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 »تنهایی« از سیگار 
خطرناکتر است!

 نمایشگاه اکسپو میالن
 افتتاح می شود

 عضویت دایم ایران
 در پیمان شانگهای

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R
پایه ریزی خانه های اصفهان  

در کارگاه های زیرزمینی

 هاشمی شاهرودی دبیر مجلس
 خبرگان شد

رایزنی ها برای افزایش حضور 
زنان در مجلس

 پیشتازی در صنعت نفت
 خاورمیانه

 ایرانی ها به آسیا اعتبار 
می دهند
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ساختمان های نوسازی که زود پیر می شوند؛
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فروش زمین به بانک خطاست
نائب رییس کانون سراس��ری انبوه س��ازان کشور با بیان 
این که به دلی��ل رکود ب��ازار مس��کن، آپارتمان ها روی 
دست سازندگان ماند، از سیاس��ت های دولت در فروش 
زمین ه��ای دولتی به بانک مس��کن انتقاد ک��رد و گفت: 

بانک ها فقط باید بانکداری کنند.
حسن محتشم در نشس��ت خبری اظهار کرد:  نیمه دوم 
سال گذشته بخش واحدهای مس��کونی کوچک در بازار 
یک رونق نسبی داشت، در مجموع واحدهای 100 تا 160 
میلیون تومانی با متراژ بین 50 ت��ا 80 مترمربع از رونق 

نسبی در سال 93 برخوردار بودند.
وی با بیان این که این رون��ق به دلیل افزایش 15 میلیون 

تومانی وام مسکن در سال 92 و همچنین...
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از حضور در سپاهان پشیمان 
نیستم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: اصال از حضور در سپاهان 
پشیمان نیستم، خوشحالم و تا آخرین لحظه هم کار می کنم.

حس��ین فرک��ی در نشس��ت خب��ری پ��س از دی��دار برابر 
تراکتورس��ازی اظهار کرد: بابت ای��ن پیروزی ب��ه هواداران 

سپاهان تبریک می گویم. این برد بسیار ...

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری خبر داد 

 6 هکتار از تاالب بین المللی گندمان
 در آتش سوخت

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری از سوختن ش��ش هکتار از تاالب 
 بین المللی گندمان در آتش خبر داد و گفت: س��اعتی پیش این حریق به طور کامل اطفاء 
شد.شهرام احمدی امش��ب از اطفای کامل حریق در تاالب بین المللی گندمان خبر داد و 
اظهار کرد: این آتش س��وزی در ساعت دو بامداد روز یک شنبه ش��روع شد و ساعتی بعد با 
کمک محیط بانان اطفا شد.وی از سوختن بیش از شش هکتار از این تاالب در آتش خبر داد و 
گفت: هنوز علت بروز آتش سوزی مشخص نشده ولی احتماال عامل انسانی دخیل بوده است.

احمدی با بیان اینکه وزش باد در تاخیر در کنترل آتش دخالت داش��ت افزود: با همکاری 
برخی دس��تگاه ها مانند هالل احمر، بخش��داری گندمان و نیروهای بوم��ی منطقه آتش 
خاموش ش��د.مدیرکل محیط زیس��ت چهارمحال و بختی��اری اضافه کرد: خوش��بختانه 
 در ای��ن آتش س��وزی به موج��ودات زنده و حی��ات وحش تاالب آس��یب جدی نرس��یده 

است.

هزار و 200 قاضی،  مشغول به کار می شوند 
تس��هیل در کار مردم و رسیدگی سریع تر به 
پرونده ها، ارتقای سالمت قوه قضائیه، برخورد 
ب��ا هرگونه تخلف و سوءاس��تفاده ب��ا نام قوه 
قضائیه، از اولویت های دستگاه قضایی کشور 

در سال 9۴ است.
حجت االسالم محس��نی اژه ای سخنگوی قوه 
قضاییه در هفتاد و هفتمین نشست خبری خود 
با تبریک آغاز سالی جدید، پیروزی تیم کشتی 
آزاد را به ورزش��کاران، مردم و تیم کشتی آزاد 
تبریک گفت و اظهار داشت: قوه قضاییه در سال 
9۴ ضمن اینکه کارهای متعارف و مأموریت های 

خود را انجام می دهد، بر  روی چند موضوع زیر نیز متمرکز می شود.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: 
تسهیل کار مردم و رسیدگی سریع تر به پرونده ها و کم کردن هجم فشار بر روی قضات در جهت تأمین 

منابع انسانی، انجام آموزش های الزم و تخصصی بیش از سنوات گذشته مد نظر است.
معاون اول قوه قضاییه کارکرد قوه قضا در سال 93 را از این جهت خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: حدود 
808 قاضی جدید در سال 93 مشغول به کار ش��دند؛ همچنین  هزار و 200 نفر نیز جذب و مشغول 

آموزش شدند تا در سال 9۴ مشغول کار شوند.
اژه ای مس��اله ارتقای س��المت قوه قضایی��ه را نکته دیگ��ری از مأموریت های س��ال 9۴ دانس��ت و 
گف��ت: جمعیتی ک��ه در قوه قضاییه مش��غول ب��ه کار هس��تند نزدیک ب��ه 10 هزار قاض��ی و چند 
 برابر آن کارمند هس��تند ک��ه حقیقتاً قش��ر زحمت کش و پرتالش��ی هس��تند و کار س��ختی را بر

 عهده دارند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قضات شریف هجم کاری سنگینی را بر دوش دارند؛ اما این سبب 

نمی شود که به کوچکترین تخلف، کم توجهی شود.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: در سال 9۴ در جهت ارتقای قوه قضاییه با تمام کسانی که با نام قوه 
قضاییه سوء استفاده کنند، تحت عنوان قاضی یا کارمند جعل عنوان کنند، کسانی که به عنوان دالل 
خود را وابس��ته به قاضی معرفی کنند و حتی مواردی که ممکن است در خود دستگاه به واسطه آنها 

تخلفی باشد برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: در جهت ارتقای س��المت دس��تگاه قضا و جل��ب اعتماد مردم مصممی��م با هر نوع 
تخلف برخ��ورد کنیم و در همین راس��تا ت��ا به امروز ب��ا تعدادی برخ��ورد کرده، افرادی بازداش��ت 
 ش��ده و تعدادی نی��ز صلب صالحیت ش��ده و دالل ه��ا و پرس��نل خاطی نیز در بازداش��ت به س��ر 

می برند.

وزیر کشور با بیان اینکه مشکل خاص امنیتی در کشور ما وجود ندارد، 
گفت: ما قبل از 22 بهمن توانستیم در شرق کشور گروهی را شناسایی 

و دستگیر کنیم که از سال 8۷، 90 ترور انجام داده بودند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری  ای که باحضور خبرنگاران 
داخلی و خارجی با موضوع 600 روز برای همدلی و همزبانی برگزار شد، 
اظهارداشت: دولت یازدهم با اعالم برنامه ها در انتخابات سیاست های 
کلی را اعالم کرده و این موضوع در برنامه هایی که وزرا داده اند لحاظ 
می ش��ود؛ ما در انتخاب همکاران در ستاد وزارت کش��ور اولویت را بر 
هماهنگی با سیاس��ت های دولت و همگرایی کامل ق��رار دادیم، ما در 
یک تعامل نزدیک اما با حفظ استقالل دولت نسبت به دوره های قبلی 

استانداران را انتخاب کردیم.
وی افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی که کشور دارد اقدامات زیادی 

در دستگیری و مقابله با مشکالت امنیتی و کشف جرم انجام دادیم.
وزیر کشور درباره احیای خانه احزاب گفت: ما بحث خانه احزاب را به 
صورت جدی پیگیری کرده ایم و مقداری وسائل، اسباب و ملزومات در 
وزارت کشور وجود داشت که ما آن را تحویل دادیم و جلسات متعددی 
را با گروه های مختلف برگزار کردیم و وزارت کش��ور از همان روزهای 
اول اعالم کرده است که از آغاز فعالیت خانه احزاب استقبال و حمایت 
می کند. البته این موضوع مربوط به احزاب می شود که خودشان باید 

پیگیری کنند.
رحمانی فضلی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با دبیران کل احزاب 
تاکید کرد: ما نظرات احزاب مختلف را ب��ه یکدیگر نزدیک کرده ایم و 
به نظر می رسد که انشاءاهلل در زمان نزدیک خانه احزاب کار خود را با 

همدلی و همگرایی آغاز کند.
وزیر کشور درباره قانون احزاب یادآور ش��د: زمانی که بنده مسوولیت 
وزارت کشور را برعهده گرفتم، طرح قانون احزاب در مجلس مطرح بود 
و ما بین مجلس، مرکز پژوهش ها، وزارت کش��ور و نمایندگان احزاب 
همگرایی و تعامل مثبت ایجاد کردیم و جلس��ات مختلفی را با حضور 
این دس��تگاه ها برگزار کرده و قانون احزاب را تهیه ک��رده  و به دولت 

ارسال کرده ایم.
رحمانی فضلی ادامه داد: این قانون پشتیبانی از فعالیت احزاب و کمک 
به قانونمند شدن احزاب و فعالیت موثر احزاب در نظر گرفته شده است.
وی درباره الیحه تقسیمات کشوری افزود: امیدواریم این الیحه هر چه 

سریعتر در دولت تصویب شود.
وی برهمین اساس افزود: قبل از 22 بهمن سال گذشته در شرق کشور 
گروهی ک��ه دارای مقدار زیادی مواد مخدر و س��الح بودند دس��تگیر 
شدند؛ این گروه از س��ال 8۷ تا کنون 90 ترور انجام داده بودند که به 
همت نیروهای امنیتی تمام آنها دس��تگیر شدند و امیدواریم در شرق 

کشور بتوانیم امنیت مستحکم تری را ایجاد کنیم.
وزیر کش��ور در خصوص حادثه ش��یراز نیز گفت: در خصوص مساله 
شیراز که اواخر س��ال گذش��ته اتفاق افتاد تالش کردیم یک بررسی 
دقیق میدانی انجام شود و در این خصوص 10 نفر به قوه قضاییه معرفی 
ش��دند که در حال حاضر با وثیقه آزاد و گزارشی نیز به رئیس جمهور 

ارایه شده است.
رحمانی فضلی ب��ا بیان اینک��ه از اقدامات موثر وزارت کش��ور آزادی  
چهارگروگان در سال گذشته بود خاطرنشان کرد: موضوع اسیدپاشی 

اصفهان به طور جدی در اولویت پیگیری وزارت کشور است.

وزیر کش��ور در خصوص اقدامات صورت گرفته در س��اماندهی اتباع 
بیگانه اظهار داشت: تعدادی اتباع قانونی و غیرقانونی در کشور داریم 
که تا کنون توانسته ایم 900 هزار نفر از این اتباع را از کشور خارج کنیم 
ولی باز هم با توجه به شرایط مرزی این اتباع در داخل کشور وارد و یا 

خارج می شوند.
وی گفت: تعداد دهیاری های سراسر کش��ور به 31 هزار و 196 مورد 

رسیده که اعتبارات آنها 95 درصد افزایش داشته است.
وزیر کشور در خصوص ارایه خدمات ماشینی نیز اظهار داشت: در سال 
گذش��ته ۴ هزار و 812 ماشین خدماتی در اختیار ش��هرداری ها قرار 
گرفته و برای ش��هرهای زیر 500 هزار نفر جمعیت نیز ۴00 هزار تن 

قیر تولید  شده است.
وی به توسعه مترو و ریل شهری اشاره کرد و گفت: در این خصوص نیز 

اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی گفت: 1۴1 میلیون یورو از صندوق توس��عه ملی برداشت شده و 
1۷00 میلیارد ریال به ش��هرداری ها برای یارانه حمل و نقل عمومی 
پرداخت شده و توانس��تیم 1۷ هزار اتوبوس نیز به ناوگان حمل و نقل 
عمومی اضافه کنیم که بابت هر یک از اتوبوس های جدید یک اتوبوس 

فرسوده باید از ناوگان حمل و نقل خارج شود.
وی به اقدامات مدیریت بحران کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
در یازده ماهه سال گذشته 105 حادثه در کشور رخ داده است که 80 
مورد آن خسارت هایی داشته که در این خصوص اعتبارات الزم تخفیف 
یافته است، بیشترین خسارات در حادثه های سیل ، بارندگی و کمترین 

خسارات در یخ بندان و فرو رفتگی زمین بوده است.
وزیر کش��ور افزود: در سال گذش��ته ۴6 نفر جان خود را در حوادث از 
دست داده  اند و 6 هزار و 200 میلیارد تومان برای پیشگیری و پرداخت 

خسارت به حادثه دیدگان اختصاص یافته است.
وی درباره جلسات شورای اجتماعی کشور اظهار داشت: 800 جلسه 
ش��ورای اجتماعی کشور داشته اس��ت که توانس��ته آخرین وضعیت 
آسیب شناسی در کشور را ساماندهی کند و راه های مدیریت آن را نیز 

به دست بیاورد.
رحمانی فضلی گفت: عدم رصد تحوالت اجتماعی از نقاط ضعف بوده 
است بنابراین وزارت کشور مرکز رصد مطالعات و بررسی های اجتماعی 

را ایجاد کرده است.
رحمانی فضلی درباره س��اماندهی سواحل کش��ور اظهار داشت: این 
موضوع در دس��تور کار ق��رار گرف��ت و 2۴ میلیارد توم��ان نیز برای 
ساماندهی سواحل کش��ور اختصاص یافت. در سال گذشته 1۴۷ نفر 
غرق ش��دند که این آمار نسبت به س��ال 92 که 238 نفر در دریاهای 

کشور غر ق شده  بودند 38 درصد کاهش داشته است.
وی به فعالیت های حوزه حجاب و عفاف و حقوق شهروندی نیز اشاراتی 

داشت و اقدامات در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد.
وزیر کشور در خصوص اقدامات صورت گرفته در قوانین حوزه شهری 
نیز اف��زود: لوایح مدیریت جامع ش��هری، درآمدهای پایدار ش��هری،  
انتخاب شهرداران و ش��وراها و تصویب های شهری در کمیسیون های 

دولت در حال بررسی است.
وی با اشاره به این که در 600 روز گذشته در حوزه مجلس رکورددار 
بوده ام گفت: 306 سوال نمایندگان مجلس از بنده به عنوان وزیر کشور 
داشتند که پاس��خ آنها داده شده اس��ت. 1356 مورد تذکر داشته ام، 

550 نطق داش��ته  ام که مورد پیگیری قرار گرفته، 1۴30 مکاتبات با 
کمیس��یون های مجلس صورت گرفته و 860 مالقات ب��ا نمایندگان 

مجلس انجام شده است.
وزیر کشور گفت: این نشان می دهد همکاری و تعامل ما با مجلس بسیار 
خوب بوده و پرس��ش حق نمایندگان است و ساختار و مسئولیت های 

وزارت کشور ایجاب می کند که پاسخگو باشد.
وی درباره اقدامات صورت گرفته در ثبت احوال کش��ور اظهار داشت: 
ثبت احوال کش��ور این آمادگی را دارد که 20 میلیون کارت هوشمند 
در سال آینده صادر کند و دس��تورالعمل های الزم را در این خصوص 

انجام داده است.
وی گفت: در س��ال 93/ 1 میلی��ون 53۴ هزار و 359 م��ورد والدت 
داشته ایم که ۴/2 درصد نسبت به س��ال گذشته افزایش یافته است و 
۴۴6 هزار و 293 نفر فوت کردند و ۷2۴ هزار و 3۴5 نفر ازدواج کردند 
که نسبت به سال گذشته 6/5 درصد کاهش یافته و 163 هزار و 5۷2 
مورد نیز طالق داشته ایم که نسبت به س��ال قبل 5/3 درصد افزایش 

یافته است.
وی با بیان اینکه کمیته های مختلف اقتصادی به منظور توسعه روابط 
با کشور همسایه در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: برای 
واگذاری 20 میلیون کارت هوش��مند در س��ال جاری تمهیدات الزم 

ایجاد شده است.
رحمانی فضلی درخصوص اتهامات مطرح ش��ده به جیسون رضاییان 
خبرنگار واشنگتن پست و وضعیت این خبرنگاراظهار داشت:  رسیدگی 
به این مضوع در حیطه اختیارات ما نیس��ت و به ق��وه قضائیه مربوط 

می شود.
وزیر کشور درباره اقتصاد مقاومتی گفت: بعد از ابالغ سیاست های کالن 
اقتصاد مقاومتی، این سیاس��ت ها در 31 استان کشور توزیع شده و ما 
پیگیری جدی در این زمینه داریم؛ استانداران ما جلسات مشترکی را 
با مسئوالن و بخش خصوصی برگزار کردند و استانها در حوزه اقتصاد 

مقاومتی گام های خوبی را برنامه ریزی کرده اند.
رحمانی فضلی با اشاره به سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، گفت: 
کار ما در وزارت کشور سیاست داخلی و بحث اتحاد، انسجام و همدلی 
و همزبانی و با توجه به اینک��ه انتخابات مجلس و خب��رگان تعیین و 
سرنوشت ساز و جهت دهنده خطوط کلی سیاست داخلی کشور است، 
قطعا و یقینا رقابت های سیاسی هم اکنون به صورت آرام و پنهان است 
و یکی، دو ماه دیگر به عرصه رسانه ها و دانش��گاه ها کشیده می شود؛ 
بنابراین وزارت کش��ور باحمایت کامل از فضای باز، با نش��اط و ایجاد 
بس��تر الزم برای این فضا، روند قانونی، مطلوب و با ش��کوه را مدیریت 

خواهد کرد.
رحمانی فضل��ی ایجاد مرک��ز مونیتورینگ س��تاد بحران ب��ه عنوان 
اقدامات خوب و موثر وزارت کش��ور نام برد و خاطرنشان کرد: امسال 
در وزارت کش��ور س��ال سیاس��ت داخلی اس��ت چرا که دو انتخابات 
مه��م مجل��س ش��ورای اس��المی و خب��رگان برگ��زار می ش��ود که 
 زمان بن��دی و تقویم انتخابات به عهده معاون سیاس��ی وزارت کش��و

ر است.
وزیر کشور ادامه داد: ما در س��ال جدید با عنایت به برگزاری انتخابات 
نیازمند آرامش سیاسی کامل در کشور هستیم که رسانه ها می توانند 
فضای انتخاباتی را با طرح مباحث مبنایی و به دور از تشویش آغاز کنند.

رحمانی فضلی اعالم کرد؛

شناسایی و دستگیری گروهی با ۹۰ ترور

پشت درهای بسته بودجه



يادداشت

شنیده ها

 طرح ۲ فوريتی برای تعلیق 
حج عمره منتفی است

س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت: با توجه ب��ه تامین نظر 
کمیسیون متبوعش و نمایندگان، طرح ۲ فوریتی برای تعلیق حج عمره 

منتفی است.
حجت االس��ام س��ید عل��ی طاه��ری نماین��ده م��ردم گ��رگان و 
س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس��امی با اشاره به 
تعلیق حج عمره ت��ا زمان اج��رای مج��ازات ۲ مامور خاط��ی فرودگاه 
جده، گف��ت: با توجه ب��ه اینکه با اقدام��ی که دولت انج��ام داد، تصمیم 
کمیس��یون فرهنگی مجلس تامین ش��ده اس��ت دیگر طرح ۲ فوریتی 
 نماین��دگان مجلس ب��رای تعلی��ق عمره موضوعی��ت ن��دارد و منتفی

 است.
وی ب��ا بیان اینک��ه »دیگ��ر طرحی درب��اره عم��ره در مجل��س مطرح 
نخواه��د ب��ود«، گف��ت: مج��ازات مام��وران خاط��ی ف��رودگاه جده، 
مطالبه ج��دی کس��انی که قصد تش��رف ب��ه حج عم��ره را داش��تند، 
 ب��ود و در ص��ورت تحقق ای��ن مطالب��ه، اع��زام عم��ره ادام��ه خواهد

 داشت.
وی افزود: همانطور که وزارت ارشاد اعام کرد، حج عمره تا زمان اجرای 
حکم اش��د مجازات ب��رای ماموران خاطی، تعلیق ش��ده اس��ت و ما نیز 
امیدواریم سعودی ها به وعده خود مبنی بر اجرای اشد مجازات ماموران 
خاطی فرودگاه جده، عمل کنند تا بعد از مجازات آنها، ش��رایط عمره به 

حالت قبلی بازگردد.

 درخواست از واشنگتن برای عدم 
دخالت در امور آلبا

اتحادیه بولیواری م��ردم آمریکا، پیم��ان تجاری مردم )آلب��ا( با صدور 
بیانی��ه ای مخالف��ت قاط��ع خ��ود را علی��ه »فرم��ان اجرائ��ی« صادره 
 از س��وی رئیس جمه��ور ایال��ت متح��ده آمری��کا علیه ونزوئ��ا اعام 

کرد.
به گزارش گروه سیاست خارجی و بین الملل خبرگزاری فارس اتحادیه 
بولیواری مردم آمریکا ، پیمان تجاری مردم )آلب��ا( مخالفت قاطع خود 
را علیه »فرم��ان اجرایی« صادره از س��وی باراک اوبام��ا، رئیس جمهور 
 ایال��ت متحده آمری��کا، که در تاریخ 9 مارس س��ال ۲015 صادر ش��ده

 اعام کرد.
در این حکم کش��ور ونزوئ��ا به عن��وان »تهدی��دی فوق الع��اده و غیر 
 معمول« علیه امنی��ت ملی  و سیاس��ت خارجی  ایالت متح��ده معرفی

  شده است.
»اتحادیه بولیواری مردم آمریکا ، پیمان تجاری مردم« در متن مخالفت 
خود تصریح کرده این حکم خشونتی بی  سابقه علیه ثبات کشور ونزوئا 
و متقابًا ثبات منطقه است. خشونتی که تمامی  قوانین بین المللی حاکم 
بر زندگی  مردم کشورهای برابر و مستقل را نقض می کند و سنت تاریخی  
ضد امپریالیستی کشورهای آلبا را باز نمی شناسد و تهدیدی برای صلح و 

آرامش کشورهای ما می باشد.
در این بیانیه ْآمده است کش��ورهای عضو اتحادیه آلبا، قاطعانه هر گونه 
خش��ونتی که قصد آس��یب زدن و اخ��ال در صلح و نظ��ام دمکراتیک 
کش��ور جمهوری بولیواری ونزوئا را داشته باش��د رد می کند و مصرانه 
از دولت ای��االت متحده می خواهد ت��ا در امور داخلی  کش��ورهای دیگر 
دخالت نکرده و به اس��تقال کش��ورها در چارچوب قوانی��ن بین المللی 
 و مطاب��ق روح آزادی خواه و اس��تقال طلبی کش��ورهای آلب��ا احترام

 بگذارد.
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س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت: طرح ۲ فوریتی ب��رای تعلیق حج عمره منتفی اس��ت.۲
حجت االسام سید علی طاهری با اشاره به تعلیق حج عمره تا زمان اجرای مجازات ۲ مامور خاطی فرودگاه 
جده، گفت: با توجه به اینکه با اقدامی که دولت انجام داد، تصمیم کمیسیون فرهنگی مجلس تامین شده 

است دیگر طرح ۲ فوریتی نمایندگان مجلس برای تعلیق عمره موضوعیت ندارد و منتفی است.

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZayaNde Roud NewSPaPeR www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSPaPeR www.zayanderoud.com

دبیر مجلس خبرگان رهبری با ص��دور احکامی، آیت 
اهلل حس��ینی بوش��هری، حجت االس��ام والمسلمین 
رئیسی و حجت االسام س��امعی را به ترتیب به عنوان 

منصوب کرد.
در حکمی آیت اهلل سیدهاش��م حس��ینی بوشهری از 
سوی آیت اهلل هاشمی شاهرودی؛ نایب رییس و رییس 
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به سمت معاونت امور 
فرهنگی و ارتباطات دبیرخانه این مجلس انتخاب شد. 

حکم مذکور بدین شرح است:
باسمه تعالی

حضرت آیت اهلل آقای س��ید هاش��م حسینی بوشهری 
دامت برکاته

کارپرداز محترم هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری
سام علیکم

با احترام، به موجب این حکم و به استناد بند ۲ ماده 14 
آیین نامه داخلی و تصویب هیات رییسه محترم خبرگان 
رهبری، جناب عالی را به سمت معاون دبیرخانه در امور 
فرهنگی، پژوهشی، چاپ و نش��ر و ارتباطات منصوب 

می کنم.
امید اس��ت با عنایات الهی و با توجه به سوابق ارزشمند 
جناب عالی بر اساس شرح وظایف مصوب در امور محوله 

موفق باشید.
از خداوند منان موفقیت جناب عالی را مسئلت دارم.

حکم انتصاب معاون دبیرخانه مجلس خبرگان در 
امور مالی و اداری

همچنین طی حکمی؛ حجت االسام و المسلمین سید 
ابراهیم رییسی کارپرداز هیات رییسه مجلس خبرگان 
رهبری ب��ا حکم آیت اهلل هاش��می ش��اهرودی رییس 
دبیرخانه این مجلس به عنوان مع��اون مالی و اداری و 

رییس دفتر دبیرخانه در تهران منصوب شد.  
در حکم آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی خطاب به حجت 

االسام والمسلمین رئیسی آمده است:
با احترام، به موجب این حکم و به استناد مواد 14و 89 
 آیین نامه و تصویب هیات رییس��ه محت��رم خبرگان،

 جناب عالی را به سمت معاون دبیرخانه در امور مالی و 
اداری و پشتیبانی و نیز رییس دفتر دبیرخانه در تهران 

منصوب می کنم.
امید اس��ت با عنایات الهی و با توجه به ت��وان و تجارب 
ارزشمند جناب عالی بر اساس شرح وظایف مصوب در 

انجام امور محوله موفق باشید.
از خداوند منان موفقیت جناب عالی را مسئلت دارم.

رییس دفت��ر آی��ت اهلل هاش��می ش��اهرودی؛ رییس 
 دبیرخان��ه مجل��س خب��رگان رهب��ری منص��وب

 شد.
آیت اهلل سید محمود هاشمی شاهرودی؛ همچنین طی 
حکمی حجت االسام والمسلمین حسن سامعی را به 

عنوان رییس دفتر خود منصوب کرد. متن حکم بدین 
شرح است:

باسمه تعالی
حجت االسام آقای حسن سامعی دام توفیقه

سام علیکم
با عنایت به سوابق مفید مدیریتی شما در دبیرخانه، به 
موجب این حکم جناب عالی را به س��مت رییس دفتر 
 ریی��س دبیرخانه مجل��س خبرگان رهب��ری منصوب 

می کنم.
امید اس��ت با هماهنگ��ی و همکاری معاون��ان محترم 
دبیرخانه و بر اساس ش��رح وظایف در انجام این وظیفه 

مهم موفق باشید.
از خداوند منان موفقیت جناب عالی را مسئلت دارم.

