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 ادامه فعالیت پیام صادقیان
  تا پایان لیگ

 صعود 8 پله ای جایگاه
 عدم مراجعه 90 درصد از فناوری اطالعات ایران

 زنان معتاد برای درمان 

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R!خوب یا بـد؟

  برخی َعَلم خسته شدن مردم 
را برافراشته اند

 »اس۳۰۰« حمله به ایران
 را غیرممکن می سازد

مجوز استخدام ۵ هزار معلم 
صادر شد

 ثبت 27 هزار سیم کارت
 به نام یک نفر

واکنش رسانه آمریکایی به نامه سردار سلیمانی

بیانیه شدید اللحن حزب اهلل لبنان علیه عربستان
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رفع تحریم ها و تاثیر گذاری بر سیستم بانکی کشور
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 برخورد پلیس با اجاره قلیان 
در حاشیه زاینده رود 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظام��ی اصفهان از اجرای 
طرح برخورد با اجاره قلیان و اس��تعمال آن در حاش��یه 
رودخانه زاینده رود و دس��تگیری تعدادی از افراد اجاره 
دهنده قلیان به دختران و پسران جوان خبر داد. سرهنگ 
جهانگیر کریمی اظهار داش��ت: اغلب طرح ه��ا و برنامه 
های پلیس براس��اس مطالبات مردمی انجام می ش��ود. 
وی برخورد قاطعانه با موضوع استعمال قلیان در اطراف 
حاش��یه زاینده رود و پل های تاریخی شهر اصفهان را از 
جمله مطالبات ش��هروندانی اصفهانی برش��مرد و افزود: 
کشیدن قلیان در حاشیه زاینده رود عالوه بر آلوده کردن 
هوا و محیط برای مردمی که به قصد تفرج به کنار رودخانه 

آمده بودند، چهره شهر را در منظر...
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کفاشیان: کی روش حق دارد 
عصبانی باشد!

علی کفاشیان پس از جلسه با کی روش، سرمربی تیم ملی در نشست 
خبری گفت: با توج��ه به اینکه قرعه کش��ی جام جهانی انجام ش��د 

برنامه های مربوط به تیم ملی را بررسی کردیم.
وی در مورد علت کوتاه بودن جلسه با کی روش، گفت: یکی از مواردی 
که مطرح شد بحث هایی مربوط به ادامه کار او برای کار در تیم ملی بود 
و نحوه انجام کار را با ایشان صحبت کردیم که او بدون دغدغه کارش 

را انجام بدهد و قرار شد پیشنهادهایش را بدهد تا با...

»جالب است که سلیمانی از واژه »شهید زنده« در مورد آیت اهلل خامنه ای استفاده 
کرده اس��ت؛ این همان واژه ای اس��ت که آیت اهلل خامنه ای قبال به او نسبت داده 

بود...«
 پای��گاه آمریکایی المانیت��ور )Al-monitor( با انتش��ار گزارش��ی تحت عنوان 
»سلیمانی: دیگر از من عکس نگیرید« به انعکاس مخالفت اخیر سردار سلیمانی با 

ساخت فیلم در مورد وی و نامه سرگشاده در این رابطه، پرداخت.
در این گزارش آمده اس��ت: »زمانی که س��تیزه جویان داعش بخش های وسیعی 
از غرب عراق را در تابس��تان س��ال 2014 تصرف کردند، ایران در کمک رسانی به 

نیروهای عراقی و ُکرد، برای عقب راندن این گروه تروریستی تعلل نکرد.«
المانیور مدعی ش��د: »این تصمیم ژئوپولیتیک ایران، همچنی��ن با اتفاقی که یک 
تصمیم رسانه ای غیررس��می به نظر می رس��ید، همراه بود: ارتقاء جایگاه فرمانده 

نیروی قدس »سردار قاسم سلیمانی« در مبارزه علیه داعش.«
در ادامه این گزارش با اش��اره به حضور سردار س��لیمانی در جنگ علیه داعش، از 
تابستان گذشته و شهرت چش��م گیر این س��ردار ایرانی و ارتقای جایگاه او میان 
مردم، آمده اس��ت: »اکنون به نظر می رسد س��لیمانی به اندازه کافی مشهور شده 
است. سلیمانی در نامه سرگشاده ای که در تاریخ 11 آوریل خطاب به یک فیلم ساز 
ایرانی نوش��ت از وی درخواست کرده اس��ت که س��اخت فیلم درباره او را متوقف 
 کند. سلیمانی همچنین برخی مطالبی که درباره او در شبکه های اجتماعی بیان
 می ش��ود را انکار کرده و خواستار کنترل شایعات شده اس��ت.«المانیتور در ادامه 
نوشت: »سلیمانی با بیان اینکه وقتی شنیده اس��ت فیلمی درباره او در حال تولید 
است »خجالت زده« شده، گفته است: من سربازی پر از ضعف هستم و اگر لطف خدا 
نبود، به هیچکدام از این موفقیت ها دست نمی یافتم.«این پایگاه آمریکایی افزود: 
»او در خصوص مطالبی که در شبکه های اجتماعی در موردش بیان شده، نوشت: 
من شدیدا نسبت به مطالبی که در شبکه های اجتماعی در موردم نوشته می شود 

اعتراض دارم؛ برخی از این موارد مبالغه بوده و صحیح نیست و با مصالح سیاسی و 
امنیتی مغایرت دارد. من بارها به مقامات مربوطه در کشور این موضوع را گفته ام.«
در ادامه این گزارش آمده است: »در مورد پروژه فیلم، سلیمانی در نامه سرگشاده 
خود نوشته است که از روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی خواسته است 
که »از برادر عزیز »فیلم ساز« به خاطر محبتش نسبت به جمهوری اسالمی تشکر 

کنند؛ اما جلوی ساخت این فیلم را بگیرند«.«
المانیتور افزود: »سلیمانی نوشته است که »ده ها شهید تاثیرگذار وجود دارند که 
شناخت ایشان و اعمالشان یک ضرورت است.« او اسامی تعدادی از چهره های مهم 
سیاسی در تاریخ جمهوری اسالمی را که کشته »شهید« شده اند و از نظر وی سزاوار 
هستند در مورد شان فیلم ساخته شود، ذکر کرده و اضافه کرده است: در راس این 
ها، شهید زنده ای چون رهبر معظم است که بیش از شصت سال در حال مجاهدت 
است.«در انتهای این گزارش آمده است: »جالب است که سلیمانی از واژه »شهید 
زنده« در مورد آیت اهلل خامنه ای استفاده کرده است؛ و این همان واژه ای است که 

آیت اهلل خامنه ای قبال به او نسبت داده بود.«

 ح��زب اهلل لبن��ان با ص��دور بیانی��ه ای ش��دید اللح��ن تاکید ک��رد ک��ه اتهامات 
س��ران المس��تقبل علیه ایران برای دفاع از جنایات س��عودی ها در یمن اس��ت و 

سعودی ها حکومتی جنایات کار ، نادان و منبع تروریسم است.
 حزب اهلل لبن��ان با صدور بیانیه ای از اتهامات مطرح ش��ده توس��ط رهبران جریان 
المس��تقبل در این کش��ور علیه ایران، تاکید کرد که مقایس��ه جنایات عربستان و 

حمایت های ریاض از تروریسم با جمهوری اسالمی ایران امری ظالمانه است.
براس��اس این بیانیه که نس��خه ای از آن در س��ایت العهد منتشر ش��ده بود، حزب 
اهلل تصری��ح می کند که ارتباط س��ران المس��تقبل با س��ران عربس��تان س��عودی 
 باعث نمی ش��ود که حزب اهلل در قبال تهاجم س��عودی ها به یمن ساکت بنشیند. 
حزب اهلل لبنان با اشاره به اینکه س��ران جریان المستقبل از قتل عام مردم بی دفاع 

یمن توسط سعودی ها خرسند اس��ت، تاکید کرد:این اتهامات برای دفاع از جنایات 
سعودی ها عیله یمن اس��ت و دولت عربس��تان حکومتی جنایات کار، نادان و منبع 

تروریسم است.
حزب اهلل در بیانیه خود رفتار عربستان را ناشی از خشم سعودی ها از موفقیت های 
ایران در عرصه های مختلف و مقاومت حزب اهلل و ایران علیه حمله به یمن دانست و 
افزود: اتهامات سران المستقبل علیه ایران در راستای منافع پرونده های منطقه ای 
و بیگانه بود و حزب اهلل تاکنون بخاطر حمایت از منافع لبنان به این موضع گیری ها 

پاسخ نداده است.
حزب اهلل در ادامه این بیانیه شدید اللحن و تقریبا بی سابقه با اشاره به اینکه عربستان 
با مزدوران خود در حال تفرقه آفرینی در منطقه اس��ت و رژیم نادان سعودی منبع 
اصلی تروریسم در منطقه خاورمیانه اس��ت گفت: ایران و رهبر بزرگ این کشور در 
کنار ملت های مستضعف جهان ایس��تاده اند و جهان شاهد موفقیت های چشمگیر 
ایران در حوزه علم و تکنولوژی هس��تند.دو روز قبل »نهاد المشنوق« وزیر کشور و 
یکی از شخصیت های برجسته جریان »المستقبل« لبنان با تایید و استقبال کامل 
از جنگ افروزی عربستان سعودی در یمن، از مواضع حمایتی حزب اهلل و جمهوری 

اسالمی ایران از ملت یمن به شدت انتقاد کرد.
المشنوق با متهم کردن غیر مس��تقیم ایران و حزب اهلل به دخالت در تحوالت عراق 
و سوریه، از مخالفت با آنچه »توهین به عربس��تان سعودی« می نامد سخن گفت و 
افزود: یکسانی و برابری بین پادشاهی خیر »عربستان« و کشورهای برادرش و نقش 
آنها در لبنان از یک طرف و ایران، س��وریه بشار اس��د و نقش آن دو از طرف دیگر را 

نمی پذیریم و قبول نمی کنیم.

نفس های به شمارش افتاده!



يادداشت

شنیده ها
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 علیرضا عنایتی س��فیر کش��ورمان در کویت، با بیان اینکه دولت کویت موافقت خود را با 2
 انتقال تعدادی از زندانیان ایرانی به کشورمان با ابالغ این حکم به سفارت اعالم کرد، گفت:

 این زندانیان مدت باقی مانده محکومیت خود را در ایران خواهند بود.
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عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اس��المی اظهار کرد: ظریف گفته که فکت شیت ما، »فکت« است 
و باید با دقت بیشتری نوش��ته ش��ود. پس از پیگیری های مداوم، 
 گروه هسته ای ایران اعالم کرده که فکت شیت ایرانی آماده است و

 آقای روحانی گفته شخصا آن را خدمت رهبری می برم.
کریمی قدوسی نماینده مردم مش��هد در مجلس شورای اسالمی 
عصر دی��روز در دانش��گاه پیام نور مش��هد در خص��وص مذاکرات 
هس��ته ای اظهار کرد: آنچه امروز ملت ایران در بحث هس��ته ای به 
اجماع خواهد رسید تا ۵۰ س��ال آینده سرنوشت کشور را مشخص 
می کند، با این تفاوت که هم می توانیم امنیت ملی کشورمان را اوج 
دهیم و هم می توانیم آن را به پرتگاه ببریم.وی بابیان اینکه اتفاقات 
این ایام برای مردم شفاف خواهد شد، گفت: بحث پیرامون مسایل 
هسته ای و امنیت ملی دارای اهمیت بسیاری است که به واقع روزی 
خواهد رسید که مس��تند واقعیات امروز مشخص شده و به تصویر 
کشیده خواهد شد.نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص اهداف ارجاع پرونده هسته ای کش��ور ایران به شورای 
امنیت گفت: ارجاع پرونده هس��ته ای ایران به شورای امنیت با سه 
هدف ایجاد اختالف میان مقامات اس��المی و یا حاکمیت دوگانه، 

ایجاد اختالف میان مردم و مسووالن و ش��کل دادن به دودستگی 
میان مردم و درنهایت سقوط اقتصادی ایران اعمال شده است.وی 
اشاره کرد: مقام معظم رهبری بیشتر از کم شدن سانتریفیوژها نگران 
از دست رفتن بصیرت مردم هستند. البته کاهش سانتریفیوژهای 
کشور ایران بسیار حایز اهمیت است؛ اما آنچه دغدغه امروز ما و رهبر 
انقالب اس��ت، از بین رفتن بصیرت مردم و روحیه مقاومت است به 
این دلیل که رسانه های بین المللی و برخی افراد پیروی خط آن ها در 
داخل، علم خسته شدن مردم را برافراشتند.کریمی قدوسی با تاکید 
بر اینکه اگر ملت ایران پرچم دفاع از اس��تقالل کشورشان را زمین 
گذارد، فاجعه ای عظیمی منطقه و جهان را در بر خواهد گرفت افزود: 
نگرانی مقام معظم رهبری، موفق شدن دشمن در شکستن اجماع 
ملی کشور ما ست که اگر به این هدف خود دست پیدا کند، در دیگر 

اهداف خود به راحتی پیش خواهد رفت.
وی اضافه کرد: به چه دلیل باید برخی از نیروهای ارزش��ی کشور از 
عدم ابراز نظر رهبری در بحث هسته ای دچار شبهه شوند؟ نظرات 
رهبری در بحث هسته ای در ۱۰ سال اخیر بسیار شفاف بوده است، 
مردم دقت کنند که هیچ گاه نباید ش��بهه و تردیدی به آن ها دست 
دهد.نماینده مردم مش��هد در مجلس شورای اس��المی با اشاره به 

بیانات رهبری در خصوص مذاکرات هس��ته ای اضافه کرد: کنگره 
ملی آمریکا پس از بیانات رهبری اعالم کردند که تحلیل رهبر ایران از 
تحلیل جان کری و مقامات خود کشور آمریکا قابل قبول تر است.وی 
با تاکید بر اینکه باالترین معروف حفظ نظام مقدس اسالمی است، 
بیان کرد: مقام معظم رهبری در ابتدای سال جدید باالترین معروف 

را حفظ نظام جمهوری و نظام مقدس اسالمی عنوان کردند.
کریمی قدوسی تاکید کرد: هر اتفاق، توافق و یا مدیریتی که بخواهد 
به این معروف ضربه زند، منکرترین عمل اس��ت و باید در مقابل آن 
ایستاد.وی با اش��اره به مقام معظم رهبری به عنوان کلیدواژه ای که 
می تواند هر قفلی را باز کند، یادآور شد: در تاریخ یکم مردادماه سال 
۹۳ رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان فرمودند، نسبت به اشخاص، 
جریانات و دولت ها نظر داشته باشید؛ یعنی جوان های انقالبی کشور 
ایران نباید منتظر نظر رهبری باش��ند و در زمان الزم وارد ش��ود و 
شخصا عمل و سیاست الزم را اتخاذ کنند. نماینده مردم مشهد در 
مجلس شورای اسالمی اشاره ای به صحبت های اخیر مجلس شورای 
اسالمی پیرامون توافق نامه هسته ای کرد و اذعان داشت: در مجلس 
برخی به صراحت عنوان می کنند که چرا ش��ما موضع می گیرید و 
کاسه داغ تر از آش می شوید، درحالی که هنوز رهبری تعیین موضع 
نکرده اند.وی در ادامه بیان کرد: مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای 
سال جدید فرمودند که رهبری وظایفی دارد که اگر خدا کمک کند 
عمل خواهم کرد؛ شما هم وظایفی دارید، باید به صحنه نگاه کنید 
و تصمیم بگیرید؛ اما در این تصمیم گیری به تقوی الهی باید توجه 
شود.کریمی قدوسی با اشاره به اینکه در مقابل اتفاقات باید مستدل، 
قوی و مستحکم رفتار کرد اظهار داش��ت: در ابراز عقایدتان توهین 
و جسارت نداشته باش��ید و به صورت انقالبی و بدون دوپهلو گویی 
نس��بت به برخی اتفاقات موضع گیری کنید. ملت ایران در مباحث 

هسته ای باید رفتاری طلبکارانه داشته باشد.
 وی متذکر ش��د: ملت ایران بای��د در مباحث هس��ته ای به صورت 
طلبکارانه رفتار کنند؛ به این دلیل که ملت ایران هزینه بسیار زیاد 
و سنگینی در این راه داده است و مردم به خون شهدایی که در این 

مسیر ریخته شده است توجه داشته باشند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه با توافقی 
که قرار است صورت بگیرد بخش��ی از توان هسته ای کشور ایران به 
عقب بازخواهد گشت افزود: در این برهه نیاز به تعارف نداریم و به جد 

وکامال طلبکارانه از گروه مذاکره کننده هسته ای پاسخ می خواهیم.
 وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر چه بالیی بر سر ملت نازل شده 
که برخی می گویند عالجی جز عقب نشینی نداریم، گفت: درواقع 
ایران با مشکل خاصی روبه رو نشده است و باید در تفکر افراد تغییری 
ش��کل بگیرد و تنها، مقداری در بحث مبادالت بین المللی و نقل و 

انتقال پول مش��کل داریم.  کریمی قدوس��ی بابیان اینکه ایران در 
توافق نامه هسته ای تعهدی را امضا کرده است و طبق این تعهدنامه 
هرگونه خریداری جنس از بازار سیا که کاربری دوگانه داشته باشد 
باید با اجازه طرفین مذاکره کننده صورت گیرد، تاکید کرد: ظریف 
در گروه امنیت ملی و جلسه غیرعلنی مجلس اعالم کرده است پس 
از ۳۶ س��ال که از تمام جهان امکان خرید نیازه��ای علمی خود را 
داش��تیم، اکنون مجبوریم برای خرید هر جنس دوگانه ای در ابتدا 
به کارشناسان سازمان ملل اطالع دهیم و درصورتی که آن ها قبول 

کردند، خرید انجام گیرد.
وی اذعان داشت: در س��ال های ۸۲ تا ۹۲ صد میلیارد دالر نفت به 
فروش رساندیم که در کنار آن شهرام جزایری هایی پیدا شدند؛ اما 
اگر می توانستیم افراد متعهد، مومن و پاک را استخدام کنیم، شاهد 

حل مشکالت با مدیریت صحیح در داخل کشور بودیم.
نماینده مردم مشهد در شورای اس��المی با تاکید بر اینکه به تمام 
جزییات مذاکرات آگاهیم و شب و روز در حال تحلیل آن ها هستیم 
خاطرنش��ان کرد: دو روز قبل رییس جمهور کشورمان در همایش 
تجلیل از همسر امام »ره« اعالم کردند که واقعیت دنیا همین است 
و نمی توانیم در آن تغییری ایجاد کنیم؛ اما می گوییم بله آمریکا یک 
واقعیت است، یک واقعیت قابل تغییر که با منطق، فرهنگ و مقاومت 

مردم خودشان می توانیم تغییرش بدهیم.
وی یادآور شد: ما تازه به دوران رسیده نیستیم و تمام عمر در مسایل 
اجرایی مختلف فعالیت داشتیم و بحث هسته ای باید بر اساس اصل 

عدم خوش بینی و نگاه بدبینانه به دشمن، پیش رویم.
 ای��ن نماینده مجل��س بابی��ان اینک��ه اگ��ر ام��روزه بخواهیم در
زمین��ه ی انرژی هس��ته ای متوقف ش��ویم ۶۰ س��ال از دنیا عقب 
خواهیم ماند، خاطرنش��ان کرد: در مباحث صنعت هس��ته ای در 
حال حاضر ۴۰ س��ال عقب تر هس��تیم و درصورتی که ۲۵ س��ال 
دیگر هم اجازه گس��ترش صنعت هس��ته ای نداش��ته باش��یم، در 
خصوص این صنع��ت از دنیا خیلی عقب تر خواهی��م ماند.کریمی 
قدوس��ی تصریح کرد: یک��ی از اصول انق��الب دفاع از مس��وولین 
است و تضعیف مسوولین از نگاه اس��الم خالف شرع است و حفظ 
اصول انق��الب نیز از وظای��ف و تکالیف بر عهده همه مردم اس��ت. 
امیدداریم اصل حفظ و ارتقاء امنیت ملی بر اس��اس اجماع ملی از 
س��وی دولت تحقق یابد و این همان امر حمایت از مسوولین است. 
وی اش��اره ای به بازرس��ان آژانس هس��ته ای در ایران کرد و گفت: 
دشمنان ملت ایران از تمام جزئیات مذاکرات خبردارند و بازرسان 
آن ها در ایران مس��تقر هستند؛ اما متأس��فانه نمایندگان مجلس، 
 خبرگان و جوانان ایرانی در برابر س��ؤال خود که چه اتفاقی در حال 

رخ دادن است، جوابی از دولت دریافت نمی کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی؛

 برخی  َعَلم خسته شدن مردم را بر افراشته اند 

موافقت دولت کویت با انتقال تعدادی از زندانیان ایرانی به کشور

 آلن اير: اين کتاب شهید مطهری
را بخوانید

آلن ایر، س��خنگوی فارس��ی زبان وزارت خارجه آمریکا در 
صفحه فیس بوک خود نوش��ت: ماش��اءاهلل چه استدالالت 
غلط��ی از خبرگ��زاری ف��ارس آمده اس��ت ؛ مث��ل اینکه 
 ف��ارس از پافش��اری دولت آمری��کا برای آزادی جیس��ون 
رضائی��ان می خواه��د نتیجه بگیرد که ایش��ان جاس��وس 
بوده! آل��ن ایر ضم��ن تقاضا از ای��ران برای کم��ک به پیدا 
 ش��دن باب لوینس��ون، از خبرگزاری فارس خواسته  کتاب 
»منطق ،فلسفه« ش��هید مطهری را بخواند: »ممکن است 
خالی از لطف نباش��د اگر دوس��تان محترم در خبرگزاری 
فارس این کتاب مرحوم استاد مطهری را کمی مطالعه کند 

تا کاربردش از علم منطق صحیح تر باشد «.
خبرگزاری فارس نیز در واکنش به این پست فیس بوکی ایر، 
ضمن ابراز خوشحالی از مطالعه کتاب های شهید مطهری 
توس��ط مقام آمریکایی، ای��ن موضوع را بخش��ی از روندی 
دانسته که به گفته س��ردار نقدی   نهایت آن خواندن دعای 

کمیل توسط رییس جمهور آمریکاست.

 ادامه حمالت داعشی ها
 به سايت های ايرانی

سایت مجمع اس��تانداران ایران توس��ط گروهی که خود را 
»ISIS« می نامد هک ش��د. ش��ایان ذکر اس��ت که مجمع 
استانداران یک تشکل غیر دولتی متشکل از استانداران بعد 
از انقالب ایران اس��ت که در حال حاضر محمود میرلوحی 
ریاست آن را بر عهده دارد. تایید نفوذ اینترنتی رسمی توسط 
این گروه تکفیری هنوز مشخص نیس��ت و طبق پیامی که 
در این سایت آمده این مطلب نوشته شده که انتقام گرفته 
خواهد شد. در روزهای گذشته، صفحات شبکه تلویزیونی 
العالم در ش��بکه های مجازی نیز از س��وی هواداران داعش 

هک شده بود.

 عبدالستار ريگی با دادن رشوه
 آزاد شد

عبدالستار ریگی، برادر مالک ریگی که اوایل اسفند ماه سال 
گذشته، در نزدیکی بندر کراچی پاکستان دستگیر شده بود 
با دادن رشوه آزاد شده است. پس از دستگیری وی مسووالن 
امنیتی کشور از مقامات پاکستان خواستار استرداد وی به 
ایران شدند؛ اما اکنون برخی از ش��نیده ها حاکی از آزادی 
وی اس��ت. بر اس��اس این اخبار گفته می ش��ود عبدالستار 
ریگی با پرداخ��ت ۱۰ میلیون روپیه به مقام��ات قضایی و 
پلیس این کش��ور آزاد شده است. عبدالس��تار ریگی برادر 
کوچک مالک ریگی است که شهریور پارسال بعد از کشته 
 شدن برادر بزرگترش عبدالرئوف ریگی، سرکرده گروهک 

جیش النصر، سرگردگی این گروه را بر عهده گرفت.

