهر 
165. راى شــماره 51836-1394/11/24 هیأت اول اقاي امید اسدي اســدآبادي   به شناسنامه 
شماره 4114  کدملی  1292934743  صادره اصفهان  فرزند ماشااله نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 433  مترمربع از پالك شماره 112 و114 فرعی از 44 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی ونعمت اله وحسین 

تیموري جروکانی 
166. راى شــماره 51833-1394/11/24 هیأت اول اقاي علی اسدي اســدآبادي  به شناسنامه 
شماره 3859  کدملی  1290571929  صادره اصفهان  فرزند ماشااله نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 433  مترمربع از پالك شماره 112 و114 فرعی از 44 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی ونعمت اله وحسین 

تیموري جروکانی 
167. راى شماره 51822-1394/11/24 هیأت اول اقاي سیدرضا اعتصامی رنانی   به شناسنامه 
شماره 1218  کدملی  1283122111  صادره اصفهان  فرزند سیدعبدالرسول  ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 23/15  مترمربع از پالك شماره 972و973 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازپــالك 972فرعی ازموردثبت صفحه 372 دفتر 135 

امالك وازپالك 973 فرعی ازموردثبت صفحه 369 دفتر 135 امالك 
168. راى شــماره 50576-1394/11/10 هیأت دوم خانم عصمت صادقى بارونى به شناسنامه 
شماره 19 کدملی 1289879370  صادره اصفهان  فرزند ســیداصغر نسبت به دودانگ مشاع از  
ششدانگ ساختمان به مساحت  294/50 مترمربع از پالك شــماره 85 فرعى از 9 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 589 دفتر 789 امالك باقیدبه 

اینکه منافع واختیارفسخ مادام الحیاط باصفرعلى مصلحى وپس از فوت وى تابع عین است 
169. راى شماره 50577-1394/11/10 هیأت دوم اقاى محمد مصلحى بهارانچى به شناسنامه 
شماره 33 کدملی 1290173869  صادره خمینى شــهر  فرزند صفرعلى نسبت به دودانگ مشاع 
از  ششدانگ ساختمان به مســاحت  294/50 مترمربع از پالك شماره 85 فرعى از 9 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 586 دفتر 789 امالك 
باقیدبه اینکه منافع واختیارفسخ مادام الحیاط باصفرعلى مصلحى وپس از فوت وى تابع عین است 
170. راى شماره 50575-1394/11/10 هیأت دوم اقاى صفرعلى مصلحى بهارانچى به شناسنامه 
شــماره 21 کدملی 1289777438  صادره اصفهان  فرزند براتعلى نســبت به دودانگ مشاع از  
ششدانگ ساختمان به مســاحت  294/50 مترمربع از پالك شــماره 85 فرعى از 9 اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 574 دفتر 394 امالك 
171. راى شماره 51819-1394/11/24 هیأت اول اقاى علی کاظمی زهرانی   به شناسنامه شماره 
1026  کدملی  1283259461  صادره اصفهان  فرزند رمضان  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
179/92  مترمربع از پالك شــماره 255  فرعى از 6  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازسند 16403-91/12/9 دفترخانه 167 اصفهان
172. راى شــماره 50895-1394/11/12 هیأت چهــارم آقاي مصطفی جان نثــاري الدانی به 
شناسنامه شماره 33 کدملی 1290278431 صادره فرزند محمود  نسبت به شش دانگ یک باب 
خانه  به مســاحت 91/58 مترمربع پالك شــماره 755فرعی از18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمى فاطمه صغرى حیدرى از سند ثبت  شده در 

صفحه 90دفتر 45 
173. راى شــماره 52373-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي محمد پورکرمعلى به شناســنامه 
شماره 8 کدملی 1290583781 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 470 مترمربع از پالك شماره456فرعى18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که مع الواســطه از محمود پورکرمعلى که در صفحه 338 دفتر 39 از مالکین 

مى باشد خریدارى نموده است.
174. راى شماره 20925-1393/08/27 هیأت دوم خانم ربابه جوانى جونى به شناسنامه شماره 
1270 کدملی  1283036878  صادره اصفهان فرزند رمضان نســبت بــه یازده حبه وهفتادصدم 
حبه مشاع از72 ششــدانگ ساختمان  به مســاحت 169/95 مترمربع از پالك شماره 552 فرعى 
از25 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 

40دفتر461امالك 
175. راى شــماره 20926-1393/08/27 هیأت دوم اقاى عباس جوانى به شناســنامه شــماره 
39 کدملی  1289935513  صادره اصفهان فرزند حسن نســبت به شصت حبه وسى حبه مشاع 
از72حبه ششدانگ ساختمان  به مساحت 169/95 مترمربع از پالك شماره 552 فرعى از25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 100دفتر451امالك 
176. راى شماره 36196-1394/06/24 هیأت سوم آقاي عباس توکلى بوئینى به شناسنامه شماره 
680 کدملی 6219258258 صادره فریدن فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 92/62 مترمربع از پالك شماره 58 فرعى از 35 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمى محب على شریفى ولدانى 
177. راى شماره 39383-1394/07/28 هیأت سوم آقاي سیدرضا حسینى به شناسنامه شماره 14 
کدملی 1289951543 صادره اصفهان فرزند سیدعلینقى نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 182/42 مترمربع از پالك شماره 81 فرعى از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 521 دفتر 34 امالك 
178. راى شــماره 42523-1394/08/30 هیأت چهارم آقاي ناصر کاظمی زهرانی به شناسنامه 
شــماره 805 کدملی 1283257221 صادره اصفهان فرزند تقی  نســبت به شش دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 72/22 مترمربع پالك شماره428 فرعی از6اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  که با شش دانگ پالك 6/424 تواما تشکیل یک باب خانه را داده 

است ودر صفحه 16دفتر  11مالک 9حبه از 72حبه پالك 6/428 مى باشد 
179. راى شماره 42322-1394/08/29 هیأت چهارم آقاي امیرحسین عزیزى ده چى به شناسنامه 
شــماره 1364 کدملی 1283013185 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 158/49 مترمربع از پالك شماره 244 فرعى از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به موجب صفحه 320 دفتر 609 داراى مالکیت مى باشد 
180. راى شماره 42317-1394/08/28 هیأت چهارم خانم بتول فروتن به شناسنامه شماره 116 
کدملی 6609779112  صادره دولت آباد فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک باب خانه سه طبقه 
به مساحت 137 مترمربع از پالك شــماره  28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که مع الواسطه از آقاى حســن رضائى که از مالکین پالك 28 اصلى مورد ثبت در 

صفحه 268 الى 277 دفتر 54 مى باشد خریدارى نموده است
181. راى شماره 42411-1394/08/30 هیأت ســوم خانم مریم موسوي مورکانی به شناسنامه 
شماره 6 کدملی 6209914799 صادره باغ بهادران فرزند سیدمجتبی نسبت به سه دانگ مشاع از 
شش دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 130/82 مترمربع پالك شماره 2567فرعی از18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمى عبدالحسین زارعى سند 

ثبت شده در صفحه 161دفتر 288 
182. راى شماره 42407-1394/08/30 هیأت سوم آقاي افشین موســوي به شناسنامه شماره 
1194 کدملی 1284772756 صادره فرزند عبداله نسبت به ســه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
باب ساختمان  به مساحت 130/82 مترمربع پالك شماره 2567فرعی از18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمى عبدالحســین زارعى سند ثبت شده در 

صفحه 161دفتر 288 

183. راى شماره 42397-1394/08/30 هیأت سوم خانم نسرین جعفري به شناسنامه شماره 15 
کدملی 5759658743 صادره چادگان فرزند آقامعلی نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 115/80 مترمربع پالك شــماره571 فرعی از27 اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمى زهره شیروانى فردوانى از ســند ثبت شده درصفحه 

138دفتر 162امالك 
184. راى شماره 43794-1394/09/12 هیأت اول اقاى شعبان عباسى به شناسنامه شماره 20100  
کدملی 0035948655  صادره تهران  فرزند  حفیظ اله  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  115/50   
مترمربع از پالك شماره  54 فرعى  از 27  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمى نعمت اله رضائى ازموردثبت صفحه 141 دفتر 160 امالك  
185. راى شــماره 43780-1394/09/12 هیأت اول اقاى على محمــد پیرنجم الدین کلیچه  به 
شناســنامه شــماره 5  کدملی 1290183074  صادره  خمینى شــهر  فرزند  قدمعلى ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  103/74   مترمربع از پالك شــماره  6 فرعى از 23  اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 35741-73/2/26 دفترخانه 91 اصفهان 
186. راى شماره 43767-1394/09/12 هیأت اول اقاى مهدى بارخانه چى   به شناسنامه شماره 
558  کدملی 1286653371  صادره  اصفهان  فرزند  احمد  ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت  
123/82   مترمربع از پالك شــماره  62  فرعى از 27  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى حسین سلیمانى ازموردثبت صفحه 311 دفتر 173 امالك 
187. راى شــماره 44623-1394/09/23 هیأت دوم اقاى حســین تبریــزى زاده اصفهانى  به 
شناسنامه شماره  564  کدملی 1284414973  صادره اصفهان  فرزند رمضان نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  ساختمان  به مســاحت  234/33   مترمربع از پالك شماره  515  فرعى از 16  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 149و151 

دفتر 526 امالك 
188. راى شماره 44621-1394/09/23 هیأت دوم خانم صغرى جعفرى هرستانى  به شناسنامه 
شــماره  16  کدملی 1290057192  صادره اصفهان  فرزند رحمان نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  ساختمان  به مساحت  234/33   مترمربع از پالك شماره  515  فرعى از 16  اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 149 دفتر 526 امالك 
189. راى شــماره 44627-1394/09/23 هیأت دوم اقاى احمد شــاهعلى  به شناسنامه شماره  
50307  کدملی 1281600148  صادره اصفهان  فرزند عبداله ششــدانگ  ساختمان  به مساحت  
158/51   مترمربع از پالك شــماره  1715و3912  فرعى از 16  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان که ازپالك 1715فرعى ازموردثبت صفحه 503 دفتر 762 امالك 

و ازپالك 3912 فرعى ازموردثبت صفحه 482 دفتر 762 امالك 
190. راى شماره 44626-1394/09/23 هیأت دوم اقاى محسن نصرى نصرآبادى  به شناسنامه 
شــماره  59303  کدملی 1281020907  صادره اصفهان  فرزند باقر نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ  ســاختمان  به مساحت  201   مترمربع از پالك شــماره  10  فرعى از 8  اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 232 دفتر 284 امالك 
191. راى شماره 44625-1394/09/23 هیأت دوم خانم اعظم نصر اصفهانى  به شناسنامه شماره  
25  کدملی 1290755809  صادره خمینى شهر  فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  
ساختمان  به مساحت  201   مترمربع از پالك شماره  10  فرعى از 8  اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 232 دفتر 284 امالك 
192. راى شماره 39368-1394/07/28 هیأت ســوم آقاى محمدعلى خورسندى به شناسنامه 
شــماره 115 کدملی 1284739015 صادره اصفهان فرزند حسین نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 193/48 مترمربع از پالك شماره  307 و 308 فرعى از 
14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازســند ثبت شده در صفحه 

181 و 184 دفتر 375 امالك 
193. راى شماره 45227-1394/09/28 هیأت ســوم خانم لیال نصرى نصر آبادى به شناسنامه 
شماره 48 کدملی 1141881896 صادره خمینى شــهر فرزند عباسعلى نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 193/48 مترمربع از پالك شماره  307 و 308 فرعى 
از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

181 و 184 دفتر 375 امالك 
194. راى شماره 45325-1394/09/29 هیأت اول خانم زهره رضائى برزانى   به شناسنامه شماره  
3487  کدملی  1293161268  صادره اصفهان  فرزند فتح اله  ششــدانگ یکبابخانه   به مساحت  
113/14  مترمربع از پالك شماره 791  فرعى از 16  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى سکینه ماهرانى ازموردثبت صفحه 421  دفتر 367 امالك 
195. راى شــماره 45492-1394/09/29 هیأت چهارم خانم اقدس رحمانــی قهدریجانی به 
شناسنامه شــماره 38474 کدملی 1280281480 صادره اصفهان فرزند علی رضا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/14 مترمربع از پالك شماره  85 فرعى از 4 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 466 دفتر 528 بخش 

14 اصفهان مالک 7/80 سهم مشاع از پالك مذکور مى باشد 
196. راى شــماره 45491-1394/09/29 هیــأت چهــارم آقــاي حســینقلی موذنــی

 قهدریجانی بــه شناســنامه شــماره 149 کدملــی 1111006342 صادره قهدریجــان فرزند 
حسن نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 152/14 مترمربع از 
پالك شــماره  85 فرعى از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان
 که در صفحه 463 دفتــر 528 بخش 14 اصفهان مالک 7/80 ســهم مشــاع از پــالك مذکور 

مى باشد 
197. راى شــماره 45508-1394/09/29 هیأت چهارم آقاي عباس میوه چی چهارســوقی به 
شناسنامه شماره 47778 کدملی 1280369231 صادره فرزند محمود نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 189 مترمربع از پالك شماره  28  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از رمضان قربانى که از مالکین مى باشد 

مورد ثبت در صفحه 268 الى 271 دفتر 54 خریدارى نموده است
198. راى شماره 45507-1394/09/29 هیأت چهارم خانم زیبا مالاحمدي دهقی به شناسنامه 
شماره 47 کدملی 1287082076 صادره فرزند عبدالعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 189 مترمربع از پالك شماره  28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که مع الواســطه از رمضان قربانى که از مالکین مى باشد مورد ثبت در صفحه 

268  الى 271 دفتر 54 خریدارى نموده است
ادامه در صفحه 5
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استان
رئیس جدید بنیاد شهید خمینى شهر 

معرفى شد
مراســم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران شهرستان خمینى شــهر برگزار شد.در این 
مراسم که با حضور مدیر کل بنیاد شهید استان اصفهان 
و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان اصفهان، معاونان و کارکنان بنیاد 
شهید خمینى شــهر برگزار گردید، از زحمات ایرج 
نجفى رئیس قبلى این بنیاد، تقدیر به عمل آمد و مسعود 
مقتدایى، به عنوان سرپرست جدید بنیاد شهید و امور 

ایثارگران خمینى شهر منصوب و معرفى شد.

رتبه اول نصف جهان در کتابخانه دارى
اســتان اصفهان با دارا بودن بیش از170 کتابخانه، در 
سکوى نخست کشــور قرار گرفته است. سرپرست 
اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان گفت: 
اصفهان با 174 کتابخانــه عمومى، رتبه اول کتابخانه 
را در کشور داراســت. امیر هالکویى اظهار داشت: 
با همکارى خیران کتابخانه ساز استان، 17 کتابخانه 
عمومى افتتاح و تعــدادى کتابخانه تخصصى نیزدر 
سال جارى تأسیس شده است. وى در رابطه با ایستگاه 
مطالعه عنوان کرد: 36 ایستگاه مطالعه در 14 شهرستان 
و 16 شهر استان، در مراکز پرجمعیت مانند راه آهن و 

بیمارستان ها راه اندازى شده است.  

آغاز واکسیناسیون دام هاى فریدونشهر
رئیس شــبکه دامپزشکى شهرســتان فریدونشهراز 
واکسیناســیون تب برفکى 81 هزار دام ســبک و9 
هزار رأس دام سنگین این شهرستان خبرداد. نصرا... 
اصالنى گفت: پیش بینى مى شود در سال جارى بیش 
از 82 هزار رأس دام سبک و91 هزار رأس دام سنگین 
علیه بیمارى تب برفکى واکســینه شوند. وى گفت: 
فریدونشهر یکى از ازکانون هاى بیمارى تب برفکى 
دراستان اصفهان است که در حال حاضر، این بیمارى 
تحت کنترل نیروهاى شبکه بهداشت قرار دارد. رئیس 
شبکه دامپزشکى شهرستان فریدونشهر افزود:طرح 
سراسرى واکسیناســیون تب برفکى را، از دیروز به 

مدت 40 روز آغاز کرده ایم.

احداث یک واحد آموزشى بنیاد برکت 
در اردستان

مدیر آموزش و پرورش اردستان از احداث یک واحد 
مدرسه استثنایى برکت در اردستان خبر داد.جالل الدین 
ضیایى افزود: این مدرسه، در زمینى به مساحت سه هزار 
مترمربع با زیربناى 770 مترمربع و 275 متر دیوارکشى و 
دو هزار و 230 مترمربع محوطه سازى، با اعتبارى بالغ بر 
3/6 میلیارد ریال، توسط بنیاد برکت ساخته شده است. 
وى گفت: مدرسه برکت داراى هفت کالس درس و 36 

دانش آموز، در مقاطع تحصیلى مختلف است.

فعالیت هالل احمر استان 
در خارج از مرزهاى کشور

پتانسیل موجود در هالل احمر استان اصفهان باعث 
شده تا این تشکل پس از هماهنگى از سوى سازمان 
هالل احمر تهران، در خارج ازکشــور هم به آسیب 
دیدگان و نیازمندان به کمک، امداد رسانى کند. مدیر 
کل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه 90 سال از تأســیس جمعیت مى گذرد، افزود: 
هالل احمر نهادى عمومى اســت و شــعار و هدف 
اولیه آن، کمک رســانى به افراد آسیب دیده و آسیب 
پذیر است که این موضوع از ابتدا در دین اسالم  به آن 
توجه خاصى شده و با این تشکل، به صورت رسمى 
در آمده اســت. محســن مؤمنى از فعالیت جمعیت 
هالل احمر استان در حوادث خارج از استان و حتى 
خارج از کشور خبر داد و گفت: جمعیت هالل احمر 
استان ها، با توجه به پتانســیل هایى که دارد، توسط 
معاونت سازمان هالل احمر تهران براى امداد رسانى 

معرفى و اعزام مى شود .