انتصاب رییس دفتر آیت اهلل یزدی
همچنین آیت اهلل محمد یزدی؛ رییس مجلس خبرگان 
رهبری نی��ز در حکمی حجت االس��ام و المس��لمین 

سامعی را به سمت رییس دفتر خود منصوب کرد. 
در متن حکم رییس دفتر رییس مجلس خبرگان آمده 

است:
باسمه تعالی

حجت االسام آقای حسن سامعی دام توفیقه
سام علیکم

با عنایت به س��وابق خدمت و تج��ارب مفید مدیریتی 
ش��ما در دبیرخانه، به موجب این حک��م جناب عالی را 
به س��مت رییس دفتر رییس مجلس خبرگان رهبری 

منصوب می کنم.
امید اس��ت با عنایت اله��ی و با هماهنگ��ی و همکاری 
رییس، معاونان و س��ایر اعضا محترم دبیرخانه مجلس 
 خب��رگان رهب��ری در انجام ای��ن وظیفه مه��م موفق

 باشید.
از خداوند منان موفقیت جناب عالی را مسئلت دارم.

گفتن��ی اس��ت، در انتخاب��ات هیات رییس��ه مجلس 
خبرگان رهبری که اس��فندماه س��ال گذش��ته برگزار 
ش��د، آیت اهلل محمد ی��زدی با بیش��ترین آرا به عنوان 
رییس جدی��د مجلس خب��رگان و آیت اهلل هاش��می 
 ش��اهرودی نیز به عن��وان نای��ب ریی��س اول انتخاب

 شد.
آی��ت اهلل هاش��می ش��اهرودی همچنین مس��ئولیت 
 دبیرخانه مجلس خب��رگان رهبری را عهده دار ش��ده

 است.

انتصابات جديد در مجلس خبرگان رهبری؛

هاشمی شاهرودی دبیر مجلس خبرگان شد

 طرح ۲ فوریتی برای تعلیق حج عمره منتفی است

پاکستانی ها نوکر ما هستند!
در واکنش به اقدام اخیر پارلمان پاکستان که از دولت 
این کشور خواسته بود، در قبال تحوالت جاری در یمن 
و تجاوز رژیم سعودی به این کشور موضع بی طرفی را 
اتخاذ کند، یک شاهزاده س��عودی به شدت به مردم و 
دولت پاکس��تان حمله برد و آن ها را خدمتگزار و نوکر 
س��عودی  ها توصیف کرد. ش��اهزاده »جل��وی بن عبد 
العزیز بن مس��اعد«، امیر منطقه »نجران« در واکنش 
به این اقدام پارلمان پاکستان ملت پاکستان را مردمی 
دون و فرومایه توصیف کرد. شاهزاده جلوی گفت: این 
موضع گیری پارلمان پاکستان داللت بر پارلمانی دون 
و فرومایه از آن ملتی دون و فرومایه دارد که خدمتگزار 
ما بوده و هستند. این شاهزاده سعودی تهدید کرد که 
اقداماتی را علیه اتباع پاکستان مقیم در منطقه نجران 

اتخاذ خواهد کرد.

 وکال وارد حاشیه 
شدند

رییس کانون وکای دادگس��تری مرکز در نامه ای به 
رییس سازمان صدا وس��یما، نسبت به پخش مجموعه 
تلویزیونی »در حاشیه« انتقاد کرد.  در نامه علی نجفی 
توانا به محمد س��رافراز که روز یکش��نبه انتشار یافته، 
آمده اس��ت: پخش برخ��ی از س��ریال ها و برنامه ها به 
ویژه برنامه طنز »در حاش��یه« در شبکه سوم سیمای 
جمهوری اس��امی با لودگی و ایجاد اتهام، خواس��ته 
یا ناخواس��ته هجمه فرهنگی گس��ترده ای را به حرفه 
مقدس وکالت وارد نموده است و این قشر فرهیخته را 
که در نهادینه کردن قانون گرایی و عدالت گس��تری و 
تامین امنیت قضایی نقش عمده ای به عهده دارد  مورد 

تمسخر و تحقیر قرار داده است.

 پیرمرد ياسوجی فیش 
حج را پاره نکرد

مدیرکل اداره حج و زی��ارت کهگیلوی��ه و بویراحمد، 
ماجرای پاره کردن مدارک مرد 50 س��اله یاس��وجی 
مقابل س��اختمان اداره ح��ج و زی��ارت را تکذیب کرد 
و گفت: طبق بررس��ی های اداره ح��ج و زیارت چنین 
ش��خصی وجود خارجی ندارد که بخواه��د برای حج 
عمره ثبت نام کرده باشد؛ اما افراد زیادی از سفر عمره 
انصراف داده اند. رحمان فاضلی با تاکید بر اینکه مردم 
زیادی از اتفاقات عربس��تان و ماجرای فرودگاه ش��هر 
جده ناراحت هستند، اظهار داشت: افراد زیادی حتی 
آمده اند و انصراف داده اند و یا اساسا عاقه ای به شرکت 
در مراسم حج عمره ندارند و به اندازه کافی سوژه برای 
انتشار هست و نیازی به توس��ل به دروغ نیست. وی با 
بیان اینکه تمام لیست های سازمان حج و زیارت چک 
ش��ده  و چنین فردی در هیچ کاروان��ی ثبت نام نکرده 
است، تاکید کرد: طبق درخواس��ت اداره حج و زیارت 
اس��تان حتی از س��امانه های بانک های ملی و ملت در 
سراسر کشور اس��تعام گرفته ش��د و چنین شخصی 
اساس��ا ثبت نامی برای حج نداش��ته و متاسفانه برخی 
رس��انه ها با این خبر اهداف خاصی را دنبال می کنند. 
وی گفت: این دروغ پراکنی بسیار کار ناشایستی است 
که یک رسانه  محلی انجام داده است. ما از طریق سایتی 
که خبر را منتش��ر کرده پیگیری کردیم معلوم شد که 
خبر دروغ است و مدیر این سایت گفت که این فرد نام 
مستعار است و خاصه تاش داشت که مساله را عادی 
جلوه دهد؛ اما م��ا اعام کردیم که ای��ن اخبار دروغ را 

منتشر نکنند.

تجاوز نشده، تعرض شده
عضو کمیس��یون اصل 90 گفت: ب��ا توضیحاتی که در 
جلس��ه پیگیری حادثه ج��ده در وزارت ام��ور خارجه 
ارایه ش��د، هیچ گونه تجاوزی به دو نوجوان زائر ایرانی 
انجام نشده بلکه تعرض و بی حرمتی بوده است. احمد 
امیرآبادی فراهانی افزود: در این جلسه بنده به عنوان 
عضو کمیس��یون اصل 90، مدیر کل حقوق بش��ر قوه 
قضایی��ه، نماینده س��ازمان ح��ج و زی��ارت و نماینده 
وزارت امور خارجه حضور داشتیم. امیرآبادی فراهانی 
تصریح ک��رد: همچنین دو نوجوانی ک��ه مورد تعرض 
در عربس��تان قرار گرفته اند، به اتفاق خانواده هایشان 
در این جلس��ه حضور داش��تند و توضیحات الزم ارایه 
ش��د. عضو کمیس��یون اصل 90 تصریح کرد: براساس 
توضیحات داده شده هیچ گونه تجاوزی به دو نوجوان 
زائر ایرانی ص��ورت نگرفته، بلکه تع��رض و بی حرمتی 

انجام شده است.

آمريکايی ها پشت قضیه کاهش 
زاد و ولد 

نماینده ول��ی فقیه در اس��تان مرکزی گف��ت: به نظر 
می   آید پش��ت قضیه کاهش زاد و ولد آمریکا و سازمان 
مللی ها هستند که به این مساله دامن زدند. بنده در آن 
زمان که بحث کنترل جمعیت مطرح شد موافق نبودم 
و تاکید من  روی تنظیم خانواده بود. آیت اهلل قربانعلی 
دری نجف آبادی گفت: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای 
به این بخش داشته و اعتبارات ویژه ای نیز به این بخش 
اختصاص داده است، ارتقای س��امت و خدمات مایه 
امید و خیر و برکت است. او گفت: باید بر روی سامت 
خانواده  ها کار کرد تا کمتر فروپاشی داشته باشیم، بحث 
بهداشت رسالت مقدس وزارت بهداشت است زیرا یکی 

از مسایل مهم، خانواده است.
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مع��اون ریی��س جمه��ور در ام��ور 
 زن��ان وخان��واده با اش��اره ب��ه اینکه
 رایزنی ه��ای الزم برای افزایش حضور 
زنان در مجلس ش��ورای اسامی انجام 
ش��ده اس��ت، گفت:تاش می کنیم تا 
تدابیر الزم برای افزایش حضور زنان در 
مجلس در سیاست های کلی انتخابات 
گنجان��ده ش��ده و پی��ش از انتخابات 

امسال اباغ شود.
رایزنی ها ب��رای افزایش حضور زنان در 

مجلس صورت گرفته  است.
ش��هین دخت موالوردی در م��ورد فعالیت ه��ای معاونت امور 
زنان وخانواده ریاس��ت جمهوری برای افزای��ش حضور زنان در 
مجلس شورای اسامی اظهار کرد: در حال حاضر سیاست های 
کل��ی انتخاب��ات در مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در حال 
بررس��ی اس��ت ما هم نظرات خود را ارایه داده ایم و درخواست 
کرده ای��م ک��ه تدابی��ر الزم دراین سیاس��ت ها،ب��رای افزایش 
 حضور زنان درمجلس و شوراهای اسامی ش��هر و روستا اتخاذ 

شود.
وی در پاس��خ به اینکه آیا اباغ این سیاس��ت ها با توجه به زمان 
کمی که تا انتخابات مجلس باقی مانده است،تا پیش از انتخابات 
امس��ال صورت خواهد گرفت؟گفت: مجمع تشخیص مصلحت 

نظ��ام اص��رار دارد که سیاس��ت 
ه��ای کل��ی انتخاب��ات ، پیش از 
انتخابات مجلس  شورای اسامی 
تصویب و اباغ ش��ود ،ما هم قطعا 
پیگیر هس��تیم تا به این موضوع 
رس��یدگی ش��ود  و رایزنی های 
 الزم را نی��ز در ای��ن ب��اره انجام 

داده ایم.
کاه��ش س��اعت کاری زن��ان با 
شرایط خاص در دستور کار است

مع��اون رییس جمه��ور در ادامه 
درارتباط با اخبار منتش��ر ش��ده در مورد ت��اش معاونت امور 
زنان و خانواده در ارتباط با کاهش س��اعت کاری زنان گفت:این 
خبر متاس��فانه ب��ه صورت ناق��ص انتش��ار یافت��ه و منظور من 
تاش ب��رای کاهش س��اعات کاری زنان با ش��رایط خاص بوده 
 اس��ت ،چرا که ما با کاه��ش س��اعت کاری زنان به ط��ور کلی 

مخالفیم.
وی توضیح داد:الیحه کاهش س��اعات کاری زنان داری شرایط 
خاص یعنی زنانی که دارای کودک معلول،کودک زیر 7 س��ال 
، همس��رمعلول و یا همس��ر دارای بیماری صعب العاج هستند 
 در دولت پیش مطرح ش��د و اکن��ون نیز در دس��تور کار ما قرار

 دارد.

کارشناسان اندیش��کده »شورای 
آتانتی��ک« تاکی��د کردن��د توان 
س��ایبری ای��ران بع��د از حمات 
»اس��تاکس ن��ت« به تاسیس��ات 
هسته ای نطنز بسیار افزایش یافته و 
ایران به عنوان یک کشور قدرتمند 
سایبری از این قابلیت ها برای نفوذ 
اطاعاتی و تامین اهداف سیاس��ی 

خود در خاورمیانه بهره می گیرد.
»شورای آتانتیک« هفته گذشته 
نشستی را با عنوان »آینده تهدید 

سایبری ایران« برگزار کرد. »آندرتا توانر« و »جی دی ورک«، 
کارشناس��ان ارش��د حفاظت و تحلی��ل اطاع��ات و »باربارا 
اساوین« کارشناس ارشد بخش جنوب آسیای این اندیشکده 
در این جلسه حضور داش��تند و درباره توانایی های سایبری 
ایران بعد از حمله »استاکس نت« به تاسیسات هسته ای نطنز 
بحث و گفت وگو کردند. به عقیده این کارشناسان، ایران بعد 
از حمله این بدافزار به برنامه غنی سازی خود در سال ۲010، 
توانایی سایبری خود را به میزان قابل ماحظه ای افزایش داده 
و از یک کشور درجه س��ه در این خصوص به کشوری تبدیل 

شده است که تهدید قابل توجهی محسوب می شود.
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی پنج س��ال قبل، با این ویروس 

ب��ه س��انتریفیوژهای تاسیس��ات 
غنی س��ازی نطنز حمل��ه کردند تا 
آنها را از کار بیندازند. کارشناسان 
نشست شورای آتانتیک همچنین 
افزودند: »اس��تاکس ن��ت به نوعی 
عامل بیداری س��ایبری ایران بود و 
این کش��ور به این نتیجه رسید که 
ایجاد توانمندی های ملی سایبری 
باید گام بعدی باش��د.« اساوین، 
کارش��ناس بنام این اندیش��کده با 
اش��اره به ادعاها و اخب��اری مبنی 
بر حمله هکرها به تاسیس��ات نفتی »آرامکو« در عربس��تان 
سعودی، شرکت گازی »راس گس« متعلق به قطر و بانک های 
آمریکا در س��ال ۲01۲، تاکید کرد: »ماجرای اس��تاکس نت 
به ما آموخت که اقدام��ات ما تبعات خاص خ��ودش را دارد 
و قب��ل از حمله ب��ه زیرس��اخت های کش��ورهای دیگر باید 
 بسیار محتاط باش��یم چون آنها می توانند عکس العمل نشان

 دهند.
گزارش اندیش��کده آتانتیک حاکی اس��ت واکنش ایران به 
استاکس نت، میلیون ها دالر برای بخش مالی ما هزینه داشت 
و احتم��اال اگر ایرانی ه��ا تحریک ش��وند، می توانند صدمات 

جدی تری وارد کنند.«

شمارش معکوس برای برگزاری هشتاد و یکمین انتخابات عمومی 
پادشاهی متحده آغاز شده است. پس از ماقات نخست وزیر با ملکه 
»الیزابت دوم« در کاخ باکینگه��ام، پارلمان بریتانیا منحل و رقابت 
انتخاباتی میان احزاب بزرگ و کوچک این کش��ور آغاز شد.احزاب 
»محافظ��ه کار«، »کارگر« و »لیبرال دموکرات« س��ه حزب بزرگ 
انگلستان هس��تند. حزب لیبرال دموکرات در سال 1988 از ادغام 
دو حزب لیبرال بریتانیا و سوس��یال دموکرات تش��کیل ش��د و در 
انتخابات عمومی انگلس��تان در مرتبه ای پایینتر از دو حزب اصلی 
قرار می گیرد. اما تعداد کرس��ی های آن نقش زیادی در به دس��ت 

آوردن اکثریت توسط یکی از دو حزب اصلی دارد.
 »دیوید کام��رون« و »اد میلیبند« ب��ه عنوان رهب��ران دو حزب 
محافظه کار و کارگر نفرات اصلی برای کسب عنوان نخست وزیری 
هستند. کامرون نخست وزیر فعلی انگلستان و میلیبند رهبر جریان 

مخالف در پارلمان است.
کامرون، سیاستمداری از آکسفورد

نخست وزیر فعلی و رهبر حزب محافظه کار پادشاهی متحده در سال 
19۶۶ میادی در لندن متولد و در پیسمور واقع در استان برکشایر 
بزرگ ش��د. وی تحصیات ابتدایی و متوس��طه خود را در مدارس 
»هیترداون« و »اتون« گذراند و پ��س از پایان این دوره در امتحان 
ورودی دانشگاه آکسفورد پذیرفته شد.کامرون تحصیات خود را در 
رشته فلسفه، علوم سیاسی و اقتصاد با رتبه A در کالج »برسنوس« 
دانشگاه آکسفورد به پایان رساند و پس از آن در موسسه مطالعاتی 

وابسته به جریان محافظه کار مشغول به کار شد. رتبه علمی در زمان 
فارغ التحصیلی و فعالیت در آن موسسه مطالعاتی راه ترقی و نزدیکی 
به جریان قدرت را برای وی باز کرد. نخس��ت وزیر فعلی پادشاهی 
متحده دوران فعالیت خود در موسسه مطالعاتی را به عنوان مشاور 

»نورمن المونت« و »مایکل هوارد« گذراند.
المونت و هوارد از سیاس��تمداران قدیمی ح��زب محافظه کار بوده 
و راه را برای پیش��رفت کامرون باز کردند. برای مث��ال المونت در 
س��ال های مختلف عهده دار مناصبی چون ریاست خزانه، نماینده 
پارلمان و مدیر ارش��د در وزارتخانه های مختلف بوده است. هوارد 
نیز نماین��ده پارلمان و مدیر ارش��د برخی وزارتخانه ه��ا بوده و در 
سال های ۲00۳ تا ۲005 نیز رهبری حزب محافظه کار را در دست 
داشت.قرار گرفتن دیوید کامرون جوان در کنار این سیاست مداران 
بانفوذ، نردبان ترقی را پیش پای وی گذاشت. اولین تجربه سیاسی 
کامرون کاندیداتوری در انتخابات عمومی سال 1997 بود. وی در 
این دور از انتخابات به عنوان نامزد ش��هر استافورد در منطقه لندن 
نامزد ش��د. با اینکه نتیجه این انتخابات ب��رای کامرون چیزی جز 
شکست نبود، باعث شناخته شدن وی به عنوان یک سیاست مدار 
محافظه کار شد. این سیاس��ت مدار جوان، شکست س��ال 97 را با 
پیروزی در انتخابات عمومی س��ال ۲001 میادی جبران کرد و از 
حوزه انتخابی آکسفوردشایر منطقه ویتنی و در ۳5 سالگی به کاخ 
وست مینستر راه یافت.ورود کامرون به مجلس عوام سه سال پس 

از آغاز نخس��ت وزیری »تونی بلر« بود. به طور طبیعی، به دلیل در 
دست داشتن س��کان دولت در حزب کارگر، محافظه کاران جریان 
اپوزوسیون پارلمان را تشکیل می دادند. نماینده جوان محافظه کار 
پله های ترقی پارلمان را نیز طی کرد و در جایگاه سخنگوی مخالفان 
قرار گرفت. کامرون ۳9 س��اله در انتخابات درون حزبی، توانس��ت 
رهبری محافظه کاران را به دس��ت بگیرد و راه را برای س��کونت در 

خانه شماره 10 واونینگ استریت باز کند.
نخس�ت وزير پادش�اهی متح�ده در کنگ�ره ح�زب 

محافظه کار
پ��س از کناره گی��ری بلر، »گ��وردون ب��راون« عه��ده دار منصب 
نخست وزیری شد. براون تا انتخابات عمومی سال ۲010 سمت خود 
را حفظ کرد؛ اما پس از پیروزی محافظه کاران، دفتر نخست وزیر را 
به کامرون 44 س��اله تحویل داد. خبرگزاری »آسوشیتدپرس« در 
گزارشی نوش��ت که کامرون جوانترین نخس��ت وزیر بریتانیا در دو 

قرن گذشته است.
رهبر حزب کارگر نیز یک��ی دیگر از سیاس��تمداران جوان بریتانیا 
است. وی در س��ال 19۶9 میادی در فیتزورویا، لندن متولد شد. 
وی کوچکترین فرزند خانواده ای یهودی و لهس��تانی تبار است که 
در جریان جنگ جهانی دوم به انگلستان مهاجرت کرده بودند. پدر 
وی، »رالف میلیبند« استاد مدرس��ه اقتصاد لندن، دانشگاه لیدز و 

نویسنده کتاب »دولت در جامعه سرمایه داری« است.

میلیبند تحصیات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس پریمورس 
هیل و هورستوک در کامدن و چالک فارم سپری کرد. وی نخستین 
تجربه سیاس��ی خود را از »تونی بن« سیاستمدار قدیمی انگلیسی 
حزب کارگر که دارای منصب وزارت در سال های مختلف و یکی از 
دوستان خانوادگی آن ها بود فرا گرفت.رهبر حزب کارگر انگلستان 
در س��ال 1989 میادی با رتبه A دوره متوسطه را به پایان رساند 
و تحصیات عالی خود را در دانش��گاه آکسفورد و در رشته فلسفه، 
علوم سیاس��ی و اقتصاد آغاز کرد. در س��ال 1990 ریاست یکی از 
انجمن های دانشجویی کالج »کورپس کریستی« را بر عهده گرفت.
میلیبند پس از فارغ التحصیلی ش��غلی به عن��وان محقق در برنامه 
»یک هفته در سیاست« شبکه تلویزیونی »کانال 4« انگلستان پیدا 
کرد. در سال 199۳ به درخواست »هاریت هارمن« که در آن زمان 
عضو مجلس اعیان بود و در سال ۲007 به عنوان معاون حزب کارگر 
منصوب شد، مسئولیت نگارش سخنرانی های وی را به عهده گرفت. 
در سال 1997 پس از شناخته شدن ملیبند میان اعضای ارشد حزب 
کارگر، وی به عنوان مشاور ویژه »گوردون براون« انتخاب شد و به 
سطوح باال تر حزب راه پیدا کرده و تا سال ۲00۲ عنوان خود را حفظ 
کرد. این رابطه نزدیک میان سیاستمدار جوان و نخست وزیر سابق 
انگلستان باعث ترقی بیشتر وی در عرصه سیاست شد و میلیبند در 

کابینه گوردون هدایت سه وزارتخانه را بر عهده گرفت.
تحصیل رهبر حزب کارگر در هاروارد یکی از دالیل پیش��رفت وی 

در عرصه سیاسی است. 

وزير خارجه قزاقستان؛

عضويت دايم ايران در پیمان شانگهای
معاون ريیس جمهور در امور زنان وخانواده؛

رايزنی ها برای افزايش حضور زنان در مجلس

انتخابات عمومی بريتانیا، رقابت دانش آموختگان آکسفورد



یادداشت

 ساختمان های نوسازی كه زود 
پیر می شوند؛

پایه ریزی خانه های اصفهان ، 
در كارگاه های زیرزمینی 

ش��رایط اس��تاندارد در مصال��ح س��اختمانی هم اکنون ب��ه گونه ای 
اس��ت ک��ه واحدهای پروان��ه دار فروش مصالح س��اختمانی در حال 
ورشکس��ته شدن هس��تند و این در حالی است که هم اکنون حدود 
 ۹۱۷ واح��د تولی��د مصالح س��اختمانی غیر اس��تاندارد در اس��تان
اصفهان فعال اس��ت. مدیر کل استاندارد اصفهان با بیان این که باید 
تکلیف واحدهای تولید مصالح س��اختمانی غیر اس��تاندارد، مشخص 
ش��ود گفت: این مهم فقط ب��ا هماهنگی بین دس��تگاه های اجرایی 
درست خواهد ش��د.بنابراین دس��تگاه های متولی ساخت و ساز باید 
توجه ویژه ای به اس��تفاده از مصالح استاندارد داشته باشند. شفیعی 
گف��ت: مصال��ح س��اختمانی امروز آن ق��در بی کیفیت هس��تند که 
س��اختمان های نوساز خیلی زود فرس��وده می شوند و این موضوع، 

اصفهان را با معضل پیچیده ای روبرو کرده است.

 وی ادامه داد: استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد معضلی است 
که در سال های اخیر گریبان صنعت ساختمان را به صورت محسوسی 
گرفته  است تا جایی که کارشناسان مسکن در مورد غیر استاندارد بودن 

ساختمان های نوساز هشدار داده اند. 
مدیر کل اس��تاندارد اصفهان گفت: ورود بی روی��ه جمعیت به اصفهان، 
سهم خانه دار ش��دن را برای مردم بیشتر کرده اس��ت و این باعث شده 
است که مالکان خانه هایی که تا چندی پیش به یک تا دو طبقه بسنده 
می کردند حاال خانه های ویالییشان را بکوبند و به ساختمان های چند 
 طبقه تبدیل کنند. این س��اختمان ها که به دس��ت پیمانکاران سپرده
 می شود برای سودآوری بیشتر زمینه تخلفات را ایجاد می کنند. موضوع 
مصالح غیر استاندارد و به کارگیری آن در ساخت وسازها موضوعی است 

که مورد تایید مدیر کل سازمان استاندارد استان اصفهان هم هست.
ش��فیعی با اعالم این که همه مصالح س��اختمانی به جز مصالحی که به 
صورت فله ای ی��ا در کارگاه های تولیدی کوچک و ب��ه قولی زیرزمینی 
فروخته می شوند مشمول استاندارد است، ونمی توان ادعا کرد که مصالح 

غیر استاندارد به هیچ وجه در بازار وجود ندارد.
وی می گوید: اختالف قیمتی که بین مصالح س��اختمانی اس��تاندارد با 
غیر استاندارد است باعث شده که پیمانکاران به این سمت روی بیاورند.
مدیر کل استاندارد اس��تان اصفهان با اعالم این که در برخی مواقع این 
مصالح در یک فضای کوچک ۹۰۰ متری و یا در باغات تولید می ش��ود 
می گوید: اگر تولیدی های غیرمجاز وجود داش��ته باشد، به یقین خارج 
از محدوده شهر و در مکان های دورافتاده که امکان دسترسی به آن کم 

است، وجود دارد. 
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ثبت  هزار و 610 مورد والدت در گلپایگان
 علی کاظم ظهر  اظهار کرد: وظایف اصلی س��ازمان ثبت احوال ثبت والدت، وفات، ازدواج و 
طالق، صدور شناسنامه و تعویض شناسنامه های قدیمی، چاپ شناسنامه مکانیزه با امنیت 
باال، استقرار نظام جامع  شناسایی ایرانیان و تولید آمار جمعیتی است.وی با اشاره به آمار تولد 
در گلپایگان تصریح کرد: این تعداد تولد در مقایسه با سال گذشته از آن، رشد ۱۰/8 درصدی 

داشته است.

