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صنعت خودرو باید
 از انحصار خارج شود

کرایه حمل و نقل عمومی 
افزایش نمی یابد

واریز اولین یارانه نقدی 
فاز دوم هدفمندی هفته آینده 

استرالیا و سومین حضور متوالی
 در جام جهانی و خاطره تلخ از ایران

نتایج  اعلام  زملان 
اولیه آزمون ارشد

تکمیل سنگفرش 
میدان امام )ره(
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راه اندازي خط اول قطار شهري
Z تا پایان سال   A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

راه اندازي بزرگ ترین سامانه پایش فشار آب
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب استان خبر داد:

بخش اول واگن هاي مترو اصفهان از گمرك ترخیص شده است 

خشکسالی سختی پیش روی عشایر است
مدیر امور عشایر استان اصفهان گفت: امسال عشایر استان اصفهان، خشکسالی سخت تری را نسبت به سال های قبل تجربه 
می کنند. اصغر مرادی با حضور در منطقه عشایری چهارراه در مرز سمیرم با استان های جنوبی، اظهار داشت: این موضوع از 
کاهش آب چشمه ها و قنات ها، به خوبی قابل مشاهده است. وی با اشاره به ضرورت تامین آب آشامیدنی انسان و دام و علوفه 

برای عشایر، از همه سازمان ها ....

س زاینده رود[
]عک
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۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مجرد 
در کشور داریم 

 معاون بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان از 
راه اندازی فاز اول بزرگ ترین س��امانه متمرکز پایش فش��ار 
خطوط ش��بکه توزیع  آب شهري در کش��ور خبر داد و افزود: 
فاز اول بزرگ ترین سامانه متمرکز پایش فشار خطوط شبکه 
توزیع آب تا پایان اردیبهشت ماه جاری در کالن شهر اصفهان 
به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد. وی گفت: این طرح 
 که در راس��تای طرح هوشمند سازی ش��بکه توزیع آب انجام
  می ش��ود، ش��امل تجهیز و راه اندازی بیش از 130 ایستگاه

 فشار سنجي آنالین در  نقاط حساس ش��بکه توزیع آب شهر 
اصفهان است. قبادیان با بیان این که کلیه مراحل طراحی این 
سامانه شامل انتخاب بستر ارتباطی، انتخاب تجهیزات، نحوه 

اجرا و ملحقات و ملزومات در شرکت آبفای اصفهان انجام شده، 
اظهار داشت : به اعتقاد بسیاری از کارشناس��ان، این پروژه از 
نظر نوع و نحوه اجرا به بهترین شکل ممکن طراحی و اجرایی 
شده است.  معاون بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب استان 
گفت: مقرر شد در فازهای بعدی، این سامانه در تمام شهرهای 
استان توسعه یابد و مزیت این توسعه، متمرکز بودن نتایج در 
یک سامانه واحد در بستر GIS است. قبادیان هدف از اجرای 
این پروژه را در اختیار داشتن اطالعات فشار شبکه توزیع آب 
دانس��ت و تصریح کرد: اجرا و راه اندازی این س��امانه، کمک 
شایانی به مدیریت بهینه توزیع آب، تعدیل فشار نقاط ناهمگون 

و کاهش مصرف و کم شدن هدررفت واقعی خواهد کرد . 

مدیرکل آمار و اطالعات جمعیتی س��ازمان ثبت احوال کشور با اشاره به این 
 که تاخیر س��ن ازدواج برای خانم ها تجرد قطعی را افزایش داده است، گفت:

 11 میلیون و ۲00 هزار نفر در کشور در سن ازدواج، مجرد هستند و سن ۴۹ 
سالگی، سن تجرد قطعی محسوب می شود. علی اکبر محزون در نشست خبری 

در خصوص آمار ثبت.....
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بازسازی 320 منزل مسکونی
 تخریب شده در دامنه 

هشدار دادستان برای پدیده 
زمین خواری در بهارستان

استاندار اصفهان گفت: آماده بازسازی 3۲0 منزل مسکونی 
تخریب شده در شهر دامنه هستیم.

رس��ول زرگرپور در حاش��یه برگزاری جلس��ه ش��ورای 
هماهنگی مدیری��ت بحران اس��تان اصفه��ان در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به سه موضوع مطرح ش��ده در این 
جلسه، اظهار داشت: مدتی است در ش��هر دامنه حوالی 
فریدن، شاهد پدیده فرونشست منازل و تاسیسات دولتی 
به صورت ترک هایی بر دیوارها و سقف هستیم که به مرور 
این ترک ها  عمیق تر می شود که بعضا سبب نگرانی هایی 
برای مردم منطقه دامنه شده است. وی با تاکید بر این نکته 
که از لحاظ فنی و مهندسی باید روشن شود که این ترک ها 

به چه دلیل ایجاد می شود....

دادستان اصفهان گفت: در طول سه سال اخیر زمین هاو 
اراضی دولتی محور بهارستان حد و مرز مشخصی ندارد 
و باعث ش��ده که افراد س��ودجو و فرصت طلب نسبت به 
زمین خواری اقدام کنند و این مساله هرچه سریع تر باید 
حل و فصل شود. محمدرضا حبیبی در شورای حفظ حقوق 

بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان...
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یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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نگرانی منافقین از روی کار آمدن مجدد نوری مالکی

گروهک تروریس��تی منافقین که در ریختن خون بسیاری از مردم عراق دست داش��ته است، از روی کار 
آمدن مجدد نوری مالکی به عنوان نخست وزیر عراق نگران است.رسانه های وابسته و برخی از اسپانسرهای 

آنها معتقدند که اعضای این گروهک طی دو دوره نخست وزیری مالکی، با مشکالت زیادی مواجه بودند.
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حذف عوامل رکود  
در نظام  اجرايی کشور

تاکید بر نظارت بیشتر 
بانک مرکزی

  امام جمعه و نماینده ولی فقیه در ش��هرضا گفت: انقالب اسالمی ایران 
 به رهبری ی��ک روحانی و با ش��عار حاکمی��ت احکام الهی پیروز ش��د.

حجت االسالم س��یف اهلل یعقوبی در آیین گرامیداشت روز ملی شوراها 
اظهار داشت: باید ضمن بررس��ی کارشناسی نسبت به شناسایی و حذف 
عوامل رکود از نظام اجرایی کشور اقدام شود. وی ضمن اشاره به اقدامات 
اجرایی گسترده انجام شده در سطح شهرستان تصریح کرد: شهرضا باید 
در تمام زمینه ها سرآمد باشد و الزمه تحقق این امر، قانونگرایی است که 
این امر از جمله عوامل اساسی ایجاد انس��جام در ادارات خواهد بود. امام 
جمعه شهرضا گفت: نماینده مردم شهرستان در مجلس به عنوان برگزیده 
آرای عمومی و فرماندار به عنوان نماینده دولت در هر شهرستانی هستند 

که الزم است بیشترین هماهنگی با آنها انجام شود. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بر نظارت بیشتر بانک مرکزی بر 
روی بانک ها در اعمال نرخ سود بانکی تاکید کرد. رحیم زارع در خصوص 
ارزیابی خود از کاهش نرخ سود بانکی و اقدامات بانک ها گفت: هر اندازه که 
هزینه تولید کاهش یابد، واجب می شود که قیمت تمام شده نیز پایین تر 
باشد و عرضه با قیمت کمتری رخ  دهد و از این طریق می توانیم تورم را در 
جامعه کنترل کنیم. این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
اظهار کرد: از س��وی دیگر با توجه به این که تولید رونق می گیرد، درصد 
باالی نرخ بیکاری نیز تا حدودی کاهش می یابد. وی گفت: با توجه به این 
مسایل باید در نظر داشت موضوعات مربوط به تسهیالت، محدودیت های 
منابع مالی، قیمت گذاری و هدفمندی، عواملی هستند که تاثیرگذار بوده 
و متاسفانه برخی بانک ها هم خوب عمل نمی کنند.شورای عتف در مورد 

 غضنف��ر رکن آب��ادي س��فیر جمهوري اس��المي ایران 
در لبن��ان با نبی��ه بري ریی��س مجلس لبن��ان مالقات 
 و در خص��وص تح��والت منطق��ه و رواب��ط دوجانب��ه 
گفت وگو کرد. نبیه بري با اش��اره به موفقیت جمهوري 
اس��المي ایران در مذاکرات خود با مجموعه کشورهاي 
1+5 اظهار داش��ت: تاکید جمهوري اس��المي ایران بر 
حق مس��لم خ��ود در اس��تفاده صل��ح آمی��ز از انرژي 
 هسته اي، باعث ش��د کش��ورهاي غربي از مواضع خود 
عقب نش��یني کرده و به نوعي این حق مسلم جمهوري 
اس��المي ایران را بپذیرند. رییس مجلس لبنان شرایط 
کنوني منطقه را بسیار حس��اس و دقیق دانست و اظهار 
داش��ت: دش��منان تالش دارند با تش��دید ن��ا امني در 
میان کش��ورهاي منطقه آنها را به خود مش��غول کنند 
تا بدین وسیله مساله فلسطین و دشمني با رژیم غاصب 
صهیونیستي به عنوان دشمن مشترك ملت هاي منطقه 
به فراموش��ي س��پرده ش��ود. رکن آبادي نیز با تاکید بر 
اصول ثابت جمهوري اسالمي ایران مبني بر حفظ ثبات 
و استقرار کشورهاي منطقه از جمله کشور لبنان اظهار 
داش��ت: آنچه که بیش از همه براي جمهوري اس��المي 
ایران حائز اهمیت اس��ت، حف��ظ یکپارچگي ملت هاي 

منطقه در مقابله با رژیم غاصب صهیونیستي است.

قائم مقام دبی��رکل حزب موتلفه اس��المی گفت: مردم 
نقدهای سازنده را که از س��ر دلسوزی است، از نقدهایی 
که قصد تخریب و کارش��کنی دارد، تشخیص می دهند.

اس��داهلل بادامچی��ان اظهار ک��رد: بین نق��د و ارزیابی با 
تخریب، تفاوت اس��ت. با این که انتق��اد از نقد می آید، 
در اصطالح و میان مردم، انتقاد حرفی اس��ت که ش��اید 
درست هم باش��د، اما تنها جنبه منفی را بیان می کند و 
نقد، نقاط منفی و مثبت را با هم در نظر می گیرد. وی در 
ادامه گفت: ارزیابی، به معنی بررسی نقاط منفی و مثبت 
و بیان نتیجه ای از مسایل بررسی شده است، اما تخریب 
صرفا بیان و بررسی نقاط منفی به قصد برکناری و نابودی 
شخص یا مساله است که عموما نیز منافع شخصی را در 
بر می گیرد. این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: پیدا 
کردن تخریب گران مسؤوالن، سخت نیست و تمام آنان 
نیز بی نشان نیستند و مشخص است که چه گروهی برای 
تخریب، فیلم و جزوه و پیامک میان مردم پخش می کند. 
درست نیست که جلوی این افراد گرفته شود. زیرا بیان 
نظرات منفی و مثبت الزمه فعالیت یک جامعه پویاست 
و اگر نگذاریم صدای مخالف به گوش برسد، آزادی بیان 

از بین خواهد رفت. 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاش��ان گفت: رس��الت 
بزرگ پاسداران و نمایندگان والیت فقیه در سپاه، مجهز 
شدن به سالح علم است. آیت اهلل عبدالنبی نمازی اظهار 
داشت: مسایل تربیتی شعار نیست که بشود با سخنرانی 
یا نوشتن کتاب آن را عملی کرد، بلکه برای تاثیرگذاری 
آن باید با روح و جان انسان ها در آمیخته شود. وی افزود: 
کسی که بخواهد دیگران را ارشاد، هدایت و تعلیم دهد، 
باید خودآموخته باش��د و ب��رای انجام ام��ور الهی مقید 
باشد. وی گفت: کسانی که ادامه دهنده کار انبیای الهی 
هس��تند، اجازه اس��ارت و یا فرماندهی هیچ چیزی را بر 
نفس خود نمی دهند. عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم تصریح کرد: رهبری و هدایت جامعه از فضای 
تاریک و ظلمت به سوی روش��نایی و نورانیت از طریق 
پروردگار عالم به انبیا تنفیذ شده است. وی خاطرنشان 
کرد: باید برای هدایت انس��ان ها باید سخن و موعظه از 
سراس��ر وجود واعظ به مخاطبین انتق��ال یابد.خطیب 
جمعه کاش��ان حقیقت نفس را خودشناس��ی دانست و 
اظهار داش��ت: علم با همه پیش��رفتش هنوز نتوانس��ته 
تعریف جامعی از نفس داشته باشد و مکان و مقتضیات 

آن را مشخص کند.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: رهبر معظم انقالب در 
شعار امسال، به مسایل اقتصادی و فرهنگی توجه داشته 
و باید گفت که مدیریت جهادی به این معنا که هم ملت 
ما و هم دولت ما، تکیه بر استعدادهای درون کرده و کاری 
کند که اقتصاد ما درون زا باشد. حجت االسالم محمد تقی 
رهبر اظهار کرد: انقالب م��ا مدیون و وامدار مجاهدات و 
فداکاری ها و ایثارگری ها و از خود گذشتگی هاست و اگر 
آن مدیریت جهادی و از خودگذشتگی و ایثار نبود، نظام 
ما تا االن چندین کفن پوس��انده و دش��من بر ما مسلط 
ش��ده بود. بنابراین همه عزت و اس��تقالل ما در س��ایه 
مجاهدت و پایداری و صبر و بصیرت اس��ت. وی افزود: 
ما امروز با گذشت 32 س��ال از جنگ، به روحیه جهادی 
نیاز داریم؛ امام جمعه موق��ت اصفهان تصریح کرد: فکر 
نکنیم توطئه دشمن تمام شده و ما را راحت می گذارند، 
بلکه آن ها در صحنه نظامی و جنگ شکست خورده و از 
راه ترور شخصیت ها و دانشمندان وارد می شوند. از ترور 
شکست می خورند از راه فشار اقتصادی وارد می شوند. از 
آن جا ناامید می شوند، توطئه تهاجم فرهنگی را سامان 
می دهند و نقش��ه های بیگانه، یکی پس از دیگری اجرا 
می شود و در مقابل این نقش��ه ها مدیریت جهادی الزم 

و ضروری است.

حزب موتلفه نمایندگی ولی فقیه سیاست خارجی امام جمعه

 دشمنان به دنبال 
تشديد نا امنی در منطقه 

تشخیص تخريب ها
 و نقدهای دلسوزانه 

 پاسداران بايد  به
 سالح علم مجهز شوند

مديريت جهادی يعنی 
درون زايی اقتصاد کشور
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رییس کل دی��وان محاس��بات کل کش��ور گف��ت: در دیوان 
محاس��بات قصد داریم رویه را در مورد تشکیل پرونده اصالح 
کنیم که در این میان پیش��گیری از وقوع تخلف، بهترین رویه 
است. امین حس��ین رحیمی رییس کل دیوان محاسبات کل 
کشور در نخستین هم اندیشی معاونان اداری مالی، مدیران کل 
امور مالی و ذی حسابان دستگاه های اجرایی، در سخنانی اظهار 
کرد: اگر بخواهیم قانون را درست اجرا کنیم، باید نظراتمان را 
به یکدیگر نزدیک کنیم. زیرا دستگاه اجرایی برای اجرا، قانون 
را تفسیر می کند و ما هم برای نظارت قانون را تفسیر می کنیم 
در واقع برداش��ت های متفاوت از قانون، ممکن اس��ت موجب 
بروز مش��کالتی برای دستگاه های اجرایی ش��ود. وی با اشاره 
به رویه فعالیت دیوان محاسبات گفت: در سال 92 بودجه کل 
کشور 210 هزار میلیارد تومان بود که در اصالحیه 194 هزار 
میلیارد تومان شد. در واقع از این مبلغ نیز 147 هزار میلیارد 
تومان محقق شد که نسبت به س��ال قبل رشد خوبی داشت و 
از 147 هزار میلیارد تومان نی��ز 15 درصد مربوط به عمرانی، 
80 درصد ج��اری و مابقی تملک دارایی بوده اس��ت. رحیمی 
افزود: در س��ال 91 نیز از کل بودجه عمومی کشور 106 هزار 
میلیارد تومان تحقق یافت. در واقع رش��د بودجه از دو جهت 
است که مهم ترین مساله آن مالیات بوده است که در سال 91، 
31 هزار میلیارد تومان و در سال 92، 41 هزار میلیارد تومان 

از طریق مالیات ها وصول شده  اس��ت و این نشان می دهد در 
حوزه مالیاتی هنوز خیلی ظرفیت داریم. البته گاه فرار مالیاتی 
هم وجود داشته است. رییس کل دیوان محاسبات کل کشور 
خاطر نش��ان کرد: در حوزه نفت نیز برخ��الف این که وصولی 
ارزی در سال 92 نسبت به 91 کمتر بوده، این میزان در سال 
91، 56 میلیارد دالر ودر سال 92، 42 میلیارد دالر بوده است 
که درآمد نفتی وصول ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: با توجه به 
 نرخ تس��عیر ارز که در س��ال 91، 1026 تومان و در سال 92، 
2480 تومان بوده و افزایش داشته است، در واقع در سال 92، 
95 درصد درآمدی که در قانون مصوب ش��ده ب��ود، در حوزه 
نفت حاصل ش��د. رحیمی در ادامه س��خنان خود اظهار کرد: 
 اگر به این آمار و به درصدهایی که هزینه ش��ده اس��ت مانند

 15 درصد عمرانی و 80 درصد جاری نگاه کنیم، این س��وال 
پیش می آید که چ��را برخالف وجود این همه درآمد، کش��ور 
توس��عه پیدا نمی کند پس یکی از علت ها این اس��ت که اصل 
بودجه در بخش جاری صرف می ش��ود و اگر ما بخواهیم این 
مس��اله را تغییر دهیم، باید به س��راغ بودجه ری��زی عملیاتی 
برویم. رییس کل دیوان محاسبات کل کشور گفت: متاسفانه 
در زمان بودجه هر دستگاهی تالش می کند بودجه بیشتری 
برای خود در نظر گیرد. در واق��ع بودجه ریزی  ما بودجه ریزی 
چانه زنی شده است. رییس کل دیوان محاسبات کل کشور با 

مقایسه ای از وضعیت بودجه عمومی طی سال های 82 تا 92 
گفت: کل بودجه عمومی در سال 82، 96 هزار میلیارد تومان 
بوده در سال 92، 803 هزار میلیارد تومان و این حجم هر ساله 
افزایش می یابد که اصل آن به سمت بودجه های جاری هزینه 
شده است. رحیمی با بیان این که دیوان محاسبات حسابرسی 

عملکردها را برعه��ده دارد، 
گف��ت: در ح��ال حاض��ر 
حسابرس��ی ما حسابرس��ی 
رعایت شده اس��ت. وقتی به 
دستگاه ها مراجعه می شود، 
 بعضا این کار بسیار پیچیده و 
دست و پاگیر صورت می گیرد 
و اگ��ر واقع��ا حس��ابرس ها 
نخواهن��د ب��ا دس��تگاه های 
اجرایی هم��کاری کنند و به 
دنبال مچ گیری باشند، کاری 
صورت نمی گیرد. وی با تاکید 
بر این که هی��چ وقت دیوان 
محاسبات در مسیر مچ گیری 
نبوده اس��ت، گفت: اگر واقعا 
حسابرس��ی ص��ورت گیرد، 

کمتر مدیری است که در اقدام مالی مشکلی نداشته باشد. رویه 
کار دیوان است که حسابرس ها با نظر مساعد به بررسی اسناد و 
مدارك پرداخته و اگر به تخلف قابل توجهی برخورد کردند، آن 
را گزارش دهند. رییس کل دیوان محاسبات کل کشور افزود: 
فعالیت دیوان محاسبات شبیه سایر دستگاه های نظارتی نیست 
که گزارش دهد؛ بلکه در بدنه خود دارای سیستم قضایی است 
و با حضور مستشاران، رای در دیوان قطعی و صادر می شود و 
با تشکیل پرونده در دادسرا مورد بررس��ی قرار می گیرد و در 
صورت احراز تخلف، کیفرخواس��ت تنظی��م و در هیات های 
مستش��اری محاکمه و نهایتا رای صادر می ش��ود. وی با طرح 
این سوال که رای در دیوان چگونه صادر می شود، گفت: مطابق 
قانون یکی از انواع رای در دیوان شبیه مجازات تخلفات اداری 
اس��ت که از توبیخ تا انفصال دایم از خدمات دولتی را ش��امل 
می شود و مجازات دیگر براساس رای صادره مربوط به جبران 
ضرر و زی��ان وارده به بیت المال اس��ت و این نوع رای بس��یار 
سنگین خواهد بود و چه بسا ممکن است برای مدیرانی که بعضا 
بازنشسته شده و مسؤولیتی ندارند، در صورت بررسی اسناد و 

احراز تخلف نیز چنین رایی صادر شود.