خرید زمین 210 میلیارد تومانى براى 
موزه بزرگ اصفهان

زمین کارخانه قدیمى ریسباف به ارزش 210 میلیارد 
تومان براى ایجاد موزه بزرگ و ملى اســتان اصفهان 
خریدارى شد. مدیر کل میراث فرهنگى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: زمین این کارخانه قدیمى در 
خیابان چهار باغ باال، با واگذارى 180 میلیارد تومان 
زمین معوض و 30 میلیارد تومان پول نقد خریدارى 
شده اســت و با دعوت از طراحان، سنگ بناى آن به 
زودى گذاشته خواهد شد .  فریدون اللهیارى افزود: 
هم اکنون 25 موزه دولتى، عمومى و خصوصى داراى 
مجوز زیر نظر میراث فرهنگى فعالیت مى کنند. وى 
ادامه داد: بسیارى از آثار و اشیاى میراثى، هم اکنون در 
دست مجموعه داران است و بســیارى از آثار هم به 
دلیل نبود فضاى موزه اى در معرض دید عموم قرار 
نمى گیرد که این موارد، ایجاد موزه ملى را در اصفهان 

الزامى مى کند. 

دستگیرى باند سارقان احشام در مبارکه
باند سارقان احشام در مبارکه، شناسایى و دستگیر 
شــدند. فرمانده انتظامى شهرســتان مبارکه گفت: 
اعضاى این باند چهار نفره، در آخرین اقدام مجرمانه 
خود، با ورود به یک دامدارى، با بستن دست و پاى 
صاحب آن و تهدید وى باچاقو، دو رأس گوساله، 
وجه نقد و گوشــى تلفن همراه وى را سرقت کرده 
بودند. سرهنگ صادق جبار افزود: با تالش مأموران 
پلیس آگاهــى انتظامى شهرســتان مبارکه، ردپاى 
سارقان در سفید دشت استان چهارمحال و بختیارى 
و شهرستان مبارکه کشف شد و اعضاى آن، در دو 

عملیات جداگانه دستگیر شدند. 

منارجنبــان؛ بناى شــگفت انگیزى که بــا جنبش خود، 
گردشگران زیادى را به ســمت خود مى کشد، گرچه در 
این بنا «عمو عبدا... کارالدانى» عارف و ادیب نامى همچنان 
مغفول مانده و جنباندن منار، ســبب کمرنگ شدن این 

عارف شده است.
عمو عبدا... کارالدانى عارف نامى و از صاحب دالن است 
که در این مکان به خاك سپرده شده اما به قدرى وجه قالب 
مکان بر این شخصیت غالب شده که اگر هر شخصى وارد 
این بناى تاریخى شود، یا از کارالدانى سراغى نمى گیرد و 
یا اینکه نمى داند در این بنا چه شخصى به خاك سپرده شده 
است. بنایى که از آن صحبت مى شود، به جرأت مى توان 
گفت تنها بناى لرزان جهان بوده که به منارجنبان نیز معروف 
است، بنایى که هر ایرانى نام آن را حداقل یک بار شنیده و 
این شهرت نیز به دلیل لرزیدن و تکان خوردن مناره هاى 

این بنا، با لرزش یکى از منارهاى آن است.

 سکوت منارجنبان شکسته شد
شاهکار معمارى و هنرى منارجنبان که از 700 سال گذشته 
تاکنون، هنر و توان معماران و مهندســان زمان خود را به 
رخ عصرهاى دیگر کشــیده، هنوز هم مى جنبد. اگرچه 
چندســالى به دلیل مرمت و اینکه برخى کارشناسان، دو 
سال پیش معتقد بودند این بنا براى جنبیدن و تکان خوردن 

ساخته نشده و قرار شد از حرکت باز ایستد.
در واقع، ریزش مصالح و ترك ها در قســمت بیرونى و 
داخلى مناره ها و همچنین تکرار مرمت بنا در طول سال هاى 
مختلف به دلیل جنباندن عمودى منار این بنا بوده که به آن 
آسیب رســانده و همه متفق القول، قرار را بر این نهادند تا 

منارجنبان از حرکت باز ایستد و «سکوت» اختیار کند.
اما پس از آن ماجرا، نظرشان عوض شــد و حاال معاون 

میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
از وضعیت تکان خــوردن این بنا به تســنیم مى گوید: 
مناره هاى منارجنبان براى جنباندن ساخته نشده؛ از ابتدا هم 
مقبره عموعبدا... کارالدانى بوده، مقبره عارف و ادیبى که در 
آنجا دفن است و از ابتدا براى جنباندن ساخته نشده است.

 جنبش منارجنبان، مدیریت شده است
ناصر طاهرى اظهار داشــت:  اما منارجنبان این قابلیت را 
دارد و نباید این قابلیت را از آن گرفــت، ما اعتقاد داریم 
وجهه مقبره بودنش، بر روى جنباندش باید غالب باشد اما 
در حال حاضر منارجنبان را به دلیل جنباندش مى شناسند 
و ما مى گوییم این وجهه نباید در اولویت باشد؛ اما این یک 
ویژگى است که دارد، مثل آدمى که یک ویژگى دارد که در 

بقیه آدم ها نیست.
وى ادامه داد: میراث فرهنگى در مدتى به دلیل مرمتى که 
روى آن انجام مى شــد، جنباندن را متوقف کرد اما اکنون 
این جنباندن را مدیریت مى کنیم و براى جنباندن، یکى از 
کارشناسان اداره در زمان هاى مشخص با برنامه ریزى قبلى 

آن را تکان مى دهد. 
طاهرى افزود: اگر جنبانــدن را از آن بگیریم فرقى با بقیه 
منارها ندارد اما از این ویژگى با مدیریت باید استفاده کرد 
ولى به این گونه نباشد که هرکسى برود و آن را تکان دهد 
زیرا هر چیزى آستانه تحملى دارد جالب است بدانید که 
پس از متوقف کردن جنباندن منار، این بنا از نظر معرفى 
و گردشگر آسیب دید زیرا کســى براى بازدید سمت بنا 

نمى آمد.

جنبش مناره ها با دستان کارشناسان میراث فرهنگى

خبر خبر

رئیس کل دادگستري استان اصفهان 
گفت: رویکرد ستاد پیشگیري از جرم 
این اســتان، مقابله با جرائم 
خشــن و خطرناك 

است.
احمد خسروي وفا
اضافه کرد:ســتاد 

پیشگیري از جرم اســتان، با تمام توان و بهره مندي از ظرفیت ها، در راستاي 
مقابله و پیشگیري از جرائمی که امنیت و احساس امنیت را در جامعه به مخاطره 
می اندازد، مبارزه خواهد کرد.  وي تأکید کرد: دستگاه قضائی استان اصفهان 
نیز تشدید برخوردهاي قانونی با اینگونه جرائم را در دستور کار خود قرار داده 
است.  رئیس کل دادگستري استان اصفهان،مجموعه اقدامات پیشگیرانه این 
ســتاد را، خوب و مثبت ارزیابی کرد و افزود: پیگیري هاي مقدماتی و تالش 
جمعی اعضا که نمایندگان نهادها، سازمان ها و ادارات استان می باشند، به نتیجه 

مطلوب رسیده است. 
وي تصریح کرد: حاصل این تالش ها، موجب شــد تا ورودي پرونده ها به 

دستگاه قضائی استان، افزایش عددي نداشته باشد. 
خسروي وفا با اشاره به اینکه ورودي پرونده ها به دستگاه قضائی استان، تنها 
در برخی جرائم خاص افزایش داشته است، افزود: برنامه ریزي و تالش براي 
کاهش تشکیل این نوع پرونده نیز، در دستور کار ستاد پیشگیري از وقوع جرم 

استان قرار خواهد گرفت.  

تشدید برخورد با جرائم خشن

ادامه از صفحه 4
199. راى شماره 47545-1394/10/17 هیأت اول آقاى خلیل اله غالمى  به شناسنامه شماره 
14 کدملی 5759636200 صادره فریدن فرزند صفا ششدانگ ساختمان به مساحت 142/67 
مترمربع از پالك شماره 68 اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با 

کسر مالکیت آقاى محمد زارع بهرام آبادى ازموردثبت صفحه 87 دفتر 48 امالك 
200. راى شــماره 48311-1394/10/22 هیأت دوم آقاى رحیم عابدى به شناسنامه شماره 
1393 کدملی 1283038201 صادره اصفهان فرزند اسد اله از ششدانگ ساختمان به مساحت 
327/55  مترمربع از پالك شماره 610/1 فرعى از 25  اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت خانم فاطمه صادقى برزانى 
201. راى شماره 48292-1394/10/22 هیأت دوم آقاى سید امید على هاشمى گل سفیدى 
به شناسنامه شماره 5327 کدملی 1840040785 صادره ایذه  فرزند سید شاقلى از ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 184/76 مترمربع از پالك شــماره 212 فرعى از 27 اصلى واقع در 
اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت خانم وجیهه مستوفى در صفحه 

193 دفتر 288 امالك 
202. راى شماره 48285-1394/10/22 هیأت دوم خانم الهام باقرى دستگردى به شناسنامه 
شماره 33 کدملی 1142496112 صادره خمینى شــهرفرزند اصغر ازششدانگ ساختمان به 
مساحت 196/38 مترمربع از پالك شماره 750 فرعى از 26  اصلى واقع در اصفهان بخش14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از کسر مالکیت آقاى رضا جبارزارع 
203. راى شــماره 48284-1394/10/22 هیأت دوم خانم خدیجــه گالبی که طبق صفحه 
توضیحات شناســنامه نام خانوادگى وى به وکیلى راد تغییریافته  به شناســنامه شماره 118 
کدملی 1754151566 صادره اهواز فرزند على  مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان 
به مساحت 128/93  مترمربع از پالك شماره 68  اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن و علیرضا کریم ده نوى 
204. راى شماره 49186-1394/10/28 هیأت چهارم خانم عفت عراقى خوزانى به شناسنامه 
شماره 132 کدملی 1291104259 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 145/50 مترمربع از پالك 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از آقاى حسینعلى زارع بهرام آبادى که از مالکین  مى باشد 

خریدارى نموده است
205. راى شــماره 49193-1394/10/28 هیأت چهــارم آقاى اکبر جوادى نســیم آبادى 
به شناســنامه شــماره 26 کدملی 5499742200 صادره نجف آباد فرزند محمد  نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 75/10 مترمربع از پالك شماره 342 فرعى 40 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان خریدارى مع الواســطه از حسن 

دواتگرى که مالک مى باشد 
206. راى شماره 49203-1394/10/28 هیأت چهارم آقاى محمد على دهخدایى به شناسنامه 
شــماره 1 کدملی 1159712557 صادره فریدن فرزند رضا قلى  از ششــدانگ ساختمان به 
مساحت 118/30 مترمربع از قسمتى از پالك شماره 451 فرعى از 27  اصلى واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از نصرت رضائى دهقى که در صفحه 572 دفتر 995 

مالکیت دارد را خریدارى نموده است
207. راى شــماره 49204-1394/10/28 هیــأت چهارم آقاى حســن صادقى علویجه به 
شناسنامه شماره 64 کدملی 1091852545 صادره نجف آباد فرزند رحمت اله  از ششدانگ 
ساختمان به مساحت 198/50 مترمربع از قسمتى از پالك شــماره 286 فرعى از 27  اصلى 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 185 دفتر 914 مالک 

200 سهم مى باشد 
208. راى شــماره 49153-1394/10/28 هیأت چهارم خانم اشــرف عســکرى رنانى به 
شناســنامه شــماره 160 کدملی 1290115354 صادره اصفهان فرزند عزیزاله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 286/20 مترمربع از پالك شماره 34 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از على محمد رفیعى که 

داراى مالکیت  مى باشد را خریدارى نموده است
209. راى شــماره 49154-1394/10/28 هیأت چهارم آقــاى احمدرضا حیدرى رنانى به 
شناسنامه شــماره 136 کدملی 1289983569 صادره اصفهان فرزند تقى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 286/20 مترمربع از پالك شماره 34 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از على محمد رفیعى که 

داراى مالکیت  مى باشد را خریدارى نموده است
210. راى شماره 49427-1394/10/29 هیأت سوم خانم مهرى دهنانى  به شناسنامه شماره 
4 کدملی 1291704299 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مساحت 269 مترمربع از پالك شــماره922 فرعى از 16 اصلى واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  ســند ثبت شده در صفحه 566 دفتر 

529 امالك 
211. راى شــماره 49428-1394/10/29 هیأت سوم آقاى علیرضا شــفیعى مولنجانى  به 
شناسنامه شماره 1035 کدملی 1285632842 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 269 مترمربع از پالك شماره922 فرعى 
از 16 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از از سند ثبت شده در 

صفحه 566 دفتر 529  امالك 
212. راى شماره 49434-1394/10/29 هیأت ســوم آقاى على عرفانى مقدم  به شناسنامه 
شماره 36992 کدملی 1282297325 صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ ساختمان به مساحت 281/10 مترمربع از پالك شماره 151 فرعى از 1 اصلى واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ازموردثبت صفحه 336  دفتر 3 امالك 

213. راى شماره 49435-1394/10/29 هیأت سوم خانم فاطمه حمیدى سلطان آبادى    به 
شناسنامه شماره 542 کدملی 0050618121 صادره تهران  فرزند نوروز  مقدار سه دانگ مشاع 
از ششدانگ ساختمان به مساحت 281/10 مترمربع از پالك شماره 151 فرعى از 1 اصلى واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ازموردثبت صفحه 336  دفتر 3 امالك 

214. راى شماره 49543-1394/10/30 هیأت سوم آقاي علیرضا توکلى  به شناسنامه شماره 
487  کدملی 1285408543 صادره اصفهان فرزند باقر ازششدانگ ساختمان به مساحت 170 
مترمربع از پالك شماره68 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمى خانم فاطمه زارع بهرام آبادى 

215. راى شــماره 49544-1394/10/30 هیأت سوم آقاي على شــفیعى عاشق آبادى به 
شناسنامه شماره 4  کدملی 1290929084 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ یک باب  
ساختمان به مساحت 128/93 مترمربع از پالك شــماره65 اصلى واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمى سید حسن بیات 
216. راى شــماره 49546-1394/10/30 هیأت ســوم مالکیت آقاي حسین شفیعى عاشق 
آبادى به شناسنامه شماره 46  کدملی 1290049645 صادره اصفهان فرزند عباس ازششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 239/45  مترمربع از پالك شــماره65 اصلى واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمى سید حسن بیات 
217. راى شماره 49409-1394/10/29 هیأت ســوم آقاى غالمعلى مختارى به شناسنامه 
شماره 12893 کدملی 1140127640 صادره خمینى شــهر فرزند على نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 48 مترمربع از پالك شماره 38 فرعى 4 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در سند ثبت شده در صفحه 

112 دفتر 580 
218. راى شماره 49408-1394/10/29 هیأت سوم خانم شهناز مختارى ورنوسفادرانى به 
شناسنامه شماره 14253 کدملی 1140141287 صادره خمینى شهر فرزند رمضانعلى نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 48 مترمربع از پالك شماره 38 
فرعى 4 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در ســند ثبت شده 

در صفحه 112 دفتر 580 
219. راى شــماره 49422-1394/10/29 هیأت ســوم آقاى حمیدرضا عابدان گورتانى به 
شناسنامه شماره 47 کدملی 1290245118 صادره اصفهان فرزند نوروز نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 108 مترمربع از پالك شماره شماره 714 فرعى 14  اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 561 دفتر 36 
220. راى شماره 49403-1394/10/29 هیأت ســوم خانم معصومه جبارزارع به شناسنامه 
شماره 55962 کدملی 1280984090 صادره اصفهان  فرزند غالمرضا  از ششدانگ ساختمان 
به مساحت 277/91 مترمربع (که 75/84 متر مربع از پالك 26/945 ومقدار 171/32 متر مربع 
از پالك 26/946 ومقدار 30/75 متر مربع از داالن اشتراکى مى باشد) واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را بموجب اســناد انتقال شماره 74806 مورخ 93/12/24 و 

75748 مورخ 94/4/2  دفتر 108 اصفهان 
221. راى شــماره 49393-1394/10/29 هیــأت ســوم آقــاى ابراهیــم صالحــى  
بــه شناســنامه شــماره 3524 کدملــی 5759134401 صــادره  فریــدن  فرزنــد 
مرتضــى قلــى ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 100 مترمربــع از پالك شــماره 
67  اصلــى واقع در اصفهان بخــش14  حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالک رســمى 

صفرعلى شفیعى
222. راى شــماره 49382-1394/10/29 هیأت ســوم آقاى مهدى رجبى  رستم آبادى به 
شناسنامه شماره 5 کدملی 1249829151 صادره نائین  فرزند اسمعیل  ششدانگ ساختمان 
به مساحت 115/02 مترمربع از پالك شماره 32 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمى فضل اله رستمى
223. راى شماره 49394-1394/10/29 هیأت ســوم خانم عزت على آقا جان به شناسنامه 
شماره 960 کدملی 1286628891 صادره اصفهان  فرزند محمد جواد ششدانگ ساختمان به 
مساحت 137/45 مترمربع از پالك شماره 1057 فرعى از 36  اصلى واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 86879 مورخ 1357/12/26 دفترخانه 7
224. راى شــماره 49437-1394/10/29 هیأت ســوم آقاى محمد بارورز کوچه قلعه  به 
شناسنامه شــماره 134 کدملی 1284347737 صادره اصفهان  فرزند حسن مقدار سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ســاختمان به مســاحت 120/02 مترمربع از پالك شــماره 472 فرعى 
از25 اصلى واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمى 

