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 دالیل مجرد ماندن تان
 را می دانید؟

گشایش پرونده » رشد« در 
مهد کودک ها   سوال ملی سه نماینده 

 اعالم وصول شد

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R
 صیــاد؛

 شکارچی بالگردهای میلیون دالری

 حراج های بین المللی
 صنایع دستی

فرانسه  پس از لغو تحریم ها ،عازم 
ایران می شود

       روابط ایران و هند
     معامله دو سر برد  است

 اردیبهشت به ایتالیا 
می رویم
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دستاورد جدید سپاه؛
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 مخازن ،10 ساعت ذخیره
 آب دارند!

صرف��ه جوي��ي و مص��رف بهين��ه آب، مش��اركت 
در اج��راي طرح كاه��ش آلودگي ه��وا و گ��رد و غبار و 
ريزگرده��ا، تس��ريع در اج��راي ط��رح ه��اي تفضيلي 
و  واگذاري س��ينما همايون س��ابق، اس��تفاده از اعتبار 
آن ب��راي تكمي��ل مصل��ي و موزه ب��زرگ اصفه��ان از 
 مطالب��ات اس��تاندار اصفه��ان از مديري��ت ش��هري

 است.
 رسول زرگرپور به همراه معاون هماهنگي امور عمراني 
 اس��تانداري ب��ا حض��ور در نشس��ت مش��ترك اعضاي

  ش��وراي اس��امي ش��هر اصفهان گف��ت: ب��ا توجه به 
 ظرفي��ت ها و پتانس��يل هاي ب��االي مديريت ش��هري 

به خصوص در كان شهر اصفهان...
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 خیزبلند سپاهان برای قهرمانی
دني��ای عجيب��ی اس��ت دني��ای فوتب��ال! درچني��ن دنياي��ی ك��ه 
 دري��ک چش��م بره��م زدن ورق برم��ی گ��ردد و بازن��ده، برن��ده
  می شود، ش��انس چقدر دخيل است؟ طايی پوش��ان اصفهان كه در
ثانيه های پايانی نيمه نخس��ت ديدارب��ا تراكتورس��ازی تبريز پذيرای 
 ت��ک گل ناگهان��ی ادينيوی برزيلی ش��ده ب��ود، در 20 دقيق��ه پايانی

 روی حمات ..

تلفن : 36204520  و  شماره چهار رقمی 2055

www.shabakieh.com : وب سایت

طرح های استثنایی اینترنت شبکیه بر بستر 

ADSL2+
5Mb  – 555 روزه – 15 گیگ + )15 گیگ فوق العاده( + مودم 

وایرلس رایگان : 155/000 تومان

Mb 5 – 10 ماهه – 25 گیگ + )10 گیگ فوق العاده( : 100/000 تومان

Mb 5 – 555 روزه – 15 گیگ : 70/000 تومان

Mb 5 –5 ماهه –5 گیگ + )5 گیگ 10 روزه( : 25/000 تومان

1 دستگاه گوشی آیفون 6 ، 1 دستگاه نوت بوک

10دستگاه تبلت ، 5 دستگاه تلویزیون مسافرتی

5 عدد ربع سکه بهار آزادی

jayezeh.shabakieh.com  زمان قرعه کشی 22 بهمن در سایت 

با خرید 100/000 تومان شرکت در قرعه کشی جوایز :

رتبه دوم تولیدگل کشور



يادداشت

شنیدها

واليتی؛

ايران هیچ  مداخله ای در يمن ندارد
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: خواسته ایران از سعودی ها و حامیانش این است که دست از 
مداخالت و بمباران یمن بردارند. جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه 

مداخله ای در یمن ندارد.
 علی اکبر والیتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در حاشیه دیدار با نورمحمد جادمانی سفیر پاکستان 
در خصوص انتشار فکت شیت آمریکایی اظهار داشت: آنچه درباره 
مذاکرات هسته ای و بیانیه سوییس بود، مقام معظم رهبری فرمودند 
و جمهوری اسالمی بر اساس آنچه مقام معظم رهبری فرمودند عمل 

خواهند کرد. از این پس همانند گذشته گام برمی دارند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری خطوط قرمز و چارچوب ها را بار 
دیگر مش��خص فرموده اند و آنچه آمریکایی ها به عنوان فکت شیت 
منتشر کرده اند، یک تفسیر بر اساس برداشت نادرست آنها از بیانیه 
مذاکرات بوده است. متن بیانیه مشخص است و آنچه آمریکایی ها 
به عنوان فکت ش��یت منتش��ر کرده اند مغایر با تعدادی از بندهای 

بیانیه است.
رییس مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام تصریح کرد: مواضع جمهوری اسالمی ایران مشخص است و 
بیانیه نیز روشن اس��ت و هیچ تعهدی را متوجه جمهوری اسالمی 
نمی کن��د و فقط یک اظهارنظ��ر طرفین و جمع بندی آنهاس��ت و 
نیازی به این تفس��یرها و تحلیل هایی که برای جل��ب توجه افکار 
عمومی افراطی های داخل آمریکا است، ندارد و آنها باید از این کار 

خودداری کنند.
والیتی با اشاره به حمالت عربس��تان به یمن گفت: خواسته ایران 
از سعودی ها و حامیانش این است که دست از مداخالت و بمباران 
یمن بردارن��د. جمهوری اس��المی ایران هیچ گون��ه مداخله ای در 

یمن ندارد.
وی گف��ت: کاری ک��ه س��عودی ها در یم��ن انج��ام می دهن��د، 
خالف اف��کار عمومی جهان عرب اس��ت. تعدادی از نویس��ندگان 
برجس��ته جه��ان ع��رب، مق��االت تندی علی��ه حم��الت دولت 
س��عودی علی��ه مردم یم��ن نوش��ته اند. عربس��تان هی��چ حامی 
جدی ندارد، بلک��ه جهان اس��الم و اف��کار عمومی مس��لمانان با 
 آن مخالفت دارد. ملت مس��لمان یم��ن نزدیک ب��ه 25میلیون و

 با بضاعت کم هس��تند، همواره از روحیه مقاومت خوبی برخوردار 
بودند و از مسایل فلس��طین و سایر مس��ایل جهان اسالم در حل 

مشکالت آنها پیشتاز بوده اند.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با تاکید بر اینکه مردم یمن از آزادی فلسطین و اتحاد جهان اسالم 
حمایت کرده اند، تصریح کرد: آنها هی��چ گناهی ندارند به جز آنکه 
می خواهند سرنوشتش��ان را خودش��ان تعیین کنند. س��عودی ها 
چه  حقی دارند که در یمن دخالت کنند و بر اس��اس کدام قرارداد 
بین المللی یا دوجانبه میان عربستان و یمن به خود حق می دهند 
که به یمن تجاوز کنند و بی دلیل هر جا دستش��ان می رسد، بمب 
بیندازند و مردم بی گناه را به قتل برسانند و برای فرافکنی دیگران 

را متهم کنند؟
والیتی یادآور شد: اگر یک نفر ایرانی در یمن دیده شد، می توانید بگویید 
که نشانه هایی از دخالت ایران در یمن وجود دارد؛ در حالی که به هیچ وجه 
ایران دخالتی در یم��ن نمی کند و همه منابع خبری دنیا گزارش ارس��ال 

کمک های انسان دوستانه را از سوی ایران مخابره کرده اند.
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در مجم��ع انتخاب��ات فدراس��یون بیماری ه��ای خ��اص، فاطم��ه هاش��می رفس��نجانی 2
برگزی��ده فدراس��یون  ای��ن  ریی��س  عن��وان  ب��ه  اعض��ای حاض��ر  تمام��ی  رای   ب��ا 
 شد.این مجمع با حضور شعبانی بهار، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در آکادمی ملی 

المپیک برگزار شد که طی آن فاطمه هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس جدید  برگزیده شد.
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شکار بالگردهای چند میلیون دالری با یک یا چند مین 
جهنده صیاد که قیمت��ی ده ها برابر کمت��ر از بالگردها 
دارند، بس��یار کم هزینه  و کم زحمت  اس��ت و این یعنی 
سورپرایز سپاه پاس��داران برای بالگردهای مهاجم چند 

میلیون دالری.
در حوزه نظامی، وقتی در میان تجهیزات و تس��لیحات 
ایرانی، نام صیاد به میان می آی��د، ناخودآگاه ذهن ها به 
سوی س��الح تک تیرانداز دقیقی می رود که کالیبرش 
12/7 و برد آن بیش از 1500 متر اس��ت، که این روزها 
نمونه دوم آن نیز عملیاتی ش��ده اس��ت، اما صیاد فقط 

سالح تک تیرانداز نیست.
سپاه پاسداران انقالب اس��المی یک سالح در نوع خود 
جالب در اختیار دارد که صیاد نام دارد؛  اما این س��الح، 
اسلحه انفرادی نیست بلکه یک مین زمین پایه و جهنده 

است.
مین ها به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند.

 مین ه��ای دریایی ش��اید در این مجموع��ه، این روزها 

مشهورترین مین های ایرانی باش��ند که »صدف« یکی 
از آن مجموعه است.

مین های ضدنف��ر و مین های ض��دزره نیز ج��زو دیگر 
دس��ته های مین های ایران��ی به ش��مار می روند که در 
آخرین نمونه، مین کنار جاده ای رمیت اواس��ط س��ال 

گذشته رونمایی شد.
 این مین کنترل از راه دور، قادر است با ایجاد یک حجم 
انفجار بسیار باال، یک س��تون زرهی را در شعاع 100 تا 

150 متری منهدم کند.
اما ج��دای از همه این مین ه��ا که در نوع خ��ود، قطعا 
کارآیی و قابلیت های مختلف و قابلی دارند، مین جهنده 
صیاد از ویژگ��ی متمایز و البته بس��یار مهمی برخوردار 

است که در نبردهای میدانی کاربرد فراوانی دارد.
مین جهنده صیاد، یک مین بس��یار کارآمد اس��ت که 
در روی زمین کارگذاش��ته ش��ده و خدمه آن در جایی 
دورتر، موضع گرفته و در زمان مناس��ب مین را منفجر 
می کند؛ اما انفجار این مین جهنده، هماننده مین های 

دیگر نیس��ت ؛ بلکه با انفجار اولیه مین، حدود 30 بمب 
کوچک به باال پرتاب شده و تا ارتفاع 100 الی 150 متر 

باال می روند.پس از پرتاب 
عم��ودی ای��ن بمب های 
کوچ��ک و انفج��ار آنه��ا 
در آس��مان، در یک خط 
عمودی از ارتفاع 30 الی 
150 مت��ری زمی��ن هر 
پرن��ده متخاصمی حضور 
داشته باش��د، هدف قرار 
گرفته و اگر منهدم نشود، 
حتما ب��ا آس��یب جدی 

مواجهه خواهد شد.
ناگفته نمان��د که هر یک 
از بمب ه��ای درون مین، 
طبق تنظیمات قبلی، در 
ارتفاع مش��خص منفجر 
خواهند ش��د و این نشان 

می دهد که نظم خاص��ی در میان بمب ه��ا برای هدف 
قراردادن اهداف وجود دارد.

هنوز از تعداد دقیق بمب های داخل این مین و ش��دت 
انفجار آنها خبری منتش��ر نش��ده اما به ط��ور کلی این 
مین ها، س��اخت جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه 
هس��تند که در هفتم اس��فند ماه س��ال گذش��ته و در 
 رزمایش بزرگ پیامبر اعظم 9 رونمایی و تست میدانی

 شدند.
این استراتژی بیشتر برای ش��کار بالگردها در نبردهای 
نزدیک کارآیی دارد؛ یعنی درست زمانی که بالگردهای 
دشمن وارد میدان ش��ده و قصد دارند مواضع دفاعی را 
هدف قرار دهند اما به ناگاه به س��الحی که روی زمین 
نیست و بالگرد با تمام رادارها و حسگرهایش نمی تواند 
 آن را شناسایی و منهدم کند، مواجه شده و خودش شکار 
می ش��ود.قطعا ش��کار اعم از انه��دام یا ایجاد آس��یب 
جدی در بالگرده��ای چن��د میلیون دالری ب��ا یک یا 
چند می��ن جهنده صیاد ک��ه قیمتی ده ه��ا برابر کمتر 
از بالگ��رد دارد، بس��یار کم هزینه ت��ر و کم زحمت تر از 
آن چیزی اس��ت که در جنگ ها برای ش��کار بالگردها 
ب��کار گرفته می ش��ود و ای��ن یعنی س��ورپرایز س��پاه 
 پاس��داران ب��رای بالگرده��ای مهاج��م چن��د میلیون

 دالری.

دستاورد جديد سپاه 

صیاد؛ شکارچی بالگردهای میلیون دالری

هاشمی رفسنجانی، رییس فدراسیون بیماری های خاص شد

فابیوس، از امضای توافق نهايی 
هسته ای مطمئن است

روزنامه فرانس��وی لوپاریزین با انتشار مصاحبه وزیر امور 
خارجه فرانسه، نوشت: فابیوس که در جریان مذاکرات از 
توافقی قوی و مستحکم حمایت می کرد به امضای نهایی 
توافق مطمئن اس��ت. وی با این حال احتمال بروز وقایع 
غیرمنتظره را در مسیر توافق نهایی که قرار است تا پایان 
ماه ژوئن )تیر ماه( حاصل ش��ود، رد نکرد ام��ا بروز آن را 

بعید دانست.

خبرنگار اسرائیلی
 با ما دغل کاری کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره فعالیت یک خبرنگار 
اسراییلی در ایران و چگونگی مجوز گرفتنش گفته: اصال 
مجوزی گرفته نش��ده اس��ت. این ها دغل کاری کردند و 
با پاس��پورت اروپایی وارد ایران ش��دند. نکته دیگر آنکه 
این ش��خص به عنوان توریس��ت آمده نه خبرن��گار؛ زیرا 
سفارتخانه ها هر کسی را که قرار باشد به عنوان خبرنگار 
وارد کشور شود بررسی ویژه ای می کند. به این ترتیب که 
درخواست ها توس��ط یک هیأت سه نفره بررسی می شود 
سپس تعداد روزهای حضور در ایران تعیین و نظارت هم 
صورت خواهد گرفت. وی تأکید کرده: بعد از اینکه این فرد 

از ایران رفت معلوم شد که خبرنگار اسراییلی بوده است.

 خاطرات شفاهی روحانی
 در راه است

حسن روحانی در بخش��ی از تاریخ ش��فاهی خود آورده 
است: اروپایی ها به ما گفتند که فش��ار این همسایه های 
تان را کم کنید؛ االن هم اس��راییل به ما فش��ار می آورد، 
هم آمریکا، هم عرب ها بنابراین در مجموع، فش��ار آمریکا 

مهم ترین عامل بود.
به گزارش پارس، مجموعه ای از همراهان حسن روحانی 
در حال تدوین خاطرات ش��فاهی وی هستند. در بخشی 
از این خاطرات که هنوز به صورت مکتوب منتشر نشده و 
مربوط به مذاکرات هسته ای در دوران دولت دوم خرداد 
و به ریاس��ت وی بوده اس��ت )13۸۴- 13۸2( می گوید: 
عرب ها اساس��اً از اینک��ه موازنه قدرت بهم خ��ورده بود، 
ناراح��ت بودن��د. در ذهن آن ها بی��ن ای��ران و عراق یک 
موازنه ای برقرار بود. ایران قدرت بزرگی بود، عراقی ها نیز 
به لحاظ نظامی، قدرتی در منطقه بودند که به زعم عرب ها 
می توانستند روزی مقابل ایران بایستند. خب وقتی صدام 
از بین رفت، این موازنه بهم خورد. قباًل عربس��تان دنبال 
طالبان رفت��ه بود و به آن ه��ا کمک می کرد، تا مش��کلی 
در برابر ایران باش��ند، حکومت طالبان نیز سرنگون شد. 
بنابراینجایگاه ایران ارتقا پیدا کرد. همزمان در آن مقطع 
موضوع هسته ای مطرح شد. آن ها از اینکه توازن قوا بهم 

خورده بود، ناراحت بودند.

بررسی حقوقی اصطالحات 
مذاکرات هسته ای

معاون حقوق��ی رییس جمه��وری از برگزاری نشس��ت 
بررسی ابعاد حقوقی بیانیه لوزان خبر داده و گفته: در این 
نشست قرار اس��ت عالوه بر ابعاد حقوقی بیانیه سوئیس، 
اصطالحات��ی که می توان��د در مذاکرات هس��ته ای مورد 
اس��تفاده قرار گیرد را نی��ز از نظر حقوقی مورد بررس��ی 

قرار گیرد. 
امین زاده افزوده: حقوقدانان بین المللی قرار شده است که 

مطالعات خود را در این زمینه انجام دهند.
نشست بررس��ی ابعاد حقوقی توافق لوزان با حضور الهام 
امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری، س��ید عباس 
عراقچی معاون حقوقی و بین المل��ل وزیر امور خارجه و 
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هس��ته ای و ۴0 حقوقدان 
برجس��ته بین الملل عصر س��ه ش��نبه در نهاد ریاس��ت 

جمهوری برگزار می شود.

پروين احمدی نژاد 
هم خاطره رو کرد!

پروین احمدی ن��ژاد، به خاطره رییس مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام از همس��ر فقیده امام راحل واکنش نشان 
داده و نوشته: خرداد سال هش��تادو پنج در سالروز وفات 
حضرت امام خمینی )ره( دکتر احمدی نژاد به اتفاق چند 
نفر دیگر از جمله ای��ن جانب، به منظور دیدار با همس��ر 

مکرمه حضرت امام در جماران حضور یافتند. 
خان��م در مقاب��ل خدم��ه و برخ��ی از اعضای خان��واده، 
خوش��حالی خود را از انتخاب دکتر این گونه ابراز کردند 
که در زم��ان انتخابات گفته بودند اگ��ر دکتر رای بیاورد، 
ش��یرینی انتخاب، مهمان من باشید و هرچه می خواهید 

غذا از بیرون تهیه کنید.
 ایشان می گفتند به خادمه منزل گفته ام تلویزیون را برای 
من فقط در صورت سخنرانی دکتر و یا مقام معظم رهبری 
روشن کنید.گفتنی است که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در همایش بزرگداشت بانوی انقالب گفته بود: در آن سال 
واقعا راضی نبودم که برای ریاست جمهوری حاضر شوم، 
مقامات مختلفی می آمدند و سخنرانی های متعددی انجام 
می شد اما من زیر بار نمی رفتم. همس��ر امام )ره( صدایم 
کرد و گفت، امام این انقالب را به ش��ما سپرده است شما 
می خواهید آن را به چه کسی بسپارید؟ چه قدر کسانی که 
می خواهند بیایند را می شناسید. من از حرف خانم تکان 

خوردم و حاضر شدم که در انتخابات شرکت کنم.
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سوال ملی سه تن از نمایندگان از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و دادگستری در جلسه علنی امروز مجلس اعالم وصول شد.

 در پایان جلسه علنی مجلس سواالت ملی سه نماینده مجلس از 
دو وزیر کابینه یازدهم اعالم وصول شد.

بر این اساس س��وال ملی فتح اهلل حس��ینی،  نماینده مردم قصر 
شیرین گیالن غرب و سرپل ذهاب از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی درباره علت عدم نظارت بر مراکز درمانی تابعه تامین 

اجتماعی اعالم وصول شد.
همچنین س��وال ملی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه از وزیر 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی درباره علت زی��ان ده بودن کارخانه 

داروسازی اکسیر بروجرد نیز اعالم وصول شد.
س��وال ملی محمد دهقان،  نماینده م��ردم چن��اران و طرقبه از 
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگس��تری درب��اره اقدامات صورت 
گرفته در زمینه اجرای کنوانس��یون مبارزه با فس��اد نیز از دیگر 

سواالتی بود که در نشست علنی امروز مجلس اعالم وصول شد.
در این جلسه همچنین نامه ای با امضای 1۸3 نماینده خطاب به 
معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره 
اجرای کامل قانون نظام جامع خدمات رسانی به ایثارگران در سال 

9۴ تنظیم و ارسال شد.
ای��ن نماین��دگان در این م��اده خواس��تار اج��رای کام��ل این 
قانون ب��ه ویژه م��اده 3۸ آن ش��دند، به گون��ه ای که ب��ا اصالح 
 نح��وه پرداخت حق��وق جانبازان بس��یجی و افزای��ش آن همراه 

باشد.

مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی گفت: »کتاب 
امام رضا)ع( به روایت اهل س��نت« به 9 زبان زنده دنیا چاپ و 

منتشر شده است.
سید محمد جواد هاش��می نژاد اظهار داش��ت: این کتاب به 
زبان های عربی، هندی، فرانس��ه، اردو، انگلیس��ی، روس��ی، 
آذری، بنگالی و تاجیکی منتشر ش��ده است.وی عنوان کرد: 
محمدمحس��ن طبس��ی در این کت��اب با تحقیق و بررس��ی 
وسیع و گسترده و با استفاده  بیش از 200 عنوان منبع اصیل 
اهل سنت، به بیان مواضع مثبت و نظرهای واقع بینانه آنان در 
برابر امام رضا)ع( پرداخته است.هاشمی نژاد، خاطرنشان کرد: 
در این کتاب، س��خنان، عملکرد و نوع نگاه اهل سنت به  ویژه 
دانشمندان آنان درباره حقیقت نورانی امام رضا)ع( از دوران 

آن حضرت تا حال حاضر بیان شده است.
وی با اشاره به تش��رف هزاران زائر از سراسر دنیا و با فرقه ها و 
مذاهب گوناگون به حرم رضوی، گفت: روشن نبودن دیدگاه 
اهل س��نت درباره امام رضا)ع(، اظهار نظرهای پراکنده آنان 

درباره آن حض��رت، فتنه گری وهابیت، تحریف ش��خصیت 
اهل  بیت)ع(، فتواه��ای فتنه گرایانه آن��ان در تحریف اماکن 
مذهبی و فقدان پژوهش جامع در این زمینه از ضرورت های 
تهیه این کت��اب بوده اس��ت.مدیر ام��ور زائ��ران غیرایرانی 
آس��تان قدس رضوی بیان کرد: در این کتاب به طور مفصل 
»زندگان��ی«، »ش��خصیت«، »روای��ت«، »والیت عهدی«، 
»امام��ت«، »کرام��ت« و »فضیل��ت« زی��ارت آن حضرت با 

رویکردی توصیفی و تحلیلی ارائه شده است.

نماینده مردم خوی از خطر رانش 
زمین در یکی از روس��تاهای تابعه 
 ای��ن شهرس��تان و تهدی��د جانی 
500 خان��وار در این ش��رایط خبر 
داد و خواس��تار رس��یدگی به این 

وضعیت شد.
سید موید حس��ینی صدر نماینده 
مردم خوی در مجل��س، در پایان 
جلسه علنی امروز در تذکر شفاهی 
به وزیر کشور به خطر رانش زمین 

در یکی از روستاهای حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: این 
روستا با دو هزار و 500 نفر جمعیت 17 سال است که در معرض 

رانش زمین قرار دارد.
وی افزود: به صورت مک��رر به وزیر کش��ور و معاونان وی نامه 
نوشته ایم و با استاندار محترم رایزنی کرده ایم و در حال حاضر 
نیز منازل حدود 500 خانوار در مع��رض فروریختن قرار دارد 
و براس��اس بارندگی های اخیر نیز من��ازل ۶0 خانوار در حال 

فروریختن است و جان آنها در معرض خطر قرار دارد.
حسینی صدر ادامه داد: تقاضا داریم دستور دهند به روستای 
جدیدی که با پول خود روستاییان ایجاد شده، برق اختصاص 
دهند و به اهالی نیز وام های بالعوض پرداخت کنند تا بتوانند 

سریع تر اسکان پیدا کنند.

نماینده م��ردم خوی همچنین 
در تذک��ر خ��ود خاطرنش��ان 
کرد: در مرز ب��ازرگان صف 20 
کیلومتری کامیون ها تش��کیل 
شده است و این رانندگان پنج 
روز تا یک هفته بدون سرویس 
بهداش��تی، نمازخانه و غذا در 
ص��ف انتظ��ار ق��رار دارن��د؛ از 
وزارتخان��ه های ام��ور خارجه، 
اقتصاد و راه و شهرس��ازی و نیز 
 گمرک می خواهیم که وضعیت تردد این رانندگان را تسهیل 

کنند.
در  نی��ز  مجل��س  ریی��س  نای��ب  باهن��ر  محمدرض��ا 
پاس��خ ب��ه ای��ن تذک��ر نماین��ده خ��وی تاکی��د ک��رد: 
 ص��ف کامی��ون های��ی ک��ه در م��رز تش��کیل م��ی ش��ود،

 گرفتاری ه��ا و معطلی های زی��ادی را به همراه م��ی آورد و 
 این مس��اله هم ض��د فرهنگی اس��ت و هم مش��کل اقتصادی

 دارد. 
وی اضاف��ه ک��رد: وزیر اقتصاد نس��بت ب��ه رس��یدگی به این 
موض��وع اق��دام کن��د و اگ��ر این مش��کل ح��ل نمی ش��ود، 
 ش��رایطی فراه��م ش��ود ک��ه کامی��ون ه��ا از اینج��ا ت��ردد

 نکنند.