ريیس کل ديوان محاسبات کل کشور:

الريجانی در ديدار با سناتور ايتالیايی:دیوان محاسبات به بررسی موانع اقتصاد مقاومتی می پردازد 

 احتیاج ايران
 به انرژی صلح آمیزهسته ای 

س��ناتور اتئوره روزات��و، رییس گروه دوس��تی پارلمانی 
ایتالیا و ایران در مجلس س��نای ایتالیا با علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اس��المی دیدار و گفت و گو کرد. 
الریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط تاریخی 
خوب ایران و ایتالیا و سطح باالی همکاری های تجاری، 
اقتصادی و سیاسی در سال های گذشته گفت: ارتباطات 
دوستانه پارلمانی فی ما بین همواره نقش موثر و مهمی 
در تحکیم گس��ترش روابط دو جانبه در سایر عرصه ها 
داشته اس��ت. رییس مجلس ش��ورای اسالمی در بخش 
دیگری از س��خنانش ضمن ابراز ناخرس��ندی از کاهش 
رواب��ط تجاری و اقتص��ادی ایران و ایتالیا گفت: س��طح 
کنونی مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور، متناسب 
با ظرفیت های وس��یع ایران و ایتالیا نیس��ت و با توجه 
به اراده مقامات دو کش��ور برای توس��عه همکاری های 
مشترك الزم است برنامه ریزی مناس��بی در این راستا 
صورت گی��رد. وی در همین راس��تا اف��زود: تصمیمات 
سیاسی مقامات دو کشور، نکته اصلی جهت ارتقای این 
روابط است. چون با وجود اراده سیاسی مقامات ایران و 
ایتالیا، موانع همکاری های بخ��ش خصوصی و تجارت 
راحت تر بر طرف می شود.الریجانی در ادامه این دیدار 
با اس��تقبال از نقش آفرینی ایتالیا در مسایل منطقه ای 
گفت: ای��ران از همکاری با ایتالیا در مس��ایل منطقه ای 
 که دو کش��ور دارای منافع مشترکی هس��تند، حمایت

 می کند. رییس مجلس شورای اسالمی در پایان با اشاره 
به پرونده هسته ای کشورمان گفت: ایران بنا به وضعیت 
 جغرافیای��ی و آب و هوای��ی خ��ود به ان��رژی صلح آمیز 
 هس��ته ای احتی��اج دارد و راه ان��دازی نی��روگاه ه��ای 
 هس��ته ای در همین راستا بوده اس��ت. وی افزود: ایران

 هیچ گاه به دنبال سالح هس��ته ای نبوده و سالح های 
کش��تار جمعی را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان 
می داند. رییس گروه دوستی پارلمانی ایتالیا و ایران در 
این دیدار ضمن اشاره به آمادگی مجلس و دولت ایتالیا 
برای گسترش روابط دو جانبه با جمهوری اسالمی ایران 
گفت: پارلمان ها و دولت های دو کشور باید با تبادل نظر و 
گفت و گو، در پی یافتن راه های همکاری متقابل باشند.

وی در خصوص مذاکرات هسته ای کش��ورمان با گروه 
1+5 گفت: ایتالیا از روند مذاکرات حمایت می کند.

راهکارهای وزير نیرو برای حفظ
 آب کشور اجرايی نیست

نماین��ده م��ردم خمینی ش��هر در مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: 
راهکاره��ای ارای��ه ش��ده از س��وی وزیر نی��رو که ب��رای حف��ظ منابع آب 
 کش��ور مطرح ش��ده بود، بیش��تر جنبه آکادمی داش��ته و اجرایی نیس��ت.

محس��ن صرامی فروش��انی با اش��اره به حضور وزی��ر نی��رو در صحن علنی 
مجل��س اظهار ک��رد: چیت چیان ب��ا نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
 جلسه داشت و پیرامون مس��ایل مختلف در حوزه وزارت نیرو توضیحاتی به

 نمایندگان مجل��س داد.وی بیان کرد: وی توجیهات��ی در زمینه کمبود آب 
در اقلیم کشور داش��ت و طرح هایی که می تواند در نگاه داشت و حفاظت آب 

موجود برای مصارف صنعتی،کشاورزی و آشامیدنی موثر باشد، ارایه کرد.
نماینده م��ردم خمینی ش��هر در مجلس ش��ورای اس��المی تصری��ح کرد: 
این راه حل ه��ا از نظر بنده بیش��تر جنبه آکادمیک داش��ت و بومی س��ازی 
نش��ده بود، بنابراین کارس��از نیس��ت.صرامی فروش��انی تصریح کرد: البته 
دعوت وزرا ب��رای توضیح��ات صبحگاهی مجلس بیش��تر به منظ��ور ارایه 
راهکارهای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی اس��ت که متاس��فانه ما درباره 
راهکارهای اقتصاد مقاومت��ی وزارت نیرو، چیزی نش��نیدیم.وی با بیان این 
که اس��تیضاح وزیر نیرو ه��م چنان  به ق��وت خویش باقی اس��ت، افزود: در 
روند معمولی مجلس وقتی اس��تیضاح وزیری صورت می گی��رد، وزیر برای 
این که نظ��ر نمایندگان اس��تیضاح کنن��ده را جلب کن��د، توضیحاتی ارایه 
می کند، اما ما از توضیحات ایش��ان قانع نش��دیم و مهل��ت 2 هفته ای به وی 
دادیم تا خطوط قرمز آب اس��تان اصفهان که تونل بهشت آباد بوده را تمکین 
 کند و س��پس به ارایه راه حل بپ��ردازد. زمان چیت چیان هنوز تمام نش��ده 

است.

 مخربان دولت به دنبال دستیابی به 
کرسی های مجلس  دهم هستند

دبیرکل حزب وح��دت و همکاری ملی با اش��اره ب��ه آغاز م��وج جدیدی از 
تخریب ها علیه دولت، اظهار کرد: مخالفان دولت با هدف پیروزی در انتخابات 
 دوره دهم مجلس شورای اس��المی به تخریب دولت و ایجاد یاس در جامعه

 روی آورده اند.محمدرضا راه چمنی با بیان این که تخریب ها در ذهن مردم اثر 
عکس خواهد داشت و مردم به موقع جواب تخریب کنندگان را خواهند داد، 
افزود: مخالفان دولت نس��بت به بهره گیری از برخی چهره های اصالح طلب 
در دولت حساسیت دارند و نس��بت به آن نمی توانند بی تفاوت باشند؛ پس با 

تخریب های خود به دنبال مقابله با این امر هستند.

تعداد کم  انصراف دهندگان به معنی
 بی اعتمادی ملت نسبت به دولت نیست

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی گفت: اقتصاد 
کشور نیازمند شفاف سازی است و بر طرف کردن مشکالت اقتصادی و مقابله 

با ویژه خواران، با رافت و مصلحت امکان پذیر نیست.
محمد فیروزی اظهارکرد: دولت ها همواره با ارای��ه الگوهای جدید در زمینه 
سیاست داخلی و خارجی سعی در تثبیت موقعیت خود دارند و دولت یازدهم 
نیز فارغ از دس��تاوردها و نتایج توافق هس��ته ای خود با گروه 1+5 با تعقیب 
رویکرد تنش زدایی در سیاس��ت خارجی خود، به دنبال توسعه سیاست های 

خارجی و اقتصادی کشور و ارتباط با سایر کشورهای جهان بوده است.

سرهنگ انوری: 

بسیج سازندگی بیش از 570 پروژه 
عمرانی استان را به انجام رسانده است

مسؤول سازمان بسیج سازندگی س��پاه صاحب الزمان )عج( اصفهان در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به فعالیت نیروهای این س��ازمان در مناطق 
محروم کشور و به ویژه استان اصفهان اظهار داش��ت:  البته باید در نظر 
داشته باش��یم که پروژه های بسیج س��ازندگی فقط مختص به مناطق 
محروم نیست و این سازمان 576 پروژه عمرانی را در زمینه بازسازی در 

استان اصفهان، به بهره برداری رسانده است.
 س��رهنگ س��ید حس��ین انوری در ادامه با اش��اره به گرامیداشت 17 
شهریور سالروز تاس��یس بسیج س��ازندگی افرود: از همان سال نخست 
بسیج سازندگی، بیش��ترین همکاری با سازمان جهاد کشاورزی صورت 

گرفته است.
وی پر کردن اوق��ات فراغت جوانان، کمک به دولت در راس��تای اجرای 
پروژه های محرومیت زدایی و ایجاد زمینه آموزش و اشتغال برای جوانان 
را از اهداف شکل گیری بسیج س��ازندگی عنوان کرد و ادامه داد: بسیج 
س��ازندگی اصفهان، با توجه به همکاری بخش های مختلف، پیش��رفت 
خوبی درباره برنامه های خود داشته و در بحث اردوهای جهادی، هجرت 
و اعزام دانشجو، در سال گذش��ته، 150 گروه به مناطق مختلف محروم 
استان اصفهان، سیس��تان و بلوچس��تان، کرمان، کرمانشاه و کردستان 

اعزام کرده است.
انوری به اعزام  سه هزار و 872 دانشجو به مناطق محروم کشور و استان 
اصفهان در س��ال گذش��ته اش��اره کرد و افزود:  چهار هزار و 288 نفر از 
بسیجیان پایگاه های مقاومت نیز سازماندهی و در قالب گروه های جهادی 

به مناطق محروم اعزام شدند.
وی با بیان این که 364 نفر از طالب و بسیج مهندسین به مناطق محروم 
اعزام شدند، اظهار کرد: 18 هزار نفر از جوانان نیز در عرصه های کشاورزی 
و کنترل بیمارهای دامی و آفت های گیاهی به جهاد کش��اورزی و منابع 

طبیعی کمک کرده اند.
مسؤول سازمان بسیج س��ازندگی س��پاه صاحب الزمان )عج( اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: با کمک آموزش و پرورش در عرصه باز سازی مدارس 
 9947 نفر به کار گرفته ش��ده اند که در مجموع 490 مدرس��ه بهسازی

 شد.
وی اضافه کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال قراردادی 
با قرارگاه خاتم االنبیا )ص( به امضا رس��ید که بر مبن��ای آن 66 پروژه 
محرومیت زدای��ی با اعتبار ی��ک میلیارد و 300 میلیون تومان، ش��امل 
آبرس��انی به مناطق محروم، س��اخت کتابخانه، خانه عالم و گلزارشهدا 
در مناطق محروم اس��تان از جمله فریدن، چادگان، سمیرم، نایین اجرا 

می شود. 
ان��وری با بی��ان ای��ن ک��ه آموزش ه��ای مهارت��ی نی��ز ب��رای جوانان 
در دس��تور کار اس��ت، گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه توانمندی ه��ای اف��راد، 
ب��رای 3900 نف��ر از اف��راد عالقه من��د نی��ز برنام��ه آموزش ه��ای 
 مهارت��ی اج��را و گواهی نامه ه��ای آموزش��ی نی��ز ص��ادر ش��ده

 است.

دوستی پارلمانی؟

متاسفانه در زمان 
بودجه هر دستگاهی 
تالش می کند بودجه 

بیشتری برای خود 
در نظر گیرد. در 

واقع بودجه ريزی  ما 
بودجه ريزی چانه زنی 

شده است



یادداشت

مدیركل زندان هاي استان

گذشِت ۲۹۰ ميليارد ریالي 
شاكيان زندانيان اصفهان 

مديركل زندان هاي اس��تان اصفهان با تاكيد بر اين كه نگاه 
س��ازمان زندان ها در نظام م��ا، نگاه انتقام گيري نيس��ت، 
افزود : در س��ال ۹۲، تع��داد ۵۵۰ زندان��ي جرايم غيرعمد 
 ب��ا مجم��وع ۵۱۲ ميلي��ارد و ۸۴۳ ميلي��ون و ۱۷۸ هزار و

 ۱۸۶ ريال بدهي، از زندان هاي اس��تان اصفهان آزاد شدند  
كه ۲۸۶ ميليارد و ۹۸۰ ميليون و ۱۰۵ ه��زار و ۸۴۷ ريال 
از آن با گذش��ت ش��اكيان و باقيمانده، از محل كمك هاي 
مردم��ي و دولت��ي بالعوض، صن��دوق خس��ارات و كمك 
بيمه تامين ش��ده اس��ت. رمضان اميري در حاشيه جلسه 
صلح و س��ازش زندانيان جرايم مالي غيرعمد و ش��اكيان 
زندان اصفهان اظه��ار كرد:  با توجه به م��اه مبارك رجب و 
ايام عي��د در اين ماه به خصوص، ميالد باس��عادت حضرت 
اميرالمومنين )ع(، همانند س��ال هاي گذشته، جلسه صلح 
و س��ازش ميان زندانيان بدهكار مالي غيرعمد و ش��اكيان 
آنها با همكاري س��تاد ديه، خيريه امام موس��ي كاظم )ع( 
و خيري��ن در زن��دان مركزي اصفهان تش��كيل ش��د. وي 
 افزود:  در اين جلس��ه تالش كرديم كه با اس��تفاده از مبلغ 
۳۰۰ ميليون تومان نقدينگي باقيمانده از جش��ن گلريزان 
سال قبل در ستاد ديه استان و انش��اء اهلل گذشت شاكيان، 
تعداد قابل توجه��ي از زنداني��ان اصفهان را به مناس��بت 
۱۳ رج��ب از زندان آزاد كنيم. مديركل زندان هاي اس��تان 
اصفهان تصريح ك��رد: علت برگزاري اين گونه جلس��ات از 
نگاه ما زندان بانان، مشكل كمبود فضا نيست؛ بلكه به دنبال 
اين هستيم كه با كمك خيرين، زمينه  آزادي افراد بدهكار 
را به ش��رط عدم ضرر و زيان براي جامعه فراهم كنيم. وي 
با بيان اين كه برخي ش��اكيان، گذشت قابل توجهي دارند، 
خاطرنش��ان كرد:  در جلس��ات صلح و س��ازش، پرونده اي 
داش��ته ايم كه طلبكار با ۳۰۰ ميليون توم��ان طلب، به ۵۰ 
ميليون تومان راضي شد و بدهكار او آزاد شد. اميري با اشاره 
به اين كه ح��دود ۲۰ درصد از زندانيان اصفه��ان از جرايم 
غيرعمد هستند، افزود:  تا ۴ سال پيش، نگاه مردم به زندان و 
زنداني اين بود كه افرادي مجرم هستند و بايد با آنها برخورد 
شود، اما خدا را شكر در سال هاي اخير، اين نگاه تغيير كرده 
است. زيرا معتقديم كه وقتي آزادي مجرم در زندان محدود 
مي شود، نبايد ارايه خدمات انساني به او فراموش شود. استان 
اصفهان، به خصوص ش��هر اصفهان خيري��ن و خيريه هاي 
زيادي در زمينه هاي مختلف دارد كه امروز، اين خيريه ها در 
جهت آزادي زندانيان و ايجاد اشتغال  و توجه به خانواده  آنها، 

با زندان همكاري دارند. 
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بهره برداري از پارکینگ طبقاتی هشت بهشت-بزرگمهر 
 ش��هردار منطقه ۳ اصفهان اعالم كرد: عمليات اجرايي احداث پاركينگ طبقاتی هشت بهشت- 
بزرگمهر در اوايل سال آينده به بهره برداري مي رسد. منصور نجفی گفت: با توجه به ترافيك خيابان 

بزرگمهر، تكميل اين پاركينگ در ۷ طبقه در دستور كارشهرداري منطقه ۳ قرار دارد. 
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مديركل آمار و اطالعات جمعيتی سازمان ثبت احوال كشور با اشاره 
به اين كه تاخير سن ازدواج برای خانم ها تجرد قطعی را افزايش داده 
اس��ت، گفت: ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در كشور در سن ازدواج، 
مجرد هستند و سن ۴۹ سالگی سن تجرد قطعی محسوب می شود.

علی اكبر محزون در نشس��ت خبری در خصوص آمار ثبت وقايع 
كشور در سال ۱۳۹۲ اظهار داشت: در سال گذشته يك ميليون و 
۴۷۱ هزار و ۸۳۴ والدت در كشور ثبت شده است كه از اين تعداد 
۷۵۵ هزار و ۸۴۹ مورد پس��ر و ۷۱۵ هزار و ۹۸۵ مورد دختر است.

محزون بيان داشت: در هر ماه به طور متوس��ط ۱۲۲ هزار و ۶۵۳ 
والدت به ثبت رس��يده است كه آمار آن در هر ش��بانه روز و در هر 

ساعت نيز به ترتيب ۴۰۳۲ مورد و ۱۶۸ مورد بوده است.
مديركل آمار و اطالعات جمعيتی سازمان ثبت احوال كشور بيان 
داشت: تعداد والدت در مقايسه سال گذشته۳/۵ درصد رشد داشته 
است. وی خاطرنشان كرد: استان های خراسان رضوی، سيستان و 
بلوچستان و هرمزگان بيشترين تاثير را در سال ۹۲ در رشد مواليد 
داشته اند. وی با اشاره به اين كه از هر هزار نفر جمعيت حدود ۱۹ 
والدت در سال گذشته ثبت شده است، گفت:  كمترين نرخ مواليد 
به اس��تان های گيالن، مازندران و تهران مربوط می شود. محزون 
ادامه داد: بر اس��اس قانون تمامی شهروندان موظف هستند، طی 
۱۵ روز نسبت به ثبت والدت در س��ازمان ثبت احوال اقدام كنند 
كه تاكنون ۹۸ درصد مواليد در مدت قانونی برای نوزادان به ثبت 

رسيده است.  محزون درباره آمار افراد فوت شده در سال گذشته، 
اظهار داش��ت: ۳۷۲ هزار و ۸۹۷ مورد فوتی در سال ۹۲ در كشور 
 به ثبت رس��يده كه از اين تعداد، ۲۰۹ ه��زار و ۹۵۵ مورد آقايان و

 ۱۶۲ هزار و ۹۴۲ مورد خانم ها بوده اند. وی بيان داشت: در هر ماه 
به طور متوسط ۳۱ هزار و ۷۵ واقعه فوت به ثبت رسيده است كه 
اين آمار در هر شبانه روز و در هر س��اعت به ترتيب ۱۰۲۲ واقعه و 
۴۳ واقعه بوده است. محزون در خصوص مقايسه آمار فوت امسال 
نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: در س��ال ۹۲ نسبت به سال 

گذشته ۱/۵ درصد رشد آمار فوت را در كشور داشته ايم.
وی با بيان اين كه به ازای هر هزار نفر جمعيت ۵ نفر فوت می كنند، 
گفت: خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گيالن بيشترين نرخ ثبت 

فوت و البرز، كرمان و بوشهر كمترين نرخ ثبت فوت را داشته اند.
مديركل آمار و اطالعات جمعيتی سازمان ثبت احوال كشور بيان 
داشت: از لحاظ قانونی شهروندان ۱۰ روز مهلت دارند كه به سازمان 
ثبت احوال اعالم فوت كنند و تاكنون۹۵/۹ درصد فوت ها در مهلت 
قانونی به ثبت رسيده اس��ت. وی در خصوص آمار ثبت ازدواج در 
كل كشور، اظهار داشت: در سال گذشته ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ ازدواج 
به ثبت رسيده كه به طور متوسط در هر ماه ۶۴ هزار و ۵۴۳ واقعه 
ازدواج در هر شبانه روز ۲۱۲۲ واقعه ازدواج و در هر ساعت ۸۸ واقعه 
ازدواج در كل كش��ور اتفاق می افتد. وی بيان كرد: طی ۱۵ روز بر 
اس��اس قانون بايد اعالميه های ازدواج و طالق در س��ازمان ثبت 

احوال كشور اعالم و ثبت شود. محزون خاطرنشان كرد:  ميانگين سن 
ازدواج برای آقايان ۲۸ و برای خانم ها ۲۳ سال است كه نسبت به سال 
گذشته نيز۶/۷ درصد آمار ازدواج كاهش يافته است. مديركل آمار و 
اطالعات جمعيتی سازمان ثبت احوال كشور بيان داشت:  به ازای هر 
هزار نفر جمعيت، ۱۰ ازدواج به ثبت رسيده است و استان های اردبيل، 
كردستان و خراسان رضوی بيشترين نرخ ازدواج و استان های تهران، 
البرز و كرمان كمترين نرخ ثبت ازدواج را داشته اند. وی درباره طالق 
در سال گذشته اظهار داش��ت: ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ مورد طالق در سال 
گذشته در كشور به ثبت رسيده كه به طور متوسط در هر ماه ۱۲ هزار 

و ۹۴۷ مورد، در هر شبانه روز ۴۲۶ 
م��ورد و در هر س��اعت ۱۸ مورد 

بوده است.
محزون بيان داشت:  آمار طالق در 
سال ۹۲ نس��بت به سال گذشته 

۳/۴ درصد رشد داشته است.
وی بي��ان داش��ت: ۱۴/۲ درصد 
از طالق ه��ا مربوط به س��ال اول 
و ح��دود ۵۰ درص��د از طالق ها 
مربوط ب��ه ۵ س��ال اول اس��ت.