محمد پنیرى
225. راى شــماره 49438-1394/10/29 هیأت ســوم خانم خدیجه جان نثارى الدانى به 
شناسنامه شــماره 54 کدملی 1289902186 صادره اصفهان  فرزند احمد  مقدار سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ســاختمان به مســاحت 120/02 مترمربع از پالك شــماره 472 فرعى 
از25 اصلى واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمى 

محمد پنیرى
226. راى شماره 50215-1394/11/06 هیأت اول خانم مرضیه کهن کار  به شناسنامه شماره  
1271  کدملی 1292165901  صادره اصفهان  فرزند حمزه  نســبت به یک دانگ مشــاع از  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  192/50 مترمربع از پالك شماره 28  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمى على مزروعى ازموردثبت صفحه 

268 الى 274 دفتر 54 امالك
227. راى شماره 50214-1394/11/06 هیأت اول اقاى حســین چرخ انداز  به شناسنامه 
شماره  1055  کدملی 1816623131  صادره آبادان  فرزند نجف نسبت به پنج دانگ مشاع از  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  192/50 مترمربع از پالك شماره 28  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمى على مزروعى ازموردثبت صفحه 

268 الى 274 دفتر 54 امالك
228. راى شــماره 50210-1394/11/06 هیأت اول اقاى محمدکریــم جهانگیرى آزاد  به 
شناســنامه شــماره  603  کدملی 4171104831  صادره الیگودرز  فرزند  محمد نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 108/14 مترمربع از پالك شماره  2701 
فرعى از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى 

محمد سهرابى
229. راى شــماره 50211-1394/11/06 هیأت اول خانم اقدس جهانگیرى  به شناسنامه 
شــماره  45  کدملی 6219768027  صادره فریدن  فرزند  ولى  نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108/14 مترمربع از پالك شماره  2701 فرعى از 18  اصلی 

واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى محمد سهرابى
230. راى شــماره 51732-1394/11/21 هیأت اول خانم عزت عقیلى رنانى  به شناسنامه 
شماره  8770  کدملی 1283197014  صادره اصفهان  فرزند  سیدمرتضى ششدانگ  یکباب 
ساختمان  به مساحت  57/38 مترمربع از پالك شماره 95 فرعى از 17  اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 87012-58/1/27 دفترخانه 7 اصفهان
231. راى شــماره 51709-1394/11/21 هیأت اول آقاى نعمت اله تیمورى جروکانى  به 

شناسنامه شماره  915  کدملی 1283057018  صادره  خمینى شهر   فرزند  شکراله  ششدانگ  
یکبابخانه  به مساحت  259 مترمربع از پالك شماره 44  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى رمضانعلى تیمورى جروکانى  
232. راى شــماره 51713-1394/11/21 هیأت اول  خانم اقدس اسماعیلى شاهزاده على 
اکبرى  به شناسنامه شــماره  745  کدملی 1198597240  صادره  شــهرضا   فرزند  مصیب 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  125/90 مترمربع از پالك شماره 
28  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمى حاج 

رمضان توکلى کوجانى 
233. راى شــماره 51712-1394/11/21 هیأت اول آقاى عبدالعلى کاویانى  به شناسنامه 
شماره  328  کدملی 1198881445  صادره  شهرضا فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ  یکبابخانه  به مساحت  125/90 مترمربع از پالك شــماره 28  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى حاج رمضان توکلى کوجانى 
234. راى شماره 51703-1394/11/21 هیأت اول آقاى سعید ماهرانى  به شناسنامه شماره  
25  کدملی 1290331065  صادره  خمینى شهر فرزند  على  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  
129 مترمربع از پالك شماره 339 فرعى از 27  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى رحیم رضائى کوجانى 
235. راى شماره 51695-1394/11/21 هیأت اول  خانم زهرا جوادیان  به شناسنامه شماره  
1377  کدملی 1285582535  صادره  اصفهان فرزند حیدرعلى نسبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  54/39  مترمربع از پالك شماره 67  اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى تقى برجى 
236. راى شــماره 51694-1394/11/21 هیأت اول  خانم فاطمه کمالى جزى  به شناسنامه 
شماره  65232  کدملی 1281748269  صادره  اصفهان   فرزند  محمدعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  54/39  مترمربع از پالك شماره 67  اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى تقى برجى
237. راى شــماره 51837-1394/11/24 هیأت اول آقاي قدرت اله جامی   به شناســنامه 
شماره 1332  کدملی  1817014641  صادره آبادان  فرزند محمدکاظم ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 130  مترمربع از پالك شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی تقی جاللی عاشق ابادي
1394 هیــأت اول آقــاي کرمعلــی یزدانــی  /11 238. راى شــماره 24-51829/
نوگورانــی   بــه شناســنامه شــماره 16  کدملــی  6209752421  صادره لنجــان  فرزند 
مهــدي ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 203  مترمربع از پــالك شــماره28  اصلی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبت ملــک غــرب  اصفهــان ازمالک رســمی 

رضا ماهرانی 
239. راى شماره 51828-1394/11/24 هیأت اول آقاي علی کدخدائی   به شناسنامه شماره 
1180  کدملی  1283357259  صادره اصفهان  فرزند رضا  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
182  مترمربع از پالك شــماره 201 فرعی از 3  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 215و74 دفتر 419 و769 امالك
240. راى شماره راى شماره 51827-1394/11/24 هیأت اول آقاي غالمرضا قاسمی رزوه   
به شناسنامه شــماره 2800  کدملی  5759235291  صادره چادگان  فرزند علی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 122/12  مترمربع از پالك شماره 67  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عبداله علی رحیمی 
بدیهى اســت درصورت انقضاى مــدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبــق مقررات 
ســند مالکیت صادرخواهدشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول:  1395/02/06 تاریخ انتشــار 
نوبت دوم: 1395/02/21 م الــف: 2704 حیدرى رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 

اصفهان/2/145
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
برابرآراي شــماره هاي ذیل هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 
16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادي تسلیمی تصرفات مفروزي 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
برابر راي شماره 139460302018007315 کالسه پرونده 1392114402008000102 آقاي 
علیرضا نکونام فرزند عباس به شماره شناســنامه 293 صادره از شهرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 204/5 مترمربع احداثى بر روى قسمتى از پالك 28 اصلی واقع در 
شــهرك ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداري بطور مع الواسطه از آقاى عباس سعیدى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1395/2/21 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1395/3/5 م الف: 5/197 

حبیبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك برخوار/2/283
فقدان سند مالکیت

شــماره: 95/8/278- 95/2/8 چون آقاى على نوروزى فرزند اســماعیل با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا طى شماره 4874 مورخه 1394/12/09 گواهی 
شده و به تایید دفترخانه اسناد رسمى شماره 250  اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ آپارتمان نمره 105 فرعى مفروز و مجزا شده از 13477/127 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان در طبقه هم کف به انضمام پارکینگ قطعه 111 فرعى با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها ذیل شماره (54704/س) در صفحه 459 
دفتر 282 بنام نامبرده ثبت و سند چاپى شــماره 920840ب/93 صادر و تسلیم وى گردیده 
سپس نامبرده اعالم نموده به علت سهل انگارى ســند مالکیت اولیه مفقود گردیده  است لذا 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر 

شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4701   ایروانى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان/2/295
احضار

شماره نامه: 9510113749200076 شماره پرونده: 9409983749201491 شماره بایگانى 
شــعبه: 941707 نظر به  اینکه در پرونده کالســه 941707 دادیارى دادسراى دهاقان، متهم 
شهرت فاتحى فرزند ســیف اله جهت دفاع از اتهام انتسابى در این شــعبه حاضر گردند و 
آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده که ابالغ مى گردد ظرف یک ماه آینده در دادیارى 
دادســراى عمومى و انقالب دهاقان با داشتن اســتحقاق وکیل در این پرونده حاضر گردند 
در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شــده تلقى مى گردد و دادسراى تصمیم (مقتضى) 
اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 95/44 شــعبه دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 

دهاقان/2/300 
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9409973637102353 شــماره پرونده: 9409983637100728 شماره 
بایگانی شعبه: 941054 خواهان: آقاى سید منیرالدین معصومى فرزند محمدمهدى با وکالت 
آقاى امین حکاکى فرزند باقر به نشانى خوانســار- خیابان امام خمینى- جنب بانک مسکن 
طبقه دوم دفتر وکالت، خواندگان: 1- شــرکت تعاونى فنــاورى اطالعات و ارتباطات قائم 
2- آقاى سعید جمالى فرزند محمدمهدى 3- آقاى قاســمعلى مستاجران فرزند محمدنقى 
همگى به نشانى اصفهان- خ آتشــگاه- خ وحدت- مقابل مخابرات شهید منتظرى- امالك 
معامالتى نصر، خواسته : مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه پس از وصول پرونده و جرى 
تشریفات ختم دادرســى را اعالم و با اســتعانت از درگاه ایزاد متعال به شرح زیر مبادرت 
به اصدار رأى مى نمایــد. رأى دادگاه: در خصوص دعوى ســید منیرالدین معصومى فرزند 
محمدمهدى به طرفیت شــرکت تعاونى فنــاورى اطالعات و ارتباطات قائم و قاســمعلى 
مستاجران و سعید جمالى به خواسته مطالبه طلب به موجب یک فقره چک به شماره 53024 
به مبلغ 70/000/000 ریال به انضمام جمیع خسارات قانونى و تاخیر در تادیه و با عنایت به 
مفاد دادخواست تقدیمى، مالحظه الشه چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه و عدم حضور خواندگان علیرغم نشــر آگهى، دادگاه خواسته را وارد دانسته مستنداً به 
مواد 310 و 311 قانون تجارت و ماده 515 و 519 و 522 و 198 قانون آیین دادرســى مدنى 
خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و به پرداخت 
مبلغ 2/100/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان محکوم مى نماید. بدیهى است اجراى احکام مدنى مکلف است خسارت تاخیر 
در تادیه را از تاریخ مطالبه لغایت زمان پرداخت دین مطابق نرخ تورم شاخص بانک مرکزى 
محاسبه از خواندگان وصول به خواهان پرداخت نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
قابل واخواهى در این دادگاه و پس از انقضاى مهلــت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. طباطبایى رئیس شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقى دادگسترى شهرستان خوانسار/2/319 
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973640300182 شــماره پرونده: 9409983640300802 شماره 
بایگانی شــعبه: 940857 خواهان: خانم معصومه رســولى فرزند ناصر به نشانى زرین شهر 
خیابان مطهرى کوچه عباس طغیانى ك طاهرى پ 6، خوانده: آقاى امرا... یوسفى فرزند رضا 
به نشانى زرین شهر خ مطهرى ك ش عباس طغیانى ك طاهرى پ6 (فعًال مجهول المکان)، 
خواسته : طالق به درخواست زوجه، گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص 
دادخواست خانم معصومه رسولى فرزند ناصر به طرفیت آقاى امرا... یوسفى فرزند رضا به 
خواسته طالق به لحاظ تحقق بندهاى دوم و هشتم از بندهاى 12گانه سند ازدواج با مالحظه 
فتوکپى مصدق سند رسمى شــماره ترتیب 2265- 1367/05/06 دفتر رسمى ثبت ازدواج 
74 زرین شــهر که حکایت از وجود علقه زوجیت دایم بین طرفین دارد و به موجب شــرط 
دوم از شــرایط ضمن عقد، ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق توکیل غیر 
داده که در موارد مشــروحه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز پس از انتخاب نوع طالق خود 
را مطلقه نماید و در صورت بذل از طرف او قبول نماید و بند هشتم از بندهاى 12گانه که به 
امضاء زوج رسیده عبارت اســت اینکه زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترك یا 
شــش ماه موالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید و تحقیق صورت گرفته توسط 
مأمورین کالنترى 11 زرین شهر ثبت شده به شــماره 1658- 94/10/27 و اظهارات سه نفر 
شهود خواهان حکایت از ترك زندگى مشترك توسط زوج از بیش از دو سال پیش به بعد و 
غیبت وى دارد لذا نظر به مراتب فوق و اینکه مساعى دادگاه و داوران جهت سازش زوجین 
مؤثر واقع نگردیده و خوانده علیرغم دعوت از طریق نشر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده 
و دفاعى معمول نداشته لذا تحقق بند هشتم محرز است مســتند به مواد 1119 قانون مدنى 
و 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حکم به احراز شــرایط اعمال وکالت در طالق 
صادر خواهان مى تواند در صورت بقاء بر تصمیم خــود در جهت اعمال وکالت مأخوذه از 
ناحیه زوج با مراجعه به یکى از دفاتر رسمى ثبت طالق پس از انتخاب نوع طالق به وکالت 
از زوج با حق توکیل غیر خود را مطلقه نمایــد و در صورت بذل از طرف او قبول نماید نوع 
طالق باین مدخوله است زوجه مهریه و نفقه و اجرت المثل و حقوق مالى ناشى از نکاح را در 
قبال طالق به زوج بذل کرده جهیزیه در تصرف زوجه است در خصوص بند دوم با توجه به 
محتویات پرونده تحقق آن محرز نیست بدیهى است رعایت شرایط صحت شرعى و قانونى 
اجراى صیغه طالق عهده مجرى آن است ارائه گواهى پزشک ذى صالح در مورد وجود جنین 
یا عدم آن براى ثبت طالق الزامى است مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ 
رأى فرجامى یا انقضاى فرجامخواهى اســت. رأى غیابى ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت 
واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهى قابل فرجامخواهى در دیوانعالى کشور است. 
م الف: 158 رشــیدى رئیــس شــعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقــى شهرســتان لنجان 

(زرین شهر)/2/321 

آگاهسازى به جاى جریمه کردنسکوت منارجنبان  شکست
در سه  شنبه  هاى بدون خودرو

معاون حمــل  و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان از 
اجراى برنامه «سه شنبه هاى بدون خودرو»در راستاى 
اجراى طــرح پویش مردمى (کمپین) ترافیک شــهر 

اصفهان و کاهش آلودگى هواى این کالنشهر خبر داد.
علیرضا صلواتى افزود: اجراى این برنامه، گامى است 
تا مردم اصفهان در روزهاى سه شنبه پیاده روى کنند و 
یا به وسیله دوچرخه، در خیابان  هاى شهر تردد نمایند. 

وى افزود: بدون شــک امروز در موضــوع فرهنگ 
شهروندى و قوانین ترافیکى مشکالت بسیارى وجود 

دارد که باید براى رفع آنها، اقدامات جدى انجام شود.
وى افزود: هدف از تشــکیل پویــش مردمى ترافیک 
اصفهان، این اســت که یک حرکت سازماندهى شده 
و منسجم مردمى توسط ســازمان هاى مردم نهاد در 
شــهر اصفهان، براى کاهش مشــکالت ترافیکى و 
فرهنگسازى در این بخش انجام شود.  معاون حمل  و 
نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان اینکه ما با ایجاد 
کمپین ترافیک شهر، به دنبال ارشاد شهروندان هستیم، 
گفت: قرار است به جاى جریمه کردن، شهروندان را از 

تبعات نقض قوانین آگاه کنیم. 
وى با اشاره به اینکه اصفهان باید در زمینه کاهش ترافیک 
و رعایت قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى، الگو و 
سرآمد شهرهاى کشور شود، از شهروندان خواست با 
پیوستن به کمپین ترافیک این شهر، به کاهش معضالت 

ناشى از ترافیک این کالنشهر کمک کنند.
صلواتى با اشــاره به اینکه برنامه ها در کمپین ترافیک 
اصفهان براســاس مطالبات مردم اولویت  بندى شده 
است، تصریح کرد: اولویت نخست این کمپین، رعایت 
حقوق عابر پیاده و تشویق شــهروندان به پیاده روى، 
سپس فرهنگسازى براى استفاده از دوچرخه و وسایل 

حمل و نقل عمومى است.