مدير امور زائران غیرايرانی آستان قدس رضوی:

 »امام رضا)ع( به روايت اهل سنت« به ۹ زبان دنیا 
منتشر شد

سلیمی در تذکر شفاهی به مسووالن اجرايی اعالم کرد؛

سوءاستفاده آمريکايی ها ازعدم 
انتشار فکت شیت ايرانی

در پايان جلسه علنی مجلس خوانده شد؛

ضرورت انتشار فکت شیت مذاکرات 
هسته ای

در پايان جلسه علنی مجلس؛

 سوال ملی سه نماينده 
 اعالم وصول شد

حسینی صدر در تذکر شفاهی به وزير کشور؛

 منازل ۵۰۰ خانوار يک روستا در معرض
 رانش زمین

نماینده مردم مح��الت و دلیجان 
انتش��ار  از ع��دم   در مجل��س 
 فک��ت ش��یت ایران��ی مذاک��رات

 هس��ته ای با وجود درخواس��ت 
نتق��اد  ا مجل��س  نماین��دگان 
 ک��رد و گف��ت: این خ��ال منجر به

 س��وء اس��تفاده آمریکایی ها شده 
است.

 علیرضا س��لیمی در پایان جلسه 
علنی مجلس در تذکر ش��فاهی با 
اش��اره به روند جاری مذاکرات هس��ته ای ایران و غرب گفت: با 
وجود درخواس��ت تعدادی از نمایندگان برای انتشار فکت شیت 
 ایرانی، این اتفاق تاکنون نیفتاده و این خال منجر به سوء استفاده
  آمریکایی ها ش��ده اس��ت.وی تاکید کرد: بر این اس��اس انتظار

 می رود که وزارت امور خارجه هر چه س��ریعتر نسبت به انتشار 
فکت شیت ایرانی مذاکرات برای شفاف شدن امور اقدام کند.

نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس همچنین با اش��اره به 
وضعیت مبهم اجرای پروتکل الحاقی در آینده اظهار داش��ت: ما 
متوجه نشدیم که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به چه معناست 
و مدت آن چقدر است؟ این مس��له نیاز به تصویب مجلس دارد و 

نباید اجازه داد مجلس را دور بزند.

 بیانی��ه 213 نماین��ده مجل��س درب��اره ض��رورت انتش��ار
 گزاره برگ)فکت ش��یت( ایرانی مذاکرات هس��ته ای در مجلس 

قرائت شد.
در پای��ان جلس��ه علن��ی مجل��س ش��ورای اس��المی بیانی��ه 
213 نف��ر از نماین��دگان خط��اب به وزی��ر امور خارج��ه درباره 
 ض��رورت انتش��ار فکت ش��یت مذاک��رات هس��ته ای قرائ��ت 

شد.
در این بیانیه آمده است:

»چنانچ��ه مس��تحضرید وزارت ام��ور خارجه آمریکا برداش��ت 
و تفس��یر خ��ود را از مذاک��رات هس��ته ای ای��ران و 5+1 ب��ه 
صورت فکت ش��یت )گزاره برگ( منتش��ر کرده اس��ت و سپس 
 مقام��ات آمریکایی بر مبنای آن پیوس��ته مصاحب��ه و اظهارنظر

 می کنند.
از آنجا که ج��ز بیانیه مش��ترک، مت��ن قابل اس��تنادی از طرف 
 جمهوری اسالمی ایران در دسترس نیست و توضیحات و تفاسیر و

برداش��ت ه��ای وزارت ام��ور خارج��ه می توان��د در بررس��ی و 
تبدی��ل مواضع مفید باش��د، و نقدهای کارشناس��ان م��ی تواند 
کمکی ب��رای تنظیم و ن��گارش صحی��ح نهایی باش��د، بنابراین 
 از وزارت ام��ور خارج��ه م��ی خواهی��م فکت ش��یت ایران��ی را

 منتشر کند.«

مین جهنده صیاد، 
يک مین بسیار 

کارآمد است که 
در روی زمین 

کارگذاشته شده و 
خدمه آن در جايی 

دورتر، موضع 
گرفته و در زمان 

مناسب مین را 
منفجر می کند



یادداشت
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پرونده اسیدپاشی همچنان اولویت دارد
استاندار اصفهان با بیان اینکه پرونده اسیدپاشی اصفهان به نتایجی رسیده است گفت: 
من به  عنوان رییس شورای تامین استان، با همان قوت قبل موضوع را پیگیری می کنم. 
رسول زرگرپور، پیرامون آخرین جزییات پیگیری حادثه اسیدپاشی در اصفهان اظهار 
داشت: از نظر ما اهمیت و اولویت پیگیری پرونده اسیدپاشی مانند روز نخست است و 

تا زمانی که این پرونده را به نتیجه نرسانده راحت نمی نشینیم و خیال ما ناراحت است.

3

صرف��ه جوی��ي و مص��رف بهین��ه آب، مش��ارکت 
در اج��راي طرح کاه��ش آلودگي ه��وا و گ��رد و غبار و 
ریزگرده��ا، تس��ریع در اج��راي ط��رح ه��اي تفضیلي 
و  واگذاري س��ینما همایون س��ابق، اس��تفاده از اعتبار 
آن ب��راي تکمی��ل مصل��ي و موزه ب��زرگ اصفه��ان از 
 مطالب��ات اس��تاندار اصفه��ان از مدیری��ت ش��هري

 است.
 رسول زرگرپور به همراه معاون هماهنگي امور عمراني 
 اس��تانداري ب��ا حض��ور در نشس��ت مش��ترك اعضاي

  ش��وراي اس��امي ش��هر اصفهان گف��ت: ب��ا توجه به 
 ظرفی��ت ها و پتانس��یل هاي ب��االي مدیریت ش��هري 
ب��ه خص��وص در کان ش��هر اصفه��ان و امکان��ات 
و تجهی��زات قاب��ل توج��ه در ش��هرداري اصفه��ان، 
ای��ن بخ��ش بای��د مش��ارکت و هم��کاري بیش��تر 
ب��ا اس��تان داش��ته  درح��ل مش��کات مرتب��ط 

 باشد.

 وي ب��ه حمای��ت ه��اي مردم��ي از ش��وراي ش��هر به 
عنوان برگزی��دگان مردم اش��اره کرد و اظهار داش��ت: 
ش��وراي ش��هر تاکن��ون کم��ك و حمایت های��ي از 
برنامه هاي دولت و به خصوص مدیریت ارش��د اس��تان 
 داش��ته اس��ت که این همکاري ه��ا می توان��د افزایش

 یابد.
وي ب��ا بی��ان اینک��ه خوش��بختانه اعض��اي ش��وراي 
اس��امي ش��هر اصفهان تاش کرده اند با اس��تفاده از 
نظرات کارشناس��ي ش��ده پیگیر مس��ایل و مش��کات 
اس��تان باش��ند، اظه��ار داش��ت: مدیری��ت اس��تان از 
ای��ن موض��وع اس��تقبال مي کن��د؛  چ��را که ای��ن امر 
 تکالیف��ي را ب��راي مدیری��ت ش��هري ایج��اد مي کند.

اس��تاندار اصفه��ان ب��ه بی��ان مش��کات اس��تان در 
خصوص کمب��ود آب و خشکس��الي پرداخ��ت و افزود: 
موضوع آب یک��ي از مطالبات اساس��ي و انتظ��ارات به 
حق م��ردم اس��ت و مدیریت ش��هري نیز بای��د در حل 

 این مش��کل هم��گام با مدیریت اس��تان حرک��ت کند. 
وی  اف��زود: در طول یك س��ال گذش��ته تم��ام ادارات 
دولتي ملزم به نصب سیس��تم هاي کاهنده مصرف آب 
ش��ده اند. با توجه به اینکه ش��هرداري، یک��ي از مصرف 
کنندگان عمده آب شرب و فضاي سبز است و همچنین 
ادارات متنوعي را در ش��هر اصفه��ان دارد باید وارد این 
 امر ش��ود و خود مبلغ استفاده از این سیس��تم ها باشد.

وي با تاکید ب��ر اینکه در ش��رایط ع��ادي،  مخازن آب 
ش��هر باید براي 24 س��اعت آب ذخیره داش��ته باشند، 
اظهار داش��ت: متاس��فانه این ذخی��ره ي آب تنها براي 

موج��ود  س��اعت   10 
اس��ت که ش��هرداري و 
مراک��ز اداري وابس��ته 
ب��ه آن بای��د نس��بت به 
نصب مخ��ازن جدیدآب 
اق��دام کنن��د و حداق��ل 
ذخیره آب اس��تراتژیك 
ب��ه  12س��اعت  از   را 
 24 ساعت افزایش دهند. 
اصفه��ان  اس��تاندار 
یک��ي از اصل��ي تری��ن 
درخواست هاي مدیریت 
اس��تان را مصرف بهینه 
و  ک��رد  عن��وان  آب 
اظه��ار داش��ت: تدوین 
ی��ك برنام��ه یك س��اله 

مص��رف بهین��ه آب ب��راي ش��هر اصفه��ان ض��روري 
اس��ت و بای��د اصفه��ان به عن��وان ی��ك ش��هر نمونه 
در ای��ن خص��وص مط��رح ش��ود؛ بنابراین الزم اس��ت 
ش��هرداري گزارش��ي از ای��ن اقدام��ات را در راس��تاي 
 کاه��ش و بهینه س��ازي آب ب��ه اس��تانداري ارائه کند. 
اس��تاندار اصفهان حل مش��کل آلودگي هوا را به عنوان 
دومی��ن مطالب��ه مدیری��ت اس��تان برش��مرد و گفت: 
ش��هرداران کان ش��هرها و مدیریت ش��هري اصفهان 
 کاهش آلودگي هوا را به عنوان یك مطالبه مردمي تلقي

 کرده اند.
وي با اش��اره به تدوین طرح جامع کنت��رل کیفي هواي 
منطق��ه اصفه��ان گف��ت: اجراي ای��ن ط��رح عملکرد 
خوبي داش��ته اس��ت و تولید بنزین ی��ورو4، جلوگیري 
از س��وخت م��ازوت در نیروگاه ه��ا و اقدامات زیس��ت 

محیط��ي در صنای��ع از جمل��ه اقدام��ات بزرگ��ي بود 
که در س��ال گذش��ته صورت گرفت که نتیج��ه ي آن 
 افزایش روزهاي س��الم در ش��هر اصفهان بوده اس��ت.

زرگرپور با بیان اینک��ه مدیریت ش��هري در این بخش 
مي تواند ایفاي نقش کن��د افزود: 25  اقدام اساس��ي از 
38  اق��دام در نظر گرفته ش��ده در ط��رح کنترل کیفي 
هواي منطقه اصفهان مربوط به مدیریت ش��هري است 
و با توجه به اینکه در س��ال93 ، 40 درصد از این موارد 
پیگیري شده اس��ت،  مدیریت ش��هري باید به گونه اي 
 عمل کند که موارد 25  گانه را با دقت و سرعت بیشتري

 پیش ببرد.
وي ب��ه معض��ل گ��رد و غب��ار و ریزگردها اش��اره کرد 
و اف��زود:  اعتق��اد دارم ک��ه تبع��ات این مش��کل براي 
ش��هروندان غیرقاب��ل تحم��ل خواه��د بود. اس��تاندار 
اصفهان با بیان اینک��ه مدیریت اس��تان برنامه جهادي 
را ب��راي ح��ل ای��ن معضل آغ��از ک��رده اس��ت، اظهار 
داش��ت: باغ کاري 10 هزار هکت��ار از کانون هاي اصلي 
ایجاد ریزگرده��ا در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت که 
 نیم��ي از ای��ن اق��دام بای��د توس��ط مدیریت ش��هري

 انجام شود. 
زرگرپور در خصوص مصاي بزرگ اصفهان اظهار داشت: 
در تمام کشورهاي اسامي مصلي ها توسط شهرداري ها 
ساخته مي شود که خوشبختانه مدیریت شهري در این 
خصوص همکاري خوبي را داشته است و قرار است نیمه 
 نخس��ت امس��ال فاز اول این مجموعه به به��ره برداري

 برسد.
 وي بر لزوم تصویب مصوبه ش��وراي ش��هر در خصوص 
واگذاري سینما همایون سابق اشاره کرد و افزود:  شوراي 
شهر باید در خصوص قیمت گذاري این مجموعه اقدام 
 کند تا هزینه ي واگذاري آن به تکمیل مصلي اختصاص

 یابد. 
استاندار اصفهان به بازنگري و اباغ طرح هاي تفضیلي 
اش��اره کرد و افزود: ط��رح بازنگري 6 منطقه ي ش��هر 
 اصفهان اباغ شده است و باید اجراي این طرح ها تسریع

 شود.  زرگرپور، احداث موزه بزرگ اصفهان را  از نیازهاي 
اساسي این اس��تان برش��مرد و افزود: کارخانه ریسباف 
براي این امر در نظر گرفته شده است و طبق دستور وزیر 
راه و شهرسازي تفاهم نامه بین بانك ملي و اداره کل راه 
 و شهرسازي براي واگذاري کارخانه مذکور امضا خواهد

 شد.

آب ، آلودگی و ریزگردها، در یک نشست مشترک؛

مخازن ،10 ساعت ذخیره آب دارند!

یادداشت

 حراج های بین المللی
 صنایع دستی 

عضو شورای اسامی شهر اصفهان گفت: با توجه به ظرفیت های باالی 
شهر اصفهان در خصوص صنایع دس��تی ضروری است که برخی از 
حراج های بین المللی این آثار در اصفهان برگزار شود. فتح اهلل معین 
با اشاره به اقدامات خوب در دستور کار در خصوص میراث فرهنگی و 
گردشگری و صنایع دستی اصفهان طی چند وقت اخیر اظهار داشت: 
راه اندازی خطوط پروازی مستقیم به خارج از کشور و قطار سریع السیر 
اصفهان ، تهران می تواند گام اساس��ی در راس��تای باال بردن گردش 
مالی صنایع دستی و گردشگری استان داش��ته باشد. وی با اشاره به 
پیگیری های گذشته خود در خصوص راه اندازی حراج های بین المللی 
صنایع دستی در شهر اصفهان گفت: در گذشته پیگیری های زیادی 
را  انجام دادم که برغم موقعیت خوب اصفهان به نتیجه نرسیده است. 
عضو شورای اسامی ش��هر اصفهان افزود: در این راس��تا  از استاندار 
اصفهان تقاضا داریم  نسبت به راه اندازی حراج های بین المللی صنایع 

دستی در اصفهان اقدامات مورد نیاز را در دستور کار قرار دهد.
وی با بیان اینکه اخیرا تعدادی از حراج ه��ای بزرگ بین المللی دنیا 
در تهران برگزار ش��ده اس��ت، افزود: بای��د یادآور ش��وم که اصفهان 

ظرفیت هایی چند برابر تهران برای برگزاری این حراج ها دارد.

 ثبت دو هزار و 476 طالق 
در نوروز 94 

مدیرکل آمار و اطاعات جمعیتی س��ازمان ثبت احوال کشور گفت: 
در 14 روز ابتدایی سال 94 نسبت به مدت مشابه آن در سال 93 نرخ 
چهار واقعه حیاتی والدت، ازدواج، طاق و فوت افزایش یافت. علی اکبر 
محزون اف��زود:  از روز اول تا 14 فروردین ماه س��ال جاری 41 هزار و 
368 واقعه والدت در کشور به ثبت رسید که 32 هزار و 237 والدت 
در شهرها و 9 هزار و 131 واقعه در روستاها به ثبت رسیده است. وی 
ادامه داد: همچنین طی این مدت 11 هزار و 297 واقعه فوت به ثبت 

رسیده است که هشت هزار و 654 واقعه در شهرها ثبت شده است. 
مدیرکل آمار و اطاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره 
آمار ازدواج در  14 روز نوروز نیز گفت: از اول تا 14 فروردین ماه هشت 
هزار و 923 واقعه ازدواج در کشور ثبت شده که هفت هزار و 522 واقعه 
مربوط به ش��هرها و هزار و 401 واقعه مربوط به روستاها بوده است. 
محزون با اشاره به آمار طاق در تعطیات نوروزی نیز تصریح کرد: در 
این مدت دو هزار و  476 واقعه طاق در کشور ثبت شده که دو هزار 
و 186 واقعه در شهرها و 290 واقعه در روستاها به ثبت رسیده است.  
وی همچنین با اشاره به آمار والدت، فوت، ازدواج و طاق در تعطیات 
نوروزی س��ال 93 اظهار داش��ت: در این مدت 40 هزار و 942 واقعه 
والدت ثبت شده بود که 32 هزار و 18 واقعه مربوط به شهرها و هشت 
هزار و 924 واقعه مربوط به روس��تاها بود.  مدیرکل اطاعات و آمار 
جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: در تعطیات نوروزی 
سال گذشته 10 هزار و 320 واقعه فوت به ثبت رسید که هشت هزار 
و 450 واقعه در شهر بود. محزون گفت: در این مدت شش هزار و 325 
واقعه ازدواج ثبت شد که پنج هزار 149 واقعه در شهرها به ثبت رسید.

اخبار کوتاه
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گشایش پرونده » رشد« در مهد کودک ها 
بنابر اظهارات معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، براساس قانون، 
سازمان بهزیستی کش��ور متولی صدور مجوز برای تمامی مهد کودك ها در 
کش��ور بوده و به موجب این قان��ون از این پس تمامی دس��تگاه های فعال در 
حوزه کودك موظف هستند برای ادامه فعالیت های خود از این سازمان مجوز 

دریافت کنند. 
حبیب اهلل مس��عودی فرید تصریح کرد: تمامی نهادها و س��ازمان های کشور 
موظف به تبعیت از قانون هستند؛ اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی 
دستگاه های فعال در حوزه کودك مراکزی تحت عنوان خانه های اسباب بازی 
و ... را ایجاد می کنند و به ارائه خدمات می پردازند؛ در حالی که مجوز فعالیت 

خود را از سازمان بهزیستی کشور دریافت نکرده اند. 
وی در ادامه تصریح کرد: تمامی مهد کودك هایی که زیرمجموعه نهادهایی 
چون ش��هرداری، سازمان تبلیغات اس��امی، بسیج و ... هس��تند، برای ادامه 
فعالیت های خود براساس قانون نیاز به دریافت مجوز از بهزیستی دارند و در این 
راستا تسهیاتی برای آنها در نظر گرفته شده است.  مسعودی همچنین عنوان 
کرد: این مراکز می توانند کماکان مانند گذش��ته توسط دستگاه های مربوطه 
خود به فعالیت هایشان ادامه دهند و ما نیز از این موضوع استقبال خواهیم کرد.
 مع��اون ام��ور اجتماع��ی س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از تش��کیل پرون��ده

 »رش��د و تکامل« ویژه تمامی کودکان حاضر در مهد کودك ها بر پنج محور 
رشد اعم از عاطفی، ارزشی، جسمانی، معنوی و هیجانی خبر داد و گفت: کلیه 
اقدامات صورت گرفته در طول مدت زمان حضور کودك در مهد در این پرونده 
ثبت و همچنین با استفاده از روش های استاندارد سنجش هایی نیز از کودکان 

دریافت و تمامی آنها در این پرونده ثبت خواهند شد.
وی هدف از اجرای ای��ن طرح را عاوه بر ایجاد بانك اطاعاتی جامع، ش��امل 
آگاهی والدین از تمامی اقدامات صورت گرفت��ه در طول مدت حضور کودك 
خود در مهد دانس��ت و افزود:  این اقدامات در راستای مستندسازی خدمات 

ارائه شده در مهدها بوده و کاما محرمانه است و به جز مربی مستقیم کودك و 
والدین آن هیچ فردی امکان دسترسی به آن را نخواهد داشت.

مع��اون ام��ور اجتماع��ی س��ازمان بهزیس��تی کش��ور همچنی��ن از ثب��ت 
الکترونیک��ی مهد کودك ها خبر داد و گفت: در س��ال ج��اری تمامی مهدها 
 ش��امل مهدهای برخوردار »توس��ط خ��ود آنه��ا« و مهده��ای کم برخوردار

»با حمایت سازمان بهزیستی کشور« ثبت الکترونیکی خواهند شد.
فرید ادامه داد: ه��دف از این طرح ایجاد س��امانه اطاع رس��انی برای تمامی 
مهدهای کشور است تا بتوان به شکلی سامان یافته  به برنامه ها و فعالیت های 

مهدکودك و همچنین پرونده کودك دسترسی داشت.
 فرید همچنین سازه و ساختمان، کارکنان و محتواهای آموزشی ارائه شده در 
مهد کودك ها را از نکات و مباحث بسیار مهم و کلیدی برای سازمان بهزیستی 
دانس��ت و گفت: معتقدیم کودکان نباید به طور تك بع��دی آموزش ببینند و 
عاوه بر ارائه محتواهای دینی و مذهبی باید به تفریح، ش��ادی و نش��اط آنها 

نیز اهتمام ورزید.         

آزادی دو بانوی زندانی 
جرایم غیر عمد 

مدیر عامل ستاد مردمی دیه و رسیدگی به امور زندانیان نیازمند استان 
اصفهان گفت: با کمك خیران و رضایت شاکیان دو خانم زندانی که حدود 
400 میلیون ریال بدهی جرایم غیر عمد مالی داشتند از زندان آزاد شدند.

احسانی اظهار داشت: به مناس��بت والدت حضرت فاطمه زهرا »س« و 
 هفته بزرگداش��ت مقام زن، با کمك و تاش خیران و رضایت ش��اکیان،

 دو خانم زندانی که حدود 400 میلیون ریال بدهی جرایم غیر عمد مالی 
داشتند از زندان آزاد شدند. 

وی با بیان اینکه هف��ت خانم 24 تا 40 س��اله نیز به عل��ت جرایم غیر 
عمد مالی در زندان های اس��تان اصفهان به س��ر می برن��د، گفت: برای 
آزادی ای��ن خانم ها به کم��ك 15 میلیارد ریالی خی��ران نیازمندیم که 
امیدواریم کس��انی که توانایی کمك به این افراد را دارند در این حرکت 
 نیکوکاری شتاب کرده و شادی را به خانواده های زندانیان هدیه کنند. 

مدیر عامل س��تاد مردمی دیه و رس��یدگی ب��ه امور زندانی��ان نیازمند 
اس��تان اصفهان تصریح کرد: س��ال گذش��ته ب��ا کمك خیران، س��تاد 
دی��ه و رضای��ت ش��اکیان، زمین��ه آزادی 45 محک��وم مال��ی غی��ر 
کاهب��رداری، 194 محکوم ب��ه پرداخت مهریه و نفق��ه و 142 محکوم 
 پرداخت دیه ح��وادث رانندگ��ی فراهم ش��د و آنها به آغ��وش خانواده

 بازگشتند. 

بیمه شدگان تامین اجتماعی
 از مرز 4۰ میلیون نفر گذشتند 

آخرین رقمی که از تعداد بیمه ش��دگان تامین اجتماعی به دست آمده 
نش��ان می دهد که این تع��داد به 40 میلی��ون و 149 هزار نفر رس��یده 
اس��ت. مدیر کل روابط عموم��ی تامین اجتماع��ی با بی��ان این مطلب 
گفت: این تعداد بیمه ش��دگان تا پایان آذر 93 بوده که نس��بت به مدت 
مشابه در سال 92 رشد س��ه درصدی را نش��ان می دهند. ضمن این که 
از ای��ن تعداد 13 میلی��ون نفر بیمه ش��ده اصلی، 21 میلی��ون نفر بیمه 
 ش��ده تبعی و 5 میلیون نفر مس��تمری بگیر س��ازمان تامین اجتماعی 

هستند.
امی��ر عب��اس تقی پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه بودج��ه 58 ه��زار میلی��ارد 
تومانی س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی در س��ال 94 افزود:  ای��ن رقم یك 
 س��وم بودج��ه کل کش��ور ب��وده و س��ازمان در س��ال گذش��ته ماهانه 
 س��ه هزار و 500 میلیارد تومان برای ایفای تعهدات خ��ود هزینه کرده 

است.
مدیر کل روابط عمومی تامی��ن اجتماعی تصریح کرد: در س��ال 93 در 
بخش درمان نیز  12 ه��زار میلیارد تومان هزینه ش��ده اس��ت و تاش 
می کنیم در بخش بیمه ای ، روان سازی، اصاح فرآیندها و احترام هر چه 
 بیشتر به بیمه شدگان و مس��تمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گام 

برداریم.