مديركل آمار و اطالعات جمعيتی 
س��ازمان ثبت احوال كش��ور به 
افزايش طالق اشاره كرد و گفت: 
در سال ۹۱ حدود ۱۶ طالق در هر 
ساعت اتفاق می افتاد كه در سال 
۹۲ ب��ه ۱۸ طالق در هر س��اعت 
افزايش يافت. محزون يادآور شد:  

در س��ال ۹۲ در مقابل هر هزار نفر، دو واقعه طالق به ثبت رس��يده و 
استان های گيالن، كردستان و خراسان رضوی، بيشترين و استان های 
سيس��تان و بلوچس��تان، ايالم و يزد كمترين طالق را داشته اند. وی 
درباره ارتباط مستقيم ازدواج و طالق، اظهار داشت: در سال گذشته به 
ازای هر ۵ ازدواج، يك طالق و به عبارت ديگر به ازای هر ۱۰۰ ازدواج 
۲۰ طالق در كشور اتفاق افتاد. در صورتی كه در ۱۰ سال گذشته به 
ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۱۰ طالق داشته ايم و اين نشان می دهد سرعت 
رشد طالق نسبت به ازدواج بيشتر بوده است. مديركل آمار و اطالعات 
جمعيتی سازمان ثبت احوال كش��ور درباره ثبت تعبير نشانی، بيان 
داشت: بر اس��اس قانون، تغيير ثبت نش��انی برای افرادی كه شماره 
ملی و كد پستی دارند،  الزامی اس��ت. وی افزود: در اين مورد نيز يك 
ميليون و ۴۴۰ هزار و ۷۷۵ مورد تغيير نشانی داشته ايم و استان هايی 
كه بيشترين جا به جايی را داشته اند به ترتيب استان های تهران، البرز 

و اصفهان بوده است.
وی درباره آمار ثبت نام گذاری در پايگاه اطالعاتی جمعيتی كش��ور 
گفت:  در سال گذشته نام هايی كه بيشترين فراوانی را داشته اند برای 
پسران، به ترتيب اميرعلی، اميرحسين، ابوالفضل، محمدطاها، محمد 
 و علی  و برای دختران، فاطمه، زهرا، نازنين زهرا، يس��نا و زينب بوده 

است.

۵۰ درصد از طالق ها در ۵ سال اول رخ می دهد

كاهش ۶ درصدی آمار ازدواج ؛ سن تجرد ۴۹ سالگی است
۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مجرد در کشور داریم 

در سال گذشته به 
ازای هر ۵ ازدواج، 

یک طالق و به 
عبارت دیگر به ازای 

هر 1۰۰ ازدواج ۲۰ 
طالق در كشور اتفاق 

افتاد

یادداشت

حق اوالد بازنشستگان شركت پست
 پرداخت می شود

معاون اداری و مالی صندوق بازنشس��تگی كشوری گفت:حق اوالد 
 و عائله مندی بازنشس��تگان شركت پست، توس��ط دستگاه متبوع 
ذی نفع پرداخت می شود. محمد رضا افشار  اظهار داشت: اين كار بر 
اساس مصوبه دولت صورت می گيرد. وی تصريح كرد: به استناد نامه 
ش��ماره ۴۹۲۹۵ به تاريخ ۱۰ مهر ۹۲ معاونت برنامه ريزی و نظارت 
راهبردی ريس جمهور، ش��ركت پست، ش��ركت مخابرات، شركت 
دخانيات و ش��ركت راه آهن جمهوری اس��المی اي��ران، فاقد اعتبار 

هزينه ای در جدول شماره ۷ قانون بودجه ۹۲ بوده اند.

حضور پدران در هنگام
 زایمان اجباری شود

رييس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان گفت: الزم است حضور پدران 
در كنار مادران به هنگام انجام زايمان اجباری شود. غالمرضا اصغری 
در آيين گراميداش��ت روز جهانی ماما در دانش��گاه علوم پزش��كی 
اصفهان افزود: حضور پدران در كنار م��ادران به هنگام عمل زايمان 
عالوه بر وجود دلگرمی و پشتيبانی عاطفی باعث می شود كه مردها 
قدر و ارزش همس��ران و مادران خود را بهتر بدانند. وی با اش��اره به 
خاطره ای از حضور خود در كنار همسرش به هنگام زايمان طبيعی 
ادامه داد: اي��ن كار باعث می ش��ود تا برای پديده زايش ش��كرگزار 
خداوند باشيم. وی رتبه باالی ايران در زمينه عمل جراحی سزارين 
را غير قابل قبول دانس��ت و گفت: الزم است كه اين معضل كشوری 
را هرچه زودتر حل كنيم. رييس دانش��گاه علوم پزشكی اصفهان با 
اش��اره به هفت برنامه تحول نظام سالمت كش��ور افزود: يكی از اين 
هفت برنامه، ترويج زايمان طبيعی اس��ت ك��ه اهميت بحث مامايی 

را نشان می دهد.

كرایه حمل و نقل عمومی تا پایان 
اردیبهشت ماه افزایش نمی یابد

معاون امور فنی و عمرانی فرماندار اصفهان گفت: براساس بخشنامه 
ارسال شده از سوی معاون اجرايی رييس جمهور، كرايه تاكسی ها و 

اتوبوس های اصفهان تا پايان ارديبهشت ماه افزايش پيدا نمی كند.
 علی كريم زاده در پاس��خ به اين س��وال كه در حال حاضر مصوبات 
افزايش نرخ كرايه تاكسی ها و اتوبوس های شهر اصفهان كه از سوی 
شورای شهر برای تاييد نهايی به فرمانداری ارسال شده بود، در چه 
وضعيتی قرار دارد، اظهار كرد: براساس بخشنامه ارسال شده از سوی 
معاون اجرايی رييس جمهور، تا پايان ارديبهش��ت ماه امسال هيچ 
افزايش��ی در بخش كرايه تاكس��ی ها و اتوبوس های اصفهان صورت 
نمی گيرد. وی اضاف��ه كرد: تصميم گيری برای مي��زان افزايش نرخ 
كرايه تاكس��ی ها و اتوبوس های ش��هر اصفهان پ��س از طی مراحل 
قانونی و تصويب در ش��ورای ش��هر و تاييد در فرمان��داری اصفهان 

صورت می گيرد.

اختصاص تکيه ای به مفاخر اصفهان 
برای دفن در تخت فوالد

اس��تاد و پژوهش��گر حوزه علميه با اشاره به پيش��نهاد ارايه شده به 
شهردار اصفهان مبنی بر اختصاص تكيه ای به مفاخر اين شهر برای 
دفن در تخت فوالد، ابراز اميدواری كرد كه در آينده ای نزديك شاهد 
چنين رخدادی مهم در قبرستان تخت فوالد باشيم. حجت االسالم 
نيلی پور در حاشيه بازديد استاد شيخ حسين انصاريان از مجموعه 
فرهنگی مذهبی تخت و فوالد اصفهان با اش��اره به اقدامات عمرانی 
انجام شده در اين قبرستان طی سال های اخير گفت: تخت فوالد قبل 
از اين كه قبرستان باشد، محل سير و سلوك معنوی عرفا بوده است و 

ما به تخت فوالد به چشم يك قبرستان نگاه نمی كنيم. 

سومين همایش مهربانی با طبيعت 
در فریدون شهر برگزار می شود

مسؤول انجمن دوس��تداران طبيعت فريدون ش��هر گفت: سومين 
همايش مهربانی ب��ا طبيعت با موض��وع» آب گنجينه ديروز، ثروت 
امروز، رويای فردا« روز جمعه ۲۶ ارديبهش��ت در محل كوه تسيخه 
فريدون ش��هر برگزار می شود. س��يف اهلل عظيمانی در فريدون شهر 
 با بيان اي��ن كه اي��ن شهرس��تان دارای آب و هوای كوهس��تانی با 
چشمه س��ارهای فراوان، كوه های سربه فلك كش��يده و آبشارهای 
طبيع��ی در دل رش��ته كوه زاگ��رس اس��ت، اظهار ك��رد: همايش 
كوهپيمايی خانوادگی به منظور جلب توجه شهروندان به دغدغه های 
مناب��ع طبيعی و معضالت زيس��ت محيط��ی و تالش ب��رای حفظ 

سرمايه های ملی و خدادادی در اين شهرستان  برگزار می شود.

تجهيز 3۵ درصد از خودروهاي 
تاكسي ناوگان به سامانه هوشمند 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان 
از تجهيز ۳۵ درصد از ناوگان تاكسيراني به سامانه هوشمند تاكسي 
خبر داد. حسن سقايي با اعالم اين مطلب اظهار داشت: طرح سامانه 
هوشمند تاكسي، طرح بسيار خوبي است كه يكي از نيازهاي حمل 
و نقل با تاكسي در كالنشهر اصفهان محسوب مي شود و اصلي ترين 
كاركرد اين سامانه، حل مشكل پول خرد است كه به مشاجرات بين 

شهروندان و تاكسيرانان پايان می دهد.

زمان دقيق اعالم نتایج اوليه 
آزمون ارشد

رييس سازمان سنجش از اعالم نتايج اوليه آزمون كارشناسی ارشد 
سال ۹۳ در روز دوشنبه، ۲۲ ارديبهشت ماه خبر داد. دكتر ابراهيم 
خدايی با بيان اين كه اين آزم��ون با رقابت هزار داوطلب در روزهای 
۲۳ تا ۲۵ بهمن ماه س��ال ۹۲ برگزار ش��د، گفت: از اي��ن تعداد ۵۲ 
درصد داوطلب��ان زن و ۴۸ درصد مرد بودند كه با توجه به ش��ركت 
برخی داوطلبان در دو كد رش��ته امتحانی، ب��ه طور كلی حدود يك 
ميليون و ۶۴ هزار كارت برای داوطلبان صادر ش��د. وی اظهاركرد: 
نتايج اوليه اين آزمون به صورت كارنامه تنظيم و در روز دوش��نبه، 
 ۲۲ ارديبهش��ت ماه ۹۳ از طريق سايت س��ازمان سنجش به نشانی

 www.sanjesh.org منتشر می شود. وی تصريح كرد: داوطلبان 
مجاز می توانند از هفته پايانی ارديبهشت ماه با مطالعه دقيق دفترچه 

راهنما به انتخاب كدرشته  محل های مورد عالقه خود بپردازند.

اخبار كوتاه
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با اجرای موفق طرح ممنوعيت تردد خودرو 

سنگفرش ميدان امام)ره( كامل مي شود
مدیر امور عشایر اصفهان:

خشکسالی سختی پيش روی عشایر است
     

شهردار اصفهان از اجراي طرح سنگفرش ميدان امام )ره( از سوي 
سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري خبرداد و اعالم كرد: زماني 

كه خيابان آقانوراهلل نجفي در اختيار ش��هروندان قرار گيرد، تردد 
موتورس��يكلت در گذرهاي ورودي ميدان ممنوع مي شود. دكتر 
سيد مرتضي سقاييان ن          ژاد ادامه داد: از زماني كه ممنوعيت تردد 
 خودرو در ميدان امام )ره( قطعي ش��د، اجراي س��نگفرش بخش

 يو ش��كل جنوب ميدان مورد توج��ه قرار گرفت؛ ب��ه طوري كه 
س��نگفرش ميدان در اولين فرصت اجرا مي شود. وي اضافه كرد: 
پس از ممنوعيت تردد خودرو در ميدان امام )ره( اراده جلوگيري 
از ورود موتور به گذرهاي ورودي ميدان از سوي پليس راهور وجود 
 دارد، ولي قبل از ممنوع ش��دن تردد خودروها در اين گذرها بايد 
راه هايي كه ش��هروندان بتوانند به ميدان برسند، فراهم شود. وی 
گفت: خيابان سنبلستان و حاج آقا نوراهلل نجفي از گذرهايي است 

كه دسترسي به ميدان امام )ره( را فراهم مي كند. 

  

مدير امور عشاير استان اصفهان گفت: امس��ال عشاير استان 
اصفهان، خشكسالی سخت تری را نس��بت به سال های قبل 

تجربه می كنند. اصغ��ر مرادی با حضور در منطقه عش��ايری 
چهارراه در مرز س��ميرم با اس��تان های جنوبی، اظهار داشت: 
اين موضوع از كاهش آب چش��مه ها و قنات ها، به خوبی قابل 
مشاهده اس��ت. وی با اش��اره به ضرورت تامين آب آشاميدنی 
انسان و دام و علوفه برای عش��اير، از همه سازمان ها و اعضای 
شورای عشايری خواست برای كمك به عشاير با اين مجموعه 
 همكاری كنند. مديركل امور عش��اير اصفهان ب��ا بيان اين كه

 ۹ هزار و ۶۰۰ خانوار عشايری با حدود ۵۳ هزار جمعيت وارد 
مناطق ييالقی استان اصفهان شده اند، افزود: اين عشاير افزون 
بر يك ميليون راس دام به هم��راه دارند.كمتر از ۴ هزار و ۷۰۰ 
خانوار عش��اير ايل قشقايی در س��ميرم و حدود ۴ هزار خانوار 

عشاير بختياری در غرب استان اصفهان مستقر می شوند. 

حميد نيلفروشان در اين مراسم با اشاره به قابليت های اين پورتال 
تحقيقاتی برای دانش��جويان علوم قرآنی و حوزويان اظهار داشت: 
موسسه اهل البيت، اين پورتال را بنا به ضرورت های مورد نياز جامعه 

طراحی كرده است.
به گزارش خبرنگار زاينده رود وی اف��زود: ۳۰ هزار پايان نامه علوم 
اسالمی و قرانی در اين سايت قرار گرفته است كه شامل عنوان های 

به روز و دغدغه های جامعه است .
معاونت علمی پژوهشی موسسه اهل البيت )ع( اضافه كرد: كتابخانه 
ديجيتال اين پورتال، دارای بي��ش از ۳۵ هزار جلد كتاب تمام متن 
و ۱۵ ميليون صفحه كتاب است و برای مقايسه متن تايپی و اصلی 
كتاب نيز به زودی تمام اين صفحات به ش��كل اسكن شده بر روی 

سايت قرار می گيرد.
وی با بيان اي��ن كه اين پورتال، قابليت جس��ت و ج��و و تورق  در 
۱۵ ميليون صفحه را داراس��ت، ادامه داد: در اين كتابخانه ليس��ت 
 كتاب ها، ناشران و نويسندگان به تفكيك موجود است و با توجه به 
موضوع بندی كتاب ها، كاربر می تواند كتاب را بر اساس نيازمندی 

خود انتخاب كند.
نيلفروش زاده با بيان اين كه سيس��تم جامع حديث پژوهی بخش 
ديگری از امكانات اين سايت راتشكيل می دهد، گفت: اين سيستم 
قابليت هايی همچون امكان فيلتر احاديث با موضوع احاديث مشابه، 

احاديث هم مجموعه و هم نشانه را نيز داراست
وی با اشاره به س��ايت قرآن پژوهی و زيرمجموعه های اين پورتال 
 گفت: ق��رآن پژوهی ب��ا قابليت ه��ای مطالعه قرآن ب��ا فيلترهای 
ترجمه های متفاوت، زب��ان های مختلف، قرائت صوت��ی از قاريان 
مختلف، قابليت تغيير رسم الخط، متن و اندازه و فونت های متفاوت 

از اين جمله است.
معاونت علمی پژوهشی موسسه اهل البيت )ع(  بيان داشت: بيش 
از هزار ترجمه در زمينه آيات قرانی در سايت وجود دارد؛ ضمن اين 
كه ترجمه ها و تفسيرهای مختلف يك آيه را می توان در صفحه برای 

مقايسه كنار يكديگر قرار داد.
وی اضافه كرد: سايت ادعيه پژوهی ديگر زيرمجموعه اين پرتال است 
كه كتب ادعيه را با مووضع بندی جديد و فايل صوتی ارايه كرده است 

و امكان دانلود متن و صوت نيز وجود دارد.
نيلف��روش زاده با اش��اره به اي��ن كه جم��ع آوری محت��وای اين 
سايت از س��ال ۸۵ آغاز ش��ده و دو س��ال نيز مباحث پژوهشی آن 
به ط��ول انجاميده اس��ت، بيان داش��ت: محققان و پژوهش��گران 
 برای مش��اهده ديگر قابليت های اين س��ايت می تون��د به آدرس 

www.ahlolbait.com مراجعه و از امكانات متنوع اين سايت 
برای تحقيق و پژوهش استفاده كنند.

همچنين در اين نشست، سيد حسين رضا زاده مديرعامل موسسه 
تحقيقاتی اهل البيت)ع( با اش��اره به عملكرد  اين موسس��ه اظهار 
داشت: در راستای پاس��خگويی به نيازهای كل هم وطنان به ويژه 

شيفتگان اهل بيت )ع( اين موسسه از سال ۸۵ با هدف ارايه كتابخانه 
اسالمی و بانك های اطالعاتی در فضای مجازی تاسيس شد.

وی با اش��اره به اين ك��ه روزانه ح��دود ۱۰ هزار نفر از س��ايت های 
متعدد اين موسس��ه بازديد می كنند، بيان داشت: سايت دانشنامه 
 اس��المی، راز ماندگاری، غدير، واليت و حديث پژوهی از جمله اين 
سايت هاست كه اميدواريم سهم خوبی در ارايه علوم و معارف اهل 

بيت )ع( داشته باشد.
مديرعامل موسسه تحقيقاتی اهل البيت)ع( با اشاره به اين كه  ارايه 
روش های تحقيقاتی و پژوهش��ی و مدل س��ازی برای محققان از 
مهم ترين اهداف اين موسس��ه است، گفت: همچنين لينك كردن 
محققان برای انجام پروژه های مشترك و پيشگيری از موازی كاری، 
هدفمندی پژوهش ها برای بهره وری بيشتر و ارايه عنوان های به 
روز و مطابق نياز جامعه به پژوهشگران، از جمله اهداف اين موسسه 

بوده است.
 وی ادام��ه داد: اميدواري��م ب��ا رونماي��ی از پورت��ال تحقيقات��ی

 اهل البيت )ع( فصل جديدی در حوزه تحقيق و پژوهش و همكاری 
ميان محققان داشته باشيم. زيرا اكنون ۲۰ تا ۳۰ هزار  رساله در حوزه 

ها داريم كه موضوعات آن مورد نيز جامعه نيست.
رضا زاده با  اشاره به نقشه های بيگانگان برای هدايت اصالت فرهنگی 
ايرانيان از خارج از كشور و تغيير ساليق تصريح كرد: عدم تعهدات 
خانوادگی، عدم بهره وری كارگران صنعتی و موارد مشابه در نتيجه 
همين تالش های دشمنان اس��ت. زيرا دشمنان در پی نابود كردن 
ارزش های جامعه ايرانی اسالمی هس��تند. وی ادامه داد: دشمنان 
حتی در نح��وه غذاخوردن ما ني��ز دخالت كرده اند و ذائق��ه ما را از 
غذاهای سالم اس��الم، به سمت و سوی س��وی غذاهای بی ارزش و 
بيماری زا مانند مانند فست فودها سوق داده اند. مديرعامل موسسه 
تحقيقاتی اهل البيت)ع( تاكيد كرد: همچنين معماری اس��المی 
كه دارای حريم مح��رم و نامحرم و در نتيجه ايج��اد فضای آرمش 
در خانواده بود، اكنون به سمت وسويی رفته كه با در دسترس قرار 
 دادن تمامی فضای خانه و حتی آش��پزخانه، آرام��ش و امنيت را از 

خانواده ها سلب كرده است.
 وی بيان كرد: يكی از نقش��ه های دش��منان ايج��اد روحيه ياس و

 نا اميدی در جامعه ايرانی اس��ت، اما ادعيه معصومان برترين سپر 
در برابر هجمه بی امان فرهنگ نا اميدی در جامعه اس��ت.رضا زاده 
 اضافه كرد: در راستای ارايه س��بك زندگی مناسب، سايت ادعيه را 
راه اندازی كرده ايم تا با بهره گيری از فرمايشات معصومان كه هزاران 
نسخه شفابخش را برای كار و زندگی در خود نهفته دارد، به جامعه 
كمك كنيم. وی با اش��اره به اين كه طالب اصفهانی و دانشجويان 
 هنوز موسسه اهل البيت را نمی شناسند، بيان داشت: بنای موسسه،

 ۵ سال طول كش��يد و ايجاد بانك های اطالعاتی قوی در راستای 
اهداف اين موسسه  نيز ساليان سال طول كشيده است و الزم است 
اصحاب رسانه و مطبوعات، در اين زمينه اطالع رسانی های الزم را 

داشته باشند .