3

مجموع��ه همایش ه��ای بین الملل��ی اصفه��ان یکی از 
پروژه های ش��اخص و مهم ش��هر اصفهان است که مدت 
هاست در انتظار بودجه های دولتی اس��ت.این پروژه در 
سال ۱۳۹۰ کلنگ زنی شده است تا اصفهان با بهره برداری 
از چنین مجموع��ه بزرگی میزبان میهمانان بس��یاری از 

سراسر دنیا باشد.
عظمت پروژه مجموعه همایش های بین المللی اصفهان 
قابل وصف نیس��ت و پس از به��ره برداری بن��ا به گفته 
کارشناسان به نگینی برای اصفهان و جمهوری اسالمی 

ایران تبدیل می شود.
تصویب عملیات احداث مرک��ز همایش های بین المللی 
اصفهان توسط دولت به چهار سال پیش باز می گردد که در 
آن زمان دولت متعهد به پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان برای 
اجرای این پروژه ش��د؛ اما تنها ۲۰ میلیارد تومان از تعهد 

دولت محقق شد.
اصفهان با طناب قول و قرار هاي دول��ت وقت، به میدان 
س��اخت چنین پروژه عظیمی وارد شده؛ اما دولت باز هم 
اصفهان را در این میدان تنها گذاشت و هنوز که هنوز است 
از 8۰ میلیارد تومان دیگر تعهد چند سال پیش دولت برای 

اجرای این پروژه خبری نیست.
به نظر می رس��د مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
می تواند چنین رس��التی را به درس��تی انجام بدهد و به 
پایگاهی برای معرفی ارزش ه��ا پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفه��ان پروژه ای ملی اس��ت و نه تنها ارزش 
و اعتبار آن برای اصفهان بوده بلکه کش��ور نی��ز با اجرا و 
بهره برداری از این پ��روژه دارای اعتبار می ش��ود ، از این 

رو دولت بای��د دس��ت از بی مهری ه��ا و بی توجهی های 
خود نسبت به اصفهان بردارد و حامی اصفهان در اجرای 
پروژه های کالن و بزرگ باشد تا راه اندازی چنین پروژه های 
کام کشور را شیرین کند.این پروژه که در یک عرصه ۵۰ 
هکتاری و در پنج فاز احداث خواهد شد، تاکنون ۵۳ درصد 
پیشرفت داشته است تا در آینده بتوانیم شاهد برگزاری 
رخداد های مه��م و بزرگ در چنین مجموعه ای باش��یم.
در حال حاضر نیز شهرداری و ش��ورای شهر بر تکمیل و 
راه اندازی پروژه مجموعه همایش های بین المللی اصفهان 
تاکید دارند تا این پروژه هر چه س��ریع تر به بار بنشیند و 
به افتخ��ارات و ارزش های اصفهان در س��طح بین المللی 

اضافه کند.
دولت تنها 20 میلیارد تومان براي ساخت مركز 

همایش ها هزینه كرده است
شهردار اصفهان با بیان اینکه برای ساخت اجالس سران 
 در اصفهان هزار میلیارد تومان اعتبار الزم اس��ت، اظهار

 می کند: دولت تعهد کرده برای ساخت این مجموعه ۱۰۰ 
میلیارد تومان کمک کند؛ اما تنها ۲۰ میلیارد تومان برای 

ساخت این مجموعه هزینه کرده است.
دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد در خصوص آخرین وضعیت 
ساخت این پروژه می گوید: در صورت رسیدن بودجه برای 
ساخت این مجموعه، اواسط سال ۹۴ سالن اصلی همایش 

تکمیل شده و کل پروژه در سال ۹۵ به اتمام می رسد.
وی تصری��ح می کند: با توجه به این که س��اخت س��الن 
اجالس اصفهان یک پروژه ملی است و در ساخت آن هیچ 
تعصب ناسیونالیستی وجود ندارد، شهرداری اصفهان ادامه 

ساخت آن را برعهده گرفت تا پروژه متوقف نشود.شهردار 
اصفهان ادامه می دهد: پیش بینی بودجه ساالنه برای این 
پروژه ۲۵۰میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که اکنون 
برآورد کنونی ۴۶۰ میلیارد تومان برای ساخت سالن اطراف 
اجالس در نظر گرفته شده است.دکتر سقائیان نژاد یادآور 
می شود: شهرداری تاکنون ۱۶۰ میلیارد تومان برای ساخت 
سالن اجالس هزینه کرده، در حالی که تعهد شهرداری ۲۰۴ 

میلیارد تومان از کل پروژه بوده است.
وی تاکید کرد: اصفهان ش��هری با هویت ایران  زمین است 
و نباید این چنین پروژه های ملی مورد بی مهری مسووالن 

قرار گیرد.
ش��هردار اصفهان اضافه می کند: ب��رای تکمیل نهایی این 
پروژه یک هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که 
۵۵۰ میلیارد تومان این پروژه برای ساخت هتل و مکان های 
تجاری در نظر گرفته شده و توسط بخش خصوصی انجام 

می شود.
وی با بیان این که در اوایل آغاز به کار عملیات احداث سالن 
اجالس س��ران در اصفهان افراد آن گونه ک��ه باید توجیه 
نبودند، اضافه کرد: این در حالی است که اکنون در بازدید 
مسووالن از این پروژه ، همه به ش��هرداری اصفهان دست 

مریزاد می گویند.
سقائیان نژاد تاکید می کند: حتی اگر دولت فقط ۲۰ میلیارد 
برای تکمیل این سالن اختصاص دهد نه تنها این سالن بلکه 
مشکالت فرودگاه و ناوگان توریس��تی این شهر نیز مرتفع 

خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در واقع سالن اجالس سران یک حرکت 

اساسی و تاثیرگذار در جهت برنامه ششم است .
اصفهان باید سازه های یک شهر تراز اول كشور 

را داشته باشد
 اح��داث مرک��ز همای��ش ه��اي بی��ن الملل��ي یک��ي از

 اولویت هاي اول ش��هرهاي توریستي به ش��مار می رود، 
به طوری که بس��یاري از همایش هاي بین المللي دنیا در 
شهرهایي که داراي جاذبه توریستي هستند برگزار مي شود، 
 اما متاس��فانه اصفهان همچنان از این تسهیالت و امکانات

 بی بهره مانده است.
اس��تاندار اصفهان پروژه مرکز همایش هاي بین المللي را 
طرحی شاخص معرفی و عنوان می کند: براي ساخت مرکز 
همایش هاي بین المللي از معماري مدرن و پایدار، همراه با 

سبک ایراني اسالمي تبعیت شده است.
رس��ول زرگرپورمی افزاید:یکي از آرزوهاي ما براي استان 
و ش��هر اصفهان کس��ب رتبه تراز اولي همچون در دوران 
انقالب است؛ بنابراین براي تحقق این امر نیاز به مجموعه 
ای از الزام��ات و نیازهایي دارد که با س��ازه ه��ا و امکاناتی 
 قابل توجه، ش��اخص های یک ش��هر تراز اول در کشور را 

داشته باشد.

شهرداری اصفهان مطالبه 180 میلیاردی سالن اجالس سران را خواستار شد

پشت درهای بسته بودجه

یادداشت

 مدیر منطقه ۹ شهرداري اصفهان:

تكمیل عملیات اجرایي اتصال دو  
خیابان  تا یكماه آینده

مدیر منطقه ۹ اصفهان اظهار داش��ت: عملیات اجرایي احداث 
اتصال خیابان قدس به خیابان اش��رفي اصفهان تاکنون بیش از 

8۰ درصد پیشرفت فیزیکي داشته است.
 عبدالرسول امامي با بیان این مطلب گفت: اتصال خیابان قدس 
به خیابان اش��رفي اصفهان به طول ۴۰۰ متر در دس��ت احداث 

است. 
وي افزود: در این راستا عملیات اجرایي اتصال دو خیابان قدس 
و اش��رفي اصفهاني تاکنون بیش از 8۰ درصد پیشرفت فیزیکي 

داشته است. 
وی تصریح کرد: اتصال این دو خیابان تاثیر بسزایي در کاهش بار 
ترافیکي خیابان هاي قدس و اشرفي اصفهاني دارد و دسترسي 

محلي شهروندان را آسان مي کند. 
مدیر منطقه 11:

پیشرفت 8۵درصدي عملیات اجرایي 
خیابان بهشت

مدیر منطقه ۱۱ شهرداري اصفهان اظهار داشت: عملیات اجرایي 
خیابان بهشت تاکنون 8۵ درصد پیشرفت فیزیکي داشته است.

محمدباقر کالهدوزان با اعالم این مطلب گفت: خیابان بهش��ت 
حدفاصل خیابان اش��رفي اصفهان تا محدوده منطقه ۹ به طول 

۵۵۰ متر و عرض ۳۶ متر در منطقه در دست اجراست.
وي با اش��اره به این که عملیات اجرایي خیابان بهشت تاکنون 
8۵ درصد پیشرفت فیزیکي داشته است، افزود: عملیات اجرایي 
خیابان بهشت با هزینه اي بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال 

در حال انجام است. 
کالهدوزان افزود: خیابان بهش��ت یکي از خواسته هاي چندین 
 ساله مردم منطقه غرب است که با س��رعت در حال اجرا است. 

 مدیر منطقه 10:

 اجراي 20 پروژه شاخص عمراني 
در منطقه 10

مدیر منطقه ۱۰ شهرداري اصفهان از اجراي ۲۰ پروژه شاخص 
در این منطقه خبرداد. مسعود نریماني با بیان این مطلب گفت: 
در سال جاري ۲۰ پروژه عمراني خدماتي شاخص در دستور کار 
منطقه ۱۰ شهرداري اصفهان قرار گرفته اس��ت. وي افزود: فاز 
اول احداث خیابان شهید رضائیان به طول ۱۲۰۰ متر حدفاصل 
خیابان هاي پروین تا پارك انقالب در محله شیخ طوسي اجرایي 

مي شود. 
مدیر منطقه ۱۰ ش��هرداري اصفهان با اش��اره به خیابان سازي 
و س��اماندهي خیابان هفت تیز حدفاصل خیابان هاي پروین و 
سپیده کاش��اني به طول ۴۰۰متر تصریح کرد: احداث کندروي 
بزرگ��راه ش��هید آقابابایي حدفاصل خیابان س��پهر ت��ا خیابان  
س��عادت آباد به طول 8۰۰ متر در س��ال جاري انجام مي شود. 
نریماني خاطرنش��ان کرد: خیابان سازي و س��اماندهي خیابان 
س��پهر در ش��رق بزرگراه ش��هید آقابابایي در مجاورت شهرك 

سالمت انجام خواهد شد. 
وي با اش��اره به این که خیابان گرکان حدفاص��ل خیابان میثم 
تا محله گرکان ب��ه طول ۳۰۰ متر امس��ال احداث مي ش��ود، 
اظهار داش��ت: عملیات اجرایي احداث مجموعه فرهنگي محله 
حصه، مجموعه فرهنگي و مجتمع تجاري اطشاران و همچنین 
مجموعه فرهنگي در مجاورت مس��جد النبي در خیابان جي در 

سال جاري آغاز مي شود. 
مدی��ر منطق��ه ۱۰ ش��هرداري اصفهان ب��ه احداث ایس��تگاه 
 آتش نش��اني اطش��اران اش��اره کرد و ادامه داد: پیاده روسازي
 خیابان هاي معراج، سپیده کاشاني، پروین، عسگریه، آل خجند، 

حکیم شفایي، سروش در سال جاري انجام مي شود. 
 نریماني اضافه کرد: ساماندهي ۹ پارك و بوستان منطقه شامل
 پارك هاي پروین، سروس��تان، آل خجند، شهید زماني، شهید 
ملکوتي، شهید مغرور، مجتمع امام حسین)ع(، فاز دوم گلستان 
و پارك الله انجام خواهد شد. وي بیان کرد: احداث پل عابر پیاده 
مکانیزه خیابان جي حدفاصل میدان احمدآباد تا خیابان پروین، 
احداث دوربرگردان شمالي میدان احمدآباد، ساماندهي میدان 
شش راه واقع در انتهاي خیابان سردار خزایي در مجاورت محله 
حصه، س��اماندهي و احداث ورودي محله اطش��اران از بزرگراه 
شهید آقابابایي و آزادسازي حریم و س��اماندهي انهار  وي بیان 
کرد: احداث پل عابر پیاده مکانیزه خیابان جي حدفاصل میدان 
احمدآباد تا  خیابان پروین، احداث دوربرگردان شمالي میدان 
احمدآباد، س��اماندهي میدان ش��ش راه واقع در انتهاي خیابان 
س��ردار خزایي در مجاورت محله حصه، س��اماندهي و احداث 
ورودي محله اطشاران از بزرگراه ش��هید آقابابایي و آزادسازي 
حریم و س��اماندهي انهار  و مادي هاي مرغاب و راهران از دیگر 
پروژه هاي امسال منطقه ۱۰ است.  و مادي هاي مرغاب و راهران 

از دیگر پروژه هاي امسال منطقه ۱۰ است. 

 راه اندازي دو ایستگاه آتش نشاني 

ظرف دو ماه آینده
مدیرعام��ل س��ازمان آت��ش نش��اني و خدم��ات ایمن��ي 
ش��هرداري اصفهان اظهار داش��ت: دو ایس��تگاه آتش نش��اني 
 س��عادت و ش��هید کش��وري ظرف دو م��اه آین��ده راه اندازي 

مي شود.
 بهزاد بزرگ��زاد با بیان ای��ن مطلب گفت: عملی��ات اجرایي دو 
ایستگاه سعادت و شهید کش��وري تاکنون ۹۶ درصد پیشرفت 
فیزیکي داشته است. وي با اشاره به اینکه نیروهاي دو ایستگاه 
آتش نشاني نیز جذب شده است، افزود: در حال حاضر آموزش 
نیروهاي جذب ش��ده در دس��ت انج��ام مي باش��د. مدیرعامل 
س��ازمان آتش نش��اني و خدم��ات ایمني ش��هرداري اصفهان 
تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شده ظرف دو ماه 
آینده این دو ایستگاه آتش نش��اني راه اندازي مي شود. بزرگزاد 
خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر ۲۲ ایس��تگاه آتش نشاني در 
 سطح شهر اصفهان فعال است و به ش��هروندان خدمات رساني

 مي کند. 

 اخبار شهرداری ها

مدیرعام��ل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان در جلس��ه 
 دیدار و گفتگوی ش��ورای سیاس��تگذاری جش��نواره 
جلوه های آب با شهردار اصفهان، با بیان این که زاویه 
دید این جشنواره را باید به سمتی ببریم که دو وجهی 
باشد، گفت: این زاویه دید باید به گونه ای باشد که هم 
فرهنگ سازی صورت گیرد و هم برای مردم مصرف آب 

به یک دغدغه تبدیل شود.
مهندس هاشم امینی افزود: به همین منظور تصمیم بر 
آن شد تا مسائل آب اصفهان و به خصوص زاینده رود را 

از قالب نگاه هنرمندان به گوش همه برسانیم.
وی در ادامه افزود: در این دوره ترکیب برگزار کنندگان 
و حامیان جش��نواره توس��عه پیدا کرده و سازمان ها و 
ارگان های مختلفی همچون س��ازمان محیط زیست، 

ش��هرداری،اتاق بازرگانی،ص��دا و س��یمای اس��تان 
اصفهان،حوزه هنری،یونس��کو و ... درگیر جش��نواره 

شدند.
وی با بیان ای��ن که مجموعه برگزار کننده جش��نواره 
در این ۵ ماهه تالشی شبانه روزی داشته، عنوان کرد: 
خوشبختانه اس��تقبال خوبی  از جشنواره شده است و 
با این که عنوان بین المللی نداش��ته؛ اما چند اثر بین 

المللی به جشنواره ارسال شده است.
مهندس امینی پیام جشنواره را مدیریت مصرف بهینه 
آب و ایجاد دغدغه مصرف آب در مردم دانست و گفت: 
برای رس��اندن این پی��ام از طیف��ی از جامعه همچون 
هنرمندان که در مردم اثر گذار هستند استفاده شده تا 
آن ها را به سمت و سوی اهداف اصلی جشنواره ببریم.

رییس حوزه هنری استان اصفهان در جلسه دیدار و گفتگوی 
شورای سیاس��تگذاری جش��نواره جلوه های آب با شهردار 
اصفهان از فعالیت های حوزه هنری در این جشنواره گزارشی 
ارایه کرد. وی با بیان این که هنر و هنرمند می توانند بس��یار 
تاثیر گذار و نقش آفرین باش��ند، گفت: می ت��وان از این ابزار 
به منظور خدمت به مردم و نظام اس��تفاده کرد.سید مهدی 
س��یدین نیا ادامه داد: رویکرد شرکت آبفای استان اصفهان، 
رویکرد مناس��ب و خوبی ب��وده و بازت��اب آن را می توان در 

جشنواره های اول و دوم دید. 
وی با اش��اره به این که طبق سیاست های شرکت آبفا استان 
اصفهان مبنی ب��ر این که بعدازاین جش��نواره جلوه های آب 
به صورت دوساالنه برگزار خواهد ش��د، اظهار داشت: طبق 
تحقیقات و مطالعاتی که انجام شد، نمونه مشابه این جشنواره 

تا کنون در کش��ور و در س��طح بین المللی برگزار نش��ده و 
اصفهان از اولین برگزارکنندگان جشنواره است.

سید مهدی سیدین نیا افزود: این جشنواره کاری بسیار نو و 
جدیدی را ارایه کرده و با اس��تقبال خوب هنرمندان روبه رو 
شده است.وی عنوان کرد: در این دوره ۵8۱ اثر در موضوعات 
مستند، فیلم داس��تانی، پویانمایی و عکس رسیده که ۱۱۵ 
کار داستانی، ۱۰8 کار مستند، ۲۵ کار انیمیشن و در مجموع 

۳۳۳ نفر عکاس شرکت کردند. 
رییس حوزه هنری اصفهان با بیان این که دیگر با فشارهای 
سیاس��ی و هیاهوهای خیابانی نمی توان کاری از پیش برد، 
تصریح کرد: زب��ان هنر، زبان گویایی اس��ت و هدف داریم با 
این زبان یک وفاق ملی ایجاد کرده و ب��ا همدلی و همزبانی 

اثر بخش باشیم. 

معاون وزیر بهداش��ت، جدیدترین پیام وایب��ری در حوزه 
بهداش��ت را تکذیب و در این رابطه پیام صحیح و واقعی را 

برای خانواده ها تشریح کرد.
طبق معمول چندین و چند ماه گذشته بار دیگر پیامی در 
گروه های وایبری منتشر شد، مبنی بر این که »اطالعیه... اگر 
در خونه هاتون اومدن واسه آزمایش خون، قبول نکنید چون 
بهداشت گفته غیرقانونیه و اطالع رسانی کنید«.»هم اکنون 
اطالع داده ش��ده که یک زن و یک مرد در حالی که وانمود 
می کنند از طرف بهداشت آمده اند به منازل سر می زنند و با 
انجام آزمایش از طریق سوزن و سرنگ آلوده به ویروس یک 
بیماری فوق العاده خطرناك را بین افراد ش��یوع می دهند، 
مواظب خود و خانواده تان باشید. افراد خاطی تحت پیگیری 
هس��تند ولی تاکنون موفق به دستگیری ش��ان نشدند، در 

صورت مش��اهده افراد مشکوك پاس��گاه یا کالنتری محل 
زندگی تان را در جریان بگذارید.«

 بنابراین، این پیام وایبری بهانه ای ش��د تا این موضوع را با
 علی اکبر سیاری معاون بهداش��ت وزیر بهداشت، در میان 
بگذاریم که وی نیز در وهله نخست با تعجب و بعد با چاشنی 
خن��ده، چنین پیام��ی را تکذی��ب می کن��د و می گوید: ما 
فعاًل هیچ طرحی برای این که کس��ی برود در خانه مردم و 

نمونه گیری کند، نداریم.
سوءاستفاده  س�ودجویان و دش�منان ایران از 

انتشار پیام های شائبه دار
در این راس��تا رس��ول دیناروند رییس س��ازمان غذا و داور 
نیز در گذش��ته عنوان کرده بود که به هی��چ عنوان چنین 
پیامک های را تایید نمی کند، زیرا هر زمان که دغدغه های 
درباره مواد غذایی و م��واردی در حوزه س��المت مردم رخ 
می دهد، برخی سودجویان و حتی دشمنان ایران دست به 

این سوءاستفاده ها می زنند.
در نهای��ت باید عنوان ک��رد که یکی از ضعف ه��ای که این 
شائبه ها باعث التهاب در جامعه می شود، عدم ورود به موقع 
سازمان ها و نهادهای مسوول است که می توانند با اطالع از 
چنین شائبه های، و قبل از این که در جامعه نگرانی های از این 
دست به وجود آید اطالع رسانی سریع و دقیقی انجام دهند.

به منظور ارتباط نزدیک دانش��گاه و صنعت و حضور و مشارکت 
جدی کارشناس��ان دو مجموع��ه در رفع مش��کالت و تنگناها 
وهمچنین رش��د و توسعه امور آموزش��ی و پژوهشی ، در آیینی 
با حضور مدیران عالی دو مجموعه بزرگ صنعتی و دانشگاهی، 
تفاهمنامه همکاری بین دکتر س��عد محمدی مدیر عامل ذوب 
آهن و دکتر طالبی رییس دانشگاه اصفهان امضاء  و مورد تبادل 

قرار گرفت .
دکتر سعد محمدی در این آیین ضمن ابراز خرسندی و استقبال 
از امض��اء  و تبادل تفاهمنامه مذکور طی س��خنانی بخش��ی از 
مهمترین چالش های موجود بین صنعت و دانشگاه را برشمرد 
وگفت :  سیستم های صنعتی با مباحث آموزشی و تئوری جدید 
بسیار فاصله دارند و شرایط سخت کاری در صنعت،  کارکنان و 

کارشناسان صنعتي را از افزایش و ارتقاء علمی روز دور می کند.
 وی با اش��اره به این که هنوزبسیاری از س��اختارهای سیستمی 
بنگاه های صنعتی و اقتصادی همانند س��ال های گذشته است 
و نیاز به بروز رسانی دارد یادآور شد :باید سیستم دانشگاهی در 
تصمیم گیری های کالن اقتصادی کش��ور حضور جدی داشته 
باش��د و بتواند با بررسی مش��کالت صنعت ، راهکارهای الزم را 

ارایه دهد .
دکتر طالبی رییس دانشگاه اصفهان نیز با ابراز خرسندی از امضاء 
و تبادل تفاهمنامه مذکور ، آمادگی کامل و جدی این دانشگاه را 
برای تعامل نزدیک و علمی با صنعت و بالعکس مورد تاکید قرار 

داد و گفت : این همکاری ها عالوه بر ارتقاء توان علمی و کاربردی 
هر دو مجموعه و رفع مشکالت موجود ، باید بتواند الگویی سازنده 

برای سایر صنایع و دانشگاه ها باشد.
وی افزود : نیازهای ذوب آهن اصفهان با ظرفیت های موجود در 
این دانشگاه همخوانی دارد، بنابراین هر دومجموعه با عزم جدی 
 تالش خواهند کرد؛ عالوه بر رفع مش��کالت و حض��ور موثر در 
پروژه های پژوهش��ی ذوب آهن ، زمینه کارآفرینی و کاربردی 

کردن علوم دانشجویان و محققین دانشگاهی نیز فراهم شود .
 وی نق��ش مهم ذوب آهن اصفهان در رش��دو توس��عه صنعت و

 اش��تغال زایی و تربیت نیروهای توانمند را یادآور ش��د و افزود: 
خوش��بختانه این مجتمع ب��زرگ صنعتي علیرغم مش��کالت 
اقتصادی موجود و تحریم ها ،  توانسته است خود را احیا و به روز 
نماید و هم اکنون با مدیریت توانمندی که در این مجموعه حاکم 

است ، می توان آینده درخشانی را برای آن تصور کرد .

تكذیب جدیدترین پیام  وایبری؛

آلوده كردن مردم با ویروس خطرناک، شایعه است

   ایجاد دغدغه مصرف آب
 در مردم

 ابزار هنر به منظور خدمت
 به مردم و نظام  

 امضاء تفاهم نامه همكاری ذوب آهن
 و دانشگاه اصفهان

       

Society,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSpapeR www.zayanderoud.comNo.  1557  april 14  ,2015  |  8 pages



اخبار کوتاهيادداشت

دولت چگونه مي تواند روند 
آزادسازي تجاري را تسريع 

بخشد؟
از آنجايي كه دولت در سال 94 با دو گزينه بسيار محتمل »ادامه 
تحريم ها و محدوديت قيمت نفت« و »رفع تدريجي تحريم ها 
و افزايش تدريجي قيمت نفت« مواجه اس��ت؛ بنابراين در هر 
 سناريو سياست هاي تجاري متناسب آن شرايط بايد طراحي 

شوند.
سياس��ت هاي تجاري متناس��ب با گزين��ه ادام��ه تحريم ها و 
محدودي��ت قيم��ت نف��ت عبارتن��د از: برنامه ري��زي ب��راي 
اولويت بندي تأمي��ن ارز و طراحي نظام س��هميه بندي ارزي 
در گروه كااله��اي وارداتي، نظ��ارت بر بانك ها و مؤسس��ات 
مالي و اعتب��اري بانك��ي و غيربانك��ي و همچني��ن نهادهاي 
عمومي غيردولت��ي براي اجتن��اب از ورود ب��ه معامالت ارز و 
سكه، تكميل و به كارگيري سيست يكپارچه كنترل همزمان 
تجارت، ارز و ثبت س��فارش كااله��ا و تش��ريفات گمركي به 
منظور رصد ك��ردن ارز تخصي��ص يافته، برنامه ري��زي براي 
ح��ذف ع��وارض برخ��ي محص��والت صادرات��ي، طراحي و 
اجراي مش��وق هاي مؤثر صادراتي، متنوع س��ازي طرف هاي 
تج��اري و تقويت رواب��ط اقتص��ادي، سياس��ي و ديپلماتيك 
با كش��ورهاي همس��ايه و منطق��ه براي كاهش ريس��ك هاي 
بين الملل��ي و در نهاي��ت مديري��ت واردات و جلوگي��ري از 
 ورود بي روي��ه كاال و ممنوعي��ت ورود كااله��اي لوكس و غي

رضروري.
اما سياس��ت هاي تجاري متناس��ب ب��ا گزينه رف��ع تدريجي 
تحريم ها و افزايش تدريجي قيمت نفت متفاوت خواهند بود: 
بسترسازي براي تك نرخي ش��دن ارز، توجه بيشتر به مناطق 
آزاد ويژه با محوري��ت صادرات مجدد، تعمي��ق فرآيند حذف 
موانع غيرتعرفه اي در تجارت خارجي، كاهش موانع مقررات در 
بخش صادرات و روان سازي فرآيند صادرات، توسعه خوشه ها 
و ش��بكه هاي صادراتي، توس��عه و ارتقاي خدمات پشتيباني 
صادرات ش��امل تأمين مالي صادراتي، تأمين اعتبارات بانكي 
مورد نياز، توس��عه بيمه ه��اي صادرات��ي، ارتق��اي كيفيت و 
بسته بندي كاالهاي صادراتي و سرمايه گذاري، ايجاد توسعه، 
تجهيز و بهبود زيرس��اخت هاي عمومي و تخصصي صادرات، 
متنوع س��ازي صادرات غيرنفتي به ويژه صادرات پايه صنعتي 
متناس��ب با نيازهاي وارداتي، فراهم آوردن امكانات مناس��ب 
براي سرمايه گذاري مشترك با كشورهاي خارجي، زمينه سازي 
براي ورود سرمايه گذاري خارجي با توجه به ظرفيت هاي اقتصاد 
كش��ور در حوزه هايي همچون نفت و گاز، معادن، كشاورزي و 
گردشگري و استفاده از ابزار تأمين مالي جديد در حوزه واردات.