وزارتخانه ای که به تمام عالم 
بشريت بدهکار است؟

وزیر نفت ب��ا اظهار این ک��ه »تامین منابع مال��ی مورد نیاز 
هدفمندی یارانه ها م��ا را نابود کرد، گفت: ب��رای اولین بار 
وزارت نفت برای پرداخ��ت حقوق کارکن��ان خود مجبور 
شد ۲۸ اس��فندماه از بانک مرکزی وام دریافت کند. اگرچه 
فشار ها در سال ۹۳ نسبت به  سال ۹۲ کاهش یافته است؛ اما 
تامین ۱۲۵ میلیارد تومان در روز برای پرداخت یارانه های 
نقدی اعصاب مرا خرد کرده است. این شرایط درحالی است 
که وزارت نفت زمانی ی��ک وزارتخانه ثروتمند محس��وب 
می ش��د؛ ولی اکنون فقیر ش��ده به  طوری که به تمام عالم 

بشریت بدهکار است.

دست و جیغ و هورا برای آقای 
وزير، هفتصد سفر هزينه داشت!

قاری بس��یجی فاطم��ه قلع��ه نوی��ان در صفح��ه گوگل 
پالس خ��ود نوش��ت: ب��رای انج��ام کاری دعوت ش��ده ام 
ب��ه جش��ن روز زِن ی��ک نه��اد دولتی. ی��ک آمف��ی تئا تر 
هفتص��د نف��ری دارد ک��ه تمام��ا پر ش��ده اس��ت از زنان 
 کارمند و همس��ران کارکنان آن س��ازمان. اواس��ط برنامه

 آقای وزیر تشریفش��ان را می آورند برای سخنرانی. مجری 
دعوتش��ان می کند که بروند باال و چند جمل��ه ای در مدح 
زنان بگویند! بیس��ت دقیقه وقت در نظر گرفته شده برای 
سخنرانی آقای وزیر تمام می شود؛ اما هیچ کس حتی جرات 
نمی کند برود باال نام��ه ای بدهد که مثال آق��ای وزیر! بس 
است دیگر... یک نفس یک س��اعت و پنج دقیقه از مخاطب 
گوش ش��نوا می گیرند و برنامه به پایان زمان خود نزدیک 
می شود... بعد از س��خنرانی نوبت قرعه کشی ست که آقای 
وزیر   همان باال می مانند تا هشت شماره را از گوی شماره ها 
در بیاورند... مجری تا می توان��د جو می دهد! گوی را جلوی 
آقای وزیر می برد که هشت شماره را در بیاورد. جناب وزیر 
نفس اش از جای گرم در می آید و دس��ت می کند در گوی، 
یک مشت پر از شماره ها را بر می دارد و می گوید: همه این ها 
میهمان س��ازمان ما به مشهد مشرف می ش��وند... صدای 
دس��ت و هورای جمعیت ب��ی وقفه بلند می ش��ود! مجری 
لفاظی اش را مدح گویانه تر نس��ب به آق��ای وزیر می کند تا 
اینکه وزیر جوگیر داستان، بار دیگر اسیر آن جو دادن های 
مجری می شود و دو دس��تش را داخل گوی می کند و این 
بار همه ش��ماره ها را در می آورد! صدای جمعیت از دس��ت 
و هورا به جیغ ممتد زنانه تبدیل می ش��ود! همگی شادند و 
خوش��حال. به همین راحتی هفتصد و شصت و دو نفر زن از 
 پول بیت المال، قرار می ش��ود که به مشهد مقدس مشرف

 شوند.
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معاون وزیر ام��ور خارجه ایران گفت: ت��الش های زیادی را 
انجام داده تا کم��ک های دارویی و غذای��ی از طریق صلیب 
سرخ برای مردم یمن ارسال شود؛ اما به دلیل عدم همکاری 

عربستان سعودی چنین امکانی تاکنون میسر نشده است.
 حس��ین امیرعبداللهیان مع��اون عربی و آفریق��ای وزارت

 امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و والری آموس، معاون 
امور انسان دوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری 
دبیرکل س��ازمان ملل متحد در خصوص ارسال کمک های 
فوری انسان دوستانه به مردم آس��یب دیده از بمباران های 

هوایی عربستان در یمن بصورت تلفنی گفتگو کردند . 

امیرعبداللهیان در تماس تلفنی خود اظهار داشت: متاسفانه 
مردم مناط��ق مختلف یمن به دلیل ت��داوم حمالت نظامی 
و عدم امکان ارس��ال کمک های انسان دوس��تانه ، از فقدان 
ضروری ترین نیازهای روزانه حیاتی خود از جمله آب ، نان و 

دارو شدیدا رنج می برند .
وی اف��زود: جمهوری اس��المی ایران تالش ه��ای زیادی را 
انجام داده تا کم��ک های دارویی و غذای��ی از طریق صلیب 
سرخ جهانی برای مردم یمن ارسال ش��ود؛ اما به دلیل عدم 
همکاری عربس��تان س��عودی چنین امکانی تاکنون میسر 
نشده و در صورت ادامه این وضعیت ، فاجعه انسانی و بشری 

در یمن تشدید می گردد .
معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: ما از سازمان ملل انتظار 
داریم از همه ظرفیت و امکانات خود برای توقف فوری جنگ 

و ارسال کمک های انسا ن دوستانه استفاده کند.
 در این رایزنی خانم والری آموس نیز ضمن قدردانی از اهتمام 
جمهوری اسالمی ایران به ابعاد  انسانی و بشری بحران یمن 
اوضاع انس��انی این کشور را بس��یار اس��فناک توصیف و بر 
ضرورت فوری ارس��ال کمک های انسان دوس��تانه به مردم 

یمن تاکید کرد . 

دادستان کل کشور با بیان اینکه دل بستن به رفع تحریم ها 
برای اینکه گره از مشکالت مردم بازکند نگاهی خوشبینانه و 
غلط است، گفت: آنچه ملت را نجات می دهد اجرای اقتصاد 

مقاومتی است.
 رئیسی دادستان کل کشور با بیان اینکه شما ممکن است در 
جامعه مبتنی بر دین، احزاب و دسته های مختلفی را ببینید 
تصریح کرد: سمت و س��وی همه احزاب و دس��ته ها باید در 

راستای اصل حرکت نظام باشد.
وی افزود: دش��منان همواره پس از انقالب تالش کردند که 
نظام اسالمی تاس��یس و تثبیت نش��ود؛ اما امروز ملت ها به 

برکت این انقالب بیدار شده اند.
دادستان کل کشور با تشریح گفتمان والیت اظهار کرد: این 
گفتمان بر اصول پافشاری می کند و اساس آن پیوند معنویت 

و سیاست است.
حجت االس��الم رئیس��ی ادامه داد: در این گفتم��ان اقتصاد 
مقاومتی به جای اقتصاد وابسته و دشمن شناسی و مقاومت 

در راه هدف به جای وادادگی است.
 عضو مجل��س خب��رگان رهبری تاکی��د کرد: ای��ن گفتمان

 می خواهد هم دنیا و هم آخرت تامین شود؛ نه اینکه فقط به 
این عالم فکر کنیم. امروز عالم مدعی تمدن است اما مدنیت 

آن مبتنی بر جاهلیت مدرن است.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه گفتمان والیت را کامال 
در خط امام مشاهده می کنیم، خاطرنشان کرد: امروز بهترین 
مفسر خط امام»ره« جانش��ین آن یعنی مقام معظم رهبری 

است.
 حج��ت االس��الم رئیس��ی اف��زود: ام��ام هم��واره تاکید بر 
دشمن شناسی، کینه بر اس��تکبار و واقعی نگاه کردن به رای 
 مردم داش��تند و هیچ��گاه رای مردم را س��مبلیک و فانتزی

 نمی دانس��تند.وی گفت: امروز گفتم��ان والیت عنوان یک 
گفتمان غالب باید در همه الیه های اجتماعی و همه سطوح  

وجود داشته باشد.

س��خنگو و رییس مرکزدیپلماسی وزارت امورخارجه 
در دیدار با میهمانان همایش اتحادیه زنان مس��لمان 
ضمن اشاره به مسایل مشترک جهان اسالم بر اهمیت 
ونقش زنان در کمک به حل مشکالت جوامع اسالمی 

تاکید کرد.
 مرضی��ه افخم س��خنگو و ریی��س مرکزدیپلماس��ی

 وزارت امورخارجه روزگذشته با جمعی از میهمانان 
ش��رکت کننده در همای��ش اتحادیه زنان مس��لمان 

دیدار کرد.
در این نشس��ت که در فضایی صمیمانه برگزار ش��د، 
افخم ضمن اشاره به مسایل مشترک جهان اسالم بر 
اهمیت و نقش زنان در کمک به حل مشکالت جوامع 

اسالمی تاکید کرد.
میهمانان این نشس��ت نیز هرکدام بطور جداگانه به 
بیان دیدگاه ه��ا و نظرات خود درخصوص اس��تفاده 
از الگوهای رفتاری اس��الم برای تعالی جوامع بشری 
پرداختند. ش��رکت کنندگان این دیداربا اش��اره به 
نقش زن مس��لمان در پ��رورش و هدای��ت فرزندان 
شایسته، فضایل زندگی بانوی دوعالم حضرت فاطمه 
زهرا»س«را الگویی مناسب برای نجات جامعه  مدرن 

از آفات زمانه و امروزی توصیف کردند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت میهمانانی از کش��ورهای یونان، 
ترکیه، س��نگال، لبنان و عمان در این نشست حضور 

داشتند.
پیش از این نشست نیز رییس مرکز دیپلماسی وزارت 
خارجه با خانم س��یدبه وزیر مشاور ریاست جمهوری 
 س��نگال در امور خانواده و حقوق بش��ر مالقات کرد. 
افخم دراین دیدار بااشاره به روابط خوب و روبه رشد 
دو کشور به ارایه توضیحاتی درمورد وضعیت زنان در 
 ایران پرداخت که مورد توجه وزیر سنگالی قرار گرفت.
وزیر مشاور سنگال نیز ضمن تشکر از میهمان نوازی 
دولت و ملت ایران ضمن ابراز شگفتی و خرسندی از 
وضعیت خوب زنان و پیش��رفت ه��ای علمی آنان در 
کشور، به عنوان اولین زن سنگالی که در رقابت های 
ریاست جمهوری شرکت داش��ته، بر نقش موثر زنان 

در پیشبرد فعالیتهای سیاسی اجتماعی تاکید نمود.

دل بستن به رفع تحريم ها اشتباه است

 »اس۳۰۰« حمله به ايران را
 غیرممکن می سازد

     

 واکنش وزارت خارجه به خبر همکاری
 ايران و اسرائیل

هشدار درباره فاجعه انسانی دريمن

 زنان نقش مهمی در حل مشکالت جوامع
 اسالمی دارند

 هفته نامه »دیلی بیس��ت« در گزارش��ی نوشت که س��امانه موشکی 
»اس ۳۰۰« انجام تقریبا هر حمله ای را به ایران غیرممکن می کند.

هفته نامه آمریکایی دیلی بیست در گزارش��ی نوشت که در صورتی 
که ایران به س��امانه موشکی »اس ۳۰۰« دس��ت یابد، انجام هرگونه 
حمله به این کشور تقریبا غیرممکن می شود.در گزارش دیلی بیست 
 آمده اس��ت: »تنها جت های جنگن��ده رادارگریز مانن��د مدل های

 »بی ۲ اسپریت« به طور معمول در نیروی هوایی آمریکا مورد استفاده 
قرار می گیرند که هر کدام ۲۲ میلی��ون دالر هزینه دارند و به همراه 
مدل »اف ۲۲« تنها جت های جنگنده ای هستند که در فضای تحت 
محافظت س��امانه موش��کی اس ۳۰۰ می توانند به پرواز خود ادامه 
دهند.«در ادامه گزارش دیلی بیست با اشاره به این که سامانه موشکی 
اس ۳۰۰ متحرک است، بیان می شود که حتی خلبان های آمریکایی 
 هم نمی دانن��د به طور دقی��ق در کجا با موش��ک های این س��امانه

 رو به رو می ش��وند.یکی از مقام های ارش��د وزارت دفاع آمریکا که 
 نخواس��ت نامش فاش ش��ود، گفت که اگر ایران به س��امانه موشکی

 اس۳۰۰ دست یابد، می تواند نقشه جنگ را تغییر دهد؛ زیرا هیچ یک 
از هواپیماهای موجود تمایلی ندارند که به این سامانه موشکی نزدیک 
شوند.»والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه اخیرا ممنوعیت فروش 
س��امانه موش��کی اس ۳۰۰ را علیه ایران لغو کرد که با واکنش های 

شدید مقام های آمریکا و اسراییل رو به رو شد.
مقام های اس��راییلی ادعا می کنند که ایران در صورت دس��تیابی به 
سامانه موش��کی اس۳۰۰ تالش می کند از تاسیسات هسته ای خود 

دفاع کند.

ی��ک مق��ام مس��وول در وزارت ام��ور خارج��ه درخصوص خبر منتش��ر ش��ده             
درخبرگزاری رویترز مبنی بر همکاری ایران و رژیم صهیونیس��تی در جلس��ات 

سازمان منع جامع آزمایش های هسته ای توضیحاتی ارائه کرد.
 وی تصریح کرد: جمهوری اس��المی ای��ران در جلس��ات بین المللی به خصوص 
نشس��ت های تخصصی و فنی جلسات س��ازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به 
آن، با هدف پیگیری منافع ملی خود، حضور و مشارکت فعال دارد و حضور هیچ 
شرکت کننده دیگری در یک جلسه بین المللی، علتی برای عقب نشینی یا مانعی 

برای حضور فعال نداشتن کشورمان در نشست های بین المللی نبوده است.
این مقام مسوول افزود: حضور و مشارکت فعال جمهوری اسالمی ایران در همه 
جلسات بین المللی و نشست های فنی مرتبط با آن، برای تامین منافع ملی کشور 
صورت می گیرد و به هیچ وجه به معنای همکاری یا تایید سایر شرکت کنندگان 

تلقی و تفسیر نمی شود.
وی گفت: بر همین اس��اس خبرسازی خبرنگار رویترز مس��تقر در سرزمین های 
اشغالی در مورد مشارکت کشورمان در جلسات سازمان منع جامع آزمایش های 
 هس��ته ای، نماد بارز تحریف واقعیت ها و اقدامی غیرمعمول و غیرحرفه ای است 
که از اساس صحت ندارد. این مقام مسوول افزود: در این جلسه بین المللی که شش 
ماه پیش با حضور بیش از ۳۶۴ دانش��مند و متخصص برتر جهانی از بیش از ۵۳ 
کشور دنیا در اردن برگزار شد، نمایندگان کشورها ازجمله نمایندگان جمهوری 
اس��المی ایران با حفظ مواضع اصولی و سیاس��ی خود، طبق روی��ه معمول همه 
سازمان های بین المللی، برای تامین اهداف ملی کشورمان، در مباحث فنی شرکت 
 کردند و خبرسازی های مغرضانه رژیم صهیونیس��تی و حامیان آن هیچ تاثیری
  در برنام��ه مش��ارکت هدفمن��د و مبتنی ب��ر منافع مل��ی کش��ورمان نخواهد

 داشت.



یادداشت
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ممنوعیت عرضه سه محصول غذایی در بوفه مدارس 
مدیر دفتر س��امت و تندرس��تی وزارت آموزش و پرورش از ممنوع ش��دن 
 عرضه سوس��یس و کالباس و نوش��ابه در بوفه مدارس و همچنین تاکیدهای 
صورت گرفت��ه در این زمینه خبر داد و گفت: در هفته س��امت برای معلمان 
مدارس و دانش آموزان برگزاری کارگاه های آموزشی در نظر گرفته شده است.
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بیش از چهار هزار خانه تاریخی در استان اصفهان وجود 
دارد؛ و این در حالی است که با تزریق قطره چکانی اعتبار، 
احیا و نگهداری این خانه ها بسیار سخت و حتی نا ممکن 

شده است. 
 اس��تان اصفهان با برخورداری از پیشینه چند هزار ساله 
تاریخی و پراکندگی وسیع آثار و ابنیه باستانی و جاذبه های 
طبیعی در تمام نقاط اس��تان یک��ی از قطب های میراث 
فرهنگی و گردشگری کشور و همچنین وجود هنرمندان 
و صنعتگران برجس��ته در قامت یکی از مراکز فنی و هنر 

ایران خود را معرفی کرده است.
طب��ق آم��ار ارائ��ه ش��ده از س��وی مس��ووالن، در حال 
 حاضر ح��دود ۲۰ هزار اث��ر تاریخی در اس��تان اصفهان 
وج��ود دارد که ب��ا توجه ب��ه تنوع و وس��عت ای��ن آثار 
حف��ظ، حراس��ت و حفاظ��ت از ای��ن آث��ار از عه��ده 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، گردش��گری و صنای��ع 
دس��تی اس��تان اصفهان خ��ارج اس��ت و در ای��ن میان 
مجموعه ه��ای  و  تاریخ��ی  ابنی��ه   نج��ات  ب��رای 
 فرهنگ��ی و تاریخ��ی ب��ا ارزش بای��د تمام مل��ت ایران 

دست به دست هم دهند.
اغلب خانه های تاریخی اصفهان متروک و خالی 

از سکنه هستند
احیای خانه های تاریخی اس��تان اصفهان ک��ه با جامعه 
 آماری بیش از چه��ار هزار خان��ه باید م��ورد توجه ویژه

 ق��رار گی��رد و در ای��ن راس��تا س��ید احم��د عطای��ی، 
ی��ک فع��ال می��راث فرهنگ��ی در اس��تان اصفه��ان با 
اش��اره به وجود حدود یک ه��زار خان��ه تاریخی متعلق 
 ب��ه دوران صفویه، زندی��ه، قاجاریه و برخ��ی نیز پهلوی 
خانه ه��ای  ای��ن  آزادس��ازی  و  خری��د  گف��ت: 
تاریخ��ی یک��ی از مش��کات اصل��ی پی��ش روی 
 س��ازمان می��راث فرهنگ��ی اس��ت؛ چ��را ک��ه ای��ن 
خانه ه��ا در مالکیت اش��خاص حقیقی بوده و بیش��تر از 
 طریق ارث به آنها رس��یده و خانه هایی هستند که بیش 
 از بیس��ت نف��ر مال��ک دارند ک��ه ب��ه علت ع��دم توافق

  بین آنها در مورد نگهداری و سکونت اغلب خالی از سکنه و 
متروک هستند.

 به گفت��ه وی و بن��ا بر اع��ام همس��ایگان بس��یاری از
 خانه  های تاریخی اصفهان، این خانه ها محل رفت و آمد 
افراد ناباب و معتاد ش��ده که این افراد بس��یاری از اشیاء 
 و درب و پنجر ه ه��ای ای��ن خانه ها را به س��رقت برده و یا 

سوزانده اند.

این فع��ال میراث فرهنگی اس��تان اصفهان ب��ا تاکید بر 
اینک��ه بس��یاری از مال��کان خانه ه��ای تاریخ��ی توان 
 مالی نگه��داری از خانه ه��ای تاریخ��ی را نی��ز ندارند، 
افزود:  برخ��ی از ای��ن خانه ها نی��ز امکانات م��ورد نیاز 
زندگی های امروزی را ندارند و بر این اساس کسی تمایل 

به زندگی در این خانه ها را ندارد.
ثبت ملی خانه ه�ای تاریخی اختی�ارات را از 

مالکان می گیرد
وی همچنین به عدم رس��یدگی مناسب سازمان میراث 
فرهنگی به وضعی��ت خانه های تاریخی اصفهان اش��اره 
ک��رد و ادام��ه داد: در این راس��تا بای��د یادآور ش��وم که 
س��ازمان میراث فرهنگی نیز اجازه تخریب و نوس��ازی 
 را ب��ه مال��کان ای��ن خانه ه��ا نمی ده��د و با ثب��ت ملی
  کردن این خانه ها اجازه خرید و ف��روش آنها را از مالکان

 می گیرد.
عطای��ی ب��ه باتکلیفی 
خانه ه��ای  مال��کان 
تاریخ��ی و همچنی��ن 
سازمان میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنای��ع 
خص��وص  در  دس��تی 
نگه��داری از خانه ه��ای 
تاریخی اصفهان اش��اره 
کرد و ادام��ه داد: در این 
 راس��تا ض��روری اس��ت 
که کمیسیون تخصصی 
می��راث  س��ازمان  در 
فرهنگی برای ساماندهی 
این خانه های تاریخی که 
عموما با متراژ های باال نیز 

هستند تشکیل شود.
وی ع��دم وج��ود اعتب��ار کاف��ی در س��ازمان می��راث 
فرهنگی و گردش��گری برای خرید خانه ه��ای تاریخی 
 را نیز از دیگر مش��کات موجود می دانس��ت و ادامه داد:
  در این راستا بهترین راهکار برای ساماندهی و بهره برداری
 از ای��ن خانه ه��ا ورود بخ��ش خصوص��ی اس��ت و 
 با س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی می توان ب��ه تداوم 

منازل تاریخی اصفهان امید داشت.
این فعال میراث فرهنگی که معتقد اس��ت بس��یاری از 
خانه های تاریخی اس��تان اصفهان در محات ش��هرها 
 ق��رار دارد و از ای��ن رو ب��ا س��اماندهی آنه��ا می ت��وان

 بهترین بهره برداری را در راس��تای انج��ام فعالیت های 
فرهنگ��ی، گردش��گری و آموزش��ی در ای��ن خانه ه��ا 
داش��ته باش��یم، افزود: بر این اساس پیش��نهاد می شود 

ب��ه کس��انی ک��ه ب��رای احی��ا و نگه��داری خانه های 
 تاریخ��ی اصفه��ان گام ب��ر می دارن��د تس��هیاتی

 ارایه شود.
تخصیص کمک بالعوض به تعمیر و مرمت آثار 

فرهنگی تاریخی برای مالکین
وی تخصیص کمک باعوض برای تعمی��ر و مرمت آثار 
فرهنگ��ی تاریخی برای مالکی��ن را نیز از دیگ��ر الزامات 
حفظ و احیای بناهای تاریخی اس��تان اصفهان دانست 
و ادامه داد : اعط��ای وام کم بهره جه��ت تغییر کاربری 
بنا و کس��ب درآمد و به ویژه تبدیل این بناه��ا به مراکز 
خدمات توریس��تی و اعطای امتیاز ف��روش بلیت برای 
 بازدید از برخی از خانه های تاریخی اصفهان نیز می تواند

 اقدام موثری در این راستا باشد.
عطایی، ال��زام ارگان های دولت��ی مبنی بر اس��تفاده از 
بناهای تاریخی جهت کاربری های مرتبط را نیز از دیگر 
پیش��نهادات ارایه شده در راس��تای حفظ ابنیه تاریخی 
اس��تان اصفهان دانس��ت، و اظهار کرد: تشکیل کمیته 
تشخیص آثار جهت حفظ و نگهداری آثار درجه یک، دو 
و سه آزادس��ازی درجه۴ و ۵ نیز در استان اصفهان امری 

الزم االجراست.
تنها 3۰ درصد از خانه ه�ای تاریخی اصفهان 

ساماندهی شده اند
فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اس��تان اصفهان نیز با اش��اره به تشکیل 
صندوق احیای ابنیه تاریخی استان اصفهان اظهار کرد: 
در سال ۹۳ اعتبارات مناسبی برای احیای این خانه های 
تاریخی تخصیص یافت که درس��ال جاری نیز اعتباری 
بیش از اعتبار س��ال گذش��ته به این صندوق تخصیص 

خواهد یافت.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ۲۰ ت��ا ۳۰ درص��د از خان��ه های 
تاریخ��ی اس��تان اصفه��ان توس��ط دول��ت و بخ��ش 
خصوصی به ص��ورت مش��ارکتی احیا و تغیی��ر کاربری 
داده اند، گفت: در ح��ال حاضر بیش از چه��ار هزار خانه 
تاریخی در س��طح اس��تان اصفهان وجود دارد که برای 
 احی��ا و نگه��داری نیازمن��د فعالیت بخ��ش خصوصی

 است.
 مدی��رکل س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، گردش��گری 
و صنای��ع دس��تی اس��تان اصفه��ان ب��ا بی��ان اینک��ه 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی از طری��ق مزای��ده خانه ها 
و دیگ��ر ابنی��ه تاریخ��ی اس��تان اصفه��ان را ب��رای 
 نگه��داری و تغیی��ر کارب��ری ب��ه مزای��ده می گ��ذارد، 
ادام��ه داد: ط��ی س��ال های گذش��ته ۲۰ خان��ه و 
 حم��ام تاریخ��ی در اس��تان اصفه��ان س��اماندهی

 شده اند.