خبر

رئیس کل دادگس
گفت: رویکرد س
این اسـ
خ
ا
ا
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات هاى اول و دوم و ســوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
1. راى شماره 47508-1394/10/17 هیأت اول خانم پروین پرویزى فرد  به شناسنامه شماره 17  
کدملی 1971999601  صادره مسجدسلیمان  فرزند صابر ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به 
مساحت 181/70  مترمربع از پالك شــماره 2534 فرعى از28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى حسین توکلى 
2. راى شماره 47510-1394/10/17 هیأت اول خانم هاجر آزادى تهرانى  به شناسنامه شماره 
1940  کدملی 1289668639  صادره اصفهان  فرزند عباس نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 147/30  مترمربع از پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى حاج رحیم باباصفرى رنانى 
3. راى شماره 47511-1394/10/17 هیأت اول اقاى على کریمى  به شناسنامه شماره 9  کدملی 
1290265127  صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 147/30  مترمربع از پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمى حاج رحیم باباصفرى رنانى 
4. راى شماره 47512-1394/10/17 هیأت اول خانم لیال معصومیان  به شناسنامه شماره 2905  
کدملی 1288198426  صادره اصفهان  فرزند محمدرضا نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 147/30  مترمربع از پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى حاج رحیم باباصفرى رنانى 
5. راى شــماره 47509-1394/10/17 هیأت اول  اقاى عباســعلى مهرابى  به شناسنامه شماره 
88  کدملی 1291159533  صادره اصفهان  فرزند محمد نســبت به دودانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 147/30  مترمربع از پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى حاج رحیم باباصفرى رنانى 
6. راى شــماره 47522-1394/10/17 هیأت اول  خانم زهرا درستى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 532  کدملی 1288880499   صادره اصفهان  فرزند نصراله  ششــدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 119/98  مترمربع از پالك شــماره  232 فرعى از 27  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى نصرت قهدریجانى 
7. راى شماره 47524-1394/10/17 هیأت اول اقاى اصغر محمدى به شناسنامه شماره 34034  
کدملی 1282269615   صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 71/19  مترمربع از پالك شماره  138 فرعى از 40  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمى محمودعسگرى زاده لمجیرى ازسند 

54672-51/3/29 دفترخانه 29 اصفهان  
8. راى شــماره 47523-1394/10/17 هیأت اول  اقاى ســعید محمدى لمجیرى به شناسنامه 
شماره 45689  کدملی 1280344458   صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 71/19  مترمربع از پالك شماره  138 فرعى از 40  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى محمودعسگرى زاده لمجیرى 
9. راى شماره 47532-1394/10/17 هیأت اول خانم طیبه رمضانى لمجیرى به شناسنامه شماره 
519  کدملی 1283462230   صادره اصفهان  فرزند  کریم ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 
155/50  مترمربع از پالك شماره  443/1 فرعى از 40  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى کریم رمضانى لمجیرى 
10. راى شماره 48312-1394/10/22 هیأت دوم  خانم صدیقه امینى آفارانى به شناسنامه شماره 
31 کدملی 1290186871 صادره اصفهان فرزند محمد على از ششدانگ ساختمان به مساحت 
333/83  مترمربع از پالك شــماره 1/399 فرعى از 12  اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمى مهرى سى منى وحاج اسماعیل نادرى وفاطمه شیرانى 
11. راى شــماره 48308-1394/10/22 هیأت دوم  آقاى محمود مظاهرى تهرانى به شناسنامه 
شماره 3168 کدملی 5499001707  صادره تیران فرزند  اسداله ازششدانگ ساختمان به مساحت 
102 مترمربع از پالك شماره 20 فرعى از 67  اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت آقاى سید حسین حسینى عاشق آبادى فرزند حاج سید حیدر
12. راى شماره 48306-1394/10/22 هیأت دوم آقاى حسن رســائى شلمزارى به شناسنامه 
شماره 311 کدملی 1284490084 صادره اصفهان فرزند احمد از ششدانگ ساختمان و حیاط 
متصله به مســاحت 697/52  مترمربع از پالك شــماره 610 و 611 فرعى از40  اصلى واقع در 
اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 201و204 دفتر 625 امالك  
13. راى شماره 48301-1394/10/22 هیأت دوم  آقاى اصغر نادرى درباغشاهى  به شناسنامه 
شماره 5 کدملی 1290209707 صادره  خمینى شــهر فرزند رجبعلى  مقدار سه دانگ مشاع از 
ششدانگ ساختمان به مساحت 224 مترمربع از پالك شــماره605 فرعى از 25 اصلى واقع در 

اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمى حبیبه عابدى جونى 
14. راى شماره 48300-1394/10/22 هیأت دوم  خانم اعظم سرکه پور اصفهانى  به شناسنامه 
شــماره 47004 کدملی 1280361311 صادره  اصفهان   فرزند غالمعلى  مقدار سه دانگ مشاع 
از ششدانگ ساختمان به مساحت 224مترمربع از پالك شماره605 فرعى از 25 اصلى واقع در 
اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند153679-73/5/9 دفترخانه 77 اصفهان  
15. راى شماره 48297-1394/10/22 هیأت دوم آقاى عباس صادقى جونى  به شناسنامه شماره 
1002 کدملی 1284579492 صادره  اصفهان فرزند رضا  مقدار ششدانگ ساختمان به مساحت 
230 مترمربع از پالك شماره 92 فرعى از 16 اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 287و290 دفتر 495 امالك  
16. راى شــماره 48289-1394/10/22 هیأت دوم  آقاى محمد نصرى نصرآبادى به شناسنامه 
شــماره 53 کدملی 1290005613 صادره اصفهان  فرزند رمضانعلى از ششدانگ ساختمان به 
مساحت 330/40 مترمربع از پالك شماره 50 فرعى از 5  اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 340 دفتر 641 امالك  
17. راى شماره 12031-1393/05/29 هیأت چهارم  آقاي غالمعباس قجاوند بلتیجه به شناسنامه 
شماره 444 کدملی 1753402980 صادره اهواز فرزند اسد نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  151/95 مترمربع از پالك شماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمى رضا زارع بهرام آبادى 
18. راى شماره 12022-1393/05/29 هیأت چهارم  آقاي محسن قجاوند بلتیجه به شناسنامه 
شــماره 1070 کدملی1285088999 صادره اصفهان فرزند غالمعباس نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 65/81 مترمربع از پالك شماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمى آقاى غالمحسین شفیعى عاشق آبادى  
19. راى شــماره 21062-1393/08/28 هیأت اول  خانم فاطمه مصلح بهارانچى به شناسنامه 
شماره 1 کدملی 1289892040 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
271/20 مترمربع از پالك شماره 357فرعى از6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 178دفتر19 امالك
20. راى شماره 3261-1394/02/17 هیأت دوم  اقاى مظفرمحمدى جوزدانى  به شناسنامه شماره  
99 کدملی   1091741611  صادره نجف آباد  فرزند مانده على  ششدانگ ساختمان به مساحت  
71/18 مترمربع از پالك شــماره  262 فرعى از 16  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمى احمدصادقى 
21. راى شماره 48972-1394/10/27 هیأت دوم  خانم هاجر کامران کوهانستانى  به شناسنامه 
شماره  90 کدملی   1290840581  صادره خمینى شــهر  فرزند اسداله  ششدانگ ساختمان به 
مساحت 154/60  مترمربع از پالك شــماره 511  فرعى از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 145699-79/9/20 دفترخانه 7 اصفهان  
22. راى شــماره 47057-1394/10/14 هیأت دوم  آقاى سید مصطفى احمدى شیخ شبانى  به 
شناسنامه شماره 14 کدملی 4622832410 صادره شهرکرد فرزند سید جواد ششدانگ ساختمان 
به مساحت 112/20 مترمربع از پالك شــماره709 فرعى از40 اصلى واقع در اصفهان بخش14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند 60316-60/9/29 دفترخانه 103 اصفهان  
23. راى شماره 20801-1393/08/26 هیأت ســوم آقاى منصور على نیان جوزدانى شناسنامه 
شماره 217 کدملی 1285405854 صادره اصفهان فرزند مانده على نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/12 مترمربع از پالك 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمى سید محمد حسینى عاشق ابادى 
24. راى شماره 20802-1393/08/26 هیأت ســوم  آقاى جواد على نیان جوزدانى شناسنامه 
شماره 397 کدملی 1285503821 صادره اصفهان فرزند مانده على نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/12 مترمربع از پالك 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمى سید محمد حسینى عاشق ابادى  
25. راى شــماره 49192-1394/10/28 هیأت چهارم خانم فاطمه زاهدى رنانى به شناسنامه 
شماره 465 کدملی1290272530 صادره اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 189/50 مترمربع از پالك شماره 3541 فرعى 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواســطه ازقنبرعلى حیدرى که از مالکین اولیه پالك 

مذکور مى باشد خریدارى نموده  
26. راى شماره 49202-1394/10/28 هیأت چهارم  آقاى عبداله هدایتى   به شناسنامه شماره 3 
کدملی 6219761235 صادره فریدن  فرزند محمد اسماعیل  از ششدانگ ساختمان به مساحت 
69/75 مترمربع از قسمتى از پالك شماره 327 فرعى از 27  اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 217 دفتر 388 مالکیت دارد  
27. راى شــماره 49172-1394/10/28 هیأت چهارم خانم اعظم مکتوبیــان پوربهارانچى به 
شناسنامه شــماره 2406 کدملی 1292176857 صادره اصفهان فرزند ناصر نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 219 مترمربع از پالك 65 فرعى 22 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان که در صفحه 283  دفتر 925 مالک 4 حبه 
مشاع مى باشد را  تأئیدمى نماید و ضمنا به موجب اسناد شماره هاى 27395مورخ 1391/04/24 
و37396مورخ 1391/04/23و27399مورخ 1391/04/23دفتر 137در رهن بانک  مسکن شعبه 

اتشگاه مى باشد 
28. راى شماره 49171-1394/10/28 هیأت چهارم  خانم صدیقه دادخواه تیرانى به شناسنامه 
شماره 116 کدملی 1950371093 صادره ماهشهر فرزند غالمعلى نسبت به چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 219 مترمربع از پالك 65 فرعى 22 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 493  دفتر 332 مالک 8 حبه مشاع مى باشد 
را  تأئید مى نماید و ضمنا به موجب اسناد شماره هاى 27395مورخ 24/04/1391و37396مورخ 
23/04/1391و27399مورخ 23/04/1391دفتر 137در رهن بانک  مسکن شعبه اتشگاه مى باشد 
29. راى شــماره 49149-1394/10/28 هیأت چهارم  آقاي اکبر هادیان به شناسنامه شماره 82 
کدملی1290100330 صادره اصفهان فرزند مهدى نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
199 مترمربع از پالك شماره 3541 فرعى 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که مع الواســطه از حاج قنبرعلى حیدرى که از مالکین اولیه ى پالك مذکور مى 

باشد خریدارى نموده 
30. راى شماره 49433-1394/10/29 هیأت سوم  آقاى مهدى نصر اصفهانى به شناسنامه شماره 
1234 کدملی 1289503796 صادره اصفهان  فرزند مصطفى ازششدانگ ساختمان به مساحت 
181/75 مترمربع از پالك شماره 189 فرعى از7 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان بموجب سند شماره 6416 – 1391/12/11 دفتر خانه 337 اصفهان  به نامش در 

جریان ثبت مى باشد  
31. راى شماره 45602-1394/09/30 هیأت سوم  آقاي مصطفی دگردوئی رنانی به شناسنامه 
شــماره 279 کدملی 1290116547 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 21/70 مترمربع از پالك شــماره  891 فرعى از 17 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمى خدیجه اقابابایى  
32. راى شماره 43459-1394/09/08 هیأت دوم  اقاى محمد شاه سنائى کنترانى به شناسنامه 
شــماره  20376  کدملی 4722377138  صادره  کربال  فرزند  حســین  ششدانگ ساختمان به 

مساحت   186  مترمربع از پالك شماره 204  فرعى از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 293 دفتر 485  امالك  

33. راى شــماره 43736-1394/09/12 هیأت اول خانم انیس خشوعى اصفهانى   به شناسنامه 
شــماره 3218  کدملی 1287199836  صادره  اصفهان  فرزند  احمد  ششــدانگ یکبابخانه  به 
مساحت  122/78 مترمربع از پالك شماره  67  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمى عباس ومحمود بیات 
34. راى شماره 45104-1394/09/28 هیأت سوم  آقاي حسن برندگى برزانى به شناسنامه شماره 
19 کدملی 1290208883صادره خمینى شهر فرزند یداله نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 120/25 مترمربع از پالك شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمى حسین ماهانى جزى 
35. راى شماره 45142-1394/09/28 هیأت سوم آقاي علیرضا ضیائى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 271 کدملی 1091008191 صادره نجف آباد فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 230 مترمربع از پالك شماره 234 فرعى از 16 اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازســند ثبت شــده در صفحه 506 

دفتر729 امالك  
36. راى شماره 45143-1394/09/28 هیأت سوم خانم عفت رنجبر نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 30 کدملی 1091501440 صادره نجف آباد فرزند محمدمهدى نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 230 مترمربع از پالك شماره 234 فرعى از 16 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازســند شــماره  از سند ثبت شده در 

صفحه 506 دفتر 729 امالك 
37. راى شماره 45161-1394/09/28 هیأت سوم  آقاي حسن قاسمى به شناسنامه شماره 9736 
کدملی 1283206684 صادره خمینى شهر فرزند مهدى نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 207/88 مترمربع از پالك شماره 330 فرعى از 21 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازسند شماره 45394مورخ 1357/11/30دفتر خانه 91 
38. راى شماره 45184-1394/09/28 هیأت سوم خانم عزت شهرى رنانى به شناسنامه شماره 
9349 کدملی 1283202816 صادره اصفهان فرزند على محمد نســبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت144/09  مترمربع از پالك شماره  660 فرعى از 19  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه  410 و407 دفتر 589 از مالک 

رسمى محمد باقرصاد که مقدارى از پالك فوق نیز به نامش در جریان ثبت مى باشد  
39. راى شــماره 45187-1394/09/28 هیأت ســوم آقاي مجید عابدى به شناسنامه شماره 5 
کدملی 1290737975 صادره اصفهان فرزند کریم نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 112 مترمربع از پالك شماره  3211 فرعى از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 285دفتر 659 
40. راى شماره 45031-1394/09/26 هیأت سوم  آقاي صابر انصاري اردلی به شناسنامه شماره 
30 کدملی 4689662223 صادره اردل فرزند غالمعلی نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 156/16 مترمربع از پالك شماره 115 فرعى از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمى تقى مارانى 
41. راى شماره 45202-1394/09/28 هیأت سوم  آقاي سیدعبداله میرحسینى رنانى به شناسنامه 
شــماره 21 کدملی  1290237611 صادره اصفهان فرزند سیدتقى نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 162/56 مترمربع از پالك شماره  3342 فرعى از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند  ثبت شده در صفحه 467 و 259 دفتر 554 و320 
42. راى شــماره 45089-1394/09/28 هیأت ســوم  آقاي مهدى تقى یار به شناسنامه شماره 
862 کدملی 1290592314 صادره اصفهان فرزند یداله نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 161/81 مترمربع از پالك شــماره 3281 فرعى از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند شماره37604 مورخ 1387/07/12 دفتر خانه 112 
43. راى شماره 49378-1394/10/29 هیأت سوم آقاى مهدى تقى یار به شناسنامه شماره 862 
کدملی 1290592314 صادره اصفهان فرزند یداله از ششدانگ ساختمان به مساحت 149/95 
مترمربع از پالك شماره 2911 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمى کریم وماه سلطان کبیرى 
44. راى شــماره 45506-1394/09/29 هیأت چهــارم  آقاي مهدي کامران کوهانســتانی به 
شناسنامه شماره 10 کدملی 1289852881 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 231/38 مترمربع از پالك شماره 181 فرعى از 14 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 337 و 346 دفتر 447 و 542 و 545 دفتر 

462 مالک مى باشد  
45. راى شماره 45497-1394/09/29 هیأت چهارم  آقاي علی حسینی عابد به شناسنامه شماره 
10142 کدملی 5029490507 صادره فامنین فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه به مساحت 94 مترمربع از پالك شماره  67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان که مع الواسطه از عباس پونیده فرزند عبدالکریم خریدارى نموده 
46. راى شــماره 45520-1394/09/29 هیأت چهارم  آقاي سلیمان ملکوتی خواه به شناسنامه 
شماره 791 کدملی 5659068200 صادره اصفهان فرزند مسلم نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 149/85 مترمربع از پالك شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که به موجب  سند شماره 998 مورخ 1389/10/5دفتر 249 مالک 150/(1000 )   

سهم از یک سهم از 8 سهم یک حبه از 72 حبه پالك مذکور مى باشد 
47. راى شــماره 45296-1394/09/29 هیأت چهارم  آقاي رضا ماهرانی برزانی به شناسنامه 
شماره 44 کدملی 1290111138 صادره خمینى شهر فرزند علی نسبت به شش دانگ یک باب 
خانه به استثناء بهاى ثمیه اعیانى ان  به مســاحت 180/06 مترمربع پالك شماره 97 فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت شده در صفحه 522 و401 

دفتر 908و881  
48. راى شــماره 45503-1394/09/29 هیأت چهــارم  آقاي قربانعلی علی عســگري رنانی 
به شناسنامه شــماره 325 کدملی 1141626748 صادره خمینى شــهر فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/40 مترمربع از پالك شماره 3134 فرعى از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سند شماره 7241 مورخ 

1322/4/16 دفتر 46  
49. راى شــماره 45527-1394/09/29 هیأت چهارم  آقاي مرتضى على شیخى به شناسنامه 
شماره 2 کدملی 5499658919 صادره تیران فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 108/37 مترمربع از پالك شماره 946 فرعى از 16  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 291 دفتر 313 به موجب سند شماره 37957 مورخ 

1361/12/19 دفتر 26 مالک مى باشد  
50. راى شماره 47546-1394/10/17 هیأت اول  آقاى حسن نصر آزادانى  به شناسنامه شماره 39 
کدملی 1290082553 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ ساختمان به مساحت 320 مترمربع 
از پالك شماره39فرعى از 9 اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با 