مهم ترين برنامه هاي سازمان 
گمرك براي سال پيش رو کدام 

است؟
س��ازمان گمرك ب��ا تدوي��ن س��ند راهب��ردي در چارچوب 
سياس��ت هاي كالن كش��ور و تبيين مأموريت، چش��م انداز، 
اهداف بلندمدت و در نهايت برنامه هاي عملياتي چهار س��اله 
)1396-1393(، مس��ير پي��ش روي خود را مش��خص كرده 
اس��ت. تدوين برنامه هاي راهبردي و عمليات��ي در چارچوب 
اولويت ه��اي وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي درخص��وص 
افزاي��ش ت��وان ثروت آفرين��ي، تأمين مال��ي پاي��دار دولت و 
كاهش اتكاي بودجه دول��ت به درآمد نفتي، مش��اركت فعال 
و مؤث��ر در سياس��ت گذاري و قانون گذاري، تقوي��ت انضباط، 
س��المت و ش��فافيت مالي و اداري و ارتق��اي هم افزايي درون 
س��ازماني و همكاري فراس��ازماني، امكان برداشتن گام هاي 
 هماهن��گ در مديري��ت اقتص��ادي كش��ور را فراه��م كرده

 است.
اهم برنامه ه��ا و اقدامات راهبردي گمرك جمهوري اس��المي 

ايران عبارتند از:
- كليدي ترين پروژه با عنوان »تسهيل و توسعه تجارت با اجراي 
پنج��ره واحد فرامرزي«  با هدف فراهم س��ازي ام��كان تبادل 
الكترونيكي اطالعات و اسناد اس��تاندارد در يك نقطه ورودي 
براي اس��تفاده تمامي بازرگانان در انج��ام رويه هاي گمركي 

تعريف شده است.
- استانداردسازي فرآيندها براساس استانداردهاي بين المللي 

و كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو.
- تأمي��ن و ب��ه كارگيري دس��تگاه هاي كنترلي نامحس��وس 

پيشرفته در گمركات فعال كشور.
- شناس��ايي فرآيندهاي اولويت دار براي واگ��ذاري و طراحي 

سازوكارهاي جذاب براي مشاركت بخش خصوصي.
- اجراي طرح جامع سنجش رضايت.

.)AEO( راه اندازي سيستم فعاالن اقتصادي مجاز -
.TSC اصالح نظام ارزش گذاري و راه اندازي سيستم -

- راه اندازي سيستم متمركز وصول درآمدهاي گمركي.
- اصالح قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن.

- همكاري در اصالح قانون مقررات صادرات و واردات و قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز.

- ترجمه يادداشت هاي توضيحي و افزايش HS هشت رقمي 
به يازده رقمي.

- احصاي گلوگاه هاي فساد و حذف آنها.
- ارزيابي و ترويج درستكاري براساس بيانيه آروشا.

- شركت فعال در اجالس هاي بين المللي و امضاي تفاهم نامه 
همكاري با كشورهاي هدف.

- راه اندازي دروازه مشترك مرزي با كشورهاي همسايه.
- تدوين راهبرد يكپارچه منابع انساني.

- توسعه و تكميل سيستم جامع اداري و مالي.
- راه اندازي مركز آموزش الكترونيك��ي و منطقه اي مورد نظر 

سازمان جهاني گمرك.
- راه اندازي نظام مديريت عملكرد.

- پياده سازي بسته اجرايي نقشه راه اصالح نظام اداري.
- پياده سازي بسته اجرايي نقشه راه دولت الكترونيك.

اجراي اي��ن برنامه راهبردي ك��ه برگرفت��ه از الگوهاي موفق 
دنيا اس��ت مي توان��د در پاي��ان برنام��ه، گم��رك جمهوري 
 اس��المي ايران را ب��ه يكي از پنج��اه گمرك برت��ر دنيا تبديل

 كند.

4
وزیربازرگانیپاکستانبهتهرانمیآید

وزير بازرگانی پاكستان هفته آينده برای شركت در نشست مش��ترك وزرای اقتصاد دو كشور در 
راس هياتی به تهران سفر می كند. پاكستان تالش دارد حجم مبادالت تجاری خود با ايران را كه 
از سال 2009 تاكنون 75 درصد كاهش يافته، پس از لغو تحريم های بين المللی عليه اين كشور، 

افزايش دهد.
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نائب رييس كانون سراسری انبوه سازان كشور با بيان اين كه به 
دليل ركود بازار مسكن، آپارتمان ها روی دست سازندگان ماند، 
از سياست های دولت در فروش زمين های دولتی به بانك مسكن 

انتقاد كرد و گفت: بانك ها فقط بايد بانكداری كنند.
حسن محتش��م در نشس��ت خبری اظهار كرد:  نيمه دوم سال 
گذش��ته بخش واحدهای مس��كونی كوچك در بازار يك رونق 
نس��بی داش��ت، در مجموع واحده��ای 100 ت��ا 160 ميليون 
تومانی با متراژ بين 50 تا 80 مترمربع از رونق نس��بی در سال 

93 برخوردار بودند.
وی با بيان اين كه اين رونق به دليل افزايش 15 ميليون تومانی 
وام مسكن در س��ال 92 و همچنين افزايش وام برای زوج های 
جوان بود، تصريح كرد: با اين حال ركود بازار مسكن از سال 92 
همچنان ادامه دارد كه اين موضوع منجر به بيكاری و توقف توليد 

كارخانه های مصالح ساختمانی می شود.

وی ب��ا تاكيد بر اين كه سياس��ت های ضد تورم��ی دولت باعث 
تشديد ركود بازار مسكن ش��دگفت: ركود بازار مسكن در سال 
92 در سال 93 نيز ادامه داشت به طوريكه كل آپارتمان ها روی 

دست سازندگان ماند.
وی با بي��ان اين كه امس��ال بانك مركزی تصميم گرفته فش��ار 
را كاهش دهد تا بخش مس��كن از ش��رايط ركود خارج شود به 
برخی سياس��ت های دولت در بخش مسكن انتقاد كرد و افزود: 
در مذاكره با بانك ها و وزارت راه و شهرس��ازی صحبت اين بود 
كه بانك ها منابع ندارند؛ اما با اين حال می بينيم بانك مس��كن  
هزار ميليارد تومان در پرديس زمين خريداری می كند، در واقع 
اين پول بايت خريد زمين از دولت به دولت پرداخت می ش��ود.
رييس كانون انبوه سازان استان تهران با طرح اين پرسش كه اگر 
بانك ها منابع ندارند چطور  هزار ميليارد تومان زمين می خرند، 
گفت: همه اين اتفاقات در حالی روی می دهد كه 92  درصد از 

ساخت و ساز مسكن توسط بخش خصوصی،  پنج درصد توسط 
تعاونی ها و سه  درصد توسط دولت ساخته می شود.محتشم با 
بيان اين كه بانك ها به انبوه س��ازان وام نمی دهند بيان كرد: در 
حال حاضربانك ها تنها در بخش نوسازی بافت های فرسوده وام 
می دهند و بايد به گونه عمل شود كه اين بافت ها بتواند اين وام را 
جذب كند. واقعيت اين است كه بافت های فرسوده مشكل تملك 
دارد و اين يك كار زمانبری است؛ همين مساله باعث شده تا مثال 
در يك مجموعه 200 پالكی 10 پالك برای ساخت آماده نشود و 

باعث عقب افتادگی در توليد مسكن می شود.
وی با بيان اين كه وام 30 تا 50 ميليون تومانی برای ش��هرهای 
كوچك مناسب است و كارايی زيادی در شهرهای بزرگ ندارد 
خاطرنشان كرد: بانك مسكن در مقابل پول نقد از شركت عمران 
پرديس زمين دريافت می كند و قرار است پول اين زمين در طول 

يكسال پرداخت شود.
نائب رييس كانون سراس��ری انبوه سازان كش��ور با بيان اين كه 
منابع حاصل از فروش از زمين صرف اجرای تاسيسات زيربنايی 
و روبنايی شهر پرديس می شود، اظهار كرد:  بانك بايد بانكداری 
كند و بايد چرخه س��اخت و ساز را به انبوه س��ازان و فعاالن اين 

بخش واگذار شود.
محتش��م در ادامه با بيان اين كه عوارض ص��دور پروانه بين 25 
تا 37 درصد افزايش يافته اس��ت، تصريح ك��رد:  اين موضوع به 
افزايش قيمت مسكن منجر می ش��ود. از دولت انتظار داريم به 
گونه ای عمل شود تا سازنده كه عمده پول خود را به شهرداری 
می دهد و ي��ك زمين و ي��ك برگه ص��دور پروان��ه دارد بتواند 
هزينه های صدور پروانه را در دوران ساخت به شهرداری پرداخت 
كند تا منابع مالی برای س��اخت را در اختيار داشته باشد.وی با 
اشاره به تورم 20 درصدی در س��ال 93 گفت:  در بخش مسكن 
5 تا 6 درصد افزاي��ش قيمت داش��تيم، در بخش ه��ای ديگر 
ساختمانی مانند كاشی توليد خيلی زيادی داشتيم به طوريكه 
توليدات در انبار دپو شده و قيمت ها تغيير چندانی نداشته است.

از آنجايي كه دولت در سال 94 با دو گزينه بسيار محتمل 
»ادامه تحريم ها و محدوديت قيمت نفت« و » رفع تدريجي 
تحريم ها و افزاي��ش تدريجي قيمت نفت« مواجه اس��ت؛ 
بنابراين در هر سناريو سياس��ت هاي تجاري متناسب آن 
شرايط بايد طراحي شوند. مس��عود كرباسيان، رييس كل 
گمرك ايران تسهيل و توس��عه تجارت اجراي پنجره واحد 

تجاري را كليد ي ترين پروژه در گمرك عنوان كرد. 
كرباسيان در باسخ به اين سوال كه  در زمينه اهداف تجاري 
با سند چشم انداز 1404 چقدر فاصله داريم گفت: ازجمله 
ش��اخص هاي مهم در حوزه تجارت مي توان به ش��اخص 
تج��ارت فرامرزي اش��اره كرد كه محاس��به آن براس��اس 
مؤلفه هايي نظير زمان آماده سازي اسناد واردات و صادرات، 

زمان صادرات و واردات و هزينه صادرات و واردات صورت 
مي گيرد. وی افزود: طي س��ال هاي اخي��ر درخصوص اين 
ش��اخص و در مقايس��ه با منتخب كش��ورهاي حوزه سند 
چشم انداز نظير تركيه، عربس��تان، امارات، قطر، پاكستان، 
آذربايجان و افغانس��تان عملكرد خوبي نداشته و با اهداف 

سند چشم انداز فاصله داريم. 

نائب رييس کانون سراسری انبوه سازان کشور:

پنجره واحد تجاري؛ کليدی ترين پروژه گمرك

فروشزمینبهبانکخطاست
پيشتازی در صنعت نفت 

خاورميانه
يك مقام ارش��د وزارت نفت با بي��ان اينكه ايران 
در س��اخت تجهي��زات صنعت نف��ت در منطقه 
خاورميانه پيشتار اس��ت گفت: رفع تحريم ها به 
سود سازندگان داخلی بوده و زمينه ای را فراهم 
می كند تا شركت های ايرانی در بازارهای جهانی 

حضور پررنگی پيدا كنند.
معاون مديركل س��امانه تامين كاال و حمايت از 
س��اخت داخل وزارت نفت، در خصوص وضعيت 
ساخت داخل، پس از ورود رفع تحريم ها و ورود 
 ش��ركت های خارجی به كش��ور، اظهار داشت: 
می ت��وان از فرصت ناش��ی از رفع تحري��م ها به 
خوبی استفاده و دانش فنی، فناوری و اليسنس 
اقالم و تجهيزات مورد نياز صنع��ت نفت را وارد 

كشور كرد.
غالمرض��ا معينی اف��زود: همچنين م��ی توان از 
فرصت رفع تحريم ها ب��رای اخذ گواهينامه های 
كيفيت برای كاالهای توليد شده در داخل كشور 

استفاده كرد.
 معين��ی ب��ا بي��ان اينك��ه س��ازندگان ايرانی در
 سال های اخير توانسته اند، توان خود را ارتقا داده 
و تجهيزات زيادی را توليد كنند، گفت: با دريافت 
 اليس��نس و گواهينامه های معتب��ر بين المللی
 می توان به راحتی در بازارهای بين المللی وارد 

شد.
وی تصريح كرد: رفع تحريم ها به سود سازندگان 
داخلی ب��وده و زمين��ه ای را فراهم م��ی كند تا 
ش��ركت های ايرانی در بازارهای جهانی حضور 

پيدا كنند.
معاون مديركل س��امانه تامين كاال و حمايت از 
س��اخت داخل وزارت نفت با بي��ان اينكه اغلب 
كش��ورهای منطقه مص��رف كنن��ده تجهيزات 
صنعت نف��ت هس��تند، گفت: ايران در س��اخت 
تجهيزات صنعت نفت پيشتار بوده و توانمندترين 
كشور منطقه در ساخت كاالها و تجهيزات مورد 

نياز صنعت نفت به شمار می رود.
اين مق��ام صنعت نفت ب��ا بيان آنك��ه حمايت از 
سازندگان داخلی، در راستای دفاع از منافع ملی 
كشور به شمار می رود، اظهار داشت: از ابزارهايی 
مانند نرخ تعرفه و ضريب ترجيحی می توان برای 
حمايت از ساخت داخل و رفع نگرانی شركت های 

ايرانی استفاده كرد.

برنامه های توليد برق اتمی 
متوقف  نمی شود

نمايشگاه اکسپو ميالن 
افتتاح می شود

عضو كميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: در خصوص توليد برق 
از انرژی اتمی، چه نيروگاه موجود و چه برنامه های توسعه ای در مذاكرات 
انجام شده دستخوش تغيير نش��د و تأثيری روی برنامه های توليد برق از 
انرژی اتمی نداشته است.س��يد موسی موس��وی اظهار داشت: درجلسه 
كميسيون انرژی مجلس، با حضور مسووالن محترم سازمان انرژی اتمی 
برگزار شد در رابطه با مذاكرات هسته ای لوزان سوئيس گزارشی از سوی اين 
سازمان ارائه شود.نماينده مردم المرد در مجلس نهم با بيان اينكه صحبت 
هايی بين نمايندگان و مسووالن سازمان انرژی اتمی در خصوص ابعاد فنی 
مذاكرات انجام شدگفت: تيم مذاكره كننده فرزندان انقالب و مورد اعتماد 
مقام معظم رهبری هس��تند و در رويكرد اصلی آنها انتقادی نيست؛ اما در 
خصوص ابعاد فنی مذاكرات بحث و تبادل نظر ش��د تا برای ادامه مسير تا 

حصول توافق نهايی، بهترين مسير ممكن طی شود.

اكسپو 2015 ميالن با موضوع »تغذيه زمين، انرژی برای حيات« از 
11 ارديبهشت ماه تا 11 آبان ماه سال 1394 در شهر ميالن ايتاليا 
برگزار خواهد شد و بيش از 160 كشور در اين رويداد جهانی شركت 
می كنند. محل پاويون »سالن« ايران از بهترين مكان ها در اكسپوی 
2015 بوده و يكی از بهترين اماكن اكسپو در اختيار ايران قرار گرفته 

كه در كنار غرفه های آلمان، شيلی، اسپانيا و آمريكا قرار دارد.
مدت برگزاری اكس��پوی ميالن حدود 6 ماه به ط��ول می انجامد و  
در اين مدت يك روز به عنوان روز ملی ايران در نظر گرفته شده كه 
آن هم اول شهريور ماه مصادف با روز بزرگداشت بوعلی سينا يا روز 
پزشك است. طرح س��الن ايران در اكس��پوی ميالن يك طرح زيبا 
می باشد و از ميان 11 طرح پيشنهادی مورد پذيرش قرار گرفته كه 

حاصل تالش شبانه روزی يك تيم 50 نفره و متخصص است.

مجيد عزيزيان گفت: ظرفيت كشتارگاه ها خالی است. 
 رييس انجمن كش��تارگاه های تهران بيان داشت: ما 
عوارض مصوب را بر اساس افزايشی كه هر ساله  دولت 
بر روی ميزان حقوق و مزايای كارگری می كشد انجام 

می دهيم.
وی در رابطه ب��ا موضوعی كه مدتی قب��ل در گفتگو 
با رييس اتحاديه گوشت گوس��فندی در رابطه با باال 
بودن هزينه های كش��تارگاه های تهران مطرح شده 
بودگفت: هزينه كشتارگاه ما و تعداد پرسنل ها كامال 
مشخص است. از طرفی كش��تارگاه تهران نسبت به 
كشتارگاه های ديگر در سراسر كشور كمترين هزينه را 
دريافت می كند. وی تأكيد كرد: هزينه ای كه كشتارگاه 
از كشتاركننده می گيرد به نسبت قيمت گوشتی كه در 
مغازه عرضه می شود بسيار پايين تر است. اگر اين دو با 
انصاف مقايسه شود مشخص می شود كه پول به جيب 

كشتارگاه ها می رود و يا كشتاركنندگان  و واسطه ها.
عزيزيان با بيان اين مطلب كه كش��تارگاه به نس��بت 
س��رمايه ای كه می گذارد حتی درآمدش هم توجيه 
اقتصادی ندارد، تصريح كرد: اختالف گوشت از محل 
كش��تارگاه ها تا محلی كه به دس��ت مص��رف كننده 

می رسد بسيار زياد است.

سازندگان ايرانی در سال های اخير توانسته اند، توان 
خود را ارتقا داده و تجهيزات زيادی را توليد كنند و با لغو 
و رفع تحريم ها خواهند توانست با دريافت اليسنس 
ها و گواهينامه های معتبر بي��ن المللی به راحتی در 

بازارهای بين المللی وارد شوند.
 يك مقام ارش��د وزارت نف��ت با بيان اينك��ه ايران در 
س��اخت تجهيزات صنعت نفت در منطقه خاورميانه 
پيشتار است،گفت: رفع تحريم ها به سود سازندگان 
داخلی بوده و زمينه ای را فراهم می كند تا شركت های 

ايرانی در بازارهای جهانی حضور پررنگی پيدا كنند.
 معاون مديركل سامانه تامين كاال و حمايت از ساخت 
داخل وزارت نفت در خصوص وضعيت ساخت داخل، 
پس از ورود رفع تحريم ها و ورود شركت های خارجی 
 به كشور، اظهار داشت: می توان از فرصت ناشی از رفع

 تحريم ها به خوبی اس��تفاده و دانش فنی، فناوری و 
اليس��نس اقالم و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت را 

وارد كشور كرد.
غالمرضا معينی افزود: همچني��ن می توان از فرصت 
رفع تحريم ها برای اخذ گواهينامه های كيفيت برای 

كاالهای توليد شده در داخل كشور استفاده كرد.

درحالی اجالس بهاره صندوق بين المللی پول در 
روزهای پايانی فروردين ماه در واش��نگتن برگزار 
خواهد شد كه رييس كل بانك مركزی بدون وزير 

اقتصاد راهی آمريكا خواهد شد.
طی روزهای پايانی فروردين ماه نشست مشترك 
صندوق بين الملل��ی پول )IMF( و گ��روه بانك 
جهانی)World Bank Group( كه همه ساله 
در دو نوب��ت و با حضور وزرای اقتص��ادی و دارايی 
 و روس��ای بانك مركزی كش��ورهای عضو برگزار

 می شود، تشكيل جلسه خواهد داد.
به همين منظور ولی اهلل س��يف، رييس كل بانك 
مركزی در رأس هياتی از بانك مركزی در روزهای 
آينده عازم آمريكا خواهد ش��د؛ ول��ی درحالی كه 
همه س��اله در اين اجالس وزير اقتصاد هم حضور 
داشت كسب اطالع خبرنگار تسنيم از وزارت امور 
اقتصادی و دارايی بيانگر آن اس��ت كه به احتمال 
قوی در اجالس پي��ش رو علی طيب نيا ش��ركت 

نخواهد كرد.
گمانه زنی ها از علت عدم حضور وزير امور اقتصادی 
و دارايی كشورمان حاكی از مشخص نبودن نتايج 

مذاكرات هسته ای است.

وزير راه و شهرسازی گفت: ريل قطار از ايران تا شلمچه 
رسيده و قرار است از طريق يك پل به عراق متصل شود.
عباس آخوندی اظهار داشت: بحث پل شلمچه به بصره 
يكی از موضوعاتی بود كه كار آن طوالنی و به سر انجام 

نرسيده است.
وی افزود: در س��فر قبلی كه وزير حمل و نقل عراق به 
ايران داشت توافق شد كه كار س��اخت اين پل هر چه 
سريع تر عملياتی و در جلسه هيات وزيران در ايران نيز 

به تصويب رسيد.
وزير راه و شهرسازی عنوان كرد: امروز سفری به عراق 
داريم تا با ط��رف عراقی درباره جزئي��ات اين موضوع 
صحبت كنيم و به توافق برسيم. با اجرای اين پل امكان 

حمل و نقل ريلی ايران ميسر می شود.
آخوندی بيان كرد: ريل قطار از طرف ايران تا شلمچه 
رسيده و قرار است از طريق يك پل به عراق متصل شود 
و قرار است در حدود 32 كيلومتر در عراق ريل گذاری 

كه جزييات آن در اين سفر مشخص می شود.
وی افزود: مس��ووليت اجرای اين پل با ما و اهميت آن 
حساس است چرا كه بايد بخشی از عرشه روی يكی از 
پايه ها بچرخد تا امكان عبور كشتی را از زير پل را فراهم 

كند كه فرايند فنی بسيار پيچيده ای دارد.

آخرين وضعيت بازار 
گوشت قرمز

ايران؛ رتبه نخست خاورميانه 
در ساخت تجهيزات

 طيب نيا به آمريکا 
نمی رود

راه آهن ايران به عراق
 متصل می شود

در مذاکره با بانک ها 
و وزارت راه و 

شهرسازی صحبت 
اين بود که بانک ها 
منابع ندارند؛ اما با 
اين حال می بينيم 
بانک مسکن  هزار 

ميليارد تومان 
در پرديس زمين 
خريداری می کند
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
1/40 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
امراله  فرزند  آبادی  نوش  زاده  غنی  محمدحسین  آقای  هیأت:   12574 شماره  1-رأی 
شماره شناسنامه 4794  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/50 مترمربع شماره پالک 
343 فرعی مجزا از شماره 318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد 

بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عبداله  فرزند  آبادی  نوش  نجفی  داود  آقای  هیأت:   12575 شماره  2-رأی 
شناسنامه 4832 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 251 مترمربع شماره پالک 344 فرعی 
مجزا از شماره 318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عبداله  فرزند  آبادی  نوش  نجفی  داود  آقای  هیأت:   12537 شماره  3-رأی 
شناسنامه 4832 ششدانگ یکباب انباری به مساحت 234 مترمربع شماره پالک 345 
فرعی مجزا از شماره 318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش2 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسینعلی  فرزند  بیدگلی  نمکی  غالمعلی  آقای  هیأت:   10284 شماره  4-رأی 
فرزند علی شماره شناسنامه  بیدگلی  زاده  علی  شناسنامه 56 و خانم عصمت حاجی 
مترمربع شماره پالک 785  به مساحت 188/08  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   16
فرعی مجزا از 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  غالمعلی  فرزند  بیدگلی  دیاری  معصومه  خانم  هیأت:   10795 شماره  5-رأی 
شناسنامه 8578 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128/30 مترمربع شماره پالک 790 
فرعی مجزا از شماره 107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علیرضا  فرزند  بیدگلی  جعفرزاده  حسین  آقای  هیأت:   11879 شماره  6-رأی 
 5229 شناسنامه  شماره  نصراله  فرزند  ناصری  زهرا  خانم  و   352 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139/50 مترمربع شماره پالک 792 فرعی 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  رضا  فرزند  بیدگلی  کبوتری  محمد  علی  آقای  هیأت:   11875 شماره  7-رأی 
 6665 شناسنامه  شماره  اله  حزه  فرزند  ذاکر  فخری  خانم  و   6405 شناسنامه 
فرعی  مترمربع شماره پالک 793  به مساحت 198  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ  
مجزا از شماره 107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  رضا  فرزند  بیدگلی  کریمیان  اصغر  علی  آقای  هیأت:   11517 شماره  8-رأی 
شناسنامه 7475 و خانم حمیده ادهمی بیدگلی فرزند سلطانعلی شماره شناسنامه 8570  
فرعی   8 پالک  مترمربع شماره  به مساحت 123/72  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
اماکن  در  واقع  از پالک 415 اصلی  از مشاعات  فرعی وقسمتی  از شماره 6و7  مجزا 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
9-رأی شماره 11891 هیأت: آقای حسن ابراهیم پور فرزند علی شماره شناسنامه 449 
و خانم اعظم ابراهیم پور آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 463 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 308/88 مترمربع شماره پالک 7 فرعی مجزا از شماره 
1و2و3و4و5 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1296 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمود  فرزند  بیدگلی  زینلی  حسین  آقای  هیأت:   10793 شماره  10-رأی 
شناسنامه 244 و خانم مریم آقائی شعری بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 9986  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74/75 مترمربع شماره پالک 2 فرعی مجزا 

از پالک 1930 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اله  قدرت  فرزند  نژاد  صمیمی  زهرا  خانم  هیأت:   10400 شماره  رأی   -11
شناسنامه 174 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101 مترمربع شماره پالک 7844 فرعی 
مجزا از شماره 3559 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
12-رأی شماره 12215 هیأت : آقای محمد سهیلی فرد فرزند علی شماره شناسنامه 
394 و خانم مریم معتمد نیا فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 400 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 224/10 مترمربع شماره پالک 1524 فرعی مجزا از شماره 107 

فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  صالحیان  مهدی  آقای  هیأت:   12218 شماره  13-رأی 
شناسنامه 1250091144 و خانم آسیه خان آبادی آرانی فرزند امراله شماره شناسنامه 
مترمربع   42 مساحت  به  یکبابخانه  از  قسمتی  ششدانگ  )بالمناصفه(،   6190036465
شماره پالک 1525 فرعی مجزا از شماره 140 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران 

دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
14-رأی شماره 12565 هیأت: آقای حسین شائی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
11571 و خانم اسماء آقا بیکی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 229 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 138/50 مترمربع شماره پالک 1042 فرعی مجزا از 
 شماره 343 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
امراله شماره شناسنامه  15-رأی شماره 9858 هیأت: آقای مصطفی صبوحی فرزند 
2904 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139 مترمربع شماره پالک 1193 فرعی مجزا از 
شماره 152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. 
امراله شماره شناسنامه  فرزند  انصاری  آقای محمود  16-رأی شماره 10737 هیأت: 
2932 و خانم فاطمه کاشانی فرزند مرتضی شماره شناسنامه 2  )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 505/40 مترمربع شماره پالک 1206 فرعی مجزا از شماره 152 
 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
17-رأی شماره 9938 هیأت: خانم ناهید هاشمی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
345 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/30 مترمربع شماره پالک 5093 فرعی مجزا 
از شماره 3985 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمد  علی  فرزند  آرانی  کرباسیان  سمیه  خانم  هیأت:   9961 شماره  18-رأی 
شناسنامه 2046 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65/35 مترمربع شماره پالک 5094 
فرعی مجزا از شماره 3985 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اله  نعمت  فرزند  بیدگلی  مفرد  ایمانیان  اله  ذبیح  آقای  هیأت:   11474 شماره  19-رأی 
شماره شناسنامه 275 و خانم فاطمه سادات میرافضل آرانی فرزند سید محمود شماره 
شناسنامه 391  )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 50/75 مترمربع 