تزریق قطره چکانی اعتبارات در رِگ خانه های تاریخی 

نفس های به شمارش افتاده!

یادداشت

 ایجاد ۱۰۰ کیلومتر مسیر ویژه
 دوچرخه در سال جاري

 مدی��ر مطالع��ات و برنام��ه ری��زي معاون��ت حم��ل و نق��ل و
 ترافیک ش��هرداري اصفهان اظهار داش��ت: در س��ال جاري ایجاد 
صدکیلومتر مس��یر ویژه دوچرخه در دس��تور کار ش��هرداري قرار 
دارد. هادی کریمی گفت: در ش��وراي سیاس��ت گذاري ش��هرداري 
احداث صد کیلومتر مس��یر ویژه دوچرخه در سال جاري به تصویب 
رس��یده اس��ت. وي افزود: نحوه اجراي ای��ن طرح در اردیبهش��ت 
 م��اه در کمیته هاي فني مناطق مورد بررس��ي ق��رار خواهد گرفت.
 مدیر مطالعات و برنامه ریزي معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري 
اصفهان تصریح کرد: البته بیش��ترین تمرکز ش��هرداري براي ایجاد 
مس��یرهاي دوچرخ��ه در مناطق مرکزي اس��ت تا حج��م ترافیک 
در این مح��دوده کاهش یاب��د. کریمي با اش��اره به اینکه در س��ال 
گذش��ته ۶۳ کیلومتر از مس��یرهاي موجود دوچرخه بهسازي شده 
اس��ت، اظهار داش��ت: بر اس��اس برنامه ریزی های انجام شده قرار 
اس��ت، مس��یرهای ویژه تردد دوچرخه به یکدیگر متصل شود. وی 
 با تاکید بر اینکه در گذش��ته ۱۵ درصد از س��هم حمل و نقل ش��هر

 بر عهده دوچرخه بوده؛ اما اکنون این سهم به کمتر از ۵ درصد کاهش 
یافته است، ادامه داد: در این راستا شهرداری در نظر دارد با احداث و 
توسعه مسیرهاي ویژه دوچرخه سواري در تمام مناطق اصفهان سهم 

دوچرخه را در حمل و نقل شهر افزایش دهد. 

 اعطای وام کم بهره به متقاضیان 
ساخت اماکن گردشگری 

به متقاضیان س��اخت تاسیس��ات و اماکن گردش��گری وام کم بهره 
اعطا می ش��ود. معاون ریی��س جمه��ور و رییس س��ازمان میراث 
 فرهنگی ، صنایع دس��تی وگردش��گری اع��ام کرد: به کس��انی که
  زیر س��اخت ها ی گردش��گری نظی��ر هت��ل راه ان��دازی کنند وام
 ۱۶ درصد صندوق توس��عه ملی اعطا می ش��ود .مس��عود سلطانی 
 فر با بیان اینکه س��هم ای��ران از درآمد گردش��گری س��االنه حدود
 شش ونیم میلیارد دالر اس��ت، گفت: برای افزایش این درآمد باید از 
سرمایه های بخش خصوصی برای توسعه صنعت و گردشگری بیشتر 

استفاده کرد. 

مجوز استخدام ۵ هزار معلم 
صادر شد

وزی��ر آم��وزش و پ��رورش از اس��تخدام ه��زار معل��م و مربی پیش 
 دبس��تانی خب��ر داد. علی اصغ��ر فانی گف��ت: س��ازمان مدیریت و
 برنامه ریزی مجوز استخدام این معلمان و مربیان پیش دبستانی را 
صادر کرده اس��ت. وی با بیان اینکه معلمان و مربیان پیش دبستانی 
 پس از ش��رکت در آزمون اس��تخدامی که ت��ا دو ماه آین��ده برگزار 
می شود، افزود: اولویت استخدام با مربیان پیش دبستانی است. فاني 
به  پرداخت مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش اشاره و تصریح 
کرد: تا پایان نیمه اول امسال همه مطالبات آنها پرداخت خواهد شد. 
وزیر آموزش و پرورش همچنین از اجرایی شدن سند تحول بنیادین 

نظام آموزش و پرورش در سال ۹۴ خبر داد. 

 پلمپ 3۵ واحد صنفي
 متخلف در اصفهان

 مام��وران پلیس امنی��ت عمومي اس��تان اصفه��ان از ی��ک هزار و
 7۰۰ واحد صنفي طي 7۲ س��اعت گذش��ته بازدید کردن��د و تعداد 
۳۵ واحد متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات مربوطه پلمپ شدند. 
رییس پلیس امنیت عمومي اس��تان با اعام این خبر اظهار داشت: 
 در راس��تاي ارتقای امنی��ت اجتماعي و س��اماندهي صن��وف فاقد 
پروانه کس��ب، طرح نظارت و کنترل ب��ر اصناف در ش��هر اصفهان 
توس��ط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومي اجرا ش��د. سرهنگ 
 عاصم��ي گف��ت: مام��وران نظارت ب��ر اماک��ن عموم��ي پلیس در
 7۲ ساعت گذشته از یک هزار و7۰۰ واحد صنفي بازدید کردند. وي با 
اشاره به صدور ۶۶ اخطاریه به واحدهاي صنفي متخلف گفت: ۳۵ واحد 
صنفي متخلف نیز به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین 
و مقررات مربوطه پلمب شدند. رییس پلیس امنیت عمومي استان با 
اعام تداوم و تش��دید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلي و نظارتي 
پلیس، از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، 

موضوع را به مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ اطاع دهند.

 افزایش ۵۰ دستگاه اتوبوس 
در ناوگان اتوبوسراني 

معاون حم��ل و نق��ل و ترافیک ش��هرداري اصفهان اظهار داش��ت: 
اوایل اردیبهش��ت ماه ۵۰ دس��تگاه اتوب��وس جدید به ش��هرداري 
 اصفهان تحویل داده مي ش��ود. علیرضا صلواتي گفت: قرارداد خرید
 ۱7۰ دستگاه اتوبوس در سال گذشته با دو تولید کننده داخلي منعقد 
شده است. وي افزود: اوایل اردیبهشت ماه ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید 
به شهرداري اصفهان تحویل داده مي شود. وی تصریح کرد: امیدواریم 
هر دو ماه یکبار ۵۰ دس��تگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسراني اصفهان 
 افزوده ش��ود که بر این اساس تا پایان امس��ال هر روز یک اتوبوس نو
 به شهر اصفهان اضافه مي شود. صلواتي با اشاره به اینکه افزایش سهم 
جابه جایي مسافر از طریق اتوبوس را در دستور کار داریم، اظهار داشت: 
با افزودن اتوبوس هاي جدید به ناوگان اتوبوسراني سهم جابه جایي 

مسافر از ۱۸ به ۲۰ درصد افزایش مي یابد. 

اخبار کوتاه
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چهارمین نمایشگاه گل و گیاه دارویی در  اصفهان 

س:  ایمنا
]عک

سرهنگ کریمی خبر داد؛

برخورد پلیس با اجاره قلیان در حاشیه زاینده رود 
معاون وزارت بهداشت گفت؛

تقلب در تولید محصوالت ارگانیک 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظام��ی اصفهان از اجرای طرح 
برخورد با اج��اره قلیان و اس��تعمال آن در حاش��یه رودخانه 
زاینده رود و دس��تگیری تعدادی از افراد اج��اره دهنده قلیان 
به دختران و پسران جوان خبر داد. سرهنگ جهانگیر کریمی 
اظهار داش��ت: اغلب طرح ه��ا و برنامه های پلیس براس��اس 
مطالبات مردمی انجام می شود. وی برخورد قاطعانه با موضوع 
استعمال قلیان در اطراف حاشیه زاینده رود و پل های تاریخی 
شهر اصفهان را از جمله مطالبات شهروندانی اصفهانی برشمرد 
و افزود: کشیدن قلیان در حاش��یه زاینده رود عاوه بر آلوده 
کردن ه��وا و محیط برای مردم��ی که به قصد تف��رج به کنار 
رودخانه آمده بودند، چهره شهر را در منظر گردشگران زشت 
و ناپسند نشان می دهد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
اس��تان اصفهان پلیس مرکز استان هم با اش��اره به ماده یک 
آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 

در اماکن عموم��ی تاکید کرد: بر این اس��اس نیروی انتظامی 
استان این موضوع را در طرح های انتظامی خود قرار داد. وی 
 ادامه داد: نی��روی انتظامی با بکارگیری تی��م های ویژه ای به 
جمع آوری قلیان ها از حاشیه زاینده رود، پارک ساحلی ناژوان 
و اطراف پل های تاریخی س��ی و س��ه پل و خواجو پرداخت. 
سرهنگ کریمی اظهار داشت: در این طرح تعدادی از کسانی 
که اقدام به فروش قلیان به دختران و پسران جوان می کردند 
دستگیر و تمامی قلیان های آنها جمع آوری و توقیف شدند. 
وی اضافه کرد: این  قلیان ها آلوده و تنباکوهای مورد استفاده 
نیز غیر مجاز و غیر بهداش��تی بودند.وی با اش��اره به مضرات 
اجتماعی کشیدن قلیان اظهار داشت: گزارش ها و تحقیقات 
صورت گرفته نشان می دهد که مصرف قلیان مقدمه ای برای 
دور هم جمع شدن افراد تبهکار و خافکار و زمینه ای برای به 

انحطاط کشیده شدن دختران و پسران نوجوان است.

 محص��والت ارگانیک س��ود باالیی دارن��د، در نتیج��ه باعث
 می شود که تقلب در عرضه این قبیل محصوالت نیز باال باشد. 
علی اکبر سیاری از امکان تقلب در محصوالت غذایی و ارگانیک 
خبر داد وگفت: با توجه به سود باالیی که این محصوالت دارند، 

در نتیجه تقلب نیز در این قبیل محصوالت باال است.
وی با تاکید بر اینکه اگر عرض��ه محصوالت ارگانیک را کنترل 
نکنیم، ش��اهد تقلب در ای��ن قبیل محص��والت خواهیم بود، 
افزود: متاسفانه در کشور ما همه به دنبال سود هستند و تقلب 
در محصوالت ارگانیک نیز بس��یار سنگین اس��ت. سیاری در 
ادامه به اهمیت سامت غذا اش��اره کرد و گفت: ۲۰۰ بیماری 
به علت آلودگی مواد غذایی ایجاد می شود که ساده ترین آنها 

اسهال است.
مع��اون وزیر بهداش��ت با بیان اینک��ه س��االنه دو میلیون نفر 
در دنیا ب��ه عل��ت آلودگ��ی غذایی فوت م��ی کنن��د، تاکید 

ک��رد: هم��ه بای��د از س��امت محص��والت غذای��ی مراقبت 
کنن��د و آگاه باش��ند. وی به مص��رف باالی نمک در کش��ور 
 اش��اره کرد و ادامه داد: روزان��ه ۱۰ تا ۱۲ گ��رم نمک مصرف

 می کنیم که این میزان بایدپنج گرم باش��د. س��یاری با اعام 
 اینک��ه اس��تاندارد نان را اص��اح کرده ای��م؛ ولی هن��وز اجرا
 نشده اس��ت، گفت: در مورد پنیر هم این استانداردها اصاح 

شده است.
معاون وزیر بهداش��ت ب��ا اعام اینک��ه مواد غذای��ی صنعتی 
 نمک زیادی دارند، گفت: در ۳۲۰ گرم ن��ان که روزانه مصرف
 می کنیم پنج گرم نمک وجود دارد. همچنین به همراه پنیری 
که می خوریم دو گرم نمک وارد بدن ما می شود. سیاری با اعام 
 اینکه میزان استفاده اسید چرب ترانس در روغن های مصرفی

می بایست به حداقل ممکن برسد، اضافه کرد: شیرینی هایی که 
می خوریم، چربی باالیی دارند که باید اصاح شود.

دبی��ر ش��ورای هماهنگ��ی مب��ارزه ب��ا موادمخ��در اصفهان 
گف��ت: بی��ش از ۹۰ درصدزن��ان معت��اد اس��تان ب��رای 
درمان ب��ه مراکزدرمانی مراجع��ه نمی کنند و ای��ن درحالی 
 اس��ت که ۱۰درص��د از مراکزدرمانی کش��ور در این اس��تان 

قرار دارد.
 مصطف��ی ه��ادی زاده ب��ا اش��اره ب��ه کاه��ش رو به رش��د 
س��ن اعتی��اد در بین زن��ان کش��ور و به تب��ع آن در اس��تان 
اصفهان اظهار داش��ت: طی ۱۰ س��ال گذش��ته نرخ مصرف 
 م��واد مخ��در در بی��ن زن��ان از ۲/۵ ب��ه ۱۰ درص��د افزایش

 یافته است.
وی با اش��اره به افزایش مرگ و میز زنان و دخت��ران به دلیل 
اس��تفاده از انواع مواد مخدر طی سه سال گذش��ته گفت: بر 
اساس آخرین آمار ارائه شده در خصوص نرخ شیوع شناسی در 

کشور، استان اصفهان دارای رتبه ۱۹ است.
دبیر ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان 
میانگین درصد جمعیت کش��ور در خصوص ش��یوع اعتیاد را 

۲/۶۵ اعام کرد و افزود: این نرخ 
در استان اصفهان ۱/۹۱ درصد 

برآورد شده است.
 وی در ادامه با اش��اره به وجود 
بی��ش از ۱۰ درص��د از مراک��ز 
درمان��ی ت��رک اعتیاد کش��ور 
 در اس��تان اصفه��ان اظه��ار
 داش��ت: مراجعات معتادان و به 
ویژه زنان معتاد اس��تان به این 

مراکز بسیار ناچیز است.
۱۰ درصد از معتادان استان زن هستند

هادی زاده با بیان اینکه ۱۰ درصد از معتادان اس��تان اصفهان 

را زنان تش��کیل می دهند، 
افزود: ۹۰ درصد این زنان 
به دالی��ل مختل��ف برای 
درمان به این مراکز مراجعه 

نمی کنند.
  وی ب��اال ب��ودن می��زان
 انگ اجتماعی اعتیاد زنان 
نس��بت به مردان را یکی از 
دالیل مهم ع��دم مراجعه 
این اف��راد به مراکز درمانی اعتیاد در س��طح اس��تان اصفهان 
دانست و گفت: هزینه های باالی درمان اعتیاد نیز یکی دیگر 

از دالیل مهم عدم مراجعه زنان معتاد به مراکز درمانی است.

 دبی��ر ش��ورای هماهنگ��ی مبارزه ب��ا م��واد مخدر اس��تان
 اصفهان وابس��تگی بیش از حد زنان به خانواده را نیز از دیگر 
 دالیل ع��دم مراجعه زن��ان معتاد ب��ه مراکز درمانی دانس��ت 
و اف��زود: از آنجای��ی ک��ه دوران درم��ان اعتی��اد چن��د 
ماه ب��ه ط��ول می انجام��د، از ای��ن رو زن��ان طاق��ت دوری 
 از خان��واده را ندارن��د و کمت��ر نس��بت ب��ه ت��رک اعتی��اد

 اقدام می کنند.
وی اصلی تری��ن دلی��ل گرای��ش زنان ب��ه اعتیاد بر اس��اس 
پژوهش ه��ای انج��ام ش��ده را پیون��د و پیوس��ت عاطف��ی 
عنوان ک��رد و گفت: ب��ه جرات می ت��وان گفت: ص��د درصد 
 زن��ان معتاد ب��ه دلی��ل مش��کات عاطفی ب��ه م��واد مخدر 

گرایش یافته اند. 
هادی زاده تاکید کرد: خانواده ها باید نس��بت به احساس��ات 
و عواطف فرزن��دان و به وی��ژه دخت��ران توجه ویژه داش��ته 
 باش��ند تا آنها را از آس��یب های اجتماع��ی و به وی��ژه اعتیاد 

در امان نگهدارند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر اصفهان خبر داد؛ 

عدم مراجعه 9۰ درصد از زنان معتاد برای درمان 

به کسانی که برای 
احیا و نگهداری 

خانه های تاریخی 
اصفهان گام 
بر می دارند 
 تسهیالتی
 ارایه شود



 ثبت 27 هزار سیم کارتيادداشت
 به نام يک نفر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به 
برخورد با دارندگان سیم کارت های غیرمجازگفت: 15 هزار 
یا ۲۷ هزار سیم کارت به نام یک نفر ثبت شده و این یک تخلف 

مقرراتی است و ما با آن برخورد خواهیم کرد.
غالمرضا داداش زاده افزود: برخی افراد بیش از 1۰ سیم کارت 
در هر اپراتور دراختیار دارند و این تخلفی است که متاسفانه 
دردفاتر امورمشترکین اپراتورهای تلفن همراه صورت گرفته 
اس��ت. وی گفت: اس��امی افرادی که بیش از 1۰ سیم کارت 
در هر اپراتور دارند احصا شده اس��ت و از امروز با این افراد که 
اس��امی آنها در اختیار س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
 رادیویی است تماس گرفته می ش��ود و به آنها اطالع رسانی 
می شود که می توانند از میان سیم کارت های خود فقط 1۰ 

سیم کارت در هر اپراتور را انتخاب کنند.
برخورد جدی با افرادی که سیم کارت زيادی دارند

معاون نظارت و اعمال مقررات س��ازمان تنظی��م مقررات و 
ارتباطات رادیویی با اش��اره به اقدامات پس از اطالع رس��انی 
به صاحبان سیم کارت از طریق تماس تلفنی و پیامک افزود: 
هنوز زمان مشخصی برای قطع سیم کارت های اضافی افراد 
درنظر گرفته نشده اس��ت؛ اما این زمان نامحدود نخواهد بود 
و افراد بهتر است به اطالع رس��انی ها توجه کنند؛ چراکه در 

نهایت سیم کارت های اضافی آنها قطع خواهد شد.
داداش زاده در پاس��خ به این پرس��ش که این ساماندهی چه 
 زمانی به س��رانجام می رس��د، گفت: ما ه��ر دو هفته یک بار

جلس��ه ای داریم که نمایندگان همه اپراتورها در آن حضور 
 دارند و به تناس��ب رویدادهایی ک��ه در ای��ن دو هفته اتفاق 

می افتد تصمیم گیری صورت می گیرد.
وی درباره برخورد جدی با افرادی که تعداد زیادی سیم کارت 
در اختیار دارند، اف��زود: ما از ابتدا از خود اپراتورها خواس��ته 
ایم که به مسوولیتش��ان عمل کنند، داشتن سیم کارت زیاد 
یک تخلف مقرراتی اس��ت و تذکر و اخطار کتبی به اپراتورها 
داده ش��ده و در همین مدت س��یم کارت هایی که در موارد 
 غیرقانونی استفاده شده است با دستور سازمان تنظیم مقررات 

قطع شده اند.
داشتن بیشتر از 10 سیم کارت ممنوع

داداش زاده در زمینه برخورد با فروشندگان سیم کارت های 
غیرقانونی گفت: م��ا در این زمینه دو کار مه��م انجام دادیم؛ 
 نخست از چند ماه قبل، س��امانه اپراتورها مجوز ثبت بیش از

 1۰ س��یم کارت ب��رای هر نفر را ب��ه هیچ کس نم��ی دهد و 
ای��ن اق��دام در دفات��ر مش��ترکان اعم��ال می ش��ود؛ یعنی 
 یک بخش��ی از این مش��کل به ص��ورت سیس��تمی درحال 

حل شدن است.
وی بخش دوم اقدامات ص��ورت گرفته برای برخ��ورد با این 
موضوع را بسته شدن تعدادی از دفاتر مشترکان اپراتورهای 
تلفن همراه دانس��ت و افزود: در این مدت بی��ش از 3۰ دفتر 
مربوط به مش��ترکان اپراتورهای تلفن همراه تعطیل ش��ده 
 اس��ت و این برخ��ورد قانون��ی ما به ص��ورت م��داوم خواهد 

بود.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مخاطب 
قراردادن اپراتورها و اشاره به مصوبه 19۰ درباره جرایمی که 
برای این نوع تخلفات درنظر گرفته ش��ده است، گفت: برای 
 اپراتورها در ماه های گذش��ته جرایمی صادر ش��ده اس��ت و

 این اپراتورها باید بدانند که س��ازمان تنظیم مقررات درنظر 
دارد موضوع سیم کارت های غیرقانونی را سر و سامان بدهد 
 و دفاتر مش��ترکان باید تحت نظارت اپراتورها باشند و فروش

 سیم کارت ها باید در مسیر قانونی خود قرار داشته باشد.
داداش زاده درباره اپراتورهای متخل��ف افزود: همه اپراتورها 
تقریبا به یک شکل در این تخلف س��هیم بوده اند و ما تاکید 
داریم که آنها باید بر دفاتر امور مش��ترکین خ��ود دقت نظر 

بیشتری داشته باشند.
وی درباره جریمه درنظرگرفته شده برای اپراتورهای متخلف 
گفت: جریمه ها صادرش��ده و ب��ه اپراتورها نیز ابالغ ش��ده و 
 بخش عمده ای از نظارت ما اس��تفاده از این نوع ابزار اس��ت.

داداش زاده مبلغ جریمه های اپراتورهای تلفن همراه را بیش 
از چند میلیارد تومان عنوان کرد.

معاون نظارت و اعمال مقررات س��ازمان تنظی��م مقررات و 
 ارتباطات رادیوی��ی همچنین درباره طراحی س��امانه ای که 
به زودی از طریق سازمان تنظیم مقررات یا اپراتورها دراختیار 
مردم قرار می گیرد، افزود: در این سامانه هر فرد با واردکردن 
کدملی خود می تواند به راحتی تعداد س��یم کارت های خود 

را ببیند.

 راه اندازی سامانه رديابی دام زنده
 در سراسرکشور 

معاون توس��عه مدیریت و منابع سازمان دامپزش��کی کشور گفت: 
س��امانه ردیابی دام زنده و فراورده های خام دامی در سراسر کشور 
همزمان با هفته سالمت راه اندازی می شود.  خالد خداویردی اظهار 
داش��ت: س��امانه ردیابی دام زنده و فرآورده های خام دامی از سال 
گذشته در سه استان خوزس��تان، ایالم و قم به صورت پایلوت اجرا 
شد که در سال جاری همزمان با هفته سالمت در تمامی استان های 
کشور راه اندازی می شود.  وی ادامه داد: این سیستم با هدف کنترل 
حمل و نقل دام و جلوگیری از قاچاق و حمل غیر مجاز دام در کشور 
ایجاد ش��ده اس��ت که در این س��امانه برای هر دام در داخل کشور 
شناسنامه الکترونیکی با یک شماره شناسنامه منحصر به فرد ایجاد 
شده که با اس��تفاده از آن می توان در هر لحظه از محل دام آگاه شد. 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزش��کی کشور با اشاره 
به اینکه این سازمان در سال های گذش��ته در بحث ارائه خدمات به 
صورت الکترونیکی اقدامات خوبی انجام داده است، تصریح کرد: در 
حال حاضر 11 سامانه داریم که در قالب آن خدمات ارائه می کنیم.  
خداویردی، راه اندازی سامانه قرنطینه را یکی از خدمات الکترونیکی 
سازمان دامپزش��کی عنوان کرد و افزود: در قالب این سامانه تمامی 
مجوزهای صادر شده به صورت الکترونیکی صادر و مشخص می شود 
که هر محموله دامی از کجا بارگیری و در کجا تخلیه شد.  وی با اشاره 
به فعالیت ۶۰۷ کشتارگاه در سطح کش��ور، ادامه داد: در حدود ۴۰ 
درصد این کشتارگاه ها بخش حاکمیتی حضور دارند، در حالی که در 
تمامی کشورها بخش حاکمیتی در تمامی کشتارگاه ها حضور دارند؛ 
ولی در ایران به دلیل کمبود نیرو این امر محقق نشده است.  معاون 
توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزش��کی کشور، کمبود نیروی 

انسانی را یکی از مشکالت این سازمان برشمرد.