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

شهرداری گرگاب بر سکوی قهرمانی
سیزدهمین دوره مسابقات فوتبال ساحلی استان اصفهان در حالی 
به کار خود پایان داد که ش��هرداری گرگاب با کسب عنوان قهرمانی 
این دوره از رقابتها موفق شد به مسابقات زیرگروه کشور صعود کند.

رقابتهای فوتبال س��احلی اس��تان اصفهان به همت کمیته فوتبال 
س��احلی هیات فوتبال و با همکاری ش��هرداری گ��رگاب از روز 25 
مهرماه آغاز و روز جمعه 23 آبانماه سال جاری با معرفی تیمهای اول 

تا سوم به کار خود پایان داد .
رقابت ها ی فوتبال س��احلی قهرمانی اس��تان اصفهان با شرکت 6 
تیم ش��هرداری گرگاب، المپیک ورنامخواس��ت، ش��هرداری نجف 
آباد، مه��رگان اصفهان،هیات فوتبال فالورجان و یاران آتش��گاه در 
زمین ساحلی شهر گرگاب برگزار شد تا تکلیف تیم صعود کننده به 

رقابتهای فوتبال ساحلی زیر گروه کشور مشخص شود.

سردار آذرنوش:
۱۵۰ هزار ورزشکار در کشور عضو 

بسیج ورزشکاران هستند
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور گفت: ۱5۰ هزار ورزشکار در 
کشور عضو بسیج ورزشکاران هستند و به دنبال آن هستیم که این 

تعداد را در سال جاری افزایش دهیم.
سردار داوود آذرنوش در حاشیه همایش مش��ترک مدیران تربیت 
بدنی نواحی سپاه استان های کشور که در نجف آباد اصفهان برگزار 
شد، با اشاره به فعالیت های سازمان بس��یج ورزشکاران در راستای 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زاویه

6
اصفهان میزبان شد

هفته پایانی رقابت های لیگ برتر واترپلوی گروه B به میزبانی استان اصفهان برگزار  شد. این مسابقات 
به مدت دو روز 5شنبه و جمعه برگزارشد و کار قضاوت بر عهده محمود نصر، محمد نصر، احمد متقی و 

محمد خرمیان بود که مرتضی شریعت مسوولیت نظارت براین مسابقات را بر عهده داشت.

فهان را به رئیس و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال اعالم کند.
کاشانی در ابتدای گفتگوی خود در خصوص آخرین وضعیت 
مذاکره اش با زالتکو کرانچار، اظهار ک��رد: پس از رایزنی های 
صورت گرفته، ویزای این مربی در کمتر از 24 ساعت صادر شد 
تا این مربی از بوداپست راهی قطر شود. در روزهای پنجشنبه و 
جمعه هم دو جلسه با این مربی داشتیم که صحبت های خوبی 

بین طرفین ردوبدل شد.
وی با اشاره به اینکه آیا قرارداد با این مربی به بن بست خورده 
و یا احتمال توافق بین طرفین وجود دارد؟، تاکید کرد: اینکه 
گفته شده زالتکو کرانچار در یک قدمی تیم امید قرار گرفته، 
به واقعیت نزدیک تر است. در این نشس��ت مواردی هم گفته 
شد که می توانیم کار را جلو ببریم اما چون من تصمیم گیرنده 
نیستم، باید نتایج مذاکرات را به رئیس و اعضای هیات رئیسه 
فدراسیون مطرح کرده تا آنها نظر نهایی در این مورد را اعالم 

کنند.
مدیر تیم فوتبال امید ایران با اش��اره به اینک��ه باور نمی کرد 
زالتکو کرانچار تا این اندازه منعطف باش��د، اف��زود: عدی که 
ایشان برای عقد قرارداد با تیم امید مطرح کردند، مشابه مبلغ 
قرارداد وینگادا است و شاید اختالف ناچیزی بین پیشنهاد او 
و دریافتی وینگادا باشد. ضمن اینکه قرار شد برای صعود تیم 

امید به المپیک ریو هم پاداشی را در نظر بگیریم.

 وی در مورد زمان قرارداد فی مابین هم تصریح کرد: کرانچار 
خواس��تار قرارداد 2۱ ماهه و تا پایان المپیک ریو ش��ده زیرا 
معتقد است اگر توانست تیم امید را به المپیک برساند، در آن 
مسابقات هم روی نیمکت تیم بنشیند و این قرارداد باعث شود 
که پس از صعود تیم به المپیک کنار گذاشته نشود. او می گوید 
اگر تیم صعود نکرد، بدون خسارت جدا می شود اما در صورت 
صعود تیم می خواهد در این افتخار سهیم بوده و روی نیمکت 

تیم امید در المپیک بنشیند.
کاش��انی ، ادام��ه داد: در این نشس��ت ها محم��د خاکپور هم 
حضور داش��ت و در مورد تاکتیک و فلس��فه هدایت تیم امید 
هم با کرانچار صحبت ک��رد. آنها با همدیگ��ر چلنج های فنی 
داشتم اما سواد کم فوتبالی من باعث شد زیاد در این مباحث 

شرکت نکنم.
وی در مورد اینکه چه زمانی توافق نهایی میان طرفین صورت 
می گیرد؟، خاطرنشان کرد: کرانچار یک هفته فرصت خواست 
تا برنامه هایش را ارائه ک��رده و ما هم کاره��ای اولیه را انجام 
دهیم و نظ��ر نهایی رئی��س و اعضای هیات رئیس��ه را در این 

خصوص بشنویم.
وی در مورد عملک��رد تیم فوتب��ال امی��د در اردوی قطر هم 
اینگونه توضیح داد: باید از همه مسئوالن خصوصا نظام وظیفه 
که هم��کاری الزم را ب��ا تیم امید انج��ام داده و اج��ازه دادند 

اردوی مان در قطر با همه نفرات برگزار ش��ود، تشکر کنم. در 
این اردو 24 بازیکن حضور دارن��د که روز جمعه هم یک بازی 
خوب برابر تیم االهلی امارات که مجتب��ی جباری در ترکیب 

اصلی  اش حضور داشت، انجام دادند.
پس از حدود 5 سال صورت گرفت؛

پای یک مربی در میان بود!
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس اعالم کرد دلیل برکناری 
زالتکو کرانچار از تیم فوتبال این باش��گاه و انتخاب علی دایی 
به عنوان سرمربی، عملکرد دس��تیار نخست این مربی کروات 

بوده است.
حبیب کاش��انی در زمان 
مدیریت خود در باش��گاه 
زالتک��و  پرس��پولیس 
کرانچار را از سرمربیگری 
این تیم کنار گذاش��ت و 
علی دای��ی را ب��ه عنوان 
س��رمربی انتخ��اب کرد. 
وی امروز به عنوان مدیر 
تیم فوتبال امید ایران، با 
کرانچار ب��ه عنوان گزینه 
اصل��ی هدایت ای��ن تیم 

مذاکره می کند.
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرسش که اخراج کرانچار 
از پرسپولیس در گذشته 
و انتخاب��ش ب��ه عن��وان 
گزینه هدای��ت تیم امید 

تناقصی در عملکردش محس��وب نمی ش��ود؟، گفت: وقتی به 
عنوان مدیرعامل پرس��پولیس انتخاب ش��دم، 3۱ نفر در تیم 
حضور داش��تند. در آن مقطع متوجه شدم ۱۱ نفر از بازیکنان 
موافق و 2۰ نفر مخالف عقربه های ساعت حرکت می کنند و به 

نوعی دو دستگی در تیم وجود دارد.
 مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس عامل این دودستگی را 
دستیار اول زالتکو کرانچار برش��مرد و افزود: در آن زمان یک 
مربی به نام تومیسالو دستیار اول کرانچار و همه کاره تیم بود 
و دودستگی در تیم به جایی رس��یده بود که بازیکنان نه برای 
شکستن بلکه برای خارج کردن هم تیمی خود از ترکیب، در 

تمرینات روی همدیگر خطا می کردند.
وی اضافه کرد: به علت اینکه تومیس��الو با کرانچار آمده بود، 
هرکاری کردم نتوانس��تم او را از کادرفنی جدا کنم، به همین 
دلیل به این نتیجه رس��یدم ک��ه تغییرات کل��ی در کادرفنی 
بوج��ود آورم. تمام امور فن��ی تی��م در آن روزه��ا در اختیار 
تومیسالو بود و به خاطر ایجاد دودستگی در تیم، مجبور شدم 

چنین تصمیمی را بگیریم.
کاش��انی در پای��ان گف��ت: البت��ه زمانیکه علیرض��ا رحیمی 

با هیچ کس دعوا نداریم؛حتی سپاهان

رای» قهرمانی« واقعی است
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رییس فدراسیون 
فوتبال در خصوص 
 بازی های تدارکاتی

  تیم ملی برای
 آماده سازی جام جهانی 
برزیل، گفت: تا رفتن به 

 جام جهانی حداقل 
7 بازی تدارکاتی 

خواهیم داشت و این 
مسابقات در اردوهای 

تیم ملی در آفریقا و 
اروپا برگزار می شود

 ذوب آهنی ها
 با هوش بودند و بردند

گل محمدی / سرمربی فوتبال نفت تهران
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 موضوعردیف
 مناقصه

محل انجام 
کار

مدت 
انجام 

کار

 مبنای
 برآورد

مبلغ 
برآورد)ریال(

مبلغ 
سپرده)ریال(

حداقل رتبه مورد 
نیاز

تکمیل سر ریز و ۱
 ریپ رپ بند

 خاکی همگین

شهرستان 
دهاقان

فهرست بهای 8 ماه
آبخیزداری و منابع 

طبیعی سال94

5 آب برای ۱/863/467/684۱2/۰95/۰۰۰
اشخاص حقوقی 

و 3 آب برای 
اشخاص حقیقی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

             اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمانها

نوبت اول 

م الف 1102     

 1-محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمانها
2- مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱394/۰۱/27

3- مهلت تحویل اس�ناد: از تاری�خ ش�نبه م�ورخ ۱394/۰۱/29 تا س�اعت ۱4 روز سه ش�نبه م�ورخ ۱394/۰2/۰8 
 و زم�ان بازگش�ایی روز چهارش�نبه م�ورخ ۱394/۰2/۰9 س�اعت 8:3۰ صب�ح در مح�ل س�الن جلس�ات اداره کل

 می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.

5- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط معاونت برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

6- س�پرده ش�رکت در مناقصه: ضمانت نام�ه بانکی ی�ا واری�ز وجه به حس�اب تمرک�ز وجوه س�پرده به ش�ماره 
 2۱642۱۰2۰7۰۰7 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهادکشاورزی به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 اصفهان.
7- فرم بازدید از محل اجرا الزامًا بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تأیید گردد در غیر 

اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
8- تعیین دامنه مناسب ترین قیمتهای پیشنهادی براساس بخشنامه به شماره ۱۰۰/6۵663 مورخ ۱39۱/۰8/۱4 می باشد.

9- هزینه آگهی بر عهده کارفرما )اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان( می باشد.

نوبت دوم

موضوع آب یكي 
از مطالبات اساسي 

و انتظارات به 
حق مردم است و 
مدیریت شهري 

نیز باید در حل این 
مشكل همگام با 
مدیریت استان 

حرکت کند



اقتصاد ترکیهيادداشت

روی رشد اقتصادی چالش های فرا
 در ترکیه

انتقادات تن��د توس��یعاد،  ب��ه عن��وان یک��ی از تاثیرگذارترین 
 نهاده��ای بخش خصوصی ترکیه از س��یر اقتصادی این کش��ور، 
 واکنش های ج��دی در راس دول��ت و محافل مواف��ق و مخالف

 برنامه های اقتصادی دولت آنکارا را در پی داشت.
 جان��س باش��اران، ریی��س ت��ازه انتخ��اب ش��ده انجم��ن 
کارفرمایان بزرگ ترکیه موس��وم به توس��یعاد ک��ه در مقاطعی 
 از اقت��دار 12 س��اله ح��زب حاک��م عدال��ت و توس��عه جانبدار

 سیاست های اقتصادی و به ویژه از 2007 به بعد در چالش با این 
سیاست ها دیده شده اس��ت، در تازه ترین اظهارات خود نسبت 
به فراین��د اقتصادی، مورد خش��م رجب طی��ب اردوغان رییس 

جمهوری ترکیه شده است.
 باش��اران در نشس��تی ک��ه تح��ت عن��وان ریس��ک ه��ا و 
فرصت ها در دانشگاه قوچ استانبول وابس��ته به بنیاد قوچ برگزار 
ش��دگفت: نرخ تورم در ترکیه روبه افزایش است و دولت در مهار 

تورم ناموفق می باشد.
 ه��دف راهب��ردی حکومت��ی ترکی��ه در همگرایی ب��ا اتحادیه 
اروپ��ا در هال��ه از ابه��ام ق��رار گرفت��ه، امیده��ا در گ��ذار ب��ه 
دول��ت قانون م��دار رو ب��ه ضع��ف اس��ت. برنامه های توس��عه 
 اقتص��ادی وق��ت کش��ی اس��ت، رش��د اقتص��ادی ترکی��ه 
رو به افت، گرایش به س��رمایه گذاری به ش��دت کاهش یافته و 

الگوی اقتصادی فعلی دیگر جواب نمی دهد.
گروه ق�وچ، يک�ی از بزرگترين گروه ه�ای صنعتی، 

تجاری و مالی ترکیه به شمار می رود
او با تاکید بر لزوم برخورد واق��ع گرایانه در مبارزه با بالی تورم در 
اقتصاد گفت: آنچه که برای دنیای کسب و کار اهمیت دارد، رو به 
پایین بودن نرخ تورم و قابل پیش بینی بودن فرایند آن است و تنها 

در این صورت است که می توان از ضررهای تورمی  مصون بود.
رییس توس��یعاد تورم را مانعی جدی بر س��ر راه رشد اقتصادی 
دانس��ت و گفت: ما یکبار دیگر نمی خواهیم ب��ا تورمی که اعتبار 
و  وجهه ترکیه را در جهان خدش��ه دار کرده بود، روبه رو شویم. 
متاس��فانه امروزه نمی توانیم از محیط آرامش و ثبات اقتصادی 
که در دوره 2006 ،2000 میالدی با ف��داکاری های زیاد جامعه 
ترکیه به آن دست یافته شده بود، دم زد و نگرانی هایی از فرایند 

فعلی داریم.
او گفته است، متاسفانه در حکایت ترکیه ای که امیدهای زیادی 
به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بسته بودیم، هیجانی نمانده و 

فرایند همگرایی با اتحادیه اروپا متوقف شده است.
هش��دار دیگر رییس توس��یعاد در خصوص رابط��ه بین عمکرد 
اقتصادی با مردم ساالری و حقوق بود و او با اشاره به الگوی رشد 
اقتصادی چین گفت: ما نمی خواهیم چین اروپا ش��ویم. رش��د 
اقتصادی ناموزون با رش��د در جبهه حقوق و دمکراس��ی، رش��د 
اقتصادی موفقی نیست و نخواهد بود. در سال های اخیر این ادعا 
مطرح بود ک��ه همانند نمونه الگوی اقتص��ادی چین، رابطه قوی 
بین رش��د اقتصادی با حقوق و دمکراسی نیس��ت؛ اما تحقیقات 
اقتصاددانان بزرگ جهان از جمله دارون عجم اوغلو نش��ان داده 
است که رابطه بسیار قوی بین دمکراسی و رشد اقتصادی است و 
همسو با تقویت و توسعه مردم ساالری، رشد اقتصادی نیز افزایش 
یافته است. ترکیه دیگر نمی تواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد.

اقتصاد ترکیه بعداز بحران اقتصادی و مالی 2008 میالدی جهان 
برخاسته از آمریکا تحت تاثیر تحوالت سیاسی داخلی و خارجی 
دولت آنکارا دچار نشیب و فرازهایی شده و به ویژه در دو سال اخیر 
افت شدید رشد اقتصادی موجب ش��ده تا الگوی رشد اقتصادی 
دولت به طور ج��دی در محافل مختلف سیاس��ی و اقتصادی به 

چالش کشیده شود.
رجب طیب اردوغان اظهارات رییس توس��یعاد را حدنشناس��ی 
ارزیابی ک��رده و فکری ایش��یک وزی��ر علوم، صنع��ت و فناوری 
ترکیه، تحلیل رییس توس��یعاد از فرایند اقتصادی را نادرس��ت 
خواند و گفت: باال بودن تورم در ترکیه ناش��ی از رش��د نرخ مواد 
غذایی است که این نیز ناشی از خشکس��الی و شرایط جوی بود. 
فرایند منف��ی در تورم ناش��ی از  برهم خوردن ت��وازن اقتصادی 
 در ترکیه نیس��ت. او رش��د ج��دی ارزش دالر در قب��ال یورو  و 
بحران های سیاسی در نقاط مختلف و اعمال تحریم های شدید 

علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه را عامل دیگر توصیف کرد.
ابراهی��م چاغالر ریی��س ات��اق بازرگانی اس��تانبول ب��ه عنوان 
بزرگترین ات��اق بازرگانی ترکیه نیز به توس��یعاد واکنش نش��ان 
داده و مدعی ش��ده اس��ت، محافلی در داخل و خارج در آستانه 
 انتخاب��ات سرنوش��ت س��از عمومی در ترکی��ه، به دگمه فش��ار
  داده ان��د و نقش��ه های ش��ومی ب��رای آین��ده ترکی��ه طراحی 

می شود.
دکتر س��لین س��ایک بوکه معاون ح��زب جمهوری خ��واه خلق 
 بزرگترین ح��زب مخالف در مجل��س و اقتصاد دان سرش��ناس 
ترکی��ه ای نیز فراین��د اقتصادی فعل��ی ترکیه را »م��رگ آرام« 
 ارزیابی کرده و وضعیت فعلی در اقتصاد که به ادعای وی در سایه 
سیاست های اش��تباه نئو لیبرالی حزب عدالت و توسعه بر کشور 
حاکم است، بس��یار نگران کننده و رفاه نس��بی و ثروت را سرابی 
بیش توصیف کرده و می گوید در واقع رفاه در کش��ور فقط برای 
قشر خاصی رو به افزایش است و ما ش��رایط مرگ آرام در اقتصاد 

را شاهد هستیم.
 او با اذعان به اینک��ه موفقیت ه��ای اقتصادی نیم��ه اول اقتدار
 12 س��اله حزب حاکم تاثیری جدی بر ج��ذب آرای مردمی در 
 ترکیه داشته است، گفت: این سیاست ها نیز در واقع اجرای بسته
 رفرم هایی بود که به دنبال بحران اقتصادی شدید سالهای 2000 

کمال درویش تدوین کرده بود.
ترکیه در دوران بلند اجویت، نخس��ت وزیر فقید ترکیه در سال 
2000 میالدی دچار ش��دیدترین بحران اقتصادی شد که کمال 
درویش، مع��اون بانک جهانی وقت و اقتصاد دان مش��هور ترکیه 
به دعوت او س��کاندار اقتصاد ترکیه ش��د و یک سری اصالحات 
اقتصادی در ترکیه را شروع کرد که البته مردم تاوان بسیار سختی 
نیز به آن پرداختند؛ اما ترکیه از یک ورشکستگی و سقوط نجات 

یافت.
دکتر بوکه معتقد اس��ت، بعد از س��ال 2007 میالدی س��ندی 
 در دس��ت نیس��ت که نش��ان دهد حزب عدال��ت و توس��عه به 
وعده های انتخاباتی خود در خصوص انجام اصالحات ساختاری 
در اقتصاد و سیاس��ت عمل کرده اس��ت. ب��ه ب��اور او آنچه که به 
ظاهر موجب رفاه و بهبود اوضاع اقتصادی در ترکیه ش��د ناش��ی 
 از تحمیل شرایط اقتصادی جهان بر این کشور بود نه تحت تاثیر

 سیاست های موفق دولت آنکارا.

4
Statoilتعدیلنیرومیکند

 شرکت نفتی استات اویل )Statoil( نروژ در پی کاهش قیمت نفت برای کاستن از هزینه ها به تعدیل 
کارکنان و کاستن از هزینه های بخش سرمایه گذاری رو آورده است.

بر اساس این گزارش حذف فرصت های شغلی در این شرکت شامل کارکنان بخش مهندسی به ویژه آن 
دسته از متخصصان حفاری و نگهداری چاه ها همچنین کارکنان بخش مدیریت می شود.
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چهارمین نمایش��گاه تخصصی گل و 
گیاه، گیاهان دارویی و ماهیان تزیینی 
در اصفهان گش��ایش یافت. رضا ش��هبازی، کارش��ناس 
بهره ب��رداری اداره کل منابع طبیعی اس��تان اصفهان در 
آیین افتتاحیه این نمایش��گاه از وجود 300 نوع گیاهان 
دارویی در استان خبرداد و گفت: بیشترین میزان تولید 

این محصوالت مربوط به مناطق غرب است.
وی با اش��اره به وجود دو هزار نوع گیاه در اقلیم اس��تان 
اصفهان ابراز داشت: در سال گذش��ته دو هزار و 800 تن 
گیاه دارویی تولید و با ارزش ریالی 163 میلیارد ریال به 

فروش رسانده شده است.
کارش��ناس بهره برداری اداره کل منابع طبیعی اس��تان 
اصفهان با اشاره به کشت گیاهان دارویی در 400 هکتار 
از زمین های منابع طبیعی استان اصفهان افزود: گیاهانی 
مانند کرفس کوهی، آنغ��وره و کتی��را از جمله گیاهانی 

هستند که در مراتع استان کشت شده اند.
وی با بیان اینکه این گیاهان دارویی به طور دیمی کاشته 
می شوند و به آبیاری نیازی ندارند، اظهارکرد: غرب استان 
اصفهان به دلیل بارندگی زیاد بیشترین میزان تولید این 
محصوالت را به خود اختصاص داده؛ اما مشکل تحریم ها 

بر صادرات گیاهان دارویی اثر منفی گذاشته است.
مجموعه 30 هکتاری گل و گیاه در شرق اصفهان احداث 

شد.
 سید اصغر س��قائیان نژاد، مدیر س��ازمان میادین میوه و 
تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان از 
ایجاد مجموعه 30 هکتاری تولی��د گل، گیاهان دارویی 
و آبزیان در ش��رق اصفه��ان خبرداد و گفت: ب��ا توجه به 
مش��کالت خشکس��الی و نیز مصرف کم آب کشت این 

محصوالت در این منطقه ضروری است.
وی خاطر نش��ان کرد: اصفه��ان پس از اس��تان البرز در 
زمینه تولید گل و ماهیان زینتی در جایگاه دوم کشوری 

قرار دارد.
حسین زینلی، رییس انجمن گیاهان دارویی اصفهان نیز 
در این آیین با اش��اره به فعالیت 10ساله انجمن گیاهان 
دارویی اصفهان اظهار داش��ت: همانطور که از سابقه این 
انجمن پیداست استان اصفهان انتقال دهنده دانش فنی 

گیاهان دارویی به دیگر استان های کشور است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان اصفهان تولیدات 
گیاهان دارویی برای ص��ادرات مهم ترین دغدغه انجمن 
گیاهان داوریی اصفهان اس��ت افزود: در این راس��تا باید 
یادآور شوم که خشکسالی اثر مثبتی بر روی تولید گیاهان 

دارویی دارد.
 زینلی ابراز داشت: با توجه به کم آبی و خشکسالی استان 
اصفهان و سازگاری گیاهان دارویی با شرایط سخت آب 

و هوایی سطح زیر کشت این گیاهان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بر اس��اس پیش بینی های صورت گرفته 
تا سال 20۵0، درآمد حاصل از صادرات و تولید گیاهان 
دارویی کش��ور ۵0 تریلیون خواهد بود، ادامه داد: در این 
راستا میزان ایجاد اشتغال و درآمد حاصل از تولید گیاهان 

دارویی در آینده  اقتصادی کشور بسیار قابل توجه است.
احمد سلیمانی پور، مدیرعامل سازمان پارك ها و فضای 

سبز شهرداری اصفهان در 
ادامه این آیی��ن افتتاحیه 
با اش��اره ب��ه فعالیت مرکز 
تحقیقات سازمان پارك ها 
و فضای س��بز ش��هرداری 
اصفه��ان در محم��ود آباد 
اظهار داشت: در این مرکز 
فعالیت های پژوهش��ی در 
خصوص رش��د انواع گیاه 
در مراتع و فضاهای طبیعی 
شهر اصفهان مورد بررسی 

و پژوهش قرار می گیرد.
وی با بیان اینک��ه در حال 
حاضر پژوهش بر روی ۵00 
نوع چمن مقاوم در دستور 
کار قرار گرفته است، بیان 
داش��ت: در حال حاضر به 

تولید چمن مقاوم به ش��وری آب و خشکس��الی دس��ت 
یافته ایم که ب��رای تولید انبوه آن با ش��رکت های بخش 

خصوصی وارد مذاکره خواهیم شد.
مدیرعامل س��ازمان پارك ها و فضای س��بز ش��هرداری 
اصفهان شناسایی گیاهان گوناگون و سازگار کردن آنها 
با آب و ه��وای اصفهان را نیز از دیگ��ر فعالیت های مرکز 
پژوهش های س��ازمان پارك ها و فضای س��بز شهرداری 
دانس��ت و افزود: این گیاهان پس از س��ازگار شدن با آب 
و هوای اصفهان برای تولید انبوه در اختیار ش��رکت های 

خصوصی قرار می گیرند.
 به گزارش زاین��ده رود، چهارمین نمایش��گاه تخصصی 
گل و گی��اه، گیاهان دارویی و ماهی��ان تزیینی  با حضور 
124 شرکت تولیدی کشور در عرصه گل و گیاه، گیاهان 
دارویی و آبزیان از تاریخ 24 تا 28 فروردین ماه سال جاری 
از ساعت 1۵ تا 22 در محل دایمی  نمایشگاه های استان 

واقع در پل شهرستان دایر است.

