
آگهى مناقصه عمومى 

ــود در  ــال 1395 خ ــوب س ــه عمرانى مص ــتناد بودج ــه اس ــهر ب ــن ش ــهردارى زري ش
ــى  ــاى دسترس ــمتى از جاده ه ــازى قس ــات روس ــراى عملي ــه اج ــبت ب ــر دارد نس نظ
ــال از طريق  ــه 12/000/000/000 ري ــار اولي ــا اعتب ــهر ب ــن ش ــتان زري پارك كوهس
ــوت به عمل مى آيد جهت  ــرايط دع مناقصه عمومى اقدام نمايد، لذا از متقاضيان واجد ش
ــار تا پايان وقت ادارى مورخ  دريافت اسناد مناقصه و كسب اطالعات بيشتر از تاريخ انتش

95/2/4 به شهردارى زرين شهر مراجعه نمايند. 

جواد جمالى - شهردار  زرين شهر

نوبت دوم
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رييس بانك مركزى:
« تقريبا هيچ چيز » از برجام عايد ايران 

نشده است
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دورانديشى ستودنى امام خمينى(ره) درباره ارتش؛

ارتش چتر  آرامش و 
امنيت بر سر كشور

ــه كاهش 415  ــاره ب رييس اتاق بازرگانى اصفهان با اش
ــور، گفت: بهره مركب  هزار اشتغال از بخش صنعت كش
بانكى به همراه جرايم روز به روز واحدهاى توليدى را به 
ــيدعبدالوهاب سهل آبادى  سمت تعطيلى مى كشاند.س
ــه هيئت نمايندگان اتاق اصفهان،  در سيزدهمين جلس
ــران نمى تواند  ــرايطى كنونى توليد اي تصريح كرد: با ش
ــرمايه در  ــورها رقابت كند زيرا در بخش س ــاير كش با س
ــهيالت بانكى نرخ باال  گردش و نقدينگى مورد نياز با تس
ــت.وى تاكيد كرد: بهره مركب بانكى به همراه  روبه روس
جرايم روز به روز واحدهاى توليدى را به سمت تعطيلى 
ــش 415 هزار  ــاره به كاه ــهل آبادى با اش مى كشاند.س
ــور، گفت: در بخش صنعت  اشتغال از بخش صنعت كش
اشتغال طى سال گذشته افزوده نشده اين در حاليست...

امام جمعه اصفهان گفت: با توجه به تهديدات و
ــوردارى از توان و  ــمن، برخ ــاى روى ميز دش ــه ه گزين
امكانات دفاعى كامل و پيشرفته از حقوق ملت ايران است.

ــژاد درخطبه هاى  ــف طباطبايى ن ــيد يوس آيت اهللا س
ــجد امام اين  ــه اصفهان كه در مس ــه اين هفت نماز جمع
ــت 29 فروردين روز ارتش  شهر برگزار شد با گراميداش
ــمنان همواره از بيان  جمهورى اسالمى ايران افزود: دش
عبارت تهديد آميز  گزينه هاى روى ميز براى ملت ايران 
ــق برخوردارى از  ــتفاده كرده اند، به همين دليل، ح اس
ــالح ها را داريم. وى با اشاره به بيانات  پيشرفته ترين س
ــالب گفت: نهادها  امام راحل وتاكيدات رهبر معظم انق
ــبرد اهداف نظام  ــلح بايد همواره در پيش ونيروهاى مس

تالش كنند و...

ــزى ايران در  ــس بانك مرك ــيف، ريي ولى ا... س
ــرگ گفته توافق  مصاحبه اى با تلويزيون بلومب
ــوم به برجام،  هسته اى ايران و گروه 1+5 موس
ــتاورد اقتصادى  ــچ» دس ــون «تقريبا هي تا كن
ــت.  آقاى سيف  ــته اس براى تهران در بر نداش
ــه ماه بعد از اجرايى شدن برجام،  گفته ايران س

ــارد دالر دارايى  ــت يابى به 100 ميلي توان دس
ــور را نداشته و  ــده اش در خارج از كش ضبط ش
براى پرداخت صورت حساب هايش در مبادالت 
ــتفاده از دالر  ــال راهى براى اس خارجى به دنب
ــت. رييس بانك مركزى ايران اضافه كرد با  اس

آنكه قرار است سپرده هاى ايران ...

كاهش 415 هزار اشتغال 
در بخش صنعت

برخوردارى از امكا نات كا مل  و پيشرفته 
دفاعى ازحقوق ملت ايران است

تعطيلى فروشگاه هاى 
فرش دستباف اصفهان

يكى پس از ديگرى

برگزارى راهپيمايى و 
تجمعات در مراسم حج 

ممنوع است!

قيمت لبنيات 
امسال گران مى شود؟

بردى كه برانكو به 
پرسپوليس هديه داد

اقتصاد دچار عارضه 
« كمبود » يا 

« سيل ويرانگر » پول؟
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از ف��رودگاه ش��ارل 
ب��ه  پاری��س  دوگل 
تهران؛ امروز ش��رکت 
هواپیمایی ایرفرانس پس از هشت سال، 
 پروازهای خود از پاریس به تهران را از سر 
 م��ی گی��رد... ازس��رگیری این پ��رواز، 
ب��ه همی��ن راحتی ه��ا ش��کل نگرفت! 
بازگش��ت ایرالین های اروپایی به ایران؛ 
داس��تان از اینجا شروع ش��د؛ از فرجام 
برجام و س��فر روحانی به فرانسه. پس از 
بازگش��ت رییس جمهور از این سفر بود 
که خبر رسید با ایرباس فرانسه قراردادی 
برای خرید 114 هواپیما از این ش��رکت 
 فرانس��وی منعقد شده اس��ت. در واقع 
با اجرایی ش��دن برجام و لغ��و تحریم ها 
 خری��د ان��واع هواپیماهاي مس��افربري 
از کوتاه برد گرفته تا بلن��د برد به همراه 
 قطع��ات آن در ح��وزه هوان��وردی، 
 در بازاره��اي جهان��ی ب��رای ای��ران 
 امکان پذیر ش��د. از س��وی دیگر برآورد 
می شود ایران در دهه پیش رو، بین400 
تا500 فروند هواپیمای مس��افربری نیاز 
داش��ته باش��د که این نیاز عظیم، توجه 
سازندگان هواپیماهای مسافربری را به 
خود جلب کرده است به گونه ای که پس 
از توافق وین، نمایندگانی از شرکت های 
ایرباس اروپا، بوئینگ آمریکا و سوخوی 
روس��یه وارد مذاکره با ایران ش��ده اند و 
 س��عی دارند س��همی از این ب��ازار بکر و 
ب��ی نظی��ر را از آن خود کنن��د. تعجبی 

 هم ن��دارد؛ ب��ازار هوایی ای��ران یکی از 
جذاب ترین بازارها برای اروپاییان است. 
اینجا در ای��ران اما برخی ه��ا همچنان 
دلواپس هستند. کس��انی که از آغازین 
 روزه��ای انتش��ار خب��ر ورود ایرب��اس 
به ایران، ساز مخالف زده و دولت را به باد 
انتقاد گرفتند. این عده اعتقاد داش��تند 
که برجام برای فرانس��ویان اشتغالزایی 
کرده و به کمک جوانان بیکار فرانسوی 
 شتافته است! از س��وی دیگر این نقد را 
به دولت داشتند که در ش��رایط کنونی 
و در حال��ی ک��ه بی��کاری و گرانی کمر 
مردم را در داخل کش��ور شکسته است، 
چه نیازی ب��ه خرید چندصد دس��تگاه 
هواپیمای گران قیمت و ش��یک اس��ت 
که تنها نیازهای قش��ر ثروتمند جامعه 
 را برای س��فرهای اروپایی ش��ان تامین 
می کن��د؟ با این ح��ال و ب��ا تمامی این 
انتقادات و گله گذاری ها، دولت مصمم 
ماند تا ناوگان هوایی کش��ور را نوسازی 
و بهس��ازی اساس��ی کند. ام��ا این تمام 
 ماجرا نبود؛ خرید هواپیماهای فرانسوی 
از یک سو و از سر گیری دوباره پروازهای 
اروپایی به ایران از سوی دیگر در ماه های 
پایانی س��ال 94 حس��ابی خبرساز شد. 
بهمن ماه سال گذشته بود که حمیدرضا 
س��یدی ، عض��و هیئ��ت مدیره ش��هر 
فرودگاهی امام خمینی )ره( از راه اندازی 
پروازه��ای ش��رکت های هواپیمای��ی 
ایرفرانس، ک��ی.ال.ام. و بریتیش ایرویز 

از اوای��ل فروردین 95 در ف��رودگاه امام 
 خبر داد و گفت این شرکت های اروپایی 
در دوران تحریم پروازهای خود را متوقف 
کرده بودند، اما با اج��رای برجام، مجدد 
درخواست فعالیت خود در ایران را ارایه 
دادند که از فروردین این پروازها به مقصد 
ته��ران راه اندازی می ش��وند؛ ایرفرانس، 
بریتیش ایرویز و ک��ی.ال.ام برنامه های 
پروازی خ��ود را به ف��رودگاه بین المللی 
امام خمینی ارایه دادند و برنامه پروازی 
آنها نیز نهایی شده است. کمی قبل تر از 
اعالم خبر ازسرگیری پروازهای مستقیم 
ایرفرانس به ایران که حساسیت زیادی 
نیز در ای��ران به راه انداخت��ه بود، برخی 
خبرگزاری ها از کت��ک کاری کارکنان 
این ش��رکت فرانس��وی با مدیران شان 
خبر دادند! متن خبر این بود : » کارکنان 
شرکت » ایرفرانس « که از سیاست های 
س��نگین ریاضت��ی و بحران بی س��ابقه 
 اقتص��ادی به تن��گ آمده اند، ب��ا حمله 
 به مدیران ارش��د ای��ن ش��رکت، آنها را 
به باد کت��ک گرفتند. « گوی��ا این اتفاق 
در پی تصمیم شرکت ایرفرانس فرانسه 
برای صرفه جوی��ی اقتص��ادی و اخراج 
نزدیک ب��ه 3 ه��زار کارمن��د، رخ داد و 
»اس��پونتیک« نوش��ت که مدیر بخش 
منابع انسانی ایرفرانس از ترس مهاجمان 
 با ک��ت و ش��لوار و ک��روات ش��یکی که 
به تن داش��ته، از راه پل�ه ه�ا ف�رار کرده 
اس�ت! همی�ن خبر دستاویز دیگری برای 

مخالفان حضور ایرفرانس در ایران بود. آن 
ها از دولت این سوال را داشتند که آیا این 
فرانسه و این » ایرفرانس « با این وضعیتی 
که به آن دچار شده، قصد حمایت و کمک 
به ایران در دوران پسابرجام را دارد؟! اما 
این تنها حاشیه » ایرفرانس « نبود. همین 
چندروز قبل بود که » ایرفرانس « باز هم 
خبرساز ش��د. کمی پس از آن که اعالم 
ش��د این ش��رکت هواپیمایی فرانسوی 
قصد دارد از فروردی��ن ماه 95 پروازهای 
خود را به ایران از سر بگیرد، مهمانداران 
زن ایرفران��س اع��الم کردن��د حاضر به 
رعای��ت حج��اب در پروازه��ای خود به 
ایران نیستند. موضعی که حتی واکنش 
مدیران این شرکت را نیز به دنبال داشت 
و اعالم کردند هرکدام از مهماندارانی که 
طبق قانون حاضر به رعایت پوشش خود 
در این سفر نشوند، توبیخ و تنبیه و حتی 
اخراج خواهند شد. در همین حال، رضا 
جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان 
هواپیمایی کش��ورمان نیز در واکنش به 
این موضوع اعالم کرد:  همه شرکت های 
هواپیمایی بر احترام به قوانین و مقررات 
کش��ورهای مقصد واقف هس��تند و آن 
را رعایت می کنن��د. جعف��رزاده گفت: 
»حدود 41 شرکت هواپیمایی خارجی 
به ایران پرواز می کنن��د که برخی از آنها 
اروپایی هس��تند و همگان بر احترام به 
قوانین و مقررات کشورمان به طور کامل 
واقفند و آن را رعایت می کنند. «  واکنش 
مهمانداران زن فرانسوی به اجبار حجاب 
در تهران آنقدر مضحک به نظر می رسید 
که حتی نشریه آمریکایی » اسلیت « نیز 
در مطلبی این نوع واکنش را زیر سوال برد 
و نوشت که رعایت قوانین اسالمی از سوی 
هواپیمایی فرانس��ه غیر معقول نیست . 
»اس��لیت« حتی کنایه ای هم در همین 
باره زد و نوشت: » کشف حجاب اجباری 
در فرانسه خوب است و حجاب اجباری 
در ایران بد؟ «  به هرحال از فرجام برجام 
تا به امروز، داس��تان ایرفرانس و ایرباس 
هایش؛  یکی از پرحاشیه ترین ماجراها 
بوده اس��ت. ماجرای��ی که از ام��روز و با 
اولین پرواز رس��می  ایرفرانس به ایران 
بعد از یک وقفه هشت ساله شاید به انتها 
برسد. کسی چه می داند؛ شاید هم این 
پرواز، آغاز داس��تانی تازه باشد هم برای 

امیدواران و هم برای دلواپسان!  

رسانه های غربی مدعی شدند که سردار س��لیمانی برای انجام گفت وگوهای نظامی و 
سیاسی عازم مسکو شده است.