از پالک 2840 اصلی واقع در  از شماره 14 فرعی  شماره پالک 5128 فرعی مجزا 
ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

20-رأی شماره 12208 هیأت: آقای حسن دشتی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
50  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 59/40 مترمربع شماره پالک 5129 فرعی 
مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
21-رأی شماره 12211 هیأت: آقای روح اله رحیمی بیدگلی فرزند محمدرضا شماره 
شناسنامه 28، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 113/74 مترمربع شماره پالک 5132 
فرعی مجزا از شماره 4219و345 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
22-رأی شماره 11872 هیأت: آقای محمد پامیلی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
شناسنامه  شماره  مجتبی  سید  فرزند  بیدگلی  سیدی  سادات  فاطمه  خانم  و   418
شماره  مترمربع   78/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   1250130141
پالک 5138 فرعی مجزا از شماره 596 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23-رأی شماره 10662 هیأت: آقای اکبر زوار نوش آبادی فرزند علی شماره شناسنامه 
125، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 472 فرعی مجزا از 

پالک 43 اصلی واقع در غیاث آبادنوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
24-رأی شماره 10399 هیأت: آقای اکبر زوار نوش آبادی فرزند علی شماره شناسنامه 
125 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 173/50 مترمربع شماره پالک 476 فرعی مجزا از 

پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

25-رأی شماره 11900 هیأت : آقای سید دخیل متولی نوش آبادی فرزند سید حسین 
به  انباری  و  باسکول  بر  مشتمل  یکباب ساختمان  ، ششدانگ   168 شناسنامه  شماره 
مساحت 3860 مترمربع شماره پالک 478 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث 

آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/2/10

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مفاد آرا

1/41 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  محرز 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 6494 هیأت: آقای عطیه نمکی بیدگلی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 
96 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 210/30 مترمربع شماره پالک 760 فرعی مجزا از 
ثبتی  بیدگل بخش 3 حوزه  آباد  در حسین  واقع  اصلی   6 از پالک  فرعی  شماره 106 

آران و بیدگل.
2-رأی شماره 12663 هیأت: آقای علیرضا قندی بیدگلی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 
340 و خانم معصومه قندی فرزند رضا شماره شناسنامه 7243  )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 162/80 مترمربع شماره پالک 791 فرعی مجزا از شماره 106 

فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
شماره  حسینعلی  فرزند  بیدگلی  نمکی  غالمعلی  آقای  هیأت:   12562 شماره  3-رأی 
شناسنامه 56 و آقای محسن نمکی بیدگلی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 93 و خانم 
عصمت حاجی علی زاده بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 16 )بالسویه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 189/30 مترمربع شماره پالک 794 فرعی مجزا از شماره 106 

فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
4-رأی شماره 12611 هیأت: خانم زهرا ابوزیدآبادی بیدگلی فرزند محمدعلی شماره 
شناسنامه 7532  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196 مترمربع شماره پالک 795 فرعی 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
5-رأی شماره 12532 هیأت : آقای اسماعیل رحیمی بیدگلی فرزند علی محمد شماره 
شماره  حسین  سید  فرزند  بیدگلی  جوادیه  سادات  حمیده  خانم  و   8904 شناسنامه 
شماره  مترمربع   156/26 مساحت  به  یکبابخانه  260)بالمناصفه( ششدانگ  شناسنامه 
اماکن بخش 3 حوزه  در  واقع  از پالک 112و112مکرر اصلی  فرعی مجزا  پالک 177 

ثبتی آران و بیدگل.
6- رأی شماره 12605 هیأت: آقای سعید احسانی فرد فرزند جعفر شماره شناسنامه 
85 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/28 مترمربع شماره پالک 10 فرعی مجزا از 

شماره 5 فرعی از پالک 253 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
العابدین شماره  زین  فرزند  نسب  افشار  احسان  آقای  هیأت:  رأی شماره 12606   -7
شناسنامه 1250152143 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86/21 مترمربع شماره پالک 

1 فرعی از پالک 664 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
8- رأی شماره 10046 هیأت: آقای ابوالفضل یاهو فرزند حسن شماره شناسنامه 7005 
و خانم طیبه بدرقه فرزند حسین شماره شناسنامه 6239 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکباب 
ساختمان به مساحت 137 مترمربع شماره پالک 2 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از 

پالک 1072و1035و1021 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  آرانی  مهدی  علی  عباس   آقای  هیأت:   12643 شماره  رأی   -9
 10726 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  مطلق  مهدوی  رقیه  خانم  و   18 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 117 مترمربع شماره پالک 7878 فرعی 
مجزا از شماره 472 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
10- رأی شماره 12626 هیأت : آقای عباس انصاری فرزند جلیل آقا شماره شناسنامه 
35 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 140/95 مترمربع شماره پالک 2539 فرعی مجزا 
ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی  از پالک 2715 اصلی واقع در  از شماره 3130 فرعی 

آران و بیدگل.
شماره  علیجان  فرزند  بیدگلی  گلی  غالمرضا  آقای   : هیأت   11543 شماره  رأی   -11
شناسنامه 6199434730 ششدانگ یکباب مغازه مشتمل بر انباری به مساحت 311/50 
مترمربع شماره پالک 4973 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
12- رأی شماره 9794 هیأت: آقای حسین صفاجو فرزند علی شماره شناسنامه 21760 
و خانم طاهره شومالی بیدگلی فرزند رضا شماره شناسنامه 219)بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 82/50 مترمربع شماره پالک 4986 فرعی مجزا از شماره 247 
فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
13- رأی شماره 12213 هیأت: آقای احسان دشتبان پور بیدگلی فرزند محمود شماره 
شناسنامه 134 و خانم محبوبه دشتبان پور بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
15531 )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 54/75 مترمربع شماره 
پالک 5133 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
14- رأی شماره 12545 هیأت: آقای مهدی دارچینی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 
102 و خانم آمنه میرزائی دامغانی فرزند مهدی شماره شناسنامه 28942)بالمناصفه(، 
به مساحت 17/22 مترمربع شماره پالک 5143 فرعی  یکبابخانه  از  ششدانگ قسمتی 
مجزا از شماره 213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
ماشااله  سید  فرزند  بیدگلی  لحمی  حجت  سید  آقای  هیأت:   12654 شماره  رأی   -15
شماره  ماشااله  سید  فرزند  بیدگلی  لحمی  هادی  سید  آقای  و   606 شناسنامه  شماره 
مترمربع   532/55 مساحت  به  انباری  یکباب  ششدانگ   )بالمناصفه(،   176 شناسنامه 
در  واقع  اصلی  از پالک 2840  فرعی  از شماره 163  فرعی مجزا  شماره پالک 5146 

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اله شماره  ولی  فرزند  بیدگلی  آقای محمدهالل خادم  هیأت:  16- رأی شماره 12652 
  572 اکبر شماره شناسنامه  فرزند  زارعی  خانم معصومه صالحی  و  شناسنامه 459 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 310/50 مترمربع شماره پالک 5147 فرعی 
مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  فاضلی  زهرا  خانم  هیأت:   12651 شماره  رأی   -17
شناسنامه 218 ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی مشتمل بر مغازه به مساحت 74 
مترمربع شماره پالک 5148 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
نصراله شماره شناسنامه  فرزند  خدمتی  اعظم  خانم  هیأت:   12650 رأی شماره   -18
 5149 پالک  مترمربع شماره   143/50 مساحت  به  یکباب ساختمان  8830، ششدانگ  
فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
19- رأی شماره 12658 هیأت: آقای احسان زکاری فرزند حمزاله شماره شناسنامه 50 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89 مترمربع شماره پالک 1034 فرعی مجزا از شماره 
50 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شماره  حسین  فرزند  فرد  ناصری  اسماعیل  آقای  هیأت:   9837 شماره  رأی   -20
شناسنامه 113 و خانم اکرم تقی زاده فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 1391)به ترتیب 
مترمربع  به مساحت 123/25  یکبابخانه  2دانگ مشاع(، ششدانگ   و  4دانگ  به  نسبت 
شماره پالک 3690 فرعی مجزا از شماره 3030 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش 

آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/2/10

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آرا
1/42 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 12623 هیأت: آقای مجتبی کربال فرزند مصطفی شماره شناسنامه 67 
و خانم اعظم دلشاد آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 242)بالمناصفه( ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 99 مترمربع شماره پالک 2771 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع 

در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
2-رأی شماره 12618 هیأت: آقای ابوالفضل کربال فرزند مصطفی شماره شناسنامه 
124)بالمناصفه(   شناسنامه  شماره  علی  فرزند  بیدگلی  فرهادی  زهرا  خانم  و   9447
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97/50 مترمربع شماره پالک 2772 فرعی مجزا از پالک 

3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمد  علی  فرزند  نسب  حسینی  محمد  آقای  هیأت:   12616 شماره  3-رأی 
شناسنامه 491 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 2773 فرعی 
مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  قاسمی  محمدعلی  آقای  هیأت:   12615 شماره  4-رأی 
شناسنامه 159 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 2774 فرعی 
مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
جواد  سید  آقا  فرزند  بیدگلی  مهدی  آقاحسام  آقای  هیأت:   12614 شماره  5-رأی 
شماره شناسنامه 137 و خانم اشرف رجبیان بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
19)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 365/75 مترمربع شماره پالک 2775 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
6-رأی شماره 11477 هیأت: آقای علیرضا گل بیدی فرزند حسین شماره شناسنامه 
9567 و خانم زهرا روحی فرزند حسنعلی شماره شناسنامه 2324)بالمناصفه( ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 148/34 مترمربع شماره پالک 171 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی 

از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  صدرالدین  فرزند  بیدگلی  احمدی  علی  آقای  هیأت:   12552 شماره  7-رأی 
شناسنامه 9506 و خانم وجیهه نجات خواه فرزند حشمت اله شماره شناسنامه 560 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/50 مترمربع شماره پالک 6 فرعی مجزا 
از شماره 4 فرعی از پالک 249 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شماره  کاظم  فرزند  بیدگلی  مسکینی  محمدرضا  آقای  هیأت:   10461 شماره  9-رأی 
شناسنامه 9435 و خانم زهره مسکینی بیدگلی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 551 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86 مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از 

شماره 6 فرعی از پالک 696 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  صباغی  محسن  آقای  هیأت:   11472 شماره  10-رأی 
شناسنامه 249 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122/50 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 

مجزا از پالک 900 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  صباغی  محسن  آقای  هیأت:   11471 شماره  11-رأی 
شناسنامه 249 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117/30 مترمربع شماره پالک 2 فرعی 

مجزا از پالک 900 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
ماشااله  آقا  فرزند  بیدگلی  صباغی  زهرا  خانم  هیأت:   11470 شماره   12-رأی 
شماره شناسنامه 172)بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 119/90 مترمربع 
ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   900 پالک  از  مجزا  فرعی   3 پالک   شماره 

آران و بیدگل.
شماره  اله  فتح  فرزند  آرانی  حاجی  علی  اکرم  خانم  هیأت:   12075 شماره  13-رأی 
شماره  مترمربع   83/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  162)بالمناصفه(  شناسنامه 
پالک 183 فرعی مجزا از شماره 19 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
14-رأی شماره 5963 هیأت: آقای مهدی مهتری آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
544 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/30 مترمربع شماره پالک 15 فرعی مجزا از 
شماره 4و6و7 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1828 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
15-رأی شماره 5962 هیأت: خانم فاطمه سلطان وشادی آرانی فرزند حسین شماره 
شماره  مترمربع   137/35 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(   71 شناسنامه 
پالک 16 فرعی مجزا از شماره 4و6و7 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1828 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اصغر  علی  فرزند  آرانی  صادقی  مهدی  آقای  هیأت:   12645 شماره  16-رأی 
 7876 پالک  شماره  مترمربع  مساحت190/10  به  یکبابخانه  376 ششدانگ  شناسنامه 
فرعی مجزااز شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
فرزند سیدحسین  آرانی  میرحسینی  محمد  سید  آقای  هیأت:   12646 17-رأی شماره 
شماره شناسنامه 391 و خانم طیبه وجدانیان آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 
11370)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 99/08 مترمربع شماره پالک 7877 
فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
18-رأی شماره 12641 هیأت: آقای حسن خان دل فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
1064 و خانم فاطمه منصوره آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 7157)به ترتیب نسبت 
به 2دانگ و4دانگ مشاع( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 317/60 مترمربع شماره پالک 
در مسعودآباد  واقع  اصلی  پالک 2637  از  فرعی  از شماره 1189  فرعی مجزا   7879

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
19-رأی شماره 12634 هیأت: خانم زهرا قامتی آرانی فرزند عباسقلی شماره شناسنامه 
32 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 225 مترمربع شماره پالک 2534 فرعی مجزا از 

پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
20-رأی شماره 12630 هیأت: خانم فاطمه سربلوکی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
504 و خانم اشرف سربلوکی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 275 و خانم زهرا 
آرانی  سربلوکی  طاهره  خانم  و   182 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آرانی  سربلوکی 
فرزند علی شماره شناسنامه 141 )بالسویه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 745/50 
مترمربع شماره پالک 2535 فرعی مجزا از شماره 26 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع 

در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اکبر شماره  21-رأی شماره 12627 هیأت: خانم نسرین منصوری آرانی فرزند علی 
شناسنامه 6190005667 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/60 مترمربع شماره پالک 
2537 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.
شماره  محمدعلی  فرزند  آرانی  نورانیان  فاطمه  خانم  هیأت:   723 شماره  22-رأی 
 2538 پالک  شماره  مترمربع   226/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   23 شناسنامه 

فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  غالم  فرزند  پور  ابوالفضلی  حسینعلی  آقای  هیأت:   11523 شماره  23-رأی 
شناسنامه 3266 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226 مترمربع شماره پالک 3705 
در  واقع  اصلی   40 پالک  از  فرعی  1954و1956و1958و2540  از شماره  مجزا  فرعی 

نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
24-رأی شماره 12567 هیأت: آقای احمد خیامی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
 121 شناسنامه  شماره  علی  مانده  فرزند  فر  رمضانی  باشی  مریم  خانم  و   559
فرعی  مترمربع شماره پالک 809  به مساحت 170  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ  
مجزا از شماره 188 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
25-رأی شماره 12560 هیأت: آقای روح اله گرج فرزند محمد شماره شناسنامه 11980 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/35 مترمربع شماره پالک 32 فرعی مجزا از پالک 

42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/2/10

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مزایده
پرونده  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  احکام  اجرای  دایره   1/30
و  داوری  افشین  آقای  علیه  جواد  فرزند  محمد  ملک  رسول  له  ح/3  930644اجرایی 
آقای مهدی هارون الرشید در راستای وصول طلب به مبلغ 118/728/570 ریال مبلغ 
4/138/750 ریال بابت حق االجرای دولتی در نظر دارد اموال با مشخصات 1- یک عدد 
تایپینک سراستیل با ابعاد 73×65 را با شش عدد ظرف با بنماری مستعمل به ارزش 
25/000/000 ریال. 2- سه عدد هود استیل فیلتر دار به ابعاد 2 متری و 1/47 متر و 1/46 
متر کال مستعمل با ارزش جمعًا 15/000/000ریال. 3- یک عدد فر مرکب استیل 1/27 
متر مبله همراه با یک عدد ظرف بنماری و سبد مستعمل با ارزش 12/000/000ریال. 
4- دو عدد سینک استیل پایه دار مستعمل یک خانه جمعًا به ارزش 10/000/000 ریال 
طریق  از  را  نموده  ارزیابی  ریال   62/000/000 مبلغ  به  کارشناس  نظریه  طبق  جمعًا 
مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه مورخ 94/2/10 ساعت 9 صبح 
احکام  اجرای  ساختمان  در  واقع  اصفهان  حقوقی  شعبه سوم  احکام  اجرای  محل  در 
حقوقی اصفهان خ نیکبخت طبقه چهارم شعبه سوم برگزار می گردد. متقاضیان خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی اصفهان خ جی بولینگ خانوادگی 
جی مراجعه و از اموال بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید خریدار می بایستی 10% قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و در غیر این صورت 10% اولیه 
نفع دولت ضبط خواهد شد.م الف:362 مدیر اجرای  به  از کسر هزینه های مزایده  پس 

احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده 

1/31 شماره درخواست: 9410460372100001 شماره پرونده: 9109980351101480 
شماره بایگانی شعبه: 910543 اجرای احکام شعبه 11 حقوقی اصفهان در نظر دارد 
حمیدرضا  علیه  و  کیانوش  کیارش  له  910543ج/11  کالسه  پرونده  خصوص  در 
 541/980/465 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  بروجنی  خلیلیان  ملیحه  وکالت  با  پوستی 
مبلغ  دادرسی و حق الوکاله وکیل و  تادیه و هزینه  تاخیر  بابت اصل خواسته و  ریال 
مورخ  پنج شنبه  روز  در  مزایده ای  جلسه  دولت  حق االجرا  بابت  ریال   10/000/000
اجرای  مجتمع   – نیکبخت  )خ  اجرا  این  محل  در  صبح   8/30 ساعت   1394/02/10
توسط  که  می باشد  همراه  تلفن  خط  سه  مزایده  مورد  نماید.  برگزار  اصفهان(  احکام 
خط  امتیاز   -1 است.  گردیده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  دادگستری  رسمی  کارشناسان 
خط  امتیاز   -2 ریال.   30/000/000 مبلغ  به   09131116004 شماره  به  همراه  تلفن 
خط  امتیاز   -3 ریال.   45/000/000 مبلغ  به   09131196460 شماره  به  همراه  تلفن 
مبلغ  به  جمعًا  که  ریال.   50/000/000 مبلغ  به   09122028666 شماره  به  همراه  تلفن 
است.  باقیمانده  طرفین  اعتراض  از  مصون  نظریه  و  ارزیابی  ریال   125/000/000
در  المجلس  فی  کارشناسی  مبلغ  درصد   10 مبلغ  پرداخت  با  می توانند  خرید  طالبین 
خواهد  مزایده  برنده  مبلغ  دهنده  پیشنهاد  باالترین  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه 
اصفهان شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه11دادگاه  احکام  اجرای   شد.م الف:361 

                                                  فقدان سند مالکیت 
رضاقلی  فرزند  خیاط  عباسقلی  آقای   1394/1/18-1394/82/19374 شماره:   1/76
باستناد یکبرگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده است که 
سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه به شماره 1967 فرعی احداثی بر روی قسمت مفروزی 
از قطعه زمین شماره 1009 فرعی از پالک 21- اصلی واقع در کامو بخش 12 کاشان 
که در صفحه 583 دفتر 38- امالک ذیل ثبت 7421 ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند جعاله تعمیرات مسکن دفترخانه 14 میمه نزد بانک مسکن شعبه میمه 
رهن است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن بنا بر اظهار متقاضی به علت تحویل سند به 
دفترخانه 14 میمه مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
 را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون سند مراتب آگهی می شود

که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
معامله  سند  و  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  کتبًا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک 

جوشقان قالی 
فقدان سند مالکیت 

مصطفی  فرزند  ارباب  امیرحسین  آقای   1394/1/16-1394/82/17931 شماره:   1/78
گواهی شده مدعی  امضای شهود رسمًا  و  که هویت  استشهاد محلی  یکبرگ  باستناد 
است که سند مالکیت تمامی یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه گلستان به شماره 75 
فرعی احداثی بر روی قسمت مفروزی پالک 205-اصلی واقع در کامو بخش 12 کاشان 
که در صفحه 142 جلد 33امالک ذیل ثبت 6619 بنام خانم فروزنده ارباب فرزند مرتضی 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن به علت اسباب کشی منزل از بین رفته/مفقود شده 
یک  تبصره  نموده طبق  را  نامبرده  مالکیت  المثنی سند  است چون درخواست صدور 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون سند مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی 
فقدان سند مالکیت 

مصطفی  فرزند  ارباب  امیرحسین  آقای   1394/1/16-1394/82/17744 شماره:   1/77
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت تمامی نه سهم مشاع از دوازده سهم از ششدانگ باستثنای یک دوم 
بهای ثمنیه اعیانی مزرعه و یک رشته قنات مشهور مرغ آبه پالک شماره 31- اصلی 
واقع در کامو بخش 12 کاشان که در صفحه 430 جلد 21- امالک ذیل ثبت 5162 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن بعلت اسباب کشی منزل از بین رفته/مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/155 شماره ابالغیه: 9310100350210999 شماره پرونده: 9309980350201247 
طرفیت  به  دادخواستی  اصطهباناتی  زهره  خواهان   931448 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده سید کریم جزائری فارسانی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک و دستور موقت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 9309980350201247 ثبت گردیده که وقت 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1394/04/16 آن  رسیدگی 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:323 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/156 شماره ابالغیه: 9310100350210996 شماره پرونده: 9309980350201252 
طرفیت  به  دادخواستی  سلمانی  محمدرضا  خواهان   931455 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان مهدی بیات و حسن محمدی دینانی و مسعود قربانی به خواسته تامین خواسته 
و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 9309980350201252 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/12 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت 
بیات و درخواست خواهان و  مجهول المکان بودن خواندگان مسعود قربانی و مهدی 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:324 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



یادداشت

6
معافیت مشموالن تیم کشتی در مسابقات جهان

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اعضای تیم کشتی ایران در مسابقات 
جهانی از خدمت سربازی معاف می شوند. سردار موسی گفت: براساس قانون در مسابقات 
جهانی نفرات اول و دوم مسابقات می توانند از معافیت خدمت سربازی استفاده کنند.وی 
افزود: البته نمی دانم در تیم فعلی کشتی که به مس��ابقات جهانی رفته است و حائز مقام 
شده مشمول خدمت سربازی وجود دارد یا خیر اما اگر باشند معافیت شامل آنها می شود.
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می دانستیم كار سختی برابر 
ثامن داریم

بازگشت سپاهان در روز 
برگشت  محرم

تیم هایی که توانایی ادامه مسابقات را ندارند،  وارد لیگ نشوند.سرمربی 
تیم هندبال سپاهان گفت: بهتر است تیم هایی که در اواسط مسابقات 
از لیگ کنار می کشند اصاًل وارد لیگ نشوند چون فقط هزینه مضاعفی 
را بابت رفت و آمد به سایر تیم ها تحمیل می کنند. مجید رحیمی زاده 
پس از شكست ۲۲ بر ۱۹ تیمش برابر ثامن الحجج مشهد در مورد این 
دیدار اظهار داش��ت: بازی س��نگینی بود و ما هم می دانستیم که کار 
سختی برابر ثامن مشهد داریم چون این تیم چهار بازیكن خارجی در 
اختیار دارد.وی افزود: ما دو بازیكن خود را به دلیل مصدومیت از حدود 
یك ماه قبل در اختیار نداشتیم که در آن جناح دچار مشكل شدیم. در 
اواخر مسابقه هم با وجود جلو بودن از حریف به دلیل خطای تعویض 
از سوی دو بازیكن مان، این دو از زمین بیرون رفتند که فرصت جبران 

را به حریف داد.

بازگشت سپاهان به کورس قهرمانی مصادف با بازگشت محرم نویدکیا به میادین 
یك روز خاص و به یاد ماندنی را برای هواداران اصفهانی رقم زد.

 بیست و سوم فروردین ۹۴ برای سپاهان روز خاصی  بود. در این روز طالیی پوشان 
اصفهانی که پس از باخت هفته قبل به صبا حسابی از قافله قهرمانی عقب افتاده و 
حتی در خطر از دست دادن سهمیه  آس��یایی قرار گرفته بودند با شكست یكی از 
رقبای اصلی خود مجددا به کورس  بازگشتند. البته همه داستان تنها منحصر به 
اتفاقات ورزشگاه فوالدشهر و  برد دو بر یك سپاهان برابر تراکتورسازی نبود؛ بلكه 
شكست خانگی نفت برابر  فوالد در دیدار همزمان در ورزشگاه تختی تهران هم مزید 
بر علت شد تا کام هواداران اصفهانی هرچه شیرین تر شود؛ زیرا مجموعه اتفاقات این 
دو بازی باعث شد تا عالوه بر صعود طالیی پوشان به رده سوم، پنج هفته مانده به 

پایان رقابت ها فاصله آنها با صدر جدول به  چهارامتیاز کاهش یابد.

NBA داالس تنها میهمان پیروز لیگ

میلواكی در پلی آف، ركورد جالب 
واشنگتن ویزاردز

تیم میلواکی باکس با پیروزی مقابل بروکلین نتس به جمع تیم های صعود 
کننده به پلی آف لیگ راه پیدا کرد.

به گ��زارش خبرگزاری تس��نیم، در دیدارهای صبح امروز )دوش��نبه( لیگ 
بسكتبال حرفه ای آمریكا، تیم میلواکی باکس با پیروزی مقابل میهمان خود 
بروکلین نتس در سالن »هریس بردلی سنتر« به جمع تیم های صعود کننده 
به پلی آف لیگ راه پیدا کرد. این تیم در فصل گذشته با قبول 67 شكست، آمار 

ناامیدکننده ای از خود به جا گذاشته بود.
تیم واشنگتن ویزاردز نیز در سالن »وریزون سنتر« موفق به شكست میهمان 
خود آتالنتا هاوکس شد و به چهل و پنجمین پیروزی این فصل خود رسید. 
آخرین باری که واشنگتن توانسته بود در یك فصل ۴5 پیروزی کسب کند، پل 
پیرس، بازیكن 37 ساله این تیم فقط ۱8 ماه داشت و سایر بازیكنان واشنگتن 

هم هنوز به دنیا نیامده بودند!
دیوید بِلَت، س��رمربی کلیولند هم در بازی صبح امروز تیمش در سالن »تی 
دی گاردن« شهر بوستون مقابل بوس��تون سلتیكس از لبران جیمز، کایری 
اروینگ و کوین الو استفاده نكرد تا با وجود شكست تیمش، این ستاره ها را 

برای پلی آف حفظ کند.
نتایج دیدارهای صبح امروز لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا به شرح 

زیر است:
کلیولند 78 – بوستون ۱۱7
بروکلین 73 – میلواکی ۹6

شارلوت 77 – دیترویت ۱۱6
ساکرامنتو ۱۱۱ – دنور ۱۲۲

اوکالهماسیتی ۱0۴ – ایندیانا ۱۱6
آتالنتا ۹۹ – واشنگتن ۱08

نیواورلینز ۱۱۴ – هیوستون ۱۲۱
فینیكس ۹۱ – سان آنتونیو ۱07

داالس ۱۲0 – لیكرز ۱06
در پایان بازی های امروز، آتالنتا هاوکس و کلیولند کاوالیرز در صدر کنفرانس 
شرق و فیالدلفیا س��ونی سیكس��رز و نیویورک نیكس در انتهای جدول این 
کنفرانس هستند. تیم های گلدن اس��تیت وریرز و سان آنتونیو اسپرز نیز در 
صدر کنفرانس غرب و لس آنجلس لیكرز  و مینه سوتا تیمبروولوز در قعر این 

کنفرانس قرار دارند. 
تاکنون تیم ه��ای آتالنت��ا هاوک��س، کلیولن��د کاوالی��رز، ش��یكاگو بولز، 
تورونتو رپت��ورز، واش��نگتن وی��زاردز و میلواکی باکس از کنفرانس ش��رق 
و تیم ه��ای گلدن اس��تیت وریرز، ممفی��س گریزلیز، هیوس��تون راکتس، 
پورتلند تریل بلی��زرز، لس آنجلس کلیپرز، س��ان آنتونیو اس��پرز و داالس 
 موریك��س از کنفرانس غرب ج��واز حض��ور در مرحله پلی آف را به دس��ت 

آورده اند.