چهارمین نمايشگاه تخصصی گل و گیاه  در اصفهان گشايش يافت؛

رتبهدومتولیدگلکشور
کوچک ترين سرمايه دار 

جهان با 8 سال سن! 

 ای��ران ن��از، امس��ال سباس��تین وت��ل عن��وان
 جوان ترین رانن��ده ای را گرفت که توانس��ته در 
رقابت های فرمول  یک در میان تع��داد زیادی از 
ش��رکت کنندگان جهانی جام جوان��ان، مقام اول 

را کسب کند.
  ام��ا در صحن��ه ی تجارت، س��رمایه دار بیس��ت
 س��اله ی رکورد دار با روی کار آمدن رقیب هشت 
ساله جای خود را به کلی به وی واگذار کرد. نام وی، 
هارلی جوردن است و توانسته است در سن هشت 
سالگی به ثروتی هنگفت دست پیدا کند.  همه ی 
مردم دوست دارند تجارت موفقی داشته باشند؛ اما 
تعداد کمی از آنها بدون دانشگاه، تحصیالت عالی 
یا دس��ت کم تجربه می توانند به این مهم برسند. 
اما هارلی جوردن عنوان میلونر هشت ساله ی دنیا 
را بدون تمام این ش��رایط از آن خود ساخت. این 
پسر تنها مقام کوچکترین تاجر دنیا را ندارد؛ بلکه 
اولین کسی است که کار خوبی برای مادرش دست 
و پا کرده اس��ت.باید خاطر نشان کرد او در عصری 
زندگی می کند که بیشتر دانش��جویان هنوز راه و 
چاه زندگ��ی را نیاموخته اند. ام��ا هارلی جوردن، 
س��رمایه دار جوان کار خود را با برنامه ای که اکثر 
تجار موفق دنیا آن را رعایت می کنند شروع کرده 
است، بازار را شناخته و به بهترین وجه ممکن آن را 
پوشش داده است. در زمانه ای زندگی می کنیم که 
انسان در آن برای هر چیزی راه بهتری یافته است 
از پرواز گرفته تا بازی های عادی، اما همه ی انسان 
ها هنوز هم وابستگی احساسی شان را به گذشته 
ها از دست نداده اند و بعضی ها هنوز در خیالشان 
تیله بازی می کنند. باور کنید یا نه خیلی ها هنوز 
عالقه شان را به این گوی های شیشه ای از دست 
نداده اند. به همین خاطر هارلی جوردن به سرعت 
به نام »سلطان تیله« معروف شده است و ثروتش 

از همین راه به هزاران دالر می رسد.

تعیین مسیر خط لوله برای 
صادرات گاز ايران به عمان 

مديرکل آموزش فنی و 
حرفه ای تهران مطرح کرد

 وزی��ر نف��ت عم��ان گف��ت: ای��ران و عم��ان هن��وز بر س��ر مس��یر 
260 کیلومتری خط لوله زیر آبی که قرار است گاز ایران را به این کشور 

انتقال دهد، به توافق نرسیده اند.
محمد الرومحی، وزیر نفت عمان گفت، ایران و عمان هنوز بر سر مسیر 
260 کیلومتری خط لوله زیر آبی که قرار اس��ت گاز ایران را به عمان 

انتقال دهد، توافق نکرده اند.
دو کشور در مارس 2014 در جریان سفر رییس جمهور ایران به عمان 
بر سر احداث یک خط لوله انتقال گاز توافق کردند. در سال 2013 پس 
از امضای یادداشت تفاهمی در تهران، وزیر نفت ایران اعالم کرده بود 
که گاز ایران از س��ال 201۵ به عمان صادر می ش��ود. الرومحی گفت: 
»بخش اول کار، توافق بر سر مسیر است. به محض اینکه در مورد مسیر 
توافق کنیم وارد فاز دوم خواهیم شد که طراحی خود خط لوله است.«

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان تهران مش��اوره و هدایت 
 مناس��ب اش��تغال را موجب تس��هیل ورود به بازار کار و اش��تغال
 پایدار عنوان کرد و از مش��اوره و هدایت ش��غلی بی��ش از 66 هزار 

نفرساعت کارآموزان و کارجویان تهرانی در سال گذشته خبر داد.
 حمیدرضا خانپور، هدایت هدفمند نیروی انس��انی ب��ه بازار کار را
 ابزار مهم فرآیند ایجاد اشتغال دانست و افزود: ورود به دنیای کسب 
و کار وارد دوره ای از فرصت ها و چالش های بزرگ شده است که نیاز 
 به دانش، مهارت و ویژگیهای خاص دارد و مشاوره و هدایت شغلی
  م��ی توان��د ب��ا شناس��ایی و کش��ف اس��تعداد و توانایی اف��راد و
  فرصت های دس��ت یاب��ی فرد به ش��غلی ک��ه ب��رای او رضایت، 
موفقیت ، س��ازگاری ، انگیزش و پیش��رفت را در بر داش��ته باشد، 

کمک کند.

مدیر عامل ش��رکت 
توتال فرانس��ه گفت: 
»ایران پس از روسیه، 
ذخای��ر  دومی��ن 
گازی ب��زرگ جهان 
را در اختی��ار دارد 
 و ب��ه مح��ض اینکه

 تحریم ها برداش��ته 
شود، ما بازگشت به این کش��ور را بررسی خواهیم 

کرد.«
 مدیر عامل شرکت توتال فرانس��ه به طور ضمنی 
اذعان کرده اس��ت نم��ی تواند پتانس��یل های گاز 
طبیعی ایران را نادیده بگیرد و بازگشت به ایران به 

محض لغو تحریم ها را بررسی خواهد کرد.
پاتریک پویانه گفت: »ایران پس از روسیه، دومین 
ذخایر گازی بزرگ جه��ان را در اختی��ار دارد و به 
محض اینکه تحریم ها برداشته شود، ما بازگشت به 

این کشور را بررسی خواهیم کرد.«
پویانه افزود: توتال به همراه شرکای روسی و آسیایی 
در فاصله سال های 199۵ تا 2000 یک پروژه گازی 

را در ایران در دست داشت.
 وی اضافه کرد: هرگونه طرحی برای بازگش��ت به 

ایران در مراحل مقدماتی قرار دارد.
مدیرعامل توتال گفت: »ما در س��ال های 200۵ و 
2006 به دلیل تحریم ها مجبور شدیم پروژه های 
خود در ایران را متوقف کنیم. اکنون باید ببینیم چه 
اتفاق می افتد و آیا توافقی بین ایران و جامعه جهانی 

امضا می شود یا نه«.
پویانه افزود:»اگر این توافق امضا شود توتال به انجام 
پروژه هایی در ایران نظر می اندازد... امروز هنوز زود 

است.  اگر دیپلماسی موفق 
ش��ود توتال به ای��ران نظر 
خواهد انداخت. ایران یکی 
از بزرگتری��ن ذخایر گازی 

را دارد«.
ش��رکت توتال ب��ه همراه 
شرکت های گازپروم روسیه 
و پتروناس مالزی با هزینه 
ای مجموعا بیش از دو میلیارد دالر، فازهای دو و سه 
میدان گازی پارس جنوبی ایران را توسعه داده است.

 این پ��روژه در حال حاضر روزان��ه ۵0 میلیون متر 
مکعب گاز و 80 هزار بشکه میعانات و همچنین چند 

فرآورده گازی دیگر تولید می کند.
شرکت توتال همچنین در س��ال 1999 به موجب 
یک قرارداد ب��ه ارزش بی��ش از 300 میلیون دالر، 
 به پروژه مش��ترك ش��رکت ه��ای ال��ف ایتالیا و

 بوولی کانادا برای توس��عه میدان نفتی بالل ایران 
پیوست. 

پ��روژه ب��الل در س��ال 2002 تحویل داده ش��د و 
 در حال حاض��ر روزانه 40 هزار بش��که نفت تولید

 می کند.
 ای��ران قبال اع��الم ک��رده ک��ه س��یگنال هایی از

 شرکت های بزرگ نفتی بین المللی دریافت کرده 
که حاکی از تمایل آنها برای بازگشت به پروژه های 

نفت و گاز ایران به محض لغو تحریم ها است.
ایران و گروه 1+۵ در اوایل ماه آوریل، پس از چند روز 
مذاکرات فشرده  در شهر لوزان سوئیس در بیانیه ای 
مشترك اعالم کردند تحریم های اقتصادی سازمان 
ملل پس از رس��یدن دو طرف به توافق نهایی تا 30 

ژوئن برداشته خواهد شد.

سرپرس��ت معاونت بیمه های اموال و مس��وولیت شرکت بیمه 
دانا گفت: این ش��رکت با توجه به افزای��ش 10 درصدی نرخ دیه 
در سال جاری تس��هیالتی در زمینه صدور الحاقیه شخص ثالث 
برای بیم��ه گ��ذاران در نظر گرفت.مهن��از مرادی گف��ت: بیمه 
شخص ثالث به دلیل اجباری بودن سهم قابل توجهی از صنعت 
 بیمه را به خ��ود اختص��اص داده، در بیمه دان��ا 920 هزار بیمه

 شخص ثالث در سال گذشته صادر ش��ده و این رشته 3۵ درصد 
پرتفوی بیمه دانا را در بر می گیرد که از این میزان ۵1 هزار پرونده 
خسارت رسیدگی و پرداخت شده است.وی افزود: در سال 1393 
رقم دیه با افزایش 30 درصدی مواجه شد و در شرکت های بیمه 
میزان حق بیمه ها 24 درصد رشد کرد. در سال 1394 افزایش دیه 
به 10 درصد رسید و با اعالم بیمه مرکزی مقرر شد میزان تعهدات 
جانی و مالی بدون حق بیمه از سوی بیمه گذاران به صورت 220 
میلیون تومان در جانی و ۵۵00 تومان در مالی افزایش پیدا کند.

مرادی ادامه داد: با توج��ه به این که بیمه دانا ح��دود 800 هزار 
بیمه نامه معتبر دارد که تعهدات آنها زیر مبلغی است که توسط 
قوه قضاییه به شرکت های بیمه اعالم شده اس��ت، بنابراین این 
شرکت تصمیم گرفته تا در زمینه صدور الحاقیه تسهیالتی برای 
بیمه گذاران در نظر بگیرد به طوری که پوشش بیمه ای مربوط به 

تعهدات جانی ومالی بدون دریافت حق بیمه افزایش یابد.

سفیر ایران در هند با اش��اره به پذیرش دعوت ایران از سوی نخست 
وزیر هند برای س��فر به تهران گفت: این س��فر گام مهمی در روابط 
دوجانبه بین ایران و هند خواهد بود و نه تنها به س��ود دو کشور بلکه 

به سود منطقه خواهد بود.
مصاحب��ه  در  هن��د  در  ای��ران  انص��اری س��فیر  غالمرض��ا 
 با پای��گاه خب��ری بیزنس الین ب��ه س��واالتی در مورد تاثی��ر توافق
 هسته ای احتمالی ایران و گروه 1+۵ بر مناسبات اقتصادی و تجاری 

ایران و هند پاسخ داد.
انصاری در پاسخ به این سوال که آیا انعقاد توافق نهایی تاثیری فوری 
بر مناسبات بین دو کشور خواهد گذاشت گفت: ایران و هند به صورت 
سنتی دارای روابط خوبی هستند. تجارت بین دو کشور همواره خوب 
بوده است. حجم مبادالت تجاری دو کشور در این سال ها به رغم تمام 
مشکالتی که در مسیر تجارت دو جانبه وجود داشته، به 1۵ میلیارد 
دالر رس��ید که رقم قابل توجهی اس��ت. من امیدوارم که در فضای 

جدید، روابط تجاری ما بیش از پیش توسعه پیدا کند.
وی ضمن تایید دعوت دولت جمهوری اسالمی ایران از نارندرا مودی، 
برای سفر به ایران گفت: نخست وزیر هند این دعوت را پذیرفته است.
انصاری در ادامه گفت: البته من نمی دانم این س��فر چه زمانی انجام 

خواهد شد، اما هرچه سریعتر انجام بگیرد بهتر است.
 این سفر گام مهمی در روابط دوجانبه بین ایران  و هند خواهد بود و 

نه تنها به سود دو کشور بلکه به سود منطقه خواهد بود.    

تسهیالت ويژه برای صدور 
الحاقیه بیمه شخص ثالث

       روابط ايران و هند
     معامله دو سر برد  است

مدير عامل شرکت توتال فرانسه  ابراز تمايل کرد؛

فرانسه  پس از لغو تحريم هاعازم ايران می شود

گروه 
اقتصاد

غرب استان اصفهان 
به دلیل بارندگی 

زياد بیشترين 
میزان تولید اين 

محصوالت را به خود 
اختصاص داده؛ اما 

مشکل تحريم ها 
بر صادرات گیاهان 

دارويی اثر منفی 
گذاشته است
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا                                                   
1/17 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند 
به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  یکماه  ثبت ظرف  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  واز 
ثبت زواره  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  دادگاه عمومی محل 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به صدور سندمالکیت  مبادرت  زواره  ثبت  ،اداره  نکند  راارائه  محل  عمومی  دادگاه   به 

می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000967 مورخ 93/11/18 – آقای مرتضی برخوردار 
فرزند خلیل بشماره ملی 1189621101 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  1339فرعی  شماره  پالک 

اصفهان به مساحت 345/60 مترمربع خریداری عادی از خلیل برخوردار.
2- رای شماره 139360302021000997 مورخ 93/11/30 – آقای محمد باقری حبیب 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189576181 ملی  بشماره  قاسم  فرزند  آبادی 
قسمتی از پالک شماره 1812 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
ورثه  از  الواسطه  مع  عادی  مترمربع خریداری   222/95 به مساحت  اصفهان  ثبت   17

میرزا حسن و سید مهدی شاهمرادی زواره.
 3- رای شماره 139360302021000998 مورخ93/11/30 – شرکت یاقوت کویرمهاباد 
بشماره ثبت677 و شناسه ملی 10320273734 ششدانگ یکباب گاوداری احداثی بر 
روی قسمتی از مزرعه حسین آباد پالک شماره 49 اصلی واقع در دهستان گرمسیر 

بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 15340/27 مترمربع مالک رسمی.
مختاریان  رضا  آقای   –  93/12/21 مورخ   139360302021001051 شماره  رای   -4
برروی  احداثی  یکبابخانه  1189396221ششدانگ  ملی  بشماره  عباس  فرزند  زواره 
قسمتی از پالک شماره 2013 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 429/90 مترمربع مالک رسمی.
5- رای شماره 139360302021001052 مورخ 93/12/21 – آقای رضا الیاسی زواره 
قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  1189584336 ششدانگ  ملی  بشماره  عباس  فرزند 
از پالک شماره 1348 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 293 مترمربع مالک رسمی.
6- رای شماره 139360302021001053 مورخ 93/12/21 – خانم اعظم تقی پور فرزند 
حسین بشماره ملی 1189601354 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 6169 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 102/75 مترمربع مالک رسمی.
7- رای شماره 139360302021001054 مورخ 93/12/21 – آقای جواد حدیدی زواره 
فرزند غالمرضا بشماره ملی 1189439239در شصت و یک حبه و پنج-هفتم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ یکباب اطاق احداثی برروی پالک شماره 2126 فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ  30 

متر مربع خریداری عادی از ورثه میرزا نصراله و مرصع آزادگان زواره.
عبدالعلی  سید  آقای   –  93/12/21 مورخ   139360302021001055 شماره  رای   -8
واحدی طبائی زواره فرزند سید هدایت اله بشماره ملی 1189467127 ششدانگ قطعه 
ملک مزروعی پالک شماره 1640فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
از ورثه   17 ثبت اصفهان به مساحت 1420 مترمربع مالک رسمی و خریداری عادی 

سید محمد هاشمی نسب زواره.
رضاپور  آقای حسین   –  93/12/21 مورخ   139360302021001056 رای شماره   -9
باقرآبادی فرزند حسن بشماره ملی 1180009290ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
 16 زواره  در  واقع  فرعی   2336 شماره  پالک  از  قسمتی  و  3925فرعی  شماره  پالک 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان جمعابه مساحت 261/20 مترمربع مالک 

رسمی.
گل  علیرضا  آقای   –  94/01/09 مورخ   139460302021000001 شماره  رای   -10
بهای  باستثنای  یکبابخانه  1189945568ششدانگ  ملی  بشماره  احمد  فرزند  محمدی 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مشاع  حبه  پنجم  دو  و  حبه  شش  و  بیست  اعیانی  ربعیه 
ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  2153فرعی  شماره  پالک 
زاده و  از ورثه رضا سالمت  مترمربع خریداری عادی  به مساحت 456/70  اصفهان 

شوکت باقرنژاد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/01/26                                                                                                                                   
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1394/2/10                                                                                                                        

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره    
مفاد آرا

1/143 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 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  و  میشود  آگهی  اصفهان  چاپ  امروز 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 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. 
اول – شماره فرعی از 4 اصلی برزوک آباد

یک  به شناسنامه  فرزند حسین  مفرد  فالمرزی  فرخ   –93/8/1  – 1.رای شماره 6671 
سمیرم  و شماره ملی 1209829029 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 

833 به مساحت ششدانگ 98/54 مترمربع.
دوم – شماره های فرعی از 21 اصلی رشکنه

2.رای شماره 9437 – 93/10/7 – محسن صفدریان  فرزند نوروز  به شناسنامه شماره 
634 شهرضا وشماره ملی 1199272310 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام 

مفروزی از پالک 40 به مساحت 88/81 مترمربع.
3.رای شماره 9987 – 93/10/21 – ابوالقاسم شبانی فرزند رسول به شناسنامه شماره 

1366 شهرضا وشماره ملی 1199114634 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
67 به مساحت129/85 مترمربع.

به شناسنامه  قربانعلی  فرزند  زاده  عسگر  لیال   –  93/10/23  –  10192 4.رای شماره 
شماره 3 حوزه یک روستائی سمیرم سفلی وشماره ملی 5129910818 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 103 به مساحت 107/65 مترمربع.
5.رای شماره 10309 – 93/10/27 – اکبر امیری  فرزند مصطفی  به شناسنامه شماره 
251 شهرضا  وشماره ملی 1199103489 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

133 به مساحت 141 مترمربع.
6.رای شماره 11327-93/11/18- سید محمود  امیری  فرزند سید محمد به شناسنامه 
مغازه  باب  یک  ملی 1199845159 ششدانگ  قمشه وشماره  یک  شماره 1020 حوزه 

مفروزی از پالک 395 به مساحت 5 مترمربع.
اصغر ربیعی فرزند رمضان به شناسنامه شماره   – 93/9/16 7.رای شماره 8662 – 
264 شهرضا وشماره ملی 1199046388 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 452 به مساحت 177 متر مربع.
8.رای شماره7412-93/08/22- سیدحسن میرمحمدی فرزند سیدحسین به شناسنامه 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی1199222321 ششدانگ  و شماره  شماره1362 شهرضا 

پالک468و2130 به مساحت101/46مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالعلی  فرزند  باباربیع  محمود   -93/10/23  –  10194 شماره  9.رای 
شماره 736 حوزه سه شهرضا و شماره ملی 1199409561چهل ویک حبه ویکهزار 
حبه   72 از  مشاع  حبه  وپنجم  وبیست  وششصد  یکهزار   – ودو  وبیست  وششصد 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 482 به مساحت ششدانگ 124 مترمربع

ابوالقاسم به شناسنامه  93/10/23- مرضیه محمدی فرزند   – 10.رای شماره 10195 
–یکهزار  سه  و  حبه  ملی1199330477سی  وشماره  قمشه  یک  حوزه   2222 شماره 
وششصد وبیست وپنجم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

482 به مساحت ششدانگ 124 مترمربع.
11.رای شماره 10175 – 93/10/23 – حسن ابوالفضلی  فرزند علی اکبر به شناسنامه 
شماره 106 حوزه یک سبزوار وشماره ملی 0793095786 پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
 163/25 ششدانگ  مساحت  به  و1109  و1105   615 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک 

مترمربع.
پروین خان احمدی فرزند رضا به شناسنامه   – 93/10/23 12.رای شماره 10176 – 
شماره 688 شهرضا وشماره ملی 1198914742 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 615 و1105 و1109 به مساحت ششدانگ 163/25 مترمربع.
13.رای شماره 10440– 93/10/30- عباس انصاریپور فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 7 حوزه یک روستائی شهرضا وشماره ملی 1199561169چهار دانگ مشاع از 
باقیمانده و1247به مساحت ششدانگ  از پالک 518  باب خانه مفروزی  ششدانگ یک 

154/40 مترمربع.
14.رای شماره 10441-93/10/30- پروین انصاریپورفرزند هرمزبه شناسنامه شماره 
4399 حوزه دوماهشهروشماره ملی 6619444059 دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 518 باقیمانده و1247به مساحت ششدانگ 154/40 مترمربع.
سوم – شماره فرعی از 23 اصلی سود آباد

15.رای شماره 10162 -93/10/23 –مصطفی  پوینده  فرزند باقر به شناسنامه شماره 
689 شهرضا وشماره ملی 1198989106 چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 240/70 مترمربع.
شناسنامه  به  غالمرضا  فرزند   تاکی  –پریوش   93/10/23-  10163 شماره  16.رای 
شماره 202 شهرضا وشماره ملی 1199349593 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 240/70 مترمربع.
به  علی  محمد  فرزند  پور  اسماعیل  غالمرضا   –  93/10/21-  9988 شماره  17.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199241954 ملی  وشماره  شهرضا   1623 شماره  شناسنامه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 48 به مساحت ششدانگ 188/93 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  محمد  فرزند  یونسی  مهدیه   -  93/10/21-  9989 شماره  18.رای 
شماره 21068 شهرضا وشماره ملی 1198490551 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 48 به مساحت ششدانگ 188/93 مترمربع.
19.رای شماره 9459 - 93/10/8 - پوریا لطفی فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 

1473 شهرضا وشماره ملی 1199193445 یکدانگ مشاع از ششدانگ:
 الف: قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67 به مساحت ششدانگ 34/04 
را  طبقه  دو  خانه  یکباب  تشکیل  جمعا   67/1 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مترمربع 

داده است.
 ب: قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/1 به مساحت ششدانگ 119/45 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 67 جمعا تشکیل یکباب خانه دو طبقه را داده 

است
20.رای شماره 9460 – 93/10/8 – مینا انور فرزند علیرضا به شناسنامه وشماره ملی 

4310006914 حوزه 2 قزوین یکدانگ مشاع از ششدانگ:
 الف: قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67 به مساحت ششدانگ 34/04 
را  طبقه  دو  خانه  یکباب  تشکیل  جمعا   67/1 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مترمربع 

داده است.
 ب: قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/1 به مساحت ششدانگ 119/45 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 67 جمعا تشکیل یکباب خانه دو طبقه رادادهاست
21.رای شماره 9461 – 93/10/8 – شهناز کاظمی پور فرزند قاسم به شناسنامه شماره 

3850 حوزه 3 آبادان وشماره ملی 1817874330 چهار دانگ مشاع از ششدانگ:
 الف: قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67 به مساحت ششدانگ 34/04 
را  طبقه  دو  خانه  یکباب  تشکیل  جمعا   67/1 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مترمربع 

داده است.
 ب: قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/1 به مساحت ششدانگ 119/45 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 67 جمعا تشکیل یکباب خانه دو طبقه را داده 

است
به شناسنامه  فرزند منصور   93/10/27- حمید رضا خیر   – 22.رای شماره 10303 
شماره 633 شهرضا وشماره ملی 1199353906 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 112 به مساحت 183 مترمربع. 
شناسنامه  به  جعفر  فرزند  فرزانه  پروین   –  93/10/22  –  10040 شماره  23.رای 

مشاع  سهم  پنج  و  وپنجاه  صد   1198949708 ملی  وشماره  شهرضا   609 شماره 
ازنهصدونودوسه سهم سیزده شصتم سهم ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله 
به آن مفروزی از پالک 136 که به شماره 2441 تبدیل شده است به مساحت ششدانگ 

888/15 مترمربع
24.رای شماره 10041 – 93/10/22 – محمدعلی براهیمی فرزند هیبت اله به شناسنامه 
شماره 728 شهرضا وشماره ملی 1198858729 نسبت به هشتصدوسی وهشت سهم 
وسیزده شصتم سهم مشاع از ازنهصدونودوسه سهم سیزده شصتم سهم ششدانگ 
یک باب خانه و مغازه متصله به آن مفروزی از پالک 136 که به شماره 2441 تبدیل 

شده است به مساحت ششدانگ 888/15 مترمربع
25.رای شماره 10011  -93/10/21 – احسان فارسی فرزند محمد به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199638234 ملی  وشماره  شهرضا  مرکزی  یک  حوزه   38

مفروزی از پالک 151 به مساحت 201/90 متر مربع.
26.رای شماره 8358-93/09/10- مهین تقوی  فرزند سید علی اصغر به شناسنامه 

خانه  باب  یک  ششدانگ   1209814293 ملی  وشماره  سمیرم   دو  حوزه   41 شماره 
مفروزی از پالک 151 به مساحت 207/85 مترمربع.