خبرگزاری رویترز نوش��ت: قاسم س��لیمانی س��ردار ایرانی با نادیده گرفتن ممنوعیت 
سفرهای بین المللی برای انجام گفت وگوهای سیاسی و نظامی با مقامات روسیه عازم 
مسکو شده است. به گفته مقامات، این گفت وگوها درباره سوریه و ارسال موشک های 
 روس��یه به ایران اس��ت. به گفته منابع آگاه، اصلی ترین هدف سردار س��لیمانی از سفر 
به روسیه، گفت وگو درباره چگونگی ارسال سیستم های موشکی زمین به هوای اس 300 
روسیه به ایران است. چندین منبع دیگر نیز دراین باره عنوان کردند که سلیمانی به دنبال 

آن است تا با مقامات روسیه درباره سوریه نیز به گفت وگو بنشیند.
بر این اساس و به گفته این منابع، سردار سلیمانی قصد دارد با مقامات روسیه درباره اینکه 
روسیه و ایران چگونه می توانند به دولت س��وریه برای بازپس گیری کامل کنترل شهر 

حلب، کمک کنند، گفت وگو کنند.
 یک مقام ارش��د نظامی ایران به رویترز در این باره گفت: ژنرال سلیمانی پنج شنبه شب 
به مسکو رفت تا درباره موضوعاتی همچون دریافت اس300 و همکاری های بیشتر نظامی 

با مقامات روسیه گفت وگو کند.
به گفته این مقامات، س��لیمانی در این س��فربا والدیمر پوتین رییس جمهوری روسیه 
و سرگئی ش��ویگی وزیر دفاع روس��یه دیدار و گفت و گو کرده است. به گفته سخنگوی 

کرملین دیدار پوتین و سلیمانی از قبل برنامه ریزی نشده بود.
 رویترز در ادامه نوش��ت: س��فیر ایران در مس��کو اما درباره سفر سردار س��لیمانی ابراز 

بی اطالعی کرده است.

وزیر حج عربستان به هیئت ایرانی اعالم کرد برگزاری تجمعات 
در مراسم حج و باالبردن صدا در زمان دعا ممنوع است.

در پی حضور هیئت ایرانی در عربس��تان ب��رای انجام مذاکرات 
در خصوص سرنوش��ت حج س��ال جاری، » بندر حجار « وزیر 
حج س��عودی به هیئت ایرانی اعالم کرد برگزاری راهپیمایی یا 
تجمعات در مکان های عمومی در زم��ان حج و یا باالبردن صدا 
 هنگام دعا به منظ��ور جلوگیری از اذیت حج��اج دیگر ممنوع 

است.
 » حات��م قاض��ی « س��خنگوی رس��می وزارت حج عربس��تان 
در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: بندر حجار، وزیر حج سعودی 
روز پنج شنبه با هیئت ایرانی به ریاست سعید اوحدی ) رییس 
س��ازمان حج و زیارت ( در جده به منظور بررسی ترتیبات حج 

سال جاری دیدار کرد. 
در این دیدار وزیر حج سعودی از هیئت ایرانی خواست در صورت 
وجود مجالت یا کتاب هایی متعلق به بعثه رهبری در خصوص 
ادای مناس��ک حج، ایران باید موافقت وزارت فرهنگ و رس��انه 

عربستان را جلب کند.

وزیر حج عربستان همچنین در دیدار با هیئت ایرانی بر مسئله 
آگاه کردن حجاج پی��ش از ورود به س��رزمین وحی و پایبندی 
 آنها به برنامه حرکت در گروه ها و دس��ته بندی های مش��خص 
به منظورحفظ س��المت زائران تاکید کرد. وی در ادامه تصریح 
کرد: عربستان از تمامی حجاج و زائرانی که از تمامی کشورهای 

جهان می آیند، از جمله ایران استقبال می کند.
این نخستین دیدار رسمی مسئوالن دو کشور از زمان قطع رابطه 

ریاض و تهران است.

وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک با مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا از آماده س��ازی اقدام��ات الزم اداری برای 

بازشدن دفتر اتحادیه اروپا در ایران خبر داد.
محمد جواد ظریف در نشست خبری مشترک با فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که صبح دیروز در تهران 
برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به موگرینی و هیئت همراهش، 
اظهارداشت: این سفر در چارچوب همکاری های ایران و اتحادیه 
اروپا است که مس��ائل بین ایران و اتحادیه پس از برجام را مورد 

بحث قرار داد.
وی افزود: اطمینان داریم منافع سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا 
در اجرای برجام اس��ت. ما و اتحادیه اروپا برای برداشتن موانعی 
که برای اجرای برجام باقی مانده، همکاری خواهیم کرد؛ در این 

خصوص بحث کردیم.
ظریف با بیان اینکه همکاری اقتص��ادی و مالی از دیگر مباحث 
مورد بحث بود، گفت: اتحادیه اروپا به عضویت ایران در سازمان 

تجارت جهانی کمک خواهد کرد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: از مباحث دیگر آماده سازی اقدامات 

الزم اداری برای بازش��دن دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران 
بود.

وی با بیان اینکه بح��ث دیگر مبارزه با تروریس��م، افراط گرایی 
و مس��ائل انس��ان دوس��تانه بود، گفت: در خص��وص آوارگان و 

پناهندگان نیز بحث شد.
ظریف با تاکید بر اینکه در بیانیه مش��ترک به نکات مورد بحث 
 پرداخته خواهد ش��د، افزود: یک بیانی��ه در خصوص همکاری 
 هس��ته ای غیر نظامی بین اتحادی��ه اروپا و ایران ام��روز صادر 
خواهد شد. وزیر امور خارجه این دیدار را سرآغاز جدید ارتباطات 
ایران و اتحادیه اروپا عنوان کرد و ادام��ه داد: یقین داریم که این 
 همکاری می تواند برای کمک به توسعه کش��ور و ایجاد آرامش 

در منطقه مفید باشد.
وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم که 
توافق هس��ته ای زمینه را برای همکاری های بین المللی فراهم 
کرده و خطر را از این منطقه دور کرده و می تواند آینده بس��یار 
 بهتری را برای م��ردم ایران و منطقه و همچنی��ن صلح و امنیت 

بین الملل فراهم کند.

رییس سازمان پزش��کی قانونی می گوید: جس��د مرحوم رکن آبادی مانده 
 بود. از کجا معلوم شکنجه نش��ده یا مرگ نحوه دیگری باشد؟ ما گفتیم که 

نمی توانیم اعالم قطعی کنیم که مرگ بر اثر چه بوده است.
احمد ش��جاعی که این روزها بعد از۲500 روز ریاس��ت بر سازمان پزشکی 
 قانونی چند ماهی اس��ت حکمش از س��وی رییس قوه قضاییه تمدید شده 
 در گفت وگوی��ی با مه��ر اظهارنظر جالبی درب��اره علت ف��وت رکن آبادی 
کرده است. مرحوم رکن آبادی سال گذشته و در ماجرای فاجعه منا، مفقود و 
پس از چند ماه اعالم شده که جز جان باختگان منا بوده است. این موضوعی 
است که از سوی سعودی ها اعالم شد ولی از همان شک و شبهه های بسیاری 
درباره علت فوت سفیر سابق ایران در لبنان وجود داشت و حتی خانواده رکن 
آبادی نیز در مورد علت مرگ آقای سفیر، شک و تردیدهای فراوانی داشته 
 و دارند. روز گذش��ته رییس سازمان پزشکی قانونی کش��ور، فرضیه جالبی 
در این باره مطرح کرد. ش��جاعی در پاس��خ به این س��وال که چرا  موضوع 
 تش��خیص علت مرگ مرحوم رکن آبادی این قدر طوالنی شد، گفته است: 
» حرف پزش��کی قانونی خت��م کالم اس��ت و علمی صحبت م��ی کنیم. اما 
مش��کالتی داش��تیم. در پرونده رکن آبادی بعد از چند ماه جسدی مانده و 
دستکاری شده را تحویل ما دادند؛ حاال فکر کنید چطور نظر بدهیم؟ حتی 
شکنجه هم شده باشد یا هرچیز دیگر بعد از این مدت از بین رفته بود. از کجا 
معلوم شکنجه نشده یا مرگ نحوه دیگری باش��د؟ ما گفتیم که نمی توانیم 

اعالم قطعی کنیم که مرگ بر اثر چه بوده است. «

پایگاه اطالع رس��انی وزارت اطالعات در مطلبی به مناس��بت ۲9 فروردین روز ارتش 
جمهوری اسالمی نوشت: ارتش برخاسته از مردم است. با تمام وجود از تمامیت ارضی 
کشور دفاع می کند و به همین دلیل، جای در قلب ملت دارد. در قسمتی از این مطلب 
آمده است: نماد نیروهاي مسلح هر کش��وري در ارتش آن کشور اس��ت و این نیروي 
 مس��لح، عمدتا مقبولیتش در بین مردمش، یا در حداقل ترین س��طح است و یا بسته 
به مواضع نخبگان و سیاستمدارانش در سطح بسیار باال نش��ان داده مي شود. قوت و 
قدرت آن ارتش هم در حضور در سایر کشورها ) با توجه به اتفاقات صد سال گذشته ( 
بوده و یا در دفاعي که در مقابل تهاجم داشته، تعریف شده است. ارتش در آن کشورها 
یکي از بخش هاي کشور اس��ت که صرفا موضوعي کامال نظامي و حاکمیتي است. اما 
ارتش ما و نیروهاي مسلح ایران اسالمي ما، تفاوت صد چنداني با سایر ارتش هاي جهان 
دارد. ارتش ما از مردم برخاس��ته، با مردم، براي مردم است که با تمام وجود از تمامیت 
ارضي کش��ور دفاع مي کند و به همین دلیل، جاي در قلب ملت دارد. ارتش ما در کنار 

همواره جانفشاني کرده و اگر سپاه و نیروي انتظامي، در پاسداري از این مرز و بوم 
و سس��تي در ای��ن دشمنان تا بن دندان مسلح، کوچک ترین غفلت 

تعرض به کشور سربازان میهن مي دیدند، چه بسا طمع 
را در سر مي پروراندند.

رویترز از اهداف سفر سردار سلیمانی به روسیه می گوید؛

سوریه و اس 300
موضوع گفت و گوها هستند؟

هشدار عربستان به ایران:

 برگزاری راهپیمایی و تجمعات
در مراسم حج ممنوع است!

ظریف در نشست با موگرینی خبرداد:

آماده سازی شرایط افتتاح
دفتر اتحادیه اروپا در ایران

رییس سازمان پزشکی قانونی؛

از کجا معلوم رکن آبادی
شکنجه نشده باشد؟

وزارت اطالعات:

ارتش در کشور ما
در قلب ملت جای دارد

ولی ا... س��یف، رییس بانک مرکزی ایران در مصاحبه ای با تلویزیون بلومبرگ 
گفته توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 موسوم به برجام، تا کنون »تقریبا هیچ« 

دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است. 
آقای سیف گفته ایران سه ماه بعد از اجرایی ش��دن برجام، توان دست یابی به 
100 میلیارد دالر دارایی ضبط ش��ده اش در خارج از کش��ور را نداشته و برای 
پرداخت صورت حساب هایش در مبادالت خارجی به دنبال راهی برای استفاده 

از دالر است.
رییس بانک مرکزی ایران اضافه کرد با آنکه قرار اس��ت س��پرده های ایران در 
بانک های خارج از کش��ور قابل دس��ترس باش��ند، بانک های اروپایی کماکان 
 نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه ش��دن با جریمه های س��نگین این کشور 

هستند. 
سیف، بر همین اساس از » دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا « می خواهد با صدور دستورالعملی بانک های اروپایی را به استقبال بیشتر 

از ایران دعوت کند.
ریی��س بانک مرکزی ایران روز پنجش��نبه در حاش��یه نسش��ت های صندوق 
بین المللی پول و صن��دوق جهانی با جک لو، وزیر خزان��ه داری آمریکا دیدار و 

درباره نگرانی هایش در همین باره گفت وگو کردند.
س��یف، جمعه گفت که » تقریبا هیچ چیز « از این توافق ک��ه در روز 16 ژانویه 
اجرایی شد، عاید ایران نشده است. وی می گوید: » یکی از نیازهایی که قطعا ما 
داریم، تبدیل کردن ارز است برای اینکه بتوانیم به تامین کنندگان ) کاال ( پول 

پرداخت کنیم. این، نیازمند دسترسی به نظام مالی آمریکا است. « 
ایران و گروه 1+5 تیرماه سال گذشته به توافقی دست پیدا کرده اند که قرار است 
تحریم های وضع شده به بهانه برنامه هسته ای ایران را در ازای اقدامات تهران برای 
محدود کردن این برنامه، رفع کند.  این توافق از چند ماه پیش اجرایی شده، اما 
 )U-Turn( »ممنوع بودن همکاری های بین بانکی موسوم به »مبادالت چرخه دالر

امکان استفاده ایران از خدمات دالری در مبادالت خارجی را سلب کرده است. 
کارشناسان در روزها و هفت��ه ه�ای گذش��ت�ه باره�ا تصری�ح کرده اند امکان 
برخ�ورداری از آثار تحریم ه�ای هس��ت�ه ای ب�رای ای�ران، ب�ا توجه به س��لطه 
دالر در مب�ادالت خارج�ی، ب�دون دست�رس��ی محدود این کشور به آنچه در 
نظام بانکی » چرخه دالر « ) U-Turn ( خوان�ده می شود وجود نخواهد داشت. 
منظور از مبادالت چرخه دالری، اس��تفاده بانک های ایرانی از خدمات دالری 

بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است.