سرمربی هلندی شیاطین سرخ پیروزی برابر آبی پوشان 
شهر منچستر را به هوادران این تیم تقدیم و از عملكرد 

شاگردانش تمجید کرد.
 لوئیز فن خ��ال در پی پی��روزی  چهار بر  دو یكش��نبه 
شب گذشته شاگردانش برابر منچسترسیتی در هفته 
س��ی و دوم لیگ برتر انگلیس که مهمترین برد این تیم 
در فصل جاری به شمار می رودگفت: ما پیش از این هم 

شخصیت تیمی خود را نشان داده بودیم.
 بیش��تر از ه��ر ک��س دیگ��ری از بازیكنان��م تعریف و 
تمجید ک��رده بودم چ��ون م��ا در تمام��ی بازی های 
خودم��ان ت��ا آخری��ن لحظ��ه می جنگی��م و در این 
دیدار مقابل من س��یتی ب��ا وجود اینكه ب��ا یك گل در 
 نتیجه عقب افتادی��م، روحیه باالی خودمان را نش��ان

 دادیم.
وی با اشاره به حضور 75 هزار تماشاگر شیاطین سرخ 
در ورزش��گاه اولدترافورد افزود: البته که برای هواداران 
خوش��حالم چون آنها حتی در زمانی که ما نتایج خوبی 
کسب نمی کردیم دست از حمایت ما بر نداشتند و حاال 

هم خیلی خوب هستند.

 برای هواداران خوش��حالم چون حاال می توانند بدون 
خجالت و شرمندگی در خیابان های منچستر قدم بزنند.

 آنه��ا می توانن��د ب��ه خیابان ه��ا برون��د و کاله خود را 
ب��اال بیندازن��د و بگوین��د که امس��ال ما تی��م بهتری 
 بوده چ��ون حاال ب��ه لح��اظ امتی��ازی هم تی��م برتر 

هستیم.
سرمربی هلندی منچس��تریونایتد با تمجید از هافبك 
۲۹ ساله تیمش که گل تس��اوی سرخپوشان را به ثمر 
داد و ۲ پ��اس گل هم ب��رای هم تیمی هایش س��اخت، 
اظهار داشت: به نظرم اشلی یانگ به حق بهترین بازیكن 
 میدان انتخاب شد. اگر من هم حق انتخاب داشتم او را 

برمی گزیدم. 
در کنار اشلی، مروان فلینی هم بازیكن خیلی تأثیرگذار 
و مهمی در برنامه تاکتیكی  ما بود و خیلی خوشحالم که 
او برای منچستریونایتد بازی می کند نه بازیكن دیگری!

فن خال در پای��ان خاطرنش��ان کرد: ما ش��روع خوبی 
در ای��ن ب��ازی نداش��تیم و منچسترس��یتی ب��ازی را 
برتری آغ��از کرد ول��ی در ادامه با پاس گل��ی که داوید 
 دخ��ه آ داد نتیجه را به تس��اوی کش��اندیم و ب��ه بازی

 برگشتیم.
 پس از این گل بود که اعتم��اد به نفس مان را مجدداً به 
دس��ت آوردیم و برنامه تاکتیكی خود را بهتر به اجرا در 
آوردیم. در نیمه دوم هم ما خیلی عالی کار کردیم و سوار 
 بر بازی بودیم. از عملك��رد نیمه دوم مان خیلی رضایت

 دارم.
ش��یاطین س��رخ ب��ا ای��ن ب��رد 65 امتیازی ش��دند 
و با حفظ جایگاه س��ومی خ��ود فاصله امتیازی ش��ان 
 را ب��ا رقی��ب همشهری ش��ان ب��ه ۴ امتی��از افزای��ش

 دادند.

 سایت اتحادیه جهانی کشتي در گزارشی به قهرمانی تیم ایران 
در رقابت های جام جهانی ۲0۱5 پرداخت.

تیم ملی کش��تی آزاد ایران موفق ش��د با پیروزی پنج بر سه 
مقابل آمریكا تیم کشتی این کشور را در خاک خودش شكست 
دهد و برای چهارمین بار متوالی بر سكوی قهرمانی جام جهانی 
کشتی آزاد بایستد.سایت اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی 
در مورد قهرمانی ایران نوش��ت: هر جا ایران کشتی می گیرد 
صدای بوق و ش��یپور و فریادهای طرفداران بر پا اس��ت. حاال 
می خواهد آن مسابقات، رقابت های قهرمانی جهان در ترکیه 
باش��د یا جام جهانی در لس آنجلس. ایران کشوری است که 
وفادارترین طرفداران کشتی را در جهان دارد. در فینال جام 
جهانی صدها طرفدار کشتی ایران پرچم هایشان را برافراشتند 
و در شیپورهایشان دمیدند و با شعارهایشان کمك کردند تا 
تیم کشورشان موفق شود آمریكا را پنج بر سه شكست داده و 

قهرمان جام جهانی شود.
بهنام احس��ان پور، ملی پوش 6۱ کیلوگرم ای��ران در این باره 
گفت: انگار که در تهران کشتی می گرفتم. ما در لس آنجلس 
ایرانیان بیشتری را نسبت به ش��هرهای دیگر می بینیم. این 
جمعیت ۱00 درصد به من کمك کرد که پیروز شوم. کشتی 

خوبی داشتم. اسكات یك کشتی گیر مدال دار المپیكی است و 
من واقعا به سختی تالش کردم تا پیروز شوم. بزرگ ترین دلیل 
موفقیت من نیز راهنمایی هایی بود که مربی ام داشت. او نكات 
مهمی را به من گفته تا کشتی ام را تغییر دهم. مربیگری بسیار 

مهم است و این تغییر را در من حاصل کرده است.
در ادامه این گزارش به برتری چش��مگیر ایران به آذربایجان 
اشاره ش��ده و آمده اس��ت: یكی از پیروزی های کلیدی ایران 
در کشتی با آذربایجان توسط س��ید احمد محمدی به دست 
آمد؛ جایی که  او توانس��ت با نتیجه  عجیب ۱۴ بر ۱0 طغرل 

عسگراف، قهرمان المپیك لندن را شكست دهد.
سید احمد محمدی درباره این پیروزی گفت: من پیروز شدم، 
چرا که تمرینات سختی در ایران داشتم. ما برای چنین روزی 
آماده شده بودیم. من در مورد عملكرد خودم صحبت نمی کنم، 
بلكه تالشم به خاطر تیم بود و حاال خوشحالم که نقش خودم را 

در تیم ملی انجام دادم.
اما فدراس��یون فوتبال و باش��گاه اس��تقالل با صدور پیامی، 
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را در جام جهانی ۲0۱5 تبریك 

گفتند.
بهرام افشارزاده در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در 
مسابقات جام جهانی ۲0۱5 در  آمریكا پیام تبریكی صادر کرد 

که متن آن به شرح زیر است:
قهرمانی تیم ملی کش��تی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی 
۲0۱5 - آمریكا که با نتایج درخشان و ماندگار همراه بود را به 
مردم ایران، وزیر محترم ورزش جن��اب آقای دکتر گودرزی، 
جناب آقای رس��ول خادم و دیگر مربیان پر تالش و خستگی 
ناپذیر تیم ملی و همچنین دالور مردان کش��تی آزاد ایران و 
خانواده های شریف شان که توانس��تند با اقتدار به این عنوان 
دس��ت یابند، را تبریك می گویم و امیدوارم شاهد تداوم این 

موفقیت ها باشیم.      

منچستریونایتد مقابل منچسترسیتی روحیه باالیش را نشان داد؛

حاالهواداران  می توانند بدون شرمندگی در خیابان قدم بزنند
گزارش اتحادیه جهانی پس از قهرمانی تیم ایران در جام جهانی:

ایران، وفادارترین طرفداران كشتی را دارد

س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان گفت: اصال از حضور در 
سپاهان پشیمان نیستم، خوش��حالم و تا آخرین لحظه 

هم کار می کنم.
حس��ین فرکی در نشس��ت خبری پس از دی��دار برابر 
تراکتورس��ازی اظهار کرد: بابت این پیروزی به هواداران 
سپاهان تبریك می گویم. این برد بسیار با ارزش بود. تیم 
تراکتورسازی در جایگاه دوم جدول قرار داشت و نماینده 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا است. از قبل هم می دانستیم 
که این بازی مهم است و این مساله را از دقیقه یك نشان 
دادیم، تیم سرتر بودیم و موقعیت خلق کردیم، در نیمه 
اول فشار زیادی آوردیم؛  اما به خاطر باخت قبلی به صبا 
فشار زیادی به بازیكنان ما وارد شده بود. همین استرس 

باعث شد که موقعیت ها را گل نكنیم. 
در داخل رختكن ب��ه بازیكنان گفتم که م��ا می توانیم 
 پیروز ش��ویم ک��ه ب��ه این خواس��ته ه��م رس��یدیم. 
وی افزود: امیدواریم بتوانیم در ادامه و در پنج بازی باقی 
مانده نتایج خوبی به دس��ت آوریم، بازی با پرسپولیس 
مقدمه ای است برای این پیروزی ها و برای اینكه شرایط 
بهتری داش��ته باش��یم. اگر این بازی را نم��ی بردیم در 
تهران ش��رایط بسیار س��ختی داش��تیم اما بازی مقابل 
 تراکتورس��ازی یك��ی از روزه��ای خوب س��پاهان بود. 
فرکی در مورد حمایت هواداران س��پاهان در این دیدار 
که بر خالف بازی های قبلی انتقادی ب��ه بازیكنان وارد 
نكردند گفت: من برای ه��واداران احترام قائل هس��تم 

و هم��ان طور ک��ه ب��ه بازیكن��ان توصیه م��ی کنم در 
روزهای س��خت باید کارهای مهم انجام بدهند انتظارم 
از هواداران این اس��ت ک��ه در روزهای س��خت در کنار 
 تیم باش��ند که همین اتفاق افت��اد و نتیج��ه را دیدند. 
وی اف��زود: بی��ش از تی��م برای ه��واداران خوش��حال 
هس��تم و اگ��ر قب��ل از ای��ن اتفاقی افت��اده ب��ه خاطر 
فش��ار ب��ازی ب��وده و انتظ��ار داری��م از ای��ن ب��ه بعد 
 ه��واداران حمای��ت کن��د چ��ون تاثی��ر گذار اس��ت. 
س��رمربی س��پاهان در م��ورد عملكرد مح��رم نویدکیا 
بیان ک��رد: محرم از خودگذش��تی می کن��د، امروز هم 
ب��ه تیم کم��ك کرد ب��ه عن��وان ی��ك لی��در، از محرم 
انتظار ن��دارم که مث��ل دوران جوانی اش ب��ازی کند او 
کارش را انج��ام داد، ش��رایط بدن��ی اش هن��وز ص��د 
درصد نیس��ت؛ اما با این وج��ود از او اس��تفاده کردم تا 
ارزش های خود را نش��ان بده��د و او هم نش��ان داد که 
 با بودن ی��ا نبودنش هم م��ی تواند به تی��م کمك کند. 
فرکی در مورد وقت تلف کردن بازیكنان سپاهان بعد از 
برتری و اخطارهای بی م��وردی که گرفتند گفت: از این 
موضوع خوشحال نیستم ما در تعداد کارت زرد و قرمز تیم 
اول هستیم و این زیبنده سپاهان نیست و باید روی این 

موضوع بیشتر تمرکز کنیم. 
خودمان هم ناراحت هستیم چون قبال هم متضرر شدیم، 
 دوس��ت دارم بازیكنان بهترین کیفی��ت را ارائه بدهند. 
وی در م��ورد مقایس��ه عملك��رد خ��ودش و کرانچار و 

اینكه اخت��الف چندان زی��ادی در امتیازگی��ری وجود 
ندارد گفت: من به زمان بیش��تری احتی��اج دارم. وقتی 
من به س��پاهان آمدم مس��ائلی بود که به س��ود ما تمام 
نش��د؛ اما امیدوارم در پنج ب��ازی باقی مان��ده عملكرد 
 خوبی داشته باش��یم و بعد روی این مس��اله فكر کنیم. 
س��رمربی س��پاهان در مورد فرصت س��وزی بازیكنان 
تیم��ش گف��ت: ب��رای م��ن ه��م تعج��ب آور اس��ت 
 ک��ه مهاجم��ان موقعی��ت ه��ای خوب��ی را از دس��ت 
می دهن��د اما خود را قان��ع می کنم که اس��ترس داریم 
و همین مس��اله باعث می ش��ود فرصت ها ه��در برود. 
 بازیكنان ت��الش کردن��د ام��ا در آخر دقت نداش��تند. 
وی ادام��ه داد: در نیم��ه او گل خوردی��م در حال��ی 
که می توانمس��تیم جل��و بیفتیم و این برای تماش��اگر 
قاب��ل قبول نیس��ت ک��ه تیم موقعی��ت را خ��راب کند 
و بع��د در نهایت حریف بب��رد و البته تمام ای��ن ایرادها 
به مربی وارد می ش��ود م��ا باید ب��ه طوری از ش��رایط 
اس��تفاده کنیم که پیروزی خ��ود را تضمی��ن کنیم اما 
 وقتی نمی ش��ود بازیكن تحت فش��ار قرار م��ی گیرد . 
فرکی در مورد انتقادهایی که به دروازه بان ها وارد شده 
بود و عملكرد خوب گردان در این بازی بیان کرد: شخصا 
انتقادی به دروازه بان ها نداشتم، دو گلر با تجربه و جوان 
داریم و پای هر دو نفر هم ایستادیم. هر گلری ممكن است 
اشتباه کند، دروازه بان پرسپولیس در بازی النصر سه گل 
بد خورد اما در بازی برگشت ستاره تیمش بود و این نشان 

می دهد هر گلری یك روز خوب و یك روز بد دارد. 
بای��د خ��وب کار کنی��م ت��ا بهتری��ن بازده��ی را 
داش��ته باش��یم اگ��ر گلره��ای م��ا ضعی��ف باش��ند 
 مس��وولیتش ب��ا م��ن اس��ت و امی��دوارم ک��ه ای��ن 
 ضعف ها برطرف شود چون تیم پتانس��یل خوبی دارد. 
فرکی در پایان در م��ورد مصاحبه خود ب��ا رادیو ورزش 
و حاش��یه هایی که در این زمینه ایجاد ش��ده بود گفت: 
من ی��ك مصاحبه زن��ده رادیویی با والی زاده داش��تم و 

خوشبختانه فایل صوتی آن هم موجود است. 
هیچ کجا نگفتم که از حضور در سپاهان پشیمان هستم. 
من مربی هستم که شهامت دارم و هر حرفی الزم باشد 
می گویم و اصال چنین صحبتی مطرح نشد و حتی در فكر 
من هم نبود. سپاهان تیم بزرگ و با سابقه ای است اما در 
گزارشی که از این مصاحبه منتشر شد دو کلمه نیستم و 
هستم جا به جا شده و البته شاید رسانه ای که این مساله 
را انتقال داده دچار سوء تفاهم ش��ده است. اصال چنین 
بحثی نیس��ت و من اصال از حضور در سپاهان پشیمان 

نیستم. خوشحالم و تا آخرین لحظه هم کار می کنم. 

فرصت سوزی مهاجمان برای من تعجب آور است؛

از حضور در سپاهان پشیمان نیستم

با صدور پیامی؛

رهبر معظم انقالب،  قهرماني 
كشتي گیران ایران را تبریك گفت

در پی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد جمهوری 
 اسالمی ایران در رقابت های جام جهانی آمریكا، حضرت

 آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی 
از کشتی گیران و مربیان تیم ملی کشتی آزاد تقدیر کردند.

 به گزارش زاین��ده رود به نقل از پایگاه اطالع رس��اني دفتر مقام 
معظم رهبري متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
کس��ب مقام قهرمانی جام جهانی را به کش��تی گیران و دس��ت 
اندرکاران تیم ملی کش��تی آزاد کش��ور عزیزمان ای��ران تبریك 
می گویم و از اینكه فرزندانمان توانس��تند بار دیگر در عرصه بین 
المللی برای این ملت ش��ریف افتخار آفرینی کنند خدا را ش��كر 

می کنم.
سّید علی خامنه ای
۲۴ فروردین ۱3۹۴

بازی با اسم مجیدی برای نیمکت 
استقالل

فرهاد مجی��دی هن��وز ب��ه دوره مربیگ��ری نرفت��ه کاندیدای 
سرمربیگری اس��تقالل شد. این خبر عجیب س��ایت منتسب به 
زنده یاد ناصر حجازی ، یكی از اخباری بود که خیلی زود از سوی 

همه تكذیب شد.
بسیاری از رسانه های ورزش��ی در ۲۴ ساعت گذشته پر بودند از 
اخباری درباره حضور فرهاد مجیدی یا زوج مظلومی و مجیدی در 
استقالل. فرهاد مجیدی این روزها محبوب ترین چهره استقالل 
است و نظرسنجی برنامه ۹0 مهر تاییدی بر این ادعاست. مجیدی 
اما در آغاز راه گذراندن دوره های مربیگری اس��ت و اگرچه نمی 
خواهد از استقالل دور باش��د ، نزدیكان به او می گویند حداقل 
چهار یا  پنج س��الی با نیمكت اس��تقالل فاصله دارد. ناکامی ها 
متوالی امیر قلعه نویی برای دومین فصل متوالی اما سبب شده تا 
گمانه زنی ها درباره یافتن جانشینی برای او قوت بگیرد. اگرچه 
نشست مظلومی و افش��ارزاده نه درباره مسائل فنی که بیشتر به 
طلب مربی پیشین استقالل و گپ های خودمانی گذشته است؛ 
اما خیلی س��ریع فرمول های مختلفی برای جانشینی امیر قلعه 
نویی در رس��انه ها مطرح ش��د. احتمال مربیگ��ری مظلومی یا 
مجیدی که از سوی سایت ناصر حجازی منتشر شد ، به سرعت 
از طرف همه طرف های این خبر تكذیب ش��د. خبری که اساسا 

انتقادها از سایت یادشده و سیاست هایش را تشدید می کند.

 ایرانی ها به آسیا اعتبار می دهند
س��رمربی تیم لخویا پس از قهرمانی زودهن��گام تیمش در لیگ 
ستارگان قطرگفت: حضور تیم هایی از ایران و ژاپن، سبب اعتبار 

لیگ قهرمانان است.
تیم لخویا در لیگ ستارگان قطر در جریان هفته بیست و پنجم 
)یك هفته مانده به پایان فصل بیس��ت و ش��ش هفت��ه ای این 
مسابقات( با نتیجه  سه به یك بر االهلی پیروز شد و بدین ترتیب 
به قهرمانی ای زودهنگام دست یافت.اسماعیل محمد در دقیقه 
۱۲ و مساکنی در دقایق ۲5 و 8۴ برای لخویا گل زدند و در سوی 

مقابل هم مشعل عبداهلل برای االهلی.
این دیدار در ورزش��گاه خانگی لخویا و در حض��ور 30 هزار نفر 
برگزار شد.مایكل الدروپ سرمربی لخویا پس از این بازی گفت: 
من بی نهایت از این قهرمانی زودهنگام خوشحالم. به رغم آن که 
مطمئن بودم که بازیكنان قدرتمندی دارم، و به رغم آن که پیش 
اتز این بر تیم های بزرگی پیروز شدیم، باز هم نگران بودم. حاال با 

خیالی آسوده تر می توانم به امور دیگر بپردازم.
الدروپ افزود: البته که پیش از آمدن من هم، لخویا بسیار قوی 
بود. تنها کاری که من کردم، سبك و روشی خاص را وارد این تیم 
کردم. این تیم پیش از من هم قدرتمند بود. ما مقابل االهلی نشان 
دادیم که به رغم غیبت برخی س��تارگان مان، ب��از هم می توانیم 
بدرخشیم. هدف ما البته از این هم بزرگ تر است. ما در نظر داریم 
تا درخش��ش واقعی مان را در لیگ قهرمانان به اجرا گذاریم. در 
لیگ قهرمانان، تیم های بزرگی چ��ون برخی از تیم های ایرانی و 
ژاپنی حضور دارند که سطحی باال از فوتبال را همواره به نمایش 
می گذارند و باعث اعتبار مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هستند و 
این آن چیزی است که توجه خاص ما را به خود معطوف می کند. 
ما از االن دیگر باید این قهرمانی را فراموش کنیم و در اندیش��ه 

قهرمانی های بزرگتر باشیم.
سرمربی االهلی نیز گفت که این قهرمانی را به لخویایی ها تبریك 
می گویم اما ما به آن  ها حسرت نمی خوریم. ما برنامه خاص خود 
را داریم.لخویا در آخرین دیدار خود، روز پنج شنبه از ساعت ۱۹ و 

۴5 دقیقه، میهمان السیلیة خواهد بود.

بحران كمبود هوادار برای رقیب 
پرسپولیس

تعداد تماشاگران بازی های النصر در فصل جاری به شدت کاهش 
یافته  است.در فصل پیش لیگ عربستان هواداران النصر اعجاب و 
شگفتی همگان را حتی در خارج از مرز ها بر می انگیختند؛  اما در 
فصل جاری، وضعیت بسیار دگرگون شد. هم از تعداد هواداران 

همیشه در صحنه کمتر شد و هم اقدامات هوادارانه آن ها.
هواداران النص��ر در فصل جاری حتی با وجود درخواس��ت های 
متعدد پرنس فیصل )رییس به ش��دت غرب گرای باش��گاه( نیز 
توجه شان به حضور در کنار تیم جلب نشد. در اقدامی جدی تر، 
بازیكنان این تیم نیز از هواداران  شان خواستند که به زمین بازی 
بیایند اما موفق نش��دند.در مقایسه ای س��اده، می توان اشاره به 
فصل پیش کرد، در جایی که النصر با التعاون بازی داشت، از آن جا 
که تعداد بسیاری بلیط خریداری کرده بودند، بازی به ورزشگاه 
بزرگ تر و پرظرفیت تر ملك فهد منتقل شد. در آن دیدار، بیش از 

5۲ هزار نفر از نزدیك شاهد رقابت بودند. 
این در حالی اس��ت که در روز ش��نبه، دیدار میان همان دو تیم 
النصر و التعاون و با اصرار فراوان مسووالن باشگاه و اعضای تیم، 
تنها ۲۹ هزار تماشاگر به ورزشگاه رفتند.در فصل قبل سه دیدار 
پر تماش��اگر فصل به بازی های النصر اختصاص داشت.در فصل 
جاری، النصر در ۱۱ دیدار لیگ حرفه ای  )از مجموع ۲۲ هفته( در 
زمین خود میزبان بود که مجموعا ۱۴۱ هزار تماشاگر در زمینش 

حاضر شدند.
چنان که کارشناسان جامعه شناس��ی فوتبال در مدت های اخیر 
در روزنامه الشرق االوسط تحلیل می کنند، یكی از عوامل کاهش 
توجه به فوتبال باشگاهی در عربستان، وارد شدن کشور شان در 
برخی معادالت مهم جهانی اس��ت که همین موجب می ش��ود، 
مردم، به سایر زمینه ها همچون سیاست و جامعه و حقوق بشر، 

توجهی بیش از پیش داشته باشند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
1/142 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  محرز 
و  رود  زاینده  های  روزنامه  در  15روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به 
بند)الف(به مدت دو ماه ونسبت به بند)ب(به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
بندالف(

اول- شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
به شناسنامه شماره  محمد  انصاریپورفرزند  احمد   -93/10/8  – 1.رای شماره 9457 
482حوزه 16 اصفهان وشماره ملی 1284246914 ششدانگ قسمتی از یکباب پاساژ 
مفروزی از پالکهای 1354 و 1355 به مساحت 87 متر مربع که به انضمام ششدانگ 

پالکهای 1353 و8009 جمعا تشکیل یک باب پاساژ را داده است.
به شناسنامه  عباسعلی سبزواری فرزند محمود   –  93/10/21  – 2.رای شماره 9986 
شماره 790 شهرضا وشماره ملی 1198915765 ششدانگ یک باب مغازه  مفروزی از 

پالک 1468 به مساحت 24 متر مربع.
به  هاشم  سید  فرزند  بحرینی  طاهر  محمد  سید   –  93/9/18  –  8796 شماره  3.رای 
از  مشاع  چهاردانگ   1198916567 ملی  وشماره  شهرضا   870 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 2217 به مساحت ششدانگ 66/70 مترمربع.