با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف، 

پورتال تحقيقاتی اهل البيت )ع( رونمایی شد



اخبار کوتاهيادداشت

17 درصد از جوانان کشورهای جهان 
با بیکاری مواجه هستند

مدیر بخش جوانان س��ازمان توس��عه صنعتی ملل متحد)یونیدو( 
گفت: ۱۷ درصد از جوانان جهان با مش��کل بیکاری مواجه هستند 
و یونیدو خود را مس��ؤول می داند ت��ا این مش��کل را برطرف کند و 
 اس��تفاده از ظرفیت های بخ��ش خصوصی در ای��ن زمینه ضروری

 اس��ت.ژولیا رخ در همایش تجربیات س��ازمان ملل در کار آفرینی 
پایدار جوانان که ب��ه همت کمیس��یون صنایع و مع��ادن و کمیته 
جوانان اتاق بازرگانی در س��الن همایش های بی��ن المللی این اتاق 
برگزار  ش��د، اظه��ار ک��رد: چهارچ��وب کار یونیدو ایج��اد راه حلی 
مناسب برای بهبود ش��رایط اشتغال اس��ت.کمیته یونیدو، تشکلی 
 در س��ازمان ملل بوده که در رابطه با توس��عه پایدار صنعتی فعالیت 

می کند.

طرح آبرسانی به فالت مرکزی ايران 
نبايد متوقف شود

عضو کمیس��یون کش��اورزی و منابع طبیعی مجل��س گفت: طرح 
آبرس��انی به فالت مرکزی ایران نباید متوقف ش��ود و دولت باید با 
اختصاص بودجه مناس��ب، زمینه ادامه این حرک��ت را فراهم کند. 
 زیرا اجرا نش��دن آن، س��بب ایجاد مش��کالت آبی در فالت مرکزی

 می ش��ود.علی ایرانپور پیرام��ون چالش های اس��تان در حوزه آب 
اظهار کرد: در کنار معظ��الت دیگر، موض��وع آب مهم ترین چالش 
 استان اصفهان به ش��مار می آید و تامین آب ش��رب، اهمیت جدی

 دارد.

 بخش ديگری از سند
 آمايش سرزمین استان تصويب شد

گزارش بخش آموزش عالی و فرابخش انرژی از سند آمایش سرزمین 
اس��تان اصفهان، در شورای برنامه ریزی و توس��عه استان اریه شد و 
به تصویب رس��ید.در یکصد و چهلمین نشست ش��وراي برنامه یزي 
و توس��عه اس��تان، گزارش بخش آموزش عالي و فرابخش انرژي از 
مطالعات آمایش سرزمین اس��تان ارایه و تصویب شد. بر اساس این 
گزارش، در این نشس��ت، مواردی همچون تع��داد و ظرفیت مراکز 
تحقیقاتي از حیث نیروي انساني، تعداد شاخص هاي عمده پژوهشي 
و تعداد دانشجویان استان نسبت به کشور مورد بررسی قرار گرفت. 

فنی و حرفه ای استان جزو ۶ 
دستگاه برتر در زمینه ايجاد اشتغال

   مدی��رکل آموزش فن��ی و حرف��ه ای اس��تان اصفه��ان گفت: در
  ارزیابی های صورت گرفت��ه در س��ال ۹۲، اداره کل آموزش فنی و 
حرف��ه ای اس��تان اصفه��ان در زمین��ه ایج��اد اش��تغال ب��رای 
 مخاطب��ان خ��ود، ج��زو ۶ دس��تگاه برت��ر اس��تان اصفه��ان قرار 
گرفت.ابوطال��ب جالل��ی ب��ه تش��ریح بخش��ی از موفقی��ت های 
 اداره کل آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای اس��تان اصفه��ان در س��ال 
۹۲ پرداخت. وی افزود: این اداره کل در سال گذشته توانست در حوزه 
مهارت های پیشرفته که مربوط به آموزش های نو است، از رتبه ۲۱ به 

رتبه اول کشور دست پیدا کند. 

 حضور 1۹ غرفه چینی در حوزه 
لوازم سنگ در نمايشگاه اصفهان

مس��ؤول پاویون چین در نمایشگاه س��نگ اصفهان گفت: ما با ۱۹ 
 غرفه از شرکت های معتبر کش��ور چین، در حوزه لوازم، تجهیزات و

 اب��زار آالت صنع��ت س��نگ و مع��دن در نمایش��گاه اصفه��ان 
 حضور داش��ته و با حض��ور در این رویداد، توانس��تیم ب��ه هدفمان

 دس��ت یابی��م. دهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی س��نگ، معادن 
و صنای��ع وابس��ته در اصفه��ان خاتم��ه یاف��ت. نکته قاب��ل توجه 
در ای��ن نمایش��گاه حض��ور فع��ال پاوی��ون کش��ور چی��ن ب��ود 
 که مورد اس��تقبال بازدی��د کنندگان صنعت س��نگ کش��ور قرار

 گرفت.ش��اید به دلیل س��رازیر ش��دن کاالهای مصرفی چینی به 
کش��ور، دیدگاه مناس��بی در س��طح جامعه در این زمین��ه وجود 
نداش��ته باش��د، اما حضور دانش محور و تکنولوژی محور چینی ها 
در نمایش��گاه صنعت س��نگ باعث ش��د که فع��االن این ح��وزه با 
برپایی نشس��ت های تخصصی و مذاکرات درون غرف��ه ای، راه های 
 جدید تب��ادل اطالعات در این حوزه را ب��رای مجموعه های خود باز

 کنند.

اولین يارانه نقدی فاز دوم هدفمندی 
هفته آينده واريز می شود

اولین یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به ازای هر نفر در فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها -مربوط به اردیبهش��ت ماه ۹3 - هفته آینده به 
حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. مبلغ یارانه نقدی در گام دوم 
هدفمندی یارانه ها همچنان 45 هزار و 500 تومان است که به تمام 
افرادی که در ای��ن مرحله ثبت نام کرده اند، تعل��ق می گیرد.بر این 
اساس، با احتساب این که بیش از ۷4 میلیون ایرانی در سایت رفاهی 
ثبت نام کرده اند، دولت مبلغی حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان 
اعتبار ماهانه برای یارانه نقدی درنظ��ر خواهدگرفت.در مجموع دو 
میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه در مرحله دوم انصراف دادند 
که دولت از محل انصراف این اف��راد، یک هزار و ۲00 میلیارد تومان 

در سال کسب درآمد می کند.

نخستین دوره مستقل نمايشگاه 
بین المللی قطعات خودرو در اصفهان

   دهمین نمایش��گاه بین الملل��ی قطعات خ��ودرو )طراحان، قطعه 
س��ازان و مجموعه های وابسته( که برای نخس��تین بار از نمایشگاه 
صنعت خودرو جدا شده است، با وجود برگزاری نخستین دوره خود 
به صورت مستقل، توانس��ت ظرفیت سه سالن نمایشگاهی اصفهان 
را به خود اختصاص دهد.حضور تولیدکنندگان برتر کشور به همراه 
واردکنندگان س��طح یک ب��ازار، حضور اتحادیه کش��وری تضمین 
کیفیت قطعات با نام انحصاری شناس��ا و حضور مشارکت کنندگان 
دیگر استان ها، ازویژگی های امیدواربخش این نمایشگاه است. این 
نمایش��گاه از ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ماه از س��اعت ۱5 تا ۲۱ در محل 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان واقع در پل شهرستان 

دایر خواهد بود.

آماده شدن 7۲ درصد 
مسکن مهر در استان

مشکلی در تولید 
سیب زمینی نداريم

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه  کشت محصوالت کشاورزی که نرخ خرید 
تضمینی آنها اعالم شده، مشخص است و دولت در صورتی که کشاورز نتواند 
محصولش را به قیمت مناس��ب بفروش��د، موظف به خرید محصول تولید 

شده است. 
محمود حجتی در حاش��یه  نهمین کنفرانس دوس��االنه اقتصاد کشاورزی 
اظهار کرد: وضعیت و برنامه  کش��ت محصوالت اساسی کشاورزی که دولت 
از آنها به صورت ویژه حمایت می کند و در س��ال گذش��ته برای آنها قیمت 
خرید تضمینی مشخص کرده اس��ت نیز مشخص شده و مش��کلی در این 

زمینه وجود ندارد. 
وی افزود: محصوالتی که در فصل بهار کش��ت می شوند مانند سیب زمینی، 
چغندرقند، ذرت، علوفه و غیره عمدتا جزو محصوالتی هستند که دولت برای 

آنها تعیین تکلیف کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تاکنون ۷۲ درصد مسکن مهر 
استان اصفهان آماده و تحویل متقاضیان شده که این آمار نسبت به متوسط 

کشور، باالترین آمار تحویل مسکن است.
محمود محمودزاده در گردهمایی هم��کاران این اداره کل با تقدیر از تالش 
آنان به ویژه بانوان شاغل در پیشبرد اهداف این بخش، اظهار داشت: این اداره 
کل از زمان ادغام تاکنون یعنی از سال ۹۱ به بعد در بخش راه، با ساخت 300 
کیلومتر راه، در بخش راهداری با اجرای طرح های جامع ایمنی در راستای 
کاهش تلفات و تصادفات جاده ای، در بخش مسکن با ساخت ۲۱۶ هزار واحد 
مس��کن مهر، در بخش فنی و اجرایی با ساخت و تکمیل ۱0 بیمارستان، در 
بخش شهرسازی با تصویب طرح جامع ش��هری ۹۸ شهر استان و در بخش 
امالک با صدور سند برای ۹0 هزار هکتار از اراضی دولتی، توانسته خدمات 

شایانی به مردم استان اصفهان ارایه کند.

4
اختصاص پالک 93 به خودروهای وارداتی آغاز شد

 پلیس راهنمایی و رانندگی شماره گذاری خودروهای وارداتی که تا ابتدای فروردین  ماه سال جاری وارد کشور شده اند 
را آغاز کرد. براساس جدید ترین اخبار به دست آمده، ش��ماره گذاری خودروهای وارداتی با پالک ۹3 فعال مختص 

خودروهایی است که تا ابتدای فروردین  ماه امسال وارد گمرک شده اند.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1296   may    6 ,2014  |  8 Pages

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1296 | سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 | 6 رجب   1435

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان گفت: 
س��عی می کنیم عرصه را برای ورود متقاضیان و سرمایه گذارانی 
که تمایل به همکاری با ش��رکت شهرک ها برای کمک به صنعت 
اس��تان دارند، فراهم کنیم و از تمامی ظرفیت ه��ا برای کمک به 
صنعت بهره  گیریم. سعادت بهرامی با اشاره به برگزاری جلسات 
هیات حل اختالف قراردادی و داوری در ش��رکت ش��هرک های 
 صنعتی استان اظهار کرد: این جلس��ات به منظور تعیین تکلیف

 قرارداد های زمین های واگذار ش��ده ش��رکت در س��نوات قبل 

برگزار می ش��ود که طی س��الیان متمادی پالک های دریافتی را 
راکد و بال تکلیف نگه داش��ته و در نتیجه سبب سلب فرصت های 
س��رمایه گذاری از متقاضی��ان واج��د ش��رایط ش��ده اند که این 
 شرکت پس از فسخ و آزادس��ازی نس��بت به واگذاری آنها اقدام

 می کند.
وی گفت: جلس��ه هیات حل اختالف قراردادی و داوری با حضور 
نماینده سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران به 
عنوان داور و حکم مرضی الطرفین و در راس��تای رسیدگی و حل 
اختالف پرونده هایی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده اند، 

شکل می گیرد. 
بهرامی با بیان این که در آخرین جلسه به وضعیت ۹ فقره قرارداد 
رسیدگی و در نهایت برای 4 فقره قرارداد با متراژ ۱۹۱3۲ مترمربع، 
رای فسخ قرارداد صادر شد تا عرصه جهت فعالیت های متقاضیان 
و س��رمایه گذاران واجد شرایط بعدی فراهم ش��ود، تصریح کرد: 
همچنین در این جلسه در ارتباط با 4 فقره قرارداد به متراژ ۱۸۹۸3 
مترمربع که واجد ش��رایط انجام تعهدات ق��رارداد بودند، رای به 
اعطای مهلت صادر و یک پرون��ده نیز از دس��تور کار هیات حل 

اختالف قراردادی و داوری خارج شد.

  

عضو شورای اسالمي ش��هر اصفهان از ترخیص واگن هاي قطار 
شهري اصفهان خبر داد و گفت: خوش��بختانه با مدیریت خوب 
س��ازمان قطار ش��هري و همچنین حمایت هاي وی��ژه اي که 
 ش��هرداري و شوراي ش��هر در زمینه مترو داش��تند، بخش اول

 واگن هاي مترو اصفهان از گمرک ترخیص شده و در حال حرکت 
به سمت اصفهان اس��ت. عباس حاج رسولیها با اشاره به حرکت 
واگن هاي مترو به سمت اصفهان با اعالم این مطلب اظهار داشت: 
پس از آن که تست هاي اولیه انجام ش��ود و به صورت  آزمایشي 

 در خط مترو اجرا شود، تا آخر سال جاري، خط اول قطار شهري
 راه اندازي شده و به بهره برداري مي رسد. 

وي افزود: درصدد هس��تیم که خط متروي آزادي به کشاورز و 
فالورجان را نیز عملیاتي کنیم و مطالع��ات خط ۲ نیز عملیاتي 
شود. همچنین مشکالتي که در ایس��تگاه هاي خط یک بود نیز 

حل شده است. 
عضو شوراي اس��المي ش��هر اصفهان تصریح کرد: تمام دغدغه 
شوراي شهر، شهرداري، استانداري و مدیرعامل جدید سازمان 
قطار شهري این است که با همکاري و همدلي، پروژه قطار شهري 

اصفهان به سرانجام برسد و مردم نیز از آن استفاده کنند. 
حاج رس��ولیها بیان داش��ت: واگن ها قطار ش��هري اصفهان از 
بندرعب��اس بارگیري و بعد از رس��یدن به اصفهان دپو ش��ده و 
مباحث مونتاژ و تست هاي اولیه آن انجام خواهد شد و امیدواریم 

تا پاییز امسال مسافران را جا به جا کند. 
وي ادامه داد: در دوره سوم ش��ورا، قرارداد ۱35 میلیون یورویي 
براي خرید واگن هاي قطار شهري اصفهان بسته و براي خط ۲ و 
3 نیز واگن ها خریداري و در سال جدید نیز اعتبارات خوبي براي 

این پروژه در نظر گرفته شده است. 

بخش اول واگن هاي مترو اصفهان از گمرك ترخیص شده است 

خط اول قطار شهري تا پايان سال  راه اندازي می شود 
مديرعامل شهرك های صنعتی اصفهان خبر داد

افزايش سرمايه گذاری  در شهرك های صنعتی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: صنعت 
خودرو باید از انحصار خ��ارج و کامال به بخش خصوصی واگذار 

شود تا این صنعت در پروسه رقابت قرار گیرد.
حمیدرضا فوالدگر اظهار کرد: در ارتباط با افزایش غیر رسمی 
قیمت انواع خودرو که به نظر می رسد در هفته های اخیر در بازار 
رخ داده، این سوال مطرح می شود که افزایش قیمت خودرو ها، 
مقطعی یا دایم��ی خواهد بود؟ این در حالی اس��ت که تاکنون 
قیمت تمام  شده خودروس��ازان باال نرفته اس��ت که قیمت ها 

افزایش یابد.
 وی اظهار کرد: هنوز قیمت حامل های انرژی از جمله آب، برق، 
گاز و حتی دستمزد ها نیز تاثیری بر صنایع خودروسازی نداشته 
که قرار باشد قیمت ها افزایش یابد. نکته دیگر به وضعیت بازار 

خودرو برمی گردد و این که این بازار این روز ها آرامش ندارد و 
باید به نوعی این آرامش باز گردد. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی اضافه کرد: 
مردم سال گذشته نیز از بازار خودرو استقبال نکردند و همین 
مس��اله تاثیر بس��زایی در بازار گذاش��ت و تولید خودرو با افت 
روبرو شد و این در حالی اس��ت که امکان دارد با افزایش تولید 
در س��ال جاری و افزایش قیمت ها، دوباره شاهد رکود در بازار 

خودرو باشیم.

وی از خودروسازان خواست تا در این زمینه بررسی دقیق تری 
انجام دهند.

فوالدگر بیان کرد: خودروسازان همچنین باید بهره وری خود را 
افزایش دهند تا این صنعت رقابتی شود.

وی ادامه داد: باید قبول کنیم مش��کل صنعت خودرو، 
ساختاری است و تا این مساله اصالح نشود، مسایل 
مالی، اقتصادی، مدیریتی و حاکمیتی حل نخواهد 

شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: ما مخالف حمایت های 
دولت��ی از صنعت خودرو نیس��تیم، ام��ا ای��ن حمایت ها باید 
 تعریف ش��ده باش��د تا این صنعت بتوان��د به راه خ��ود ادامه

 دهد.
صنعت خودرو بايد از انحصار خارج شود

فوالدگر  :بازار خودرو به دنبال آرامش

استاندار اصفهان گفت: آماده بازس��ازی 3۲0 منزل مسکونی 
تخریب شده در شهر دامنه هستیم.

رسول زرگرپور در حاش��یه برگزاری جلسه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به 
سه موضوع مطرح شده در این جلسه، اظهار داشت: مدتی است 
در شهر دامنه حوالی فریدن، ش��اهد پدیده فرونشست منازل 
و تاسیس��ات دولتی به صورت ترک هایی بر دیوارها و س��قف 
هستیم که به مرور این ترک ها  عمیق تر می شود که بعضا سبب 
نگرانی هایی برای مردم منطقه دامنه شده است. وی با تاکید بر 
این نکته که از لحاظ فنی و مهندسی باید روشن شود که این 
ترک ها به چه دلیل ایجاد می شود، ادامه داد: باید مشخص شود 
که  آیا این ترک ها بر اثر تبعات بع��د از زلزله، تبعات رانش و یا 
فرونشستن منابع آب زیر زمین است که به احتمال زیاد طبق 
بررسی هایی که تا کنون انجام شده، این فرونشست مربوط به 
کاهش  منابع زیر زمینی است. استاندار اصفهان تصریح کرد: 
نکته قابل توجه  این اس��ت که به احتمال زیاد به دلیل کاهش 
منابع شدید آب زیر زمینی این اتفاق افتاده که در اصطالح به 
آن زلزله خفیف می گویند، اما نهایی ش��دن این امر بستگی به 
پَنل تخصصی  دارد که ظرف ده روز آینده مش��خص می شود.