کنث کالرک عضو ارشد پارلمانی حزب محافظه کار هشدار داد که در صورت رای 
مردم انگلیس به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا موسوم به » برگزیت «، دیوید 

کامرون به  سرعت از مقام نخست وزیری برکنار خواهد شد.
 کالرک وزی��ر پیش��ین وزارتخانه ه��ای دارایی و کش��ور انگلیس، عن��وان کرد: 
» نخست  وزیر در صورتی که همه پرس��ی ۲3 ژوئن را از دست بدهد،30 ثانیه هم 

در پستش نخواهد ماند. «
این عضو کهنه کار حزب محافظه کار افزود: این برای کامرون » مس��خره آمیز « 
خواهد بود که دیگر بر موقعیتی پای فشارد که رد شده است. وی همچنین با بیان 
اینکه » نخست وزیر مواجه با پارلمانی است که اکثریت آنها خواهان ادامه حضور 
انگلیس بوده و یک اقلیت از حزب محافظه کار موافق برگزیت هستند«، عنوان 
کرد:» در صورت شکست کامرون در همه پرسی، ما در حزب محافظه کار با یک 
بحران رهبری مواجه خواهیم شد. « اظهارات کالرک یک چالش مستقیم علیه 
کامرون شمرده می شود که در جریان نشس��ت روز چهارشنبه گذشته مجلس 
عوام در پاسخ به سوال نماینده پارلمانی حزب یوکیپ گفت: در صورت رای مردم 
انگلیس در جریان همه پرس��ی به برگزیت، اس��تعفا نداده و رای مردم را به اجرا 
خواهد گذاشت. » برنارد جنکین « یکی از اعضای شناخته شده حزب محافظه کار 
و از حامیان برگزیت نیز گفت: کامرون یک کمپین قوی به نفع عضویت انگلیس در 
اتحادیه اروپا، برخالف میل اکثریت فعاالن حزب محافظه کار و نمایندگان پارلمانی 
این حزب به راه انداخته و همین امر سبب شده است که حزب وارد یک آشفتگی 
شود حتی اگر کامرون در این همه پرسی در پیش رو، پیروز شود. وی افزود: حزب 
محافظه کار در معرض عواقب جدی ناشی از نتایج همه پرسی خروج انگلیس از 

اتحادیه اروپا قرار دارد.

انتش��ار اظهارنامه مالیاتی والدیمیر پوتین دو هفته پس از آغاز رسوایی » اسناد 
پاناما « صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس اظهار نامه مالیاتی والدیمیر پوتین که روز 
 جمعه منتشر شد وی در سال ۲015، هش��ت میلیون و نهصد هزار روبل معادل 
یک صد و هجده هزار و دویست یورو درآمد کسب کرده است که این مبلغ نسبت 
به سال ۲014، یک میلیون و سیصد هزار روبل بیشتر است. براساس این اظهارنامه 
وی همچنان مالک یک آپارتمان هفتاد و هفت متر مربعی، پارکینگ، سه خودروی 
متعلق به دوران اتحاد جماهیرشوروی سابق و یک کاروان متصل به خودرو است.

انتش��ار اظهارنامه مالیاتی والدیمیر پوتین دو هفته پس از آغاز رسوایی »اسناد 
پاناما« صورت گرفته است. به گفته کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، 
 نزدیکان والدیمی��ر پوتین و از همه مهمتر س��رگئی رولدوگی��ن نوازنده روس، 

دو میلیارد دالر در بانک ها و شرکت های صوری خارج از کشور مخفی کرده اند.
به گفته این کنسرسیوم بین المللی، سرگئی رولدوگین به عالوه چند شرکت برون 

سرزمینی در ارتباط با شرکت های دولتی روسیه را در اختیار دارد.
رییس جمهوری روسیه با تاکید بر این که س��رگئی رولدوگین تمامی در آمدی 
که به دست آورده است را برای خرید ابزار موسیقی به ویژه دو عدد ویلن، دو عدد 

ویلنسل و اشیا منحصر به فرد هزینه کرده است، هرگونه فساد مالی را رد کرد.
والدیمیر پوتین در نشست ساالنه پرسش و پاسخ با مردم کشورش در تلویزیون، 
روز پنجشنبه اذعان کرد » اطالعات اسناد پاناما درست بود، اما وی تضمین کرد 

این اطالعات هیچ چیز غیرقانونی را افشا نمی کنند. «- 

رییس بانک مرکزی:

» تقریبا هیچ چیز « از برجام عاید ایران 
نشده است

دیوید کامرون تهدید به برکناری شد

پوتین چقدر پول دارد ؟

خبر

بین الملل

معاون سیاسی س��پاه گفت: ما به تقاضای حاکمیت سوریه است که اقدامات 
مستشاری را در مقابل تکفیری ها انجام می دهیم.

سردار رسول س��نایی راد معاون سیاسی س��پاه در رابطه با بیانیه ضد ایرانی 
س��ازمان همکاری اس��المی با بیان این نکته که جنگ نیابتی که پش��ت سر 
 آن اس��تکبار جهانی و صهیونیس��م قرار دارد، امروز در حال توس��عه به سایر 
 عرصه هاس��ت اظهار داش��ت: ما نباید امروز عرص��ه جنگ نیابت��ی را صرفا 

در عرصه نظامی سوریه جست و جو کنیم.
 وی افزود: جنگ سوریه با اس��تفاده از نیروی انس��انی و توان مادی برخی ها 
 در جهان اس��الم صورت می گیرد و عامل اصلی آن عناصر سیاس��ی وابسته 
به غرب و اس��تکبار هس��تند و در حقیق��ت بیانیه دیروز س��ازمان همکاری 
اسالمی را می توان در قالب ادامه جنگ روانی و تسری آن در عرصه سیاسی و 

دیپلماتیک ارزیابی کرد.
معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه ما قبل از آنکه خود آل سعود را ببینیم باید 
عوامل اصلی پشت ماجرا که صهیونیس��ت ها و آمریکا هستند را متهم ردیف 
 اول بدانیم، عنوان کرد: مش��کل ما در جهان اس��الم، وابستگی محض برخی 
از سران کشورهای مس��لمان به غرب و نظام استکبار اس��ت که امروز شاهد 
 هس��تیم، آنها حاضرند علیه منافع جهان اس��الم و به نفع مقاص��د غربی ها 

در مجامع بین المللی ایفای نقش کنند.
 سردار سنایی راد در ادامه با رد هرگونه دخالت س��پاه در سوریه عنوان کرد: 
در سوریه ما حاکمیت س��وری داریم، یعنی آقای بشار اسد رییس جمهوری 
بوده که در انتخاباتی که برگزار شد، مشروعیت و مقبولیت مردمی وی مسجل 
 شد و باید به این نکته اذعان داشته باش��یم که این حاکمیت سوریه است که 
از جمهوری اسالمی در مقابله با پدیده تروریسم تکفیری تقاضای کمک کرده 
و ما به تقاضای آنهاست که اقدامات مستشاری را در مقابل تکفیری ها انجام 
می دهیم. وی ادامه داد: همه این ها در حالی است که عربستان به یک کشور 
مس��لمان و عرب حمله نظامی کرده و جالب است که کشور مداخله کننده و 
مهاجم امروز برای پاک کردن صورت مس��ئله، متعرض به موضوعی می شود 

که اصال به لحاظ حقوق بین الملل هیچ گونه جای طرح ندارد.
 معاون سیاسی س��پاه با بیان اینکه اقدام سپاه در ارایه کمک های مستشاری 
به س��وریه، دفاع از بش��ریت آن هم به تقاضای حاکمیت قانونی در س��وریه 
محسوب می شود، تاکید کرد: اگر قرار بود کسی در این میان شاکی شود آن 
کشور سوریه خواهد بود ولی می بینیم که حاکمیت و مردم سوریه بارها و بارها 
بر قانونی بودن حضور نیروهای مستشاری ایران در این کشور تاکید داشته اند.

معاون سیاسی سپاه؛

به درخواست » اسد « در سوریه هستیم

امروز؛ آغاز دوباره پروازهای ایرفرانس به ایران؛خبر

یک پرواز پرماجرا 

سمیه
 یوسفیان



در روزهللای ابتدای پیللروزی انقللاب اسللامی، در حالی که 
بسیاری از انقابیون نیازی به ارتش در ایران نمی دیدند و بسیج 
 نیروهای مردمی را کافی می دانسللتند، دور اندیشی رهبر کبیر 

انقاب اسامی زمینه تشکیل یک ارتش انقابی را فراهم آورد.
در گزارش زیر به موضوع پیدایش یکی از مقتدرترین ارتش های 
منطقه در روزهای ابتدای انقاب می پردازیم که در کنار سللپاه 
پاسداران انقاب اسامی به خوبی توانسته است حفظ و پاسداری 

از کیان ایران اسامی را بر عهده بگیرد.
 » ارتللش معظللم ایللران، افسللران محتللرم، درجلله داران، 

سربازان- اعزهم اهلل تعالی؛
با ابراز احترام خاطرنشان می کند، از نظر ملت بزرگ ایران، شورای 
سلطنتی و مجلسین و دولت ناشی از آنها غیرقانونی و فاقد اعتبار 
ملی است و چون ارتش از ملت و ملت از ارتش است و پشتیبانی هر 
یک از دیگری از وظایف ملی است، الزم است به احترام ملت و رای 
قاطع آن، ارتش خود را از دولت غاصب برکنار کند و این مطلب را 
اعام کند. اینجانب به واسطه رهبری مبتنی برحکم شرع و آرای 
اکثریت قریب به اتفاق ملت، دولت موقت را برای تشکیل مجلس 
موسسان و دیگر امور مقدماتی معرفی می کنم تا ارتش محترم به 
وظیفه قانونی و ملی خود رفتار کند و ان شاا... تعالی به ناسامانی ها 
 و آشللفتگی ها خاتمه داده شود. مطمئن باشللید در صورتی که 
به وظیفه ملی و قانونی خود عمل کنید، ملت و دولت ناشی از آن، 

در احترام  و پشتیبانی شما کوشا خواهد بود.
الزم به تذکر نیسللت که در این موقع حساس و خطیر، اختاف 
کلمه موجب انهدام ارکان کشور خواهدشد و همه ما مسئول آن 

هستیم. والسام علیکم. « 
متن فوق یکی از پیام هللای امام خمینی)ره( خطللاب به ارتش 

در ایام قبل از پیروزی انقاب اسامی اسللت. امام )ره( از همان 
آغاز تحللوالت اجتماعی و تظاهرات مردمی، برخاف بسللیاری 
 از شخصیت های انقابی و سیاسی، حساب ارتش و ارتشی ها را 
از حاکمیت و دولت شللاه جدا می دانسللتند و ارتش را بر خاف 
ارکان دولتی مورد تایید قرار می دادند. بر این اساس از نظر امام، 
 پیروزی انقاب در روزی انجللام گرفت که ارتش طی اعامیه ای 
از حمایت رسمی حکومت شاه روی برگرداند و با این عمل به صف 

مردم انقابی پیوست:
» روز22 بهمن روزی بود که ارتش و ملت به هم پیوستند و روزی 
بود که ارتش از طاغوت به  ا...  برگشت و با تکبیر و پشتیبانی امت 

بر طاغوت غلبه کرد. «
پس از پیروزی انقاب اسللامی، امام خمینی)ره( ضمن تایید و 
پشللتیبانی از ارتش به عنوان ضامن تامین امنیت مردم در برابر 
هجوم دشللمنان، معتقد به اتکای ارتش بر ملت بود. از پیام ها و 
تذکرات امام به نظامیان چنین استنباط می شد که از دیدگاه امام، 
ارتش باید متکی به مردم باشد تا در ماموریتش موفق شود. گرچه 
ارتش قبل از انقاب به طور ظاهری متکی به رژیم و شاه بود، اما 
چون همراه و همگام با مردم بود، از اطاعت و پیروی از رژیم خارج 
شد و به ملت پیوست. امام خمینی در نظر داشت، اتکا و پیوستگی 
ارتش و مردم نسبت به یکدیگر نهادینه شللود، چنانکه به مردم 
توصیه می فرمودند از ارتش حمایت کننللد و به نظامیان تاکید 

می کردند که پشتوانه مردمی را حفظ کنند:
» شما ان شاا... پشتوانه ملت را دارید. شما عددتان فرض کنید چند 
هزار باشد، لکن پشتوانه تان سی و چند میلیون است، همه مردم 
است. این پشتوانه را حفظ کنید که این پشتوانه آنچنان قدرتی 
 به شللما خواهد داد که یکی تان در مقابل صد تا، در مقابل چند 

صد تا خواهیدبود. 
تعیین روز ارتش

پس از پیروزی انقاب اسامی، امام خمینی برای حفظ و انسجام 
ارتش تاش فراوانی کرد و در حالی که نیروهای سللازمان یافته 
فراوانی که داعیه انقابی و دلسوزی داشتند با تمهیدات گوناگون 
سعی می کردند ارتش را وابسته به نظام شاه و عوامل امریکا معرفی 
کنند و شعار انحال ارتش را سر می دادند، امام خمینی در برابر 
همه آنها ایسللتادگی کرد و وجود ارتش را بللرای حفظ تمامیت 

ارضی ضروری دانست.
امام حتی با پیشنهاد گروه های اسامی و برخی اشخاص مبنی 
بر تشکیل یک نیروی مسلح دیگر غیر از ارتش، مخالفت کردند و 
 برای تاکید بر حفظ ارتش و حمایت نظامیان روز 29 فروردین ماه

سللال 1358 را به عنوان روز ارتللش نامیدند و به این وسللیله، 
پشتیبانی خویش را از ارتش تشدید کردند.