4.رای شماره 8797 – 93/9/18 – جنت نعیم  فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 752 
شهرضا وشماره ملی 1198989734دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  مفروزی 

از پالک 2217 به مساحت 66/70 مترمربع.
5.رای شماره 12138 – 93/12/4- احمد رضا بهرامیان فرزند سیف اله به شناسنامه 
282 شهرضا وشماره ملی 1198985038 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به شماره 
2429/1 که به پالک 8201 تبدیل شده است به مساحت 246/85 مترمربع که بانضمام 

ششدانگ پالک 6333 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
6.رای شماره11294-93/11/18- سید احمد قریشی فرزند سید مصطفی به شناسنامه 
یک  از  قسمتی  ششدانگ    1209832097 ملی  وشماره  سمیرم  دو  حوزه   33 شماره 
باب خانه مفروزی از پالک 3481 به مساحت 50 مترمربع که بانضمام ششدانگ پالک 

4820جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
7.رای شماره 10029 – 93/10/22 - سید حبیب اله شریفی فرزند مسیح اله به شناسنامه 
شماره 25 شهرضا وشماره ملی 1198920025پنجاه و شش حبه و هشتاد- یکصد و 
سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک4237 به 

مساحت ششدانگ 504/25  مترمربع.
8.رای شماره 10030 – 93/10/22 - احترام شریفانی فرزند محمد مهدی به شناسنامه 
و  یکصد  وسه-  وسی  حبه  1198945079پانزده  ملی  وشماره  146شهرضا  شماره 
سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک4237 به 

مساحت ششدانگ 504/25  مترمربع.
دوم – شماره های فرعی از دو اصلی فضل آباد

9.رای شماره 9961 – 93/10/21 -  داود رحمانی فرزند سلیمان به شناسنامه شماره 
1977 شهرضا وشماره ملی 1199264849 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک 59 به  مساحت 217/50 مترمربع.
10.رای شماره 2620 – 93/4/4 – ولی اله کشور شهرضا فرزند غالمعلی به شناسنامه 
شماره 210 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199338605 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 108 باقیمانده و12645 به مساحت ششدانگ 255/93 

مترمربع.
11.رای شماره 4217 – 93/5/15 - سیما لطفی فرزند رضا به شناسنامه شماره 627 
شهرضا وشماره ملی 1199077364 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 108 باقیمانده و12645 به مساحت ششدانگ 255/93 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  محمدرضاگرامی   -93/10/20-  9922 شماره  12.رای 
شماره 677 حوزه6شهرضا وشماره ملی 1199354341چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
به مساحت  تبدیل گردیده  به 13998  از پالک 124 و 125 که  باب خانه مفروزی  یک 

ششدانگ 272 مترمربع.
13.رای شماره 9923- 93/10/20 - مریم دهقان فرزند عزیز اله به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  ملی1199171816دودانگ  وشماره  شهرضا   707
به مساحت ششدانگ 272  تبدیل گردیده  به 13998  که  از پالک124 و 125  مفروزی 

مترمربع.
به  مصطفی  سید  فرزند  رضوان  مرتضی  سید   -93/10/28-10336 شماره  14.رای 
شناسنامه شماره 286 حوزه یک قمشه وشماره ملی1199247936 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک482که به 13729 تبدیل گردیده  وپالک 9280به 

مساحت ششدانگ 164 مترمربع.
شناسنامه  به  سهراب  فرزند  سرحدی  93/10/28-شهرزاد   –  10337 شماره  15.رای 
یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ملی 1199852562سه  و شماره  شماره 1761 شهرضا 
باب خانه مفروزی از پالک 482 که به 13729 تبدیل گردیده  و پالک 9280به مساحت 

ششدانگ 164 مترمربع.
16.رای شماره 8753 – 93/09/17 - امیر  قاسمی فرزند منصور  به شناسنامه شماره 
243 شهرضا و شماره ملی1199268402 چهاردانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از 486 به مساحت ششدانگ 120/77 مترمربع.
17.رای شماره 8754 – 93/09/17 - اعظم مهدیون فرزند فتح اله به شناسنامه شماره 
24 حوزه دو قمشه  وشماره ملی1199836321 یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از 486 به مساحت ششدانگ 120/77 مترمربع.
18.رای شماره11308-93/11/18- فاطمه محسنی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
497 شهرضا و شماره ملی1199129054یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالک835 به مساحت ششدانگ199/96مترمربع.
شناسنامه  به  عباس  فرزند  شهرضا  مطهر  احمد  شماره93/11/18-11309-  19.رای 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  نیم  و  ملی1199056510چهار  وشماره  شهرضا   20 شماره 

یکباب خانه مفروزی از پالک835 به مساحت ششدانگ 199/96مترمربع.
93/10/8 - پروین عطائی قراچه فرزند کلبعلی به شناسنامه   – 20.رای شماره 9478 
شماره 154 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209348136 ششدانگ یک باب 
تبدیل شده است و13588به مساحت  به پالک 13587  از پالک 967که  خانه مفروزی 

130/50 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند رمضان  پور  کاظم  علیرضا   -  93/8/27  – 21.رای شماره 7592 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1817847422 ملی  شماره  و  آبادان   3 حوزه   1159 شماره 

مفروزی از پالک 999 به مساحت130/20 مترمربع.
22.رای شماره 10027- 93/10/22- فردوس ملکیان فرزند محمد رضا به شناسنامه 

شماره 100 شهرضا وشماره ملی 1199194662 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1027به مساحت ششدانگ 211 مترمربع.

به  اله  مسیح  فرزند  شریفی  اله  حبیب  سید   -  93/10/22  –  10028 شماره  23.رای 
شناسنامه شماره 25 شهرضا وشماره ملی 1198920025 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1027به مساحت ششدانگ 211 مترمربع.
24.رای شماره 11499– 93/11/20- فاطمه مقصودی فرزند علی به شناسنامه شماره 
از پالک  695 شهرضا و شماره ملی 1198950560 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

1048به مساحت 118/15 مترمربع.
25. رای شماره 9675 – 93/10/14 - عباسعلی آزاد فرزند رضا به شناسنامه شماره 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199360694 ملی  وشماره  شهرضا  شش  حوزه   611

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1068به مساحت ششدانگ231/86 مترمربع.
26.رای شماره 9677 – 93/10/14 - عزت السادات میرمحمدی فرزندسید عبدالحسین به 
شناسنامه شماره 822 شهرضا وشماره ملی 1199004332 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1068به مساحت ششدانگ231/86مترمربع.
شناسنامه  به  علی  امیر  فرزند  شهریاری  -مسعود   93/10/7-  9455 شماره  27.رای 
شماره 531 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209367866 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1068/2به مساحت ششدانگ280/19 مترمربع.
28.رای شماره 9915 – 93/10/20 - عبدالعلی رحمتی شهرضا  فرزند محمد رضا  به 
شناسنامه شماره 348 شهرضا  وشماره ملی 1199269451 بیست ونه حبه وهفتصد 
وسیزده  – یکهزار وششصدو نود ویکم  حبه مشاع از  72ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه  مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ167/35 مترمربع.

93/10/20 - منیره عابدی فرزند قاسم به شناسنامه شماره   – 29.رای شماره 9917 
1933 حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199854281 چهل ودوحبه ونهصد وهفتاد 
وهشت – یکهزار وششصدو نود ویکم  حبه مشاع از  72ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  

مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ167/35 مترمربع.
30.رای شماره 10295 – 93/10/27 - محمود رحمتی شهرضا فرزند محمد رضا  به 
شناسنامه شماره 1479 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199240516 چهل و دو حبه 
و نهصد و هفتاد وهشت – یکهزار وششصدو نود و یکم حبه مشاع از  72 ششدانگ 

یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ170/47 مترمربع.
31.رای شماره 10296 – 93/10/27 - زهره کسائی فرزند فتح اله به شناسنامه شماره 
ونه حبه وهفتصد  بیست  ملی 1199859427  قمشه وشماره  یک شهری  2447 حوزه 
خانه  باب  یک  ششدانگ   72 از  مشاع  حبه  ویکم  نود  وششصدو  یکهزار   – وسیزده  

مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ170/47 مترمربع.
32.رای شماره 10297-93/10/27- مجید رحمتی شهرضا فرزند محمدرضا به شناسنامه 
شماره 1178 حوزه یک قمشه و شماره ملی 1199297976 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
 یک باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ170/24 مترمربع.
33.رای شماره 10298 – 93/10/27 - الهام گالبی فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 
4095 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199875902 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ170/24 مترمربع.
به  عباسعلی  فرزند  شهرضا  دهقان  حسین   -  93/10/21  –  9962 شماره  34.رای 
شناسنامه شماره 49 حوزه سه شهرضا  وشماره ملی 1199402699 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه  با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 1099 و 

9907 مساحت ششدانگ88/41 مترمربع.
35.رای شماره 9964 – 93/10/21 - مرضیه قبادی شهرضافرزند اکبر به شناسنامه 
دانگ مشاع  ملی 1198495111 سه  قمشه وشماره  یک شهری  شماره 21524 حوزه 
از ششدانگ یک باب مغازه  با ساختمان احداثی برروی آن  مفروزی از پالک 1099 

و9907مساحت ششدانگ88/41 مترمربع.
36.رای شماره 10300 – 93/10/27 - پروانه صدری فرزند عبدالحسین  به شناسنامه 
شماره 187حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199343005 ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه  مفروزی از پالک 1284 مساحت 162/58 متر مربع.
اله به شناسنامه  37.رای شماره 9453 -93/10/7 - احمد شاهمنصوری فرزند فضل 
شماره 233 شهرضا وشماره ملی 1198899077 ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1356 به مساحت  764/75 مترمربع.
38.رای شماره 9902 -93/10/20 - حجت اله جانقربان  فرزند جهانگیر  به شناسنامه 
شماره 1238 شهرضا وشماره ملی 1199083461 ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1367 به مساحت  186/15 مترمربع.
به  رمضانعلی   فرزند  محرابی   حسن  محمد   -  93/10/23-  10184 شماره  39.رای 

شناسنامه شماره 109 حوزه سه شهرضا و شماره ملی 1199376183:
الف- سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 1373 به 
مساحت ششدانگ 13/28 مترمربع که بانضمام  قسمتی از پالک 1380/1  جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
ب - سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 1380/1 به 
مساحت ششدانگ 160/98 مترمربع که بانضمام  قسمتی از پالک 1373جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
شناسنامه  به  علی  محمد  فرزند  ایزدی  ناهید   -  93/10/23-  10185 شماره  40.رای 

شماره 9 حوزه مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199622516:
الف – سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 1373 به 
مساحت ششدانگ 13/28 مترمربع که بانضمام  قسمتی از پالک 1380/1  جمعا تشکیل 

یک باب خانه راداده است.
ب - سه دانگ مشاع از ششدانگ  قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 1380/1 
به مساحت ششدانگ 160/98 مترمربع که بانضمام  قسمتی از پالک 1373جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
41.رای شماره 10091 -93/10/22 - منصور زعفرانی فرزند حسینعلی به شناسنامه 
شماره 647 شهرضا و شماره ملی 1199092878سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1456 و 8739 الی 8745 به مساحت ششدانگ 201/50مترمربع.

42.رای شماره 10092- 93/10/22 - پریسا امین پور فرزند ناصر به شناسنامه شماره 
973 شهرضا و شماره ملی 1199218431 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1456 و 8739 الی 8745 به مساحت ششدانگ 201/50 مترمربع.
43.رای شماره 3511– 93/4/26 - پروانه شادمند فرزند مقصود علی به شناسنامه شماره  

459 شهرضا وشماره ملی 1199015385 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
از19250سهم17/5جریب  مشاع  ازاء200سهم  مترمربع.در   199/90 مساحت  به   1484

قطعه ملک75جریبی انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه عبداله آریا.
به  غالمحسین  فرزند  اقبال  نیک  پریوش   -93/04/26-3514 شماره  44.رای 
باب  یک  1199081272ششدانگ  ملی  شماره  و  شهرضا   1018 شماره  شناسنامه 
مشاع  ازاء200سهم  در  مترمربع.   198/60 مساحت  به   1484 پالک  از  مفروزی  خانه 
ازطرف ورثه  الواسطه  مع  عادی  انتقال  ملک75جریبی  قطعه  از19250سهم17/5جریب 

عبداله آریا.
45.رای شماره 3516 -93/4/26- شهناز نیک اقبال فرزند منصور به شناسنامه شماره 
758 حوزه5آبادان وشماره ملی 1818904047 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
از19250سهم17/5جریب  مشاع  درازاء300سهم  مترمربع.   298/55 مساحت  به   1484

قطعه ملک75جریبی انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه عبداله آریا.
46.رای شماره 3815 - 93/5/2 - فرزانه امیری فرزند عباس به شناسنامه شماره 94 

شهرضا وشماره ملی 1199115797 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1484 به 
مساحت 199/90متر مربع. درازاء200سهم مشاع از19250سهم17/5جریب قطعه ملک 

75 جریبی انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه عبداله آریا.
93/9/1 - فرخ نیک اقبال فرزند یداله به شناسنامه شماره 6  47.رای شماره 7751 – 
شهرضا وشماره ملی 1198779438 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1484 به 

مساحت 253/46 مترمربع.
شناسنامه  به  منصور  فرزند  اقبال  نیک  مهدی   -  93/11/11-  10943 شماره  48.رای 
شماره 1343 شهرضا و شماره ملی 1199084514 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 1484 به مساحت 159/90 متر مربع. در ازاء159/90 سهم مشاع از19250سهم 

17/5جریب قطعه ملک 75 جریبی انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه عبداله آریا.
شناسنامه  به  اله  کرامت  فرزند  طریقتی  الهه    -  93/10/23  -  10159 49.رای شماره 
شماره 572 شهرضا وشماره ملی 1199147516 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1526 به مساحت 246/90 مترمربع.
50.رای شماره 9456 -  93/10/8 - نبی اله پورکرمان فرزند یوسف علی به شناسنامه 
شماره 1057 شهرضا وشماره ملی 1198907312 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک1687 به مساحت 259/28 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  کهزاد  فرزند  حیدری  مهدی  شماره93/10/14-9667-  51.رای 
دوطبقه  خانه  یکباب  ملی1199661937ششدانگ  وشماره  قمشه  مرکزی  یک  62حوزه 

نیمه تمام مفروزی ازپالک1719به مساحت108/21مترمربع.
اله به شناسنامه  52.رای شماره 9758 - 93/10/16 - ساسان بهرامی فرزند شهرت 
از  شماره 413 حوزه قشقائی شیراز وشماره ملی 2293902757 چهار دانگ مشاع 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 109/4 مترمربع.

53.رای شماره 9759 -93/10/16 - فلک ناز رضائی فرزند خداخواست به شناسنامه 
شماره 3634 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209557894 دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 109/4 مترمربع.
شناسنامه  به  نوروز  فرزند  قاسمی  پنجعلی   –  1093/22  –  10073 شماره  54.رای 
شماره 3 حوزه یک مرکزی سمیرم  وشماره ملی 1209757117 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1719 به مساحت 132/07 مترمربع.
به شناسنامه  مظاهر  فرزند  پیرمرادیان  صدیقه    –  93/8/22  – 55.رای شماره 7381 
شماره 6838 حوزه 1 سمیرم و شماره ملی 1209058642 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1761به مساحت 154 مترمربع.
56.رای شماره 10313 – 93/10/27- حسین جعفری فرزند بهروز به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209977923 ملی  شماره  و  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   34

مفروزی از پالک 1761به مساحت 110/50 مترمربع.
به  خلیل  سید  فرزند  شهرضا  کهنگی  زهرابیگم   -93/10/20  –  9919 شماره  57.رای 
از   مشاع  دانگ  سه   11991555 ملی61  وشماره  شهرضا   257 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت 

ششدانگ 152/75 مترمربع.
به  مهدی  سید  فرزند  بطحائی  محسن  سید   -93/10/20  –  9918 شماره  58.رای 
از  دانگ مشاع  ملی 1199376256سه  شناسنامه شماره 116حوزه3شهرضا وشماره 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت 

ششدانگ 152/75 مترمربع.

59.رای شماره 10074 – 93/10/22 – علیرضا صدری  فرزند اکبر به شناسنامه 1703 
شهرضا وشماره ملی 1199283002 یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1780 به مساحت ششدانگ 176/71 مترمربع.
شناسنامه  به  مهدی  فرزند  غالم ضاد  فاطمه   –  93/10/22  –  10075 60.رای شماره 
5340 حوزه 9 تهران و شماره ملی 0071028544یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1780 به مساحت ششدانگ 176/71 مترمربع.
به  ناز  علی  سید  فرزند  موسوی  محمد  سید   -93/10/22  –  10076 شماره  61.رای 
دانگ  سه   1199925837 ملی  شماره  و  شهرضا  شهری  یک  حوزه   9088 شناسنامه 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1780 به مساحت ششدانگ 

176/71 مترمربع.
62.رای شماره 10187- 93/10/23 – محمد علی براهیمی فرزند هیبت اله به شناسنامه 
شماره 728 شهرضا وشماره ملی 1198858729 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 2231 باقیمانده که به شماره13670تبدیل گردیده به مساحت 98/91 مترمربع. 
به شناسنامه  فرزند جعفر  ابوالقاسم جانقربان   -93/10/22  – 63.رای شماره 10072 
322 شهرضا  و شماره ملی 1199156213 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

2890 که به شماره 14105 تبدیل شده است به مساحت 30/68 مترمربع.
اکبر به شناسنامه وشماره  64.رای شماره12415-93/12/12- نگارشاه نظری فرزند 
ملی1190131171ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک2890 که به شماره 14105 

تبدیل شده است به مساحت23/15مترمربع.
65.رای شماره 11299 -99/11/18- خداخواست سلطانی فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 36 حوزه1روستائی شهرضا و شماره ملی1199458988ششدانگ یکباب مغازه 
با طبقه تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک3517 که به شماره 13594 تبدیل شده 

و10131الی10134به مساحت62/84مترمربع.
66.رای شماره9430-93/10/07- شهپر علوی فرزند حسن به شناسنامه شماره 761 

شهرضا و شماره ملی1198964261:
به شماره  که  پالک3402  از  مفروزی  تمام  نیمه  خانه  یکباب  از  قسمتی  الف:ششدانگ 
13375تبدیل شده به مساحت 92/73 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک3403 جمعا 

تشکیل یکباب خانه نیمه تمام را داده است.
ب:ششدانگ قسمتی از یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3403 به مساحت 69/15 
تبدیل شده جمعا   13375 به شماره  پالک3402که  از  قسمتی  انضمام  به  که  مترمربع 

تشکیل یکباب خانه نیمه تمام را داده است.
67.رای شماره 9678 – 93/10/14 – غالمرضا سبزواری  فرزند قدرت اله به شناسنامه 
725 شهرضا و شماره ملی 1199185973 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 3754 به مساحت ششدانگ 116/80 مترمربع.
68.رای شماره 9679 – 93/10/14 – الهه شبانپور فرزند غالمحسین  به شناسنامه 354 
قمشه و شماره ملی 1199248614 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 3754 به مساحت ششدانگ 116/80 مترمربع.
69.رای شماره 10197 – 93/10/23 – پروانه گالبی فرزند رضا به شناسنامه شماره 
از پالک  482 شهرضا و شماره ملی 1198901561 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

3764 به مساحت 200/25 مترمربع.
شناسنامه  به  یداله  فرزند  فرد  زنجانی  عفت   –  93/10/24  –  10241 شماره  70.رای 
شماره 119 حوزه دو شهرضا و شماره ملی 1199819484 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 6209 به مساحت 96/85 مترمربع.
به  علی  نوروز  فرزند  تنها  نیا  عاشوری  درویش  شماره93/10/27-10301-  71.رای 
چهل    3520302608 ملی  و شماره  دشتستان  مرکزی  حوزه   920 شناسنامه شماره 
وسه حبه و دویست وچهل ویک- سیصد وهفتاد وهفتم  حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 6209 به مساحت 170/30 مترمربع.
سوم – شماره های فرعی از سه اصلی موغان

ابراهیم شیر علی فرزند یوسف به شناسنامه   –  93/10/23  – 72.رای شماره 10177 
شماره 542 شهرضا وشماره ملی 1198925191 ششدانگ یک باب خائه مفروزی از 

پالک 540 به مساحت 261/70 مترمربع.
به شناسنامه  اله  نعمت  فرزند  زاد  علی  مصطفی   –  93/10/7  – 73.رای شماره 9434 
شماره 632 حوزه3شهرضا وشماره ملی 1199387967 ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی از پالک 745به مساحت 280 مترمربع.
شناسنامه  به  خسرو  فرزند  غالمی  اله  رحمت   –  93/10/16  -  9764 شماره  74.رای 
شماره 839 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199410594 دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 768 باقیمانده به مساحت ششدانگ 83 مترمربع.
لیلی دهقان فرزند عزیزاله به شناسنامه شماره   – 93/10/16 75.رای شماره 9765 – 
1029 شهرضا و شماره ملی 1199236020 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 768 باقیمانده به مساحت ششدانگ  83 مترمربع.
76.رای شماره 8350 – 93/09/10 – امید احمدیان  فرزند حسین به شناسنامه شماره 
1041 شهرضا وشماره ملی 1199236144 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ  252/58 مترمربع.
77.رای شماره 8352 – 93/09/10 – ژیال دهقان  فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 
1548 شهرضا وشماره ملی 1199301671 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ  252/58 مترمربع.
78.رای شماره 10323-93/10/28- فاطمه صغرا صفیان فرزند عبدالرحیم به شناسنامه 
شماره 5856 شهرضا وشماره ملی 1198338547 نسبت به 6 حبه مشاع و ژیال دهقان 
 1199301671 ملی  وشماره  شهرضا   1548 شماره  شناسنامه  به  اکبر  علی  فرزند 
نسبت به 10/5 حبه مشاع وسمیه دهقان فرزند علی اکبر به شناسنامه و شماره ملی 
11890261294 بوالیت پدرش  نسبت به 10/5 حبه مشاع از 27 حبه از 72 ششدانگ 
قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ153 مترمربع 

که بانضمام  قسمتی از پالک 783 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.
به شناسنامه  اله  اسد  فرزند  دهقان  اکبر  علی   –  93/10/28  – 79.رای شماره 10326 
شماره 454 شهرضا و شماره ملی 1199000655 چهل وپنج حبه مشاع از 72 ششدانگ 
قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 153 مترمربع 

که بانضمام  قسمتی از پالک 783 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.
شناسنامه  به  اسداله  فرزند  دهقان  اکبر  علی   –  93/10/27  –  10315 شماره  80.رای 
شماره 454 شهرضا و شماره ملی 1199000655 چهل وپنج حبه مشاع از 72 ششدانگ 
قسمتی از  یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 783 به مساحت ششدانگ37 مترمربع 

که بانضمام قسمتی از پالک782 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.
به  عبدالرحیم  فرزند  صفیان  صغرا  فاطمه   –  93/10/28  –  10322 شماره  81.رای 
شناسنامه شماره 5856 شهرضا و شماره ملی 1198338547 نسبت به 6 حبه مشاع 
ملی  وشماره  شهرضا   1548 شماره  شناسنامه  به  اکبر  علی  فرزند  دهقان  ژیال  و 
1199301671 نسبت به 10/5 حبه مشاع و سمیه دهقان فرزند علی اکبر به شناسنامه 
و شماره ملی 11890261294 بوالیت پدرش نسبت به 10/5 حبه مشاع از 27 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 783 به مساحت 
ششدانگ 37 مترمربع که بانضمام قسمتی از پالک 782 جمعا تشکیل یک باب خانه دو 

طبقه را داده است.
82.رای شماره 8658 – 93/9/16 – علیرضا سقیمی فرزند محمد حسین  به شناسنامه 
شماره 519 حوزه سه شهرضا و شماره ملی 1199394386 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 814 به مساحت 138/95 مترمربع.
83.رای شماره 8774– 93/9/17 – نعمت اله باقرپور فرزند نصراله به شناسنامه شماره 
622 شهرضا وشماره ملی 1199140104 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 819 

به مساحت 216/20 مترمربع.
84.رای شماره 9924 – 93/9/21 – اکبر براتی شهرضا فرزند یداله به شناسنامه شماره 
621 شهرضا وشماره ملی 1199077305 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1/ 1112به مساحت ششدانگ 284/96 مترمربع.
85.رای شماره 9925 – 93/9/21 – عصمت غضنفری فرزند ناصر به شناسنامه شماره 
178 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199366331 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1/ 1112 به مساحت ششدانگ 284/96 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  محمد  فرزند  رضائی  بهرام  شماره93/10/22-10026-  86.رای 
175 شهرضاوشماره ملی1198821922ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1152به 

مساحت 299/20مترمربع.
به  اکبر  فرزندسید  میر شهرضا  السادات  ملیحه   –  93/10/8  –  9498 87.رای شماره 
شناسنامه و شماره ملی 1190019711 یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1192 به مساحت ششدانگ222/85 مترمربع.
محمد حسن کاظمی فرزنداسماعیل به شناسنامه   – 93/10/8 88.رای شماره 9499 – 
شماره 406 شهرضا  وشماره ملی 1198935804 سه دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1192 به مساحت ششدانگ222/85 مترمربع.
89.رای شماره 9500 – 93/10/8 – صدیقه بهرامی فرزند حیدر علی به شناسنامه121 
حوزه دو شهرضاوشماره ملی 1199742341 یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1192 به مساحت ششدانگ222/85 مترمربع.