4
واگذاری ۱۸۷ شهرک صنعتی به بخش خصوصی

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعالم کرد : 1۸۷ شهرک صنعتی در 
کشور به بخش خصوصی واگذارشده است.  سیدمحمدعلی سید ابریشمی گفت: از مجموع ۷3۶ شهرک 
صنعتی بهره برداری شده حدود 3۲۰ شهرک صنعتی، شرایط واگذاری به بخش خصوصی را دارد که تا 

پایان سال گذشته 1۸۷ شهرک صنعتی به شرکت های خدماتی واگذار شده است.
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 در انواع تحریم علیه کش��ورها، تحریم اقتصادی به عنوان 
سخت ترین نوع تحریم معرفی ش��ده است چراکه شبکه 
 بانکی و عم��وم جامعه خصوصا بخ��ش بازرگانی و تجاری 

کشور مورد تحریم را درگیر می کند.
 تحریم های اعمال شده بر کش��ور ما در سال های اخیر از 
موضوعات چالش برانگیز و مهم بین المللی بوده که اغلب 
رس��انه ها از نگاه های مختلف به آن پرداخت��ه اند. در این 
گزارش سعی بر این اس��ت تا با ارائه اطالعاتی در خصوص 
تحریم های اقتصادی و انواع این تحریم ها علیه کشورمان، 
 تاثی��ر رفع تحریم ه��ای اقتص��ادی پس از تواف��ق نهایی

 هسته ای بررسی شود.
تحريم چیست؟

از منظر عمومی تحری��م تعاریف متنوع��ی دارد. برخی از 
مردم آن را به عدم ورود کاال به کش��ور تعبی��ر می کنند. 
برخی دیگر بسته شدن مس��یرهای صادرات؛ اما آنچه در 
تعاریف آکادمیک درباره تحریم آورده ش��ده است، اقدام 
برنامه ریزي شده یک یا چند دولت، از طریق محدود کردن 
مناسبات اقتصادي است که براي اعمال فشار بر کشوری با 

مقاصد مختلف سیاسي انجام می شود.
تاریخ��ی تری��ن تحری��م در دوران تب��ادالت اقتصادی، 
 تحریم پیامبر اس��الم حضرت محم��د»ص« و یارانش در 
شعب ابی طالب برای پیشگیری از گس��ترش دین مبین 
اس��الم بود که به س��بب افزایش ارتباط دولت ها در تاریخ 
معاصر جهان، تحریم های معروف در دوره کنونی به ظهور 
پیوسته است. کش��ورهایی چون کوبا، سوریه، عراق و کره 

شمالی مدت ها تحریم بوده اند.
با این حال برخی تحریم ها به لحاظ زمان و شرایط اعمال 
آن بسیار متمایز بودند. بزرگترین تحریم های تاریخ تحریم 
آلمان پس از جن��گ جهانی اول و تحریم گس��ترده ایران 

در س��ال ۲۰1۲ به بعد بوده اس��ت و حتی تحریم ایران را 
بزرگترین تحریم تاریخ بشر می دانند.

عمده تحریم ه��ا علیه ایران پس از وق��وع انقالب 5۷، بعد 
از اشغال س��فارت آمریکا در تهران ش��کل گرفت و در پی 
چالش بر سر برنامه هس��ته ای ایران شدت بیشتری یافت. 
برنامه اتمی ایران از سال ۸5 و به دنبال ارجاع پرونده این 
کش��ور از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، 
با تحریم های مختلفی مواجه شده است. تحریم های ایران 
را از نظ��ر تحریم کنن��دگان می توان به چهار دس��ته کلی 

تقسیم بندی کرد:
-   تحریم های چندجانبه همچون تحریم های ش��ورای 

امنیت سازمان ملل
-   تحریم های اتحادیه اروپا

-  تحریم های تک جانبه از سوی کشورهای مختلف؛ مانند 
ایاالت متحده

-    تحریم های کنگره آمریکا
 با هم��کاری ای��ن چهار گ��روه طی س��ال ه��ای مختلف

 تحریم های اقتصادی و غیر اقتصادی بر کشور ما تحمیل 
شد. اگرچه اعمال این تحریم ها در روند پیشرفت و تکامل 
 و رشد کش��ور ما در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی،

 بین الملل��ی و ... اثر چندانی نداش��ت؛ اما بخش��ی از این 
تحریم روابط بانکی با کشورهای دیگر را محدود کرده و در 
روند تبادالت تجاری و مالی کش��ور تاثیرات منفی برجای 

گذاشت.
شبکه بانکی پس از تحريم

فارغ از در نظر گرفت��ن این اثرات برای بررس��ی آینده در 
انتظار ش��بکه بانکی کش��ور در صورت تحریم ه��ا باید از 
دو زاویه به موضوع نگریس��ت؛ نگاه اول تاثیری اس��ت که 
 تغییرات ایجاد ش��ده در بخش واقعی اقتص��اد پس از لغو

راس در  و  غیرواقع��ی  بخ��ش  ب��ر  ه��ا  تحری��م    
آن ه��ا ش��بکه بانک��ی م��ی گ��ذارد. ن��گاه دوم نی��ز 
بای��د متوج��ه تاثی��رات مس��تقیمی باش��د که ش��بکه 
 بانک��ی از لغ��و محدودی��ت ه��ا و تحری��م ه��ا خواه��د 

پذیرفت.
واقعیت این اس��ت ک��ه به عل��ل مختلفی مانن��د کاهش 
ش��دید درآمدهای نفتی، عدم دسترس��ی به ارز حاصل از 
 فروش نفت، افزایش جهش��ی قیمت ارزها از جمله دالر و

محدودی��ت ه��ای موج��ود ب��ر س��ر راه انتق��ال ارز 
. در اوج دوران تحری��م  . حاص��ل از ص��ادرات و .
ه��ا، نی��از ب��ه نقدینگ��ی در بخ��ش واقع��ی اقتص��اد به 
 ش��دت افزای��ش یافته ب��ود و چش��م همه نیز به س��مت 

بانک ها بود.
بانک ها نیز برغم اینکه تمام ت��الش خود را برای پرداخت 
حداکثر تسهیالت ممکن انجام می دادند؛ اما باز هم به علل 
مختلفی ب��ا کمبود منابع مواجه بودن��د و در نتیجه بخش 
زیادی از منابع مورد نیاز در اختیار متقاضیان تس��هیالت 

قرار نمی گرفت.
با توجه به این شرایط می توان این گونه نتیجه گرفت که 
در صورت لغو تحریم ها و گش��ایش های تعریف ش��ده در 
مسیرهای تامین منابع مالی، افزایش درآمد نفت و تزریق 
منابع مالی به بخش واقعی از راه هایی غیر از شبکه بانکی، 
طبیعتا فش��ار بر بانک ها برای پرداخت تسهیالت کاهش 

پیدا خواهد کرد.
عالوه بر این با بهبود فضای کسب و کار، بازگشت رونق به 
تولید و رشد اقتصادی، تس��هیالت گیرندگانی که پیش از 
این توان بازپرداخت وام های دریافت کرده را نداش��تند، 
این امکان را می یابند تا معوقات را پرداخت کنند و همین 
مساله نیز به بهبود تراز تس��هیالت و منابع بانک ها کمک 

خواهد کرد.
از جنبه دیگر می توان به رفع محدودیت های مستقیمی 
اش��اره کرد که با لغ��و تحریم ها از دس��ت و پای ش��بکه 
بانکی کش��ور باز خواهد ش��د. یکی از مناب��ع قابل توجه 
 درآمدی برای بانک ها، گش��ایش ال سی های ارزی برای 
فعالیت های اقتصاد اس��ت. این کار طی سال های تحریم 
خصوصا سه سال اخیر تقریبا متوقف شده بود و جز در موارد 
 خاص، اغلب بانک های کشور امکان گشایش ال سی ارزی

 نداشتند.
 با رف��ع تحریم ها و برق��راری مجدد ارتباط میان ش��بکه 
 بانکی ایران و جهان، ال سی ارزی به عنوان منبع درآمد به 

بانک ها کمک خواهد کرد.
امکان تاس��یس یا افزایش شعب خارج از کش��ور از دیگر 
زمینه هایی است که در صورت لغو تحریم ها، شبکه بانکی 
کش��ورمان می تواند فعاالنه در آن نق��ش ایفا کند. چنین 
شعبی در جذب منابع، پرداخت تسهیالت با قیمت مناسب 
و تسهیل تبادالت ارزی بسیار مفید خواهند بود که نتیجه 

همه این ها افزایش درآمدها بانک ها است.

رفع تحريم ها و تاثیر گذاری بر سیستم بانکی کشور

خوب یا بد؟!

تمديد ضوابط صادرات 
شمش و محصوالت فوالدی

 درد کهنه 
پالک نشدن خودروها

گمرک ایران در بخش��نامه ای خطاب به ناظران، مدی��ران کل و مدیران گمرکات اجرایي 
مس��تقل ایران مهلت ضوابط صادرات ش��مش و انواع محصوالت فوالدي در س��ال 9۴ را 
تمدید کرد. در ابالغیه گمرک آمده است: به پیوست تصویرنامه شماره 93/۲1۰/۷1۷1۷ 
م��ورخ 93.1۲.۲۰ دفتر مق��ررات صادرات و واردات س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران با 
عنوان معاونت فن��ي و امور گمرکي مبني ب��ر ابقاي مفاد ضوابط مندرج در بخش��نامه ها 
و دس��تورالعمل هاي ابالغي جاري در س��ال 139۴ تا زمان ابالغ تغییرات جدید ارسال و 
اعالم مي دارد. همچنین حسب تصویر جوابیه استعالم ش��ماره 93/۲1۰/۷1۸35 مورخ 
93.1۲.۲۴ دفتر مذکور، مهلت زماني براي صادرات ان��واع محصوالت فوالدي مندرج در 
بخشنامه ردیف 13۶ س��ال 1393 که تا پایان سال جاري درج ش��ده نیز تا اطالع ثانوني 
از س��وي کلیه فعاالن اقتصادي از جمله واحدهاي تولیدي و تجار با رعایت سایر مقررات 
 و ضواب��ط مربوطه ب��دون اخذ مجوز صادرات��ي و با رعایت س��ایر مقررات بالمانع اس��ت. 
خواهشمند اس��ت دس��تور فرمایید ضمن اقدام الزم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 
مورخ ۸5.11.۲۰ به کلیه گم��رکات و واحدهاي تابعه ابالغ و بر ُحس��ن اجراي آن نظارت 

مستمر معمول نمایند.

در حال حاضر در بیشتر نمایندگی های خودرو، شاهد خودروهایی هستیم 
که چند روزی است در پارکینگ نمایندگی ها بالتکلیف مانده اند و مشتریان 

منتظر پالک شدن خودرو توسط پلیس راهور هستند.
داستان پالک نشدن خودروها در ماه های اول هر سال یک داستان تکراری 
و دردی کهنه است که باعث دردسر برای خریداران خودرو  و مردم می شود. 
هر ساله در ابتدای سال و در فروردین  شاهد اختالف هایی بین خودروسازان 
و پلیس راهنمایی و رانندگی هستیم. این اختالف ها اتفاقی تکراری است و 
امسال نیز تکرار شده است؛ اختالف هایی همچون نداشتن آپشن، تجهیزات 

ایمنی خودروها و…
این کشمکش ها گاهی چند هفته ای طول می کش��د و این موضوع باعث 
پالک نشدن خودروها توسط پلیس راهور می شود. پالک نشدن خودروها 
به طور معمول در ماه اول س��ال یا در بعضی از ماه های سال باعث می شود 
که خودروهای صفر کیلومتر در بازار کم ش��ود و این موضوع، گران شدن 

خودروهای صفر کیلومتر را در پی دارد.

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی، آمادگی کشورمان را برای ارائه 
آموزش فنی و حرفه ای به مربیان فنی و حرفه ای جمهوری 

آذربایجان و اعزام نیروی کار ایرانی به این کشور اعالم کرد.
عل��ی ربیع��ی در دی��دار ب��ا همت��ای آذربایجانی خ��ود با 
تش��ریح س��اختار و خدم��ات وزارت تع��اون، کارورف��اه 
اجتماعی به س��ازو کارنظام بیمه ای در کش��ورمان اش��اره 
کرد و گف��ت: ۸ درص��د تخت ه��ای بیمارس��تانی درایران 
متعلق به س��ازمان تامین اجتماعی اس��ت و این س��ازمان 
خدمات گس��ترده ای به کارگ��ران ارائه می ده��د. ربیعی با 
اش��اره به اجرای طرح بیم��ه همگانی برای ایرانی��ان اظهار 
 داش��ت: در این طرح هش��ت میلیون ایرانی بیمه ش��ده اند.
وی با ابراز خرس��ندی از توس��عه روابط ای��ران و جمهوری 
اذربایج��ان، ای��ن س��فر را فص��ل جدی��دی درهم��کاری 

ح��وزه کاروتامی��ن اجتماع��ی عن��وان ک��رد و آمادگ��ی 
کش��ورمان را ب��رای ارائ��ه آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای به 
مربی��ان فن��ی و حرف��ه ای آذربایج��ان و اع��زام نی��روی 
 کار ایران��ی ب��ه جمه��وری آذربایج��ان اع��الم ک��رد. 
وزیرتع��اون، کارورف��اه اجتماعی با اش��اره به اینک��ه ایران 
 عض��و هیات مدیره س��ازمان بی��ن المللی کار اس��ت گفت: 
می توانی��م با کش��ورهای همس��ایه همکاری ها را ش��کل 
دهیم. ربیع��ی اضافه ک��رد: درحوزه توانبخش��ی وخدمات 
 آموزش��ی ب��رای معل��والن م��ی توانی��م هم��کاری های
 گسترده ای را ایجاد کنیم ودرحوزه منطقه ای نیز می توانیم 
 همکاری های انس��ان دوس��تانه منطقه ای را تعریف کنیم.
اجتماع��ی  وتامی��ن  وزی��رکار  اف،  مس��لم   س��لیم 
جمه��وری آذربایجان نیز در این دیدار با تش��ریح س��اختار 
وزارت کار و تامین اجتماعی این کش��ور یادآورشد: پوشش 
 تامین اجتماعی به مردم از جمله وظایف این وزارتخانه است. 
وی اف��زود: ع��الوه بر ای��ن موضوع بهزیس��تی نیز توس��ط 
ای��ن وزارتخان��ه ص��ورت م��ی گی��رد ومراکز بهزیس��تی 
 در سراس��ر آذربایج��ان خدم��ات خ��ود را ب��ه م��ردم ارائه 
می دهن��د. وی گف��ت: خدم��ات بازتوانی معل��والن جوان 
 نی��ز از جمله خدم��ات ای��ن وزارتخان��ه به ش��مارمی رود. 
مسلم اف، در ادامه تنظیم بازار کار را از وظایف این وزارتخانه 
دانست و گفت: یکی اقدامات مهم ما درحوزه فقرزدایی به ویژه 

معلوالن، توانمند سازی آنان است.

 وزیر نیرو قرار گرفتن آب در دستور کار اهداف توسعه پایدار
به عنوان هسته یا کانون اصلی توسعه در بیانیه وزرای هفتمین 
اجالس شورای جهانی آب را نش��ان دقت و اعتبار این بیانیه 

عنوان کرد.
حمید چیت چیان در نشستی با عنوان »مدیریت منابع آب 
و توس��عه پایدار« که در حاش��یه هفتمین اجالس شورای 
جهانی آب برگزار شد، اظهار داش��ت: خوشحالم که موضوع 
مدیریت به هم پیوسته منابع آب به خوبی در بندهای مختلف 
بیانیه وزرا منعک��س و مورد تاکی��د قرار گرفته اس��ت. وی 
 افزود: قرار گرفتن آب در دس��تور کار اهداف توس��عه پایدار
 ۲۰15 ت��ا ۲۰3۰ به عنوان هس��ته یا کانون اصلی توس��عه، 
برجس��ته کردن اهمیت مدیریت به هم پیوسته منابع آب و 
ارتباط متوازن آن با غذا و ان��رژی به  عنوان مولفه های مهم و 

اثرگذار برای برآورد نیازهای روز افزون غذا و انرژی در راستای 
 دستیابی به توسعه پایدار در بند یک بیانیه مذکور آمده است. 
 وزیر نیرو تصریح کرد: در بند پنج  این بیانیه اهمیت مدیریت

 ب��ه ه��م پیوس��ته مناب��ع آب و مدیری��ت کارآم��د اراضی 
در س��طح حوض��ه آبری��ز ب��رای مدیری��ت و برنامه ری��زی 
پای��دار آب در بلندم��دت ک��ه منتج ب��ه افزای��ش آمادگی 
و انعطاف پذی��ری جه��ت مقابل��ه ب��ا بالیای طبیع��ی آبی 
ب��ا اس��تفاده از مدیری��ت منطق��ی س��امانه های طبیع��ی 
 و س��ازه های آب��ی ش��ده ب��ه روش��نی بیان ش��ده اس��ت. 
چیت چیان ادامه داد: بدون تردی��د اجالس های جهانی آب 
که برگ��زاری هفتمین آن را در کش��ور کره جنوبی ش��اهد 
هس��تیم، هم اکنون ب��ه مهمتری��ن و فراگیرتری��ن رویداد 
بین المللی درباره آب و مدیریت آن تبدیل ش��ده و پارادایم 
حاکم ب��ر نحوه س��ازماندهی و اج��رای آن به نحوی اس��ت 
که در طول هفت دوره برگ��زاری آن، توانس��ته انگیزه های 
مشارکت در آن را از باالترین س��طح سیاسی گرفته تا اقشار 
 مختل��ف و جوامع بوم��ی به نحو چش��مگیری ارتق��ا دهد. 
وی ادام��ه داد: از ای��ن نظر برگ��زاری اجالس ه��ای جهانی 
شورای جهانی آب فرصت بی نظیری را جهت تبیین اهمیت 
آب در دس��تیابی به اهداف توس��عه پایدار فراهم کرده است 
تا کلیه عوام��ل و عناصر اثرگ��ذار و تاثیرپذی��ر در مدیریت 
 آب ب��ه مبادله اف��کار، اندیش��ه ها، تجربیات و دان��ش اقدام 

کنند.

آب در دستور کار 1۵ ساله اهداف توسعه پايدار قرار گرفتآمادگی ايران برای اعزام نیروی کار به آذربايجان   

صعود 8 پله ای جايگاه فناوری 
اطالعات ايران 

رتبه ایران در گزارش جهانی فناوری اطالعات با ۸ پله 
صعود از 1۰۴ به 9۶ ارتقا یافت.

 جمه��وری اس��المی ای��ران از 5 س��ال گذش��ته 
ب��ا محوری��ت ات��اق بازرگان��ی ای��ران ب��ه عن��وان 
هم��کار مجم��ع جهان��ی اقتص��اد در گ��زارش 
 مذک��ور حض��ور م��ی یاب��د و م��ورد ارزیاب��ی قرار

 می گیرد.
رتبه ای��ران در س��ال ۲۰1۴ می��الدی از نظر قیمت 
مناس��ب فن��اوری اطالع��ات 11۸ ب��ود ک��ه در 
س��ال ۲۰15 به رتبه ۴۶ بهب��ود یافت. کش��ورمان 
در ش��اخص مهی��ا ب��ودن زیرس��اخت ها در س��ال 
۲۰1۴ در جای��گاه 1۰3 ق��رار داش��ت ام��ا در 
 س��ال گذش��ته میالدی ب��ه رتب��ه 9۷ دس��ت پیدا

 کرده است.
بنابر گزارش جهان��ی فناوری اطالع��ات، رتبه ایران 
 در س��ال ۲۰1۴ از نظ��ر کارب��رد ای��ن فن��اوری ها

111 محاسبه ش��ده بود که در سال ۲۰15 با 11 پله 
بهبود به1۰۰ رس��یده است. رتبه کش��ورمان از نظر 
استفاده دولت از فناوری های اطالعات طی سال های 
۲۰15 تا ۲۰15 میالدی از 91 به 1۰9 افت پیداکرده 
است. رتبه استفاده کسب و کارها از فناوری اطالعات 
 نیز تغییری نکرده و در س��ال ۲۰15 همچنان 1۲9 

است.
بنابر گزارش جهانی فناوری اطالعات، رتبه کشورمان 
در ش��اخص تاثیرات اقتص��ادی فن��اوری اطالعات 
طی س��ال های ۲۰1۴ ت��ا ۲۰15 چهار پل��ه بهبود 
پیدا کرده و به11۰ رسیده اس��ت. رتبه ایران از نظر 
تاثیرات اجتماعی فناوری اطالعات افت پیدا کرده و 
 از1۰5 در سال ۲۰1۴ به 115 در سال ۲۰15 رسیده

 است.
 Global( گ��زارش جهان��ی فن��اوری اطالع��ات 
Information Technology Report( از 
سال ۲۰۰1 میالدی هرساله توس��ط مجمع جهانی 
اقتصاد و با هم��کاری دانش��گاه INSEAD تهیه و 
منتشر می شود. در این گزارش با استفاده از شاخص 
 Network Readiness( آمادگ��ی ش��بکه ای
Index( وضعیت فناوری اطالعات کشورهای جهان 

با یکدیگر مقایسه می شود.
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مفاد آرا 
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   1/115

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
فرزند  قادری  جمشید   93/09/26 مورخ   139360302015006959 شماره  رای   –  1
از پالک  به مساحت 288/19 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  ابراهیم نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2 - رای شماره 139360302015006976 مورخ 93/09/26 محمد کاظم نکوئی فرزند 
مترمربع   51/89 مساحت  به  ساختمان  یکباب  از  قسمتی  ششدانگ  به  نسبت  رضا 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
3 - رای شماره 139360302015006980 مورخ 93/09/26 طاهره کریم زاده ریزی 
فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 187/56 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
4 - رای شماره 139360302015007003 مورخ 93/09/29  محمد علی مهدیان ریزی 
از  فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 293/32 مترمربع مفروزی 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
شیرمحمدی  عباس   93/10/26 مورخ   139360302015007473 شماره  رای   -  5
از  مفروزی  مترمربع   191/24 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  باباشیخعلی 
پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی امیر قلی باقری.
6 - رای شماره 139360302015007489 مورخ 93/10/28 رمضانعلی قربانی ریزی 
به مساحت 143/02  یکبابخانه  از ششدانگ  به 4 دانگ مشاع  فرزند علی محمد نسبت 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015007490 مورخ 93/10/28 خیرالنساء رحیمی ریزی 
 143/02 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  عزیزاله  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015007502 مورخ 93/10/29  تقی قربانی ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   122/41 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  شش  به  نسبت  علی 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
اسکندری  رضا  محمد   93/10/29 مورخ   139360302015007503 شماره  رای   -  9
ریزی فرزند ابراهیم نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 167/42 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جعفری  زهره   93/10/29 مورخ   139360302015007504 شماره  رای   -  10
 167/42 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  مصطفی  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015007506 مورخ 93/10/29 محمد حسین زاده فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 388/57 مترمربع مفروزی از پالک 338- 
مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  بیستجان  در  واقع  اصلی 

رسمی عزیز اله علی بابایی بیستگانی.
12 - رای شماره 139360302015007507 مورخ 93/10/29 زهرا یعقوبی ریزی فرزند 
مترمربع   129/64 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت  مظاهر 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
13 - رای شماره 139360302015007508 مورخ 93/10/29  عبدالخلیل اسحقی ریزی 
 129/64 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ   3 به  نسبت  اله  حبیب  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015007509 مورخ 93/10/29 شهناز خبازی چالشتری 
مترمربع   59/89 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  خدارحم  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  صفری  سعید   93/10/29 مورخ   139360302015007511 شماره  رای   -  15
پالک  از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 91/44  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  خدارحم 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
16 - رای شماره 139360302015007512 مورخ 93/10/29  عباس لطفی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/39 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
17 - رای شماره 139360302015007514 مورخ 93/10/29 داریوش محمدی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   134/65 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  عبداله 
از  الواسطه خریداری شده  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  بیستجان  در  واقع  اصلی   -338

مالک رسمی حسن موذنی.
18 - رای شماره 139360302015007515 مورخ 93/10/29 حفیظ اله کریمی بهجت 
مترمربع   249/67 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  براتعلی  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی براتعلی کریمی.
19 - رای شماره 139360302015007516 مورخ 93/10/29  ایرج مدحی فرزند محمد 
رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148/81 مترمربع مفروزی از پالک 106- 
اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی محمد رضا مدحی ریزی.
سلمانیان  منوچهر   93/10/29 مورخ   139360302015007520 شماره  رای   -  20