امام خمینللی)ره( از روز ارتش بللا اعتقاد و احتللرام خاصی یاد 
می کردند:

 » فرارسللیدن روز 29 فروردیللن روز ارتللش شللجاع و متعهد 
به جمهوری اسللامی را به ملت ایران و به قوای مسلللح و ارتش 
مجاهد تبریک می گویم. این سال، تبریک به ارتش و قوای مسلح 
و ملت که چنین ارتشللی دارند که با مجاهدت بزرگ و فداکاری 
 شجاعانه، کشور عزیز خود را از شر جنود ابلیس که با پشتیبانی 
دو قدرت بزرگ و سللایر قدرت های وابسللته، به کشور عزیزمان 
هجوم کرده اند نجات داده و چون سدی عظیم و بنیانی مرصوص 

در مقابل آن ایستادگی کرده و می کنند، افزون و مضاعف است.
روز ارتش در این سال، روز حماسه ملت است، روز افتخار کشور 
 است، روز سللرافرازی ارتش و سایر قوای مسلللح است. تبریک 

به ارتش و ملت شعار نیست، شعور و حقیقت است، حقیقتی که 
در جبهه های کارزار جلوه گر است. حقیقتی که صدامیان و جنود 

ابلیس آن را لمس کرده و می کنند. « 
امام خمینی ارتش را ارتش محمدی توصیف و مخالفت با آن را 
مخالفت با اسام و پیامبر)ص( می دانستند: » شما نظامیان، شما 
ارتشیان، از ما هستید، برادرهای عزیز ما هستید، فرزندان عزیز و 
برومند ما هستید و ما از شما هستیم. ملت ما پشتیبان شماست 
 و شما پشللتیبان ملت. شما حافظ اسللتقال مملکت هستید و 
هر کس با شما مخالفت کند با استقال مملکت مخالفت کرده، 
با اسام مخالفت کرده. من اعام می کنم که اگر کسی با ارتش ما 
امروز مخالفت بکند با اسام مخالفت کرده است، با پیغمبر اسام 
مخالفت کرده اسللت. امروز ارتش، ارتش طاغوتی نیست، ارتش 

محمدی است. 
» ملت ایران موظفند از ارتش اسللامی استقبال کنند و احترام 
برادرانه از آنان نماینللد. اکنون ارتش در خدمت ملت و اسللام 
است و ارتش اسامی است و ملت شریف الزم است آن را به این 
سمت رسما بشناسد و پشتیبانی خود را از آن اعام کنند. اکنون 
مخالفت با ارتش اسامی که حافظ استقال و نگهبان مرزهای 

آن است جایز نیست. « 
 روز ارتش و نظم و انضباط

پس از پیروزی انقاب اسامی گروه ها و سازمان های مارکسیستی 
و چپی و توده ای هللا فرصت دیگللری پیدا کردند تللا به منظور 
دسترسللی به اهداف خود اقداماتی را سللامان دهنللد، اما وقتی 
حمایت امام و پشتیبانی مردم را از ارتش ماحظه کردند و تاش 
آنها برای انحال ارتش به جایی نرسید، سعی کردند با استفاده از 
عوامل خود نظم و مقررات ارتش را از طریق اتهام به فرماندهان 
 و سللر دادن شللعارها و نفوذ به مراکللز نظامی، ارتللش را دچار 
بی سر و سامانی و آشللوب کنند. بنابراین یکی دیگر از عللی که 
روز 29 فروردیللن 1358 به عنوان روز ارتش نامیده شللد، دفع 
 توطئه های منافقان و چپی ها و توجه به برقراری نظم و انضباط 
در نیروهای مسلللح و به خصوص در ارتش بللود. امام بر حفظ و 
استمرار نظم و انضباط در ارتش تاکید داشللتند و آن را از ارکان 
استحکام و تقویت، انسجام و دوام ارتش و بی نظمی و عدم رعایت 

سلسله مراتب رانشانه اضمحال و هرج و مرج می دانستند.
» ارتش اگر نظم نداشته باشد، ارتش نیست و شیاطین که ممکن 
 اسللت نفوذ کرده باشللند هم در ارتش، هم در ژاندارمری و هم 
در سللایر قوای انتظامی و غیرانتظامیه، آن هللا در هر جا به یک 
صورتی دامن می زننللد به اینکه نظم را از ارتللش و ژاندارمری و 
سللایر قوای انتظامیه بگیرند و در باطن خود ارتش، هرج و مرج 
ایجاد کنند. اگر یک ارتشللی با هرج و مرج بخواهد مواجه باشد 
و بپذیرد این هرج و مرج را، معنایش این است که ارتش نیست. 
هیچ امکان نللدارد که او بتواند با یک قدرتللی- هرچه هم ) کم ( 

باشد- مقابله کند. «
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دبیر انجمن موزه داران اصفهان گفت: موزه عروسللک های سللنتی بادرود که 
شامل15۰ عروسک دست ساز سللنتی منطقه بادرود است توسط مسئوالن و 

دوستداران فرهنگی افتتاح شد.
 عباس نکویی با اشللاره به افتتاح خانه عروسک های دست سللاز اظهار داشت: 
موزه عروسک های سللنتی بادرود که شامل15۰ عروسللک دست ساز سنتی 

منطقه بادرود است توسط مسئوالن و دوستداران فرهنگی افتتاح شد.
وی افزود: این موزه دومین موزه عروسک های سنتی در استان اصفهان است و 
پیش از این کاشان نیز چنین موزه ای را افتتاح کرده بود. دبیر انجمن موزه داران 
اصفهان گفت: این عروسک ها از موادی مانند، چوب، پارچه، کرک قالی و سایر 
موادی که با محیط زیست سازگاری دارد ساخته می شود که با عروسک های 

کاشان با توجه به اینکه هر 2 در حاشیه کویری هستند، تفاوت خاصی ندارد.

 مدیر طرح سللاماندهی ناژوان گفت: 11 گونه جدید پرنده در سللال جدید 
به باغ پرندگان ناژوان افزوده شد.

 حسن شفیعی اظهار کرد: باغ پرندگان اصفهان با مساحت 55 هزارمترمربع 
در سال 75 در بیشه ناژوان راه اندازی شده است. وی با اشاره به اینکه بیش 
 از35۰۰ قطعه پرنده از حدود2۰۰ گونلله مختلف در باغ پرندگان نگهداری 
 می  شللود، افزود: امسللال نیز 11 گونلله پرنللده از کشللورهای مختلف به 
باغ پرندگان افزوده شد. مدیر طرح ساماندهی ناژوان تصریح کرد: محوطه 
داخلی باغ پرندگان با وسعت 17 هزار مترمربع به گونه ای فضاسازی شده که 
عاوه بر تامین نیازهای زیست محیطی پرندگان، منظره ای زیبا و دلپذیری 
را برای عاقه  مندان فراهم کرده است. شفیعی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز 

حدود 116 هزار گردشگر از باغ پرندگان ناژوان دیدن کردند.

 رییس شللورای اسللامی شللهر اصفهان گفت: رویکرد اقتصللاد مقاومتی 
در برنامه های هفته نکوداشت اصفهان مد نظر قرار گیرد.

  رضا امینی اظهارکرد: برنامه های هفته نکوداشللت اصفهان در سال جاری 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه در برنامه های هفته اصفهان باید هزینه های غیرضروری 
 حذف شللوند، افزود: به کارگیری مشللارکت مردم و توزیع متوازن برنامه ها 

در محات در هفته نکوداشت اصفهان ضروری است.
 رییس شللورای اسللامی شللهر اصفهان تصریح کرد: همکاری همه مردم 
در حوزه های فرهنگی، اصاح سللبک زندگی، تغذیه سالم، محیط زیست 
 سللالم و هوای پاک و نهادینلله کردن فرهنللگ صحیح ترافیکللی در راس 

برنامه های هفته نکوداشت اصفهان باشد.

افتتاح دومین موزه عروسک های 
سنتی استان اصفهان در بادرود

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

11 پرنده جدید به باغ پرندگان آمدند

برگزاری برنامه های هفته نکوداشت 
اصفهان با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

دوراندیشی ستودنی امام خمینی)ره( درباره ارتش؛

ارتش چتر آرامش و امنیت بر سر کشور

در 6 ماهه نخست سال 95؛

» باغ خاطره ها « در ناژوان
افتتاح می شود

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف:

تعطیلی فروشگاه های فرش دستباف اصفهان
یکی پس از دیگری 

مدیرعامل هالل احمر اصفهان:

 هالل احمر آماده اعزام 
به مناطق سیل زده

رییللس اتحادیلله صنایع دسللتی اصفهللان بللا 
 اشللاره بلله اعطای نشللان اعتمللاد به 35 فروشللگاه 
صنایع دسللتی گفت: برخاف برخللی اخبار، فروش 
صنایع دستی درطول تعطیات نسبت به سال گذشته 

کاهش نداشت.
 عبللاس شللیردل در ارتبللاط بللا کاهللش فللروش 
صنایللع دسللتی اصفهللان در نللوروز 95 اظهللار 
 داشللت: برخی رسللانه ها، اخباری از کاهش فروش 
صنایع دسللتی اصفهان در نوروز امسال ارایه کردند و 
این در حالی است که این آمار مربوط به مقایسه فروش 

صنایع دستی در چند روز نخست فروردین است.
وی افللزود: بلله طللور معمللول آمللار فللروش از 25 
اسللفندماه تللا 15 فروردیللن ارایه می شللود که در 
طول این بللازه زمانی فروش صنایع دسللتی اصفهان 
نسللبت به سللال گذشللته افزایش پیدا کرده است.

 رییللس اتحادیلله صنایع دسللتی اصفهان با اشللاره 
 به اینکلله در طللول این بللازه زمانللی آمللار فروش 
صنایع دسللتی اصفهان 18 میلیللارد و8۰۰ میلیون 

 تومان بوده اسللت، افللزود: این آمار فللروش مربوط 
بلله کل فروشللگاه های سللطح شللهر اصفهللان، 
بازارچه هللای سللطح شللهر و فروشللگاه ها و کارگاه 
 آموزشللی ها بللوده اسللت. وی در ارتبللاط مشللکل 
خارج شللدن تعللدادی از صنایللع دسللتی اصفهان 
از زیرنظللر اتحادیه در طللول ماه های گذشللته ابراز 
داشت: این مشللکل هنوز به ویژه در ارتباط با فروش 
نقره رفع نشللده اسللت، ما در ارتباط با 196 رسللته 
صنایع دسللتی به اتاق اصنللاف اسللاس نامه داده ایم 
 که مصوب شللده اسللت، اما کمیسللیون نظارت نیز 

باید آنها را تصویب کند.
 برگزاری کالس های آموزشی برای ارتقای 

کیفیت هنر هنرمندان صنایع دستی
شیردل در ارتباط با این سللوال که با توجه به کاهش 
کیفیت برخی صنایع دستی اصفهان به دلیل تولیدات 
زیاد چه تمهیداتی اندیشیده شده است، بیان داشت: 
با معاونت صنایع دستی اصفهان برنامه های آموزشی 
برای ارتقای سطح هنر هنرمندان تمام رسته ای صنایع 

دستی در نظر گرفته شده اسللت. وی با اشاره به ارایه 
نشللان اعتماد دو زبانه  به برخی فروشگاه های صنایع 
 دسللتی تاکید کرد: این گونه فروشگاه ها1۰۰ درصد 
مورد اعتماد هستند و تا قبل از عید حدود 35 فروشگاه 
توانستند این نشللان را دریافت کنند و7۰ تا8۰ مورد 
 دیگللر در حل بررسللی پرونللده و بازرس هللای الزم 

هستند.
 پ�س گرفت�ن اجن�اس فروخت�ه ش�ده 

از ساختارهای مشتری مداری در دنیا است
 رییللس اتحادیلله صنایع دسللتی اصفهان با اشللاره 
به اینکه این فروشگاه ها باید 12 ویژگی برای دریافت 
نشان اعتماد داشته باشند که هشت مورد اجباری و 
چهار مورد اختیاری اسللت، گفت: نداشتن هیچ نوع 
اجناس خارجی، دارا بودن سایت و ایمیل، نورپردازی 
 مناسللب، تسلللط به زبان انگلیسللی، ارتباط  خوب 
با مخاطب، کیفیت صنایع دسللتی ارایه شده و درج 
قیمللت از جمله ویژگی هللای الزم برای کسللب این 

نشان است.

امام جمعلله اصفهان گفت: با توجه بلله تهدیدات و 
گزینه های روی میز دشللمن، برخورداری از توان 
و امکانات دفاعی کامل و پیشللرفته از حقوق ملت 

ایران است.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد درخطبه های 
نماز جمعه ایللن هفته اصفهان که در مسللجد امام 
این شللهر برگزار شد با گرامیداشللت 29 فروردین 
روز ارتش جمهوری اسامی ایران افزود: دشمنان 
همواره از بیان عبارت تهدید آمیز  گزینه های روی 
میز برای ملت ایران اسللتفاده کللرده اند، به همین 
دلیل، حق برخورداری از پیشللرفته ترین ساح ها 
را داریم. وی با اشاره به بیانات امام راحل وتاکیدات 
رهبر معظم انقاب گفت: نهادها ونیروهای مسلح 
 باید همواره در پیشللبرد اهداف نظام تاش کنند و 

از ساح های کامل و پیشرفته برخوردار باشند. 
امام جمعلله اصفهان در بخش دیگری از سللخنان 
خود با اشللاره به 29 فروردین روز ارتش جمهوری 
اسامی ، افزود: از نیروهای ارتش در سراسر کشور 

به ویژه در اسللتان اصفهان که در انتخابات مجلس 
شورای اسامی و خبرگان عاوه بر حضور گسترده 
در پای صندوق ها رای، از شخص و یا جناح خاصی 

طرفداری نکردند، تشکر می کنم.
وی تاکید کرد: نیروهای مسلللح باید حواس شان 
جمع باشد که همیشه در کنار مردم باشند و مردم 

هم از این افراد غیرتمند حمایت کنند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد همچنین سللالروز تاسیس 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در دوم اردیبهشت را 
گرامی داشت. امام جمعه اصفهان در بخش دیگری 
با اشاره به تاکید قرآن بر برابری نژادها گفت: اسام 
تنها برتری انسان ها را تقوا می داند و پیامبر اسام 
نیز پس از رسالت اعام کرد که تفاوتی میان سفید 

و سیاه و عرب و عجم نیست.
وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ انسان های زیادی 
دچار خطای نژادپرستی شللده اند، گفت: در دنیای 
امروز نیز رفتارهای نژادپرسللتانه ای در کشورهایی 
که ادعللای آزادی و برابری دارند، دیده می  شللود. 