چهارم- شماره فرعی از28- اصلی مزرعه محمدیه
شناسنامه  به  عبدالعلی  فرزند  ساالری  عباس  شماره93/12/10-12363-  27.رای 
شماره3حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی1199453994ششدانگ یکقطعه زمین 

مزروعی به شماره75فرعی به مساحت6000مترمربع.
پنجم – شماره های فرعی از 32 اصلی دست قمشه

اله به شناسنامه 51  28.رای شماره 10142-93/10/23- محمد شجاعی فرزند سیف 
شهرضا وشماره ملی 1198878673چهاردانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مفروزی از پالک 47 به مساحت ششدانگ294/80مترمربع که بانضمام پالک 46 

باقیمانده جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
29.رای شماره 10143  - 93/10/23  - پروین سالک فرزند رسول به شناسنامه 1237 
باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ  از  مشاع  1198969024دودانگ  ملی  وشماره  شهرضا 
خانه مفروزی از پالک 47 به مساحت ششدانگ294/80مترمربع که بانضمام پالک 46 

باقیمانده جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
شناسنامه  به  رمضان  فرزند  آقاسی  اله  رحمت   –  93/10/7  –  9451 شماره  30.رای 
شماره 50 شهرضا و شماره ملی 1198827807 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 57/1 به مساحت 209/74 مترمربع.
31.رای شماره 10060– 93/10/22 – مهدی روئین تن  فرزند عباسعلی  به شناسنامه 
شماره 718 حوزه یک  شهرضا و شماره ملی 1199078271 ششدانگ یک باب مغازه  

مفروزی از پالک 102 به مساحت 97/08 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  احمد  خان  خاتونجان   –  93/10/6  –  9413 شماره  32.رای 
شماره 544 شهرضا و شماره ملی 1999001554 به قیومیت مصطفی فاتحی پیکانی 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 104 به مساحت 144/48 مترمربع
شناسنامه  به  فرزندرضا  اسفه  مدرسی  علی  9424-93/10/07-محمد  33.رای شماره 
از  مشاع  1199553311چهاردانگ  ملی  شماره  و  شهرضا  مرکزی  حوزه   4 شماره 
104به  پالک  از  مفروزی  متصله  پارکینگ  و  طبقه  سه  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 

مساحت ششدانگ 201/42 مترمربع
34.رای شماره 9425 – 93/10/7 – افسانه سرائی فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 
1193 حوزه9 تهران وشماره ملی 0044526148 دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

ششدانگ  مساحت  104به  پالک  از  مفروزی  متصله  پارکینگ  و  طبقه  سه  ساختمان 
201/42 مترمربع.

شناسنامه  به  تیمور  فرزند  بهرامی   نوشین   –  93/10/22  –  10129 شماره  35.رای 
شماره 8193 شهرضا  وشماره ملی 1199916889دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه  مفروزی از پالک 618 به مساحت ششدانگ 122/16 متر مربع.
36.رای شماره 10130 – 93/10/22 – سید محمد رضا میر اجاق شهرضا فرزند سید 
مهدی  به شناسنامه شماره 1104 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199319287چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه  مفروزی از پالک 618 به مساحت ششدانگ 122/16 

مترمربع.
37.رای شماره 9449 – 93/10/7 – فاطمه عباسی فرزند ناصر به شناسنامه شماره 2 
حوزه دو سمیرم وشماره ملی 1209816369 ششدانگ یک باب  خانه مفروزی از پالک 

764 باقیمانده به مساحت 117/80 مترمربع.

ششم- شماره فرعی از 33 اصلی مهر قویه
38.رای شماره 10188 – 93/10/23 – اشرف رفیعی فرزند علی  به شناسنامه شماره 
6 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199601349 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
به مساحت ششدانگ  پالک 213  از  مفروزی  اعیانی  بهاءثمنیه  باستثناء  باب خانه  یک 

133 مترمربع.
محمد تقی رفیعی فرزند حسین به شناسنامه   –  93/10/23  – 39.رای شماره 10189 
از  شماره 7 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199568198 سه دانگ مشاع 
به مساحت  پالک 213  از  مفروزی  اعیانی  بهاءثمنیه  باستثناء  باب خانه  یک  ششدانگ 

ششدانگ 133 مترمربع.
40. رای شماره 11892 – 93/11/29 – غالمحسن رفیعی  فرزند حسین  به شناسنامه 
شماره 25 شهرضا وشماره ملی 1199597376سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 351 به مساحت ششدانگ 230/20 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  شاهنظری  طاهره   –  93/11/29  –  11897 شماره  41.رای 
شماره 433 شهرضا وشماره ملی 1198587156 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 351 به مساحت ششدانگ 230/20 مترمربع.
هفتم– شماره های فرعی از 50 اصلی اله آباد

به  اله  نصیب  سید  فرزند  قریشی  محسن  سید   – شماره93/10/27-10299  42.رای 
شناسنامه شماره 13 حوزه دو سمیرم وشماره ملی 1209831899 ششدانگ یک باب 

خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 10 به مساحت 185/80 مترمربع.
به  اله   فضل  فرزند  شهرضا  دانائی  فاطمه   –  93/10/22  –  10095 شماره  43.رای 
شناسنامه شماره554 شهرضا وشماره ملی 1198962194 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 185/50 مترمربع
شناسنامه  به  قلی  رضا  فرزند  رضائیه  اکبر   –  93/10/22  –  10084 شماره  44.رای 
شماره676 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198914629 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 185/50 مترمربع.
45.رای شماره 10340 – 93/10/28 – محسن صادقی فرزند یداله به شناسنامه شماره 
17 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199594679 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 565 به مساحت ششدانگ 161/24 مترمربع.

درازاءیک دوم ازپنج حبه وسه دهم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی ازطرف 
رحمت اله مختاری.

به  محمدعلی  فرزند  بابوکانی  صادقی  زهرا   –  93/10/28  –10341 شماره  46.رای 
شناسنامه شماره 26 شهرضا وشماره ملی 1199610739 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 565 به مساحت ششدانگ 161/24 مترمربع. در 
ازاء یک دوم از پنج حبه وسه دهم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی ازطرف 

رحمت اله مختاری. 
شناسنامه  به  اله  امین  فرزند  صادقی  حسام   –  93/10/22  –  10069 شماره  47.رای 
شماره 112 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199412619 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1252 به مساحت 118 مترمربع
به شناسنامه  اله  نعمت   فرزند  غالمرضا خانی    –  93/4/4  – رای شماره 2597   .48
شماره 488 شهرضا وشماره ملی 1199128961 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه 

تمام مفروزی از پالک 1966 به مساحت 204/50 مترمربع
 هشتم- شماره های فرعی از 69 اصلی شاهرضا 

حسام فارسی فرزند محمد به شناسنامه شماره   – 93/8/20 49.رای شماره 7253 – 
200 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199670324 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 46 به مساحت 215/50 مترمربع.
به  حیدرعلی  فرزند  شاهرضایی  قدیری  وحید   –  93/10/7  –  9426 شماره  50.رای 
شناسنامه شماره 18 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199661491 ششدانگ 

یک باب خانه سه طبقه  مفروزی از پالک 121/1 به مساحت 90/22 مترمربع.
51.رای شماره 10178-93/10/23- احسان فارسی فرزند محمد به شناسنامه شماره 
38 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199638234سه دانگ مشاع از ششدانگ 
مساحت  به   121/1 پالک  از  مفروزی  آن  برروی  احداثی  با ساختمان  مغازه  باب  یک 

ششدانگ 100/25 مترمربع.
شناسنامه  به  ابوالقاسم  فرزند  صالحپور  اکرم   -93/10/23-10179 شماره  52.رای 
شماره 121 حوزه یک قمشه و شماره ملی 1199309451سه دانگ مشاع از ششدانگ 
مساحت  به   121/1 ازپالک  مفروزی  آن  برروی  احداثی  ساختمان  با  مغازه  باب  یک 

ششدانگ 100/25 مترمربع.
نهم – شماره های فرعی از یکصد اصلی فیض آباد

شناسنامه  به  فرزند حسن  حفاری  ابوالقاسم   –  93/10/23  –  10198 53.رای شماره 
شماره 230 شهرضا وشماره ملی 1198958952 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 70 به مساحت 208/40 مترمربع.
54.رای شماره 9414 – 93/10/6 –زهرا پناه پوریان فرزند علی اصغر  به شناسنامه 
شماره 154 حوزه دو مرکزی سمیرم  وشماره ملی 1209500418 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 263 به مساحت 170 مترمربع.
شناسنامه  به  فرزند حسنعلی  پرویز رضایی   –  93/10/23  –  10178 55.رای شماره 
شماره 2921 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209550709 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 265 به مساحت 200 مترمربع
به  اله  نعمت  فرزند  شهرضائی  منصف  عشرت   –  93/10/8  –  9493 شماره  56.رای 
شناسنامه شماره 1096 شهرضا و شماره ملی 1198993170 یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 267 به مساحت ششدانگ 197/38 

مترمربع.
57.رای شماره 9496 – 93/10/8 – حسینعلی معظم زاده فرزند عبدالرسول به شناسنامه 
شماره 856 شهرضا وشماره ملی 1198940301 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 267 به مساحت ششدانگ 197/38 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند حسینعلی  زاده  جعفر معظم   –  93/10/8  – 58.رای شماره 9497 
وشماره ملی 1190081717 شهرضا یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 267 به مساحت ششدانگ 197/38 مترمربع.
59.رای شماره 8641 – 93/9/15 – کاوس رحیمی کربکش فرزند عبد اله به شناسنامه 
شماره 2155 حوزه قشقائی شیراز وشماره ملی 2293791548 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 272 به مساحت 181 مترمربع.
به  عبدالرسول   فرزند  فر   بهزاد  محمود   –  93/10/28  –  10329 شماره  60.رای 
شناسنامه شماره 3 حوزه دو شهرضا  وشماره ملی 5129818865  چهل حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 277 به مساحت ششدانگ 

171/60 مترمربع.
شناسنامه  به  قربانعلی   فرزند  رضائی  زهرا   –  93/10/28  –  10332 61.رای شماره 
شماره 5حوزه یک روستائی دهاقان  وشماره ملی 5129850483  بیست  حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 277 به مساحت ششدانگ 

171/60 مترمربع.
مریم موسی زاده فرزند ابراهیم به شناسنامه   – 93/10/28 62.رای شماره 10333 – 
شماره 330 حوزه یک سمیرم سفلی وشماره ملی 5129977718  دوازده حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 277 به مساحت ششدانگ 

171/60 مترمربع.
63. رای شماره 9412 – 93/10/6 – کفایت بشیری قراچه  فرزند منوچهر  به شناسنامه 
شماره 149 حوزه یک مرکزی سمیرم  وشماره ملی 1209277700 ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه مفروزی از پالک 384 به مساحت 219/10 مترمربع.
64.رای شماره 11288 – 93/11/8 – محمد رضا امیری فرزند خداخواست به شناسنامه 
از  باب خانه مفروزی  شماره 1504 قمشه وشماره ملی 1199208681 ششدانگ یک 

پالک 498 به مساحت 162 مترمربع.
شناسنامه  به  بهمن  فرزند  سرحدی  اله  ولی   –  93/10/21  –  10012 شماره  65.رای 
شماره 1602 حوزه یک  شهری قمشه و شماره ملی 1199302228 سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 510 به مساحت ششدانگ 27/39 مترمربع.
شناسنامه  به  فریدون  فرزند  مهدی سرحدی   –  93/10/21  –  10013 66.رای شماره 
شماره 185 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199267821 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزی از پالک 510 به مساحت ششدانگ 27/39 مترمربع.
ارجعلی رضائی فرزند مرادقلی به شناسنامه   –  93/10/23  – 67.رای شماره 10157 
شماره 38 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209268914 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 511 به مساحت 119 مترمربع.
به  محمد  فرزند  عمله  قرخانی  حسین  ملک    –  93/10/23  –  10193 شماره  68.رای 
شناسنامه شماره 212 حوزه 4 ممسنی وشماره ملی 2391475640 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 514 به مساحت 210/85 مترمربع.
دهم – شماره فرعی از 106 اصلی ارش آباد

 1270 شماره  شناسنامه  به  مرتضی  فرزند  فرمانی  ایرج   –  10100 شماره  69.رای 
شهرضا وشماره ملی 1198994916 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 322 به 

مساحت 130/86 مترمربع

یازدهم –157 اصلی محمودیه
 2 شماره  شناسنامه  به  حاتم  فرزند  حاتمی  اصغر   -93/10/8-9464 شماره  70.رای 
بروجن و شماره ملی 6299868708 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

157 به مساحت 202/39 متر مربع
دوازدهم – شماره فرعی از 171 اصلی مهدیه 

شناسنامه  به  بهلول  فرزند  پوری  پناه  مراد   -  93/10/21  -  9958 شماره  71.رای 
دانگ  سه   2293792307 ملی  شماره  و  شیراز  قشقائی  یک  حوزه   2207 شماره 
مساحت ششدانگ217/90  به   14 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع 
ازطرف  الواسطه  انتقال عادی مع  از72حبه ششدانگ  مترمربع.درازاء1/165حبه مشاع 

غالمرضابهرامی.
72.رای شماره 9960 - 93/10/21- جنت پناهپوری  فرزند بهرام به شناسنامه شماره 
2135  حوزه قشقائی شیراز  وشماره ملی 2293791149 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ217/90 متر مربع. درازاء1/165حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف غالمرضابهرامی. 
73.رای شماره 8519 -93/9/12 - اکبر غیاثی فرزند صفر علی به شناسنامه شماره 48  
حوزه دو مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209399296ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 15 به مساحت 205 مترمربع.
74.رای شماره 9049 - 93/9/23 - مریم عنصری جوان فرزند نوروزعلی به شناسنامه 
باب  یک  ملی 1209425211 ششدانگ  دو مرکزی سمیرم وشماره  شماره454 حوزه 

خانه مفروزی از پالک 15 به مساحت 202 مترمربع.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/01/26
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/02/10

م الف:556 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی  

مفروزي   23  /  2599 پالک شماره  خانه  باب  یک  حدود ششدانگ  تحدید  اینکه  نظربه 
ازپالک 375 / 23 واقع درسودآبادبخش یک ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی 
بنام آقاي جالل شبانپور فرزند ابراهیم درجریان ثبت است وعملیات تحدیدحدودقانوني 
وطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت  بنابه  اینک  است  نیامده  عمل  به  آن 
تقاضای نامبرده تحدیدحدودپالک مرقوم درروز دوشنبه مورخ 21 / 02 / 94 ساعت 
مجاورین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  لذابه  خواهدآمد0  وبعمل  شروع  درمحل  صبح   9
حضوریابندواعتراضات  درمحل  آگهي  مقرردراین  درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی 
تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  یامجاورین  مالکین 
میرمحمدي رئیس  انتشار:1394/01/26 سیدمهدي  تا 30 روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ 

اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی  

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ پالک شماره 31/1 فرعي از72– اصلي 
آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  شهرضاکه  ثبت  یک  بخش  دردامزاء  واقع 
رمضانعلي جاوري فرزند یداله درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانوني آن به 
عمل نیامده است اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای 
نامبرده تحدیدحدودپالک مرقوم درروز دوشنبه مورخ 94/02/28 ساعت 9 صبح در 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می  لذابه موجب  محل شروع و بعمل خواهد آمد0 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور یابند واعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:1394/01/26 سیدمهدي میرمحمدي رئیس اداره ثبت 

اسنادوامالک شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی  

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالک شماره 3/4964 مفروزي از 
پالک 3/1226 واقع دربخش یک ثبت شهرضا که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام خانم 
افسانه محسن پور فرزند حیدر درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانوني آن 
به عمل نیامده است اینک بنابه دستورتبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین نکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 94/02/28 ساعت 9 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد 
و ساعت  روز  در  که  گردد  اخطارمی  مجاورین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  لذابه  آمد0 
ماده  یامجاورین مطابق  مالکین  اعتراضات  یابند و  مقرردراین آگهي در محل حضور 
پذیرفته خواهد شد.  تا 30 روز  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 

تاریخ انتشار:1394/01/26 مرتضي قدیري معاون واحد ثبتي شهرضا 
مزایده 

زرین شهر  دادگستری شهرستان  دادگاه حقوقی   4 مدنی شعبه  احکام  اجرای   1/152
در پرونده 930215 اجرایی در نظر دارد له خانم زهرا سعیدی با وکالت آقای احسان 
تاریخ 94/2/19 راس  قاسمی علیه آقای مجتبی جاللی جلسه مزایده ای روز شنبه در 
ساعت 10 الی 11/30 صبح به منظور فروش شش دانگ یک باب منزل مسکونی واقع 
در ورنامخواست خیابان شریعتی کوچه مولوی بن بست مثنوی2 پالک71- کدپستی 
8473155954 به مساحت 191 مترمربع در یک طبقه و اعیانی 144 مترمربع با سقف 
و  بهداشتی  سرویس  دارای  و  فلزی  پنجره  و  در  آجری  دیوارهای  بلوک  و  تیرچه 
آشپزخانه کابینت فلزی و امتیازات آب و برق و گاز که فاقد محوطه سازی و نما می باشد 
به مبلغ کل شش دانگ که طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری 1/316/500/000 
ریال برآورد شده است و پرداخت وجه حاصل از فروش یک دانگ آن به محکوم له در 
محل این اجرا برگزار نماید طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از جلسه مزایده از ملک 
دیدن نموده سپس در جلسه شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و هرکس باالترین 
مبلغ را پیشنهاد و 10% آن را فی المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود.م الف:31 

اجرای احکام مدنی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان زرین شهر 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/154 شماره ابالغیه: 9410103640200647 شماره پرونده: 9309983640200444 
شماره بایگانی شعبه: 930465 خواهان اصغر حیدری چمگردانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده اعظم ایزدی به خواسته ابطال مزایده تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان زرین 
شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان 
لنجان)زرین شهر( واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9309983640200444 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/28 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  دادگاه مراجعه و ضمن  به  مفاد آن 
گردد.م الف:38  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم   و 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان لنجان)زرین شهر(
حصر وراثت

1/161 خانم ایران بابائی باغبادرانی دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عادل سلیمانی راد بشناسنامه 22 در تاریخ 93/6/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-  ایران بابائی 
باغبادرانی فرزند سیف ا... متولد 1341 ش.ش 15 )مادر متوفی(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
ابالغ رای

1/162 شماره دادنامه: 9309973730101363 شماره پرونده: 9309983730100946 
فرزند  آبادی  نجف  قورئیان  مظاهر  آقای  خواهان:   930976 شعبه:  بایگانی  شماره 
محمدکریم با وکالت خانم سمانه جاللی نجف آبادی فرزند حبیب ا... به نشانی اصفهان 
– نجف آباد – خ امام – حدفاصل باغ ملی و چهارراه شهرداری – روبروی داروخانه 
دکتر ایزدی – پ38 خوانده: آقای محمد ماری فرزند قربانعلی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک دادگاه با اعالم ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای مینماید. 
با وکالت خانم  رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان مظاهر قورئیان 
سمانه جاللی به طرفیت خوانده آقای محمد ماری به خواسته مطالبه مبلغ 64832570 
97769-91/6/5و91/5/25-97768  شماره  چکهای  و  دفتری  حساب  وجه  بابت  ریال 
عهده بانک ملی و به انضمام خسارات دادرسی از توجه به اظهارات وکیل خواهان و 
پرداخت  عدم  گواهی  و  فوق الذکر  دفتری  پرینت حساب  و  ارائه تصویر مصدق چکها 
عمل  به  دفاعی  و  نشده  دادگاه حاضر  در  ابالغ  علیرغم  اینکه خوانده  به  نظر  و  چکها 
نیاورده دادگاه با احراز مدیونیت خوانده مستنداً به مواد 198و515و519و522 قانون 
به محکومیت خوانده  امور مدنی حکم  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین 
به پرداخت مبلغ شصت و چهارمیلیون و هشتصد و سی و دو هزار و پانصد و هفتاد 
ریال بابت اصل خواسته و 2025000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها نسبت به مبلغ آنها و نسبت به مابقی از 
و  صادر  تورم  شاخص  نرخ  براساس  وصول  زمان  تا   93/10/14 دادخواست  تاریخ 
اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باشد و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:418 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان نجف آباد
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مسابقات شنای دختران شهرستان شهرضا

مسابقات شنای دختران نونهال شهرستان شهرضا  روز 27 فروردین ماه  برگزار می شود 
مسابقات شنای دختران نونهال شهرستان شهرضا به مناسبت والدت حضرت فاطمه 

)س( در چهار رده سنی» زیر 7 سال، 7 ، 8 و 9 سال« در استخر دریا  برگزار می شود.
 مسابقات شنای دختران نونهال شهرستان ش��هرضا  روز پنجشنبه، 27 فروردین ماه  

ساعت 9:30 صبح آغاز می شود.
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والنسیا، همشهری خود را 
دست خالی بدرقه کرد

تماشای دیدار تراکتورسازی 
و سایپا رایگان شد

با پیروزی والنسیا برابر لوانته هفته سی و یکم اللیگا به پایان رسید.
در آخرین دیدار از هفته سی و یکم لیگ دس��ته اول فوتبال اسپانیا، 
والنسیا موفق شد همش��هری خود لوانته را در ورزش��گاه مستایا با 
نتیجه سه بر صفر شکست دهد تا 65 امتیازی شود و جایگاه خود را 

در رده چهارم جدول رقابت ها تثبیت کند.
در این دیدار فرانسیسکو آلکاس��ر در دقیقه 16، صوفیانه فقولی در 
دقیقه 36 و آلوارو نگ��ردو در دقیقه 90 گل های ای��ن بازی را برای 
 »خفاش ها« به ثمر رس��اندند تا فاصل��ه این تیم ب��ا اتلتیکومادرید

 رده سومی به یک امتیاز کاهش پیدا کند.
در پایان هفته سی و یکم اللیگا، بارس��لونای 75 امتیازی صدرنشین 
است، رئال مادرید 73 امتیازی در رده دوم قرار دارد و اتلتیکومادرید 

66 امتیازی رده سوم را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با توجه به ش��رایط حساس این تیم تماشای 
مسابقه مقابل سایپا را برای هواداران رایگان اعالم کرد. تراکتورسازی در حالی 
در دیدار هفته بیست و پنجم مقابل سپاهان شکست خورد که در صورت پیروزی 
در این مسابقه می توانست در صدر جدول قرار بگیرد. شاگردان تونی اولیویرا در 
چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر ساعت 17 و 30 روز پنجشنبه میزبان 
سایپا هستند. با توجه به اینکه تنها پنج هفته تا پایان لیگ برتر زمان باقی مانده 
است و به خاطر حساسیت باالی مسابقات تراکتورسازی مدیرعامل این باشگاه 
تصمیم گرفت برای حضور بیشتر هواداران و حمایت از باشگاه، تماشای این بازی 
را رایگان اعالم کند. بدین ترتیب برای بازی تراکتورسازی و سایپا بلیت فروخته 
نمی شود. هفته قبل مسووالن باشگاه پرسپولیس همین طرح را در بازی مقابل 

النصر عربستان اجرا کردند که 100 هزار نفر در ورزشگاه آزادی حاضر شدند.