ریزی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/12 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
اشیانی  رفیعی  ابراهیم  مورخ 93/10/29  رای شماره 139360302015007521   -  21
 198/59 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4 به  نسبت  عزیزاله  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
22 - رای شماره 139360302015007522 مورخ 93/10/29 عزیزاله رفیعی اشیانی 
 198/59 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  مرتضی  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
عسگری  علی  جواهر   93/10/29 مورخ   139360302015007524 شماره  رای   -  23
ریزی فرزند حسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 133/96 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
24 - رای شماره 139360302015007525 مورخ 93/10/29 حسینعلی غالم زاده ریزی 
 133/96 به مساحت  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  پنج  به  نسبت  رجبعلی  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

زمان  ایزدی  93/10/29  عصمت  مورخ   139360302015007526 شماره  رای   -  25
آبادی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 182/33 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
26 - رای شماره 139360302015007528 مورخ 93/10/29  جالل قدیمی چرمهینی 
فرزند کرمعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 156/47 مترمربع پالک 371/2 
واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی علی امینی چرمهینی.
ریزی  سلیمیان  عباس   93/10/29 مورخ   139360302015007530 شماره  رای   -  27
فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 156/17 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
28 - رای شماره 139360302015007531 مورخ 93/10/29 خیراله مهدی زاده جغدانی 
فرزند علی رضا نسبت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 258/85 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
29 - رای شماره 139360302015007532 مورخ 93/10/29  احمد رضا نکوئی ریزی 
فرزند خلیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 179/15 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
30 - رای شماره 139360302015007540 مورخ 93/10/30  محمد رستگاری فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   182/62 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  حسین 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جوادی  محمد   93/10/30 مورخ   139360302015007542 شماره  رای   -  31
فرزند رضاقلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75/34 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
32 - رای شماره 139360302015007543 مورخ 93/10/30 غالمرضا حمامی ریزی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148/08 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
33 - رای شماره 139360302015007544 مورخ 93/10/30 اصغر عزیزالهی ریزی 
فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 242/88 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
34 - رای شماره 139360302015007545 مورخ 93/10/30  نورعلی محمدی سرپیری 
فرزند مهرعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145/12 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ملک  عزیزی  مهرنوش   93/10/30 مورخ  رای شماره 139360302015007546   -  35
آبادی فرزند صفدر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141/92 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
36 - رای شماره 139360302015007547 مورخ 93/10/30  محمد تقی تقی پور نسبت 
اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   107/68 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015007548 مورخ 93/10/30 مجتبی بیگی ریزی فرزند 
مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150/24 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
38 - رای شماره 139360302015007549 مورخ 93/10/30 پروین بیگی ریزی فرزند 
قربانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150/24 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  پورکیان  امین   93/10/30 مورخ   139360302015007550 شماره  رای   -  39
مترمربع  به مساحت 173/42  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  هادی نسبت 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
40 - رای شماره 139360302015007551 مورخ 93/10/30 اکبر پورکیان فرزند هادی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/42 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
41 - رای شماره 139360302015007552 مورخ 93/10/30 فریدون بخشنده فر فرزند 
راه خدا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102/53 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  صفائی  محمد   93/10/30 مورخ   139360302015007553 شماره  رای   -  42
فرزند نوروزعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/68 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
43 - رای شماره 139360302015007554 مورخ 93/10/30 خدارحم سلیمیان ریزی 
 200/79 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  رضا  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015007555 مورخ 93/10/30  مریم ملکی ریزی فرزند 
اسداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200/79 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
45 - رای شماره 139360302015007556 مورخ 93/10/30  مهر انگیز سلیمیان ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   235/46 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  منیژه   93/10/30 مورخ   139360302015007557 شماره  رای   -  46
 266/08 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  حسین  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
47 - رای شماره 139360302015007558 مورخ 93/10/30  عباس سلیمیان ریزی 
 266/08 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  به  نسبت  علی  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  ملکی  مرتضی   93/10/30 مورخ   139360302015007559 شماره  رای   -  48
 138/78 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنج  به  نسبت  ابراهیم  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرد  ترابی  سهراب    93/10/30 مورخ   139360302015007560 شماره  رای   -  49

فرزند علی جان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/96 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
50 - رای شماره 139360302015007561 مورخ 93/10/30 امراله امینی فرزند مراد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 665/68 مترمربع مفروزی از پالک 375-اصلی 
واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی علی اکبر امینی.
فرزند  بذری  ایمان   93/10/30 مورخ   139360302015007562 شماره  رای   -  51
غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/69 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

ریزی  طوقانی  مسلم   93/10/30 مورخ   139360302015007563 شماره  رای   -  52
فرزند علی مردان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141/31 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
کله  مورخ 93/10/30 عوضعلی سلطانی  رای شماره 139360302015007564   -  53
مترمربع  به مساحت 469/38  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  بخشعلی  فرزند  مسلمانی 
مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی بخشعلی سلطانی کله مسلمانی.
54 - رای شماره 139360302015007565 مورخ 93/10/30 کرمعلی خانمحمدی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   142/27 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  حسین 
الواسطه خریداری  ثبت اصفهان مع  واقع در روستای خشوئیه بخش 9  262- اصلی 

شده از مالک رسمی حسین خانمحمدی.
55 - رای شماره 139360302015007566 مورخ 93/10/30  سید علی محمد صالح 
مترمربع   117/29 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  جانعلی  سید  فرزند  زاده 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی   -106 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
56 - رای شماره 139360302015007567 مورخ 93/10/30  فریدون رویان چرمهینی 
فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 796/44 مترمربع پالک 371/44 
واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی آقا علی ابراهیمی چرمهینی.
57 - رای شماره 139360302015007568 مورخ 93/10/30  عبدالرسول حاتمی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   191/40 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 زرین شهر بخش  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
58 - رای شماره 139360302015007569 مورخ 93/10/30 تقی ملک زاده قلعه قاسمی 
فرزند عوضعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 63/82 مترمربع مفروزی 
از پالک 111- اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان که خود مالک 

رسمی مشاعی می باشد.
59 - رای شماره 139360302015007570 مورخ 93/10/30  مرتضی صفائیان ریزی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 209/91 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حیدر صفوی ریزی.
60 - رای شماره 139360302015007571 مورخ 93/10/30  رمضانعلی حیدری ریزی 
فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127/83 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی قاسم حیدری ریزی.
فرزند  یادگار  رجبعلی   93/10/30 مورخ   139360302015007572 شماره  رای   -  61
پالک  از  مفروزی  مترمربع   144/97 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عباس 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عباس یادگاری ریزی.
62 - رای شماره 139360302015007573 مورخ 93/10/30  علی حاتمی ریزی فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 308/33 مترمربع 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی   -106 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
مومنی  فاطمه صغری   93/10/30 مورخ   139360302015007574 شماره  رای   -  63
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اله  نعمت  فرزند  ریزی 
308/33 مترمربع مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
64 - رای شماره 139360302015007575 مورخ 93/10/30 حسین علی صادقی ریزی 
فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/38 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علینقی ریزی.
گنجی  محمدرضا   93/10/30 مورخ   139360302015007576 شماره  رای   -  65
مترمربع   265/70 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  رضا  فرزند  چرمهینی 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  گنج  در  واقع  اصلی   -375 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالکریم امیری چرمهینی.
نوگورانی  محبی  اکرم   93/10/30 مورخ   139360302015007577 شماره  رای   -  66
به مساحت 524/90 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ 
از پالک 328- اصلی واقع در شهر باغشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی امیر شیروانی باغشاهی.
ریزی  خادمی  ابراهیم   93/10/30 مورخ   139360302015007578 شماره  رای   -  67
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 71/46 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی نجاریان ریزی. 
68 - رای شماره 139360302015007579 مورخ 93/10/30 فرهاد رامینه چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   509/14 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علمدار  فرزند 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  واقع در گنج  از پالک 375- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی کربالیی علی اکبر امینی چرمهینی.
69 - رای شماره 139360302015007580 مورخ 93/10/30  علیرضا بهشتیار فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   255/90 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  جعفر 
375- اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی کربالیی علی اکبر امینی چرمهینی.
ریزی  امامیان  رسول   93/10/30 مورخ   139360302015007581 شماره  رای   -  70
فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/89 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  قلعه قاسم بخش 9  آباد  پالک 111- اصلی واقع در حاجی 

خریداری شده از مالک رسمی محمد رحیم یوسفی ریزی.
ریزی  حاتمی  مرتضی   93/10/30 مورخ  رای شماره 139360302015007582   -  71
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 181/24 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عباس یادگاری ریزی.
کله  سلطانی  خداداد   93/10/30 مورخ   139360302015007583 شماره  رای   -  72
مسلمانی فرزند سلطانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 473/54 مترمربع 
مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی سلطانعلی سلطانی کله مسلمانی.
73 - رای شماره 139360302015007584 مورخ 93/10/30 بهرام قاسمی بیستگانی 
از  مفروزی  مترمربع   197/95 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  میرزا  فرزند 
پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حیدر آقا صدرائی.
کریمی  قلی  محمد   93/10/30 مورخ   139360302015007585 شماره  رای   -  74
بیستگانی فرزند محمد حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/27 مترمربع 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  بیستجان  در  واقع  اصلی   -338 پالک  از  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی قلی کریمی بیستگانی.
75 - رای شماره 139360302015007586 مورخ 93/10/30 جواهر سلیمانی بیستگانی 
فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/48 مترمربع مفروزی از 
پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی قلی کریمی بیستگانی.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز  شـنـبه  مورخ  94/01/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز  یکشنبه  مورخ  94/02/13

م الف:35 محمد رضا رئیسی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان
َآگهی ارزیایی بهای ثمنيه اعياني 

هفت  اعیاني  ثمنیه  بهاي  مالکه  اینکه شما  به  نظر  آزادگان  1/224 سرکارخانم مرصع 
حبه وپنج هفتم حبه مشاع  از 72 حبه ششدانگ قطعه ملک پالک 1955فرعي واقع در 
زواره 16 اصلي دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان مي باشید و کارشناس رسمي 
نموده هفت  اعالم  دادگستري طي برگ کارشناسی شماره 93/711مورخه 93/11/14 
حبه وپنج هفتم حبه مشاع  از 72 حبه ششدانگ پالک مرقوم  که بموجب سند رسمی 
شماره 19973 مورخه87/04/18 13 به خانم فاطمه قاسمی فرزند رضا انتقال شده فاقد 
بها ثمنیه اعیانی می باشد .لذا مراتب آگهي تا از تاریخ انتشار در ساعت اداري به این 
اداره مراجعه وچنانچه نسبت به کارشناسی فوق ا لذکر اعتراض دارید ظرف مدت یکماه 
به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوي نموده و گواهي آن را به این اداره ارائه نمائید.
در غیر اینصورت بهاي ثمنیه اعیاني اسناد مالکیت هفت حبه وپنج هفتم حبه مشاع از 

پالک مذکور حذف مي گردد. ذبیح اله - فدائی رئیس ثبت اسناد وامالک زواره

فقدان سند مالکيت 
فرزند  خالدی  کریم حسینی  آقای سید  1/153 شماره: 1394/1/22-1394/04/19826 
سید دخیل به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی 
شده است مدعی است که سند مالکیت یک دانگ و دو سوم دانگ مشاع از ششدانگ دو 
 باب خانه و زمین مابین آنها قطعه اول تفکیکی به شماره پالک 2453 فرعی از 71- اصلی
مفروز و مجزی شده 804 فرعی از اصلی مذکور واقع در سرشک جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز استان اصفهان به مساحت 865 مترمربع که در صفحه 546 دفتر 158 امالک 
ذیل ثبت 12126 به شماره چاپی 0312179 سری ب سال 85 به نام سید کریم حسینی 
خالدی فرزند سید دخیل ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده 
المثنی  درخواست صدور  است چون  رفته/مفقود شده  بین  از  اسباب کشی  اثر  در  و 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. 
ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  اگر ظرف 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:17 مجتبی شادمان 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ 

نشانی  به  غالمحسین  فرزند  راد  مطهری  حمید  1665/93ش6  پرونده:  شماره   1/233
در خ سجاد  واقع  اصفهان  اختالف  مجهول المکان محل حضور: شعبه 6 شورای حل 
در  علت حضور:  اداری  ابالغ ساعت  رویت  از  پس  روز   10 وقت حضور  ارباب  خ   –
خصوص تقاضای خوانده خانم میترا بزرگزاد وفق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی 
چنانچه دفاعی دارید با ذکر دالیل عنوان نمایید در غیر اینصورت در خصوص پرونده 
تصمیم مقتضی اخذ خواهد گردید.م الف:1463 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

1/234 در خصوص پرونده کالسه 2069/93ش7 خواهان محمد نریمانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت جهانداد امیدرضا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   94/2/30 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شود.م الف:1467 شعبه  مقتضی  تصمیم 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

1/235 در خصوص پرونده کالسه 93-1848ش5 خواهان زهرا غالمعلی دادخواستی 
خسارات  کلیه  انضمام  به  ریال   17/000/000 میزان  به  سفته  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
 قانونی به طرفیت ناصر حمدیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح   9 ساعت   94/2/29 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
2 شورای  شماره  مجتمع  حقوقی   5 شعبه  می شود.م الف1488  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

پور  توان  محمدرضا  خواهان  93-2011ش5  کالسه  پرونده  خصوص  در   1/236
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت تاخیر در تحویل به طرفیت 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  خانی  اهلل  مسیح   – سیدصالحی  اصغر   علی 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   11/30 ساعت   94/2/29 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شود.م الف:1489 شعبه  مقتضی  تصمیم 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی 

1/237 شماره درخواست: 9410460359500003 شماره پرونده: 9409980359500043 
شماره بایگانی شعبه: 940043 بدینوسیله اعالم می گردد شکایت عباس ناصری فرزند 
مال  تحصیل  بر  دایر  محمودیان  فالح  حسین  و  منعم  معصومی  حسام  علیه  حسین 
نامشروع مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 940043ب16 ثبت گردیده 
به  آگهی جهت رسیدگی دعوت  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  عنه ظرف  از مشتکی  که  است 
حضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله 
در صورت  و  درج  نوبت  یک  برای  محلی  کثیراالنتشار  روزنامه های  از  یکی  در  ابالغ 
عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.ضمنًا هزینه نشر آگهی از طرف 
بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:1515  پرداخت  دادگستری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ 

1/238 شماره ابالغیه: 9410100350700626 شماره پرونده: 9309980350700664 
شماره بایگانی شعبه: 930744 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم 
علیه خانم اعظم آزاددل که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق به موجب 
دادنامه  شماره  و   9410090350700111 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست 
مربوطه 9309970350701821 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 69 میلیون 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/970/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
پرداخت خسارات تاخیر از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت اصل خواسته 
با احتساب نرخ شاخص تورم سالیانه اعالمی از سوی بانک مرکزی ایران که توسط 
همچنین  و  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  می گردد  محاسبه  مدنی  اجرای 
ظرف  اید  شده  حق االجرا  عنوان  به  دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  پرداخت 
ده روز از انتشار آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.م الف:1517 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

1/239 شماره ابالغنامه: 9410100351200805 شماره پرونده: 9109980351200342 
نشانی  منصوری  حقیقی:شهریار  شونده  ابالغ   910346 شعبه:  بایگانی  شماره 
مجهول المکان مهلت حضور از تاریخ ابالغ 7 روز - محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه4-اتاق شماره425 
علت حضور: در خصوص دعوی علی مهدوی ورپشتی به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا در این شعبه حاضر 

شوید.م الف:1522 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 7 شعبه   93/9/26 تاریخ   1666 شماره  رای  موجب  به   1252-93 شماره:   1/240
علیرضا  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  شورای 
اسماعیلی سده به نشانی مجهول المکان  محکوم است پرداخت مبلغ 27/500/000 ریال 
پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   225/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکها 92/6/25و92/8/2و92/8/18 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له علیرضا 
مشهدی رنانی به نشانی رهنان – خیابان شریف شرقی – روبروی بستنی 22 بهمن – 
گالری رویان و پرداخت 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 خود را به قسمت اجرا تسلیم 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:220 شعبه هفتم حقوقی شورای حل  کند و 

اختالف شهرستان اصفهان
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سرمربی پورتو: راه طوالنی 
پیش رو داریم

دیدار سپاهان و سنگ آهن 
در تهران

ژولن لوپتگوی، سرمربی پورتو پس از پیروزی 3،1 تیمش مقابل بایرن عنوان 
کرد که تیمش هنوز راه طوالنی پیش رو دارد.

ریکاردو کورشما در ده دقیقه اول موفق شد تیمش را با دو گل پیش بیندازد. 
س��پس تیاگو آلکانترا  اختالف را به حداقل رس��اند؛ ولی در نهایت، جکسون 
مارتینز با گلی که به ثمر رساند، کار را یک سره کرد تا  بایرن کار سختی در بازی 

برگشت پیش رو داشته باشد.
لوپتگوی گفت:» در بازی برگشت، کار سختی خواهیم داشت. هنوز نیمی از راه 
را آمده ایم، مقابل یکی از بهترین  تیم های تاریخ، بایرن. عالی بودیم و می خواهم 
به بازیکنانم تبریک بگویم. این تیم انگیزه باالیی دارد. جکسون حضور مثبتی 
در زمین داشت و ما مجبور شدیم کمی ریسک کنیم. بازی مونیخ کامال متفاوت 
خواهد بود و ما نمی توانیم دو بازیکن خود»دانیلو و الکس ساندرو« را به دلیل 
محرومیت در تیم داشته باشیم، پس باید راه حلی برایش پیدا کنیم. بازی کردن 
مقابل بایرن همیشه سخت است؛ ولی شروع خیلی خوبی مقابل بهترین تیم 

جهان در مالکیت توپ داشتیم«.

در ادامه برگزاري مس��ابقات لیگ برتر هندبال کش��ور، تیم فوالدمبارکه سپاهان 
میهمان س��نگ آهن گهر زمین اس��ت.در هفته هفدهم لیگ برتر پنج دیدار در 
شهرهاي مشهد، اراك، یزد، تهران و فردوس انجام خواهد شد که تیم فوالدمبارکه 
سپاهان روز یکشنبه سی ام فروردین ماه میهمان سنگ آهن گهر زمین در  تهران 
اس��ت.باتوجه به انصراف تیم صباي قم از ادامه مس��ابقات، ج��دول بازهاي لیگ 

تغییراتی داشت. هر هفته پنج دیدار برگزار مي شود. برنامه بازي هاي این هفته:
جمعه مورخ 28 فروردین ماه:

ثامن الحجج مشهد ، صنعت مس کرمان »ساعت 14.30«
هپکو اراك ، نفت و گاز گچساران »ساعت 16«

سنگ آهن بافق یزد ، ثامن الحجج سبزوار»ساعت 16«
یکشنبه مورخ 30 فروردین ماه:

سنگ آهن گهر زمین ، فوالد مبارکه سپاهان »ساعت 15.30«
سه شنبه مورخ 1/2/94:

منیزیم فردوس - نیروي زمیني ارتش )ساعت 16(

باش��گاه ذوب آه��ن اصفه��ان در پ��ی تعلی��ق 
فعالیت ه��ای فوتبال��ی پی��ام صادقی��ان از طرف 
فدراس��یون فوتبال کش��ور و ابالغ آن به س��ازمان 
لی��گ فوتبال ایران، ب��ا اعالم رضای��ت موقت خود 
مبنی بر اس��تفاده تیم فوتبال پرس��پولیس تهران 
از پیام صادقیان در دیدارهای باق��ی مانده از دوره 
چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران و مس��ابقات جام 
 قهرمانی باش��گاه های آس��یا، بیانیه ای بدین شرح 

صادر کرد:
باش�گاه فرهنگ�ی ورزش�ی ذوب آهن 

اصفهان
 ب��ا توجه ب��ه اعالم ب��ه ح��ق فدراس��یون فوتبال 
کش��ور مبنی بر تعلیق فعالیت ه��ای فوتبالی پیام 
صادقیان ب��ه جهت ع��دم پرداخت ح��ق آموزش 
»حق رش��د« این بازیکن توسط باش��گاه فرهنگی 
ورزشی پرس��پولیس تهران، رضایت موقت خود را 
تا پای��ان دوره چهاردهم لیگ برت��ر فوتبال ایران و 
همچنین تا پایان حضور تیم فوتبال پرس��پولیس 
تهران در رقابت ه��ای جام قهرمانان باش��گاه های 
آس��یا، ب��ه دالیلی چن��د اعالم م��ی کند:باش��گاه 
 ذوب آه��ن اصفه��ان از طرفی به جه��ت احترام و
 ارزش ده��ی وی��ژه ب��ه ه��واداران بیش��مار تیم 
فوتبال پرس��پولیس ته��ران که همواره خواس��تار 
حضورهمه جانب��ه و پرقدرت تیم پرس��پولیس در 
رقابت های فوتبال ب��وده و هس��تند و از آن جایی 
که این طرف��داران به عملکرد فن��ی پیام صادقیان 
اعتق��اد خاص��ی دارن��د، و از طرف دیگر بواس��طه 

حض��ور تیم فوتبال پرس��پولیس ته��ران به عنوان 
نماین��ده پرامید و موف��ق فوتبال کش��ور عزیزمان 
در رقاب��ت ه��ای آس��یایی ک��ه تاکنون نی��ز روند 
مناس��ب و قابل توجه��ی را رقم زده ان��د و همگان 
بایس��تی در جهت موفقی��ت آنان ب��رای ادامه این 
 روند مثب��ت کمک ک��رده و یاری رس��انند، به این 
جمع بندی رس��یدیم ک��ه علیرغم ح��ق قانونی و 
تثبیت شده خود، حکم رس��می تعلیق را در چنین 
ش��رایطی و در حال حاضر مس��کوت گذاش��ته، تا 
خدش��ه ای ب��ه ای��ن نماین��ده ای��ران اس��المی 
 وارد نش��ود. همچنین ب��ا توجه به این مس��اله که 
پیام صادقیان به عنوان یک بازیکن مستعد فوتبال 
ایران، در مدت اخیر با حواشی متفاوتی روبه رو شده 
و نتوانسته اس��ت قابلیت های بی بدیل فنی خود را 
نشان دهد و از آن جایی که درك این مساله که این 
بازیکن در حال حاضر نبایس��تی از شرایط مسابقه 

دور مانده و ام��کان دارد که با اجرای چنین حکمی 
لطمات جبران ناپذیری را متحم��ل گردد، در این 

راستا گام برداشتیم.
گفتن��ی اس��ت؛ باش��گاه فرهنگی، ورزش��ی ذوب 
آه��ن اصفهان به عنوان یک باش��گاه س��اختارمند 
و سیس��تماتیک، با پیگیری و به نتیجه رس��اندن 
قانون فراموش ش��ده و مغف��ول مانده حق رش��د 
 بازیکن��ان فوتب��ال که ی��ک قان��ون الزم االجرای

 بین الملل��ی ب��وده و در مجموعه قوانی��ن فیفا به 
صراحت ذکر ش��ده اس��ت و البته ب��رای اولین بار 
در تاریخ فوتبال کش��ور توسط باش��گاه ذوب آهن 
کاربردی ش��ده و به اس��تناد و نتیجه رسیده است، 
راه را برای دیگر باش��گاههای س��ازنده و استعداد 
پرور فوتبال ایران در جهت حرکت به سوی بازیکن 
سازی و درآمد زایی مثبت و ساختاری باز نموده و 
بدون ش��ک این حرکت، الگوی مثبت و راه گشایی 
ب��رای فوتبال ایران خواه��د بود تا هم��گان بدانند 
چنین قوانین بین المللی سودمندی در فوتبال دنیا 
به ثبت رس��یده و حمایت قانون مند از باشگاههای 
س��ازنده و بازیکن پرور، فوتبال ایران را به سرمنزل 

مقصود خواهد رساند.انشااهلل
در هرحال ذک��ر نکت��ه ای ظریف، خال��ی از لطف 

نیست: آقایان قانون حق رشد وجود داشت!
در پای��ان ب��رای حض��ور شایس��ته و غ��رور 
آفری��ن تی��م فوتب��ال پرس��پولیس ته��ران در 
 ادام��ه رقابته��ای آس��یایی، آرزوی موفقی��ت

 داریم.«

مربی تیم ملی تکواندو، با بیان اینکه بداقبالی در چند وزن س��بب ش��د بار دیگر به 
کسب مقام نایب قهرمانی بسنده کنیم، گفت: سهمیه تکواندوی قم در تیم های ملی 

افزایش می یابد.
روح اهلل رضا پور اظهار داشت: حضور در مس��ابقات تکواندوی نوجوانان آسیا در چین 
تایپه فرصت خوبی برای عرض اندام تکواندوکاران نوجوان بود و تیم ملی کشورمان بار 

دیگر در این مسابقات افتخار آفرینی کرد.
وی اف��زود: پی��ش از برگ��زاری ای��ن مس��ابقات عزم��ی ج��دی ب��رای کس��ب 
نخس��تین قهرمان��ی آس��یا در رده س��نی نوجوان��ان داش��تیم؛ ام��ا بداقبال��ی 
 در چن��د وزن س��بب ش��د ب��ار دیگر ب��ه کس��ب مق��ام نای��ب قهرمانی بس��نده

 کنیم.
مربی قمی تیم ملی تکواندو گفت: علی چهرقانی تکواندوکار قمی تیم ملی نوجوانان 
که در وزن دوم در این مسابقات شرکت کرده بود، موفق به کسب مدال نشد و با وجود 

شایستگی فراوان از دستیابی به مدال محروم ماند.
رضا پور بیان کرد: حضور این تکوان��دوکار نوجوان در تیم ملی س��رآغازی بر حضور 
نمایندگان تکواندوی قم در تیم های ملی بود و با ادامه این روند سهمیه تکواندوی قم 

در تیم های ملی افزایش می یابد.
وی عن��وان ک��رد: تی��م مل��ی تکوان��دو پ��س از پای��ان ای��ن مس��ابقات خ��ود را 
برای مس��ابقات جهانی آم��اده می کن��د؛ در حالی که ع��الوه ب��ر چهرقانی، محمد 
 صفایی نی��ز یکی از امیده��ای حضور در مس��ابقات جهان��ی تکواندو از اس��تان قم
 اس��ت.مربی قمی تی��م ملی تکوان��دو تصریح ک��رد: تکوان��دوی قم در رده س��نی 
نونهاالن نی��ز یک تکوان��دوکار برجس��ته و دارای امی��د برای حضور در مس��ابقات 
 جهانی دارد و این، نش��ان از رش��د تکوان��دوی قم به وی��ژه در رده های س��نی پایه

 دارد.
رضا پور خاطرنشان کرد: قرار است تیم های تکواندوی نونهاالن و نوجوانان قم امسال 
در مسابقات تکواندوی قهرمانی کشور شرکت کنند و تکواندوکاران بزرگسال نیز در 

قالب تیم های غیر بومی در لیگ حاضر می شوند.