آیت اهلل طباطبایی نژاد تصریح کرد:  در طول تاریخ، 
 بیشللترین جنگ  ها و نللزاع  ها به دلیللل امتیازاتی 
 بوده اسللت که برخی ها برای خللود متصور بودند. 
وی در بخش دیگری والدت حضرت جواداالئمه )ع( 

و میاد امیرالمومنین )ع( را گرامی داشت.
امللام جمعه اصفهللان همچنین با اشللاره بلله ایام 
البیللض در 13 و 14 رجب و آغاز مراسللم معنوی 
 اعتکاف گفت: این مراسم فرصت بسیار خوبی است 

تا مسلمانان با خدای خود راز و نیاز کنند.

مدیر طرح ساماندهی منطقه ناژوان شهرداری 
اصفهان گفت: طرح توسعه مراکز گردشگری 

ناژوان در دست تهیه است.
حسللن شللفیعی ضمن اعام این خبر گفت: 
در سال 1395جاده سللامت در ضلع شمالی 
مجموعه نللاژوان و با برنللد ویژه جانبللازان و 

معلولین به بهره برداری خواهد رسید. 
این جاده 2 کیلومتر مسللافت دارد و با ویژگی 
خدمت رسانی به جانبازان و معلولین طراحی 

شده است.
وی افزود: باغ خاطره ها نیز در 6 ماه نخسللت 
 سللال 95 افتتللاح خواهد شللد. ویژگللی باغ 
 خاطره ها این اسللت که با تولد نوزادان جدید 
در شهر اصفهان، کاشللت یک درخت نهال در 
باغ خاطره با شناسللنامه ویژه خانواده شللان، 
توسللط آن ها صورت مللی گیللرد؛ ضمن این 
 که افرادی که به تازگللی ازدواج می کنند نیز 
می توانند کاشللت نهالی را در ایللن باغ انجام 
داده و به صورت حضوری یللا حتی به صورت 

اینترنتی، نهال خود را رصد کنند.

وی خاطرنشللان کللرد: مسللئولیت حفللظ 
 و نگهللداری نهللال درخللت کاشللته شللده 
در باغ خاطره ها بر عهده شهرداری اصفهان و 

مجموعه ناژوان است.

رییس اتحادیه فروشللندگان فرش دسللتباف 
اصفهللان گفللت: فللرش دسللتباف در میللان 
صنایع دسللتی و صادراتی مظلوم واقع شللده و 
فروشگاه های فرش دستباف یکی پس از دیگری 

تعطیل می شوند.
محمللود دایی پیرامللون وضعیت بللازار فرش 
دستباف اصفهان اظهار داشللت: در ایام نوروز 
با توجه به حضور گسترده مسافران نوروزی در 

اصفهان، اما خرید فرش دستبافت انجام نشد.
وی افزود: توریسللت ها و گردشللگران خارجی 
نیز که به اصفهان سللفر می کنند در حد5۰ تا 
3۰۰ دالر خرید کردند که این نشللان می دهد 
وضع اقتصادی آنها نیللز جوابگوی خرید فرش 

دستباف نیست.
 رییس اتحادیه فروشللندگان فرش دسللتباف 
با بیان اینکه در حللال حاضر وضعیت صادرات 
فرش دستباف بسیار نابه سامان است، تصریح 
کرد: فرش دسللتباف در میان صنایع دستی و 
صادراتی مظلوم واقع شللده و صادرات چندانی 
 انجللام نمی شللود و تنهللا خریللداران داخلی، 

فرش اردکان و یا نجف آباد را خرید می کنند.
وی با اشللاره به وضعیت تعطیلی فروشگاه های 
فرش دستباف در اصفهان گفت: اکنون بسیاری 
از فروشللندگان فرش دستباف دچار مشکات 

دادوستد شدند و تغییر شغل دادند.
دایللی با اشللاره بلله قیمللت فرش دسللتباف 
خاطرنشللان کرد: اکنون قیمت فرش دستباف 
پایین تر از سللال های گذشللته اسللت و برخی 
حجره داران به صورت قراردادی اقدام به فروش 
می کنند، اما مشللکل عدم وجود خریدار است 
و همین مسللئله سللبب تعطیلی فروشگاه ها و 

حجره ها شده است.
وی با اشللاره به برخورد جدی با فروشللندگان 
متخلف در این حوزه بیان کللرد: در ایام نوروز 
اخباری مبنی بر فروش فرش ماشینی به جای 
فرش دسللتباف شللنیدم و معتقد هسللتم که 
کسانی که دارای پروانه کسب هستند مرتکب 
چنین جرمی نمی شوند و مطمئنا افراد متخلف 
پروانه کسللب نداشللتند و جزو اتحادیه فرش 

دستباف نبودند.

 مدیرعامللل جمعیت هللال احمللر اصفهان 
 از امدادرسللانی به 148 مسللافر در راه مانده 
در مناطق برف گیر اسللتان اصفهان و آمادگی 
 ایللن جمعیللت بللرای اعزام بلله اسللتان های 

سیل زده خبر داد.
محسن مومنی با اشاره به بارش برف در مناطق 
 غربی اسللتان اصفهان اظهار داشللت: با توجه 
به ورود سللامانه بارشللی بلله اسللتان از اواخر 
 هفته گذشللته تیم های امداد و نجات جمعیت 
هال احمر استان اصفهان در حال آماده باش 

کامل قرار گرفتند.
 وی افزود: بر همین اسللاس 8 تیللم عملیاتی 
با تجهیزات کامل امدادی شللامل خودروهای 
 نجللات، وانللت کمک بللار، تجهیللزات ایمنی 
از جمله1۰ دستگاه الکتروپمپ کف کش و  5 
دستگاه موتور آبکش و4۰ نفر نجاتگر فعالیت 

خود در این مناطق را آغاز کردند.
مدیرعاملللل جمعیللت هللال احمر اسللتان 
اصفهان بیللان کللرد: در عملیات هللای امداد 
 و نجللات انجللام شللده بلله 148 نفر مسللافر 

در راه مانده در مناطقی مانند فریدون شللهر، 
فریللدن، بویین میاندشللت که درگیللر برف و 
کوالک بودند، امدادرسللانی کردیللم و 63 نفر 
 نیز اسللکان اضطراری پیللدا کردند کلله پتو، 
مللواد غذایی شللامل کنسللرو، نللان، خرما و 

بیسکوییت در اختیار آن ها قرار گرفت.
وی با اشاره به بارندگی شدید در سایر مناطق 
اسللتان اصفهان گفللت: در شهرسللتان های 
تیللران و کرون، شللاهین شللهر و دهاقان 18 
 مورد تخلیلله آب از منازل داشللتیم همچنین 
در شهرستان های مبارکه، لنجان و چادگان به 

2۰ خانواده عشایر امدادرسانی شد.
محسللن مومنی با بیللان این کلله تیلم هلای 
املداد و نجات جمعیت هللال احمر اصفهان 
 در آمادگللی کامل بللرای اعللزام بلله مناطق 
 سللیل زده کشللور به سللر می برنللد، افلزود: 
هلللال احمللر اسللتان اصفهللان در صورت 
درخواست نیرو، تیم های امداد و نجات خود را 
به سرعت به استان های همجوار که در معرض 

سیل قرار دارند اعزام خواهد کرد.

3

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:

فروش صنایع دستی اصفهان کاهش نداشت
امام جمعه اصفهان:

برخورداری از امکانات کامل و پیشرفته دفاعی ازحقوق ملت ایران است



 خبر
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مدیر عامل ش��رکت ملی پخش درباره طرح مجلس برای اس��تفاده 
مجدد از سامانه هوشمند سوخت در راس��تای افزایش پلکانی نرخ، 

تصریح کرد که پنج نرخی کردن سوخت بنزین امکان پذیر نیست.
 ناصر سجادی در حاش��یه مراس��م نفت و اقتصاد مقاومتی با تاکید 
بر اینکه طرح پنج نرخی شدن بنزین از سوی مجلس مطرح شده و 
حتما خود مجلس راهی برای اجرای آن نیز دارد، گفت: بهتر است از 

خود مجلس بپرسیم که چه کاری می خواهند انجام دهند.
 وی با اش��اره به اهدافی که برای اس��تفاده از کارت سوخت تعریف 
 ش��ده بود، اف��زود: در س��ال 1386 تولی��د داخلی بنزی��ن پایین و 
در عین حال مصرف باال بود و این اس��تنباط وجود داشت که قاچاق 
بنزین اتفاق می افتد از سوی دیگر نیز ما تولید سی ان جی نداشتیم و 

قیمت بنزین نیز بسیار پایین بود.
مدیر عامل ش��رکت ملی پخش تصریح کرد: ما ب��رای آنکه تضمین 
امنیت عرضه بنزین را داشته باشیم این طرح را اجرا کردیم و امروز 
توسعه پاالیشگاهی ما به گونه ای شده است که تولید بنزین ما از 48 
میلیون مترمکعب به 64 میلیون مترمکعب در روز رسیده و در پایان 
امسال نیز بدون در نظر داشتن تولید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

به حدود 67 میلیون مترمکعب می رسد.
به گفته سجادی تولید سیان جی در کشور نیز به حدود 22 میلیون 

مترمکعب در روز رسیده است.
وی تصریح کرد: با رس��یدن به این اهداف عرض��ه بنزین یک نرخی 

را تضمین کردیم و دیگر نیازی به سامانه هوشمند سوخت نداریم.
مدیر عامل ش��رکت ملی پخ��ش با تاکی��د بر این که اج��رای طرح 
مجلس مبنی بر پنج نرخی شدن بنزین در انجام کنترل های بعدی 
اشکال زاس��ت، گفت: ما می توانیم س��امانه را برای اجرای این طرح 
تعریف کنیم، اما مشکل اجرای بعد از سامانه است. ما با بنزین دولتی 
نیز مش��کالتی زیادی داش��تیم که هنوز درگیر آنیم و بنابراین پنج 
نرخی بودن بنزین نه امکان اجرایی دارد و نه منطبق با منطق است. 

هنوز هم نرخ برای استفاده از کارت جایگاه نیز مشخص نیست.
 سقف واردات بنزین هشت میلیون مترمکعب

س��جادی در ادامه با اش��اره به این که س��قف واردات بنزین هشت 
 میلی��ون مترمکع��ب در روز پیش بینی ش��ده اس��ت، اظه��ار کرد: 
 با این حال واردات با کش��تی ص��ورت می گیرد و ممکن اس��ت در 
یک ماه زیاد باشد و در ماه دیگر اصال اتفاق نیفتد. اما متوسط امسال 

ما باید در حد این رقم باشد.
وی تصریح کرد: س��ال گذش��ته ما 9/5 میلیون مترمکعب واردات 
بنزین داش��تیم و فکر می کنم تعیین این س��قف برای امسال برای 
داش��تن ذخایر بنزین اس��ت، چرا که تولید داخل��ی بنزین در حال 
حاضر 64 میلیون مترمکع��ب در روز و میزان مص��رف 71 میلیون 

مترمکعب است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش:

پنج نرخی کردن سوخت
عملی نیست

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اش��اره 
به کاهش 415 هزار اش��تغال از بخش 
صنعت کشور، گفت: بهره مرکب بانکی 
به هم��راه جرایم روز ب��ه روز واحدهای 
تولیدی را به سمت تعطیلی می کشاند.

آب��ادی  س��هل   س��یدعبدالوهاب 
در سیزدهمین جلسه هیئت نمایندگان 
اتاق اصفهان، تصریح کرد: با ش��رایطی 
کنونی تولی��د ایران نمی تواند با س��ایر 
کش��ورها رقابت کن��د زی��را در بخش 
سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز 

با تسهیالت بانکی نرخ باال روبه روست.
 وی تاکید ک��رد: به��ره مرک��ب بانکی 
به هم��راه جرایم روز ب��ه روز واحدهای 
تولیدی را به سمت تعطیلی می کشاند.