کسر مالکیت آقاى حسین نصر آزادانى در صفحه 416 دفتر 429 امالك 
51. راى شــماره 47549-1394/10/17 هیأت اول خانم خدیجه صادقى برزانى به شناســنامه 
شماره 104 کدملی 1290399360 صادره خمینى شهر فرزند على ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 77/10 مترمربع از پالك شماره 185 فرعى از 27 اصلى واقع در اصفهان بخش14حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان با کسر از مالکیت آقاى على صادقى برزانى
52. راى شــماره 47556-1394/10/17 هیأت اول آقاى مصطفى عبدالهى کجانى به شناسنامه 
شماره 48195 کدملی 1282403249 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 157 مترمربع از پالك شماره527 فرعى از40 اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان با کسر از مالکیت آقاى عباس غالمى لمجیرى 
53. راى شماره 47561-1394/10/17 هیأت اول  آقاى قدرت اله صالحى مورکانى  به شناسنامه 
شماره 214 کدملی 1971232971 صادره مسجد سلیمان   فرزند قدرت اله مقدار ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 226/41 مترمربع از پالك شماره 32 اصلى واقع در اصفهان بخش14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با کسر از مالکیت آقاى احمد مزروعى سبدانى
54. راى شماره 47489-1394/10/17 هیأت اول  اقاى محمدرضا احمدى کافشانى  به شناسنامه 
شماره 415  کدملی 1110289227  صادره فالورجان  فرزند  حبیب اله  ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 82/85  مترمربع از پالك شماره 391 فرعى از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى على محمد حسینى 
55. راى شــماره 47505-1394/10/17 هیأت اول  اقاى رضا جاللى عاشق ابادى  به شناسنامه 
شماره 32  کدملی 1290034524  صادره اصفهان  فرزند محمود ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
290  مترمربع از پالك شماره 66 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمى احمد ذوالفقارى عاشق ابادى 
56. راى شماره 47517-1394/10/17 هیأت اول  اقاى اکبر فقیهى قزوینى  به شناسنامه شماره 
49241  کدملی 1280381329   صادره اصفهان  فرزند محمد  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
289/89  مترمربع از پالك شماره  305 فرعى از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 22  دفتر 432  امالك 
57. راى شماره 48309-1394/10/22 هیأت دوم  خانم نرگس نادراالصلى به شناسنامه شماره 
34834 کدملی 1282275755  صادره اصفهان فرزند اکبر ازششدانگ ساختمان به مساحت 80  
مترمربع از پالك شماره 68  اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت آقاى رمضان على زارع بهرام آبادى طى ســند 36306 مورخ 1350/2/9 دفتر خانه 65 

اصفهان   
58. راى شــماره 48967-1394/10/27 هیأت دوم  اقاى حیدرعلى صدرى کرمى  به شناسنامه 
شماره  3 کدملی   1290035441  صادره اصفهان  فرزند رمضان  ششدانگ ساختمان به مساحت 
132/07  مترمربع از پالك شــماره 34 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمى مصطفى حاجى حسینى 
59. راى شماره 48970-1394/10/27 هیأت دوم  اقاى محمدحسن رضائى رنانى  به شناسنامه 
شماره  55 کدملی   1289954267  صادره اصفهان  فرزند على  ششدانگ ساختمان به مساحت 
196/15  مترمربع از پالك شماره 393  فرعى از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى على رضائى رنانى 
60. راى شــماره 47020-1394/10/14 هیأت دوم  آقاى اسماعیل احمدى به شناسنامه شماره 
975 کدملی 6219549031 صادره فریدن  فرزند على قلى   از ششدانگ ساختمان به مساحت 
103 مترمربع از پالك شماره68 اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت عباس تاجى فرزند حاج على طى سند شماره 5387 مورخ 28/4/15 دفتر 25  اصفهان  
61. راى شــماره 47046-1394/10/14 هیأت دوم  آقاى علیرضا پور جم  به شناسنامه شماره 
22 کدملی 1284660583 صادره اصفهان فرزند حسین مقدار ششدانگ ساختمان به مساحت 
161/48 مترمربع از پالك شــماره209 فرعى از15 اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 150و153 دفتر 824 امالك  
62. راى شماره 47007-1394/10/14 هیأت دوم  آقاى محمد رضا زمانى مورکانى به شناسنامه 
شــماره 32 کدملی 6209899201 صادره باغبهادران  فرزند عبداله   از ششدانگ ساختمان به 
مساحت 197/19 مترمربع از پالك شماره28 اصلى واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت آقاى عباس قنبرى
63. راى شماره 47017-1394/10/14 هیأت دوم  آقاى سپهر ایرجى به شناسنامه شماره 41608 
کدملی 1280304812 صادره اصفهان   فرزند حســن نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
ساختمان به مساحت 253/43  مترمربع از پالك شماره1119 فرعى از 28 اصلى واقع در اصفهان 

بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت آقاى سید محمد سجادى فرزند سیدعلى
64. راى شــماره 47014-1394/10/17 هیأت دوم  خانم آرزو رضا زادگان به شناسنامه شماره 
5998 کدملی 1281024236 صادره اصفهان   فرزند مهدى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
ساختمان به مساحت 253/43  مترمربع از پالك شماره1119 فرعى از 28 اصلى واقع در اصفهان 

بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت آقاى سید محمد سجادى فرزند سیدعلى 
65. راى شــماره 49150-1394/10/28 هیأت چهارم  آقاى ســید نور على دادور به شناسنامه 
شماره 2407 کدملی 1141261200 صادره خمینى شهر فرزند ســید نوروزعلى نسبت به سه 
دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 166/70 مترمربع از پالك شماره 31 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از وراث حسن ابراهیمى 

خریدارى نموده
66. راى شماره 49151-1394/10/28 هیأت چهارم  آقاى ســعید دادخواه به شناسنامه شماره 

1056 کدملی 1285816315 صادره اصفهان فرزند رضا نســبت به یک و نیم دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 166/70 مترمربع از پالك شماره 31 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از وراث حسن ابراهیمى خریدارى نموده 
67. راى شماره 49152-1394/10/28 هیأت چهارم آقاى مهدى فخرى فخرآبادى به شناسنامه 
شــماره 7443 کدملی 5418684574 صادره مبارکه فرزند محمد اسماعیل نسبت به یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 166/70 مترمربع از پالك شماره 31 اصلى 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب که مع الواســطه از وراث حســن ابراهیمى 

خریدارى نموده   
68. راى شماره 49170-1394/10/28 هیأت چهارم خانم طاهره مغزى به شناسنامه شماره 1102 
کدملی 1090343981 صادره نجف آباد فرزند رضاقلى نســبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 180/50مترمربع از پالك 1478 فرعى 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که در صفحات 475 و 478  دفتر 434 مالک 2 سهم مشاع از شش سهم شش 

دانگ پالك 3/1478 بخش 14 مى باشد  
69. راى شماره 49163-1394/10/28 هیأت چهارم خانم گوهر رحمانى به شناسنامه شماره 22 
کدملی 5110437521 صادره برخوارومیمه فرزند حســن نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 126/49 مترمربع از پالك شماره 334 فرعى 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از حسن عســگرى که به موجب سند شماره 51968 – 

51,11,23 دفتر29 اصفهان  
70. راى شماره 49174-1394/10/28 هیأت چهارم  آقاى رضا جوکار به شناسنامه شماره 2361 
کدملی 1284936678 صادره اصفهان فرزند حسنعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 223/55 مترمربع از پالك 236  فرعى 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 143 دفتر 561 مالک یک و پنج صدم سهم 
71. راى شماره 49175-1394/10/28 هیأت چهارم  خانم فریبا ترابى به شناسنامه شماره 196 
کدملی 1285906268 صادره اصفهان فرزند نادعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 223/55 مترمربع از پالك 236  فرعى 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 143 دفتر 561 مالک یک و پنج صدم سهم 
72. راى شــماره 49161-1394/10/28 هیأت چهارم آقاى على آقازمانى کوجانى به شناسنامه 
شماره 847 کدملی1283380064 صادره اصفهان فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه ومغازه به مســاحت 120/93 مترمربع از پالك شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که از پدرش غالمرضا آقازمانى کوجانى که به موجب ســند 
شماره 36384 – 46/8/20 دفتر86 اصفهان موردیت در صفحه ى 349 دفتر 89 مالک  مى باشد 

به ارث برده  
73. راى شماره 49160-1394/10/28 هیأت چهارم  آقاى محمدرضا دهقانى پوده به شناسنامه 
شماره 8946 کدملی 1282873423 صادره اصفهان فرزند احمد  نسبت به ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 28 مترمربع از پالك شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان که مع الوسطه از حسین زارع بهرام آبادى خریدارى نموده  
74. راى شماره 49188-1394/10/28 هیأت چهارم آقاى ناصر زارع بهرام آبادى به شناسنامه 
شــماره 135 کدملی 1289278989 صادره اصفهان فرزند رضا نســبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 107/80 مترمربع از پالك 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان که از آقاى احمد زارع بهرام آبادى را خریدارى نموده  
75. راى شماره 49190-1394/10/28 هیأت چهارم  خانم زهره جوزدانى به شناسنامه شماره 
45890 کدملی 1280884487 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 213/50 مترمربع از پالك شماره 282 فرعى 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از طوبى خانم تابش راخریدارى نموده
76. راى شــماره 49200-1394/10/28 هیأت چهارم آقاى اســداله کارگر به شناسنامه شماره 
196 کدملی 2470631564 صادره جهرم فرزند حبیب اله  نسبت به دویست و سى و پنج سهم 
مشاع از چهارصدوپنجاه وچهار ســهم وهفت چهل وپنجم ( شانزده حبه ) از 72 حبه ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 234/45 مترمربع از پالك شماره  116 فرعى 9 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  که به موجب ســند شماره 29284 – 91/12/10 دفتر 

137 ازمالکین مى باشد
77. راى شماره 49181-1394/10/28 هیأت چهارم آقاى محمد شاه سنائى به شناسنامه شماره 
23 کدملی 1290839417 صادره اصفهان فرزند عبدالکریم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 360 مترمربع از پالك شــماره 343 فرعى 21  اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از صفر و عباس و غالمعلى مالکین اولیه 

خریدارى نموده  
78. راى شماره 49180-1394/10/28 هیأت چهارم  آقاى سعید شاه سنائى گنیرانى به شناسنامه 
شــماره 166 کدملی 1293202258 صادره اصفهان فرزند عبدالکریم نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 360 مترمربع از پالك شماره 343 فرعى 21 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از صفر و عباس و غالمعلى 

مالکین اولیه خریدارى نموده 
79. راى شماره 49169-1394/10/28 هیأت چهارم خانم عزت خاك زاد سودانى به شناسنامه 
شماره 153 کدملی 1293189960 صادره اصفهان فرزند حسین نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 146/77 مترمربع از پالك 34 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از طیبه مانیان که به موجب سند شماره 

16733 – 39/11/22دفتر 5 اصفهان از مالکین مى باشد  
80. راى شماره 49166-1394/10/28 هیأت چهارم  آقاى اسماعیل مانیان به شناسنامه شماره 
244 کدملی 1290467803 صادره خمینى شهر فرزند رحیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 146/77 مترمربع از پالك 34 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از طیبه مانیان که به موجب سند شماره 16733 – 

39/11/22دفتر 5 اصفهان از مالکین مى باشد  
81. راى شماره 49432-1394/10/29 هیأت سوم  آقاى کاظم محمودى خویگانى به شناسنامه 
شــماره 2050 کدملی 1159369755 صادره فریدن  فرزند خیرعلى ازششــدانگ ساختمان به 
مساحت 136/59 مترمربع از پالك شماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمى محمد على محمد سلیمانى 
82. راى شماره 50240-1394/11/06 هیأت اول اقاى حجت اله زارع  به شناسنامه شماره  333  
کدملی 1283019914  صادره  اصفهان فرزند رضاعلى  ششــدانگ یکباب مغازه ودفترکار  به 
مساحت  55/64  مترمربع از پالك شماره 68  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمى رضاعلى زارع ازموردثبت صفحه 593 دفتر 874 امالك 
83. راى شماره 50239-1394/11/06 هیأت اول اقاى رضا زارع  به شناسنامه شماره  17590  
کدملی 1292093048  صادره  اصفهان فرزند حجت اله  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  183/50  
مترمربع از پالك شــماره 68  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمى رضاعلى زارع ازموردثبت صفحه 593 دفتر 874 امالك 
84. راى شماره 50208-1394/11/06 هیأت اول خانم فروزنده رادهوش  به شناسنامه شماره  
1089  کدملی 1285736508  صادره اصفهان  فرزند فریدون ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
107/19 مترمربع از پالك شــماره  32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمى حسن وحسین حقیقى زاده مارچینى 
85. راى شماره 3757-1394/02/21 هیأت اول اقاى صفر وحدتى به شناسنامه شماره  32 کدملی   
6219816471  صادره فریدن  فرزند  محمدعلى  ششــدانگ  خانه به مساحت  98/93 مترمربع 
از پالك شــماره  یک   اصلی واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمى حیدرعلى زارعى 
86. راى شــماره 30674-1393/12/13 هیأت دوم خانم فاطمه کریمى کرطمانى به شناسنامه 
شماره  367  کدملی   1140748513  صادره خمینى شــهر  فرزند قاسمعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت  180/24  مترمربع از پالك شماره  293  فرعى از 7  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 146 دفتر 841 امالك 
87. راى شماره 30673-1394/12/13 هیأت دوم اقاى حسین على نصراصفهانى به شناسنامه 
شماره  3519  کدملی   1290568529  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى نسبت به سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ ساختمان  به مساحت  180/24  مترمربع از پالك شماره  293  فرعى از 7  اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 467 دفتر 930 امالك 
88. راى شــماره 51711-1394/11/21 هیأت اول  اقاى حســین حافظ القرآن  به شناســنامه 
شماره  1870  کدملی 1284878481  صادره  اصفهان   فرزند  محمدرضا ششدانگ  یکبابخانه  
به مساحت  158 مترمربع از پالك شــماره 285 فرعى از 27  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى اشــرف رضائى برزانى ازموردثبت صفحه 565 

دفتر 464 امالك 
89. راى شــماره 15710-1394/11/21 هیأت اول اقاى ذبیح اله قره لو  به شناسنامه شماره  11  
کدملی 4031873972  صادره  کبودراهنگ   فرزند  نصراله  ششــدانگ  یکبابخانه  به مساحت  
202/74 مترمربع از پالك شــماره 67  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمى حاج مهدى خراط 
90. راى شــماره 51697-1394/11/21 هیأت اول اقاى باقر تیمورى جروکانى  به شناســنامه 
شــماره  1  کدملی 1290209898  صادره  خمینى شــهر   فرزند  براتعلى ششدانگ  یکبابخانه  
به مساحت  227/72 مترمربع از پالك شــماره 44  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى حاج محمداقا تیمورى جروکانى ازموردثبت صفحات243 

الى264دفتر238 امالك 
91. راى شماره 42381-1394/08/29 هیأت چهارم خانم صدیقه کشاورزي به شناسنامه شماره 
2911 کدملی 1286851726 صادره اصفهان فرزند غالم حسین نسبت به شش دانگ یک باب 
خانه  به مساحت 107/05 مترمربع پالك شماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمى حاج حسین زارع بهرام ابادى 
92. راى شماره 42338-1394/08/29 هیأت سوم  خانم مریم صمیمى به شناسنامه شماره 95 
کدملی 2410974643 صادره آباده فرزند سیروس نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 138/15 مترمربع از پالك شماره 14 فرعى از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمى احمد نصر ازادانى 
93. راى شــماره 42337-1394/08/29 هیأت ســوم خانم زینب صابر به شناسنامه شماره 51 
کدملی 2410887104 صادره آباده فرزند على آقا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 138/15 مترمربع از پالك شماره 14 فرعى از 7 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمى احمد نصر ازادانى  
94. راى شماره 43786-1394/09/12 هیأت اول خانم نفیسه هاشمى تبار  به شناسنامه شماره 
20271  کدملی 1292120134  صادره  اصفهان  فرزند  سیدکمال ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
114/55   مترمربع از پالك شــماره  7  فرعى از 15  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 280 دفتر 49 امالك  
95. راى شماره 45139-1394/09/28 هیأت سوم  آقاي على بختیارى رنانى به شناسنامه شماره 
411 کدملی 1290032351 صادره اصفهان فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 156/70 مترمربع از پالك شــماره 3221 فرعى از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند  ثبت شــده در صفحه 334دفتر 372 از مالک رسمى 

فاطمه سهرابى رنانى 
96. راى شماره 45152-1394/09/28 هیأت سوم آقاي سیدحســین میر جهانیان به شناسنامه 
شماره 39863 کدملی 1280287594 صادره اصفهان فرزند سیدمیرزا نسبت به  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 300 مترمربع از پالك شماره  68 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ازمالک رسمى محمد حسین اکبرى 
97. راى شماره 45150-1394/09/28 هیأت سوم خانم فروزنده صفائى نیا به شناسنامه شماره 
42140 کدملی 1280310138 صادره اصفهان فرزند محمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 300 مترمربع از پالك شماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمى محمد حسین اکبرى 
98. راى شــماره 47550-1394/10/17 هیأت اول  آقاى محمود رضا راونجى به شناســنامه 
شماره 25 کدملی 1262656613 صادره کاشان فرزند غالمعلى ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 135/03 مترمربع از پالك شماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت آقاى سید محمد حسینى 