وی ادامه داد: در این پَنل تخصصی، مشخص می شود که این 
حادثه بر اثر فرونشست است یا نه و در صورت اثبات این قضیه 

عملیات بازسازی منطقه جمع بندی می شود. زرگرپور اضافه 
کرد: در صورتی که محل فرونشس��ت زمین مش��خص شود، 
تصمیم جدید برای این شهر گرفته می ش��ود که آیا بازسازی 
صورت بگیرد یا تخلیه ش��ود. وی با بیان این که اکنون آماده 
بازسازی 3۲0 منزل خسارت دیده شهر دامنه هستیم، ادامه 
داد: تا اصل قضیه و محل اصلی این فرونشست مشخص نشود، 
نمی توانیم کاری را آغاز کنیم. استاندار اصفهان تاکید کرد: این 
اطمینان را به مردم دامنه می دهم که یکی از مسایل مهم فعلی 
مدیریت بحران، حل همین مساله شهر دامنه است، اما باید کار 

مهندسی و کارشناسی صورت گیرد.
 ش�هرداری بايد در میان مدت، مص�رف آب را به 

نصف مصرف فعلی برساند
وی به تامین آب در پارک جنگلی ناژوان اش��اره کرد و گفت: 
باید برای تامین آب این منطقه نیز فکری شود.زرگرپور اضافه 
کرد: ش��هرداری اصفهان باید در میان مدت، مصرف آب را به 
نصف مصرف فعلی برساند و از گونه های گیاهی کم آب بر و نیز 
روش های جدید و مدرن آبیاری استفاده کند. وی افزود: امکان 
تامین آب مورد نیاز ش��هرداری ممکن نیست و باید به صورت 
کوتاه مدت این معضل حل شود. استاندار اصفهان اضافه کرد: 
شهرداری در کوتاه مدت باید به سمتی برود که مشکل را حل و 
گونه های مختلفی را که نیاز به آب کمتری داشته باشد به کار 

برد. وی تاکید کرد: شهرداری  باید آب را به حداقل برساند. زیرا 
امکان این که میزان آب جدیدی را در اختیار بگذاریم، وجود 
ندارد و ش��هرداری باید مصرف فعلی را هم به حداقل برساند. 
زرگرپور تاکید کرد: البته تامین آب فعلی نیز از پساب ها،چاه ها 

و جمع آوری آب های س��طحی  
انجام می ش��ود، اما در شرایط 
فعلی آنچه در شهرهای دیگری 
همچون تهران انجام  می ش��ود 
استفاده از  گونه های کم آب بر 
است که استان اصفهان هم باید 
همی��ن کار را انج��ام دهد.وی 
میزان مصرف فعلی آب توسط 
شهرداری را دو هزار و ۷00 لیتر 
عنوان کرد و اف��زود: این میزان 
بسیار باالیی است، اما در در کل 
از منبع حوزه آب ریز زاینده رود 
اس��تفاده و در حوزه بیالن آبی 

این مقدار حساب می شود.
 درانتقال        آب محدوديت 

داريم
اس��تاندار اصفهان در بخش��ی 

دیگر از صحبت های خود به آب شرب اصفهان به عنوان سومین 
مساله مطرح شده اشاره کرد و گفت: ما در ارتباط انتقال آب با 
حجم آب مشکلی نداریم، اما در انتقال محدودیت داریم. وی 
افزود: ۱0/50 متر مکعب بر ثانیه انتقال آب به تصفیه خانه انجام 
می شود که پیش از این از آب چاه های فلمن استفاده می شد، 
اما  اکنون دیگر این امکان وجود ندارد و سه متر مکعب در ثانیه 
کسری آب داریم.زرگرپور در ادامه از حفر ۷5 حلقه چاه جدید 
در اس��تان اصفهان خبر داد و افزود: 45 حلقه از این چاه ها به 
بهره برداری رسیده است. وی توصیه کرد: شهروندان با توجه 
به نزدیک شدن فصل تابستان برای این که با قطعی و کسری 
آب مواجه نش��ویم، آب را صرفه جویی کنند. استاندار اصفهان 
همچنین بیان کرد: این صرفه جویی را از مراکز دولتی،آموزشی 
و پادگان ها آغاز می کنیم، اما برخورد جدی ما با افراد پر مصرف 

است و انتظار داریم شهروندان شرایط را درک کنند. 
وی گفت: فعال جیره بندی نداریم، اما خش��ک شدن چاه های 
 فلمن یعن��ی کمبود آب  و بخ��ش قابل توجه��ی از مردم باید

 صرفه جویی کنند.

استاندار اصفهان خبر داد :

آمادگی بازسازی 320 منزل مسکونی تخریب شده در دامنه 
هشدار دادستان برای پديده 
زمین خواری در بهارستان 

دادستان اصفهان گفت: در طول سه سال اخیر زمین هاو 
اراضی دولتی محور بهارستان حد و مرز مشخصی ندارد 
و باعث ش��ده که افراد س��ودجو و فرصت طلب نسبت به 
زمین خواری اقدام کنند و این مساله هرچه سریع تر باید 

حل و فصل شود. 
محمدرضا حبیبی در ش��ورای حفظ حق��وق بیت المال 
در اراض��ی و منابع طبیعی اس��تان اصفهان با اش��اره به 
ش��عار س��ال »اقتصاد، فرهنگ با عزم مل��ی و مدیریت 
جهادی« تالش تمامی دس��تگاه ها را در رسیدن به این 
امر مهم خواستار شد و اظهار کرد: هدف در سال جاری، 
شکوفایی بیشتر مسایل فرهنگی و اقتصادی کشور است 
که الزمه آن مدیریت جهادی تمامی مدیران با تالش و 

کار بیشتر است. 
وی در م��ورد اراض��ی دولتی و مل��ی اظهار ک��رد: کلیه 
دستگاه های دولتی نس��بت به حفظ و نگهداری اراضی 
دولتی کوشا باشند. دادس��تان اصفهان ثبت اراضی را از 
اهم اقدامات دس��تگاه های متولی اراضی دولتی دانست 
و تاکید کرد: دس��تگاه ها نس��بت به اراضی فاقد س��ند 
اقدام کنند.حبیبی  بر رفع مشکل اراضی دولتی واقع در 

بهارستان تاکید کرد.
مدی��ر ام��الک و حقوق��ی اداره کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان اصفهان نیز تع��داد زمین های دولت��ی واقع در 
حری��م ش��هرهای دارای س��ند مالکی��ت را ۱50 هزار 
هکت��ار عنوان ک��رد و گف��ت: ب��رای تک ب��رگ کردن 
 س��ندها هیچ گون��ه محدودی��ت ریال��ی نخواهی��م

 داشت.
حسین س��االری مقدم با تقدیر و تشکر از اداره کل ثبت 
اسناد اس��تان اصفهان در انجام ثبت س��ندهای مسکن 
مهر اس��تان اصفهان، تحویل اراضی ملی واقع در حریم 
 را به اداره کل راه و شهرس��ازی استان اصفهان خواستار

 شد.
گفتنی اس��ت در این جلس��ه مق��رر ش��د کارگروهی با 
محوری��ت اداره کل ثب��ت اس��ناد اس��تان و ب��ا حضور 
دس��تگاه های مرتبط تش��کیل و توس��ط این کار گروه، 
تمامی اراضی دولتی فاقد س��ند بررس��ی و در کم ترین 
 زمان نس��بت به س��ند دار ش��دن ای��ن اراض��ی اقدام

 شود.
 همچنین مقرر ش��د جهت حفظ محدوده پارک ناژوان 
ش��هرداری اصفهان، ضمن خ��ودداری از صدور هرگونه 
پروانه، از س��اخت و س��از و تغییر کاربری در این منطقه 

جلوگیری کند.

 در صورتی که محل 
فرونشست زمین 

مشخص شود، 
تصمیم جديد برای 

اين شهر گرفته 
می شود که آيا 

بازسازی صورت 
بگیرد يا تخلیه شود
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مفاد آرا
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  2253هيات 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين  ماده 13  و  قانون   3 ماده  آگهي موضوع 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012004016 شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
 3793 شناسنامه  بشماره  قربانعلي  فرزند  خاني  رضا  آقاي  متقاضي 
صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 195.88 مترمربع  بر روی  
پالك 5 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي 

بهرامعلی خوانساری محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012004013  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مجيد مريدي فرزند رضا بشماره شناسنامه 14 صادره 
از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 200 مترمربع   مفروز و مجزي 
مالك  از  در  رزوه خريداري  واقع  اصلي    از60  فرعي  از پالك5  شده 

رسمي آقاي علی عروجی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012004010 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  مطلب  فرزند  دادي  اله  مرتضي  آقاي  متقاضي 
 260 مساحت  به  خانه   باب  يك  در  چادگان  از  صادره   5750015394
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از62 اصلي  خريداري از 

مالك رسمي آقاي    مطلب اله دادی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012004007 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي غالمعلي قراداغي فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 3196 
صادره از داران در يك باب خانه به مساحت 191 مترمربع بر روی  پالك 
5 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي وراث علی 

يادگاری  محرز گرديده است.
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139260302012004004 هيات 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي نورمحمد مؤمني فرزند علي بشماره شناسنامه 205  در 
از  و مجزي شده  مفروز  مترمربع   به مساحت 266.30  باب خانه   يك 
پالك3 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي سيد اسماعيل موسوی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012004001 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي فتح اله احمدي فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 3296 
در يك باب خانه به مساحت 439.86 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 1  فرعي از 64اصلي   واقع در  چادگان خريداري از مالك رسمي 

وراث  نعمت اله  احمدی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003998 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي فتح اله احمدي فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 3296 
در يك باب خانه   به مساحت 154.83 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

ورثه نعمت اله احمدی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003995 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم زهرا جديدي فرزند علي بشماره شناسنامه 236 در يك 
باب چهارديواری به مساحت 277.60 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي 

هاشم شاهسوندی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003992 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم زهرا جديدي فرزند علي بشماره شناسنامه 236  در يك 
باب خانه  به مساحت 217.50 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي هاشم 

شاهسوندی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003989 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
اله بشماره شناسنامه  متقاضي خانم مريم نوري قرقري فرزند حشمت 
343  در يك باب  چهار ديواری به مساحت 48 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي يونس بهمن زياری محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003986 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  بهمن  فرزند  دوتوئي  اسماعيلي  داود  آقاي  متقاضي 
250 در يك باب خانه  به مساحت 48 مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك1 فرعي از62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك   آقاي 

خداداد جعفری محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003982 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضي خانم مريم نوري قرقري فرزند حشمت اله بشماره شناسنامه 
343  در يك باب  چهار ديواری به مساحت 32 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از62 اصلي  واقع درسمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي  خداداد جعفری محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003983 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  بهمن  فرزند  دوتوئي  اسماعيلي  داود  آقاي  متقاضي 
250  در يك باب  چهار ديواری به مساحت 405/43 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از 

مالك   آقاي جوانشير چراغی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003976 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  بهمن  فرزند  دوتوئي  اسماعيلي  داود  آقاي  متقاضي 
250  در يك باب خانه  به مساحت185/88 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي   واقع در سمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي مسعود عليقليان محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   139260302012003958هيات  شماره  راي  برابر 

رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
 3011 شناسنامه  بشماره  حيدر  فرزند  کريمي  غالمعلي  آقاي   متقاضي 
صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 198 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان خريداري از 

مالك رسمي آقاي علی هاشمی  محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003927 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حسين انالوئي فرزند ميرزا مالك بشماره شناسنامه 12 در 
يك باب خانه  به مساحت 299.75 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

ميرزا محمد احمدی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003924 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  حسينعلي  فرزند  حسينخاني  داود  آقاي   متقاضي 
22  در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 374/48 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62 اصلي  واقع در 
محرز  حسينخانی  حسينعلی  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  سمندگان 

گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003921 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  احمدقلي  فرزند  چادگاني  بيات  مريم  خانم  متقاضي 
109 درسه دانگ مشاع ازششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 374/48 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در 
آقاي حسين علی حسيخانی محرز  از مالك رسمي  سمندگان خريداري 

گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012003918  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
محسن  سيد  فرزند  مياندشتي  موسوي  اله  نبي  سيد  آقاي   متقاضي 
بشماره شناسنامه 1795 در يك باب خانه  به مساحت 196.48 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از149 اصلي  واقع در مياندشت 
خريداري از مالك رسمي آقاي سيد محسن موسوی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003915 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
محسن  سيد  فرزند  مياندشتي  موسوي  اله  روح  سيد  آقاي  متقاضي 
مترمربع   به مساحت 196.12  باب خانه   در يك  بشماره شناسنامه 16 
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي   واقع در مياندشت 
خريداري از مالك رسمي آقاي سد محسن موسوی  محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003912 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  محمدصادق  فرزند  عالئي  قربانعلي  آقاي  متقاضي 
1020 در يك باب خانه   به مساحت 364.70 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 202 اصلي  واقع در ششجوان خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد علی اعالئی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003930 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضي آقاي  علي کياني فرزند کرمعلي بشماره شناسنامه 1535 در 
يك باب خانه  به مساحت 162.88 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
12 فرعي از12 اصلي  واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي يداله 

دادگستر محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003933  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  محمدتقي  فرزند  داراني  شريفي  محمدعلي  آقاي  متقاضي 
شناسنامه 301 در يك باب خانه  به مساحت 132.63 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي   واقع در  داران خريداري از 

مالك رسمي آقاي سيد عزت اله مصطفوی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003936 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 

مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  محمدتقي  فرزند  داراني  شريفي  محمدرسول  آقاي  متقاضي 
شناسنامه 15 در يك باب خانه  به مساحت 258.63 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 12 فرعي از12 اصلي   واقع در  داران خريداري از 

مالك رسمي آقاي سيد عزت اله مصطفوی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003939 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  محمدمهدي  فرزند  داراني  شريفي  محمدتقي  آقاي  متقاضي 
شناسنامه 1786  در يك باب خانه  به مساحت 182.36 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك12 فرعي از12 اصلي   واقع در داران خريداري از 

مالك رسمي آقاي سيد عزت اله مصطفوی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003942 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم گلرخ حسيني آخوره سفالئي فرزند علي بشماره شناسنامه 
64 در يك باب خانه  به مساحت 342 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 308 فرعي از 205 اصلي    واقع در  افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي  محمد رضا فرح بخش محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003948. هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  اله  حجت  فرزند  اسكندري  نسرين  خانم  متقاضي  
6102 در يك باب خانه   به مساحت 80.17 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك 

رسمي آقاي  علی احمدی محرز گرديده است.
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139260302012003945 هيات 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 

مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي ابوالفضل شاهسوند فرزند ميرزامحمود بشماره شناسنامه 
28 در يك باب خانه به مساحت 420.70 مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك 49 فرعي از205 اصلي  واقع درافوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي جعفر شاهسوندی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003961 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
 82 شناسنامه  بشماره  نجف  فرزند  ابراهيمي  يوسفعلي  آقاي  متقاضي 
صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 1370.18 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از 

مالك رسمي آقاي عبد المحمد بيات محرز گرديده است.
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139260302012003964 هيات 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مرتضي کرمي فرزند علي بشماره شناسنامه 3763 در يك 
باب خانه  به مساحت 347.12 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

کرمی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003967 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
 86 شناسنامه  بشماره  اله  آيت  فرزند  عباسي  مهدي  آقاي   متقاضي 
صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 197.77 مترمربع پالك 
1 فرعي از 64 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي 
واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر کرمی محرز گرديده 

است.
برابر راي شماره 139260302012003970 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  آقامعلي  فرزند  جعفري  غالمحسين  آقاي  متقاضي 
3735 در يك باب خانه  به مساحت 217.76 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي رضا قلی طاهری محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003973 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  صنم طاهري مندرجاني فرزند هيبت اله بشماره شناسنامه 
535  در يك باب خانه  به مساحت 227.78 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك  1 فرعي از 66 اصلي  واقع در مندرجان خريداري از مالك 

رسمي آقاي  تيمور منوچهری محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003862 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  جعفر  فرزند  الهي  فيض  اميرحسين  آقاي   متقاضي 
باب  يك  از ششدانگ  مشاع  دانگ  چهارم  و  چهل  درپنج   1271380528
خانه به استثنای بهای ثمن اعيان به مساحت 551.62 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي   واقع در چادگان خريداري از 

مالك رسمي آقاي  عبد المحمد بيات محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003892 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مهرداد فيض الهي فرزند جعفر بشماره شناسنامه 3697  
درپنج چهل و چهارم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
551.62 مترمربع به استثنای بهای ثمن اعيان  مفروز و مجزي شده از 
مالك رسمي  از  واقع درچادگان خريداري  از64 اصلي    پالك 1 فرعي 

آقاي عبد المحمد بيات محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003890 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي  خانم بتول دائي گورتوني فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 
515  درسه دانگ و سه بيست و سوم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه  به مساحت 551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عبد المحمد 

بيات محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003887 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  محمدحسين  فرزند  الهي  فيض  ژيال  خانم  متقاضي 
به مساحت  باب خانه   از ششدانگ يك  دانگ مشاع  يازدهم  41  درسه 
از 64 اصلي  از پالك 1 فرعي  551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عبد المحمد بيات محرز 

گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003875 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
الهي فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه  متقاضي خانم مهين فيض 
مساحت  به  خانه   باب  يك  از ششدانگ  مشاع  دانگ  يازدهم  درسه   13
از 64 اصلي   551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عبد المحمد بيات محرز 

گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003872 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي منوچهر فيض الهي فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 
143  درشش يازدهم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 
551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64  اصلي  
واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عبد المحمد بيات محرز 

گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003869 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  محمود فيض الهي فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 
145  درشش يازدهم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 
551.62 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  
واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عبد المحمد بيات محرز 

گرديده است.
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139260302012003865 هيات 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي اکبر فيض الهي فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه 
96  درشش يازدهم دانگ مشاع از  يك باب خانه  به مساحت 551.62 
مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در 
چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عبد المحمد بيات محرز گرديده 

است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003894 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  مسعود فيض اللهي فرزند جعفر بشماره شناسنامه 3879  
درپنج چهل  و چهارم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به استثنای 
بهای ثمن اعيان  به مساحت 551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1  فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي عبد المحمد بيات محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003893  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضي آقاي  محمد فيض الهي فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1597 
درپنج چهل و چهارم دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه به استثنای 
بهای ثمن اعيان  به مساحت 551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي عبد المحمد بيات محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012003855 شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم نصرت نادي چادگاني فرزند مسيب بشماره شناسنامه 75 
در يك باب خانه  به مساحت 371.82 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي  آقا 

قلی عباسی محرز گرديده است
قانون  برابر راي شماره 139260302012003858 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي يوسفعلي اله دادي فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 6 
در يك باب خانه  به مساحت 293.12 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي اسداله صالحی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003852 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عليرضا حاتمي فرزند حيدر بشماره شناسنامه 220  در 
يك باب خانه  به مساحت 112.20 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1787 فرعي از12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي 

عيدی محمد بهارلومحرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003849 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  احمد  سيد  فرزند  داراني  حسيني  کاظم  سيد  آقاي  متقاضي 
شناسنامه 416  در يك باب خانه  به مساحت 478.88 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 11 اصلي  واقع در داران  خريداري از 

مالكيت رسمي خود متقاضی محرز گرديده است.
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139260302012003846 هيات 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي   خانم اعظم مباشري دمنه فرزند عيدي محمد بشماره شناسنامه 
28 در يك باب خانه  به مساحت 143.26 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك  251 فرعي از2 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي 

وراث  خانم محترم باقری محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003843 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  علي عسگري فرزند حسين بشماره شناسنامه 27  درسه 
مترمربع     451.88 مساحت  به  خانه   باب  يك  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
مفروز و مجزي شده از پالك 208 فرعي از2 اصلي   واقع در دامنه  خريداري 

از مالكيت رسمي  خود متقاضی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003840 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سيده 
مهتاب عبداللهي دمنه فرزند منير بشماره شناسنامه 3562 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب خانه   به مساحت 451.88 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 208 فرعي از2 اصلي   واقع دردامنه خريداري از مالكيت رسمي 

خود متقاضی  محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003837 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي قدرت 
اله شيخي داراني فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 135 در يك باب  مغازه  به 
مساحت 45.90 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 45 فرعي از11 اصلي 
واقع  داران خريداري از مالك رسمي آقاي ناصر رحيمی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003833 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
سيدرضا حسيني داراني فرزند سيد موسي بشماره شناسنامه 3384  در يك 
باب خانه  به مساحت 485.68 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 2 
فرعي از 11 اصلي  واقع در داران خريداري از مالكيت رسمي  خودش محرز 

گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003834 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
سياوش ميرزائي فرزند محمدصادق بشماره شناسنامه 9 صادره از چادگان 
در يك باب  مغازه به مساحت 42 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي حشمت اله اله 

دادی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003827 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس 
مقصودي افوسي فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 99 صادره از افوس 
از  در يك باب خانه  به مساحت 504.30 مترمربع بر روی  پالك 1 فرعي 
206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي باقر عاطفی محرز 

گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003809 هيات اول موضوع قانون تعيين 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
ابوالفتح مقصودي فرزند عبداله بشماره شناسنامه 14 صادره از افوس در 
از 206  بر روی پالك 1 فرعي  به مساحت 542.8 مترمربع   باب خانه  يك 
اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي عبد الحسين سلطانی 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012003824 شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  علي شريفي داراني فرزند ملك محمد بشماره شناسنامه 
71  در يك باب خانه  به مساحت 301.69 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 12/12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي  نصرت اله کالنتری محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003909 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه  آقا  امير  فرزند  داراني  محمد حيدري  آقاي  متقاضي 
238  در يك باب مغازه  به مساحت 26.14 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 9 فرعي از 11 اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي نعمت اله شيخ دارانی  محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003698 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
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اخبار کوتاهیادداشت

صعود ذوب آهن نوین
نتایج هفته ماقبل پایانی لیگ دسته 
 س��ه به صورت��ی رقم خ��ورد که تیم

ذوب آه��ن نوین با وج��ود دارا بودن  
قرعه اس��تراحت در این هفته، موفق 
ش��د به صورت مس��تقیم راهی لیگ 
دس��ته دوم ش��ود. تیم ای��ران جوان 
خورموج به عنوان یکی از رقبای اصلی 
تیم ذوب آهن نوی��ن در این بازی ها 
مقابل خیبر خرم آباد مغلوب ش��د تا شاگردان حسن حاج رسولی ها در 
تیم ذوب آهن نوین جشن صعود به لیگ دسته دوم را بر پا کند. در حال 
حاضر ذوب آه��ن در فاصله یک هفته به پایان بازی های امس��ال با ۳۹ 
امتیاز صدرنش��ین اس��ت و هر نتیجه ای که در هفته پایانی رقم بخورد 

تاثیری به حال ذوب آهنی ها نخواهد داشت.