سهل آبادی با اشاره به کاهش 415 هزار 
اشتغال از بخش صنعت کشور، گفت: در 
بخش صنعت اشتغال طی سال گذشته 
افزوده نشده این در حالیست که صدور 
پروانه های صنعتی همچنان از س��وی 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت ادامه 

دارد.
وی افزود: براساس طرح آمایش سرزمین 
در ب��رش اس��تانی، اصلی تری��ن محور 
توسعه علم و فناوری قرار گرفته و ایجاد 

کریدور بستر الزم برای توسعه این محور 
تلقی می شود.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اش��اره 
به برگزاری530 جلس��ه کمیس��یون و 
 کمیته ه��ای ات��اق بازرگان��ی اصفهان 
در سال گذشته، گفت: بیش از30 هزار 
و 228 نف��ر س��اعت فع��االن اقتصادی 
 و کارشناس��ان و مس��ئوالن دولت��ی  

در جلسات حضور داشتند.
وی تش��کیل سازمان اس��تقرار کریدور 
علم��ی و فن��اوری اصفه��ان را گام��ی 
ارزنده در توس��عه ش��رکت های دانش 
بنیان در اس��تان دانس��ت و گفت: این 
س��ازمان ب��ه هم��ت اس��تانداری و ب��ا 
هم��کاری ات��اق بازرگانی، ش��هرداری، 
دانشگاه های اصفهان و صنعتی، شهرک 
 علمی تحقیقات��ی و س��ازمان همیاری 
ش��هرداری ها با س��رمایه گذاری اولیه 
تش��کیل و فعالیت خود را به زودی آغاز 

خواهد کرد.
نای��ب رییس ات��اق بازرگان��ی اصفهان 
در ای��ن جلس��ه ب��ا اش��اره ب��ه بودجه 
 پیشنهادی کمیس��یون های یازده گانه

ات��اق و افزای��ش 17 برابر بودج��ه  این 
بخش از سال90 تاکنون، گفت: بودجه 

کمیسیون ها بر اساس برنامه پیشنهادی 
مورد تصوی��ب هیئت نماین��دگان قرار 

می گیرد.
مصطفی رناسی همچنین خواستار تغییر 
ادبیات فع��االن اقتصادی از مس��ئوالن 
دول��ت و مجل��س ش��د و گف��ت: همه 
مشکالت واحدهای تولیدی را مسئوالن 
دولتی و نمایندگان مجل��س می دانند 
ولی اقدام عملی در این راس��تا مشاهده 

نمی شود.
عض��و هیئ��ت رییس��ه ات��اق بازرگانی 
اصفه��ان در ای��ن جلس��ه خواس��تار 
بازگشتن ش��ادابی به اقتصاد استان شد 
و گفت: به دلیل فضای نامطلوب کسب 
 و کار اغلب ش��رکت ه��ا دفات��ر خود را 
از اصفهان به سایر کالنش��هرها منتقل 

می کنند.
قاس��م علی جباری پیش��نهاد تشکیل 
مرکز آموزش اتاق بازرگانی برای فعاالن 
اقتصادی اس��تان با هدف توانمندسازی 
آنان در برابر مس��ایل و مش��کالت ارایه 
 ک��رد و گف��ت: ای��ن مرک��ز م��ی تواند 
آموزش های الزم به بنگاه های اقتصادی 
در برخورد با چالش ها و استفاده صحیح 
از فرصت های تجاری داخلی و خارجی 

را ارایه کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان در 
این جلسه با اشاره به وجود مراکز متعدد 
علمی و فناوری در استان گفت: خروجی 
داش��تن و نتیجه بخش بودن فعالیت ها 

این مراکز  باید مورد تاکید قرار گیرد.
محمدرضا رجالی از انج��ام داوری برند 
ش��هری اصفه��ان در اردیبهش��ت ماه 
 خب��ر داد و گفت: برند ش��هری اصفهان 
پس از داوری کارشناس��ان به ش��ورای 
عالی برند شهری استان جهت تصویب 

نهایی ارسال می شود.
مس��عود گلش��یرازی دیگر عضو هیئت 
نمایندگان در این جلسه خواستار توجه 
به عوامل رونق کسب و کار اعضای اتاق 
 ش��د و گفت: ارایه راهکاره��ای اجرایی 
 بر ط��رف ش��دن  موان��ع کس��ب و کار 
از سوی اتاق به دولت و مجلس به صورت 

دنباله دار باید ادامه داشته باشد.
سیدرس��ول رنجب��ران عض��و هیئ��ت 
نمایندگان اتاق اصفهان در این جلس��ه 
خواس��تار مشخص ش��دن برنامه دقیق 
کمیس��یون ه��ا ب��رای حل مس��ایل و 
مشکالت اعضای اتاق و همچنین توسعه 

فضای کسب و کار استان شد.
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رییس اتاق بازرگانی اصفهان انتقاد کرد:

کاهش 415 هزار اشتغال در بخش صنعت

دبیر انجمن صنایع لبنی اعالم کرد:

قیمت لبنیات امسال گران می شود؟
نقدینگی در مرز ثبت رکورد 1000 هزار میلیارد تومان؛

اقتصاد دچار عارضه » کمبود « یا » سیل ویرانگر « پول؟

عطرچیان به مهر اعالم کرد:

سقوط قیمت نفت؛
دلیل افت ترانزیت در کشور

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

افزایش 22 درصدی تولید طال
در معدن موته اصفهان

در پی کاهش رشد اقتصادی چین؛

سنگ آهن ایران
بازهم صعودی شد

مشاور وزیر نیرو گزارش داد:

نگرانی برای تامین
آب شرب اصفهان

در حالی که برخی ش��نیده ها حاکی از درخواست 
افزایش قیمت لبنیات از س��وی صنای��ع مربوطه 
است، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعالم کرد که 
هیچ درخواس��تی مبنی بر افزایش قیمت از سوی 
صاحبان صنایع مطرح نشده است و امسال لبنیات 

گران نمی شود.
رضا باک��ری اظهار ک��رد: موض��وع افزایش قیمت 
لبنیات مطرح نیست و با توجه به تورم هشت تا نه 
درصدی امسال که اثر گذاری حدود چهار درصدی 
 روی قیم��ت فرآورده ه��ای لبن��ی دارد، امس��ال 
صنایع لبنی درخواس��تی مبنی بر افزایش قیمت 

لبنیات ندارند.
 وی خاطر نش��ان کرد: س��ال گذش��ته ت��ورم 12 
درصدی باعث شد تا ش��ش تا هشت درصد قیمت 
لبنیات را افزایش دهد، اما ب��ا توجه به پیش بینی 
تورم هشت تا 9 درصدی برای امسال که اثر گذاری 
حدود س��ه تا چهار درص��دی روی قیم��ت انواع 
فرآورده های لبنی دارد، قیمت لبنیات نیز افزایش 

پیدا نمی کند.

 پتانس�یل ص�ادرات 500 میلیون دالری 
لبنیات به روسیه

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی با اشاره به کاهش 
نرخ ت��ورم، پایین بودن قدرت خرید م��ردم و نبود 
کشش در بازار گفت: امس��ال درخواستی از سوی 
صنایع لبن��ی برای افزایش قیم��ت لبنیات مطرح 

نمی شود.
 وی افزود:هیچ محموله صادراتی لبنی بدون مجوز 
صادر نمی ش��ود و اسفندماه س��ال گذشته یکی از 
کارخانه هایی که مجوز صادرات به روسیه را دریافت 
کرده بود موفق ش��د تا 12 تن از محصوالت لبنی 
تولیدی خود را به روس��یه صادر کن��د و هم اکنون 
نیز 12 ت��ن دیگر را ت��ا پایان فروردین م��اه صادر 

خواهد کرد.
 باکری تصریح کرد: مهم ترین مس��ئله و مش��کل 
پیش��روی صادرات لبنیات به روس��یه تعرفه ها و 
اختالف قیمت این محصوالت با بازار روسیه است 
که صنایع لبن��ی در حال بررس��ی و پی��دا کردن 
راهکاری برای حل این مشکل هس��تند و اگر این 

مش��کل حل ش��ود می توانیم تا پایان امسال500 
میلیون دالر محصوالت لبنی ایرانی را به این کشور 
صادر کنیم. وی با اش��اره به صادرات640 میلیون 
دالری لبنیات در سال گذش��ته اظهار کرد: عمده 
صادرات محصوالت لبنی در سال گذشته به عراق و 
افغانستان بود و با توجه به این که کشورهای مذکور 
 درخواس��تی برای افزایش ص��ادرات لبنیات ایران 
به کشورشان ندارند، اگر مشکالت صادرات لبنیات 
به روسیه حل نشود، تغییر محسوسی در صادرات 

آن نسبت به سال گذشته به وجود نخواهد آمد.

نزدیک شدن تورم به عدد هزار هزار میلیارد تومان، 
برخی نگرانی ها را به وجود آورده، اما یک کارشناس 
اقتصادی با اشاره به روند نرخ تورم در سال های اخیر 
و نرخ س��ود بانکی معتقد اس��ت: نباید از این حجم 
نقدینگی ترس��ید زیرا این اعداد محاسباتی است و 

نقدینگی حقیقی تقریبا افزایشی نداشته است.
در ماه های اخیر و بع��د از عبور حج��م نقدینگی از 
900 هزار میلیارد تومان بحث هایی درباره رسیدن 
نقدینگی به رقم ه��زار هزار میلی��ارد تومان مطرح 
و حتی گفته ش��د بانک مرکزی نگران انتش��ار آمار 

نقدینگی است.
اما نگاهی به روند نقدینگی از سال 77 تاکنون نشان 
می ده��د نقدینگی در اقتص��اد ایران همواره س��یر 
صعودی داشته و به طور متوسط هر سه سال یک بار 

دو برابر شده است.
 براس��اس آخرین آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی 
 در پای��ان دی ماه 94 با 21/2 درصد رش��د نس��بت 
 به اسفند 93 و 27/2 درصد افزایش نسبت به دی ماه

93، به 949 هزار و390 میلیارد تومان رسید.

در صورتی که این درصد رشد تا پایان سال گذشته 
ادامه پیدا کرده باشد، باید حجم کل نقدینگی 993 
هزار و 627 میلیارد تومان رسیده باشد که حدود 7 
هزار میلیارد تومان تا مرز ه��زار هزار میلیارد تومان 

فاصله دارد.
اما این س��وال مطرح اس��ت ک��ه آی��ا افزایش عدد 
نقدینگی به هزار هزار میلی��ارد تومان اتفاق عجیب 

و خطرناکی است؟
محمد جواد شریف زاده در همین باره گفت: باید به 
چند مس��ئله در این بین توجه ک��رد؛ اول اینکه این 
نقدینگی که گزارش می شود با لحاظ آمار موسسات 
جدید اس��ت که قبال مجوز نداش��تند و قبال در آمار 

بانک مرکزی نبود.
وی با بیان اینکه نباید از عدد نقدینگی ترسید و بعد 
روانی عدد چندان مهم نیست، افزود: این نقدینگی 
اعداد حسابداری است و منشا آن عمدتا سپردهای 
بانکی اس��ت. رشد چند س��ال اخیر آن به دلیل نرخ 

سود باالی بانک ها در سال های اخیر بوده است.
این اقتص��اددان تصریح ک��رد: با توجه ب��ه نرخ 12 

درصدی تورم در پایان سال گذشته، رشد نقدینگی 
10 تا 12 درصد باالتر از تورم بوده، اما توان اعتباری 
بانک ها پایین است. چرا با وجود این میزان افزایش 
حجم نقدینگی، توان اعتباری بانک ها پایین است؟ 
 چون این رش��د حس��ابداری اس��ت و پول جدیدی 

به اقتصاد چندان تزریق نشده است.
شریف زاده اظهارداشت: به عنوان مثال بانک سپرده 
گرفته اس��ت. با توجه به نرخ سود س��پرده20 تا 25 
درصد در س��ال های اخیر، بدهی بان��ک 25 درصد 
افزایش پیدا کرده است و باید این سود را صورت های 
مالی و حس��ابداری تامین کند، بنابراین پول جدید 
 چندانی خل��ق نش��ده و افزای��ش رش��د نقدینگی 

در سال های اخیر بیشتر حسابداری بوده است.
وی با اشاره به آمار رشد تورم و نقدینگی از سال90 تا 
94، گفت: در یک بازه طوالنی چهار ساله نقدینگی 
حقیق��ی ) نقدینگی تقس��یم بر ش��اخص قیمت ( 
 تقریبا ثابت بوده و تورم چند س��ال اخیر نقدینگی را 
بلعیده اس��ت. بنابراین معتقدم اقتصاد ما با کمبود 

نقدینگی هم مواجه است.

 مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، علت کاهش 
ترانزیت در سال گذشته را پایین آمدن قیمت جهانی نفت اعالم کرد.

محمدجواد عطرچیان در خصوص دلیل کاهش ترانزیت در سال گذشته، اظهار 
داش��ت: کاهش قیمت جهانی نفت عام��ل پایین آمدن آمار ترانزیت در س��ال 

گذشته شد و میزان ترانزیت از کشور ما را10 درصد کاهش داد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سوخت موجب شد که از کشور عراق حمل و نقل 
کمتری به سایر کشورها انجام گیرد، گفت: سقوط قیمت نفت، صادرات کشور 
عراق را کاهش داد، به همین جهت ترانزیتی که باید با عبور از کشور ایران انجام 
می گرفت، کاهش پیدا کرد. مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای با اعالم اینکه مواد سوختی، انواع ترکیبات شیمیایی و لوازم خانگی 
از عمده ترین کاالهای ترانزیتی در سال گذش��ته بودند، افزود: در مدت مشابه 
سال گذشته میزان ترانزیت به رقم 11 میلیون و 281 هزار تن کاال رسیده بود.

عطرچیان با بیان اینکه بیش��ترین حجم تردد کامیون های حامل بار ترانزیتی 
از مبدا عراق به مقصد امارات بوده است، گفت: از 466 هزار دستگاه تعداد سفر 
کامیون های حمل کننده کاالهای ترانزیتی، 297 هزار دستگاه معادل 64 درصد 

توسط کامیون ایرانی و مابقی توسط سایر ملیت ها از کشور حمل شده است.
وی ادامه داد: از مجموع کاالهای ترانزیت ش��ده در س��ال گذشته 4میلیون و 
340 هزار تن را مواد نفتی و 5 میلیون و 897 هزار تن را مواد غیرنفتی تشکیل 
داده بود که عمده ترین بخش مواد غیرنفتی کاالهایی نظیر مواد سوختی، انواع 

ترکیبات شیمیایی، انواع پنبه، لوازم خانگی و مواد غذایی بوده است.

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: مجتمع 
طالی موته در اس��فند سال گذش��ته با تولید 22 کیلوگرم شمش طال 

نسبت به مدت مشابه سال 93، 22 درصد رشد داشته است.
اسرافیل احمدیه با اعالم افزایش 22 درصدی تولید طال در معدن موته 
اصفهان، اظهار کرد: این مجتمع در 12 ماهه س��ال گذش��ته نیز 247 
کیلو گرم ش��مش طال تولید کرد که این تولیدات نسبت به پیش بینی 

)230کیلو گرم  ( هفت درصد افزایش داشته است.
گفتنی است؛ مجتمع طالی موته در هفت کیلومتری شمال غرب روستای 

موته از توابع شهرستان برخوار و میمه در استان اصفهان قرار دارد.

شاخص قیمت سنگ آهن ایران بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و با افزایش 
دو دالر و 31 سنت، به 54 دالر و50 سنت رسید. 