99. راى شماره 47533-1394/10/17 هیأت اول خانم فاطمه عظیمیان به شناسنامه شماره 2513  
کدملی 1289748195   صادره اصفهان  فرزند  الیاس ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 75/53 
مترمربع از پالك شماره  306 فرعى از 27  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمى مجیدجیهانى ازموردثبت صفحه 227 دفتر 191 امالك 
100. راى شماره 48288-1394/10/22 هیأت دوم خانم فرشته نصري نصرآبادي به شناسنامه 
شــماره 1856 کدملی 1284859363 صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به 28/5 حبه مشاع 
از72حبه  ششدانگ ســاختمان به مســاحت 228/68 مترمربع از پالك شــماره 864 فرعى از 
5  اصلى واقع در اصفهــان بخش14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحات 

53و56و59و240دفاتر960و29 امالك 
101. راى شــماره 48287-1394/10/22 هیأت دوم آقاى ســعید رضا نصــرى نصرآبادى به 
شناسنامه شماره 28 کدملی 1290261369 صادره اصفهان فرزند غالمرضا از مقدار 43/5 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ ساختمان به مســاحت 228/68 مترمربع از پالك شماره 864 فرعى 
از 5  اصلى واقع در اصفهان بخــش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحات 

53و56و59و24دفاتر960و29 امالك
102. راى شماره 49429-1394/10/29 هیأت ســوم  آقاى حسین صادقى به شناسنامه شماره 
1729 کدملی 1290600945 صادره اصفهان  فرزند على نسبت به  سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب  ساختمان به مســاحت 109/26 مترمربع از پالك شــماره 730 فرعى از 16 اصلى واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمى محمد على جمشــیدى 

ازسندموردثبت صفحه 121 دفتر65  امالك
103. راى شماره 49430-1394/10/29 هیأت سوم خانم صدیقه مجرد جوزدانى   به شناسنامه 
شماره 3287 کدملی 1282994591 صادره اصفهان  فرزند حسین سه دانگ مشاع ازششدانگ 
ساختمان به مساحت 109/26 مترمربع از پالك شماره 730 فرعى از 16 اصلى واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمى محمد على جمشیدى ازسندشموردثبت 

صفحه 121 دفتر65  امالك
104. راى شماره 49469-1394/10/30 هیأت سوم آقاى محمد جان نثارى   به شناسنامه شماره 
37286 کدملی 1282300271 صادره اصفهان  فرزند حسن مقدار چهار دانگ مشاع ازششدانگ 
ساختمان به مساحت 209/07 مترمربع از پالك شماره1720 فرعى از 3  اصلى واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 98 دفتر 369
105. راى شــماره 49467-1394/10/30 هیأت ســوم خانم زهرا خامســى پور  به شناسنامه 
شماره 41958 کدملی 1280845155 صادره اصفهان  فرزند غالمحسین مقدار دو دانگ مشاع 
ازششدانگ ساختمان به مساحت 209/07 مترمربع از پالك شماره1720 فرعى از 3  اصلى واقع 

در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 98 دفتر 369
106. راى شماره 50224-1394/11/06 هیأت اول خانم مریم نصر اصفهانى  به شناسنامه شماره  
1491  کدملی 1283484986  صادره  اصفهان  فرزند حســینعلى نســبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  240  مترمربع از پالك شــماره 133/1 فرعى از 5  اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 52 دفتر 129 امالك
107. راى شماره 50223-1394/11/06 هیأت اول اقاى رمضان نصرى نصرابادى  به شناسنامه 
شماره  2327  کدملی 1283495661  صادره  خمینى شهر  فرزند محمدعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  240  مترمربع از پالك شماره 133/1 فرعى از 5  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 52 دفتر 129 امالك

108. راى شماره 9242-1393/04/24 هیأت سوم آقاى محمد باقرى به شناسنامه شماره 407 
کدملی 6319774118 صادره رودسر فرزند على اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
116/54 مترمربع از پالك شــماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمى عبداله امینى 
109. راى شــماره 15790-1393/07/07 هیأت چهارم آقاي محمد کریمى به شناسنامه شماره 
21 کدملی 1290367426 صادره  اصفهان  فرزند  عباسعلى  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 277/50 مترمربع از پالك شماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمى حاج حسین کریمى 
110. راى شماره  5271-1393/03/13 هیأت دوم اقاى عبداله صادقى برزانى به شناسنامه شماره 
38 کدملی 1290155933 صادره اصفهان  فرزند رجبعلى نسبت به پنجاه وهشت حبه وبیست 
وهشت – سى وهشتم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانى به 
مساحت 49/567 مترمربع از پالك شماره  702و705  فرعى از16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحات 301و143و381دفاتر64و552و550امالك

111. راى شــماره 51851-1394/11/24 هیأت اول خانم فخرالسادات میرمعصومی کرمی   به 
شناسنامه شماره 1  کدملی  129010510  صادره اصفهان  فرزند سیدهادي ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 370/85  مترمربع از پالك شماره 341 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 138615-77/2/14 دفترخانه 7 اصفهان
112. راى شــماره 51850-1394/11/24 هیأت اول خانم فخرالسادات میرمعصومی کرمی   به 
شناسنامه شماره 1  کدملی  1290105103  صادره اصفهان  فرزند سیدهادي ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 22/48  مترمربع از پالك شماره 269 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 345 دفتر 668 امالك
113. راى شــماره 51849-1934/11/24 هیأت اول خانم فخرالسادات میرمعصومی کرمی   به 
شناسنامه شماره 1  کدملی  1290105103  صادره اصفهان  فرزند سیدهادي ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 35/44  مترمربع از پالك شماره 269 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 345 دفتر 668 امالك
114. راى شــماره 51845-1394/11/24 هیأت اول خانم فخرالسادات میرمعصومی کرمی   به 
شناسنامه شماره 1  کدملی  1290105103  صادره اصفهان  فرزند سیدهادي ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 15/45  مترمربع از پالك شماره 269 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 345 دفتر 668 امالك
115. راى شــماره 51846-1394/11/24 هیأت اول خانم فخرالسادات میرمعصومی کرمی   به 
شناسنامه شماره 1  کدملی  1290105103  صادره اصفهان  فرزند سیدهادي ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 15/28  مترمربع از پالك شماره 269 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 345 دفتر 668 امالك
116. راى شماره 51843-1394/11/24 هیأت اول اقاي سیدوهاب میرمعصومی   به شناسنامه 
شماره 15  کدملی  1290035563  صادره اصفهان  فرزند سیدحبیب ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 74/68  مترمربع از پالك شماره 269 فرعی از 13   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 473 دفتر 807 امالك
117. راى شماره 51842-1394/11/24 هیأت اول اقاي سیدحسین میرمعصومی   به شناسنامه 
شــماره 238  کدملی  1283364530  صادره اصفهان  فرزند سیدوهاب ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 225/25  مترمربع از پالك شــماره 334 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علیرضا میرمعصومی ازموردثبت صفحه 536 

دفتر 550 امالك
118. راى شــماره 51973-1394/11/25 هیأت دوم خانم ماه نساء صالحى موخر  به شناسنامه 
شــماره 426  کدملی 6329770123  صادره لردگان  فرزند  عین اله ششــدانگ  ساختمان  به 
مساحت 90/65  مترمربع از پالك شماره 31  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمى ابوالقاسم سلیمى بابوکانى
119. راى شماره 5269-1393/03/13 هیأت دوم خانم زهرا اسماعیلى برزانى به شناسنامه شماره 
1 کدملی 1290208700 صادره اصفهان  فرزند على نسبت به سیزده حبه وده – سى وهشتم حبه 
مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانى به مساحت 567/49 مترمربع 
از پالك شماره  702و705  فرعى از16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 146دفتر552امالك
120. راى شماره 51959-1394/11/25 هیأت دوم خانم فاطمه نصرى نصرابادى  به شناسنامه 
شماره 1285  کدملی 1284833909  صادره اصفهان  فرزند  حســین  ششدانگ  ساختمان  به 
مساحت 101/80  مترمربع از پالك شماره 333 فرعى از 7  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 9971-92/1/20 دفترخانه 337 اصفهان
121. راى شماره 47514-1394/10/17 هیأت اول خانم زهرا شفیعى  به شناسنامه شماره 69358  
کدملی 1281793388  صادره اصفهان  فرزند فریدون نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 183/04  مترمربع از پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى عباس ویداله رضائى کوجانى 
122. راى شــماره 47513-1394/10/17 هیأت اول آقاى حسین ادیبى  به شناسنامه شماره 10  
کدملی 1829191322  صادره خرمشهر  فرزند محمدعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 183/04  مترمربع از پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى عباس ویداله رضائى کوجانى 
123. راى شــماره 47515-1394/10/17 هیأت اول آقاى محمدزارعى باطانى  به شناســنامه 
شماره 1607  کدملی 1287827152  صادره اصفهان  فرزند حیدرعلى نسبت به دودانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 183/04  مترمربع از پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمى عباس ویداله رضائى کوجانى 
124. راى شــماره 42206-1394/08/27 هیأت چهارم آقاي محمد امامی به شناسنامه شماره 
61404 کدملی 1281040101 صادره اصفهان فرزند مهدي نسبت شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 110/35 مترمربع پالك شــماره 354فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 224و520دفتر 490و725مالک میباشد  
125. راى شماره 43479-1394/09/08 هیأت دوم آقاى مرتضى تفنگ ساز  به شناسنامه شماره  
662  کدملی  1284575888  صادره  اصفهان  فرزند  حســین  ششدانگ مغازه به مساحت 33  
مترمربع از پالك شماره  836  فرعى از 12  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 547 دفتر 320 امالك   
126. راى شماره 43485-1394/09/08 هیأت دوم آقاى حجت اله دائى به شناسنامه شماره  97  
کدملی  5129630599  صادره  دهاقان  فرزند  فرامرز  ششــدانگ ساختمان به مساحت 83/58  
مترمربع از پالك شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمى على اکبر استیرى 
127. راى شماره 43733-1394/09/12 هیأت اول خانم زینب دشتیان منصورپور   به شناسنامه 
شــماره 1231  کدملی 1816910775  صادره  آبادان  فرزند لطف اله  ششــدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 491/66  مترمربع از پالك شــماره  352 فرعى از 22  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمى مصطفى صدرالدین کرمى ازموردثبت صفحه 

497 دفتر 382 امالك  
128. راى شماره 44919-1394/09/25 هیأت سوم آقاي عباس مداحی گشنیزجانی به شناسنامه 
شماره 3624 کدملی 1282996991 صادره اصفهان فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 102 مترمربع از پالك شــماره  45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمى محمود عمادى اندانى  
129. راى شماره 45196-1394/08/25 هیأت ســوم خانم صغرا سه دهى به شناسنامه شماره 
1370 کدملــی 1818739518 صادره آبادان فرزند على جان نســبت به چهار دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 161 مترمربع از پالك شماره  28  اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ازمالک رسمى محمد جوادى کوجانى 
130. راى شماره 45195-1394/08/25 هیأت ســوم خانم زکیه کاوه اى سه دهى به شناسنامه 
شــماره 0 کدملی 1130065332 صادره خمینى شهر فرزند نادر نســبت به یک دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 161 مترمربع از پالك شماره  28  اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ازمالک رسمى محمد جوادى کوجانى  
131. راى شماره 45192-1394/08/25 هیأت سوم خانم مژگان نصراصفهانى به شناسنامه شماره 
1581 کدملی 1284797058 صادره اصفهان فرزند مرتضى نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 161 مترمربع از پالك شماره  28  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمى محمد جوادى کوجانى  
132. راى شماره 45067-1394/09/28 هیأت سوم خانم زهرا مکتوبیان به شناسنامه شماره 25 
کدملی 1290282821 صادره اصفهان فرزند محمد نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 90/85 مترمربع از پالك شماره 903 فرعى از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 98وصفحه 77دفتر 491 
                                    ادامه در صفحه4
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ورزش

على کریمى و على دایى در فهرست  آسیایى هایى که جام بردند
سایت گل گزارشى 
را منتشــر کرده که 
طى آن به بازیکنان 
اشــاره  آســیایى 
مى کنــد که 
همراه  به 
هاى  تیم 

اروپایى خود موفق به فتح جام شــده اند. در این فهرست 23 نفره نام على 
دایى و على کریمى از ایران هم به چشم مى خورد.دایى در فصل 1998-99 
با بایرن مونیخ قهرمان بوندس لیگا شــده اســت.البته کریمى سه جام برده 
است. ملى پوش پیشین فوتبال ایران در فصل 2006-2005 با بایرن قهرمان 
بونــدس لیــگا شــد و ســپس در همان ســال قهرمــان جــام حذفى
فوتبال آلمان شــد.کریمى در فصل 11-2010 هم با شــالکه قهرمان جام 

حذفى آلمان شد.

در این فهرست 23 نفره اســترالیایى ها با ده بازیکن بیشترین جایگاه را به 
خود اختصاص داده اند. بازیکنانى مثل مارك شوارتزر (15-2014 با چلسى 
در لیگ برتر)، هرى کیول (05-2004 با لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا)، 
مارك بوسنیچ (2000-1999 با منچستریونایتد در لیگ برتر) براى ایرانى ها 

چهره هاى شناخته شده ترى هستند. 
در این فهرســت 23 نفره همچنین هفت بازیکن ژاپنى و چهار بازیکن کره 

جنوبى به چشم مى خورند.

 رضایى، سرپرست فدراسیون جهانى 
کشتى پهلوانى شد

با تصمیم هیئت رئیســه فدراســیون جهانى کشتى 
پهلوانى، علیرضا رضایى به عنوان سرپرست فدراسیون 
مذکور انتخاب شد.در پى برگزارى نخستین جلسه 
هیئت رئیسه فدراسیون جهانى کشتى پهلوانى، علیرضا 
رضایى با تصمیم اعضا تا زمان برگزارى کنگره به عنوان 
سرپرست این فدراسیون جهانى انتخاب شد.کنگره 
فدراسیون جهانى کشتى پهلوانى مهرماه سال جارى 
و همزمان با رقابت هاى جهانى این رشــته در شهر 
مینسک پایتخت بالروس برگزار خواهد شد. همچنین 
با تصمیم اعضاى هیئت رئیســه، تهران به عنوان مقر 
فدراسیون جهانى کشتى پهلوانى انتخاب شد و به پاس 
تالش هاى «الکساندر مدوید» قهرمان المپیک و جهان 
از بالروس در توسعه کشــتى پهلوانى، وى به عنوان 

رئیس افتخارى این فدراسیون جهانى انتخاب شد.

یک یا 4 نماینده در ریو 
در گرو نتایج تورنمنت قزاقستان

با حذف جودوکاران المپیکى ایــران از رقابت هاى 
گرند اسلم باکو، کسب سهمیه المپیک توسط مالیى 
و محجوب بســتگى به عملکرد آنها در رقابت هاى 
گرندپرى قزاقستان خواهد داشت. رقابت هاى گرند 
اسلم باکو که در امتیاز جودوکاران شرکت کننده براى 
کسب سهمیه المپیک اثر گذار بود نتایج بسیار ضعیفى 
را براى چهار نماینده ایران به دنبال داشت و در نهایت 
علیرضا خجسته،ســعید مالیى و جواد محجوب به 
عنوان جودوکاران المپیکى ایران با شکســت مقابل 
رقبا نه تنها نتوانستند امتیاز خود را در رنکینگ جهانى 
افزایش دهند بلکه با این نتایج، مالیى و محجوب در 
خطر از دست دادن سهمیه المپیک نیز هستند. مالیى 
و محجوب هر چند در حال حاضر با قرارگرفتن در 
لیست 22 نفر ابتدایى رنکینگ مى توانند در المپیک 
حاضر باشند اما در لبه پرتگاه هستند و اگر در رقابت 
هاى گرندپرى قزاقســتان نیز از دور رقابت ها کنار 
بروند ســهمیه حضور در المپیک را احتماالً ازدست 

خواهند داد.

مصدومیت ناگهانى، شوکه ام کرد
نماینده وزن 68 کیلوگرم تیم ملى کاراته بانوان گفت: 
مصدومیت ناگهانى در جریان تمریناتم شــوکه ام 
کرد و باعث شــد تا نتوانم در این مرحله از انتخابى 
تیم ملى شرکت کنم.حمیده عباسعلى نماینده وزن 
68 کیلوگرم تیــم ملى کاراته بانــوان در خصوص 
مصدومیت ناگهانى در جریــان تمریناتش تصریح 
کرد: دیروز(یک شنبه) در حین تمرینات بدنسازى ام،

وقتى مى خواستم از روى یک باکس بپرم نتوانستم 
تعادلم را حفظ کنم و در هنگام فرود با ساق پاهایم به 
زمین خوردم و هر  دو ساقم آسیب دید. ابتدا متوجه 
عمق مصدومیت نشدم و با همان حالت در حال قدم 
زدن بودم که یکى از دوستانم من را متوجه خونریزى 
ســاق هایم کرد که در مراجعه به بیمارستان پس از 
تصویربردارى پنج بخیه نیز به ساق هایم زدند. وى 
افزود: این مصدومیت ناگهانى من را شوکه کرد ولى 
خدا را شکر که ساق هایم نشکست. بعد از بازگشتم 
از اتریش خودم را براى رقابــت هاى انتخابى آماده 
مى کردم که این مصدومیت برنامــه هایم را به هم 
ریخت. به پزشکم گفتم که هفته بعد مسابقه دارم ولى 
به شدت با این موضوع مخالفت کرد و اجازه حضور 

در این مسابقات را به من نداد.