با انتشار بیانیه ای رسمی ذوب آهن

 ادامه فعالیت پیام صادقیان
  تا پایان لیگ

مربی تیم ملی تکواندو؛

 بداقبالی، عامل نایب قهرمانی
 نوجوانان آسیا شد

علی کفاش��یان پس از جلس��ه با کی روش، 
 س��رمربی تیم ملی در نشست خبری گفت:

 با توجه ب��ه اینکه قرعه کش��ی جام جهانی 
انجام ش��د برنامه های مربوط به تیم ملی را 

بررسی کردیم.
وی در م��ورد علت کوت��اه بودن جلس��ه با 
کی روش، گفت: یکی از م��واردی که مطرح 
شد بحث هایی مربوط به ادامه کار او برای کار 
در تیم ملی بود و نحوه انجام کار را با ایشان 
صحبت کردیم که او ب��دون دغدغه کارش 
را انجام بدهد و قرار ش��د پیش��نهادهایش 
را بدهد تا با پیش��نهادهای ما تلفیق ش��ود 
و کار راح��ت پیش ب��رود. برنامه  دو س��اله 
داریم و او برنامه دو س��اله داده اس��ت تا تیم 

 ملی ب��دون هیچ دغدغ��ه ای کارش را انجام 
بدهد.

کفاش��یان در مورد عمل نش��دن به قول ها 
که کی روش گفته بود، گف��ت: به کی روش 
هم گفت��م که نمی توان��م معجزه کن��م و او 
شناحت کامل از ما و فدراس��یون دارد و در 
چهار س��ال گذش��ته همه امکانات را برای 
تیم ملی فراهم کردیم و از ایش��ان خواستم 
که به م��ا کمک کند ت��ا کار را پیش ببریم و 
 باید با دار و ن��دار هم بس��ازیم وکار را پیش

 ببریم.
کفاش��یان ادامه داد: کی روش برنامه هایی 
برای تی��م مل��ی دارد؛ مثل زمی��ن چمن و 
اینکه امکان��ات کامل مهیا باش��د. نماینده 

وزارت ورزش در جلسه بود و قول داد که این 
حمایت ها از تیم ملی صورت بگیرد.

وی در مورد اینکه چند درصد احتمال ادامه 
کار ب��ا کی روش وج��ود دارد، گف��ت: آنقدر 
درصدها باال پایین شده که بهتر است دیگر 
درصد نگویم، او س��رمربی تیم ملی اس��ت 
و تقاضاه��ای منطق��ی دارد که بای��د انجام 
بدهیم. ابهاماتی هم داشت که شاید برخی از 
داخل فدراسیون نمی خواهند که او کارش را 
ادامه بدهد؛ اما به او گفتیم که هیات رییسه 
می خواهد که او بمان��د و کار کند و دغدغه 

وزارت ورزش و فدراسیون را نداشته باشد.
رییس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه گفته 
شده وزارت ورزش قول کمک چهار میلیارد 

تومانی برای برپای��ی اردوها و بازی های تیم 
مل��ی را داده و او از وزارت ورزش تضمی��ن 
خواسته است، گفت: من که جرات تضمین 
خواس��تن ندارم، وزارت ورزش ب��ه ما قول 
داده ک��ه ما را حمای��ت کند، مبل��غ برپایی 
اردوهای تیم ملی هم خیلی بیش��تر از این 
مبالغ است. وزارت ورزش قول داده که بخشی 
از هزینه های تیم ملی را تقبل کند و بخشی 
را هم خودمان تأمین کنیم، هزینه اردوهای 
تیم مل��ی در دو س��ال خیلی بیش��تر از این 

مبالغ است.
کفاش��یان در م��ورد تحمی��ل دس��تیار به 
کی روش گفت: من که هنوز کسی را معرفی 
نکرده ام که بخواهم دستیاری تحمیل کنم.

در قرارداد چهار سال گذشته و قرارداد جدید 
کی روش آمده است که او با هر مربی ایرانی 
که خودش تفاهم دارد، کار کند. ما هنوز به 
ایشان کس��ی را معرفی نکرده ایم، او معتقد 
است که باید یک س��ری افراد دیگر به کادر 
فنی اضافه شوند، داخلی و خارجی اش مهم 
نیست و می گوید باید قویتر از گذشته حرکت 
کنیم؛ زیرا معتقد است حضور برای این دوره 
مقدماتی جام جهانی س��خت تر از دوره های 
قبل اس��ت. همه رقب��ا می خواهن��د به جام 
جهانی بروند و ما هم بای��د یک قدم قویتر از 

گذشته برداریم.
رییس فدراس��یون فوتبال در م��ورد اینکه 
کی روش خودش را گروگان نامیده، گفت: او 

حق دارد عصبانی باشد چون قرار بود مشکل 
مالیاتی اش را حل کنیم و نتوانس��ته  بودیم 
این کار را انجام دهیم؛ اما امروز من با معاون 
وزیر دارایی صحبت کردم و مشکل مالیاتی 

کی روش حل شد.
کفاشیان  گفت: باید تدارك خوبی برای تیم 
ملی ببینی��م و کی روش هم از فدراس��یون 
خواسته که هتل، بلیط و همه این مسایل را 
هماهنگ کنیم و یک دپارتمان برای تیم ملی 

داشته باشیم.
وی در مورد اینکه هوشنگ مقدس سرپرست 
تیم ملی بود و گفته می شود سرپرست باید 
به تایید وزارت ورزش برس��د، گفت: مقدس 
فردی بود که در کنار تیم ملی حضور داشت و 
کارها را هماهنگ می کرد، در اساسنامه های 
فدراسیون ها هم آمده است که برای مشاغل 
حساس باید افراد تایید شوند، یکی از مشاغل 
حساس سرپرست تیم ملی و کمیته هاست 
ک��ه وزارت ورزش بای��د او را تایی��د کن��د 
و سرپرس��ت تیم ملی باید ب��ه تایید وزارت 

ورزش برسد.
کفاشیان در مورد اینکه حسنی خو، در جلسه 
مدیران باشگاه ها با سازمان لیگ هم حضور 
داشت، گفت: سازمان لیگ او را دعوت کرده 
ضم��ن اینکه حس��نی خو، نماین��ده وزارت 
ورزش است، در بحث مسایل امنیتی هم در 

باشگاه ها و AFC حضور دارد.
وی  در م��ورد اینک��ه اس��دی ق��رار اس��ت 
سرپرست تیم ملی شود، گفت: نخیر ایشان 
نمی تواند، آنقدر مشغله دارد که به سرپرستی 

نمی رسد.
کفاش��یان در مورد بازی دوس��تانه با ژاپن 
گفت: با ژاپن صحب��ت کردی��م و گفتیم با 
توج��ه ب��ه اینک��ه در ای��ن مقطع بای��د به 
ترکمنس��تان برویم، نمی توانیم با آنها بازی 
 کنیم و در مقطعی دیگر با آنها بازی خواهیم 

کرد.
رییس فدراس��یون فوتبال در م��ورد اینکه 
آنالی��زور تی��م مل��ی او و وزی��ر ورزش را با 
ش��خصیت های س��ریال برره مقایسه کرده 
اس��ت و کفاش��یان را ش��یرفرهاد عن��وان 
کرده، گفت: ش��یرفرهاد کدام یکی اس��ت؟ 
 ای��ن را ه��م بگویم م��ن رقص ب��رره ای بلد

 نیستم.

رقص برره ای بلد نیستم!

کفاشیان: کی روش حق دارد عصبانی باشد!

 راه اندازی رشته تی بال 
در مدارس تهران

 به گزارش روابط بین الملل انجمن بیس بال و سافت بال ایران، 
گروه بندی مس��ابقات جهانی زیر 18 سال با ش��رکت 12 تیم 

تعیین گردید.
این رقابت ها از تاریخ 28 آگوست لغایت 6 سپتامبر»6 شهریور تا 
 15 شهریور« با حضور 12 تیم در دو گروه 6 تیمی برگزار شد که

 در نهایت از هر گروه 3 تیم به مرحله بعد و در پایان نیز دو تیم به 
فینال راه پیدا می  کنند.

الزم به ذکر اس��ت بازی ها در اس��تادیوم کوش��ین ژاپن که در 
 سال 1924 ساخته ش��ده و دارای 47 هزار صندلی است برگزار

 می شود.
گروه بندی این بازی ها به شرح زیر است:

گروه یک
ژاپن

آمریکا
برزیل 

استرالیا
جمهوری چک

مکزیک
گروه دو

کوبا
تایوان
کانادا

کره جنوبی
ایتالیا

آفریقای جنوبی
 ریکاردو ف��راکاری، رییس فدراس��یون جهان��ی، پیرامون این

رقابت  ها عنوان کرد: این بازی ها نشانگر قدرت و ظرفیت رشته 
بیس بال در تمام دنیاست.

وی تصریح کرد: برگزاری این مسابقات می تواند کمک شایانی 
جهت ورود رشته بیس بال و س��افت بال به بازی های المپیک 

2020 توکیو باشد.
 ای��ن دوره از بازی ه��ا تاکنون بازیکن��ان بس��یاری را به دنیای

 بیس بال معرفی کرده است که از این جمله می توان به اسامی 
زیر اشاره کرد:

Breet lawrie  ،  از کانادا
Yu darvish ،  از »ژاپن، ایران«

Shin-soo choo ،  از کره جنوبی
Yasiel puig  and Aroldis chapman  ،  از کوبا

 Clayton Kershaw، Bryce harper، Manny
machado، Buster posey ،  از آمریکا

شرکت پیام صنعت فوالد سپاهان، 
حامی تیم ملی هندبال ساحلی

ش��رکت پیام صنعت فوالد س��پاهان، حامی تی��م ملی هندبال 
ساحلی ایران در رقابت های آسیایی خواهد بود. به گزارش روابط 
عمومی هیات هندبال استان اصفهان، شرکت پیام صنعت فوالد 
سپاهان، حامی تیم ملی هندبال س��احلی ایران در رقابت های 

آسیایی در کشور عمان خواهد بود.
شرکت پیام صنعت فوالد سپاهان، عضو انجمن صادر کنندگان 
محصوالت فوالدی ایران، عامل فعال فروش محصوالت شرکت 
س��هامی ذوب آهن، عامل فعال فروش محصوالت شرکت ورق 
خودرویی چهارمحال، توفیق دس��تیابی به صادرات محصوالت 

فوالدی را دارد .
این شرکت صادرکننده محصوالت فلزی وغیر فلزی به 19 کشور 
 دنیا امری��کا، کان��ادا ،الجزایر،عراق،تاجیکستان،ترکمنس��تان،

افغانس��تان ،ترکیه،آذربایجان ، امارات متحده عربی، پاکستان، 
آلمان، ایتالی��ا، یونان، عمان، کویت، ارمنس��تان، ازبکس��تان و 

گرجستان است.
چشم انداز این شرکت، حضور موفق در بازارهای جهان به ویژه 
کش��ورهای منطقه با صادرات محصوالت غی��ر نفتی جمهوری 
اس��المی ایران می باش��د و با خط مش��ی صادرات بر اس��اس 
استانداردهای بین المللی و حفظ اصول و قوانین کشور به منظور 
سودآوری اقتصادی ش��رکت و همچنین جلب اعتماد دو طرفه 
 بین مش��تریان ، تولید کنندگان و خدم��ات دهندگان حرکت 

می کند.
 همچنی��ن ارائ��ه خدم��ات مطل��وب ب��ه مش��تریان، جل��ب 
رضای��ت آنها به منظ��ور تداوم ص��ادرات، ارئه تصوی��ر مطلوب 
از اخ��الق م��داری و کیفی��ت محص��ول جمه��وری اس��المی 
ای��ران از اه��داف مه��م این ش��رکت م��ی باش��د.رقابت های 
آس��یایی هندب��ال س��احلی ک��ه حک��م انتخاب��ی مس��ابقات 
 جهان��ی را دارد، از روز نه��م اردیبهش��ت ماه در عم��ان برگزار

 می شود.

 بی انگیزگی را 
در بازیکنانم دیدم

س��رمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: اگ��ر در دیدارهای آینده 
خوب نتیجه بگیریم، جریمه ها بخشیده خواهد شد

.مهدی تارتار در خصوص دیدار تیمش مقابل پیکان اظهار داشت: 
متاسفانه در بازی قبل با س��ایپا شکست سنگین و ناباورانه ای را 
متحمل شدیم؛ اما در بازی با پیکان به دنبال جبران این شکست 

سنگین خواهیم بود.
وی ادامه داد: پیکان در خطر سقوط قرار دارد و حتما آنها برای 
کس��ب س��ه امتیاز به قم خواهند آمد و همین مس��اله کار ما را 
سخت تر می کند.با این حال فقط به دنبال پیروزی در این مسابقه 

هستیم تا شرایط خود را بهبود ببخشیم.
سرمربی صبای قم در پاسخ به این سوال که جریمه 10 درصدی 
در نظر گرفته ش��ده برای بازیکنان و مربیان صبا چه تاثیری در 
روحیه آنها داشته است، یادآور شد: به هر صورت این جریمه ای 
اس��ت که هیات مدیره باش��گاه در نظر گرفته اس��ت و من فکر 
می کنم در صورت کس��ب نتایج خوب در دیدار های آینده این 

جریمه بخشیده خواهد شد.
 وی خاطرنش��ان کرد: در نیمه دوم بازی با صب��ای قم بعضی از 
بازیکنان ما در انجام شرح وظایف خود خوب عمل نکردند و من 
بی انگیزگی را در آنها دیدم. حتما قبل از بازی با پیکان جلسه ای با 
بازیکنان خواهیم داشت و فیلم بازی قبل را به آنها نشان می دهم.

تارتار در پاسخ به این سوال که آیا قصد ندارد در بازی های آینده 
بازیکنان جوان تیمش را به میدان بفرستد، گفت: در بازی با سایپا 
یکی از بازیکنان امید خود را در ترکیب اصلی به میدان فرستادیم 
و اگر در ادامه راه شرایط به گونه ای پیش برود که مجبور شویم باز 
هم از نفرات تیم امید خود استفاده کنیم حتما این کار را انجام 

خواهیم داد.
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مربی تیم فوتبال پرسپولیس قرار است در خرید باشگاه سهیم باشد و درصدی از سهام را 
بخرد. کریم باقری در خرید پرسپولیس با حسین هدایتی شریک می شود و درصدی از سهام 
او را می خرد.آقا کریم که از بزرگان پرسپولیس است چنین فکری را در سر دارد؛ ولی شاید 

در آخرین دقایق پشیمان شود. او در این ارتباط صحبت هایی هم با هدایتی داشته است.

کی روش ح�ق دارد عصبانی 
باش�د چون قرار بود مش�کل 
مالیات�ی اش را ح�ل کنی�م و 
نتوانس�ته  بودی�م ای�ن کار را 
انجام دهی�م؛ اما ام�روز من با 
مع�اون وزیر دارای�ی صحبت 
مالیات�ی  و مش�کل  ک�ردم 

کی روش حل شد

اخبارکوتاه



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1560 |شنبه  29  فروردین 1394 | 28 جمادی الثانی    1436

7
	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
1/222 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه شهرضا
به شناسنامه شماره  خیراله  فرزند  جاوری  علیرضا  1.رای شماره93/11/25-11639 
از  مفروزی  قدیمی  خانه  یکباب  ملی1199168841ششدانگ  وشماره  شهرضا   410

پالک166به مساحت157مترمربع.
2.رای شماره11635-93/11/25 محسن طاوسی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
قدیمی مفروزی  یکباب مغازه  175حوزه3شهرضاوشماره ملی1199371351ششدانگ 

ازپالک997به مساحت18مترمربع.
3.رای شماره8508-93/09/12 سمیه شبانی فرندعبدالرضابه شناسنامه شماره 8002 
حوزه1شهری شهرضاوشماره ملی1199914975سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

به استثناءبهاءثمنیه اعیانی مفروزی ازپالک2998به مساحت ششدانگ95/75مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  اله  فرزندحبیب  آقائی  جواد  شماره93/09/12-8509  4.رای 
به  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199198791سه  شهرضاوشماره   514

استثناءبهاءثمنیه اعیانی مفروزی ازپالک2998به مساحت ششدانگ95/75مترمربع.
شناسنامه  شهرضافرزندغالمرضابه  شماره11773-93/11/28علیرضاقدیمی  5.رای 
شماره1096شهرضاوشماره ملی1199007072سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه به استثناءهفت- چهارصدوهشتادم اعیانی مفروزی ازپالک2998به مساحت 

ششدانگ235/60مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  شهرضا  نصیری  زهره  شماره93/11/28-11774  6.رای 
شماره 295 شهرضاوشماره ملی1199046698سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه به استثناءهفت- چهارصدوهشتادم اعیانی مفروزی ازپالک2998به مساحت 

ششدانگ235/60مترمربع. 
7.رای شماره12649-93/12/18 خدابخش مطهری فرزند عباسقلی به شناسنامه شماره 
696شهرضا و شماره ملی1199043443 ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2998 

به مساحت228/30مترمربع.
8.رای شماره10941-93/11/11 محمدحسن ناظم فرزند عبدالعلی به شناسنامه شماره 
استثناء  به  دهنه  مغازه دو  یکباب  579 شهرضا و شماره ملی1198875097ششدانگ 

بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک3519به مساحت24/48مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالرحیم  فرزند  رحیمیان  سودابه  شماره93/11/11-11013  9.رای 
خانه  یکباب  ششدانگ  ملی1199360937  شماره  و  شهرضا   6 635حوزه  شماره 

مفروزی از پالک3738/1به مساحت145/30مترمربع.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

10.رای شماره 11961-29 /93/11 محسن قبادی شهرضا فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 927 قمشه و کدملی 1199317519 سی و هفت حبه و هفت- بیست و نهم حبه 
به مساحت  از پالک 476  باب خانه مفروزی  هفتاد و دو حبه ششدانگ یک  از  مشاع 

ششدانگ145/70 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  حبیب  فرزند  هداشهرضا  /93/11زهرا   29-11962 شماره  11.رای 
شماره 1241 شهرضا و کد ملی 1199320651 سی و چهار حبه و بیست و دو- بیست 
و نهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 476 به 

مساحت ششدانگ145/70 مترمربع.
12.رای شماره 11640-93/11/25 حبیب اله توانگر فرزند نصراله به شناسنامه شماره 
491 حوزه 6 شهرضا و کد ملی  1199346047 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک490 به مساحت 194/96مترمربع.
شناسنامه  به  محمد  فرزند  ذوالفقاری  حیدرعلی   93/11/28-11794 شماره  13.رای 
شماره 1حوزه 1 روستائی دهاقان و کد ملی 5129857189 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 199/16مترمربع.
14.رای شماره 11795-93/11/28فریبا صبوری فرزند رضا قلی به شناسنامه شماره 
39 شهرضا و کد ملی 1199148326 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 641 به مساحت ششدانگ 199/16مترمربع.
رای شماره11941-93/11/29پژمان ناظم فرزندمحمدحسن به شناسنامه   .15
شماره7225شهرضاوشماره ملی1199907200سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک641به مساحت ششدانگ150/90مترمربع.
و  شناسنامه  به  مهدی  فرزند  منوچهری  مهشاد  شماره93/11/29-11942  16.رای 
شماره ملی1190155028شهرضاسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک641به مساحت ششدانگ150/90مترمربع.
شناسنامه  به  فرزندسیداسماعیل  مدینه  شماره11947-93/11/29سیدحسین  17.رای 
شماره321شهرضاوشماره ملی1199137091سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک641به مساحت ششدانگ382/07مترمربع.
18.رای شماره11949-93/11/29 مریم اسحاقی فرزندکمال به شناسنامه شماره 763 
مفروزی  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1198597437سه  شهرضاوشماره 

ازپالک641به مساحت ششدانگ382/07مترمربع.
شماره5  شناسنامه  به  غالمعلی  فرزند  ترابی  علی  شماره93/11/29-11932  19.رای 
به  پالک788  از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی1199626821 ششدانگ  و شماره  شهرضا 

مساحت94/17مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  حسین  فرزند  زاد  دهقان  9463-93/10/8ناصر  شماره  20.رای 
1012 شهرضا و کد ملی 1199053864 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 922 
های92192-76/06/31و93525- اسنادشماره  مترمربع.بموجب   224/80 مساحت  به 
77/04/07دفتر2شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا قرار دارد.

اله به شناسنامه شماره  21.رای شماره 93/10/1030227اکبر کاویانپور فرزند نعمت 
284 شهرضا و کد ملی 1198881003 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 
سندشماره5529-91/03/08دفتر303دررهن  مربع.بموجب  متر   200 مساحت  به   966

بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضاقراردارد.
22.رای شماره11970-93/11/29 طاهره منصف فرزند علی محمد به شناسنامه شماره 
پالک  از  مفروزی  انباری  یکباب  ملی1198852623 ششدانگ  و شماره  118 شهرضا 

1005 به مساحت54/50مترمربع.
23.رای شماره11971-93/11/29طاهره منصف فرزند علی محمد به شناسنامه شماره 
پالک  از  مفروزی  مغازه  یکباب  ششدانگ  ملی1198852623  وشماره  شهرضا   118

1005به مساحت43/50مترمربع.
شناسنامه  به  عطااله  فرزند  منصف  عمادالدین  شماره93/11/29-11972  24.رای 

شماره 2143 قمشه و شماره ملی1199853681ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
1005 به مساحت144/10مترمربع.