سرمربی لیورپول بر این باور است که نتیجه های ضعیف 
منچسترسیتی در دیدارهای اخیر، شانسی است که آنها 

باید از آن استفاده کنند.
 قرمزها در هفته  سی و دوم رقابت های لیگ برتر انگلیس 
در دیداری خانگی موفق شدند نیوکاسل را با نتیجه دو 

بر صفر شکست دهند.
رحیم اس��ترلینگ در دقیقه 9 و جو ال��ن در دقیقه70 
گل های لیورپ��ول را وارد دروازه حری��ف کردند. با این 
نتیجه، لیورپول 57 امتیازی شد تا به رده پنجم جدول 
رده بندی برس��د. نیوکاس��ل هم با 35 امتیاز در رتبه 

سیزدهم قرار گرفته است.
شاگردان برندان راجرز، در دیدارهای اخیر دو شکست 
مقابل منچستریونایتد و آرس��نال را تجربه کردند و تا 
حدودی امیدش��ان را برای رس��یدن به لیگ قهرمانان 
اروپا در سال آینده از دست دادند. سرمربی اهل ایرلند 
شمالی این تیم؛ اما پس از برتری مقابل کالغ ها تاکید 
کرد تیمش همچنان این شانس را دارد که در بین چهار 

تیم برتر قرار بگیرد.

راجرز در این مورد گفت:  بدون ش��ک تا آخرین دیدار 
می جنگیم. می دانس��تیم که باید مقابل نیوکاس��ل به 
پیروزی برس��یم. می خواهیم در دیدارهای آینده هم 
همین روند را داشته باشیم. فکر می کنم منچسترسیتی 
با نتیجه های ضعیفی که در دیدارهای اخیرش گرفته، 
قصد دارد شانس بیشتری برای تیم هایی پایین تر از خود 
قائل شود. کار ما این است که در همه دیدارهایمان به 
پیروزی برسیم. تیم های باالتر از ما نمایش خوبی ارائه 
می کنند. کاری به آنها نداریم و سعی می کنیم در تمامی 
دیدارهای پیش رو موفق به کسب سه امتیاز شویم. آنگاه 

صبر می کنیم تا ببینیم چه پیش می آید.
پی��روزی ای��ن هفت��ه لیورپ��ول درس��ت پ��س از دو 
هفت��ه ناکام��ی مقاب��ل تیم ه��ای منچس��تریونایتد 
و آرس��نال به دس��ت آمد. راجرز در ادامه به س��تایش 
از ش��خصیت تیم��ش پرداخ��ت ک��ه پ��س از آن دو 
 شکس��ت، بار دیگر توانس��ته به دور پیروزی هایش باز

گردد.
وی در این باره هم گفت: 10 بازی از 13 دیدار اخیرمان 
را با پیروزی پش��ت س��ر گذاش��ته بودیم و دو نتیجه 
ناامیدکننده هم گرفتیم. وقتی تیمی شکست می خورد، 
همیشه بحرانی در آن به وجود می آید. می دانستیم که 
باید واکنش خوبی به این نتیجه های بد نشان دهیم. به 
همین خاطر توانستیم با پیروزی مقابل بلکبرن به نیمه 
نهایی جام حذفی برس��یم و پس از آن نیز نیوکاسل را 
شکست دادیم. درست است که چهار تیم باالتر از ما قرار 
دارند اما اگر فصل پی��ش را به خاطر بیاوریم، می بینیم 
که همواره ممکن است تغییرهایی در صدر جدول رخ 
دهد. آنها ممکن است امتیاز از دست بدهند و ما بتوانیم 

به رده های باالتر صعود کنیم.

س��رمربی تیم ملی فوتبال جوانان ای��ران گفت: برای 
برگزاری یک دیدار دوستانه از 22 اردیبهشت به ایتالیا 
می رویم تا در یک دیدار دوس��تانه با تی��م ملی ایتالیا 

بازی کنیم.
امیرحسین پیروانی در مورد وضعیت تیم ملی جوانان 
گفت: از روز 28 فروردی��ن اردوی جدید ما در تهران و 
به مدت 4 روز آغاز می شود. 26 بازیکن که در اردوهای 
قبلی اس��تعدادیابی ک��رده بودیم در ای��ن اردو حاضر 
می ش��وند و 60 الی 70 درصد از شاکله تیم اصلی ما را 

تشکیل می دهند.
وی افزود: از این اردو به بعد بیشتر تمرکزمان روی مرور 
مسایل تاکتیکی اس��ت و بحث انتخاب بازیکن جدید 
کمتر وج��ود دارد. البته این موض��وع به صورت مطلق 
نیس��ت ودرهای تیم ملی به روی همه افراد باز اس��ت. 
اگر فردی مدنظرمان قرار بگیرد و بتواند توانایی خود را 

نشان دهد به تیم ملی دعوت خواهد شد.
 اکن��ون تمریناتمان معطوف به کار تاکتیکی اس��ت تا 
بازیکنان به تفکراتمان آشنا شوند و ما هم به پتانسیل 

فنی آنها پی ببریم.

س��رمربی تیم مل��ی فوتبال جوان��ان ای��ران در رابطه 
با اردوه��ای برون مرزی ای��ن تیم اظهار داش��ت: 22 
اردیبهش��ت به کش��ور ایتالیا اعزام می ش��ویم تا یک 
دیدار دوس��تانه با تیم مل��ی ایتالیا انج��ام دهیم. این 
 اردو می توان��د ت��دارک خوبی ب��رای تیم ما باش��د. ما
 24 اردیبهشت با ایتالیا بازی می کنیم و 25 اردیبهشت 

به ایران بازمی گردیم.
وی در مورد مرحله انتخابی رقابت های قهرمانی آسیا 
تصریح کرد: این مس��ابقات از 10 مهر آغاز می ش��ود. 
هنوز قرعه کش��ی ای��ن رقابت ها انجام نش��ده و معلوم 
 نیس��ت با چه تیم هایی همگروهیم و مسابقات در کجا

 انجام می شود. 
قرعه کشی این رقابت ها در اردیبهشت انجام می شود و 
آن زمان می توانیم بهتر در مورد این مسابقات صحبت 

کنیم.
پیروانی در پاس��خ به این س��وال که آیا تدارکات برای 
تیم ملی جوانان مناسب اس��ت، تصریح کرد: به نسبت 
داشته های فدراس��یون و ش��رایطی که موجود است، 
وضعیت برگزاری اردوها خوب اس��ت؛ البته این مساله 
به صورت ایده آل نیست ولی ما می دانیم شرایط چطور 
اس��ت و با امکانات موجود، در حد توان برای تدارکات 

مناسب تیم های پایه تالش می شود.
سرمربی تیم ملی جوانان در مورد اینکه خیلی از مربیان 
گذش��ته به کیفیت زمین آکادمی انتقاد کردند، گفت: 
یک کمپ برای تمرین داریم که حدود هش��ت تیم از 
زمین آن استفاده می کنند. طبیعی است در این شرایط 
زمین کیفیت الزم را نداشته باشد، باید فکر کنیم و در 
ش��روع فصل گرما برای انجام تمرینات بهتر، ش��رایط 

زمین بهبود پیدا کند.

 برندان راجرز ؛

شانسی که منچسترسیتی به لیورپول داد
پیروانی؛ 

اردیبهشت به ایتالیا می رویم

عجیب��ی  دنی��ای 
است دنیای فوتبال! 
درچنی��ن دنیای��ی 
ک��ه دریک چش��م 
 برهم زدن ورق برمی گ��ردد و بازنده، برنده

 می شود، شانس چقدر دخیل است؟ 
در ک��ه  اصفه��ان  پوش��ان   طالی��ی 

 ثانیه ه��ای پایانی نیم��ه نخس��ت دیداربا 
تراکتورس��ازی تبری��ز پذی��رای ت��ک گل 
ناگهان��ی ادینیوی برزیلی ش��ده ب��ود، در 
 20 دقیق��ه پایانی روی حمالت برق آس��ا و 
ب��ی وقف��ه و درخش��ش عال��ی لوس��یانو 
پری��را بازیک��ن برزیل��ی تی��م ش��ان ک��ه 
ه��م از نقط��ه پنات��ی گل زد وه��م باپاس 
را  نویدکی��ا  رس��ول  خ��ود   طالی��ی 
 درموقعی��ت اس��تثنایی قراردادت��ا گل 
سه امتیازی سپاهان را به ثمربرساند، نشان 
دادند اگرتیمی برنامه داشته باشد، منطقی 
عمل کن��د، با دریاف��ت گل تضعیف روحیه 

 نش��ود و انس��جام تیمی خود را حفظ کند
 می تواند نتیجه مطلوب را به دس��ت آورد. 
کاری که ش��اگردان حس��ین فرکی در این 

بازی پر افت وخیز نمایش دادند.
تیم س��پاهان با کسب س��ه امتیاز این بازی 
باردیگر به تیم های صدرنش��ین که داعیه 
قهرمانی دارند نزدیک ش��د؛ اگرچه در پنج 
بازی باقی مانده باید مراقب باشد که امتیازی 
را از دس��ت ندهد تا از ک��ورس قهرمانی باز 

نماند!
مس��ابقات فوتب��ال لی��گ برترایران»جام 
خلی��ج ف��ارس« درهفت��ه ه��ای پایان��ی، 
 با اف��ت وخیزه��ای فراوانی روبه روس��ت و

  نتیج��ه هایی ک��ه حاصل می ش��ود، برای 
سرنوش��ت  صدرجدول��ی  ه��ای  تی��م 
س��از اس��ت، درحقیقت م��ی ت��وان گفت 
 تعیی��ن کنن��ده قهرمان��ی درای��ن دوره

 رقابت هاست. 
شکس��ت تی��م نف��ت ته��ران در ب��ازی با 

بس��یار  پی��روزی  خوزس��تان،  ف��والد 
ارزش��مند تیم ف��والد س��پاهان در دیداربا 
تبریزدرهفت��ه تراکتورس��ازی   تی��م 

 بیس��ت وپنج��م و باخ��ت آب��ی پوش��ان 
ته��ران در هفت��ه بیس��ت وچه��ارم، موید 
این حقیقت اس��ت؛ ام��ا نمی ش��ود پیش 
بینی ک��رد ک��دام ی��ک از این چه��ار تیم 
 ص��در جدول��ی فات��ح ج��ام قهرمان��ی 

خواهد شد. 
طبیع��ی اس��ت تی��م ه��ای مدعی»نفت 
تهران،تراکتورس��ازی تبریز،فوالدسپاهان، 
فوالد خوزس��تان  و اس��تقالل تهران« که 
بیش��ترین امتیاز را نسبت به س��ایر تیم ها 
دراختیار دارند برای ایستادن در صدرجدول 
مسابقات و دس��تیابی به عنوان قهرمانی، با 

تمام قوا می جنگند.
 خصوصا سپاهان که بازی بعدی خودراباید 
در ورزش��گاه یکص��د هزارنف��ری آزادی 
تهران مقابل تی��م پرطرفدار پرس��پولیس 

برگزارکند، س��پس به ترتیب ب��ا تیم های 
راه آه��ن، اس��تقالل خوزس��تان، نف��ت 
مس��جد س��لیمان پیکارکند و در نهایت با 
میزبانی تیم س��ایپا به کار خ��ود پایان دهد 
 و جش��ن قهرمانی را در ورزشگاه فوالدشهر

برپاکند.
 وام��ا تی��م ه��ای نف��ت ته��ران، تراکتور 
س��ازی تبریز، فوالد خوزس��تان و استقالل 
ته��ران ک��ه در حقیق��ت ازجمل��ه رقیبان 
پروپاق��رص س��پاهان ومدعی��ان اصل��ی 
درک��ورس قهرمان��ی هس��تند و از لح��اظ 
امتی��از فاصله چندان��ی با یکدیگ��ر ندارند 
می کوش��ند هرس��ه امتیاز بازی های باقی 
 مان��ده را تصاح��ب کنن��د و ب��ه قهرمانی

 برسند.
 طالیی پوشان س��پاهان که در سیزده دوره 
گذشته لیگ برترفوتبال ایران با کسب چهار 
عن��وان قهرمان��ی» س��ه دوره متوالی لیگ 
 نهم تا لیگ یازدهم« رکورد دار محس��وب

 می شود، برای رسیدن به پنجمین قهرمانی  
با توجه ب��ه برتری روحی روانی که نس��بت 
به رقبا  دارد ، نباید اسیرغرورش��ود و قانون 
و قاعده ای ک��ه باید تالش کنی ت��ا از قافله 
بازنمانی را دردس��تورکار خود قراردهد و از 
تمرینات غافل نمان��د؛ چراکه رقیبان اصلی 
 بی��کار نمی نش��ینند وبا بررس��ی و ارزیابی

 هم��ه جانبه علل شکس��ت خ��ود درصدد 
 جب��ران خواهن��د ب��ود، از دی��ر بازگفت��ه

 م��ی ش��د درمی��دان ورزش��ی هی��چ گاه 
داش��ته ه��ا کاف��ی نیس��ت و بای��د مرتب 
 برآنه��ا اف��زود ت��ا ب��ه نتیج��ه مطل��وب

 دست یافت .
 ب��ه هرتقدیربایدبرای��ن باور یقین داش��ته 
باش��یم درش��رایط کنونی تمام ن��گاه ها به 
سمت س��پاهانی دوخته ش��ده که همواره 
 درفوتب��ال ای��ران وآس��یا مط��رح ب��وده و

 تی��م ه��ای برت��ر کش��ور وتی��م ه��ای 
آس��یایی حس��اب جداگان��ه ای ب��رای 
ای��ن تی��م پرس��ابقه اصفهان��ی بازک��رده 
 واز رویاروی��ی ب��ا توف��ان زرد آس��یا 

هراس دارند.

س��پاهانی ها در دی��دار با تراکتورس��ازان 
تبریز علیرغم شایس��تگی ه��ای تکنیکی و 
برخورداراز برنامه ه��ای تاکتیکی در نیمه 
نخس��ت بازی نتوانس��تند از موقعیت های 
حاصله بهره ببرند ودر ثانی��ه های آخر این 
نیمه مقهور هنرنمایی ادینیو ش��دند؛ اما با 
شروع نیمه دوم ش��رایط به گونه ای به سود 
سپاهان دنبال شد وسرانجام دو تعویض به 
موقع و طالیی آقای فرکی»رسول نوید کیا  
به ج��ای برادربزرگترکاپیت��ان محرم نوید 
کیا« و حسین پاپی به جای جواهیر سوکای، 
چهره تیم سپاهان را دگرگون کرد تا با یک 
 ب��ازی کامال تهاجم��ی درکنار درخش��ش
 فوق العاده خوب لوس��یانو پری��را فاتح این 
بازی بس��یار حس��اس و ارزش��مند ش��ود 
 وس��ه امتیازگران بهای این ب��ازی را از آن

 خود کند.
فرام��وش نکنیم ک��ه تی��م س��پاهان روز 
 پنجش��نبه 27فروردین مهم تری��ن دیدار

باق��ی مان��ده خ��ودرا بای��د در اس��تادیوم 
صدهزارنف��ری آزادی ته��ران براب��ر تی��م 
پرسپولیس��ی برگ��زار کند که ب��ه یقین از 
سوی هزاران هوادار دوآتیشه مورد حمایت 
قرارخواهد گرفت. شاگردان آقای فرکی به 
هیچ وجه نباید این تیم را به صرف اینکه در 
رده نهم جدول قراردارد دس��ت کم بگیرد و 
متعاقب این بازی، به مص��اف تیم راه آهن، 
قعرنش��ین جدول خواهد رفت که چیزی را 
برای از دست دادن ندارد و مسلما خودرا به 
آب وآتش خواهد زد تا با کس��ب پیروزی از 
حیثیت خود دفاع ودر حقیقت» آبروداری« 
کند. بازی با تیم های اس��تقالل خوزستان 
ونفت مسجد س��لیمان هم به نوعی ارزش 
واعتبارخاص و  ویژه خ��ود را دارد که نباید 
دس��ت کم گرفته ش��وند و با ای��ن دو تیم 
زهر دار احساس��ی بازی کرد.  بازی آخردر 
برابرتیم س��ایپا که تعیین کننده سرنوشت 
قهرمانی برای س��پاهان محسوب می شود 
باید تدارکات وسیع وبرنامه های گسترده ای 
را پیش بینی کرد وبا تدبیروخرد، مدیریت 

کرد. 

فوالد سپاهان در انتظارتدبیر و امید؛

 خیزبلند سپاهان برای قهرمانی

NBA لیگ

پیروزی کلیولند در بازگشت جیمز
تیم کلیولند کاوالیرز در بازگش��ت فوق س��تاره خود، دیترویت 

پیستونز را در سالن کوئیکن لونز شکست داد.
در دیدارهای لیگ بس��کتبال حرف��ه ای آمریکا، تی��م کلیولند 
کاوالیرز در بازگشت فوق ستاره خود با نتیجه 109 بر 97 میهمان 

خود دیترویت پیستونز را در سالن کوئیکن لونز شکست داد.
لبران جیمر در این بازی با 21 امتیاز، 10 ریباند و 11 پاس گل، 
تریپل دابل کرد تا تعداد تریپل دابل های خود را در لیگ به عدد 

39 رسانده باشد.
 او در دی��دار قبلی مقابل بوس��تون ب��ا تصمیم س��رمربی تیم، 

استراحت کرده بود.
لبران جیمز یکی از 3 بازیکنی اس��ت که در ای��ن فصل 1700 
امتی��از، 500 پ��اس گل، 400 ریبان��د و 100 توپ ربایی انجام 
داده است. جیمز هاردن، بازیکن تیم هیوستون راکتس و راسل 
وستبروک از اوکالهماسیتی تاندر بازیکنان دیگر این لیست 3 

نفره هستند.
نتایج دیدارهای لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا به شرح زیر است:

ممفیس  107 - گلدن استیت 111
دنور 103 – کلیپرز 110

لیکرز 92 – ساکرامنتو 102
داالس 92 – یوتا 109

پورتلند 90- اوکالهماسیتی 101
نیواورلینز 100 – مینه سوتا 88

دیترویت 97 – کلیولند 109
میلواکی 107 – فیالدلفیا 97
هیوستون 100 – شارلوت 90
نیویورک 112 – آتالنتا 108
شیکاگو 113 – بروکلین 86

اروالندو 93 – میامی 100
در پایان بازی های امروز، آتالنت��ا هاوکس و کلیولند کاوالیرز در 
صدر کنفرانس ش��رق و فیالدلفیا سونی سیکس��رز و نیویورک 
نیکس در انتهای جدول این کنفرانس هس��تند. تیم های گلدن 
استیت وریرز و سان آنتونیو اسپرز نیز در صدر کنفرانس غرب و 
لس آنجلس لیکرز  و مینه سوتا تیمبروولوز در قعر این کنفرانس 

قرار دارند. 
تاکنون تیم های آتالنتا هاوکس، کلیولند کاوالیرز، شیکاگو بولز، 
تورونتو رپتورز، واش��نگتن ویزاردز، میلواکی باکس و بوس��تون 
سلتیکس از کنفرانس ش��رق و تیم های گلدن اس��تیت وریرز، 
ممفی��س گریزلیز، هیوس��تون راکتس، پورتلند تری��ل بلیزرز، 
لس آنجل��س کلیپرز، س��ان آنتونیو اس��پرز و داالس موریکس 
از کنفرانس غرب جواز حض��ور در مرحله پلی آف را به دس��ت 

آورده اند.

انداز برای  جدال ۴۸ دارت 
 کسب سه سهمیه تیم ملی

دومین دوره مسابقات دارت جام برترین ها با حضور دارت اندازان 
صعود کننده کشور پنجش��نبه و جمعه هفته جاری به میزبانی 

تهران برگزار خواهد شد.
 پس از مش��خص ش��دن 32 نفر ورزش��کار دارت ان��داز مرد و 
16 بانوی دارت ان��داز در 10 دوره رنکینگ کش��وری، ثبت نام 
ش��رکت کنندگان برای حضور در دومین دوره ج��ام برترین ها 

آغاز شد.
س��ال گذش��ته پس از برگ��زاری 10 دوره مس��ابقات رنکینگ 
کش��وری در اس��تان های زنجان، خراس��ان رضوی،کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن، ایالم، فارس، مرکزی، بوش��هر، س��منان و 
کرمان که ب��ا حضور 460 بازیک��ن دارت در 2 بخ��ش آقایان و 
بانوان برگزار ش��د، تعداد 32 نفر دارت انداز مرد و 16 نفر بانوی 
 دارت انداز با کس��ب امتیازات الزم به مس��ابقات جام برترین ها 

راه یافتند.
طب��ق برنام��ه، دومی��ن دوره ج��ام برترین ه��ا در روز ه��ای 
پنج ش��نبه 27 فروردین س��اعت 10 صب��ح در بخ��ش بانوان 
و جمعه 28 فروردی��ن س��اعت 10 صبح در بخ��ش آقایان در 
خانه دارت ش��هید کش��وری برگزار می ش��ود تا س��ه سهمیه 
باقی مان��ده جه��ت راهیاب��ی ب��ه اردوی انتخابی تی��م ملی در 
 بخش بانوان و همچنین چهار س��همیه دیگ��ر در بخش آقایان

 مشخص شود.

تخلف آشکار تیم فرهاد کاظمی؛

 مسجدسلیمان از راه آهن 
شکایت کرد

تیم فوتبال نفت مسجدس��لیمان که این روزها برای بقا در لیگ 
برتر تالش می کند، از تیم راه آهن شکایت کرد.