اتهام تبانى در لیگ تنیس منتفى شد
دبیر سازمان لیگ تنیس اتهام تبانى در لیگ جوانان 
این رشته را منتفى دانســته و گفت: با بررسى دقیق 
موضــوع و گــزارش داورى بحث تبانــى منتفى 
شد.30 آبان ســال گذشــته بود که در پایان یکى 
از مراحل لیگ تنیــس جوانان  اعتــراض یکى از 
تیم ها به بازى مشکوك تیم البرز گاز کیش حاشیه 
ســاز شــد. ماجرا از این قرار بود که تیم البرز گاز 
کیش که صعود خود را از ایــن مرحله لیگ قطعى 
مى دانست در حالى که در تمام دیدارهاى گذشته 
خود بــا اختالف زیاد حریفانش را شکســت داده 
بود در اقدامى مشکوك با بازیکنان غیراصلى خود 
به میدان رفت و نتیجــه را به تیم فــوالد اصفهان 
واگذار کرد تا تیــم اصفهانى نیز جــواز صعود به 
مرحله بعــد را پیدا کنــد. در مقابل تیــم آکادمى 
تنیس اســتقالل که با پیش بینى قبلــى خود بعید

مى دانست تیم البرز گاز، این دیدار را واگذار کند از 
صعود به مرحله بعدى رقابت ها بازماند.

خبر

هفته ماقبل پایانــى پانزدهمین دوره لیگ درشــرایطى 
برگزار شد که استقالل خوزستان شــانس اول قهرمانى 
شد، پرسپولیس شانس خود را افزایش داد اما خنجر انتقام 

قلعه نویى به قلب استقالل رفت!
به گزارش مهر، هفته بیســت و نهم از پانزدهمین دوره 
رقابت هاى فوتبال لیگ برتر عصر یک شنبه با برگزارى 
هشت دیدار همزمان به پایان رســید که بازهم تکلیف 
قطعى قهرمان و دو تیــم دیگر باقیمانده براى ســقوط 

مشخص نشد.
در بین سه تیم مدعى کســب عنوان قهرمانى، استقالل 
تهران نتوانســت همچنان در کورس بمانــد و در دیدار 
سخت و نفسگیرى که برابر تراکتورسازى داشت نتیجه را 
واگذار کرد تا با اختالف 3 امتیازى در انتظار نتایج عجیب 

پرسپولیس و استقالل خوزستان در هفته پایان باشد.
اســتقالل دیدارى را واگذار کرد که یــک طرف آن امیر 
قلعه نویى بود و روز ســخت و پرحاشیه اى را هم پشت 
سرگذاشت. این دیدار براى تراکتورسازى و قلعه نویى 
انتقامى بود چراکه آنها در تبریز نتیجه را به آبى پوشــان 
تهرانى واگذار کردند تا شاگردان مظلومى فینالیست جام 

حذفى شوند.
پرســپولیس که با شکســت برابر نفت کارش را براى 
قهرمانى سخت کرده بود، در دیدار برابر گسترش فوالد 
به یک پیروزى پرگل رســید و به رده دوم صعود کرد اما 
همچنان با دو اختالف تفاضل گل، شانس دوم قهرمانى 
است. شاگردان برانکو ایوانکوویچ باید در هفته پایانى در 
ورزشگاه آزادى برابر راه آهن به میدان بروند و به یک برد 

پرگل دست پیدا کنند تا شانس اول قهرمانى باشند.
استقالل خوزستان که «پدیده» این فصل رقابت هاى لیگ 
برتر است در مشهد یک بر صفر پدیده را شکست داد و 
از باخت همنام تهرانى اش برابر تراکتورســازى نهایت 
استفاده را برد و صدرنشین شد. حاال فرصت قهرمانى در 
اختیار عبدا... ویسى و شاگردانش است که با پیروزى در 

هفته آخر برابر ذوب آهن قهرمان شوند.
در قعر جدول هم هر چند شانس راه آهن و سیاه جامگان 
براى سقوط بیشتر از ملوان اســت اما بازهم کار به هفته 
آخر کشیده شد. با این حال راه آهن چون باید هفته آخر 
به مصاف پرسپولیس برود کار سختى براى ماندن در لیگ 
برتر دارد. قبل از این، سقوط استقالل اهواز به دسته اول 

قطعى شده بود.
نتایج دیدارهاى هفته بیست و نهم رقابت هاى لیگ برتر 

به شرح زیر است:
پدیده مشهد صفر - استقالل خوزستان یک

گل: حسن بیت سعید (30)
نفت تهران 2 - فوالد خوزستان یک

گل ها: سعید لطفى(44) و علیرضا عزتى (86) براى نفت، 
محمد اهل شاخه (86) براى فوالد

ملوان یک - صباى قم یک
گل ها: سعید یوسف زاده(21) براى ملوان، فرید بهزادى 

کریمى(85) براى صباى قم
راه آهن یک- سپاهان صفر
گل: مهرداد محمدى(55)

ذوب آهن 3 - سیاه جامگان یک
گل ها: حســین کریمى(40) براى ســیاه جامگان، على 
حمام (57) و مهدى رجب زاده (72 - پنالتى و 79) براى 

ذوب آهن
استقالل اهواز یک - سایپا 2

گل ها: عادل کاله کج (70) براى اســتقالل اهواز، حامد 

شیرى(81)وغالمرضا رضایى (83) براى سایپا
استقالل تهران 2 - تراکتورسازى تبریز 3

گل ها: امین حاج محمدى(13) و سجاد شهباززاده(48) 
براى استقالل - آگوستو سزار(22)، سروش رفیعى(42) 

و آلویز نانگ(79) براى تراکتورسازى
گسترش فوالد 2 - پرسپولیس 4

گل ها: محمد ابراهیمى (56) و داریوش شجاعیان (87) 
براى گسترش - فرشاد احمدزاده(32)، محمد انصارى 

(42 )و امید عالیشاه (69 و 85) براى پرسپولیس
جدول گلزنان لیگ برتر تا پایان هفته بیست و نهم:

16 گل:
مهدى طارمى (پرسپولیس)

10 گل:
محمدحسن ابراهیمى (گسترش فوالد)

9 گل:
امید ابراهیمى (استقالل تهران)

8 گل:
ساسان انصاري (فوالداهواز)، مهرداد محمدى (راه آهن) 

و حسن بیت سعیدى (استقالل خوزستان)

 روزهاى پایانِى بازى تاج و تخت 

کى روش بازگشت
ســرمربى تیم ملى فوتبال به ایران بازگشت.کارلوس 
کى روش پس از برگزارى انتخابات و مشخص شدن 
تیم مدیریتى جدید فدراسیون فوتبال، بامداد دیروز به 
تهران بازگشت.کى روش به دلیل فراهم نشدن امکانات 
مورد نظر براى تیم ملى از جمله زمین تمرین، بازى هاى 
دوستانه، لباس استاندارد و... از سمت خود استعفا کرده 
بود. او در آخرین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، 
11 خواسته را به عنوان پیش شرط هاى خود براى ادامه 

همکارى با فدراسیون فوتبال اعالم کرده بود.

محرومیت پالتینى کاهش یافت اما 
نمى تواند رئیس یوفا بماند

دادگاه هاى ورزش مدت محرومیت میشل پالتینى را 
به چهار سال کاهش داد با این حال پالتینى نمى تواند 
رئیس یوفا باقى بماند. وکالى پالتینى در مصاحبه با 
سایت اکیپ اعالم کرده که او در کنگره بعدى از سمت 
خود استعفا مى دهد.دسامبر گذشته کمیته اخالق فیفا، 
پالتینى و بالتر را هشت سال محروم کرد. در ماه فوریه 
فیفا میزان این محرومیت را به شش سال کاهش داد. با 
این حال بالتر و پالتینى پرونده خود را به دادگاه عالى 
ورزش بردند.این دادگاه دیــروز اعالم کرد که میزان 
محرومیت پالتینى به چهار سال کاهش یافته و میزان 
جریمه او نیز از 80 هزار فرانک بــه 60 هزار فرانک 

کاهش پیدا کرده است.

وقتى برود مى فهمید چه کسى را 
از دست داده اید

سرمربى پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ به دفاع از پپ 
گواردیوال پرداخته و وى را کسى برشمرده که به ارتقاى 
سطح فوتبال این تیم کمک کرده است. تیم فوتبال بایرن 
مونیخ در مرحله نیمه نهایى رقابت هاى لیگ قهرمانان 
این فصل مقابل اتلتیکو شکســت خورد و از راهیابى 
به دیدار پایانى بازماند. این براى ســومین سال پیاپى 
است که این اتفاق براى تیم فوتبال بایرن رخ مى دهد. 
بسیارى از رسانه هاى آلمانى عملکرد مربى فصل آینده 
منچسترسیتى را به چالش کشیده اند و وى را ناموفق 
توصیف کرده اند این در حالى است که مربى پیشین 
بایرن چنین نظرى ندارد. هیتزفلد گفت: فکر مى کنم 
گواردیوال در ماه هاى آینده مورد قدردانى واقع خواهد 
شد.  شما اغلب به ارزش آدم ها پى نمى برید مگر زمانى 

که آنها از پیش شما رفته باشند.

چراغ سبز زالتان به میالن
ستاره پارى سن ژرمن با اظهار نظرى که بر زبان آورد 
هواداران میالن را امیدوار کرد که شاید فصل بعد دوباره 
به این تیم برگردد. قرارداد زالتان ابراهیموویچ با پارى 
سن ژرمن تابستان سال جارى به پایان مى رسد و این 
بازیکن سوئدى هنوز باشــگاه بعدى خود را انتخاب 
نکرده است اما به نظر مى رسد که دوست دارد به میالن 
برگردد.او گفت: وقتى مى خواستم میالن را ترك کنم 
اصًال عالقه اى به جدایى نداشــتم. من نمى توانستم 
تصمیم گیرى کنم و باید با خواســته ســران باشگاه 
موافقت مى کردم. میالن بزرگ ترین باشگاهى است 
که براى آن بازى کرده ام و هیچگاه این تیم را فراموش 

نمى کنم.

ناکامى دروازه بان اتلتیکو مادرید 
در ثبت رکوردى تاریخى

«یان اوبالك»دروازه بان اتلتیکو مادرید با دریافت دو 
گل از لوانته در بازى یک شنبه شب در هفته سى و هفتم 
اللیگا نتوانست رکورد بهترین دروازه بان در دریافت 
گل در اللیگا را بشکند. اتلتیکو مادرید 2 بر یک از لوانته 
شکست خورد و عالوه بر از دست دادن شانس قهرمانى 
دروازه بان این تیم نیز از شکستن رکورد پاکولیانوس 

(18 گل در 38 بازى در فصل 94-1393) ناامید شد. 

تالش ولفسبورگ براى 
شکار مهاجم جوان هلند و آلکمار

گر گ هاى بوندس لیگا تــالش مى کنند مهاجم جوان 
آلکمار که بــراى تیم ملى هلند نیز بــازى کرده، را به 
خدمــت گیرنــد.«کالوس آلوفس» مدیر ورزشــى 
ولفسبورگ در روزهاى واپسین فصل در حال رایزنى 
است تا «ونسان یانسون»  مهاجم میانى و 21 ساله آ.زد.

آلکمار را جذب کند.این گلزن 21 ساله که تاکنون براى 
تیم ملى بزرگساالن هلندبازى کرده و یک گل نیز زده، 

در فهرست خرید گرگ ها قراردارد.

اگر من مربى رم بودم
فرانچسکو انتخاب اولم بود

سرمربى سرشناس اینتر در حمایت از ال کاپیتانو گفت: 
باید قرارداد او را چشم بســته براى یک فصل دیگر 
تمدید کنند. «روبرتو مانچینى» سرمربى اینترمیالن در 
جدیدترین مصاحبه خود به حمایت از فرانچسکو توتى 
کاپیتان متعصب آ.اس رم پرداخت و رفتار باشگاه رم با او 
را محکوم کرد. مانچو در مصاحبه با روزنامه ال ماسچرو 
ایتالیا اظهار داشت: اگر از االن ده سال دیگر هم بگذرد، 
توتى ویژگى هاى منحصر به فرد خود را خواهد داشت. 
آنچه او با رم کسب کرده است او را در میان قشر خاص 

بازیکنان قرار داده است.

تونى از بهترین گل خود 
پرده برداشت

ستاره سابق آتزورى پس از خداحافظى اش، بهترین 
گل خود در دوران بازیگــرى اش را اعالم کرد.لوکا 
تونى ستاره سابق تیم ملى ایتالیا و بایرن مونیخ و کنونى 
هالس ورونا در رقابت هاى هفته ســى و هفتم سرى آ 
مقابل یوونتوس قهرمان این فصل صف آرایى کرد.تونى 
در این دیدار از روى نقطه پنالتى گلزنى کرد و تیم سقوط 
کرده اش به سرىB توانست قهرمان کالچو را با نتیجه 
2 بر یک شکست دهد. تونى در مصاحبه خود سایت 
«فوتبال ایتالیا» اظهار داشت: گلزنى از روى نقطه پنالتى 
همیشه ریسک دارد اما همه چیز خوب پیش رفت و 

توانستم آخرین گل خود را در دنیاى فوتبال بزنم.

تایم اوت

نیازمند تعدادى بازاریاب خانمنیازمند تعدادى بازاریاب خانم
 براى دفتر دکوراسیون داخلى مى باشیم براى دفتر دکوراسیون داخلى مى باشیم
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 بخش فرهنگى باشگاه پرسپولیس کجاست دقیقاً؟!

شلوارِك سوشا 
بخــش فرهنگــى باشــگاه پرســپولیس بــا وجود 
هنجارشکنى هاى دروازه بان تیمش همچنان این موارد 
را نمى بیند تا تفاوت یک باشگاه حرفه اى با باشگاه هاى 

غیرحرفه اى را نشان دهد.
سوشا مکانى با چهره و لباسى عجیب در محل تمرین 
باشگاه پرسپولیس ظاهر شــد که صرف نظر از بحث 
فرهنگ جامعه ایران، به لحاظ سنى و حرفه اى هم بسیار 

غیر قابل قبول بود.
تى شرتى با نقاشى یک شخصیت کارتونى  و شلوارى 
کوتاه و زرد و کتانى با رنگ جیــغ! این نوع لباس ها را 
شاید بر تن برخى بچه هاى دو ساله در ایران بتوان دید اما 
برتن یک بازیکن بزرگسال فوتبال در یک باشگاه مهم و 

بین المللى هرگز چنین لباسى دیده نشده است.
پرسش در ابتدا این است که آیا باشگاه فرهنگى ورزشى 
پرسپولیس هیچ متولى فرهنگى ندارد که به این بازیکن 
تذکر بدهد که فردى شناخته شده و اثرگذار است و در 
باشگاه مهم و بزرگى توپ مى زند و به همین دالیل حق 

ندارد چنین البسه اى را به تن کند؟

 سوشــا مکانى به هیچ وجه رعایت جایــگاه خود و 
شأن باشگاه پرطرفدار پرسپولیس 
را نمى کنــد، او صــرف نظر از 
عکس هایى که مى گیرد و نمى داند 
که این عکس ها تا کجا مى تواند 
جلو بــرود، حتى بــه مثابه یک 

حرفه اى هم عمل نمى کند.
در تمام باشگاه هاى بزرگ جهان، 
لبــاس بازیکــن و هنجارهاى 
اجتماعى اش براى آن باشــگاه ها 
مهــم اســت، معمــوالً لباس ها 
متحدالشــکل، اتو کشیده شده و 
متشخص در اردوها دیده مى شود 
اما در خارج از اردوها هم، چنین 

لباس هایى را تنها در جشــن هاى بالماسکه مى توانید 

ببینید نه در بد ورود به محل تمرین یک باشگاه.
براى باشگاه هایى مثل بایرن مونیخ و 
منچستر یونایتد و... حتى محل رفت 
و آمد بازیکنان هم مهم است و آنها 
حق ندارند در محله هاى بدنام شهر، 
دیده شوند چه برسد به اینکه چنین 
لباس هایى را برتن کنند و به محل 

تمرین تیم خود بیایند.
این رفتارها عالوه بر اینکه عمر مفید 
یک جوان رعناى فوتبالیست را در 
بخش حرفه اى کوتــاه مى کند، از 
سوى باشگاه ها هم با برخوردهاى 

جدى مواجه مى شود.
با وجود این باید دوباره پرسید که 
بخش فرهنگى باشگاه پرسپولیس دقیقاً کجاست و آیا 

هیچ واکنشى از سوى باشگاه و مربیان این تیم به چنین 
رفتارهاى هنجارشــکنانه اى وجود ندارد؟ و آیا یک 
باشگاه حرفه اى اجازه مى دهد که بازیکن با هر تیپ و 
قیافه و رفتار اجتماعى با نام آن باشگاه در مجامع عمومى 

ظاهر شود؟
جواد نکونام روزى که با اوساسونا قرارداد بست حتى 
اتومبیلش هم مشــخص و معلوم بود و حق نداشت 
اتومبیل دیگرى را ســوار شــود. على دایى هم نمونه 
این موارد را در بایرن مونیخ داشــت، دیگر بازیکنان 

نیز همینطور.
باید دید واکنش باشــگاه پرهوادار پرسپولیس نسبت 
به چنین مواردى همچنان، ندیــدن و برخورد نکردن 
است و براى این باشــگاه تنها موفقیت در مقطع کوتاه 
مهم است یا اینکه آینده و اعتبار را هم در باشگاه هاى 
ایرانى باالخره مشاهده مى کنیم؟ هرچند تنها یک بازى 
دیگر تا انتهاى جام باقى مانده و عملکرد فنى سوشا هم 
اعتبار کافى براى دفاع کردن و ندیدن این مشــکالت 

ایجاد نکرده است.