25.رای شماره11973-93/11/29 مریم تیبا فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 984 
شهرضاوشماره ملی1199203491یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک1005به مساحت ششدانگ228/40مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  منصف  بیگم  فاطمه  شماره93/11/29-11975  26.رای 
یکباب  دانگ ونیم مشاع ازششدانگ  شماره786شهرضاوشماره ملی1199122718یک 

خانه مفروزی ازپالک1005به مساحت ششدانگ228/40مترمربع.
27.رای شماره11977-93/11/29 علیرضا منصف فرزند عطااله به شناسنامه شماره 
856 شهرضا وشماره ملی1199052302دودانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک1005به مساحت ششدانگ228/40مترمربع.
28.رای شماره11978-93/11/29 محمدرضا منصف فرزند عطااله به شناسنامه شماره 
414 حوزه3شهرضاوشماره ملی1199393339یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالک1005به مساحت ششدانگ228/40مترمربع.
29.رای شماره12562-93/12/16 طاهره منصف فرزند علی محمد به شناسنامه شماره 
118 شهرضاوشماره ملی1198852623 ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک1005به 

مساحت298/50مترمربع.
30.رای شماره3461-93/04/25 حجت اله مرادی فرزند لطف اله به شناسنامه شماره 
771 حوزه2بروجن وشماره ملی6299573481سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک1008به مساحت ششدانگ 181/80مترمربع.

شناسنامه  به  معصومعلی  فرزند  پورسعادت  هاجر  شماره93/04/25-3466  31.رای 
مشاع  دانگ  ملی2390055370سه  وشماره  ممسنی  شهری  7079حوزه  شماره 

ازششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1008به مساحت ششدانگ181/80مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  حسن  فرزند  جلی  پروانه  شماره93/10/22-10090  32.رای 
از  مفروزی  مغازه  یکباب  ششدانگ  ملی1818169959  وشماره  1225حوزه3آبادان 

پالک1043به مساحت87مترمربع.
33.رای شماره10023-93/10/22 حمیدرضا جمالی فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 
385شهرضاوشماره ملی1199047597سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی 

ازپالکهای1074باقیمانده و9868و13055به مساحت ششدانگ238/70مترمربع.
شناسنامه  شهرضافرزندمحمدبه  مشکاه  شماره10025-93/10/22مریم  34.رای 
شماره892شهرضاوشماره ملی1199123773سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
مفروزی ازپالکهای1074باقیمانده و9868و13055به مساحت ششدانگ238/70مترمربع. 
شماره  شناسنامه  به  جمشید  فرزند  گالبی  نسرین  شماره93/11/29-11951  35.رای 
923شهرضاوشماره ملی1199162221ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1355به 

مساحت287/70مترمربع.
36.رای شماره12008-93/11/29 اصغر قدسی فرزند محمدحسین به شناسنامه شماره 
647شهرضاوشماره ملی1198903211دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی 

ازپالکهای1456باقیمانده و8739الی8745به مساحت ششدانگ216/88مترمربع.
شناسنامه  به  فرزندعبدالرسول  شمسائی  شماره12009-93/11/29طاهره  37.رای 
خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  ملی1198937718دودانگ  شماره597شهرضاوشماره 
مفروزی ازپالکهای1456باقیمانده و8739الی8745به مساحت ششدانگ216/88مترمربع.

شماره  شناسنامه  به  فرزندیوسف  صنایعی  شماره12010-93/11/29مهدیه  38.رای 
573شهرضاوشماره ملی1199214434دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

ازپالکهای1456باقیمانده و8739الی8745به مساحت ششدانگ216/88مترمربع. 
شماره  شناسنامه  به  اله  فتح  فرزند  گرامی  احمدرضا  39.رای شماره94/01/25-476 
مغازه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199090824سه  442شهرضاوشماره 

مفروزی ازپالک1482و1713به مساحت ششدانگ25/53مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  منصور  خاکپورفرزند  الهه  شماره94/01/25-477  40.رای 
79شهرضاوشماره ملی1199115649سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه مفروزی 

ازپالک1482و1713به مساحت ششدانگ25/53مترمربع.
41.رای شماره 93/11/1101511حمیدرضا پناهنده فرزند حسن به شناسنامه شماره 
1830 حوزه یک شهری قمشه و کد ملی 1199244023 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1532و1533 به مساحت 227/36 متر مربع.
شناسنامه  به  عبدالرسول  فرزند  باقی  مهدی  شماره93/11/21-11600  42.رای 
مفروزی  خانه  یکباب  ملی1199200552ششدانگ  شماره687شهرضاوشماره 

ازپالکهای1694باقیمانده و8853الی8863به مساحت235/60مترمربع.
به  طمراس  فرزند  کربکش  صادقی  اله  سیف   93/11/11-10942 شماره  43.رای 
شناسنامه شماره 405 حوزه قشقائی شیراز و کد ملی 2293836126  ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1718 به مساحت 144 متر مربع.
شناسنامه  به  محمد  فرزند  نژاد  سلمانی  غالمعلی  شماره93/11/28-11769  44.رای 
دوطبقه  خانه  یکباب  ملی1209833786ششدانگ  وشماره  شماره44حوزه2سمیرم 

مفروزی ازپالک1719به مساحت129مترمربع.
به شناسنامه شماره  اله  فرزند فضل  اکبرحداد  45.رای شماره11316-93/11/11علی 
مفروزی  تمام  نیمه  خانه  یکباب  ملی1199907685ششدانگ  7273شهرضاوشماره 

ازپالک1760به مساحت305مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  ارغوان  فرزند  جعفری  علی  شماره93/08/22-7382  46.رای 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1209314754سه  وشماره  سمیرم  503حوزه1مرکزی 

یکباب خانه مفروزی ازپالک1761به مساحت ششدانگ294/80مترمربع.
شناسنامه  به  فرزندعبدالحسین  شماره7383-93/08/22خیرالنساءموسوی  47.رای 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1209251817سه  وشماره  شماره4093حوزه3سمیرم 

یکباب خانه مفروزی ازپالک1761به مساحت ششدانگ294/80مترمربع.
شناسنامه  به  محمدحسن  فرزند  رهنما  شماره10059-93/10/22غالمحسین  48.رای 
مفروزی  خانه  یکباب  ملی1209458705ششدانگ  وشماره  شماره39حوزه2سمیرم 

ازپالک1761به مساحت168/80مترمربع.
به  عبدالرحیم  فرزند  شهرضا  رحمتی  رمضانعلی  شماره94/01/19-240  49.رای 
شناسنامه شماره 597 حوزه 6 شهرضاوشماره ملی1199347108سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک1762به مساحت ششدانگ171مترمربع.
بموجب سندشماره93992-92/07/04دفتر2شهرضادررهن بانک مسکن شعبه صاحب 

الزمان شهرضا قرار دارد.
شماره  شناسنامه  به  اسفندیار  فرزند  رحمتی  مژگان  شماره94/04/19-241  50.رای 
235 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199377449سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه مفروزی از پالک1762به مساحت ششدانگ 171مترمربع. بموجب سند 
الزمان  صاحب  شعبه  مسکن  بانک  رهن  در  شماره93992-92/07/04دفتر2شهرضا 

شهرضاقراردارد.
شماره  شناسنامه  به  حسین  فرزند  صفار  افسانه  شماره93/11/28-11781  51.رای 
خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1198474831سه  19493شهرضاوشماره 
مفروزی ازپالک1763باقیمانده و8193به مساحت ششدانگ200/72مترمربع.موردرای 
بموجب اسناد شماره های 132499و132500-91/03/11دفتر4شهرضا در رهن بانک 

مسکن شعبه مرکزی شهرضاقراردارد.
52.رای شماره11782-93/11/28 عباس آبادیان فرزند جعفر به شناسنامه شماره91 
خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199730750سه  حوزه2شهرضاوشماره 
مفروزی ازپالک1763باقیمانده و8193به مساحت ششدانگ200/72مترمربع.موردرای 

بانک  رهن  در  های132499و132500-91/03/11دفتر4شهرضا  اسنادشماره  بموجب 
مسکن شعبه مرکزی شهرضا قرار دارد.

شناسنامه  به  کرم  فرزندسیداله  شماره11789-93/11/28سیدحمیدموسوی  53.رای 
مغازه  یکباب  ملی1209230925ششدانگ  وشماره  شماره1774حوزه1مرکزی سمیرم 

مفروزی ازپالک3193به مساحت23/40مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  حسینعلی  فرزند  دهقان  11166-93/11/14اکبر  شماره  54.رای 
5300 حوزه1شهری قمشه و کد ملی 1199887951 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 3755 به مساحت 121/90 متر مربع.
55.رای شماره 10945-93/11/11مصطفی محمودیه کرویه فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 27 حوزه 2 شهرضا و کد ملی 1199720860 سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک  3768 به مساحت ششدانگ 330/62 متر مربع.
56.رای شماره 10946-93/11/11اکرم محمدیان فرزند خسرو به شناسنامه شماره 28 
حوزه 2 شهرضا و کد ملی 1199829714 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک  3768 به مساحت ششدانگ 330/62 متر مربع.
شناسنامه  به  خیراتعلی  فرزند  محمدی  شاه  10947-93/11/11فاطمه  شماره  57.رای 
شماره 1141 شهرضا و کد ملی 1198943157 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک  3768 به مساحت ششدانگ 330/62 متر مربع.
شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

شناسنامه  به  اله  فرزندقدرت  نظری  شا  شماره11636-93/11/25مهدی  58.رای 
خانه  یکباب  ملی1198587474ششدانگ  شهرضاوشماره  شماره463حوزه1مرکزی 

مفروزی ازپالک460به مساحت94/86مترمربع.
به شناسنامه شماره  محمود  فرزند  عموعلی  59.رای شماره 10314-93/10/27جمال 
20802 قمشه و کد ملی 1198487895 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک  

772 به مساحت 194/25 متر مربع.
60.رای شماره8655-93/09/16 جمشید شیبانی فرزند کرمعلی به شناسنامه شماره85 
حوزه2شهرضا و شماره ملی1199777072چهارونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی از پالک893و894به مساحت ششدانگ200/07مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فرزندلطف  ولندانی  مردانی  شماره8657-93/09/16امینه  61.رای 
مشاع  دانگ  ونیم  ملی1199625361یک  شهرضاوشماره  شماره2حوزه1مرکزی 

ازششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک893و894به مساحت ششدانگ200/07مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  فر  ستایش  11304-93/11/18محمود  شماره  62.رای 
باب  از ششدانگ یک  شماره 1412شهرضا و کد ملی  1199239844سه دانگ مشاع 

خانه مفروزی از پالک 930 به مساحت ششدانگ  88/01 متر مربع.
63.رای شماره 11305-93/11/18اکرم فرشاد فرزند مسیح  به شناسنامه شماره 3440 
حوزه یک شهری قمشه و کد ملی  1199869351سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 930 به مساحت ششدانگ  88/01 متر مربع.
64.رای شماره 9443-93/10/7سیدغفار موسوی فرزند سید کریم به شناسنامه شماره 
2663 حوزه 1 مرکزی سمیرم و کد ملی 1209236729 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 949 به مساحت ششدانگ 196/30 متر مربع.
65.رای شماره 9444-93/10/7شهناز زارعی فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 306 
حوزه 6 شهرضا و کد ملی 1199357642 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 949 به مساحت ششدانگ 196/30 متر مربع.

شناسنامه  به  امراله  فرزند  شهرضا  محرابی  احترام  شماره93/09/17-8723  66.رای 
شماره 98 شهرضا و شماره ملی1198920750دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالک999به مساحت ششدانگ128/05مترمربع.
67.رای شماره8724-93/09/17 رحیم موالئی فرزند رمضانعلی به شناسنامه شماره 
252شهرضا و شماره ملی 1198871822 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالک999 به مساحت ششدانگ128/05مترمربع.
شناسنامه  به  عباسعلی  فرزند  عموحیدری  تاجماه  شماره93/11/25-11634  68.رای 
قدیمی  خانه  یکباب  ملی1198454245ششدانگ  شماره  و  شماره17432شهرضا 

مفروزی از پالک999به مساحت190/50مترمربع.
وشماره  شناسنامه  به  مختار  فرزند  کاظمزاد  شماره11790-93/11/28محمد  69.رای 
ملی1190002361شهرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک1117به مساحت ششدانگ202مترمربع.
شماره  و  شناسنامه  اکبربه  علی  فرزند  فعال  شماره11791-93/11/28سمیه  70.رای 
ملی1190013487شهرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک1117به مساحت ششدانگ202مترمربع.
71.رای شماره 11772-93/11/28عبدالرضاسالک فرزندعلی اکبربه شناسنامه شماره 
از  مفروزی  طبقه  دو  یکباب خانه  ملی1198841702ششدانگ  741 شهرضا و شماره 

پالک1174به مساحت156/75مترمربع.
به  برات  علی  فرزند  خلیفه  مال  خلیلی  جانجان  شماره93/11/28-11780  72.رای 
شناسنامه شماره480لردگان وشماره ملی6329734348ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

از پالک1283به مساحت181/30مترمربع.
شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

73.رای شماره 11784-93/11/28مصطفی سالک فرزند قاسم به شناسنامه شماره 87 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1199266841 ملی  کد  و  قمشه 

مفروزی از پالک 193 به مساحت ششدانگ 161/70 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  حسین  فرزند  رحمتی  11785-93/11/28حمیده  شماره  74.رای 
3299 شهرضا و کد ملی 1199867942 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 193 به مساحت ششدانگ 161/70 مترمربع.
شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

شناسنامه  به  عبدالرسول  فرزند  همائی  مسعود  شماره93/11/29-11950  75.رای 
شماره 1295 شهرضا وشماره ملی1199099351سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی از پالک19به مساحت ششدانگ 144/48 مترمربع.
76.رای شماره11952-93/11/29رضوان فخارشهرضا فرزند عبدالخلیل به شناسنامه 
شماره271شهرضا و شماره ملی1199089117سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالک 19به مساحت ششدانگ144/48مترمربع.
77.رای شماره8528-93/09/12عصمت باقری اسفه فرزند حسین به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1816940070چهارونیم  وشماره  290آبادان 

مفروزی ازپالکهای 94باقیمانده و1704و1705به مساحت ششدانگ 131مترمربع.
78.رای شماره8529-93/09/12وحیدباقری اسفه فرزندعلیرضابه شناسنامه وشماره 
مفروزی  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ونیم  یک  ملی1190075644شهرضا 

ازپالکهای94باقیمانده و1704و1705به مساحت ششدانگ 131مترمربع.
79.رای شماره11792-93/11/28محمدرضا جوی فرزند قدرت اله به شناسنامه شماره 
31 قمشه و شماره ملی1199332216سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان سه 

طبقه مفروزی از پالک112به مساحت ششدانگ 154/50مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  حسنعلی  فرزند  مایساایری  شماره93/11/28-11793  80.رای 
18بندرترکمن وشماره ملی2239918918سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 

سه طبقه مفروزی ازپالک112به مساحت ششدانگ154/50مترمربع.
شماره های فرعی از32- اصلی مزرعه دست قمشه

81.رای شماره4940-93/06/10سیده هاجر میربد فرزند سیداحمد به شناسنامه شماره 
728 شیراز و شماره ملی 2298709823 ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک116به 

مساحت121/26مترمربع.
82.رای شماره 11261-93/11/16افشین زاهدی کیا فرزند نوذر به شناسنامه شماره 
752 حوزه 19 شیراز  و کد ملی 2292011190 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

169 به مساحت 201/60 مترمربع.
83.رای شماره13044-93/12/27 عزیزاله آقاسی فرزند اسماعیل به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1198451483سه  شماره  و  17156شهرضا 

مفروزی ازپالک169به مساحت ششدانگ155/50مترمربع.
84.رای شماره13045-93/12/27 ماه بس شجاعی واژنانی فرزند یداله به شناسنامه 
از  دانگ مشاع  ملی1199479268سه  شماره 11 حوزه 1روستائی شهرضا و شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک169به مساحت ششدانگ155/50مترمربع.
85.رای شماره12941-93/12/25علی سلیمانی زاده اسفه ساالری فرزندحسینعلی به 
شناسنامه شماره4حوزه روستائی شهرضاوشماره ملی1199579149ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزی ازپالک245/2به مساحت29/83مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  اصغر  فرزند  صالحپور  1155-93/11/14مهدی  شماره  86.رای 
مغازه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1199213896 ملی  کد  و  519 شهرضا 

مفروزی از پالک 712 باقیمانده به مساحت ششدانگ 17/68 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  اصغر  فرزند  صالحپور  1157-93/11/14مجید  شماره  87.رای 
از ششدانگ یک باب مغازه  1640 شهرضا و کد ملی 1199242128 سه دانگ مشاع 

مفروزی از پالک 712 باقیمانده به مساحت ششدانگ 17/68 مترمربع.
شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

88.رای شماره 11225-93/11/29مجتبی پیام فرزند حجت اله به شناسنامه شماره 665 
شهرضا و کد ملی 1199292842 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 217 به مساحت ششدانگ 182 مترمربع.
89.رای شماره 11946-93/11/29عاطفه آقاسی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
4637 حوزه 1 شهری قمشه و کد ملی 1199881325 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 217 به مساحت ششدانگ 182 مترمربع.
90.رای شماره10442-93/10/30حجت اله عدالت فرزندرحمت اله به شناسنامه شماره 
1129حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199400483سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزی ازپالک565به مساحت ششدانگ109/45مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  غالمرضا  فرزند  بیات  مریم   93/10/30-10443 شماره  91.رای 
1041 شهرضا و شماره ملی 1199163406سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو 

طبقه مفروزی ازپالک565به مساحت ششدانگ109/45مترمربع.
به  حیدرعلی  فرزند  شهرضا  نصیبی  شماره11770-93/11/28حسینعلی  92.رای 
خانه  یکباب  ششدانگ  ملی1198999802  شماره  و  شهرضا   369 شماره  شناسنامه 

مفروزی از پالک1252به مساحت313/50مترمربع.
حیدرعلی  فرزند  شهرضا  نصیبی  محمدجواد   93/12/10-12368 شماره  93.رای 
خانه  یکباب  ملی1199249785ششدانگ  شماره471شهرضاوشماره  شناسنامه  به 

مفروزی ازپالک1252به مساحت313/50مترمربع.
شماره های مفروزی از68- اصلی سیدآباد

94.رای شماره 3138-93/4/17رمضانعلی کاشی شهرضا فرزند حبیب اله به شناسنامه 
شماره 423 حوزه 3 شهرضا و کد ملی 1199373834 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

به مساحت 111/15 متر مربع.
95.رای شماره 93/8/711515محمد مهدی حسین پور فرزند بهرام به شناسنامه شماره 
به  باب خانه  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  832 شهرضا و کد ملی 1199201979 دو 

مساحت ششدانگ 127/70 متر مربع.
96.رای شماره 7116-93/8/15مریم ممیز فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 20652 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار   1198486392 ملی  کد  و  شهرضا 

مساحت ششدانگ 127/70 متر مربع.
شماره مفروزی از68/1اصلی میرآبادکه به شماره225اصلی تبدیل شده است

شناسنامه  به  فرزندقربانعلی  محمدقربانی  شماره11729-93/11/29عیدی  97.رای 
به  خانه  یکباب  ملی1209814153ششدانگ  وشماره  سمیرم  شماره27حوزه2مرکزی 

مساحت206/40مترمربع.
شماره فرعی از76- اصلی مهیار

98.رای شماره 12006-93/11/29عبدالحسین کاظمی فرزند عباس به شناسنامه شماره 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ   1199473014 ملی  کد  و  شهرضا  روستائی   1 حوزه   16
مربع.درازاء100هزارسهم  متر  به مساحت 100037  از پالک  218  مفروزی  مزروعی 
مشاع از1574562سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسین باقری مهیاری 
به13جریب  اکبرنسبت  فرزندعلی  انصاری  ومحمدعلی  به13جریب  فرزندباقرنسبت 
ورمضان کاظمی اسفه فرزندحسن نسبت به13جریب ویداله صادقی مهیاری فرزندبرات 
کاظمی  وعلی  به25جریب  نسبت  فرزندتقی  اسفه  کاظمی  ومحمدعلی  به5جریب  نسبت 
اسفه فرزندعباس نسبت به14جریب واسماعیل ابراهیمی فرزندحسین نسبت به8جریب 

ومحمدتفنگچی فرزندیداله نسبت به9جریب.
شماره های فرعی از100- اصلی مزرعه فیض آباد

99.رای شماره11992-93/11/29 روح اله ذوالفقاری فرزند حسین به شناسنامه شماره 
36حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی1209855216سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک1به مساحت ششدانگ94/60مترمربع.

شناسنامه  به  سیدقنبر  فرزند  جاویدان  سیدحسن  شماره93/12/27-12981  100.رای 
شماره 2924 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی1209550733ششدانگ یکباب کارگاه 

درب و پنجره سازی مفروزی ازپالک174به مساحت210/10مترمربع.
101.رای شماره11948-93/11/29 محسن خلیلی فرزند علی به شناسنامه شماره 198 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی1209980592ششدانگ  وشماره  مرکزی سمیرم  حوزه2 

پالک233به مساحت140/02مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  محمد  فرزند  نجفی  براتعلی  شماره93/11/29-11953  102.رای 
2015 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی1209541564ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزی ازپالک384به مساحت110/44مترمربع.
شناسنامه  به  پرویز  فرزند  بیگی  داتلی  مرتضی  شماره93/07/15-6171  103.رای 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی5129891600ششدانگ  حوزه3شهرضاوشماره  شماره3 

پالک404به مساحت228/75مترمربع.
شناسنامه  به  محمدحسن  فرزند  قاسمی  11969-93/11/29عمران  شماره  104.رای 
شماره 122 سمیرم و کد ملی 1209268094 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

495 به مساحت 141متر مربع.
105.رای شماره 10304-93/10/27دستان ذهبی نژاد فرزند مراد به شناسنامه شماره 
465حوزه قشقائی شیراز و کد ملی 2293836738 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 496 به مساحت 112/35 متر مربع.درازاء113سهم مشاع از14520سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمودفرهمند.
106.رای شماره 7766-93/9/1معصومه رضائی فرزند قدمعلی به شناسنامه شماره 
716 شهرضا و کد ملی 1199160156 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک  497 به 
انتقال  از16438/5سهم ششدانگ  مساحت 131/25متر مربع.درازاء131/25سهم مشاع 

عادی مع الواسطه ازطرف محمودفرهمند.
107.رای شماره 11289-93/11/18محمود رضا مهجور فرزند کرمعلی به شناسنامه 
شماره 530 شهرضا و کد ملی 1199120154 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 497 به مساحت 127/50 متر مربع.
الیاس به شناسنامه شماره  108.رای شماره 11492-93/11/20علی کاظمی نیا فرزند 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   2391383551 ملی  کد  و  ممسنی   4 حوزه   1500

مفروزی از پالک 497 به مساحت 146/05 متر مربع.
شناسنامه  به  اله  نعمت  فرزند  آرامی  حمیدرضا  شماره93/11/14-11163  109.رای 
از  مفروزی  مغازه  یکباب  ششدانگ  ملی1199233633  شماره  و  قمشه  شماره790 

پالک510به مساحت52/50مترمربع.
شماره های فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد

شناسنامه  به  فرزندمحمدعلی  شماره10138-93/10/23محمدجواددیانت  110.رای 
شماره1024شهرضاوشماره ملی1199218944سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک138به مساحت ششدانگ104/55مترمربع.
111.رای شماره10139-93/10/23مریم شجاعی شهرضافرزندمحمدرضابه شناسنامه 
شماره1149قمشه وشماره ملی1199319732سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک138به مساحت ششدانگ104/55مترمربع.
شماره فرعی از171- اصلی مهدیه

112.رای شماره 11290-93/11/18مهراب اکبری فرزند بهمن به شناسنامه شماره 20 
حوزه 2 بروجن و کد ملی 6299858559 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 14 به 
مساحت 230/60 متر مربع.درازاءیک حبه ویک- چهارم حبه مشاع ازچهارده حبه ودو- 
پنجم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف غالمرضابهرامی.