تابش: برانکو تنها گزینه
 سپاهان نیست 

قائم مقام باشگاه سپاهان گفت: برانکو 
ایوانکوی��چ، تنها یک��ی از گزینه های 
سرمربیگری سپاهان در فصل آینده 
اس��ت. مس��عود تابش درب��اره بحث 
حضور برانکو ایوانکویچ در س��پاهان 
اظه��ار داش��ت: برانکو ه��م یکی از 
گزینه هایی است که شرایطش برای 
سرمربیگری سپاهان در فصل آینده 
مورد بررسی قرار گرفته، اما هنوز هیچ تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده 
است. وی افزود: عالوه بر برانکو گزینه های دیگری هم مطرح هستند و 
این مربی تنها گزینه باشگاه سپاهان نیست. البته حضور زالتکو کرانچار 
در سپاهان منتفی نشده و شرایط این مربی را هم برای ادامه همکاری 

در فصل جدید بررسی می کنیم.

کی روش تماشاگر ویژه می شود
سرمربی ۶۱ ساله تیم ملی فوتبال 
کش��ورمان یکی از تماشاگران ویژه 
دیدار الس��د قطر - ف��والد ایران در 
دوحه قطر خواهد بود. تیم فوتبال 
ف��والد خوزس��تان تنه��ا نماینده 
باقیمانده ای��ران در  لیگ قهرمانان 
آسیاست که قرار است چهارشنبه 
ش��ب در دور رف��ت از مرحله یک 
هش��تم نهایی این رقابت ها، در دوحه قطر به مصاف الس��د برود. بر 
اساس گزارش  منتشر شده در س��ایت »sacbee.com« این بازی 
یک تماشاگر ویژه به نام کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال 
کشورمان خواهد داش��ت که چهارشنبه ش��ب برای تماشای بازی 
قهرمان فصل ۹۳-۱۳۹2 لیگ برتر فوتبال ایران مقابل یاران رائول 
گونزالس به ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه خواهد رفت. این سایت 
آمریکایی از بختیار رحمانی و مه��رداد جماعتی به عنوان بازیکنان 
کلیدی فوالد یاد کرده که می توانند به صعود نماینده ایران به مرحله 
یک چهارم نهایی این رقابت ها کم��ک و جایگاه خود را همچنان در 

فهرست مورد نظر کارلوس کی روش حفظ کنند.

دستمزد  درخواستی کی روش و 
دستیارانش 4/5 میلیون دالر است 

علی کفاش��یان می گوید پرداخت 
 حق��وق درخواس��تی کارل��وس

کی روش از عهده فدراسیون فوتبال  
خارج اس��ت. علی کفاشیان رییس 
فدراس��یون فوتب��ال ک��ه در غرفه 
 فدراس��یون فوتبال در نمایش��گاه

بین المللی کتاب حضور پیدا کرده  
بود، در جمع خبرن��گاران گفت: به 
دنب��ال این هس��تیم ک��ه بهترین 
امکانات را ب��رای تیم ملی فراه��م کنیم. بنده به ش��خصه از اردوی 
آفریقای جنوبی و شرایط آن راضی بودم. امیدوارم در اردوی اتریش 
شرایط بهتر از این شود. او در واکنش به اعتراض ملی پوشان نسبت 
 به لباس تیم ملی گفت: لباس های تیم ملی بهترین جنس ش��رکت

 آل اش��پورت اس��ت و مش��کل خاصی ندارد. کس��ی به کیفیت آن 
اعتراضی نکرده. اگر تعداد آن کافی نبود، باید بگویم که لباس ها بر 
اس��اس س��فارش تدارکات تیم ملی تحویل داده شده است. رییس 
فدراس��یون فوتبال در مورد وضعیت کارلوس کی روش بعد از جام 
جهانی 20۱4 گفت: کی روش بهترین گزین��ه برای تیم ملی بعد از 
جام جهانی است. او درخواست افزایش حقوق 40 درصدی کرده که 
بر این اساس دستمزد او و دستیارانش4/5میلیون دالر خواهد شد که 
پرداخت آن از عهده ما خارج است؛ هر چند اولویت اول ما کی روش 
اس��ت و اگر بتوانیم از نظر مالی با او توافق کنیم، قطعا سرمربی تیم 
 ملی باقی خواهد ماند و اگر جواب او منفی باشد، به سراغ گزینه بعدی 
می رویم.کفاشیان با بیان این که تیم ملی در اتریش سه بازی تدارکاتی 
خواهد داشت، گفت: تیم واقعی ما در کشور اتریش مشخص خواهد شد. 

زیرا همه بازیکنان اصلی در آن اردو حضور دارند.

انتصاب پسر، انتخاب  قطر
روزنامه تلگراف انگلیس فاش کرد که 
پسر یکی از مقامات ارشد  فیفا  اندکی 

بع��د از انتخاب قط��ر به عنوان 
میزبان جام جهانی 2022، در 
یک��ی از بیمارس��تان ه��ای 

خصوصی این کش��ور اس��تخدام 
شده اس��ت. به گزارش این روزنامه، 
پیتر دهوگ فرزند میشل دهوگ عضو 
بلژیک��ی کمیت��ه اجرایی فیف��ا و از 
افسران پزشکی این فدارسیون است که در فوریه سال 20۱۱ از سوی 
یکی از جراحان بیمارستان اسپتار قطر پیشنهادی را برای شروع کار به 
عنوان ناظر جراحی در این بیمارستان دریافت کرد. میشل دهوگ یکی 
از 22 نفری ب��ود که در رای گیری ب��رای انتخاب روس��یه و قطر برای 
میزبانی دو ج��ام جهانی 20۱8 و 2022 ش��رکت داش��تند. از این رو 
پیشنهاد کار به پس��ر او آن هم س��ه ماه بعد از این رای گیری، ابهامات 
 بس��یاری را در مورد رابطه مقامات فیفا با کش��ورهای نام��زد میزبانی

 جام جهانی به وجود آورده است.

آموزش و پرورش، یک همکار نزدیک 
است

سجادي: اطالعات مراکز 
استعدادیابي ثبت شود 

مع��اون ورزش قهرمان��ي وزارت ورزش و جوانان گفت: 
علت وجود دفتر استعدادیابی، همان شناسایی و پرورش 
استعدادهای ورزشی کشور است. به دنبال آن بودیم که 
این مراکز در اس��تان ها فعال ش��وند. دکتر سید نصراهلل 
سجادی در سمینار هم اندیش��ی و برنامه ریزی فعالیت 
مراکز ورزش قهرمانی ۱0 استان منتخب کشور با اشاره 
به اهمیت اس��تعدادیابی در ورزش قهرمانی گفت: برای 
 این منظ��ور آیین نامه ها و دس��تور العم��ل هایی برای 
راه اندازی مراکز ورزش قهرمانی در زمینه اس��تعدایابی 
تدوین شد. سجادی ادامه داد: برای راه اندازی این مراکز 
ابتدا ۱0 اس��تان را که وضعیت نس��بتا مطلوبی داشتند 
 انتخاب کردی��م که در این راس��تا به رش��ته های پایه و 
پر مدال یا بعضی رش��ته های تیمی که در سطح قاره و 
جهان مطرح است، می پردازیم. معاون ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: هدف ما این است 
که ابتدا استعدادها شناسایی و مربیان و استعدادهای برتر 
در این مرکز پشتیبانی ش��وند تا بتوانند در مقاطع سنی 

مختلف در تیم های ملی قرار بگیرند. 
سجادی با مهم خواندن مستندسازی فعالیت ها در این 
مرکز گفت: کلیه اطالعات از فعالیت خود مرکز گرفته تا 
مربیان، استعدادها و همه آمار و ارقام باید ثبت و مستند 
شوند که در نهایت مشخص شود چه تعدادی به تیم های 
ملی توس��ط هر استان معرفی شده اس��ت. این اقدام در 
س��ال اول، می تواند پایه خوبی برای ادامه کار در س��ایر 

استان ها باشد. 
معاون ورزش حرف��ه ای و قهرمانی با بی��ان این که این 
کار به صورت آزمایش��ی ص��ورت می گی��رد و در ابتدا 
حتی با مشکالتی رو به رو خواهیم شد، گفت: مشکالت 
نبای��د باعث توقف کار ش��ود و در نشس��ت های دیگری 
 که برگزار می کنیم، مش��کالت و تجربی��ات باید مطرح 

شود. 
سجادی در پایان گفت: امروز ورزش قهرمانی مورد توجه 
مردم و مسؤوالن است و باید از فضای ورزش قهرمانی در 
سال جاری که سال شلوغی برای این حوزه است، استفاده 
کنیم. باید ای��ن را هم اضافه کنم ک��ه ورزش قهرمانی با 

کیفیت، مد نظر ما است. 

زاویه

6
انتصاب در ورزش فالورجان 

مراسم تودیع و معارفه رییس سابق و رییس جدید هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان فالورجان 
برگزار شد. در این بین از زحمات سلیمانی رییس قبلی هیات با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل به 

عمل آمد و حبیب قاسمی به عنوان رییس جدید معرفی شد.

 کارل��وس کی روش س��رمربی تی��م مل��ی فوتبال ای��ران در
گفت و گویی که توس��ط فدراس��یون فوتبال انجام ش��ده، به 

سواالت مختلف در مورد تیم ملی پاسخ داده است:

لطفا نظرتان را راجع به اردوی آفریقای جنوبی را 
بفرمایید.

از لحاظ کلی من درباره این اردو خوش��نود هستم. مخصوصا 
وقتی تعهد بازیکنانی را که در این اردو حضور داش��تند مورد 
بررسی قرار دادم، اشتیاق ، تعهد و نوع نگرش آنها فوق العاده 
بود که منجر به ارتقا بخشیدن سطح رقابتی در فضای این 
اردو شد. در این اردو ما به اهداف و مقصود خود رسیدیم. 
در اصل هدف ما قرار دادن بازیکنان داخلی مان در فضا و 
فرهنگ فوتبال آفریقایی و همینطور تمرکز بر روی ابعاد 
خاص فیزیک��ی، روحی و روانی بود. تمامی بررس��ی های 

انجام ش��ده ما حاکی از پیشرفتی ش��ایان بود. البته همین 
امر متاسفانه این حقیقت را به ما نش��ان می دهد که برخی از 
بازیکنان که به این اردو نیامدند و یا دیرتر به ما ملحق شدند، 
نتوانستند به اهداف طراحی شده برای اردوی افریقای جنوبی 

دست پیدا کنند.
آقای سرمربی آیا شما چهره های جدیدی از لیگ 

برتر ایران معرفی خواهید کرد؟
من باید بگویم که در حال حاضر بس��یار دشوار به نظر می آید 
که این اتفاق بیافتد. به این دلیل که لیگ ایران در 22 فروردین 
به اتمام رس��ید و بازیکنان در حال حاضر در تعطیالت به سر 
می برند. علت عدم حضور آنها در اردو یا این بود که من آنها را 
دعوت نکردم و یا دلیل دیگر که برای همگان روشن است که 
بعضی از باشگاه ها اجازه ملحق ش��دن بازیکنانشان را به تیم 
ملی ندادند. بسیار دشوار خواهد بود که بخواهیم اعتقاد داشته 
باش��یم بازیکنانی که نبودند، در حال حاض��ر از لحاظ ریتم و 
آمادگی در س��طح بازیکنانی قرار دارند که به اردوی آفریقای 
جنوبی آمدند. من به ش��ما بله یا خیر نخواهم گفت. پاس��خم 
این خواهد بود که بسیار دشوار است که این اتفاق بیفتد. ۱۳ 
 می )2۳ اردیبهش��ت ( مهلت پایانی برای ارسال لیست نهایی

 ۳0 نفره بازیکنان ما به فیفا خواهد بود و تا آن اعالم رس��می 
گزینه های من برای هیچکس بسته نیس��ت و همه گزینه ها 

باید تا 2۳ اردیبهشت ماه باز باشد.
آیا این حقیقت دارد ک�ه اردوی آفریقای جنوبی 

بیش از 400 هزار دالر هزینه داشت؟
تا جایی که من اطالع دارم، هزینه کلی ما اعم از محل اقامت، 

غذا، شستوش��وی البسه، 
ای��اب و ذهاب، باش��گاه 
بدنس��ازی و امکان��ات 
فوتبالی و همینطور چهار 
دی��دار تدارکات��ی 
ک��ه انجام 
دادی��م 

)بدون هی��چ هزینه ای برای فدراس��یون(، تقریب��ا ۱0۹ هزار 
دالر هزین��ه داش��ت. این قیمت ب��رای 2۱ روز باب��ت 47 نفر 
 هزینه بس��یار مناس��بی برای فدراس��یون فوتبال به ش��مار 
می آید. مطمئنا شما نمی توانید جزوی از تورنمنت جام جهانی 
 باش��ید و یا اعتقاد داشته باش��ید که تعهدات خود در راستای

  آماده س��ازی در ج��ام جهان��ی ب��رآورده می کنی��د، بدون 
س��رمایه گذاری مالی در این مسیر آماده س��ازی، هیچ شکی 
راجع به این مطلب نیست. اگر شما می خواهید به خوبی برای 
جام جهانی آماده باش��ید، هیچ راه فراری برای برآورده کردن 
این وظایف نیس��ت و باید منابع مالی در این راه هزینه ش��ود. 

ولی م��ی خواهم بار دیگر 
تاکید کنم که ما توانستیم 
از طری��ق یک س��ری از 
ش��خصی،  ارتباط��ات 
 ب��ار دیگ��ر 4 ب��ازی ب��ا 
 تی��م ه��ای ب��الروس، 
مونت��ه نگ��رو، آنگ��وال 
توباگ��و  ترنین��داد  و 
را ب��دون هی��چ گون��ه 
هزین��ه پرداخت��ی به آن 
فدراس��یون ها هماهنگ 

کنیم.
درباره برزیل به ما 
بگویید. آی�ا همه چیز 
آماده است؟ چه حسی 
نسبت به رقبای ایران 
داری�د؟ آی�ا اعتق�اد 

دارید که می توانیم به دور دوم صعود کنیم؟
مطمئ��ن کام��ال  نن��د  توا م��ی  م��ا  ه��واداران   بل��ه، 

 و آرام باش��ند. هم��ه چی��ز در برزی��ل آم��اده اس��ت 
 همانط��ور ک��ه م��ی دانی��د، م��ا ب��ا س��ه تی��م از برتری��ن 
تیم های جهان بازی خواهیم کرد و این یک چالش عظیم برای 

فوتبال ایران خواهد بود.
 بله من اعتق��اد و ایمان دارم که هر آن چیز ک��ه در قلب، روح 
و توان داریم باید انجام دهیم تا به بازیکنانمان کمک کنیم تا 
برای حضوری غ��رور آمیز و افتخاربرانگی��ز در مقابل حریفان 

مان آماده باشند. 
هس��تند  اف��رادی  گفت��م،  قب��ال   همانطورک��ه 
که می گویند صعود به دور دوم هدفی واقع گرایانه نیست، ولی 

همگی ما آزاد هستیم که در سر، رویا داشته باشیم. 
من معتقدم و همین طور می خواه��م بازیکنانم نیز این باور را 

داشته باشند که ما می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم. 
ما تنها به حمایت صحیح احتیاج داریم. حمایتی که حق ماست.

مخصوصا بعد از صعود به جام جهانی، باید بتوانیم برنامه های 
خود را بدون هیچ شک و شبهه ای پیاده کنیم. 

کی روش: بازی ایران – نیجریه برای ما فینال جام جهانی است 

هزینه اردوی آفریقا  109 هزار دالر شد
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اعزام 20 رشته
 به بازی های آسیایی 

دو مقام سومی حاصل 
کار سپاهانی ها

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در جریان بررسی  چگونگی حضور در 
بازی های آسیایی اینچئون، در مورد اعزام ورزشکاران 20 رشته به این دوره از 
بازی ها به توافق نهایی رسیدند. البته بررسی در مورد دیگر رشته ها برای اعزام 

شدن یا نشدن شان همچنان ادامه دارد. 
نهم دسامبر سال 20۱0 در جریان جلسه اجرایی شورای المپیک آسیا که به 
میزبانی مسقط برگزار شد، برگزاری هفدهمین دوره بازی های آسیایی در قالب 
4۳7 رویداد و ۳۶ رشته ورزشی )شامل 28 رشته المپیکی که در المپیک 20۱۶ 

برزیل هم برگزار می شود و 8 رشته غیر المپیکی( به تصویب نهایی رسید.
 اس��کیت، ورزش های صفحه ای )ش��طرنج، ش��یانگ چی و ویچی(، بیلیارد،

 دراگون بوت و رقص ورزشی که در بازی های آس��یایی قبلی بر گزار شدند، ۶ 
رشته ای بودند که از فهرست بازی های آس��یایی 20۱4 حذف شدند. ضمن 
 این که مقرر شد تیر و کمان رشته کامپاند هم برای نخستین بار در مسابقات 

تیر و کمان بر گزار شود.

در اولین روز از مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری در مواد پیست در 7 رشته 
مختلف، دوچرخه سواران تیم سپاهان اصفهان، دو مقام سومی کسب کردند. 
این مسابقات در پیست مجموعه ورزش��ی آزادی در 7 رشته مختلف از جمله 
 ۳ رش��ته اومینیوم )200 متر، دور امتیازی، اسکرچ( و 4 رشته )تیم اسپرین ،

 4 کیلومتر، کیرین، دور امتیازی( به میزبانی تهران برگزار  و نتایج آن اعالم شد. 
* رده بندی کلی رشته امینیوم  در روز اول: 

۱- حمید بیک خورمیزی از تیم پیشگامان کویر یزد با کسب 7 امتیاز 
2- محمد رضا ایمانی از تیم شهرداری تبریز با کسب 8 امتیاز 
۳- حسین ناطقی از تیم سپاهان اصفهان با کسب ۱0 امتیاز 

* در رشته تیم اسپرینت: 
۱- تیم پیشگامان کویر یزد 

2- تیم سنگ آهن بافق 
۳- تیم سپاهان اصفهان 

آث میالن فاتح دربی شهر میالن شد
حس��اس ترین دیدار هفته سی و شش��م لیگ فوتبال 
باش��گاه های ایتالیا بین دو تیم همشهری آث میالن و 
اینتر در ورزشگاه سن سیرو شهر میالن برگزار شد. قرمز 

و سیاه پوشان میالن به برتری یک بر صفر رسیدند.

اسلوبودان کواچ در  راه  ایران 
سرمربی صرب تیم ملی والیبال کش��ورمان در چند روز آینده به 
اردوی مردان والیبال ای��ران در کمپ تیم های ملی ملحق خواهد 
شد. اسلوبودان کواچ در چند سال حضورش در لیگ ایتالیا موفق 

به کسب عنوان بهترین مربی سری A۱ شده است.

فروش پیراهن جدید رئالی ها
 به نقل از »آس« مسؤوالن باش��گاه رئال مادرید در آستانه فینال لیگ قهرمانان 
باشگاه های اروپا، پیراهن جدید را طراحی کرده اند و با شعار»دهمین جام« آن را به 
فروش می رسانند. این پیراهن برای جشن قهرمانی احتمالی قوهای سپید توسط 

شرکت آدیداس طراحی شده است و 25 یورو هم قیمت دارد. 