بازار جهانی سنگ آهن و بیش��تر مواد و صنایع معدنی در سال گذشته میالدی 
وضعیت خوبی نداش��ت و درگیر رکود بود؛ رکودی که در برخی حوزه ها از جمله 

سنگ آهن پیش بینی می شد که تا دو سال بعد از آن هم ادامه داشته باشد. 
س��نگ آهن در این میان با افت شدید قیمت روبه رو ش��د و در هفته های پایانی 
سال 2015 قیمت آن به زیر40 دالر رسید و شاخص قیمت سنگ آهن ایران نیز 
به تبع همین موضوع به حدود 35 دالر تنزل پیدا ک��رد. پیش از این دلیل اصلی 
 کاهش قیمت س��نگ آهن از س��وی کارشناسان، کاهش رش��د اقتصادی چین 
 به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده س��نگ آهن و کاهش تقاضا برای سنگ آهن 
در دنیا اعالم ش��ده بود. کارشناس��ان همچنین پیش بین��ی می کردند که تغییر 
 عم��ده ای در بازار س��نگ آه��ن جهانی تا ح��دود س��ال 2017 رخ نده��د، اما 
در هفته های پایانی سال گذشته میالدی روند صعودی قیمت سنگ آهن آغاز شد 
و با کمی نوسان در هفته های اخیر رکورد60 دالر را هم زد. اما پس از افت دوباره، 
شاخص قیمت س��نگ آهن ایران در حدود عدد 52 دالر قرار گرفت که در هفته 
گذشته با قرار گرفتن این شاخص در روند صعودی، به 54 دالر و50 سنت افزایش 
پیدا کرد. به نظر می رسد که افزایش قیمت سنگ آهن، ناشی از افزایش قیمت فوالد 
چین است که پس از خبر کاهش تولید فوالد چین در سال جاری اتفاق افتاد. در 
عین حال برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به مازاد عرضه سنگ آهن در بازار 

جهانی، این افزایش قیمت موقتی بوده و باز هم شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

مشاور وزیر نیرو گفت: برای تامین آب شرب تابستان در استان های اصفهان، 
یزد، کرمان، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری نگرانی وجود دارد.

محمد حاج رسولی ها با اش��اره به اینکه برای تامین آب شرب در کشور50 
درصد از آب سطحی و50 درصد از آب زیرزمینی استفاده می شود، گفت: 
تامین آب ش��رب دو بخش دارد: یکی تامین و دیگری توزیع آب اس��ت که 
گاهی آب تامین می شود، اما خطوط انتقال آب مشکالتی دارد که موجب 

اختالل در انتقال آب می شود.
مش��اور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برنامه ریزی مدیریت منابع آب شرب 2 
ساله است، اظهار کرد: برنامه ریزی مدیریت آب شرب دو ساله است و برای 

تامین آب شرب تابستان دو سال آینده برنامه ریزی می شود.
 وی تصریح کرد: خط��وط انتقال ظرفیت مح��دود دارد و در برخی خطوط 
در فصل سرما یک دوم ظرفیت مورد نیاز است، اما در تابستان تمام ظرفیت 

پاسخگوی نیاز هم نیست.
حاج رسولی ها درباره تامین آب در تابستان امسال گفت: در حوزه مرکزی 
 در اس��تان های اصفهان، ی��زد و چهارمح��ال و بختیاری ب��رای تامین آب 
نگرانی هایی وجود دارد. در کرمان نیز چون هنوز سدهای بزرگ برای تامین 
آب به بهره برداری نرس��یده، دغدغه تامین آب شرب داریم و بیشتر به آب 
زیرزمینی متکی هستیم. این مقام مسئول در وزارت نیرو اضافه کرد: استان 
خراسان جنوبی هم هیچ منبع آب سطحی برای تامین آب شرب ندارد که 

این هم یکی از دغدغه های تامین آب شرب در تابستان امسال است.

خبر فوالد

آرش بنازاده مدیر حمل و نقل و پش��تیباني از کاهش نرخ تمام ش��ده 
خدمات حمل و نقل ج��اده ها در فوالدمبارکه خب��رداد و گفت: روند 
 کاهش قیمت محصوالت ف��والدي در بازارهاي جهان��ي و به تبع آن 
در کشور، شرایط دشواري براي صنعت فوالد ایجاد کرد. شرکت فوالد 
مبارکه در راستاي مدیریت موثر در شرایط جدید، استراتژي کاهش 
هزینه را تعیین و به همه واحدها از جمله حمل و نقل و پشتیباني اعالم 
کرد و در پي اعالم این  استراتژي و در مدت 6 ماه فعالیت کارشناسي 
و پیگیري مس��تمر، پروژه کاهش نرخ تمام شده خدمات حمل و نقل 
جاده اي در فوالد مبارکه  با تالش کارکنان واح��د با موفقیت انجام و 

صرفه جویي 85 میلیارد ریالي را براي فوالد مبارکه به همراه داشت.
 ایش��ان در خص��وص چگونگي انج��ام کار تصری��ح کرد: ای��ن واحد 
 با بررس��ي کارشناس��ي و اجرایي قراردادهاي موج��ود و ایجاد بهبود 
 در کلی��ه بخش هاي ق��رارداد، طي جلس��ات متع��دد از طریق ادغام 
فعالیت ها و فرآیندهاي حمل و نقل جاده ها در س��طح فوالد مبارکه 
به این موفقیت نایل ش��د. این امر با ادغام تع��داد 6 قرارداد به تعداد4 
قرارداد و به طبع آن کاهش هزینه هاي باالس��ري قراردادها  و اصالح 
 ش��رایط و آیتم ه��ا در کلیه قراردادها که ش��امل: بازنگ��ري و اصالح 
آیتم هاي فهرس��ت مقادیر ق��رارداد، اصالح بنده��اي مرتبط با کف 
قرارداد، تفکیک و تجمیع فعالیت ه��اي کاري در قالب قرارداد مجزا، 
تغییر نوع انج��ام فرآیندهاي کاري و همچنین اصالح و شفافس��ازي 

فعالیت ها و فرآیندهاي کاري است، اجرایي شد.
مدیر حمل و نقل و پشتیباني در ادامه با اشاره به بازخورد و اثر بخشي 
اجراي این پروژه گفت: مجموعه این اقدامات در راس��تاي استراتژي 
کاهش هزینه ها از س��ال 94 آغاز ش��ده و ب��ا انعقاد و جاري س��ازي 
قراردادهاي مرتبط، عمال آثار کاهش نرخ خدمات در سال 1395 قابل 

حصول است.
ایش��ان تصریح کرد: با ایجاد دانش الزم پیش بیني مي شود با برنامه 
اصالح قراردادهاي س��با، صرفه جویي حدود 25میلیاردریالي حاصل 

شود که این نیز یکي از دستاوردهاي دیگر این پروژه است.
در پایان الزم است از همکاري واحدهاي س��ازماندهي و طبقه بندي 
مشاغل، کنترل مدیریت، امور قراردادهاي خرید خدمات و همچنین 
دفتر فني حمل و نقل و پشتیباني و حمل و نقل جاده ها که در اجراي 

این پروژه، همکاري کردند، تشکر و قدرداني کنم.

 کاهش ن�رخ تمام ش��ده خدمات 
حمل و نقل جاده اي در فوالد مبارکه
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مفادآرا
1/116 آگهی موضوع ماده 3 قانون وم��اده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی ش��هرضا 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 
15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان ام��روز چاپ اصفهان آگهی 
میشود و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بندالف(بمدت 
دو ماه ونسبت به بندب(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.
بند الف

شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه
1- رای ش��ماره 10933 – 94/11/27– طلع��ت محس��نی فرزن��د صادق به 
شناسنامه شماره 128 شهرضا و شماره ملی 1199037761 سه دانگ مشاع 

از ششدانگ:
الف:قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 525 به مس��احت شش��دانگ 
186/75 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 4273 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
ب:قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 4273 به مس��احت شش��دانگ 
65/37 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 525 جمعا تش��کیل یک باب 

خانه را داده است.
2- رای شماره 10935 – 94/11/27– سیدمصطفی میرنیام فرزند سیدعبداله 
به شناسنامه ش��ماره 871 شهرضا و ش��ماره ملی 1199004820 سه دانگ 

مشاع از ششدانگ:
الف:قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 525 به مس��احت شش��دانگ 
186/75 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 4273 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
ب:قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 4273 به مس��احت شش��دانگ 
65/37 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 525 جمعا تش��کیل یک باب 

خانه را داده است.
3- رای ش��ماره 11490 – 94/12/25– محمدحس��ین ش��رقی فرزند تقی به 
شناسنامه شماره 253 شهرضا و شماره ملی 1199029866 ششدانگ یکباب 
مغازه مفروزی ازپالکهای 3731 باقیمانده و 6480 باقیمانده و 7369 و 7438 

به مساحت 13/45 مترمربع.
4- رای ش��ماره 5482 – 94/5/19– خدیجه اس��المی فرزن��د محمدعلی به 

شناسنامه شماره 318 شهرضا و شماره ملی 1198911042 ششدانگ:
الف:قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3738/2 به مس��احت 126/5 
مترمربع که به انضمام قسمت هایی از پالک 3738 جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
ب:قسمتی از یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 3738 
به مساحت 52/5 مترمربع که به انضمام قسمتی دیگر از پالک 3738 و قسمتی 

از پالک 3738/2 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ج:قسمتی از یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 3738 
به مساحت 6/15 مترمربع که به انضمام قسمتی دیگر از پالک 3738 و قسمتی 

از پالک 3738/2 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد 

5- رای ش��ماره 9290 – 94/9/26– سیدس��راج اس��دی فرزند آقاکمال به 
شناسنامه شماره 221 شهرضا و شماره ملی 1199155209 یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 262 به مساحت ششدانگ 145/80 

مترمربع. 
6- رای شماره 9291 – 94/9/26– سیما آقاربیع شهرضا فرزند علیرضا به 
شناسنامه شماره 1083 قمشه و شماره ملی1199255904 پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 262 به مساحت ششدانگ 145/80 

مترمربع. 
7- رای شماره 10971 – 94/11/28– ناصر بهرامی فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 3 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199671010 ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک 436 به مساحت 147/90 مترمربع.
8- رای ش��ماره 9350 – 94/9/28– اکرم س��بزواری فرزند عبدالحسین به 
شناسنامه شماره 1077 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199189480 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 491 به مساحت ششدانگ 

206/90 مترمربع. 
9- رای ش��ماره 9351 – 94/9/28– س��عید س��بزواری فرزند ش��کراله به 
شناسنامه شماره 452 شهرضا و شماره ملی1199169269 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 491 به مساحت ششدانگ 206/90 

مترمربع. 
10- رای ش��ماره 11008 – 94/11/29– اعظم یونس��ی فرزند محمدعلی به 
شناسنامه شماره 2194 حوزه 1 شهری شهرضا شماره ملی1199330191 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 856 که به 

شماره 14341 تبدیل شده و 6740 به مساحت ششدانگ 223/10 مترمربع. 
11- رای شماره 11009 – 94/11/29– مصطفی مهتری فرزند رحمت اله به 
شناسنامه شماره 2166 قمشه و شماره ملی 1199329916 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 856 که به شماره 14341 

تبدیل شده و 6740 به مساحت ششدانگ 223/10 مترمربع. 
12- رای ش��ماره 11045 – 94/11/29– عبدالرس��ول مکی فرزند عباس به 
شناسنامه شماره 1647 شهرضا و شماره ملی 1199302678 سه و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1007 به مساحت ششدانگ 

234/82 مترمربع.
13- رای ش��ماره 11046 – 94/11/29– پریس��ا س��ودائی فرزند فتح اله به 
شناسنامه و شماره ملی1190136945 دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1007 به مساحت ششدانگ 234/82 مترمربع.
14- رای ش��ماره 11047 – 94/11/29– جم��ال مک��ی فرزن��د عب��اس به 
 شناسنامه شماره 885 حوزه 1 شهری قمش��ه و شماره ملی 1199843806 
ششدانگ قسمتی از یکباب خانه مفروزی ازپالک 1007 به مساحت 129/16 
مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 1006 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
15- رای ش��ماره11525-94/12/26- عصمت ثابت فرزندعبدالرس��ول به 
شناسنامه شماره316شهرضاوشماره ملی1198959819ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک1008به مساحت187/25مترمربع.
16- رای شماره 7205 – 94/6/31– سیدمحمد بحرینی فرزند میرزا حسن به 
شناسنامه شماره 726 شهرضا و شماره ملی 1198976594 ششدانگ یکباب 
مغازه با ساختمانهای احداثی بر روی آن مفروزی ازپالک 1060 به مساحت 

118/90 مترمربع.
17- رای ش��ماره 7979 – 94/7/30– مرتض��ی حادثیان فرزند خس��رو به 
شناسنامه شماره 58 شهرضا و شماره ملی 1199086983 ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک 1115 به مساحت 154/15 مترمربع.
18- رای ش��ماره 11551 – 94/12/27– به��رام مقتدائی فرزن��د نصراله به 
شناسنامه شماره 1358 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199178330 سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1177 به مساحت ششدانگ 
126/25 مترمربع. 

19- رای ش��ماره 11552 – 94/12/27– مین��و تن س��از فرزند خس��رو به 
شناسنامه شماره 2808 حوزه 6 اصفهان وش��ماره ملی1289565260 سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1177 به مساحت 

ششدانگ 126/25 مترمربع. 
20- رای شماره 6396 – 94/6/12 – س��یدحبیب اله موسوی فرزند سید فتح 
اله به شناسنامه ش��ماره 461 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199374210 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1411 به مساحت 168/80 مترمربع.
21- رای شماره 11574 – 94/12/27– سیدعلی اکبر مدینه فرزند سیدمحمود 
به شناسنامه ش��ماره 588 شهرضا و ش��ماره ملی 1199840823 سه دانگ 
مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1411 به مساحت 

ششدانگ 129/40 مترمربع.
22- رای شماره 11575 – 94/12/27– ریحانه سامع فرزند احمد به شناسنامه 
و شماره ملی1190055201 شهرضا سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1411 به مساحت ششدانگ 129/40 مترمربع.