بندب(
شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

اله تیموریان  رای شماره7375-93/08/22ورای اصالحی شماره439- 94/01/24ولی 
فرزندغالمحسین به شناسنامه شماره161شهرضاوشماره ملی1198828919سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک4778که قبال733باقیمانده بوده است به 
مساحت ششدانگ154مترمربع.که دررای وآگهی اولیه شماره پالک اصلی اشتباها2-

اصلی قیدگردیده است اینک تجدیدآگهی می گردد.
7376-93/08/22- ناهید صدری فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 691 شهرضا 
وشماره ملی1198876212سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
رای  در  که  به مساحت ششدانگ154مترمربع.  است  بوده  قبال733باقیمانده  که   4778
تجدیدآگهی  اینک  است  قیدگردیده  اشتباها2-اصلی  اصلی  پالک  اولیه شماره  آگهی  و 

می گردد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/01/29
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/02/13

م الف:2 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
ابالغ رای 

 39 شعبه  رسیدگی:  مرجع   473/93 کالسه:   93/11/14-775 دادنامه:  شماره   1/241
ملک شهر  – اصفهان  نشانی  اصفهان خواهان: محمدعلی خلجی  اختالف   شورای حل 

خواندگان:  بربری  نانوایی   – سایپا  نمایندگی  جنب   – شرقی  بهارستان  خ   –"
1- صمد قجاوند نشانی اصفهان – ملک شهر – خ مطهری – ک.سپهر 2- مهدیه سلطانی 
محمدی نشانی مجهول المکان خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال 
انتظامی 242م16-ایران23 گردشکار:  به شماره  پرشیا  پژو  یکدستگاه خودروی  سند 
خواهان دادخواستی/درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق 
محتویات  به  توجه  با  و  است  تشکیل  زیر  امضاءکنندگان  بتصدی  حوزه  العاده/مقرر 
به  به شرح زیر مبادرت  اعالم و  را  تبادل نظر ختم رسیدگی  از شورا و  پرونده پس 
به  خلجی  محمدعلی  خواهان  دعوی  خصوص  در  شورا:  رای  می نماید.  رای  صدور 
طرفیت خواندگان 1- احمد قجاوند 2- مهدیه سلطانی محمدی به خواسته الزام خوانده 
اینکه  به  نظر  242م16ایران23  پژو  خودرو  دستگاه  یک  انتقال  رسمی  سند  تنظیم  به 
مستند دعوی خواهان حکایت از واگذاری خودرو مورد ترافع و تحقق عقد بین فیمابین 
از راهور شماره  پاسخ استعالم واصله  به موجب  دارد و چون  را  قرارداد  به موجب 
1413/6/1624/03-93/2/20 حقوق ناشی از آن به نام خانم مهدیه سلطانی محمدی ثبت 
گردیده است و به موجب قرارداد سمت قانونی خوانده در خودرو مورد ترافع باالصاله 
محرز است و چون دلیلی که موجب بطالن دعوی خواهان و دالیل آن باشد ابراز نشده 
است بنابراین قرار فیمابین طرفین محمول بر صحت تلقی و چون نتیجه احراز اصالت 
آن  قانونی  نفوذ  مدنی  قانون  بعد  و  مواد 190  مقررات  فیمابین طرفین حسب  قرارداد 
از  219و220  مادتین  مقررات  طبق  مشارالیه  ناحیه  از  آن  تحمل  و  طرفین  به  نسبت 
قانون مدنی خواهد بود و نظر به اینکه از الزامات و آثار قرارداد واقعه فیمابین طرفین 
به استناد مقررات  بنابراین شورا  به آن می باشد  ثبت آن و تنظیم سند رسمی نسبت 
مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده ردیف دوم بر تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال قطعی 
خودرو شماره 242م16ایران23 به نام خواهان با رعایت کلیه مقررات جاری صادر و 
ابالغ واقعی به خوانده  از  اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 
تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی و حقوقی اصفهان می باشد و دعوی خواهان 
را نسبت به خوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوی وارد ندانسته مستندا به ماده 
84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید.م الف:224 شعبه 39 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناسی

1/242 شماره:93/267 ریاست محترم شعبه سوم شورای حل اختالف اصفهان احترامًا 
عطف به دعوتنامه موضوع پرونده کالسه 93/1192 له خانم ناهید نصیری فرزند اکبر 
عباس  فرزند  پور  بشارت  آقای محسن  علیه  اکبری  فاطمه  خانم  وکالت  با  دار(  )خانه 
)مجهول المکان( در خصوص تعیین نفقه فرزند مشترک به نام کیمیا از تاریخ 93/5/28 
)تاریخ ثبت دادخواست( تاکنون اینجانب ضمن مراجعه در وقت مقرر به دفتر محترم آن 
شعبه و مطالعه پرونده و مالحظه صورت جلسه قرار کارشناسی مضبوط در پرونده با 
مذاکرات صورت گرفته با خواهان به شرح ذیل می باشد: خواهان اظهار نمود: در سال 
75 به عقد ازدواج خوانده درآمدم و حاصل این ازدواج یک فرزند 14 ساله به نام کیمیا 
می باشد که به کالس اول دبیرستان می رود الزم به ذکر است که ده سال قبل از خوانده 
پرونده  طی   91 سال  در  می باشد  اینجانبه  با  مشترک  فرزند  و حضانت  ام  شده  جدا 
ماهیانه  فرزندم  نفقه  اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه  در  مطروحه   91/1756 کالسه 
130 هزار تومان تعیین گردیده حال با توجه به گذشت زمان و اینکه فرزندم مبتال به 
بیماری تیروئید بوده و تحت درمان می باشد تقاضای افزایش نفقه آن را خواستارم و 
سایر اظهارات ایشان استماع گردید. اینجانب کارشناس منتخب پس از استماع اظهارات 
خواهان و با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه نفقه فرزند مشترک 
به شرح ذیل می باشند: 1( نفقه فرزند مشترک 14 ساله به نام کیمیا از تاریخ 93/5/28 
)تاریخ ثبت دادخواست( لغایت 93/12/25 به مدت 208 روز بمأخذ روزانه )84/000( 
به  الزم  می باشد.  ریال   )17/472/000( جمعا  و  ریال   )2/520/000( ماهیانه  و  ریال 
مشترک  فرزند  نفقه  بابت  را  مبالغی  مدت  این  در  خوانده  که  صورتی  در  است  ذکر 
پرداخت نموده باشد با ارائه اسناد و مدارک معتبر مبالغ پرداختی از نفقه تعیین شده 
ایشان کسر می گردد. شایان ذکر است نفقه آتی فرزند مشترک به نام کیمیا از تاریخ 
 93/12/26 لغایت پایان سال جاری روزانه )84/000( ریال برآورد می گردد.م الف:226 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

 



حدیث )1( امام باقر عليه السالم :
 خداوند عزوجل، دوست دارد كسى را كه در ميان 

جمع شوخى كند، به شرط آن كه ناسزا نگويد.

 دانستنی هایی باورنکردنی
 از همه چيز و همه جا
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

تاحاال فکر کرده اید که اگر فضانوردی در فضا بمیرد, چه اتفاقی 
رخ می دهد؟!

از زمان اجرای ماموریت های سرنشین دار آپولو و با مطرح شدن 
بحث های جدی درباره ماموریت های فضایی بیشتر، این پرسش 
برای جامعه علمی مطرح است که چنانچه فضانوردی در فضا 

بمیرد، با جسد وی باید چه کار کرد؟
در حال حاضر فضانوردان در هر بار، فقط شش ماه را در ایستگاه 
فضایی بین المللی )ISS( س��پری می کنند و معاینات فشرده 
پزشکی را پیش از قرار گرفتن در فهرست نهایی پرواز فضایی 

پشت سر می گذرانند.
تاکن��ون کس��ی در ایس��تگاه بین الملل��ی از دنیا نرفت��ه و از 
گزارش های ناسا این گونه بر می آید که این آژانس در صورت 
جان باختن یک فضانورد در فضا، به دنبال ارائه راه چاره است. 
گرچه هنوز پروتکل رسمی درباره این موضوع ابالغ نشده؛ اما 
فضانوردان تمریناتی را برای انجام اقدامات الزم در صورت از 

دنیارفتن یکی از همکارانشان انجام می دهند.
»کریس هادفیلد« در کتاب خود تحت عنوان »راهنمای یک 
فضانورد برای زندگی بر روی زمین«، از تمرینات نفس گیری 
موس��وم ب��ه death sim که ب��رای کمک ب��ه آماده کردن 
فضانوردان و اینکه در صورت مرگ یکی از همکارانشان چه کار 
کنند، می گوید. در این تمرین��ات، فضانوردان با نحوه واکنش 
نشان دادن، به مرگ همکارشان آشنا می شوند.ناسا طرح هایی 
را برای ماموریت های سرنشین دار به مریخ دارد و شرکت های 
خصوصی مانند مارس وان و اسپیس ایکس نیز پروژه هایی برای 
ساخت مس��تعمره های انس��انی بر روی مریخ در ذهن دارند. 
تا تحقق بخشیدن به س��فرهای سرنش��ین دار بر روی مریخ، 

دهه هایی اندکی باقی است؛ اما آن ها حتمی به نظر می رسند.
بنابراین، سرانجام افرادی در فضا جانشان را از دست خواهند 
دارد، چه این رخداد بر روی مریخ باشد چه در سفر به سوی آن. 
در این میان، ساده ترین روش فرستادن جسد به خال از طریق 
دریچه هوابند فضاپیماست. با این حال، به نظر می رسد یکی 
از قوانین بین المللی که بر حد و مرزه��ای کیهانی حکمرانی 

می کند، مانع از این کار می شود.
تفاهم نامه س��ازمان ملل از واردکردن هر م��اده اتالفی به فضا 
جلوگیری کرده و جس��د یکی از این مواد محسوب می شود. 
اجسادی که در فضا ش��ناور می ش��وند، می توانند با فضاپیما 
یا حتی جسم شناور دیگر در س��یارات بیگانه برخورد کنند و 
بقایای انسانی و هر باکتری و موجود زنده دیگری که در درون 

جسد زندگی می کند، این سیارات را اشغال کند.
همچنین، نمی توان جسد انسان را در طول مسافرت طوالنی 
فضایی در فضاپیما نگه داش��ت؛ زیرا ممکن است که زندگی 

خدمه هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمانی به خطر بیفتد.
عالوه بر این، س��اخت فضاپیماها بی نهایت هزینه بر اس��ت و 
افزودن یک مقبره به هر سامانه ای از این دست، چندین میلیون 

دالر هزینه  می برد.
یک��ی از جالب ترین پیش��نهادهایی که در این زمینه ش��ده، 
همکاری بین شرکت کفن و دفن Promessa و ناسا است. این 
طرح شامل کیسه خواب تنگی است که جسد انسان در درون 
آن قرار می گیرد و س��پس در معرض دماهای منجمدکننده 
فضای خارج قرار می گیرد.جس��د منجمد دوب��اره در داخل 
فضاپیما قرار می گیرد و در آنجا به شدت مرتعش می شود تا این 
که از هم متالشی شود. در نتیجه، کیسه ای حاوی غباری خاکی 
از جسد انس��انی بر جای می ماند که می توان آن را در خارج از 

فضاپیما آویزان کرد تا زمانی که فضاپیما به مقصد برسد.
با این حال، هنوز درباره این که زمان��ی که فردی پس از فرود 
بر روی مریخ بمیرد، پاسخی ارائه نشده است. طرح های ناسا و 
شرکت مارس وان شامل افرادی است که محصوالت مورد نیاز 
خود را بر روی این س��یاره پرورش می دهند. یکی از ایده های 
کنونی اس��تفاده از جسد انسان برای اس��تفاده به عنوان کود 
است؛ اما هنوز مشخص نیست که آیا اجساد انسانی می توانند 

برای استفاده به عنوان کود، مورد استفاده قرار بگیرند یا خیر.
به گفته »پاول والپول«، اخال ق ش��ناس زیس��تی ارشد ناسا، 
تاکنون بر روی زمین از این ایده استفاده نشده است و جوامعی 
وجود دارند که به شدت به کود نیاز دارند، اما از اجساد مردگان 

در این راستا استفاده نمی کنند.
مرگ یک موضوع عمیق انسانی است، اما برای یک فضاپیمای 
با مأموریت طوالنی مدت، باید با آن از دیدگاه عملی و هزینه ای 

برخورد شود.

با جسد فضانوردان در فضا چه باید کرد؟!

1-قبل از سال 1941 اثر انگشت به عنوان مدرک 
در دادگاه پذیرفته نمی شد.

2- در آمریکا میزان فوالد استفاده شده در تهیه 
تشتک در بطری های نوشابه بیشتر از فوالد بکار 

رفته در تهیه بدنه اتومبیل هاست.
3- یک تانکر بزرگ که کامال پر باش��د و در حال 
حرکت با سرعت عادی باش��د، حداقل به بیست 

دقیقه زمان برای متوقف شدن احتیاج دارد.
4- به طور متوسط یک انس��ان در طول زندگی 
خود در ح��دود 44 پوند گرد و خ��اک را تنفس 

می کند.
5- در هر سه دقیقه یک انس��ان روی کره زمین 

اعالم می کند که بشقاب پرنده دیده است.
6- در ایالت میشیگان زنان بدون اجازه شوهران 

خود نمی توانند موهایشان را کوتاه کنند.
7- تنها 55 درص��د مردم آمری��کا می دانند که 

خورشید یک ستاره است.
8- فندک قبل از کبریت اختراع شده است.

9- در طراحی خانه بیل گیتس از کامپیوترهای 
مکینتاش اس��تفاده ش��ده است»سیستم عامل 

مکینتاش رقیب ویندوز مایکروسافت است«.
10- در هر روز تقریبا نیمی از جمعیت آمریکا در 

حال رژیم گرفتن هستند.
11- یک هواپیمای کوچ��ک می تواند به صورت 

معکوس و به عقب نیز پرواز کند.
 12- بیش از 50 درصد مردم جه��ان تا به حال

 نه با کسی از طریق تلفن حرف زده اند و نه کسی 
به آنها زنگ زده است.

13- یکی از مواد تشکیل دهنده دینامیت بادام 
زمینی است.

14- پارچه کتان در زمان خیس بودن، سخت تر 
و مقاوم تر است.

15- پیژام��ه در هندوس��تان ب��ه عنوان ی��ک لباس 
پوشیدنی مرسوم در بیرون از خانه شناخته می شود.

16- یک کوسه از طریق ش��نیدن ضربان قلب، طعمه 
خود »ماهی« را پیدا می کند.

17- ماهی قزل آال می تواند پرش هایی به ارتفاع حدود 
دو متر داشته باشد.

18-در ایالت اوهایو دادن بسته شیرینی با وزن بیش از 
50 پوند به کسی، غیر قانونی و جرم محسوب می شود.

19- اگر فردی ب��ه جای حرکت در پی��اده رو در یک 
مس��یر س��خت و کثیف حرکت کند، 7درصد بیشتر 

کالری می سوزاند.
20- باغبان��ی بهترین کار برای س��الم نگه داش��تن 

سالمتی استخوان هاست.
21- نوعی ماهی به نام آبن��وس در گلوی خود دندان 

در می آورند.
22- فندق برزیلی پیش از نامیده شدن کشور برزیل به 

نام »برزیل« به این نام خوانده می شده است.

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسوول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسوول : بهمن زين الدين
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واحد 3

دانشمند ایرانی در امریکا اختراع 
کرد: گردنبند کاهش وزن

یک محقق ایرانی دانش��گاه کالیفرنیا در لس آنجلس با همکاری تیم 
تحقیقاتی این مرکز، موفق به طراحی گردنبند هوشمندی شده  است 
که اقدام به تجزیه و تحلیل موادغذایی دریافتی کرده و به کاهش وزن 

و جلوگیری از پرخوری کمک می کند.
عادات غذایی نادرست بویژه اس��تفاده از غذاهای فوری »فست فود« 
باعث همه گیر ش��دن مشکل چاقی شده اس��ت که با عوارض جدی 
 از جمله ابت��ال به دیاب��ت ی��ا بیماری های قلب��ی و عروق��ی همراه

 است.
رعایت رژیم غذایی مناسب و توجه به میزان کالری دریافتی می تواند 

به کاهش وزن افراد کمک کند.
 Embedded دکتر »مجید صراف زاده« با همکاری محققان مرکز
and Reconfigurable Systems Lab در دانشکده علوم رایانه 
دانش��گاه کالیفرنیا در لس آنجلس )UCLA(  گردنبند هوش��مند 
WearSens را اب��داع کرده اند ک��ه به کاه��ش وزن و رعایت رژیم  

غذایی کمک می کند.
در این گردنبند هوشمند از حسگرهای پیزوالکتریک ورزشی استفاده 
شده است که نسبت به حرکات مکانیکی حساس هستند؛ گردنبند 
به دور گردن بسته شده و بخش حس��گرها روی گلو قرار می گیرند.
گردنبند اقدام به رهگیری ارتعاش��ات روی گل��و می کند؛ زمانی که 
ماده  غذایی یا نوش��یدنی از گلو پایین می رود، لرزش��ی روی پوسِت 
اطراف گردن ایجاد می ش��ود که توسط حس��گرها ثبت می شود.هر 
ماده غذایی یک الگوی متمای��ز ایجاد می کند؛ ب��رای مثال خوردن 
یک غذای نرم و مرطوب، سپس جویدن و بلع آن یک الگوی متفاوت 
 در مقایس��ه با خوردن و بلعی��دن یک خوراکی ترد و خش��ک ایجاد

 می کند.

بسیار شنیده ایم که می گویند لباس هر فرد نشان دهنده 
شخصیت اوست. شکی نیست که بسیاری از ما به این 
جمله اعتقاد زیادی داشته و سعی می کنیم تا حد امکان 
آن را چراغ راه مان قرار دهیم. در این میان بعضی اصوال 
به انتخاب درست لباس وقعی ننهاده و به اصطالح هر 
طور که دل شان می خواهد لباس می پوشند. هر چند که 
هیچ توجیه منطقی برای این داس��تان وجود نداشته و 
لباس هر فرد می تواند موجبات قضاوت متفاوت دیگران 
را فراهم کند؛ اما باز هم برای مهمانی ها، دورهمی ها و 
 محافل ش��خصی می تواند تا حدی تخفیف قایل شد؛
ولی زمانی که نوبت به محیط کار می رس��د دیگر شکل 
و رنگ داستان، جدی تر از قبل بوده و نمی توان بی گدار 
به آب زد. محیط کار همان طور که از اسمش پیداست 
محلی است جدی و رس��می برای پرداختن به اموری 
که خرج و مخ��ارج زندگ��ی را تامین می کن��د. دیگر 
 نه اس��تداللی مبنی بر راحت بودن قابل قبول اس��ت،

 نه دوست داشتن سبک خاصی برای پوشش.
 طبیعتا هر فردی با انتخاب گروهی از لباس ها احساس 
راحتی بیشتری داش��ته و به آن س��بک و سیاق اخت 
شده است؛ مثال برای بس��یاری از آقایان شلوار جین و 
تی شرت همیشه انتخاب اول است یا عده ای از خانم ها 

با مانتوهای بلند حس خوبی ندارند.

 واقعیت این است که باید بین پوشش محل کار با دیگر 
مکان های زندگی هر فرد تفاوت وجود داش��ته باش��د. 
بایدها و نبایدهایی هستند که در حوزه کار تعریف شده 
و قوانین عرف در هر فرهنگ و کشوری ایجاب می کند 
که به آنها عمل شود، حتی اگر دوست نداشته باشیم یا 
خوش��مان نیاید. با این همه اگر زاویه نگاه مان را تغییر 
داده و دس��ت از س��خت گیری های بی دلیل برداریم، 
می بینیم که به س��ادگی با رعایت چن��د نکته در عین 

خوش تیپی، انتخابی مناسب با موقعیت داشته ایم.
کفش ورزش�ی، راحت اس��ت و بی دردسر؛ اما 
همان طور که از نامش پیداست کفشی است برای ورزش 

 ن��ه
 برای کار. هر زمانی حس کردی��د دلتان می خواهد به 
جای محل کار به باشگاه های ورزشی بروید، حتما کفش 

ورزشی بپوشید.
صندل، خیلی راحت پوشیده می شود و هیچ گونه 
زحمتی هنگام در آوردن ندارد. سوالی که پیش می آید 
 این اس��ت ک��ه اگ��ر در مح��ل کار صندل بپوش��یم، 
کنار دریا چی بپوشیم؟ درست است که صندل از جمله 
پاپوش های بس��یار راحت است اما مس��لما نمی تواند 

انتخاب مناسبی برای یک محیط رسمی باشد.
پيراهن چروک، اصال و ابدا منظور این نیست که 

قبل از خارج شدن از منزل چندین ساعت لباس ها را اتو 
کنید، مبادا که ردی از چروک داشته باشند؛ اما بعضی ها 
دیگر چنان با مس��اله اتو بیگانه هس��تند ک��ه لباس را 
مستقیم از روی بند به تن کشیده و راهی جلسات مهم 
کاری شان می شوند. لباس های اتوکشیده و مرتب نشان 

از نظم و انضباط شخصیتی شما دارند.
کفش پاشنه بلند، این مدل کفش از قضا بسیار 
هم رسمی است و مناسب برای نمایش وقار. مساله ای که 
وجود دارد این اس��ت که صدای زیادی که این کفش 
 ایجاد می کند، آرامش و س��کوت الزم در محیط کار را
  بر هم زده و باع��ث آزردگی خاطر دیگران می ش��ود.
 از ط��رف دیگر اگ��ر در محیط کار کفش پاش��نه بلند 
بپوشیم، در عروسی و مهمانی های رسمی چی بپوشیم؟

زیورآالت پرزرق و برق، به دست کردن ساعت 
یا مثال دس��تبندهای ظریف خیلی هم خوب اس��ت و 
هیچ کس��ی هم کوچکتری��ن مخالفی ن��دارد. صدای 
اعتراض آن جایی بلند می شود که زیورآالت سنگین و 
رس��می با رنگ های تند یا سایزهای بس��یار بزرگ که 
بسیار جلب توجه می کنند در محیط کار استفاده شود. 
مس��لما نه تنها جلوه خوبی ندارد، همواره این سوال به 
ذهن می رسد که آیا این همه زرق و برق برای کار کردن 

واقعا الزم است؟ 

یک زوج مبتکر اهل فلوریدای آمریکا کفشی ارائه داده اند که شب  هنگام، مسیر پیش رو را روشن کرده و ایمنی بیشتری را برای کاربران 
به ارمغان می آورد.

کفش جدید موس��وم به "degree Shoe Light-270 Night Runner" مجهز به ال ای دی هایی اس��ت که مسیر پیش رو را برای 
دوندگان، پیاده روان و بسیاری از افراد دیگر روشن می کند.

این المپ ها با استفاده از نوعی قالب قابل  تنظیم، به بند کفش متصل می شوند و این قالب می تواند درست مطابق میل فرد جاسازی شود.
 پرتوه��ای ال ای دی میله ای ش��کل، زمان��ی ک��ه تنظی��م ش��وند ت��ا 30 مت��ر رویت پذی��ری و 270 درج��ه پوش��ش را ارائ��ه 

می دهند.
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م الف 1113

شركت عمران شهر جديد مجلسی در نظر دارد  احداث پروژه عمرانی ذيل واقع در شهر جديد مجلسی  را بصورت  مشاركتی با اشخاص حقيقی و حقوقی 
دارای صالحيت ، پس از ارزيابی و اخذ امتياز الزم    واگذار نمايد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

 زیر بنای مجموعه عنوان پروژهردیف
)متر مربع ( 

مبلغ تقریبی جهت سرمایه گذاری ) ریال ( 

مشارکت در احداث اسکلت یک باب مدرسه واقع 1
در سایت محله مهران 1 و مجموعه تجاری محله 

مهران 2 شهر جدید مجلسی 
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- مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : واجدين شرايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشرآگهی ، جهت دريافت اسناد ارزيابی به امور قرار دادهای 
اين شركت مراجعه نمايند  .

- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی : متقاضيان  پس از تكميل اسناد حداكثر تا تاريخ 94/2/13 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهای الک و مهر 
شده به دبير خانه شركت تحويل داده و رسيد آنرا  دريافت نمايند.
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نوبت دوم 

کفشی که در شب می درخشد! 

کدام پوشش مناسب محل کار است؟


	1C
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