 تیم فوتب��ال نف��ت مسجدس��لیمان در هفته بیس��ت و پنجم 
رقابت های لیگ برتر به مصاف تیم راه آهن رفت که این دیدار با 
تساوی )یک بر یک ( خاتمه یافت. نکته مهم در این بازی حضور 
بازیکن دو رگه اوگاندایی ، س��وئدی تیم راه آهن به نام مارتین 

موتومبا بود.
این بازیکن که در پایان فرصت نقل و انتق��االت به تیم راه آهن 
پیوس��ته در زمانی که نیم فصل دوم در حال برگزاری بود  برای 

تیم اردو اسپور ترکیه بازی می کرده است.
تی��م نف��ت مسجد س��لیمان ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن موض��وع 
لی��گ س��ازمان  ریاس��ت  تقدی��م  را  خ��ود   ش��کایت 

 کرده است.
طبق اعالم سایت رسمی فدراس��یون فوتبال ترکیه این بازیکن 
در تاریخ 11 بهم��ن 93 در برابر تیم کایزری اس��پور به میدان 

رفته است.
براس��اس آیین نامه فیفا و فدراس��یون فوتبال تنه��ا بازیکنانی 
می توانند به صورت آزاد به باش��گاه دیگری انتقال یابند که قبل 
از آخرین مهلت نقل و انتقاالت، قرارداد خود را با تیم قبلی فسخ 

کرده باشند.
بنابراین  باشگاه نفت مدعی اس��ت که تیم راه آهن و این بازیکن 

قوانین را به صورت آشکار نقض کرده اند.
 به همین دلیل با طرح شکایتی خواستار رسیدگی به این موضوع 

شده اند.
حال باید منتظر ماند و دید که عکس العمل فدراس��یون در پی 
 این ش��کایت چه خواهد بود و آیا به این شکایت ترتیب اثر داده

 می شود یا خیر؟
نفتی ها خیلی امید دارند که بتوانند هر س��ه امتیاز این دیدار را 
به نام خود ثبت کنند تا با بهبود ش��رایط خ��ود در جدول به بقا 

امیدوارتر شوند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 اخطار اجرایی
1/163 شماره: 781/93ش ح/2 به موجب رای شماره 977 تاریخ 93/7/17 شعبه 2 شورای 
 حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه ها 1- فروغ داود وند
تضامنی  صورت  به  اند  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  دو  هر  مختاری  محسن   -2
هزینه  ریال  مبلغ 185/000  و  اصل خواسته  بابت  تومان  میلیون  دو  مبلغ  پرداخت  به 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 92/10/18 
لغایت اجرای حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ صد هزار تومان به 
با وکالت سمانه  نامدار  له: کمال  نیم عشر دولتی می باشد. مشخصات محکوم  عنوان 
میدان میوه و تره بار. ماده 34 قانون  خیابان طالقانی –  جاللی به نشانی نجف آباد – 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:417  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود 
نجف آباد شهرستان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  دوم   شعبه 

                                         ابالغ وقت رسیدگی 
1/164 شماره ابالغیه: 9410103730400114 شماره پرونده: 9309983730400670 
شماره بایگانی شعبه: 930683 خواهان یداله حقیقی نجف آبادی دادخواستی به طرفیت 
مطالبه  و  صلح  بطالن  احراز  خواسته  به  سورانی  لیال  و  سورانی  محمد  خواندگان 
نجف آباد  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تادیه  در  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان 
نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9309983730400670 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/03/23 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن 
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:220 شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 
ابالغ وقت دادرسی 

1/165 خواهان عباس مؤمن فرزند مهدی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ریال به طرفیت خوانده مجید فاضل به شورای حل اختالف شعبه 
ح/2 به شماره 1050/93ش  ارجاع  از  پس  که  نموده  تسلیم  نجف آباد   دوم شهرستان 
علیهذا  گردیده  تعیین   8/30 ساعت   94/2/27 تاریخ  به  دادرسی  وقت  و  گردیده  ثبت 
چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معین نمی باشد به تقاضای خواهان 
از  یکی  در  یکبار  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  شورا  دستور  به 
می گردد  اخطار  خوانده  به  و  می شود  آگهی  محلی  کثیراالنتشار  رسمی  روزنامه های 
دریافت  به  نسبت  و  مراجعه  دبیرخانه شورا  به  ماه  یک  آگهی ظرف مدت  نشر  با  که 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور 
یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد.م الف:221 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
ابالغ رای 

1/166 شماره دادنامه: 9309973731001303 شماره پرونده: 9209983733200438
بایگانی شعبه: 920897و920917 شاکی: آقای حمید  و9209983733200491 شماره 
شاه  رسول  آقای  متهم:  پ5  شرقی-  امام   – ملی  باغ   – نجف آباد  نشانی  به  عباسی 
نظری همگی به نشانی مجهول المکان اتهام: سرقت مستوجب تعزیر دادگاه با اعالم ختم 
رسیدگی مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای رسول 
شاه نظری دایر بر سرقت خودرو با توجه به محتویات پرونده احراز سرقت خودرو 
یقین شناسایی کرده  با قطع و  اینکه شاکی تصویر متهم را رویت و وی را  شاکی و 
است و با توجه به عدم مراجعه متهم و عدم ارائه دفاع در مقابل اتهام انتسابی ارتکاب 
بزه توسط متهم محرز است لذا با استناد به ماده 661 قانون مجازات اسالمی بخش 
تعزیرات مصوب 75 متهم را به تحمل دو سال حبس و هفتاد و چهارضربه شالق و رد 
مبلغ بیست میلیون ریال وجه نقد و البسه به ارزش حدود یک میلیون و دویست هزار 
ریال و انگشتر فیروزه و کارت سوخت و بیمه نامه و کارت شناسایی خودرو و کارت 
طالیی خودرو در حق آقای حمید عباسی محکوم می کند در خصوص خودرو مسروقه 
با توجه به اینکه کشف و تحویل شاکی شده است دادگاه با تکلیفی مواجه نیست رای 
دادگاه ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده و سپس ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:245 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

1/167 خانم مینا شاه پوری ارانی دارای شناسنامه شماره 1949 به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  دادگاه درخواست  این  از  به کالسۀ 29/94ش14 
توضیح داده که شادروان پرویز شاه پوری ارانی بشناسنامه 1969 در تاریخ 93/12/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
ارانی ش.ش  پوری  شاه  مریم   -2 متوفی(  1949)فرزند  ارانی ش.ش  پوری  شاه  مینا 
3656 )فرزند متوفی( 3- میترا شاه پوری ارانی ش.ش 16582)فرزند متوفی(. متوفی به 
جز نام بردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:412 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   9412 شماره  شناسنامه  دارای  خزائیلی  طلعت  خانم   1/168
کالسۀ 37/94ش14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 88/5/31 تاریخ  در   335 بشناسنامه  آبادی  نجف  سلمانیان  رقیه  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
طلعت خزائیلی نجف آبادی ش.ش 9412)مادر متوفی(. متوفی به جز نام بردگان ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:411 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
مزایده 

 887-87/6/14 دادنامه  موجب  به  و  اجرایی   880096 کالسه  پرونده  در   1/169
صادره از شعبه سوم حقوقی نجف آباد محکوم علیه اجرایی آقای احمد هادی فرزند 
و  دادرسی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت  مهریه  پرداخت  به  است  محکوم  محمدعلی 
صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  ریال   5/500/000 مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  غیره 
ذیل  اموال  نجف آباد  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  طریق  از  که  دولت 
حیدری  حیدر  مهندس  آقای  منتخب  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  و   توقیف 
ثبتی 438  از پالک  پور  احمد هادی  مالکانه  است. سهم  ارزیابی گردیده  ذیل  به شرح 
قطعه 4 بخش 11 ثبتی اصفهان از یکباب منزل مسکونی واقع در نجف آباد خ 15 خرداد 

شمالی – نرسیده به خ نمازی - ک.شهید محمودی و مرجان پالک ثبتی دارای عرصه 
برآورد کارشناس  اعیانی مصالح آجر و آهن که طی  245 مترمربع و 208 مترمربع 
هادی  مرحوم محمدعلی  ملک  تمامت ششدانگ  از  پور  هادی  احمد  االرث  میزان سهم 
به  تمامت ملک مذکور  تعیین گردیده است توضیحًا  ریال  مبلغ 126/909/721  به   پور 
مبلغ 1/720/000/000 ریال ارزیابی گردیده که صرفًا به میزان سهم االرث به فروش 
نظریه  به  نسبت  طرفین  اعتراض  عدم  و  فوق  مراتب  به  توجه  با  که  رسید.  خواهد 
میزان  به  و  نجف آباد  حقوقی  احکام  اجرای  طریق  از  شده  توقیف  اموال  کارشناسی 
محکوم به و در تاریخ 94/2/20 ساعت 11 صبح و در محل اجرای احکام حقوقی به 
فروش می رسد برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستی 10% آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمنًا خریدار ظرف پنج روز 
بازدید به عمل آورد.م الف:372 مدیر اجرای احکام  اموال مورد نظر  از  از مزایده  قبل 

حقوقی دادگستری نجف آباد 
حصر وراثت

1/170 آقای علیرضا معینی دارای شناسنامه شماره 537 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  16/94ش14 
داده که شادروان یداله معینی بشناسنامه 10131 در تاریخ 93/10/27 اقامتگاه دائمی 
به:1- محمدرضا  است  آن مرحوم منحصر  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود  خود 
 -3 متوفی(  )فرزند   923 ش.ش  معینی  رسول   -2 متوفی(  )فرزند   587 ش.ش  معینی 
 علیرضا معینی ش.ش 537 )فرزند متوفی( 4- شهناز معینی ش.ش 269 )فرزند متوفی( 

)فرزند   105 ش.ش  معینی  اشرف   -6 متوفی(  )فرزند   931 ش.ش  معینی  فاطمه   -5
متوفی( 7- حمیدرضا معینی ش.ش 339 )فرزند متوفی( متوفی به جز نامبردگان ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:222 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   8 شماره  شناسنامه  دارای  مرادی  علی  آقای   1/171
30/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
خود  دائمی  اقامتگاه   1393/9/18 تاریخ  در   890 بشناسنامه  مرادی  موسی  شادروان 
به:1- عباسعلی مرادی  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
مرادی  فاطمه   -4  ،2 ش.ش  مرادی  اشرف   -3  ،8 ش.ش  مرادی  علی   -2  ،38 ش.ش 
ش.ش 12، 5- خدیجه خدائی ورپشتی ش.ش 8696)همسر(. متوفی به جز نامبردگان 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:214 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   2493 شماره  شناسنامه  دارای  اللهی  امان  اکبر  آقای   1/172
کالسۀ 14/94ش14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی مردان امان اللهی بشناسنامه 984 در تاریخ 93/9/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اصغر 
امان اللهی ش.ش 3736 )فرزند متوفی( 2- اکبر امان اللهی ش.ش 2493 )فرزند متوفی( 
 3737 اللهی ش.ش  امان  مدینه   -4 متوفی(  )فرزند   8718 اللهی ش.ش  امان  بیژن   -3
اللهی  امان  مهین   -6 متوفی(  )فرزند   824 اللهی ش.ش  امان  مریم   -5 متوفی(  )فرزند 
ش.ش 1080178538 )فرزند متوفی( 7- کوثر امان اللهی ش.ش 905 )همسر متوفی(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:145 شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

1/173 آقای مهدی کاظمی دارای شناسنامه شماره 1080269770 به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  دادگاه درخواست  این  از  به کالسۀ 28/94ش14 
تاریخ  در   23323 بشناسنامه  آبادی  نجف  کاظمی  کاظم  شادروان  که  داده  توضیح 
93/12/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
مهدی   -2 متوفی(  )فرزند   6065 ش.ش  آبادی  نجف  کاظمی  محمدجعفر  به:1-  است 
کاظمی نجف آبادی ش.ش 1080269770 )فرزند متوفی( 3- فاطمه کاظمی نجف آبادی 
ش.ش 1290 )فرزند متوفی( 4- معصومه خانی ش.ش 1787 )همسر متوفی(. متوفی به 
جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:141 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

1/174 آقای اسماعیل جمالی دارای شناسنامه شماره 28402 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 1019/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید رحیم جمالی قهریزجانی بشناسنامه 396 در تاریخ 1390/11/17 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
ابراهیم جمالی قهریزجانی ش.ش 751، 2- سید عباس جمالی قهریزجانی  به:1- سید 
اسماعیل جمالی  قهریزجانی ش.ش 419، 4- سید  ش.ش 861، 3- سید محمد جمالی 
زهرا   -6  ،1479 قهریزجانی ش.ش  جمالی  جواد  5- سید   ،28402 قهریزجانی ش.ش 
جمالی قهریزجانی ش.ش 509، 7- زهره جمالی قهریزجانی ش.ش 360، 8- اکرم جمالی 
قهریزجانی ش.ش 3026، 9- معصومه خزائیلی نجف آبادی ش.ش 662 )همسر(. متوفی 
به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:373 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

1/175 آقای مجید پور عابدینی دارای شناسنامه شماره 2008 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1015/93ش14  کالسۀ  به 
در   433 بشناسنامه  آبادی  نجف  پورعابدینی  احمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  تاریخ 93/10/26 
متوفی(  )فرزند   9124 ش.ش  آبادی  نجف  پورعابدینی  مهدی  به:1-  است  منحصر 
پورعابدینی  متوفی( 3- زهرا  )فرزند  آبادی ش.ش 2008  پورعابدینی نجف  2- مجید 
نجف آبادی ش.ش 1080204032 )فرزند متوفی( 4- مصطفی پورعابدینی نجف آبادی 
ش.ش 1290)فرزند متوفی( 5- فاطمه رجائی ش.ش 635 )همسر متوفی(. متوفی به جز 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:374 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

1/176 خانم زهرا ابراهیمی دارای شناسنامه شماره 2093 به شرح دادخواست به کالسۀ 
36/94ش14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان یداله ابراهیمی جوزدانی بشناسنامه 59 در تاریخ 94/1/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا ابراهیمی 
 1080783628 ش.ش  جوزدانی  ابراهیمی  صالحه   -2 متوفی(  )همسر   2093 ش.ش 
)فرزند متوفی( 3- علی ابراهیمی جوزدانی ش.ش 1055 )پدر متوفی( 4- کشور هاشمی 
جوزدانی ش.ش 64 )مادر متوفی(. متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:375 شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف نجف آباد 
مزایده 

 930-180 دادنامه  موجب  به  و  اجرایی   900117930559 کالسه  پرونده  در   1/177
فرزند  مهدیه  آقای جواد  اجرایی  علیه  اول عمومی نجف آباد محکوم  از شعبه  صادره 
هزینه های  و  به  محکوم  بابت  ریال   690/777/865 پرداخت  به  است  محکوم  ابراهیم 
در  دولتی  عشر  نیم  ریال   24/110/000 مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  غیره  و  دادرسی 
ذیل  اموال  نجف آباد  شهرستان  مدنی  احکام  اجرای  طریق  از  که  دولت  صندوق  حق 
توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای حیدر حیدری به شرح ذیل 
ارزیابی گردیده است. منزل مسکونی واقع در نجف آباد – خ منتظری شمالی – کوچه 
نظر  دارای کدپستی 87836-85137 محل مورد  پالک4   – 8متری غربی   – بهارستان 
دارای دویست و دو متر و نود و نه سانتیمتر مربع دارای مصالح آهن و آجر و دربهای 

داخلی چوبی ملک فوق دارای پالک ثبتی 4/804 بخش 11 اصفهان که ارزش شش دانگ 
ملک مذکور به میزان 3/600/000/000 ریال می باشد به میزان محکوم به از ملک فوق 
اعتراض طرفین  به مراتب فوق و عدم  با توجه  به مزایده و فروش خواهد رسید. که 
نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد 
و در تاریخ 94/2/15 ساعت 10 صبح و در همان محل به فروش میرسد برنده مزایده 
شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستی 10% آن را 
فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمنًا خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
اموال/ملک مورد نظر بازدید به عمل آورد.م الف:140 مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه 

اول دادگستری نجف آباد 
ابالغ وقت دادرسی 

1/178 خانم اکرم جاللی فرزند نوروزعلی شغل خانه دار ساکن نجف آباد دادخواستی 
به  فعاًل مجهول المکان  فرزند محمد  رامشگر  اصغر  آقای  به طرفیت  به خواسته طالق 
این دادگاه تقدیم که به کالسه 940070ح3 ثبت و به تقاضای خواهان و دستور دادگاه 
از  یکی  در  نوبت  یک  فوق الذکر  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  استناد  به 
نشر  از  پس  می گردد  اخطار  فوق الذکر  خوانده  به  و  آگهی  کثیراالنتشار  روزنامه های 
آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شعبه سوم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ در جلسه دادرسی که برای روز یکشنبه مورخه 94/2/27 ساعت 10 صبح تعیین 
و تصمیم  به دعوی رسیدگی  غیابًا  دادگاه  این صورت  غیر  در  گردیده حاضر شوند 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:496 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نجف آباد 

مزایده 
1/180 در پرونده کالسه 121-920122 اجرایی و به موجب دادنامه 2155-910 صادره 
از شعبه سوم عمومی نجف آباد محکوم علیه اجرایی آقای امیر محمدی قیم محمدحسین 
محمدی و مریم صادقیان و علی و دانیال محمدی محکوم است به پرداخت 15 عدد سکه 
تمام بهارآزادی و 918/268/000 ریال و غیره بابت محکوم به و هزینه های دادرسی 
و غیره در حق محکوم له و مبلغ 46/114/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت که از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای مهندس یداله مهران به شرح ذیل 
ارزیابی گردیده است یکباب واحد مسکونی در طبقه اول و یکباب مغازه نانوایی در طبقه 
همکف واقع در خ.قدس – مقابل کوچه منتظری – کدپستی 85176-45631 که اعیانی در 
دو طبقه به مساحت 232/8 مترمربع دارای ساخت و ساز قدیمی از نوع آجر و آهن و 
دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن که ششدانگ پالک ثبتی 27/3 قطعه 5 نجف آباد 
به مبلغ 3/346/500/000 ریال ارزیابی و برآورد گردید با توجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام 
فروش  به  محل  همان  در  و  10 صبح  94/2/10 ساعت  تاریخ  در  و  نجف آباد  حقوقی 
می رسد. برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستی 10 درصد آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمنًا خریدار می تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده می تواند از مال/اموال/ملک مورد نظر بازدید به عمل آورد.م الف:146 

شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف آباد 
ابالغ وقت رسیدگی

1/181 در خصوص پرونده کالسه 1039/93 خواهان محسن مالئی کنمی – داود بیاتی 
نموده  تقدیم  معمار  استادشریف  فائز  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  کمیتکی 
به  توجه  با  است  تعیین گردیده  برای مورخ 94/2/26 ساعت 16  است وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:197 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
احضار

 1/182 شماره درخواست: 9410460354500001 شماره پرونده: 9309980359101315
شماره بایگانی شعبه: 940008 چون شکایتی علیه آقای پرهام گلستان مبنی بر دخالت 
به  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  مطب  ایجاد  در  رسمی  مجوز  بدون  پزشکی  امور  در 
کالسه 940008ک119 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز شنبه 94/3/2 ساعت 
10صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد به استناد ماده 180 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف:340 شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 1/183 شماره درخواست: 9310460361500048 شماره پرونده: 9309980361501982
شماره بایگانی شعبه: 932089 خواهان احمد خلیلی فرزند بهمن دادخواستی به طرفیت 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  طالق  تقاضای  خواسته  به  ماالوی  هلن  خوانده 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 453 ارجاع و به کالسه پرونده 932089ح/27 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/3/20 و ساعت 10صبح تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
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:348 شعبه 27 دادگاه 

عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/184 شماره درخواست: 9310460361500047 شماره پرونده: 9309980361501477 
به  دادخواستی  اکبر  علی  فرزند  نظری  اعظم  خواهان   931580 بایگانی شعبه:  شماره 
طرفیت خوانده سید عبداله فاطمی به خواسته تقاضای مطالبه نفقه معوقه و طالق تقدیم 
دادگاه   27 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 453 ارجاع و به 
کالسه پرونده 931580ح/27 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 94/3/16 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:349 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
احضار متهم

1/185 شماره ابالغیه: 9310100354306695 شماره پرونده: 9309980359000753 
شماره بایگانی شعبه: 930834 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
اتهام  به  جاللی  احمد  گل  برای   930834 بایگانی  و   9309980359000753 کالسه 
و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  رشوه  پرداخت 
وقت رسیدگی برای مورخه 1394/06/23 ساعت 09:30 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:352 

شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/186 شماره ابالغیه: 9410100361700042 شماره پرونده: 9309980361700954 
طرفیت  به  دادخواستی  محمدباغبان  مسیح  خواهان   930972 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان مهدی حسین شهری و حسن صیادی هنرور به خواسته مطالبه وجه چک 
 28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به 
کالسه 930972ح/28 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/05 و ساعت 11:15 
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:364 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/187 شماره درخواست: 9410460352000002 شماره پرونده: 9309980352001711 
شماره بایگانی شعبه: 931870 خواهان خانم فاطمه قبادی شیخ رجب فرزند ابوالفضل 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسن آدی بگ سردرود فرزند عباسعلی به خواسته 
به  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  حکم طالق 
اصفهان خ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان  بیستم  شعبه 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت  931870ح/20  پرونده  کالسه  به  و  ارجاع   355 شماره 
آن 1394/03/04 ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و 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:377 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

1/188 کالسه پرونده: 93-872 شماره دادنامه: 1042-93/12/26 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ  29 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا مشهدی رنانی نشانی: رهنان – 
ابوذر – اسپرت زاهد خوانده: سید امین حسنیان نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

به  رنانی  مشهدی  علیرضا  دادخواست  در خصوص  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای 
طرفیت سید امین حسنیان به خواسته مطالبه مبلغ 15/200/000 ریال وجه دو فقره چک 
به شماره های 1- 512684 و 2- 512685 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و دویست هزار 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 17/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:211 

شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

1/189 کالسه پرونده: 93-871 شماره دادنامه: 1027-93/12/26 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ  29 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا مهشدی رنانی نشانی: رهنان – 
ابوذر – اسپرت زاهد خوانده: هادی روزی خواه صفایش نشانی: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  شورا ضمن 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست علیرضا مشهدی 
رنانی به طرفیت هادی روزی خواه صفایش به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال 
وجه دو فقره چک به شماره های 1- 344399/61 و 2- 344401/22 عهده بانک ملت 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
انتظار کافی در جلسه  قانونی وقت و  ابالغ  با  اینکه خوانده  اصول مستندات دعوی و 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
را حکایت  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات 
می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین 
محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون  315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی 
خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 17/000 
ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه خواهد بود.م الف:212 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/27-2204 دادنامه:  شماره   1632/93 پرونده:  کالسه   1/190
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جمشید فاضل سدهی نشانی اصفهان 
بهرام  خوانده:  پالک5333  هدایت-  نبش   – تبریزی  خ.شمس   – عصر  ولی  شهرک   –
صفایی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده 
از  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  اعضا محترم شورا ضمن  نظریه مشورتی  اخذ  و 
در  شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند 
خصوص دعوی جمشید فاضل سدهی به طرفیت بهرام صفایی به خواسته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 614902و614901 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
قانون  307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای 
تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل 
تعرفه  مبنای  بر  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   170/000 و  خواسته 
قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/9/23 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در 
این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:214 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/27-2205 دادنامه:  شماره   1633/93 پرونده:  کالسه   1/191
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جمشید فاضل سدهی نشانی اصفهان 
– سه راه سیمین – شهرک ولی عصر – خ.شمس تبریزی – نبش هدایت – پالک5333 
به  عنایت  با  سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  بهرام صفایی  خوانده: 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی جمشید فاضل به طرفیت بهرام صفایی به خواسته مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 614904 و 614903 به 
که  ید خواهان  در  اصول مستندات  بقای  به  عنایت  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب 
307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای  شورا 
قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه 
قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/9/23 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در 
این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی 
حقوقی شورای   12 می باشد.م الف:215 شعبه  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 2196-93/12/27 مرجع رسیدگی:  پرونده: 1333/93 شماره  1/192 کالسه 
 – شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا شهنامی نشانی: اصفهان 
خ.رباط اول – نرسیده به چهارراه رزمندگان – لوازم خانگی آبی خوانده: مهدی متین 
سفته  فقره  یک  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی: 
اخذ نظریه  به محتویات پرونده و  با عنایت  تادیه  تاخیر  انضمام هزینه دادرسی و  به 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای علیرضا شهنامی 
به طرفیت آقای مهدی متین به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه سفته به 
شماره 476907 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
بابت اصل خواسته و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست )93/8/18( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
م الف:216 شعبه 12 حقوقی شورای حل  میباشد.  در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

1/193 شماره: 1533/93 به موجب رای شماره 1926 تاریخ 93/10/30 شعبه 7 شورای 
آبادی  فیض  علیه علی  یافته است محکوم  قطعیت  که  اختالف شهرستان اصفهان  حل 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال  به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
خواسته و پرداخت مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
طبق  آگهی  نشر  هزینه  پرداخت  و  اجرایی حکم  زمان  لغایت   93/8/30 تاریخ  از  تادیه 
شهرک شهید محمد  تعرفه قانونی در حق محکوم له علی غالمی به نشانی اصفهان – 
منتظری – بلوک106کارگری – واحد3 و پراخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:217  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را   خود 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



قال رسول اهلل صلى  اهلل  عليه  و آله :
خير دنيا و آخرت با دانش است و شّر دنيا و آخرت 