در اصل هدف ما قرار 
 دادن بازیکنان 

داخلی مان در فضا 
و فرهنگ فوتبال 

آفریقایی و همینطور 
تمرکز بر روی ابعاد 

خاص فیزیکی، روحی و 
روانی بود

معرفی تیم های حاضر در جام جهانی 20۱4 برزیل

استرالیا و سومین حضور متوالی در جام جهانی و خاطره تلخ از ایران
تیم ملی اس��ترالیا در حالی س��ومین حض��ور پیاپی در 

 تجرب��ه می کند کهج��ام جهانی را 
گاه  هی��چ  نتوانس��ته اس��ت  
مرحل��ه  از 
ه��ی  و گر

صعودکند.
تیم مل��ی اس��ترالیا 

ک��ه از س��ال 200۶ به 
عضوی��ت کنفدراس��یون 

فوتب��ال آس��یا در آم��ده 
اس��ت، برای چهارمین در جام 

جهانی ش��رکت خواهد کرد. جام 
جهان��ی ۱۹74 آلم��ان اولین حضور 

استرالیایی ها در این مسابقات بوده که با 
دو شکس��ت برابر آلمان غربی و آلمان 

ش��رقی و تس��اوی 
براب��ر ش��یلی در 
مرحل��ه گروهی 

حذف شد.
اما پس از سال ۱۹74 ، استرالیا تا ۳2 سال بعد رنگ 

جام جهانی را ندید.
 در این بی��ن 7 ب��ار در مرحل��ه انتخابی 
نتوانس��ت جواز صعود به ج��ام جهانی را 
بگیرد. ش��اید تلخ ترین خاطره تاریخ 
فوتبال استرالیا تساوی 2 بر 2 برابر 
ای��ران در بازی برگش��ت پلی آف 
انتخاب��ی جام جهان��ی ۱۹۹8 
فرانس��ه باش��د؛ جای��ی که 
اس��ترالیا در ملبورن ابتدا با 
2 گل از ایران پی��ش افتاد و 
به لطف تس��اوی ی��ک بر یک 
 در ای��ران ج��واز صع��ود ب��ه 
جام جهانی را کسب می کرد، 
ام��ا دو گل عل��ی دای��ی و 
خ��داداد عزیزی ب��ازی را 
به تساوی کش��اند و در 
ای��ن  نهای��ت 
ن  ا ی��ر ا
ب��ود که 

ب��ه ج��ام 
ن��ی  جها

۱۹۹8 فرانسه صعود کرد.
اس��ترالیا که به »ساِکروس« مشهور اس��ت، در نهایت در سال 
200۶ پس از ۳2 س��ال به ج��ام جهانی صعود ک��رد. البته در 
دوره بع��دی یعنی جام جهان��ی 20۱0 آفریق��ای جنوبی هم 

حضور داشت.
این تیم همچنین ۳ بار در جام کنفدراس��یون ها حضور داشته 
اس��ت که بهترین عملکرد آنها در دوره ۱۹۹7 عربس��تان رقم 

خورد که نایب قهرمان شدند.
 اس��ترالیا 4 قهرمان��ی و2 نای��ب قهرمانی در ج��ام ملت های 
اقیانوس��یه داش��ته، اما از س��ال 200۶ که به کنفدراس��یون 
 فوتبال آس��یا پیوس��ته اس��ت، دیگر در آن رقابت ها ش��رکت

 نمی کند.
 در دوره جام ملت های آس��یا نیز یک عنوان نایب قهرمانی در 

کارنامه دارد.
 استرالیا در مقدماتی جام جهانی 20۱4 با تیم های ژاپن، اردن، 
عمان و عراق هم گروه بود ک��ه در نهایت با ۱۳ امتیاز به عنوان 
تیم دوم به عنوان یکی از 4 سهمیه مستقیم آسیا به جام جهانی 

صعود کرد.
 آنه��ا که در گلدان س��وم برای گ��روه بندی 
جام جهانی قرار داش��تند، در گ��روه دوم با 
تیم ه��ای اس��پانیا، هلند و ش��یلی هم گروه 
 شدند که البته گروه سختی برای آنها به شمار

می رود. 

»س��اِکروس« بر خالف ادوار گذش��ته در ترکیب خود دو، سه 
بازیکن نامی و مش��هور بیش��تر ن��دارد. بَِرد جون��ز دروازه بان 
لیورپول و میش��ل لنِگ��ر ب��ک دروازه بان بورس��یا دورتموند، 
همچنین مایل جدنیاک هافبک کریس��تال پ��االس و توماس 
روژیک مهاجم س��لتیک، از جمل��ه بازیکنانی هس��تند که در 
لیگ های معتبر اروپایی بازی می کنند و در جام جهانی احتماال 
 بازی برای اس��ترالیا را زیرنظر پوس��ته کوگلو، تجربه خواهند

 کرد.
 گفتنی است اس��ترالیا در اولین دیدار خود در جام جهانی روز

 2۳ خرداد به مصاف شیلی خواهد رفت. سپس روز 28 خرداد 
برابر هلند صف آرای��ی خواهد کرد و در آخری��ن دیدار مرحله 
گروهی باید روز 2 تیر به مصاف اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی 

برود.
خبرگزاری رویترز ترکیب اس��پانیا را در جام جهانی این گونه 

پیش بینی کرده است: 
دروازه بان ها: متیو راین، میشل لنگربک و برد جونز

مدافعان: کورتی��س گود، متیو اس��پیرانویچ، لوک ویلکش��ر، 
جیسون دیویدسون، ایوان فرانیچ و لوکاس نیل

هافبک ها: اولیور بوزانیچ، مارک برش��یانو، جیمز هالند، مایل 
جدنیاک، مارک میلیگان، داریو ویدوس��یچ، برت هولمن، آدام 

ساروتا و مت مک کی
مهاجمان: تی��م ِکیهیل، جوش ِکِندی، متیو لِک��ی، تامی اور و 

توماس روژیک
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حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مظاهر 
کرمي فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 4  در يك باب خانه  به مساحت 
225 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 221اصلي   واقع 
در خمسلو خريداري از مالك رسمي آقاي فتح اله شهيدی محرز گرديده 

است.
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139260302012003684 هيات 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  محمدحسين  فرزند  زالي  معصومه  خانم  متقاضي  
2036 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه   به مساحت 83/53 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 144 فرعي از11 اصلي   واقع در 
داران  خريداري از مالك رسمي آقاي  مجيد خان احمدی محرز گرديده 

است.
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139260302012003685 هيات 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمدعلي مهدوي گنجه فرزند امامقلي بشماره شناسنامه 
187  در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت83.53 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 144  فرعي از11 اصلي   واقع در  
داران خريداري از مالك رسمي آقاي مجيد خان احمدی محرز گرديده 

است.
برابر راي شماره 139260302012003729 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  اله  رحمت  فرزند  داراني  حسيني  مل  محمد  آقاي  متقاضي 
به مساحت 156 مترمربع  مفروز و  باب خانه   شناسنامه 158 در يك 
از  درداران خريداري  واقع  اصلي  از12  فرعي  پالك 29  از  مجزي شده 

مالك رسمي آقاي رحمت اله ملحسينی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003719 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي نوراله عبدالرحيمي فرزند امامقلي بشماره شناسنامه 23 
در يك باب خانه يك به مساحت 240/76 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك3 فرعي از 149 اصلي واقع درمياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي امير قلی عبد الرحيمی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003716 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي نوراله عبدالرحيمي فرزند امامقلي بشماره شناسنامه 23 
در يك باب خانه به مساحت 193.2 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك3 فرعي از149 اصلي   واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي امير قلی عبد الرحيمی  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012003750 شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  محمد  عيدي  فرزند  داراني  احمدي  اصغر  علي  آقاي  متقاضي 
شناسنامه 437  در يك باب خانه  به مساحت 154.82 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك12/12 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري 

از مالك رسمي آقاي  نصرت کالنتری محرز گرديده است.   
قانون  برابر راي شماره 139260302012003747 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  عيدي محمد احمدي داراني فرزند علي بشماره شناسنامه 
57  در يك باب خانه  به مساحت 389.83 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك12/12 فرعي از 12 اصلي واقع درداران خريداري از مالك رسمي 

آقاي  نصرت کالنتری محرز گرديده است.
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139260302012003744 هيات 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  ابراهيم  فرزند  داراني  حيدري  قدرت  آقاي  متقاضي 
2732 در يك باب خانه به مساحت 95.62 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 11/11 فرعي از 11 اصلي واقع در داران  از مالكيت  رسمي خود 

متقاضی  محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003741 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  حيدر محمدي تخماقلو فرزند مجتبي بشماره شناسنامه 
 237 مساحت  به  خانه   باب  يك  در  مياندشت  و  بوئين  از  صادره   17
واقع  اصلي   از 149  فرعي   3 از پالك  و مجزي شده  مفروز  مترمربع  
محرز  ابراهيم شجاعی  آقاي   مالك رسمي  از  خريداري  مياندشت  در  

گرديده است.
 برابر راي شماره 139260302012003738 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محسن ترکيان آشجردي فرزند آيت اله بشماره شناسنامه 
1191  درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 299.32 
مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي   واقع در 
آشجردخريداري از مالك رسمي آقاي بشير کيماسی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003735 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  ناصرقلي  فرزند  آشجردي  رحيمي  صنم  خانم  متقاضي  
شناسنامه 12 درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 
956.90 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع 
آقاي بشير کيماسی محرز گرديده  از مالك رسمي  درآشجردخريداري 

است.
 برابر راي شماره 139260302012003732 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  مرتضي آقائي فرزند محمد بشماره شناسنامه 3693  در 
يك باب خانه  به مساحت 234 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از62 اصلي   واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

حسين اله دادی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003726 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه  فرزند صفرعلي  داراني  مهين سليمي  خانم  متقاضي 
139 در يك باب خانه  به مساحت 163.37 مترمربع   مفروز و مجزي 
از مالك  از 12 اصلي  واقع درداران خريداري  از پالك 29 فرعي  شده 

رسمي آقاي  نوراله شفيعی محرز گرديده است.
قانون  برابر راي شماره 139260302012003688 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  نصراله احمدي داراني فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 
5  در يك باب  مغازه به مساحت 8.6 مترمربع    مفروز و مجزي شده از 

پالك 372 فرعي از 11 اصلي  واقع درداران  خريداري از مالك رسمي 
آقاي صفر علی احمدی محرز گرديده است.

قانون  برابر راي شماره 139260302012003691 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي نصراله احمدي داراني فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 
5  در يك باب مغازه به مساحت 20.49 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 372 فرعي از 11 اصلي   واقع درداران خريداري از مالك رسمي 

آقاي صفر علی احمدی محرز گرديده است.
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139260302012003694 هيات 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي سليمان قريبي فرزند بهزاد بشماره شناسنامه 1528 در 
يك باب خانه  به مساحت 164.53 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
از مالك رسمي  از 12 اصلي   واقع درداران خريداري  پالك 29 فرعي 

آقاي محمد رضا سليمی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003701 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  اله  رحمت  فرزند  داراني  حسيني  مل  اصغر  آقاي  متقاضي 
 156 مساحت  به  خانه   باب  يك  در  داران  از  صادره   160 شناسنامه 
مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 3199 فرعي از12 اصلي   واقع 
محرز  ملحسينی  اله  رحمت  آقاي    رسمي  مالك  از  خريداري  درداران 

گرديده است.
 برابر راي شماره 139260302012003707 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي منصور مريدي منصوريه فرزند رضا بشماره شناسنامه 
171 در يك باب خانه  به مساحت 190 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 5 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي 

علی عروجی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003710 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي صادق هادي چادگاني فرزند يوسفعلي بشماره شناسنامه 
3960 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 180/29 مترمربع 
بر روی پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع درسمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي نياز علی عباسی  محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003713 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي   ناصر مريدي منصوري فرزند رضا بشماره شناسنامه 
73 در يك باب خانه   به مساحت 150 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 6 فرعي از 60 اصلي   واقع دررزوه خريداري از مالك رسمي آقاي 

رضا صالحی و غيره  محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003791 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه  درويش  فرزند  بوئيني  آقاي حسن شفيعي  متقاضي 
2957  در يك باب خانه  به مساحت 372.6 مترمربع  مفروز و مجزي 
از مالك  شده از پالك 1 فرعي از200 اصلي  واقع در بوئين خريداري 

رسمي آقاي امير طهماسبی محرز گرديده است.
 برابر راي شماره 139260302012003794 هيات اول  موضوع قانون 

رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مجتبي شريفي داراني فرزند محمد بشماره شناسنامه 159 
در يك باب خانه به مساحت 193.24 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 12/12 فرعي از 12 اصلي   واقع درداران خريداري از مالك رسمي 

آقاي  مختار سوادکوهی محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003797 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  علي ميرزائي فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 10 در 
يك باب خانه  به مساحت 127.59 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
12/12 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي وراث  

ميرزا حسن دادگستر محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139260302012003799 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه  فرزند حسين  بوئيني  زالي  ابوالقاسم  آقاي  متقاضي 
1975 در يك باب خانه  به مساحت 309 مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك  1 فرعي از 200  اصلي  واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي 

آقاي احمد مرتضائ محرز گرديده است.

برابر راي شماره 139260302012003812 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي رضا رفيعي فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 3 صادره 
از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به مساحت 148.5 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك 4 فرعي از149 اصلي  واقع در  مياندشت خريداري 

از مالك رسمي آقاي جعفر رافعی محرز گرديده است.

قانون  برابر راي شماره 139260302012003815 هيات اول  موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  اله  هيبت  فرزند  آشجردي  ترکيان  اله  آيت  آقاي  متقاضي 

شناسنامه 25  درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 
350 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع 
در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي هيبت اله ترکيان محرز گرديده 

است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012003818 شماره  برابرراي 
فاقدسندرسمي  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقردرواحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي ده باشي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 1898 
دريك باب خانه به مساحت 180 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 

آقاي حسين  ازمالك رسمي  از 64 اصلي درچادگان خريداري  فرعي   1
عزيزی محرزگرديده است.

قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012003821 شماره  برابرراي 
فاقدسندرسمي  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقردرواحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  اسدمؤمني آشجردي فرزند تيموربشماره شناسنامه 612 
شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   271.98 مساحت  به  خانه   باب  دريك 
ازپالك 1 فرعي از 8 اصلي واقع درآشجرد خريداري ازمالك رسمي آقاي 

تيمورمومنی محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012003901 شماره  برابرراي 

رسمي  فاقدسند  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه 180  قلي  احمد  فرزند  نادي  اله  فيض  آقاي  متقاضي 
دريك باب  ساختمان به مساحت 514.65 مترمربع   مفروز ومجزي شده 
ازپالك 5 فرعي از 62 اصلي  واقع درسمندگان خريداري ازمالك رسمي 

آقاي محمدآقائی  محرزگرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012003904 شماره  برابرراي 
فاقدسندرسمي  وساختمانهاي  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقردرواحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي غالمرضا نادي فرزندمحمدبشماره شناسنامه 3248 دريك 
پالك  از  شده  مجزي  مفروزو  مترمربع   360.88 مساحت  به  خانه  باب 
آقاي  رسمي  ازمالك  خريداري  درچادگان  واقع  اصلي   64 از  فرعي   1

محمودميرزائی محرز گرديده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي مي 
متقاضي  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتي  شود 
مدت  به  آگهي  انتشاراولين  توانندازتاريخ  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
مذکوروعدم وصول  مدت  انقضاي  درصورت  است  نمايند.بديهي  تقديم 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.         
تاريخ انتشار نوبت اول :  1393/2/1                

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1393/2/16  
محمدسلمانی-رئيس ثبت فريدن

مفاد آراء 
2232 شماره 103/93/20/57آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه 

قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات  صادره  آراء  برابر 
امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر   رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
گرديده  محرز  متقاضيان  معارض  بال  و  مالكانه  تصرفات  فريدونشهر  
به  زير  شرح  به  تقاضا  مورد  امالك  و  متقاضيان  مشخصات  لذا  است 
در  ميشود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولين  انتشار  تاريخ  از  ميتوانند  باشند  داشته 
رسيد  اخذ  از  پس  و  تسليم  محل  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض 
، ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضايی تقديم نمايند . 
1- برابر رای شماره 139260302013002456 هيات اول موضوع قانون 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين 
مالكانه بال  ثبت ملك فريدونشهر تصرفات  ثبتی حوزه  مستقر در واحد 
معارض متقاضی آقای جهانگير يبلوئی فرزند حيدر بشماره شناسنامه 
87 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 290 متر مربع 
فرعی   1 پالك  از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی   223 از  فرعی   69 پالك 
انبار ) محله سنگباران ( فريدونشهر  از 223 اصلی واقع در شهر برف 

خريداری از مالك رسمی آقای علی رضا يبلوئی محرز گرديده است 
2- برابر رای شماره 139260302013002616 هيات اول موضوع قانون 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين 
مالكانه بال  ثبت ملك فريدونشهر تصرفات  ثبتی حوزه  مستقر در واحد 
شناسنامه  بشماره  شنبه  فرزند  حسامی  ايرج  آقای  متقاضی  معارض 
1560 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 123.20 متر 
مربع پالك 2249 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 9 
آقای  رسمی  مالك  از  خريداری  فريدون  در  واقع  اصلی   237 از  فرعی 

محمد علی رستمی آخوره عليائی  محرز گرديده است 
3- برابر رای شماره 139260302013002617 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فريدونشهر تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضی خانم هاجر مشايخی نيا فرزند راه خدا بشماره شناسنامه 306 
به مساحت 347.70 متر مربع  باب خانه  از فريدونشهر در يك  صادره 
پالك 16 فرعی از 19 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 19 اصلی واقع 
آقای  رسمی  مالك  از  خريداری  شهر  فريدون  آباد   اسالم  درروستای 

محمد علی رضائی  محرز گرديده است 

4- برابر رای شماره 139260302013002628 هيات اول موضوع قانون 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فريدونشهر تصرفات مالكانه بال 
معارض متقاضی آقای محمد صادق بهارلوئی فرزند لطف اله  بشماره 
شناسنامه 43 صادره از فريدن در يك باب خانه به مساحت 39.60 متر 
مربع پالك 70 فرعی از 223 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی 
انبار ) محله سنگباران ( فريدونشهر  از 223 اصلی  واقع درشهر برف 

خريداری از مالك رسمی آقای لطف اله بهارلوئی  محرز گرديده است 

5- برابر رای شماره 139260302013002634 هيات اول موضوع قانون 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين 
مالكانه  تصرفات  فريدونشهر  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
ابوالقاسم   بشماره  فرزند  آقای يوسف  رحيمی  متقاضی  بال معارض 
شناسنامه 137 صادره از فريدن در يك باب مغازه  به مساحت 27.40 
متر مربع پالك 2255 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 
118 فرعی از 237 اصلی  واقع درفريدونشهر خريداری از مالكين رسمی 

آقايان محمد رحيمی و حيدر اسفنانی   محرز گرديده است 
6- برابر رای شماره 139260302013002635 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فريدونشهر تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضی آقای يوسف  رحيمی فرزند ابوالقاسم   بشماره شناسنامه 137 
صادره از فريدن در يك باب خانه   به مساحت 189.50 متر مربع پالك 
2254 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 117و118 فرعی 
از 237 اصلی  واقع درفريدونشهر خريداری از مالك رسمی آقايان محمد 

رحيمی و حيدر اسفنانی    محرز گرديده است 
7- برابر رای شماره 139260302013002641 هيات اول موضوع قانون 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين 
مالكانه بال  ثبت ملك فريدونشهر تصرفات  ثبتی حوزه  مستقر در واحد 
معارض متقاضی آقای غريب شاهرخی فرزند قلی    بشماره شناسنامه 
396 صادره از فريدونشهر  در يك باب خانه   به مساحت 69.70 متر 
مربع پالك 2363 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 1 
فرعی از 238 اصلی  واقع درفريدونشهر خريداری از مالك رسمی آقای 

حياتقلی باتوانی آخوره عليائی     محرز گرديده است 

8- برابر رای شماره 139260302013002642 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فريدونشهر تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضی آقای حسن چيانی فرزند جعفر قلی     بشماره شناسنامه 55 
صادره از فريدونشهر  در يك باب خانه   به مساحت 125.50 متر مربع 
پالك 374 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 2 فرعی از 
231 اصلی  واقع در وحدت آباد فريدونشهر  خريداری از مالك رسمی 

آقای حسينقلی جعفری     محرز گرديده است 

بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 

 : دوم  نوبت  انتشار  تاريخ  دوشنبه   93/2/1  : اول  نوبت  انتشار  تاريخ 
93/2/16 سه شنبه 