محمود عسکری مهدی آبادی فرزند محمدتقی به   – 90.رای شماره 9410 -93/10/6 
شناسنامه شماره 692 شهرضا وشماره ملی 1198950536 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ212/22مترمربع.
91.رای شماره 9411 -93/10/6 -مجتبی عسکری فرزند محمود به شناسنامه شماره 
8367 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199918628 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ212/22 مترمربع.
به  یداله  فرزند  شهرضائی  حیدرپور  -امراله   93/10/21-  10014 شماره  92.رای 
از  مشاع  دانگ  دو   1199006130 ملی  وشماره  شهرضا   1002 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1279 به مساحت ششدانگ 123/83 مترمربع.
ازطرف  الواسطه  مع  عادی  انتقال  ششدانگ  از1000سهم  مشاع  درازاء61/915سهم 

مسیح اله سپهرموضوع اظهارنامه ثبتی.
93.رای شماره 10015 -93/10/21- مهناز صفرپور شه رضا فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 9 لردگان وشماره ملی 4669526774 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1279 به مساحت ششدانگ 123/83مترمربع. درازاء61/915سهم 
مشاع از1000سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف مسیح اله سپهر موضوع 

اظهارنامه ثبتی.
شناسنامه  به  محمدحسین  فرزند  قاسمی  هاشم  شماره93/10/22-10056-  94.رای 
شماره 3 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199539724 چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه مفروزی از پالک 1318 به مساحت ششدانگ 181 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک1321 و1322 و قسمتی از حریم رودخانه جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
95.رای شماره10058-93/10/22- فاطمه دانائی فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 
8028 سمیرم وشماره ملی 1209070545 دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
 خانه مفروزی از پالک 1318 به مساحت ششدانگ 181مترمربع که به انضمام قسمتی 
را  خانه  باب  یک  تشکیل  جمعا  رودخانه  حریم  از  قسمتی  و  و1322  پالک1321   از 

داده است.
شناسنامه  به  علی  محمد  فرزند  تسلیم  حسین   –  1093/18  –  9856 شماره  96.رای 
وشماره ملی 1190090716 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 2949 به مساحت ششدانگ 169/75 مترمربع.
شناسنامه  به  رضا  محمد  فرزند  اردوئی  آناهیتا   -93/10/18-9857 شماره  97.رای 
وشماره ملی 4560007330 سمنان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 2949 به مساحت ششدانگ 169/75 مترمربع.
بندب(

اول- شماره فرعی از50- اصلی مزرعه آله آباد
اله حجت   93/12/23-12849 شماره  اصالحی  رای  و  شماره93/07/24-6446   رای 
مندکیان فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 6117 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره 
پالک 1253به مساحت199/20  از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی 1199896128 ششدانگ 
مترمربع که در رای و آگهی اولیه پالک مفروزی اشتباها 1235 قید گردیده اینک تجدید 

آگهی میگردد.
دوم- شماره فرعی ازیکصداصلی مزرعه فیض آباد

رای شماره6445-93/07/24 و رای اصالحی شماره12913-93/12/24جمال اطرشی 
ششدانگ  ملی1190042606شهرضا  شماره  و  شناسنامه  به  علیرضا  فرزند  شهرضا 
مساحت  به  گردیده  شماره1635تبدیل  به  پالک280که  از  مفروزی  خانه  یکباب 
135/16مترمربع که در رای و آگهی اولیه شماره پالک اصلی اشتباها 23- اصلی قید 

گردیده اینک تجدید آگهی می گردد. 
سوم- شماره مفروزی ازپالک157- اصلی محمودیه

رئیسی  لحاک  شماره94/01/09-45  اصالحی  رای  و  شماره93/07/24-6450  رای 
ده کهنه فرزندخان طال به شناسنامه شماره335 لردگان و شماره ملی6329747891 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت249/50 مترمربع که در رای و آگهی اولیه نام مالک 

اشتباها لحاد قید گردیده است اینک تجدید آگهی می گردد.
چهارم- شماره فرعی از171- اصلی مهدیه

رای شماره6451-93/07/24- شهین دنانیان فرزند حشمت اله به شناسنامه شماره420 
حوزه2 سمیرم و شماره ملی1209424878 ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک15 
به مساحت 229/85 مترمربع که در آگهی اولیه نام متقاضی اشتباها شهناز قید گردیده 

اینک تجدید آگهی می گردد.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/01/25
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/02/09

م الف:554 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی 

1/157 شماره ابالغیه: 9410100352400162 شماره پرونده: 9309980352401104 
شماره بایگانی شعبه: 931216 خواهان پست بانک ایران به مدیریت آقای بهزاد امیریان 
دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین قربانی و قاسم هارونی و یوسف هارونی به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به 
کالسه 9309980352401104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/05 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   12:00
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:326 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/158 شماره ابالغیه: 9410100352400072 شماره پرونده: 9409980352400012 
طرفیت  به  دادخواستی  سازی  تفنگ  جواد  خواهان   940014 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  نژاد  مصلی  سهراب  خوانده 
دادگاه   24 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9409980352400012 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/08 و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:331 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/159 شماره ابالغیه: 9310100352414422 شماره پرونده: 9309980352401384 
به  دادخواستی  درباغشاهی  نادری  سیامک  خواهان   931523 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  پدیده گستر جم و حسینعلی هنرمند  اسماعیل هنرمند و شرکت  طرفیت خواندگان 
دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و   ... بابت  مطالبه وجه  و  مطالبه خسارت  خواسته 
 24 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به 
کالسه 9309980352401384 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/11 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   08:00
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:335 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار

 1/160 شماره درخواست: 9410460354500002 شماره پرونده: 9309980360000468
محمدابراهیم  فرزند  مجیدی  رضا  حسن  آقای  چون   940004 شعبه:  بایگانی   شماره 
شکایتی علیه آقای محمدرضا براتی مبنی بر شرکت در آدم ربایی قدرت نمایی و تهدید 
با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالسه940004  این دادگاه ثبت وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه 94/3/5 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  
از  یکی  نوبت در  آئین دادرسی کیفری مراتب یک  قانون  استناد ماده 180  به  میباشد 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت می گردد 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
دادگاه  م الف:339 شعبه 119  نمود.  اتخاذ خواهد  دادگاه تصمیم مقتضی  و  تلقی  شده 

عمومی جزایی اصفهان 



حدیث )5( امام رضا علیه السالم:
هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، 

برای رهایی از سوزشخداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

س��وزش مع��ده و 
رفالك��س ناراحتي 
هاي رايجي هستند 
كه بسياري افراد از 
آن رنج مي برند؛ اما 
قبل از اين كه به فكر 
درم��ان ب��ود، بايد 

بعضي نكات در مورد اين ناراحتي  را شناخت.
علت سوزش معده چیست؟

 باال آمدن ترشحات اسيدي معده باعث سوزش 
در اين اندام مي شود كه به آن رفالكس گوارشي 
اطالق مي گ��ردد. اين حالت ب��ه دليل عملكرد 
نادرست دريچه مري است كه در حالت طبيعي 
 مانع از ب��اال آمدن اس��يد معده به س��مت مري

 مي شود.
سوزش معده در چه اوقاتي بیشتر بروز 

مي كند؟
اين ناراحتي در بيش��تر موارد ش��ب ها به وجود 
مي آيد اما ممكن اس��ت پس از غذا خوردن نيز 

احساس شود.
در چه صورت�ي این ناراحت�ي بیماري 

تلقي مي شود؟
زماني ك��ه فرد بيش��تر از دو ب��ار در هفته دچار 
س��وزش معده ش��ود بايد آن را بيم��اري بداند. 
برخي داروه��اي اي��ن ناراحتي به ط��ور آزاد به 
فروش مي رسند اما در صورت عاليم غير عادي و 
سوزش هاي بسيار مكرر يا دردناك بايد با پزشك 
مشورت كرد تا علت بيماري تشخيص داده شود 

و داروهاي مناسب تجويز شود.
ب�راي تس�كین بیم�اري بای�د از چه 

كارهایي پرهیز كرد؟
براي جلوگيري از رفالكس معده توصيه مي شود 
فرد پس از صرف غذا دراز نكشد. پس از شام نيز 
بهتر است صبر كرده و كمي زمان خوابيدن را به 
تعويق اندازد. همچنين نبايد قبل از آن فعاليت 

شديد داشت.
افراد مبتال به س�وزش مع�ده باید چه 

نكاتي را هنگام خواب رعایت كنند؟
سر بايد از سطح بدن باالتر قرار گيرد. البته منظور 
استفاده از بالش��ت خيلي بلند نيس��ت بلكه باال 

آمدن حدود 15 سانتي متر كافي است.
چه داروهایي براي این بیماري تجویز 

مي شود؟
داروهاي ضد اس��يد معده به طور آزاد به فروش 
مي رسند كه حالت اسيدي محيط معده را خنثي 
 مي كنند. البته اي��ن داروها بيم��اري را درمان
 نمي كنند ام��ا عاليم آن را تس��كين مي دهند. 
داروه��اي ديگري ني��ز وجود دارند كه توس��ط 
 پزش��ك با تش��خيص دقي��ق بيم��اري تجويز

 مي شود.
چه مدت مي توان خود درماني را ادامه 

داد؟
خود درماني براي بهبود س��وزش مع��ده نبايد 
بيش��تر از 15 روز ادامه يابد. در واقع اين داروها 
براي طوالني مدت توصيه نمي ش��ود. اگر عاليم 
بيماري ادامه يابد بايد حتما با پزش��ك مشورت 

كرد.
ع�وارض احتمال�ي رفالك�س مع�ده 

چیست؟
در طوالني مدت،  بازگشت مكرر اسيدهاي معده 
مي تواند التهابات دردناكي در مخاط مري ايجاد 
كند. به همين دليل رفالك��س مكرر، دردناك و 
طوالني مدت حتما نيازمند مراجعه به پزش��ك 

است.
چه نوشیدني در زمان رفالكس توصیه 

مي شود؟
نوش��يدن يك لي��وان آب ب��راي كاهش اس��يد 
معده مناس��ب اس��ت. بر خالف تص��ور عموم، 
 نوش��يدني ه��اي گازدار ب��ه هيچ وج��ه توصيه 

نمي شود.

برنج های داخلی 
شناسنامه دار شدند

معاون وزير بهداشت 
گفت: با توجه به اين 
كه تقلب��ات در همه 
زمينه ه��ا در كش��ور 
توس��ط افراد سودجو 
هرروز بيشتر می شود، 
س��ازمان غ��ذا و دارو 
آزمايشگاه ها را با دس��تگاه های پيشرفته تجهيز 
می كند، بنابراين شناس��نامه دار شدن برنج های 

داخلی نيز آغاز شد.
 رس��ول ديناروند، معاون وزير بهداشت و رئيس 
سازمان غذا و دارو در مورد شناسايی و پيشگيری 
از تقلبات جديد اظهار داش��ت: آزمايشگاه های 
كنترل سازمان غذا و دارو در سراسر كشور تقويت 
و مجهز خواهند شد.وی گفت: با توجه به اين كه 
تقلبات در همه زمينه ها در كش��ور توسط افراد 
سودجو هرروز بيشتر می شود، بنابراين سازمان 
غذا و دارو آزمايشگاه ها را با دستگاه های پيشرفته 

و مدرن تجهيز خواهد كرد. 
 ديناروند عنوان كرد: در سال جاری فرآورده های 
س��المت محور را با جديت كنترل خواهيم كرد 
و محصوالت پُرمصرف مثل برن��ج، آرد، لبنيات 
و فرآورده ه��ای گوش��تی در اولويت اس��ت و با 
 جديت از لحاظ س��المتی كامل كنترل خواهد 

شد.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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واحد 3

 »تنهایی« از سیگار 
خطرناكتر است!

تنهايی باعث می شود گرفتار فشار خون، كلسترول باال و ديگر 
ناراحتی های جسمی شويم. 

در واقع ب��ا افزايش هورمون اس��ترس ما را دچار مش��كالت 
روانی و فيزيكی می كن��د. از طرفی، تنهاي��ی مزمن احتمال 
حمل��ه قلبی،عروق��ی را افزايش می ده��د، زي��را وقتی فرد 
 احس��اس تنهايی می كند، بدنش تحت فشار و تنش بسياری

 است.
بيش از 60 درص��د از افرادی كه احس��اس تنهايی می كنند، 
متاهل هس��تند. وقت��ی زوج ه��ا از عميق ترين احساس��ات، 
اف��كار و تجربه هايش��ان ب��ا ديگ��ری صحب��ت نمی كنند، از 
 نظر احساس��ی از يكديگ��ر جدا ش��ده و گرفتار غ��م تنهايی 

می شوند.
بنابر اعالم محققان، تخمين زده شده اس��ت كه ۴0 درصد از 
ما انس��ان ها زمانی در زندگی مان دچ��ار درد جانكاه تنهايی 
می شويم. با اين حال تعداد كمی از ما می دانيم كه اين موضوع 
چه اثری روی ما می گذارد. بر اين اساس درباره تنهايی چند 

حقيقت بيان شده است.
به گزارش psychologytoday، تنهاي��ی ربطی به تعداد 

دوستان و روابط اجتماعی ندارد. 
 تنهايی كامال به كيفيت فردی در روابط انسان مربوط است؛ 
زيرا ممكن اس��ت او با افراد جامعه اش در ارتباط باش��د؛ اما از 
نظر احساسی يا اجتماعی و تفكر از اطرافيان شان جدا بوده و 

بشدت احساس تنهايی كند.
بی�ش از 60 درصد از افرادی كه احس�اس تنهایی 

می كنند، متاهل هستند
وقتی زوج ها از عميق ترين احساسات، افكار و تجربه هايشان 
با ديگری صحبت نمی كنند، از نظر احساسی از يكديگر جدا 

شده و گرفتار غم تنهايی می شوند.
 اين اف��راد تصور می كنن��د ك��ه همسران ش��ان نمی توانند 
احساسات عميق آنها را درك كرده، بنابراين كمتربا يكديگر 

صحبت می كنند.
تنهایی درک ما از روابط مان را منحرف می كند

مطالعات نشان داده است هر زمان از مردم بخواهيد لحظاتی 
را كه احساس تنهايی می كردند، به خاطر بياورند كافی است 
تا دوباره احس��اس تنهايی كرده و روابط شان را با ديگران كم 

اهميت تلقی كنند.
 در حقيقت بيشتر افرادی كه احساس تنهايی می كنند، كمتر 
در ايجاد رابطه با ديگران پيشقدم می ش��وند و خود را در دام 

تنهايی عميق تری گرفتار می كنند.
احساس تنهایی كردن مسری است

خيلی راحت می توان كس��ی را كه گرفتار تنهايی و احساس 
مخرب آن است، شناسايی كرد و جالب است بدانيد در تحقيقی 
مشخص شده افرادی كه احساس تنهايی می كنند، می توانند 
 اين حس خ��ود را به دوس��تان و اطرفيان ش��ان ني��ز انتقال

 دهند.
تنهایی باعث احساس سرما می شود

در تحقيق��ی از داوطلبان خواس��ته ش��د خاط��رات روزهای 
تنهايی شان را به يادآورند. 

ش��ركت كنندگان هنگام ي��ادآوری اين خاط��رات به وضوح 
احس��اس س��رما كردند و حتی دمای واقعی پوست بدن شان 
پايين آمد. در واقع بدن ما نس��بت به تنهايی بشدت واكنش 

نشان می دهد.
تنهایی به اندازه سیگار كشیدن خطرناک است

دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه تنهايی به اندازه سيگار 
كشيدن از عمر انسان كاسته و تا 1۴ درصد خطر مرگ زودرس 

را افزايش می دهد.

تالش گوگل برای تغیر دنیای 
باطری

بر اساس گزارش��ی كه روز جمعه وال استريت ژورنال منتشر 
كرد، چهار نفر در يك گ��روه كوچكی درون گوگل X در حال 
تحقيق و پژوهش بر روی باطری های نس��ل جديد هس��تند 
كه گوي��ا در ح��ال حاضر ني��ز به نتاي��ج قابل قبولی دس��ت 
يافته اند. ق��رار بر اين اس��ت در ص��ورت موفقي��ت، كمپانی 
گوگل در محصوالت خود از اين باطری های جديد اس��تفاده 
 كند. محصوالت��ی نظير اس��مارت ف��ون،  تبل��ت و ابزار های

 پوش��يدنی.نمونه اوليه ای كه تاكنون ارايه شده است نشان از 
باطری منعطف و بدون مواد ش��يمايی دارد كه باعث می شود 
سالم تر از باطری های عادی باشد و اين مزيت آن را تبديل به 
يك محصول خوب برای ابزار های پوشيدنی و اسمارت فون ها 
می كند. يكی از ويژگی هايی كه اين نمونه اوليه دارد، انعطاف 
پذير بودن آن اس��ت كه نس��بت به باطری ه��ای عادی باعث 
می ش��ود عملكرد بهتری را در برابر ضربات داش��ته و توانايی 
زيادی نيز در ذخيره سازی انرژی كه می تواند برای محصوالتی 
 نظير گوگل گلس و… مناس��ب و كاربردی باش��د، داش��ته

 باش��يد. نمونه اوليه ديگر نيز مربوط به يك باطری كوچك، 
قدرتمند و  انعطاف پذير اس��ت كه می تواند طول عمر باطری 
بسيار زيادی نسبت به باطری های كنونی كسب كند و البته بر 
اساس گفته محققان در زمينه تحقق اين نوع باطری مشكالت 
بس��يار زيادی وجود دارد و گويا به اين زودی ها شاهد چنين 
محصول و باطری ای نخواهيم بود. هرچه كه باشد باطری های 
ليتيوم يونی و ليتيوم پليمری امروزی اصال قابل قبول نيستند 
و نمی توانند نياز ه��ای كاربران را از لحاظ ط��ول عمر باطری 
تامين كنند و اين حوزه نيازمند يك انقالب بزرگ است. نظر 

شما در اين خصوص چيست؟
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تلفن همراه Plus 6 iPhone برای آنهايی  
طراحی ش��د كه از تبلت ه��ای خود كمتر 

استفاده می كنند. 
 همانطور كه می دانيد نمايشگر آيپد مينی 
در ح��دود دو اينچ از اي��ن محصول بزرگتر 
است و به همين دليل راحت تر می شود با 
 آن كار كرد، اما همي��ن بزرگتر بودن باعث 
می ش��ود كه حمل دستگاه نس��بت به آن 

دش��وارتر باش��د.اگر در طول روز زياد پيام 
ارسال می كنيد يا اين كه با اسناد  متنی و 
ايميل های فراوانی سر و كار داريد، بهترين 
انتخاب ب��رای ش��ما در ميان م��دل های 
مختلف آيفون ن��وع Plus 6 iPhone با 

نمايشگر 5/5 اينچی اش است.
اين روزها كيبورده��ای بلوتوثی زيادی به 
بازار عرضه می شوند كه می توان از آنها در 
كنار تلفن های همراه استفاده نمود؛ اما در 
اين ميان شمار معدودی قابليت حمل آسان 

مانند اسمارت فون ها را دارند.
اگر به دنب��ال ي��ك گزينه مناس��ب برای 
استفاده روزانه هس��تيد، بهتر است نگاهی 
به Bluetooth keyboard بياندازيد كه 
می تواند در نقش يك قاب محافظ خوب نيز 

برای آيفون شما ظاهر شود. 

درگذش��ته، ب��رای كارك��رد صحي��ح 
كامپيوترها نياز به اس��تفاده و اش��غال 

چند اتاق بود.
  مدت��ی بع��د  اي��ن محص��والت، ب��ه 
 خانه ها رس��يدند و در گوشه ای از اتاق
 م��ی ش��د جايش��ان داد؛ ام��ا اكنون 
پيش��رفت در س��اخت كامپيوترها تا 
جايی بوده اس��ت كه كوچكترين آنها، 

می توان��د بر روی لبه يك س��كه جای 
 Michigan Micro Mote .گيرد
يا )M^3( كوچكترين كامپيوتر يا بهتر 
است بگوييم ميكروكامپيوتر مستقل 

جهان به شمار می رود.
از يك دهه پي��ش تا كنون اس��اتيد و 
دانشجويان دانشگاه ميشيگان در بخش 
 علوم كامپيوتری، ت��الش خود را برای

معط��وف   3^M ی  توس��عه    
س��اخته اند؛.گس��ترش اينترنت اشيا 
روز به روز بيشتر ش��ده و تيم دانشگاه 
ميشيگان نيز به همين دليل می كوشد 
 ت��ا كامپيوترهايی ب��ه مراتب كوچكتر

 بسازد.
 ميكرو كامپيوترهايی كه بتوان آنها را 

در همه ی لوازم خانگی جای داد.

 iPhone كیبورد بلوتوثی برای تایپ آس ان با
Plus 6

 كامپیوتری كه كوچكتر از یک
 دانه برنج است

استفاده از گوشی های هوش��مند به عنوان وسيله ای برای 
آم��وزش و فراگيری به تدري��ج در حال افزايش اس��ت. هر 
چند برنامه های آموزش��ی كه برای گوش��ی های هوشمند 
ارايه می شوند به كارآمدی برنامه های رايانه ای نيستند؛ اما 
تا حدودی توانس��ته اند نياز كاربران را در اين حوزه برطرف 
كنند. اگر به برنامه های آموزشی عالقه منديد يا می خواهيد 
اطالعات عمومی خود را افزايش دهيد، پيشنهاد می كنيم 9 

برنامه ای كه در زير معرفی می شوند، امتحان كنيد.
3D Brain

مدل سه بعدی از مغز انس��ان با مشخص كردن بخش های 
مختلف مغز با رنگ های مختلف و توضيح كاركرد هر بخش، 
عالوه بر اين اطالعاتی همچون نقش هر كدام از بخش های 
مغز در بيماری های روانی و نتيجه صدمه ديدن هر كدام از 
اين بخش ها نيز در برنامه گنجانده ش��ده است. اين برنامه 
كامال رايگان است و هيچ گونه خريد درون برنامه ای نيز در 
آن وجود ندارد. البته اين مدل در مقايسه با مدل های ديگر 
خيلی كامل نيست ولی برای كس��انی كه تازه كار هستند و 
می خواهند آشنايی مختصری با كاركردهای مغز پيدا كنند 

می تواند مفيد واقع شود.
Download az IranappsAmazon Kindle

نام اي��ن برنام��ه در ذهن 
بيش��تر كارب��ران آن ب��ا 
مطالع��ه تفريح��ی گ��ره 
خورده است كه چندان هم 
بی ربط نيست. با اين وجود 
 Amazon Kindle
آموزش��ی،  كتابه��ای 
كتاب هايی خود  تعليمی و 
كتاب های كاربردی هم دارد كه می توانند برای كسانی كه به 
دنبال فراگيری مهارت های جديد يا صرفا افزايش اطالعات 
 Amazon .عمومی خود هستند بس��ياركاربردی باشند
Kindle دسترسی ش��ما را به طيف وسيعی از كتاب ها در 

محدوده سنی كودك تا بزرگسال فراهم می آورد.

 Download az IranappsMerriam
Webster Dictionary

Merriam Webster يكی از معروف ترين لغت نامه های 
انگليسی به انگليسی اس��ت. اپليكيشن اين لغت نامه عالوه 
بر ارايه معانی لغ��ات دارای بخش ه��ای مختلفی همچون 
مترادف ها، متضادها، مثال هايی در قالب جمله و كلمه روز 
نيز است. ش��ما می توانيد با حركت انگشت در طول صفحه 
نمايشگر به پويش )اسكرول( در ليست لغات بپردازيد )البته 
فقط در تبلت ها(. اين اپليكيشن در مقايسه با اپليكيشن ديگر 
لغت نامه ها به كمترين تعداد اجازه های دسترسی نياز دارد 
كه در نوع خود قابل توجه است. به هر حال داشتن يك لغت 
نامه در گوش��ی يا تبلت خود در مواقعی كه نياز به دانستن 

معنی يك كلمه داريد می تواند بسيار كمك كننده باشد.

Download az Iranapps Duolingo
برنامه ای آموزش��ی كه 
س��ال گذش��ته خود را 
بس��يار مطرح ك��رد و 
اكنون ج��زء يك��ی از 
بهتري��ن و معروفترين 
برنامه ه��ای اندرويدی 
در زمين��ه آم��وزش به 
حس��اب می آي��د. اين 
برنامه قادر است هشت 

زبان مختلف را به ش��ما آموزش دهد. از نقاط عطف برنامه 
می توان به رايگان بودن آن و مناس��ب بودنش برای تمامی 
گروه های سنی اشاره كرد. عالوه بر اين برنامه دارای پورتال 
وبی اس��ت كه به ش��ما كمك می كند از ه��ر جايی برنامه 
آموزش زبان خ��ود را ادامه دهيد. راب��ط كاربری برنامه هم 
بسيار زيبا و پر رنگ و جال طراحی شده است. اگر به دنبال 
يادگيری زبان هس��تيد اين برنامه می توان��د تا حد زيادی 

موجب رضايت خاطر شما شود.
 Download az 
 I r a n a p p s

eduDroid
اين برنامه اساس��ا برای 
اس��تفاده معلم��ان در 
محيط های آموزش��ی 
طراحی ش��ده اس��ت 
؛ول��ی می توان��د برای 
بچه هايی كه ق��ادر به 
مدرسه رفتن نيستند، يا والدينی كه می خواهند قدم های 
 بيشتری برای آموزش فرزندانش��ان بردارند نيز مفيد واقع 

شود.
اين  برنام��ه طيف وس��يعی از دروس آموزش��ی را در خود 
جای داده اس��ت. از ديكته گرفت��ه تا رياضيات! اس��تفاده 
از برنامه رايگان اس��ت ولی دروسی هم هس��تند كه پولی 
ب��وده و بايد آن ها را خري��داری كنيد. كار هوش��مندانه ای 
كه در اين برنامه انجام ش��ده، آن اس��ت ك��ه منوی خريد 
درون برنامه ای پش��ت قفلی قرار داده ش��ده كه ب��رای باز 
كردن آن بايد گ��ذرواژه ای را كه از قبل تعيي��ن كرده ايد، 
وارد نماييد. اي��ن رويكرد باعث می ش��ود بچه ه��ا نتوانند 
س��ر خود اقدام به خريد درس های پولی كنند. اين برنامه 
با دروس خوب��ی كه ب��رای بچه ه��ا دارد، برنام��ه ای قابل  
 اطمينان و كاربردی ب��رای همگان به خص��وص معلمين

 است.

 Download az IranappsGoogle
Helpouts

Google Helpouts: محل��ی ك��ه همه ب��ه هم كمك 
می كنند. بسياری از افراد هستند كه حاضرند به رايگان در 
مورد موضوعی خاص به شما اطالعات بدهند و راهنمايی تان 

كنند. 
البته هميش��ه هم اينطور نيس��ت، يعنی بعضی مواقع در 
ازای دريافت راهنمايی يا اطالعات از ديگران بايد مبلغی را 
هم پرداخت كنيد. حوزه هايی كه افراد در آن به هم كمك 
می كنند، بسيار گسترده است؛ از آشپزی گرفته تا طراحی 
يك سايت اينترنت. برنامه به خودی خود رايگان است ولی 
همانطور كه گفته شد برای دريافت برخی از راهنمايی ها بايد 

مبلغی را پرداخت كنيد.

 Download az IranappsKhanAcademy
Videos

KhanAcademy نام وب س��ايتی ش��ناخته شده برای 
كس��انی اس��ت كه به افزايش اطالعات عمومی خود عالقه 

دارند. البته مطالبی كه در اين وب س��ايت ارايه می شوند، 
مطالب فوق تخصصی نيس��تند؛ اما اگ��ر می خواهيد راجع 
به موضوعی خاص اطالعات كلی داش��ته باشيد و چيزهای 
جديدی ياد بگيريد، اين برنامه می تواند انتخاب خوبی برای 
شما باش��د. KhanAcademy Videos همان طور كه 
از اسمش پيداست، با فايل های ويديويی سر و كار دارد. در 
واقع اين برنامه امكان دسترسی شما به فايل های ويديويی 
آموزشی وب سايت KhanAcademy را فراهم می آورد. 
هر چند برنامه چندين اش��كال نرم افزاری )ب��اگ( اينجا و 
آنجای خود دارد اما مرجع بس��يار خوبی برای دسترسی به 

فايل های ويديويی آموزشی است.

Download az IranappsUdemy
برنامه ای با دوره آموزش��ی فراوان كه می توانيد هر كدام را 
كه خواستيد انتخاب كرده و پس از پرداخت مبلغ مربوطه 
از آن استفاده كنيد. البته معنای دوره آموزشی در اين برنامه 
شايد به معنای رايج آن نباشد. دوره های آموزشی اين برنامه 
متش��كل از فايل های ويديويی آموزش��ی هستند كه شما 
با خريدشان می توانيد از محتوايشان اس��تفاده كنيد. اين 
درست مثل آن است كه در يك دوره آموزشی واقعی شركت 
كرده باشيد. دوره های آموزشی اين برنامه طيف گسترده ای 
دارند. از برنامه نويسی و آموزش استفاده از سری برنامه های 
Adobe گرفت��ه تا دوره های س��اده تری همچون آموزش 
آشپزی يا مهارت های الزم برای س��خنرانی در جمع. خبر 
خوب آن كه تمام دوره های آموزش��ی برنامه پولی نيستند. 
ش��ما می توانيد هر كدام از دوره های آموزشی رايگان را كه 
خواس��تيد انتخاب نموده و از آن استفاده كنيد. در صورتی 
كه محتوای آن برايتان مفيد بود بع��دا می توانيد دوره های 
پولی را هم امتحان كنيد. اين برنامه قادر است به خصوص 
برای بزرگساالن برنامه ای كاربردی در حوزه های آموزشی 

به حساب آيد.

Download az IranappsYouTube
 نامی كه ديگر همه آن را می شناس��ند و ني��ازی به معرفی

 ندارد. 
ش��ما با اس��تفاده از اين برنامه می توانيد به ده ها هزار فايل 
ويديويی آموزش��ی تقريب��ا در تمام زمينه ها دسترس��ی 
داشته باش��يد. فايل هايی ويديويی كه الزاما روش آموزشی 
ب��ه كار رفته در آنها با هم يكی نيس��ت و خيل��ی از آن ها از 
روش های آموزشی تفريحی استفاده می كنند. به هر حال اگر 
می خواهيد به منبع عظيمی از فايل های ويديويی آموزشی 
به رايگان دسترسی داشته باشيد، توصيه می كنيم حتما از 

اين برنامه استفاده كنيد.
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