با نادانى. 
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ش��اید ویروس به آن معنایی که در رایانه ها و برای سیستم 
عامل ویندوز مطرح اس��ت برای سیس��تم عامل های دیگر 
همچون اندروید و IOS مطرح نباش��د؛ ام��ا این بدان معنا 
نیست که گوش��ی یا تبلت ش��ما هیچ نیازی به برنامه های 
آنتی ویروس ن��دارد. وظیفه آنتی ویروس ه��ا تامین امنیت 
اس��ت و این امنیت در رابطه با گوش��ی ها و تبلت ها شکل 
جدیدی به خود م��ی گیرد ک��ه ممکن اس��ت در رابطه با 
رایانه های ش��خصی و مخصوصا رایانه های رومیزی مطرح 
نباشد. جلوگیری از سرقت یکی از شکل های جدید تامین 
امنیت است که در بسیاری از آنتی ویروس های عرضه شده 
برای موبایل لحاظ شده است. از طرفی این آنتی ویروس ها با 
داشتن قابلیت هایی همچون تشخیص کرم های اینترنتی و 
سایت های کالهبرداری همانند آنتی ویروس های عرضه شده 
برای رایانه های شخصی تامین امنیت شما هنگام وبگردی را 
نیز بر عهده دارند. اگر تا به حال هیچ آنتی ویروسی در گوشی 
 یا تبلت خود نصب نکرده اید، پیش��نهاد م��ی کنیم هر چه

 س��ریع تر این کار را انج��ام دهید. در زیر ب��ه طور مختصر 
به معرفی  چهارآنتی ویروس برتر س��ال گذش��ته خواهیم 

پرداخت.
 AVG Antivirus

Security
آنتی ویروس��ی ب��ا بی��ش 
از 100 میلی��ون کارب��ر از 
سراس��ر دنیا ک��ه حتی جزء 
شناخته ش��ده ترین نام ها در 
زمینه تامین امنیت رایانه ها 
نیز هست. این آنتی ویروس 
عالوه بر داشتن قابلیت های معمول یک آنتی ویروس خوب 
برای موبایل همچون امکانات ضد سرقت، تامین امنیت شما 
هنگام وبگردی، حفاظت از اطالعات گوش��ی شما در برابر 
بدافزارها و نرم افزارهای جاسوسی، اسکن آنی فایل های مورد 
اس��تفاده و...از قابلیت های اضافی دیگری همچون کنترل 
کامل بر مصرف شارژ باطری، کنترل کامل بر میزان ترافیک 
مصرفی اینترنت، امکان ح��ذف بازی ها و برنامه ها یا انتقال 
آنها به کارت حافظه برای باز شدن فضای بیشتری در حافظه 
خود گوشی، امکان قفل کردن برنامه ها و تنظیمات سیستم، 
مس��دود یا فیلتر کردن تماس ها و پیامک های ناخواسته و 

امکان فرمت کارت حافظه نیز برخوردار است.
 Download az  ranappsKaspersky

Internet Security
نامی شناخته شده در حوزه تامین امنیت رایانه ها که مدتی 
اس��ت حضور خ��ود را در عرصه تامین امنیت گوش��ی ها و 
تبلت ها نیز مطرح کرده است. طی تس��ت های انجام شده 
توس��ط AV-Test آنتی ویروس کسپرس��کی توانس��ت 
99/7 درصد از بدافزارهایی ک��ه در معرض آنها قرار گرفت 
را تشخیص دهد؛  این در حالی است که متوسط تشخیص 
برای سایر آنتی ویروس های موبایل چیزی در حدود95/2 
درصد می باشد. ضمنا زمان اسکن کامل سیستم توسط این 
آنتی ویروس از 20 دقیقه به 2 دقیقه کاهش یافته است که 
بسیار قابل توجه است. کسپرسکی در برخورد با بدافزارها سه 
انتخاب در اختیار شما می گذارد؛ پاک کردن بدافزار، نادیده 
گرفتن آن و مشاهده اطالعات بیشتری )هلپ( راجع به آن. 
عالوه بر این شما می توانید لیست سفیدی از برنامه های قابل 
اطمینان داشته باش��ید که آنتی ویروس در مواجهه با آنها 
دیگر اسکنی انجام ندهد و عملکرد آنها را زیر ذره بین نگذارد.

 Download az
 IranappsBitdefender
 Mobile Security and

Antivirus
یکی از بهتری��ن برنامه های آنتی 
وی��روس ب��رای تامی��ن امنیت 
سیس��تم اندرویدی شماس��ت؛ 
مزیت اصلی این آنتی ویروس در 
مقایسه با همتایانش اس��کن فوق العاده سریع فایل هاست. 
به گفته توس��عه دهندگان آن، بیت دیفندر فقط فایل هایی 
را اس��کن می کند که می توانند برای گوشی یا تبلت شما 
خطرناک باشند مثل فایل های نصب APK. به همین دلیل 
است که اسکن کلی سیس��تم با این آنتی ویروس نیز زمان 
چندانی نمی ب��رد )چیزی در ح��دود 10 ثانیه(. همچنین 
 بیت دیفندر حج��م کمی از فض��ای حافظه رم را اش��غال

 می کند و کمترین مصرف ش��ارژ باط��ری را دارد. البته در 
مقابل تمام این مزیت ها باید گفت تحلیل اسکن های انجام 
شده و تشخیص بدافزارها نه در گوشی یا تبلت شما که در 

سرورهای خود بیت دیفندر انجام می گیرد و از این رو برای 
اس��کن لحظه به لحظه فایل ها و فولدرها، اتصال دائمی به 
اینترنت نیز مورد نیاز اس��ت، چیزی که ممکن است برای 

بسیاری از کاربران ایرانی فراهم نباشد

 Download az
 IranappsMcAfee
Antivirus & Security
هر چند س��رعت اسکن های 
این آنتی ویروس پایین است 
ولی این اسکن ها تاثیر چندانی 
روی عملکرد سیستم ندارند. 
تست میزان اس��تفاده مک کافی از منابع سیستم با برنامه 
Usemon نش��ان داد ک��ه این آنتی وی��روس هنگام یک 
اس��کن کامل حدود 60 تا 70 درصد از قدرت پردازشگر را 
به خود اختصاص م��ی دهد. این در حالی اس��ت که برنامه 
مذکور در صورت عدم اس��کن هیچ گون��ه برنامه ای میزان 
اس��تفاده 5 تا 23 درصدی از پردازشگر را گزارش می دهد. 
مک کافی از رابط کاربری بس��یار جامعی برخوردار است و 
عالوه بر آگاه کردن شما از وضعیت امنیت در سیستم تان، 
توصیه های مناس��بی نیز برای افزایش این امنیت به شما 
خواهد کرد. همچنین هنگام برخورد با برنامه ای مشکوک، 
مک کافی اطالعات کاملی از آن برنامه را در قالب یک پنجره 
 AV-Test جداگانه به شما نشان میدهد. انجام تست های
در مورد مک کافی نش��ان داد که ای��ن آنتی ویروس قادر به 
تشخیص99/6 درصد از بدافزارهایی بوده است که در معرض 

آنها قرار گرفته است.

چهار آنتى ویروس برتر اندرویدی در سالى که گذشت

نشانگان یا سندروم انفجار سر بسیار عجیب، ناخوشایند و به اندازه ای باورنکردنی رایج است.
اختالل ش��نیداری که زندگی بسیاری را در سرتاس��ر جهان مختل ساخته است. براساس 
گزارش BBC، نیل نیلسن یکي از مبتالیان به این اختالل مي گوید ابتدا موجي فزاینده از 
صدا شنیده مي شود و سپس انفجاري گوش خراش و بلند از صداها در مغز طنین مي اندازد. 
این توصیف نیلسن از چگونگي زندگي با سندروم انفجار سر است؛ حسي بسیار ناخوشایند 
و گاه به شدت ترس��ناک. دیگران این اختالل را مانند انفجار یک بمب در نزدیکي سرشان 
توصیف مي کنند،  البته درست در زماني که تازه به خواب رفته اند. براي عده اي، این رویداد 
در کل طول زندگي تنها یکبار رخ مي دهد، برخي دیگر در یک ش��ب چند بار آن را تجربه 
مي کنند.این اختالل اولین بار در س��ال 1879 توسط پزش��کي به نام سیالس ویر ویتچل 
تشریح شد، وي پس از معاینه دو مرد که از ش��نیدن صداي ناقوس مانند یا صداي شلیک 
گلوله از خواب بیدار مي شدند، این اختالل را تخلیه حسي نامید. اما تحقیقات چنداني روي 
این پدیده صورت نگرفت. با این همه اکنون نظریه اي مطرح است که مي گوید این وضعیت و 
اختالالت ایجاد شده در خواب به واسطه آن مي تواند رویداد هاي فرهنگي نامرتبط، به ویژه 
منشا آدم ربایي هاي بیگانگان فضایي، نظریه هاي توطئه دولتي و وجود شیاطین فراطبیعي 
را توضیح دهد.این رویداد ناخوشایند شبانه به آن اندازه اي که تصور مي شود نادر نیست. نتایج 
تحقیقي که ماه گذشته منتشر شد نشان مي دهد 18 درصد از 211 دانشجوي حاضر در این 
تحقیق دچار این سندروم هستند. اگرچه این آمار نمي تواند نشانگر میزان دقیق شیوع این 
پدیده باشد؛ زیرا دانشجویان معموال در معرض کمبود خواب قرار دارند. رویدادي که احتمال 
تجریه کردن این صداهاي گوشخراش را افزایش مي دهد. به گفته برایان شارپ لس، استادیار 
روانشناسي دانشگاه واشنگتن، هرفردي که در معرض انواع اختالالت خواب قرار دارد ممکن 
است به این سندروم مبتال شود. به گفته وي استرس و فشارهاي روحي نیز مي توانند فراواني 

وقوع آثار این سندروم را افزایش دهند.
خاموشي ناگهاني  

ش��ارپلس مي گوید نظریه ها درباره دلیل بروز این س��ندروم بس��یار گیج کننده هستند. 
نظریه هاي مختلف��ي مطرح ان��د؛ اختالالت ش��نوایي یا حمالت ص��رع. اما تع��دادي از 
قابل توجه ترین این نظریه ها براساس مطالعاتي ارائه ش��ده اند که در آنها سر افراد مبتال در 
طول شب اسکن شده است. این مطالعات کوچک نشان مي دهند همزمان با شنیده شدن 

صداهاي انفجار مانند، مغز دچار انفجاري از فعالیت هاي نوروني مي شود.
معموال زماني که انسان به خواب مي رود، بدن از کار افتاده و فلج مي شود و در حین خواب 
فعالیتي انج��ام نمي دهد. در طول مرحله گ��ذار بیداري تا خواب، مغز ب��ه آرامي و ذره ذره 
خاموش مي شود. اما در سندروم انفجار سر، خللي در بخشي از مغز که مسوولیت نظارت بر 
این خاموشي کلي را به عهده دارد، ایجاد مي شود که این اختالل خاموش شدن بخش هایي 
از مغز را به تاخیر مي اندازد. این تاخیر امواج آلفاي مغزي را که مس��وولیت خواب آلودگي 
را به عهده دارند، متوقف س��اخته و انفجاري ناگهاني از فعالیت ه��اي نوروني در مناطقي 
از مغز که ایجاد ص��دا را به عهده دارند، به وجود مي آید. ش��ارپلس معتقد اس��ت نورون ها 
به یکباره و همزمان آغاز به فعالی��ت مي کنند و در نتیجه فرد در س��رش صداي انفجاري 
مهیب را مي شنود.نیلسن نیز معتقد است این نظریه قابل قبول تر است؛ زیرا صداهایي که 
مي شنود به صداهاي الکتریکي شباهت دارد، به گفته وي همزمان با شنیدن صداي انفجار، 
صدایي مشابه جرقه زدن ناشي از برخورد دو کابل با یکدیگر نیز شنیده مي شود. شارپلس 
مي گوید برخي از مبتالیان پی��ش از آغاز صداي انفجار هاله اي الکتریکي را نیز مش��اهده 
مي کنند که از سمت پایین نیم تنه باال به سمت س��ر حرکت مي کند. نیلسن این تجربه را 
مانند شوک الکتریکي توصیف مي کند؛ زیرا فرد مي تواند عبور جریان برق را از میان بدنش 
احساس کند.هیچ درمان مطلقي براي این س��ندروم وجود ندارد، داروهاي ضد اضطراب 
 و افس��ردگي و تکنیک هاي آرامش بخش و کاهش اضطراب از دفع��ات وقوع این انفجارها
 مي کاهند.اما ارتباط میان این س��ندروم ب��ا رویداد هاي فرازمین��ي و آدم ربایي بیگانگان 
فضای��ي چیس��ت؟ س��ندروم انفجار س��ر معموال ب��ه فل��ج ش��دگي در خ��واب، که در 
فرهنگ و زبان ما ب��ه نام بختک نیز ش��ناخته مي ش��ود، ارتباط داده مي ش��ود، اختاللي 
 که در آن ف��رد حس مي کن��د بیدار اس��ت ام��ا توانایي حرک��ت دادن اعض��اي بدنش را

 ندارد. 

روش جدید آموزش 
رانندگى در طراحى 

جدید دایملر
آموزش رانندگ��ی ب��ا خودروهای س��دان در آلمان 
منس��وخ می ش��ود.کمپانی دایمل��ر در نظ��ر دارد با 
راه اندازی برنامه آزمایش��ی جدیدی ب��رای نوجوانان 
آلمانی نس��خه الکتریکی مرس��دس بنز کالس B و 
 خودروی اس��مارت فورت��و را جایگزین س��دان های

 معمول کند.در این برنامه آموزشی هنرجویان روی 
مباحث ترافیکی اطرافشان تمرکز می کنند و از اصول 
اولیه آموزش به صورت »از A به B« خودداری خواهند 
کرد.آن ها پس از باال ب��ردن مهارت خود می توانند به 
سوی اتومبیل های بنزینی برای ارتقاء سطح مهارت 
رانندگی بروند.به گفته مسووالن این انگیزه ای برای 
تمرین مهارت ها برای دریافت مجوز رانندگی خواهد 
شد.کسانی که 18 سال شان تمام شده باشد می توانند 
برای ثبت نام به سرویس خدمات Car2go )کمپانی 
زیرمجموعه دایملر( مراجعه کرده و سرویس رایگان با 
100 ساعت رانندگی را مورد آزمایش قرار دهند.  پنج 
مدرسه آموزشی در اشتوتگارت در مرحله آزمایشی 

این طرح را پیاده کرده اند.

دليل علمى »لبخند 
بزن تا دنيا به روی تو 
لبخند بزند« کشف شد

تیم��ی از دانش��مندان نش��ان داده ان��د لبخندزدن، 
ش��یوه پردازش عواطف اف��راد دیگر توس��ط مغز را 
تغیی��ر می دهد.تیم تحقیقاتی از ش��یوه ای موس��وم 
به نوار مغ��زی برای ضبط ک��ردن ام��واج مغزی 25 
شرکت کننده استفاده کرد؛ همزمان شرکت کنندگان 
به عکس های چهره هایی نگاه می کردند که یا لبخند 
می زدند یا حالت خنثی را به نمایش می گذاش��تند.

محقق��ان ب��ه رهب��ری »آلخان��درو س��ل« در کالج 
رویال هالوی دانش��گاه لن��دن، بر روی دو اس��پایک 
یا ش��لیک مغز ، در علوم اعصاب، ش��لیک یا اسپایک 
)به معنای نیزه( همان پتانس��یل عمل اس��ت که بر 
 روی غش��ای تحریک پذیر یک س��لول عصبی پدید

 می آید ، متمرکز شدند که معموال بین 150 و 170 
میلی ثانیه پ��س از نگاه کردن به یک چهره ش��لیک 
می ش��وند و به ترتی��ب VPP و N170 ن��ام دارند.

تخصص این دو اسپایک ویژه، پردازش صورت است 
و هن��گام تماش��ای چهره های عاطفی )در مقایس��ه 
با صورت های خنثی( ش��دیدتر هس��تند.زمانی که 
شرکت کنندگان حالت چهره خنثی داشتند، شدت 
این شلیک ها، پس از نگاه کردن به چهره های خنثی 
در مقایس��ه با صورت های خنثی افزایش یافت و این 
درس��ت آن چیزی بود که دانش��مندان انتظارش را 

می کشیدند.

دالیل مجرد ماندن تان را مى دانيد؟
 اگ��ر ت��ا ب��ه ح��ال ازدواج نک��رده ای��د و دل ت��ان م��ی خواه��د همس��ر 
مناسب تان را پیدا کنید؛ بهتر است اول از همه بدانید که کجای طرز فکر یا 

رفتارتان مشکل داشته تا بتوانید این مشکالت را برطرف کنید.
زیاد کالس مى گذارید؟

ماج��رای زی��ر را تص��ور کنی��د؛ یک��ی از هم��کاران ت��ان نی��ت ازدواج 
 دارد و درباره ش��ما از س��ایر همکاران ش��ما پرس��یده است. ش��ما هم از او 
خوش تان می آید؛ اما یک چیزی ش��نیده اید که باید ناز ک��رد چون اگر ناز 
نکنید، دیگران فکر می کنند به دس��ت آوردن ش��ما راحت اس��ت. بعد چه 
اتفاقی می افتد؟ نازکردن را از ح��د می گذرانید. یاد بگیری��د اول از همه با 
خودتان روراست باشید و بعد با خواس��تگارتان. اگر واقعا از او خوش تان می 
آید، لزومی ندارد این قدر غرور به خرج بدهید و کارها را خراب کنید. ما نمی 
گوییم به خواس��تگارتان بگویید او را به عنوان همسر آینده می پسندید؛ اما 
رفتارهایی هم نش��ان ندهید که دقیقا خالف این ماجرا را نش��ان می دهند. 
مردان پیچیدگی های زنانه را آن طور که باید و شاید درک نمی کنند و این 

مسئله اذیت شان می کند.
تفکرات قالبى را کنار بزنيد

آدم ها در روابط معموال به سه گروه تقسیم می شوند:
 »اف��راد ام��ن«؛ ک��ه آدم های��ی خونگ��رم و مهرب��ان هس��تند و محبت و 

عشق شان را در رفتارشان نشان می دهند.
»افراد نگران«؛ که مرتبا نگران هستند مبادا دست رد به سینه عالقه و عشق 

شان خورده شود.
 »اف��راد دوری گزی��ن« ؛ ک��ه دوس��ت دارن��د تح��ت ه��ر ش��رایطی 

استقالل شان را حفظ کنند و نیازمند محبت به نظر نرسند.
تمام افراد این سه دسته، در نقطه ای از زندگی خود نیاز به متعهدشدن به یک 
فرد را احساس می کنند و دوست دارند تش��کیل خانواده بدهند. مساله این 
است که وقتی در ذهن خود، باوری اشتباه در مورد چیزی داشته باشید، در 
عالم بیرون موارد تایید کننده این باور بیشتر به چشم تان می آید. کافی است 
سعی کنید باورتان را تغییر دهید و متوجه تغییرات اطراف تان شوید. اگر در 
کل نسبت به مردان بی اعتماد هستید، مدتی هم ذهن تان را به مردان نجیب، 
متعهد و درستکار معطوف کنید. با کمی دقت، در میان اعضای فامیل یا شاید 
در محیط کارتان گزینه مناس��بی را بیابید. این گونه متوجه خواهیدشد که 

این افراد کم نیستند.
ایده آل گراها، مجرد مى مانند

این اتفاق گاهی برای خانم هایی که در سن ازدواج هستند می افتد؛ آنها چند 
سال پیش خواستگار خوبی داشته اند و به دالیلی او را رد کرده اند. حاال بعد 
از چند سال هرکسی را که از راه می رسد با او مقایسه می کنند و دست رد به 
سینه اش می زنند.دست از ایده آل نشان دادن خواستگار یا خواستگارهای 
 قبلی تان بردارید و واقعیت ماجرا را دریابید. ببینید از زندگی چه چیزهایی
 می خواهید. از همسر آینده تان چه می خواهید و این آدم جدید تا چه حد 
از خواسته های شما را پوشش می دهد. گذش��ته ها، گذشته و آینده شما را 
تصمیم فعلی تان می سازد.در بعضی از موارد ممکن است بعد از مدت زمانی 
طوالنی یک شخص نسبتا ایده آل پیدا ش��ود؛ اما فرد کامال ایده آلی در کار 
نیست. همان طور که شما هم نقص هایی دارید دیگران هم نقص هایی دارند. 
مساله مهم این است که ببینید با کدام یک از این ایرادها می شود کنار آمد و 

با کدام یک نمی شود سر کرد.
منتظر نيمه گمشده نشسته اید؟

چه تصوری از این قش��نگ تر که یک نفر ی��ک  جای این دنی��ای بزرگ به 
شما تعلق دارد و نیمه گمش��ده شماست؟! هرکس��ی در دوره ای از زندگی 
اش این ط��رز تفکر را مدنظ��رش دارد. یک��ی از دالیل این امر م��ی تواند به 
راحت طلبی اف��راد در رابط��ه برگردد. اگر آدمی باش��ید ک��ه حوصله وقت 
گذاش��تن و کار ک��ردن روی رابطه را نداش��ته باش��ید، ترجی��ح می دهید 
دس��ت روی دس��ت بگذارید و منتظر رس��یدن ی��ک آدم ای��ده آل بمانید.
واقعیت این اس��ت که در بعضی از موارد ممکن اس��ت بع��د از مدت زمانی 
طوالنی یک ش��خص نس��بتا ایده آل پیدا ش��ود، ام��ا فرد کام��ال ایده آلی 
 در کار نیس��ت. همان طور که ش��ما ه��م نقص های��ی دارید دیگ��ران هم
 نقص هایی دارند. مساله مهم این است که ببینید با کدام یک از این ایرادها 

می شود کنار آمد و با کدام یک نمی شود سر کرد.
از وابسته شدن مى ترسيد؟

خیلی از خانم های جوان از وابس��تگی عاطفی و احساس��ی می ترسند و به 
همین خاطر خواستگارها را ندیده و نشناخته رد می کنند. آنها نگران هستند 
که استقالل شان به رسمیت شناخته نشود و با وابستگی عاطفی به شخص 
دیگری، موقعیت شان به خطر بیفتد. این مساله در مورد بسیاری از آقایان هم 
صدق می کند. آنها هم از اینکه ازدواج کنند و استقالل شان را از دست بدهند، 
وحشت دارند. در روابط خواه ناخواه مساله دل بستگی و وابستگی احساسی 
پیش می آید و بعضی از قوانین دوران تجرد عوض می شوند. مساله مهم این 
است که کسی را پیدا کنید که با دلیل و مدرک متوجه شده اید از جهت  این 

قوانین بیشتر به هم می آیید و هر دوی شما برای هم مناسب هستید.
تجارب ناخوشایند پدر و مادرها

این مشکل برای بس��یاری از خانم ها و آقایان پیش می آید، آنها در خانواده 
هایی بزرگ شده اند که ثبات عاطفی در آنها وجود نداشته است. پدر و مادر 
مرتب در ح��ال آزاردادن یکدیگر بوده ان��د و این رفتاره��ا را جلوی بچه ها 
انجام داده اند.برای همین، حاال که بچه های خانواده به س��ن ازدواج رسیده 
اند، به اصطالح از ریس��مان سیاه و سفید می ترس��ند و برای ازدواج نکردن 
انواع و اقس��ام بهانه ها را می آورند. آنها به س��ادگی از تکرار اشتباهات پدر و 
مادرش��ان و حتی تکرار زندگی والدین خود دچار هراس و وسواس هستند 
و این تردید، مانعی برای انتخاب درست آنها می ش��ود. چنانچه شما هم به 
خاطر تجربیات تلخ رابطه پدر و مادرتان حاضر نیس��تید ازدواج کنید، بهتر 
است هرچه زودتر به یک مشاور مراجعه کنید و مشکل را بدون رودربایستی 

با او درمیان بگذارید.
تاثيرگذاری در چند ثانيه

می گویند سه ثانیه اول یک دیدار، نقش مهمی در ادامه پیدا کردن یا نکردن 
آن بازی می کند. از یکی از دوس��تان معتمد و صمیمی تان بخواهید به شما 
بگوید موقع مالقات با دیگران چطور به نظر می رسیدافس��رده؟ زیاده از حد 
خوشحال؟ پرحرف؟ ما نمی گوییم در برخورد اولیه خود واقعی تان را پنهان 
کنید و طور دیگری به نظر برس��ید؛ بلکه هدف این است که شما خودتان را 
آن گونه که هس��تید بشناس��ید و روی نقاط قوت و ضعف تان کار کنید، به 
 طور مثال اگر پرحرف هستید و این مس��اله را دوستان نزدیک تان هم تایید

 می کنند، به جای ناراحت شدن روی خودتان کار کنید.

صاحب امتياز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مدیرمسوول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

چهارشنبه  26 فروردین  1394 |25جمادی الثانی 1436
شماره 1558 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان


	1C
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