ع
سایسایتت گ
را منتمنتش
طىطى آن
آآســیســیاا

مىمى

تقابل بسکتبال ایران و فیلیپین از نگاه فیبا
 فدراســیون جهانــى بســکتبال در گزارشــى به 
دو دیدار دوستانه ایران و فیلیپین اشاره کرده  است.
سایت فدراســیون جهانى بســکتبال در گزارشى 
به دو دیدار دوســتانه ایــران و فیلیپین در مســیر 
رقابت هــاى انتخابــى المپیــک اشــاره کــرده  

است.
 در این گزارش نوشته شــده: تیم بسکتبال فیلیپین 
میزبان تیــم ملى بســکتبال ایران اســت و بعد از 
برگزارى دو بازى دوستانه برابر این حریف راهى 
یک تور 17 روزه اروپا مى شود و در قاره سبز اردو 
مى زند.فیلیپین میزبان یکى از سه منطقه مسابقات 
انتخابى المپیک ریو است و براى این رقابت ها آماده 

مى شود.
ایران و فیلیپین در شــهر مانیل دو بازى دوســتانه 

برگزار مى کنند که اولین مسابقه پشت درهاى بسته 
خواهد بود. 

دو تیم به خوبى از یکدیگر شناخت دارند و آخرین 
بارى کــه برابر هم به میدان رفتنــد در رقابت هاى 
قهرمانى آســیاى ســال گذشــته بــود؛ جایى که 
فیلیپیــن در کوارتر پایانــى بازى باختــه را با برد 

تمام کرد.
 «تب بالدوین» سرمربى فیلیپین قرار است تیمش را 
راهى تورنمنتى در ایتالیا کند و در این کشور با ایتالیا، 
کانادا و چین رقابت مى کند.فیلیپین تابستان امسال 
میزبان کشورهاى ترکیه، فرانسه، نیوزلند، سنگال 
و کاناداست و براى کســب سهمیه المپیک رقابت 
مى کند؛ سهمیه اى که به دست آوردن آن با حضور 

فرانسه دشوار است.

نوبت دوم

شهردارى منظریه به استناد مصوبه شماره 5 مورخ 95/2/5 شوراى اسالمى شهر منظریه پروژه هاى زیر را از طریق مناقصه عمومى به متقاضیان 
واجد شرایط واگذار مى نماید لذا متقاضیان مى توانند با واریز 5٪ سپرده شرکت در مناقصه به حساب 3100002875006 سپرده شهردارى تا پایان 
وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 95/2/26 جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه به واحد مالى مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل 
اسناد تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 95/2/28 در دبیرخانه محرمانه مى باشد تاریخ گشایش پاکت ها ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 95/2/29 
در محل شهردارى مى باشد. شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. اگر برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نگردید سپرده او به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

آگهى مناقصه عمومى 

 سیدعلى مرتضوى- شهردار منظریه

مقدار به شرح عملیاتنام پروژهردیف
مترمربع

مبلغ اعتبار به 
ریال

قیمت پیشنهادى 
به مترمربع

1
بلوار امام حسین (ع) منظریه 
حدفاصل بلوار خلیج فارس تا 

چهارراه ایثارگران 
تهیه و حمل و پخش آسفالت و 
MC80001/300/000/000 به ضخامت 6 سانتیمتر

2
میدان ورودى و بلوار کارگر 

محله اسفه ساالر 
تهیه و حمل و پخش آسفالت و 
MC80001/300/000/000 به ضخامت 6 سانتیمتر 

3
ورودى و جاده اصلى مجتع 
صنایع کارگاهى شیخ بهائى

تهیه و حمل و پخش آسفالت و 
MC200003/400/000/000 به ضخامت 6 سانتیمتر 



سازمان رفاهى تفریحى شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده ها با مشخصات زیر از طریق 
آگهى اقدام نماید: 

موضوع مزایده: 
1- اجاره محل نصب ترامبولین (تخته فنر) در مجموعه باغ بانوان به مدت یکسال شمسى 

- مبلغ پایه ماهیانه: 3/200/000 ریال 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 1/920/000 ریال 

2- اجاره محل نصب ترامبولین (تخته فنر) در پارك پیروزى، جنب شهربازى به مدت یکسال شمسى 
- مبلغ پایه ماهیانه: 7/000/000 ریال 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 4/200/000 ریال 
3- اجاره محل کیوسک فروش مواد غذایى و مطبوعات به مساحت 9 مترمربع واقع در میدان قدس ابتداى 

بلوار آزادگان به مدت یکسال شمسى 
- مبلغ پایه ماهیانه: 2/000/000 ریال 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 1/200/000 ریال 
4- اجاره محل پارك ترافیک کودکان به مساحت 5000 مترمربع واقع در خیابان سلمان فارسى جنب پارك 

پیروزى به مدت یکسال شمسى 
- مبلغ پایه ماهیانه: 3/000/000 ریال 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 1/800/000 ریال
5- اجاره ساختمان (شماره یک) به مساحت 30 مترمربع واقع در پارك پیروزى جنب پارك بادى جهت فروش 

ساندویچ و فست فود به مدت یکسال شمسى 
- مبلغ پایه ماهیانه: 3/000/000 ریال 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 1/800/000 ریال
6- اجاره محل در مکانهاى منطقه گردشگرى الدر، پارك پیروزى و پارك باغبان جهت نصب و راه اندازى عینک 

شگفت انگیز سه بعدى به مدت یکسال شمسى 
- مبلغ پایه ماهیانه براى هر مکان: 1/500/000 ریال 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده براى هر مکان: 900/000 ریال
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه 95/3/8 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: تا ساعت 13 ظهر دوشنبه مورخ 95/3/10 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى سازمان

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه سازمان 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 12 ظهر روز سه  شنبه مورخ 95/3/11

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 95/3/22 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مزایده (چاپ اول/چاپ دوم)

علیرضا پیمانى- مدیرعامل سازمان رفاهى تفریحى شهردارى خمینى شهر

نوبت اول

صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى
نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 

جنب دبیرستان شهیدان نم نبات
تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642

www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

مبادا هرگز در کارى که وقت آن نرسیده شــتاب کنى، یا کارى 
که وقت آن رسیده سســتى ورزى، و یا در چیزى که حقیقت آن 
روشن نیست ستیزه جویى نمایى و یا در کارهاى واضح و آشکار 
کوتاهى کنى! تالش کن تا هر کارى را در جاى خود، و در زمان 

موال على (ع)مخصوص به خود، انجام دهى.

«پیش دبستانى و دبستان غیرانتفاعى پسرانه سادات 
اصفهان جمعًا با 479 دانش آموز، 49 نفر پرسنل 
و 18 کالس درس، از مــدارس برتر از نگاه مردم 
اصفهان با رویکرد تربیت دینى و آموزشى است.» 
مدیر دبستان غیرانتفاعى پسرانه سادات اصفهان 
در ناحیه 5 آمــوزش و پــرورش، در گفتگوى 
اختصاصى با نصف جهان ایــن مطلب را اعالم 
کرد و گفت: پیش دبستانى و دبستان و دوره هاى 
اول و دوم دبیرستان غیرانتفاعى پسرانه سادات از 
زیرمجموعه هاى بنیاد خیریه رفاه مسلمین بوده که 
میرمحمد صادقى ها آن را بنیان نهاده و مدیریت 
این مجتمع آموزشى را سید مصطفى و سیدمحسن 

فتحى عهده دار هستند. 
محمدرضا توکلى با بیان اینکه دبستان غیرانتفاعى 
پسرانه سادات در سال 69 تأسیس شد افزود: در 
حال حاضر 87 نوآموز در بخش پیش دبستانى و 
392 دانش آموز در مقطع ابتدایــى در این واحد 
آموزشى مشغول به تحصیل مى باشند که رویکرد 
تربیت دینى را مدنظر داشــته و در شمار مدارس 

برتر اصفهان از نگاه مردم است. 
وى موفقیت هاى به دســت آمده در زمینه هاى 
مختلف را یکــى از عوامل درخشــش مجتمع 
آموزشى پســرانه ســادات مى داند و مى گوید: 
اکثریت دانش آموزان دبستان غیرانتفاعى پسرانه 
سادات، به مدارس تیزهوشان و برتر اصفهان راه 
یافته اند ولى جالب این است که بسیارى از آنان که 
دانش آموزان این دبستان هستند ترجیح مى دهند 
در دبیرستان سادات که از کادر مجرب آموزشى و 
تجهیزات کافى برخوردار است تحصیالت خود 

را ادامه دهند. 
توکلى معتقد است دانش آموزان در مقاطع مختلف 
نباید فقط در یک بُعد فعالیت کنند بلکه باید مسائل 

تربیتى، دینى و آموزشى را توأمان دنبال کنند. 
مدیر دبستان غیرانتفاعى پســرانه سادات گفت: 

نیت خیــر و اخالص مؤسســین، دغدغه مبانى 
دینى، عشق وافر کارکنان به تعلیم و تربیت، دارا 
بودن دانش آموزان بااستعداد، توجه مسئوالن به 
مسائل پرورشى و تربیتى، استفاده از کادر مجرب 
و معلمان باتجربه، بهره مندى از فضا، امکانات و 
تجهیزات مناسب و... از عوامل موفقیت این واحد 
آموزشى در بین واحدهاى آموزشى اصفهان است. 
وى افزود: اولویت مدیریت کالن مجتمع آموزشى 
سادات اصفهان، تعلیم و تربیت متخصصین متعهد 
بوده و براســاس تکلیف در این راستا عمل شده 
است و کارکنان نیز با عشق و عالقه خاصى فعالیت 
مى کنند. این در حالى است که دست اندرکاران این 
مجتمع آموزشى از تحصیالت عالیه برخوردارند 
و هرکدام افرادى وزین و توانمند و صاحب سبک 
هستند. از سوى دیگر پذیرش دانش آموز در مقاطع 
مختلف در واحدهاى آموزشــى، داراى شرایط 
ویژه اى است که دانش آموزان با استعداد باگذر از 
آزمون هاى شفاهى و کتبى، مى توانند به این واحد 

آموزشى راه یابند. 
توکلى ادامه داد: توجه به آموزش و مسائل تربیتى 
و پرورشــى به صورت متعادل و ایجاد نشاط و 
شادابى در دانش آموزان با برنامه هاى متنوع و... از 

مزیت هاى این واحد آموزشى است. 
مدیر دبستان غیرانتفاعى پسرانه سادات اصفهان 
مى گوید: به طور متوسط نیمى از دانش آموزان ما به 
مدارس تیزهوشان راه یافته و بسیارى از آنان نیز در 
مدارس برتر اصفهان مشغول به تحصیل مى شوند. 
توکلى آمــارى از متقاضیان پذیــرش در مقاطع 
مختلف تحصیلى واحدهاى آموزشــى مجتمع 
آموزشى سادات اصفهان ارائه داد و گفت: باتوجه 
به شــرایط ثبت نام از دانش آمــوزان در مقاطع 
مختلف تحصیلى، ما سالیانه تعداد بسیار زیادى 
متقاضى براى ورود به پیش دبســتانى و دبستان 
غیرانتفاعى پسرانه سادات داریم که فقط 80 نفر 
پذیرش مى کنیم و ظرفیت بیشــترى نداریم. در 

دوره اول دبیرستان از هزار و700 مراجعه کننده، 
صد نفر پذیرش مى شوند و در دوره دوم دبیرستان 
هم از حدود هزار و400 متقاضى، صد نفر ثبت نام 
مى کنیم که ثبت نام پیش دبستانى ها از فروردین 
ماه و مقطع دبستان از بین نوآموزان پیش دبستانى 
ما پذیرش شــده و آزمون دوره هاى اول و دوم 
دبیرستان هم در خرداد ماه برگزار و قبول شدگان 

ثبت نام مى شوند. 
مدیر دبستان غیرانتفاعى پسرانه سادات اصفهان 
گفت: سال گذشته ما یک روحانى جوان آشنا به 
مســائل تربیتى را به صورت ثابت به کار گرفتیم 
و خوشــبختانه او با برقرارى ارتباط صمیمانه با 
دانش آموزان، توانســت اقدامات بسیار مؤثرى 
در جلب و جذب دانش آموزان به مسائل دینى و 
تربیتى داشته باشد. این در حالى است که دبستان 
غیرانتفاعى پسرانه ســادات داراى سه نمازخانه 
مجزا براى اقامه نماز جماعت ظهر و عصر بوده 
و هرکدام از مقاطع چهارم، پنجم و ششم ابتدایى 
سال گذشته هر روز به تفکیک نماز جماعت را 
اقامه کردند که مى توان گفت در این زمینه دبستان 
غیرانتفاعى پسرانه ســادات در اصفهان اولین به 

شمار مى رود. 
از ســوى دیگر ما یک هیئت دانش آموزى داریم 
که هر هفته روزهاى پنج شــنبه برگزار مى شود 
برگزارى مناسبت هاى ملى و مذهبى به بهترین 
شکل، دارا بودن سالن ورزشــى بزرگ و مجهز 
و ورزشکارانى که در سال گذشــته در ناحیه 5 
آموزش و پرورش توانستند مقام هاى خوبى کسب 
کنند و رتبه هاى برتر به دست آورند و... از دیگر 
مزیت هاى دبســتان غیرانتفاعى پسرانه سادات 
است. توکلى که داراى لیسانس مهندسى صنایع 
بوده و 20 سال است با توجه به عالقه مندى خود، 
مسائل فرهنگى را دنبال مى کند و 12 سال است در 
مجتمع آموزشى سادات فعالیت دارد، گفت: غیر از 
کادرى که معموال در ساختار مدارس به کارگیرى 

مى شوند ، دبستان ما براى هر پایه تحصیلى یک 
معاون پایه دارد که وظیفه رسیدگى به امور هر پایه 

را به عهده دارد. 
مدیر دبستان غیرانتفاعى پسرانه سادات این را هم 
گفت که هزینه ثبت نام براساس شهریه مصوب 
آموزش و پرورش مى باشد و والدین نیز از روند 

فعالیت هاى ما رضایت دارند. 
وى دارا بــودن آزمایشــگاه مجهــز، کتابخانه، 
نمازخانه، سالن ورزشى، سایت کامپیوترى و... 
را از ویژگى هاى این دبســتان برشمرد و گفت: 
فعالیت هاى فوق برنامه و برنامه هاى اردویى براى 
دانش آموزان در طول سال تحصیلى همواره برگزار 
شده و به گونه اى است که در طول سال حداقل 
شش تا هفت اردو و بازدید تفریحى، فرهنگى و 
آموزشى براى دانش آموزان برنامه ریزى مى شود. 
توکلى اضافه کرد: حدود 50 درصد دانش آموزان 
مقطع ابتدایى به مقطع دوره اول دبیرســتان این 
واحد آموزشــى، حدود 70 درصد از دوره اول 
دبیرســتان به دوره دوم دبیرســتان این مجتمع 
آموزشــى و حدود 85 درصد فارغ التحصیالن 
مجتمع آموزشى ســادات در دانشگاه هاى معتبر 
دولتى پذیرفته و 15 درصد در دانشگاه هاى آزاد 

مشغول به ادامه تحصیل شده اند. 
مدیر دبستان غیرانتفاعى پسرانه سادات بخشى از 
برنامه هاى سال آینده در بخش آموزشى را برشمرد 
و گفت: در ســال آینده به لطف خدا، ما اهداف 
مشخصى را در زمینه تعلیم و تربیت تبیین کرده 
و در راستاى آن حرکت خواهیم کرد، همچنین 
براى دانش آموزان شناســنامه فردى طراحى و 
خصوصیات و روند رشد آنان را زیرنظر داشته و 

در پرونده فردى ثبت مى کنیم. 
شایان ذکر است دبستان غیرانتفاعى پسرانه سادات 
اصفهان در زمینى به وسعت هزار و800 مترمربع، 
داراى ســه هزار و500 متر زیربنا بوده و ظرفیت 

پذیرش 500 دانش آموز را داراست.

گپ  و گفتى با مدیر دبستان غیرانتفاعى سادات 
ساسان اکبرزاده 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

میالدمیالد باسعادت سلطان عشق حضرت سیدالشهدا (ع) و روز  باسعادت سلطان عشق حضرت سیدالشهدا (ع) و روز 
پاسدار پاسدار امیر عشق حضرت عباس بن على (ع) و روز جانباز امیر عشق حضرت عباس بن على (ع) و روز جانباز و و 

پور عشق حضرت سیدالساجدین بر تمام محبان مبارك باد.پور عشق حضرت سیدالساجدین بر تمام محبان مبارك باد.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد  روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد  

شعبانشعبان شد و پیک عشق از راه آمد  شد و پیک عشق از راه آمد 
عطر نفس عطر نفس بقیه ا... آمد بقیه ا... آمد 

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین 
یک ماه و سه خورشید در این ماه آمدیک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر سمیرم 

شعبانشعبان که َمِه ُسرور هر مرد و زن  که َمِه ُسرور هر مرد و زن است است 
تابان ز وجود جلوه چار تن است تابان ز وجود جلوه چار تن است 

هم مولد هم مولد سجاد (سجاد (عع) و اباالفضل(ع) ) و اباالفضل(ع) 
و حسین(ع) هم مولد پاك و حسین(ع) هم مولد پاك 
حجت بن حجت بن الحسن (عج) استالحسن (عج) است