محسن مقصودی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدنوشهر

مزایده مال غیر منقول 

پرونده  شماره   9310110371800006  : نامه  شماره   2393 
: 920590 اجرای احكام  بايگانی شعبه  : 9209980350801139 شماره 
مدنی  شعبه هشتم دادگاه عمومی ) حقوقی ( اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزايده ای در خصوص پرونده اجرائی کالسه 920590ج 8 جلسه مزايده 
موضوع  نمايد  برگزار   9 الی   8 ساعت  شنبه  يك  روز   93/3/4 مورخه 
 14 بخش   67/381 ثبتی  پالك  فروش  دستور  از  است  عبارت  مزايده 
ثبتی اصفهان به آدرس خيابان ملك شهر خ مفتح خ ناصر خسرو کوچه 
سينا گلبرگ 2 ده متری سينا ته ده متری دست چپ درب سوم که در 
دو طبقه می باشد که توسط خوانده اجاره داده شده است حسب قرار 
داد اجاره  ارائه شده قرار داد اجاره  به مدت يك سال بوده و مورخه 
92/2/5 الی 93/2/5 به مدت يك سال به مبلغ پيش پرداخت 60 ميليون 
آقای  مستاجر  است  شده  داده  اجاره  ريال  ميليون  يك  ماهيانه  و  ريال 
پرونده  باشد خواهان  می  محل  در  کماکان  که  باشد  می  قاسمی  فرهاد 
به  چيگانی  کاظمی  آقای حسين  خوانده   ، چيگانی  کبری شهبازی  خانم 
آدرس خيابان ملك شهر خ مفتح خ ناصر خسرو کوچه سينا گلبرگ 2 ده 
متری سينا ته ده متری دست چپ درب سوم مزايده از قيمت کارشناسی 
شروع گرديده و فرد يا افردای برنده مزايده می باشند که باالترين قيمت 
باشند  داشته  همراه  را  کارشناسی  مبلغ  درصد  ده  و  نمايد  پيشنهاد  را 
خ شهيد  نشانی  به  اصفهان  استان  دادگستری  کل  در ساختمان  مزايده 
هشتم  شعبه  دفتر   315 اتاق  سوم  طبقه  دادگستری  ساختمان  نيكبخت 
دادگاه حقوقی اصفهان برگزار می گردد طالبين خريد می توانند 5 روز 
قبل از مزايده با هماهنگی اين اجرا از محل بازديد نمايند محل طبق نظر 
کارشناس بدين شرح می باشد يك باب منزل دو طبقه صد در صد ساخت 
و دورچينی روی سقف به ارتفاع دو متر با آجر با ساختمانی از سقف 
تيرچه بلوك و ديوار آجری که داخل ديوار و ديوار های اجری که داخل 
ديوار های طبقه همكف گچ پرداختی و نقاشی شده و آشپزخانه  اپن و 
دارای   و  گرديده  کاشی  ديوار  بدنه  سراميك  کف  و  بهداشتی  سرويس 
کابينت فلزی و آبگرمكن ديواری يك خوابه و درب داخلی چوبی و درب 

پنجره خارجی پروفيل فلزی شيشه خور می باشد  منزل مذکور دارای دو 

درب ورودی يكی برای طبقه باال و يكی برای طبقه همكف می باشد که ارتباط 
دستگاه پله با طبقه همكف به وسيله نئوپان گرفته شده است و طبقه اول مثل 
همكف ولی نقاشی نشده و کابينت آشپزخانه وآبگرمكن ندارد و سرويسهای 
بهداشتی آن درب ورودی ندارد و نمای شمالی ساختمان انجام نگرديده و 
دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد سيستم گرمايشی بخاری گازی و 
سرمايشی کولر آبی است منزل مذکور دارای  دو جلد سند مالكيت سه دانگ 
مشاعی به شرح زير می باشد مساحت عرصه طبق طبق سند مالكيت 75/63 
متر مربع و مساحت کل زير بنا 155 متر مربع می باشد بنا بر مراتب فوق و 
با توجه به موقعيت محل و نوع ساخت و قدمت آن ارزش شش دانگ عرصه 
 1020000000 مبلغ  به  جمعا  متعلقات  و  اشتراکات  کردن  لحاظ  با  اعيان  و 
 ريال ) يكصد و دو ميليون تومان ( به قيمت پايه مزايده ارزيابی و اعالم نظر
 می گردد . م الف 2525مدير اجرای احكام شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رای 

 92/11/30 1740بتاريخ  دادنامه  شماره   1024-92: پرونده  کالسه   2391
اکبر   : خواهان  بهارستان  اختالف  حل  شورای  46ح  شعبه  رسيدگی  مرجع 
هاشمی  مينو  کوچه  نفيس  خ  اتابك  تهران   : نشانی  محمودی  شيخ  رئيسی 
خوانده : رحيم دليخون مجهول المكان خواسته : مطالبه هفده ميليون و چهار 
صد هزار ريال اجور معوقه و تسويه قبوض گردشكار : پس از ارجاع پرونده 
نظريه  اخذ  و  قانونی  تشريفات  و طی  فوق  بكالسه  آن  ثبت  و  اين شعبه  به 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت 
اکبر  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای  نمايد  می  رای  بصدور 
مبلغ  مطالبه  بخواسته  دليخون  رحيم  آقای  بطرفيت  محمودی  شيخ  رئيسی 
تاريخ  از  اجور معوقه  ماه  بابت شش  ريال  ميليون و چهار صد هزار  هفده 
92/1/20 لغايت 92/7/13 و مبلغ هفتصد و سه هزار ريال بابت تسويه حساب 
قبوض مصرفی و مبلغ پنج ميليون ريال بابت خسارات وارده به ساختمان 
و هزينه های دادرسی جمعا بمبلغ بيست و سه ميليون و يكصد و سه هزار 
ريال بدين شرح که خواهان اظهار داشته آپارتمان خود را واقع در بهارستان 
محله 6 خيابان طوبی پالك 577 از قرار ماهيانه دو ميليون و نهصد هزار 
ريال کرايه و مبلغ ده ميليون رهن از تاريخ 91/9/22 الی 92/9/22 بخوانده 
کرايه دادن ليكن نامبرده مبلغ هفده ميليون و چهار صد هزار ريال بابت اجور 
بابت تسويه  معوقه  بدهكار شده و همچنين مبلغ هفتصد و سه هزار ريال 
حساب قبوض تلفن و گاز و برق بدهكار گرديده که توسط بنده پرداخت و 
قبوض پرداختی ارائه گرديده و همچنين مبلغ پنج ميليون ريال بابت خسارات 
وارده به ساختمان بدهكار ميباشيدعليهذا شورا با بررسی اوراق و پرونده 
مدارك ارائه شده و نظر باينكه با وصف ابالغ قانونی ) نشر آگهی ( در جلسه 
رسيدگی حضور بهم نرسانيده و اليحه ای در دفاع از خود به شعبه ارسال 
به صحت تشخيص  را مقرون  استحقاق خواهان  و  ادعای مطروحه  نداشته 
بر  مدنی حكم  دادرسی  آئين  قانون  مواد 198و515و519و522  به  و مستند 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هفده ميليون و چهار صد هزارريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ هفتصد و سه هزار ريال بابت قبوض پرداختی توسط 
خواهان و مبلغ دويست هزار ريال بابت هزينه های دادرسی و تاخير تاديه 
اززمان تقديم دادخواست لغايت وصول محكوم به در حق خواهان صادر و 
اعالم می نمايد و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبنی بر خسارات وارده 
بخواسته  نسبت  مدرکی  و  دليل  هيچگونه  خواهان  باينكه  نظر  به ساختمان 
خود به شعبه ارائه ننموده شورا قرار رد دعوی صادر و اعالم می نمايد رای 
صادره غيابی  است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
شورا وو سپس ظرف همين مدت قابل تجديد نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد .
قاضی شورای حل اختالف شعبه 46 حوزه قضايی بهارستان 

ابالغ وقت رسیدگی

ملكيان  مصطفی  خواهان   93-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   2395
دادخواستی مبنی بر مطالبه پانزده ميليون ريال وجه چك و خسارت تاخير 
تاديه  به طرفيت عالمه وردانی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
93/3/17 ساعت 16/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
ريو  روبه  ارباب  اول  درخيابان سجاد  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی  از 
مدرسه نيلی پور- جنب ساختمان صبا - پالك 57 کد پستی 8165756441  
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود  مدير دفتر شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان 



امام صادق ) علیه السالم( فرمود:
ایجاد وحدت هنگام پیدایش اختالف، و تباهی امت و نزدیک 
کردن آنها در هنگام جدائی، صدقه ایست که خداوند آن را 

دوست دارد.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

حرف مفت
زماني كه ناصر الدين ش��اه دستگاه 
تلگراف را به اي��ران آورد و در تهران 
نخس��تين تلگ��راف خان��ه افتتاح 
 ش��د، مردم به اي��ن دس��تگاه تازه 
بي اعتم��اد بودن��د. ب��راي همين، 
س��لطان صاحبقران اج��ازه داد كه 
مردم چند روزي پي��ام هاي خود را 
رايگان به شهرهاي ديگر بفرستند.

وزير تلگراف اس��تدالل كرده بود كه ايراني ها ض��رب المثلي دارند 
كه مي گويد »مفت باش��د كوفت باش��د.« يعني هر چه مفت باشد، 
مردم از آن استقبال مي كنند. همين طور هم شد. مردم كم كم و با 
ترس براي فرستادن پيام هايش��ان راهي تلگراف خانه شدند. دولت 
وقت، چند روزي را به اين منوال گذراند و وقتي كه تلگراف خانه جا 
 افتاد و ديگر كس��ي تلگراف خانه را به ش��عبده و جادو مرتبط نكرد،

 مخبر الدوله دستور داد بر سردر تلگراف خانه نوشتند: از امروز حرف 
مفت قبول نمي ش��ود. مي گويند »حرف مفت« از آن زمان به زبان 

فارسي راه پيدا كرد.

 حکایت مال باخته 
و كریم خان زند

مردي به دربار خان زند رفت و با ناله و فرياد خواست تا كريمخان را 
مالقات كند. سربازان مانع ورودش شدند. خان زند در حال كشيدن 
قليان ناله و فرياد مرد را مش��نيد و پرس��يد ماجرا چيس��ت؟ پس از 
گزارش سربازان، وي دستور داد مرد را به حضورش ببرند.كريمخان 

از مرد پرسيد: چه شده است؟
مرد با درش��تي گفت: دزد همه اموالم را ب��رده و االن هيچ چيزي در 

بساط ندارم!
خان پرسيد: وقتي اموالت به سرقت مي رفت تو كجا بودي؟

 مرد گفت: خوابيده بودم!
خان گفت: خوب چرا خوابيدي كه مالت را ببرند؟

 مرد گفت: من خوابيده بودم، چون فكر مي كردم تو بيداري!
خان بزرگ زند لحظه اي سكوت كرد و سپس دستور دادخسارتش 
از خزانه جبران كنند و در آخر گفت: اين مرد راست مي گويد ما بايد 

بيدار باشيم.

انسان نمی تواند تنها و به دور از اجتماع زندگی كند. هر 
فرد قسمتی از  جامعه را می سازد و جامعه انسان را. افراد 
نيازمند يكديگرند. گذشته هر شخص حكايتی است از 
روابط او با ديگران. اجتماعی ش��دن هر فرد به او امكان 
می دهد تا با فرد ديگری ارتباط برقرار كند و به مرور اين 

روابط را به كل جامعه، گسترش دهد.
به دليل وابستگی انسان ها به يكديگر، ما بايد با ديگران 
زندگی كنيم. بنابراين همه ما در جست و جوی مفهوم 
وابستگی ها هس��تيم تا بر اس��اس اين مفاهيم بتوانيم 
 روش زندگ��ی را پيدا كني��م. مفهوم واقع��ی زندگی را
  م��ی ت��وان در نوع دوس��تی جس��ت و جو ك��رد نه در

 خ��ود پس��ندی و خود بين��ی؛ ام��ا از آنجا ك��ه بعضی 
از م��ردم فك��ر م��ی كنن��د فق��ط آنه��ا ح��ق خ��وب 
زندگ��ی ك��ردن دارن��د، برخ��ی جوام��ع دچ��ار 
 مش��كالت ناش��ی از اي��ن اف��كار خودپس��ندانه

 شده است.
شما اگر كوچک ترين مالحظه ای به سرنوشت ديگران 
 داش��ته باش��يد، به فكر آس��يب رس��اندن ب��ه ديگران

 نمی افتيد. اين گونه رفتارها، ناشی از بی توجهی انسان 
به اطرافيان خود است. 

بس��يار غم انگيز و ش��رم آور اس��ت كه عده ای از مردم 
بااش��تغال به اين گونه كارها زندگی م��ی كنند ) مثل 

فروش مواد مخدر(

خود پسندی ممنوع
ام��ا در زندگ��ی زناش��ويی نيز اي��ن بدگمان��ی ممكن 
اس��ت منج��ر ب��ه مش��كالت زيادی ش��ود. س��وءظن 
در دوس��تی ها ش��كاف می اندازد. بنابراي��ن به خاطر 
 مناف��ع خ��ود و ديگ��ران، باي��د ب��ه يكديگ��ر اعتماد

 كنيم.
 شما نمی توانيد از ديگران انتظار داشته باشيد كه يک 
 طرفه به ش��ما اعتماد پيدا كنند. ش��ما بايد خود پيش 

قدم شويد. 
انس��ان برای زندگی به س��ايرين ني��از دارد و وجود او 

 با ديگ��ران قاب��ل توجيهتنه��ا در روابط 
 است.

چایخانه )دتسویا ماناشی ( در ژاپن سه خانه روی هم در کانادا خانه جادوگر فرانسه انگلستانخانه چوبی در روسیه
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خانه ای در ویتنامخانه گنبدی در تایلند 

خانه ناتیلوس مکزیک
خانه سنگی در پرتغال 

خانه ای در مینه سوتا

شهر حکایت

ماهی گيری كه يكی از نادرترين كوسه های جهان را به دام 
انداخته بود، چنان از چهره آن ترس��يد كه به گرفتن چند 
عكس با موبايل خود بس��نده كرد و كوس��ه را دوباره به آب 

انداخت.
اي��ن كوس��ه ك��ه ديوكوس��ه )Goblin Shark( ناميده 
می ش��ود، معموال در عمق 1000 متری آب های آزاد ش��نا 
می كن��د و از هش��ت پاها و ماهی ها تغذي��ه می كند. گفته 
می ش��ود اين دومين گزارش از مش��اهده اي��ن موجود در 
س��طح آب ه��ای س��احلی آمري��كا تاكن��ون اس��ت و ب��ه 
 همين دليل، اطالع��ات زي��ادی از اين موجود در دس��ت

 نيست.
كارل مور، ماهی گيری اه��ل فلوريدا كه ب��رای صيد ميگو 
به س��واحل كی وس��ت رفته بود، وقتی متوج��ه اين جانور 
عجيب ش��د كه محتويات تور ماهی گيری را روی عرش��ه 
كشتی خود خالی كرد. وی كه از صورت عجيب اين كوسه 
و به خصوص دندان هايش ترس��يده بود، آن را به س��رعت 
 به آب برگرداند و به گرفتن چند عكس ب��ا دوربين موبايل

 بسنده كرد.
اي��ن اتف��اق در روز 19 آوري��ل / 30 فروردي��ن گذش��ته 
اتف��اق افت��اد، ام��ا ماهی گير پنج ش��نبه گذش��ته گزارش 
وتصاوير خ��ود را برای محقق��ان NOAA ارس��ال كرد. 
پژوهش��گران نيز ضمن تش��كر از اقدام اي��ن ماهی گير در 
ب��ه آب انداختن مج��دد اين حي��وان نادر، بابت از دس��ت 
 رفتن فرصت مطالعه بيش��تر در مورد اين موجود، افسوس

 خوردند!

مطالعه صورت گرفته توس��ط پژوهش��گران آلمانی نشان 
می دهد، اس��ترس مسری و مش��اهده يک فرد در موقعيت 

دشوار، برای انتقال اين احساس به بيننده كافی است.
استرس يكی از اصلی ترين مشكالت جوامع امروز محسوب 
و باعث بروز مش��كالت روان��ی مختلفی مانن��د اضطراب، 

افسردگی و فرسودگی روحی می شود.
تحقيقات جديد نش��ان می دهد، حتی اف��رادی كه زندگی 
آرامی را س��پری می كنند، در تماس با افراد پراس��ترس در 
محل كار دچار همين حالت می ش��وند. اس��ترس به قدری 
مس��ری اس��ت كه اين حالت حت��ی هنگام مش��اهده يک 
ش��خصيت تلويزيونی در ش��رايط نگران كننده ب��ه بيننده 
منتقل می شود. هورمون استرس، يک هدف تكاملی دارد و 
زمانی كه فرد در معرض خطر قرار می گيرد، بدن با واكنش 
افزايش كورتي��زول مواجه می ش��ود؛ در حقيقت ترش��ح 
اين هورمون، واكنش بدن به اس��ترس اس��ت، اما باال بودن 
دايم س��طح كورتيزول، اثرات منفی بر سيستم ايمنی بدن 
می گ��ذارد. در مطالعه ای كه بر روی تع��دادی از داوطلبان 
انجام شد، 26 درصد افرادی كه به صورت مستقيم در تماس 
با فرد با استرس قرار نداشتند، با افزايش كورتيزول مواجه 
شدند، اما  زمانی كه داوطلب با فرد دچار استرس در يک كار 
گروهی مشاركت كردد، سطح استرس به 40 درصد افزايش 
پيدا كرد. به گفته دكتر»ورونيكا انگرت« از محققان موسسه 
ماكس پالنک و يكی از نويسندگان اين مطالعه، حتی برخی 
برنامه های تلويزيونی كه رنج ديگران را به تصوير می كشد، 

می تواند استرس را به بيننده منتقل كند.

فيزيكدان��ان بني��اد FOM و دانش��گاه آمس��تردام به راز 
چگونگی انتقال سنگ های س��نگين اهرام توسط مصريان 
باستان پی بردند. اين دانشمندان دريافتند مصريان باستان 
از حقه هوشمندانه ای برای آسان تركردن انتقال سنگ های 
سنگين اهرام از سورتمه استفاده كرده اند. بر اساس مطالعه 
جديد، مردمان مصر باستان، شنی را كه روی آن سورتمه ها 
حركت داده می شد، خيس می كردند. با استفاده از مقادير 
مناسب آب، آن ها می توانس��تند تعداد كارگران موردنياز را 
به نصف برسانند. برای ساخت اهرام، مصری ها مجبور بودند 
بلوک های سنگين سنگ و مجسمه های بزرگ را در عرض 
بيابان حمل كنند. آنها اين اشيای سنگين را روی سورتمه ای 
قرار می دادند و كارگران آن را روی ش��ن حركت می دادند.

دانشمندان به اين نتيجه رس��يده اند مصری ها شن بيابان 
جلوی سورتمه را خيس می كردند و آزمايش ها نشان داده  
مقادير مناسب خيسی در شن، نيروی هل دادن را به نصف 
تقليل می دهد. فيزيكدانان حاضر نسخه ای آزمايشگاهی از 
سورتمه مصری ها را در شن قرار دادند. آن ها نيروی كششی 
موردنياز و سفتی شن را كه در نتيجه وجود مقداری آب در 
آن بود، تعيين كردند و برای تعيين س��فتی شن از دستگاه 
رئومتر اس��تفاده كردند كه ميزان ني��روی موردنياز برای از 
شكل انداختن حجم مشخصی از ش��ن را نشان می دهد. بر 
اساس نتايج حاصل، نيروی كشش��ی نسبت به سفتی شن 
كاهش يافت. زيرا با حضور مقدار مناس��ب آب، شن خيس 
بيابان دو برابر سفت تر از شن خش��ک است و در اين حالت 

يک سورتمه بسيار آسان تر حركت می كند.

خانه هايی توسط افراد معمولی و معماران ساخته شده اند كه كمی عجيب اما دنج و راحت به نظر می رسند.
جهان  ما پر از گنجينه هايی است كه به دست بشر ساخته ش��ده اند مانند خانه هايی فانتزی با ساختی عجيب 
شايد هم رويايی؛ معماران گاهی خانه هايی طراحی می كنند كه به غير از برج ها و ساختمان های مدرن است 
و گاه اين خانه های عجيب به دست افراد عادی برای استفاده شخصی طراحی و ساخته می شود؛ خانه هايی كه 
شايد خنده دار باشند، اما برای صاحبان آن زيبا و دوست داشتنی است. در دنيای شلوغ و پر هياهوی امروزی 
خانه ای دنج در مكانی دنج، بسيار آرامش بخش اس��ت؛ از تجمالت در برخی از اين خانه ها خبری نيست، اما 

برای صاحبان آن آرامش بخش است.

دیوكوسه، عجیب  ترین 
كوسه جهان

استرس، خیلی مسری 
است!

خانه های عجیب و شاید رویایی

كشف اسرار چگونگی 
حركت دادن اهرام مصر

دریچه
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