23- رای شماره 10032 – 94/10/21– زهرا عباسخانی خسروآبادی فرزند 
عباسعلی به شناس��نامه شماره 8 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199650064 
ششدانگ یکباب مغازه با طبقه تحتانی و فوقانی آن مفروزی ازپالک 1482 و 

1713 به مساحت 81/82 مترمربع.
میرنی��ام  س��یدجمال   -94 /12 ش��ماره27-11544/ رای   -24
شهرضافرزندس��یدعلی ب��ه شناس��نامه شماره1489قمش��ه وش��ماره 
ملی1199240613شش��دانگ یکب��اب خان��ه نیم��ه تم��ام مف��روزی 

ازپالک1532و1533به مساحت158/63مترمربع.
25- رای ش��ماره 10459 – 94/11/6– س��ارا محمدیان فرزند خس��رو به 
شناسنامه و ش��ماره ملی1190054256 نوزده حبه و بیست و پنج- بیست و 
نهم حبه مشاع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1547 به 

مساحت ششدانگ 220/42 مترمربع.
26- رای شماره 10460 – 94/11/6– طیبه سبزواری شهرضا فرزند یوسف 
به شناسنامه شماره 326 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1198985471 پنجاه و 
دو حبه و چهار - بیست و نهم حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1547 به مساحت ششدانگ 220/42 مترمربع.
27- رای ش��ماره 10931 – 94/11/27– مهدی منص��ف فرزند جعفرقلی به 
شناسنامه شماره 349 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199197149 چهار دانگ 
مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1563 به مساحت 

ششدانگ 201/38 مترمربع. 
28- رای شماره 10932 – 94/11/27– منیره گالبی فرزند رحیم به شناسنامه 
شماره 239 حوزه 1 شهری شهرضا و ش��ماره ملی 1199228125 دو دانگ 
مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1563 به مساحت 

ششدانگ 201/38 مترمربع. 
29- رای ش��ماره 11002 – 94/11/29– بهج��ت مرآتی فرزن��د فضل اله به 
شناسنامه شماره 277 شهرضا و شماره ملی 1198972106 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 

1680 به مساحت ششدانگ 46/70 مترمربع. 
30- رای شماره 11003 – 94/11/29– محمدمهدی طریقی فرزند عبدالرسول 
به شناسنامه شماره 1186 شهرضا و ش��ماره ملی1199220566 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از 

پالک 1680 به مساحت ششدانگ 46/70 مترمربع. 
31- رای ش��ماره 11012 – 94/11/29– عباس ش��فیعی فرزن��د امان اهلل به 
شناسنامه شماره 781 حوزه 1 مرکزی پادنا و ش��ماره ملی 1209262347 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1717 به مساحت 192 مترمربع.
32- رای ش��ماره 9454 – 94/9/30– احمدرضا رضائی فرزند قدرت اله به 
شناسنامه شماره 97 حوزه 2 مرکزی س��میرم و شماره ملی 1209844192 
شش��دانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی ازپالک 1718 به مس��احت 176/8 

مترمربع.
33- رای ش��ماره 11006 – 94/11/29– نصراله م��رادی فرزند فضل اله به 
شناسنامه شماره 422 حوزه 2 بروجن و شماره ملی 6299569999 ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی ازپالک 1719 به مساحت 110 مترمربع.
34- رای ش��ماره 10928 – 94/11/27– محسن عش��قی فرزند حبیب اله به 
شناسنامه شماره 17 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199411663 ششدانگ 
یکباب خان��ه دو طبقه نیمه تمام مفروزی ازپالک 1724 به مس��احت 156/19 

مترمربع.
35- رای شماره9068-94/09/17- زینب قاسمی موسی آبادی فرزندابراهیم 
به شناسنامه شماره29دهاقان وشماره ملی5129919513ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک1760به مساحت139مترمربع.
36- رای ش��ماره 11005 – 94/11/29– صغری محم��دی فرزند مصطفی 
به شناس��نامه ش��ماره 14 حوزه 3 س��میرم و ش��ماره ملی 1209937670 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1761 به مس��احت 203/5 مترمربع.

درازاءچهارصدوهفت- پنجاه وچهارهزارم س��هم مشاع از6سهم ششدانگ 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیداسداله صالح.

37- رای ش��ماره 2981 – 94/4/7– علیرضا صادقپور فرزند حس��نعلی به 
شناسنامه ش��ماره 102 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199956570 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به 

مساحت ششدانگ 178/46 مترمربع. 
38- رای ش��ماره2982 – 94/4/7– ع��ادل صادقپ��ور فرزند حس��نعلی به 
شناسنامه و ش��ماره ملی1190067358 حوزه 1 مرکزی شهرضا سه دانگ 
مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 

ششدانگ 178/46 مترمربع. 
39- رای شماره 10930 – 94/11/27– محمدحسین محسن پور فرزند علی 
اکبر به والیت جدپدری خودنوراله محس��ن پور به شناسنامه و شماره ملی 
1190319020 شهرضا ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی سه 

دانگ مفروزی ازپالک 1762 به مساحت 142/94 مترمربع.
40- رای شماره 10996 – 94/11/29– محمدحسن محسن پور فرزند نوراله 
به شناسنامه شماره 332 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199378410 سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1780 به مساحت 

ششدانگ 142/05 مترمربع. 
 41 - رای ش��ماره 10997 – 94/11/29– مین��ا ثالث��ی فرزن��د منوچه��ر به

 شناسنامه شماره 1دهاقان و ش��ماره ملی5129871766 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1780 به مساحت ششدانگ 142/05 

مترمربع. 
42- رای شماره 7142 – 94/6/30– سیدمحمد بحرینی فرزند میرزا حسن به 
شناسنامه شماره 726 شهرضا و شماره ملی 1198976594 ششدانگ یکباب 
مغازه مفروزی ازپالک 2947 که به شماره 14568 تبدیل شده و 7941 که به 

شماره 14632 تبدیل شده است به مساحت 84/30 مترمربع.
 43- رای ش��ماره 10974 – 94/11/28– به��روز افالک��ی فرزن��د یدال��ه

 به شناس��نامه شماره 74 حوزه 3 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199389935 
ششدانگ:

الف:قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 
3024 به مساحت 11/45 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 7514 جمعا 

تشکیل یک بابمغازه با ساختمان احداثی بر روی آن را داده است.
ب:قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 
7514 به مساحت 82/85 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3024 جمعا 

تشکیل یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن را داده است.
44- رای ش��ماره 9212 – 94/9/23– احمد اباذری شهرضا فرزند علی اکبر 
به شناسنامه شماره 1160 شهرضا و ش��ماره ملی 1198919469 پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 3403 به مساحت 

ششدانگ 278/23 مترمربع. 
45- رای شماره 9213 – 94/9/23– صولت مختاری شهرضا فرزند حسین 
به شناسنامه ش��ماره 260 شهرضا و ش��ماره ملی 1199013390 یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 3403 به مساحت 

ششدانگ 278/23 مترمربع. 
46- رای ش��ماره 11095 – 94/12/2– ماش��اءاله صادق��ی فرزن��د علی به 
شناسنامه شماره 38 حوزه روستائی شهرضا و شماره ملی1199582387 

ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3547 به مساحت 126 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3548 ملکی  متقاضی جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ب: قس��متی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3548 به مساحت 54 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3547 ملکی متقاضی جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
47- رای شماره 10984 – 94/11/29– محسن فخار شهرضا فرزند رحمت 
اله به شناسنامه شماره 1970 شهرضا و شماره ملی 1199305901 ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی ازپالک 3764 به مساحت 219 مترمربع.
شماره های فرعی از 3- اصلی موغان

48- رای ش��ماره 10590 – 94/11/13– حامد علیقل��ی فرزند رمضانعلی به 
شناسنامه و شماره ملی 1190062968 شهرضا ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه مفروزی ازپالک 400 که به شماره 4849 تبدیل شده به مساحت 160/20 
مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 399 جمعا تش��کیل یک باب خانه را 

داده است.
49- رای ش��ماره 10998 – 94/11/29– میثم پناهن��ده فرزند محمدرضا به 
شناسنامه شماره 2169 شهرضا و شماره ملی 1199856649 ششدانگ یکباب 

خانه سه طبقه مفروزی ازپالک 707 به مساحت 119/76 مترمربع.
50- رای ش��ماره 10988 – 94/11/29– ش��هناز قنبری فرزند اس��معیل به 
شناسنامه شماره 908 ش��هرضا و ش��ماره ملی1199173827 هفت حبه و 
سه - هفتم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان از 72 حبه ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالکهای 987 و 988 و 989 به مس��احت ششدانگ 

150/17 مترمربع.
51- رای ش��ماره 10989 – 94/11/29– احمدرضا قنبری فرزنداسماعیل به 
شناسنامه شماره 1074حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199845698 
چهارده حبه و شش- هفتم حبه مشاع به اس��تثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 987 و 988 و 989 به 

مساحت ششدانگ 150/17 مترمربع.
52- رای ش��ماره 10990 – 94/11/29– ذبیح اله قنبری فرزند اس��معیل به 
شناسنامه شماره 7625 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199911208 
چهارده حبه و شش - هفتم حبه مشاع به اس��تثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 987 و 988 و 989 به 

مساحت ششدانگ 150/17 مترمربع.
53- رای ش��ماره 10991 –94/11/29– رض��وان کرمان��ی فرزند مطلب به 
شناسنامه شماره 722 شهرضا و شماره ملی1199003336 سی و چهار حبه 
و شش - هفتم حبه مشاع به انضمام بهاء ثمنیه عرصه و اعیان سی و هفت حبه 
و یک - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 

987 و 988 و 989 به مساحت ششدانگ 150/17 مترمربع.
54- رای شماره 11520 – 94/12/26– محمدباقر صالحپور فرزند رجبعلی 
به شناسنامه ش��ماره 849 شهرضا و ش��ماره ملی1198990708 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1047 به مساحت ششدانگ 

190/25 مترمربع.
55- رای شماره 11521 – 94/12/26– اشرف ش��کوری زیارتگاهی فرزند 
عبدالرسول به شناس��نامه شماره 15 حوزه1روس��تائی شهرضا و شماره 
ملی1199567361سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1047 به مساحت ششدانگ 190/25 مترمربع.
56- رای ش��ماره 10939 – 94/11/27– حمیدرضا اس��کندری ش��هرضا 
فرزند علی اکبر به شناس��نامه ش��ماره 665 حوزه 4 اصفهان و شماره ملی 
1287894593 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

1126 به مساحت ششدانگ 36 مترمربع. 
57- رای شماره 10940 – 94/11/27– مسعود اس��کندری شهرضا فرزند 
احمدرضا به شناسنامه و شماره ملی1190105349 شهرضا دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1126 به مساحت ششدانگ 36 

مترمربع. 
58- رای شماره 10941 – 94/11/27– رضوان اس��کندری فرزند علی اکبر 
به شناسنامه ش��ماره 296 حوزه 4 اصفهان و شماره ملی 1287943683 دو 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1126 به مساحت 

ششدانگ 36 مترمربع. 
59- رای ش��ماره 10905 – 94/11/27– روح اله یزدان پناه فرزند نعمت اله 
به شناسنامه شماره 24 حوزه 6 آباده و شماره ملی 2411507593 بیست و 
چهار حبه و ششصد و پنجاه و یک - یک هزار و یکصد و سی ام حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1242 به مساحت ششدانگ 

136/95 مترمربع.
60- رای ش��ماره 10906 – 94/11/27– فرود صالحی فرزن��د فضل اله به 
شناسنامه شماره 5640 آباده و ش��ماره ملی2410464459چهل و هفت حبه 
و چهارصد و هفتاد و نه- یک هزار و یکصد و س��ی ام حبه مش��اع از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1242 به مساحت ششدانگ 136/95 

مترمربع.
61- رای شماره 9839 – 94/10/13– محمدرضا سعادتی فرزند ارسالن به 
شناسنامه شماره 240 شهرضا و ش��ماره ملی 1199144193 پنجاه و چهار 
حبه مشاع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ 120/64 مترمربع.
62- رای ش��ماره 9840 – 94/10/13– فاطم��ه س��ودائی فرزند رس��ول به 
شناسنامه شماره 116 شهرضا و شماره ملی 1199390356 هجده حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 

1246 به مساحت ششدانگ 120/64 مترمربع.
63- رای ش��ماره 10903 – 94/11/26– بهنام طاوس��ی فرزند مصطفی به 
شناسنامه و شماره ملی1190037505 شهرضا چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 1328 به مساحت ششدانگ 177/25 مترمربع.

64- رای ش��ماره 10904 – 94/11/26– ملک تاج یزدی فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 199 شهرضا و شماره ملی 1198945605 دو دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1328 به مس��احت شش��دانگ 

177/25 مترمربع.
65- رای ش��ماره 213 – 94/1/18– داریوش صدری فرزند عبدالحسین به 
شناسنامه شماره 1035 شهرضا و شماره ملی 1199175099 دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1332 به مساحت ششدانگ 

99/26 مترمربع.
66- رای شماره 214 – 94/1/18– نسرین براتی فرزند ولی اله به شناسنامه 
ش��ماره 446 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199290653 چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1332 به مساحت ششدانگ 

99/26 مترمربع.
شماره مفروزی از 13 – اصلی مزرعه خیرآباد

67- رای ش��ماره 11527 – 94/12/27– احم��د علی عاب��دی فرزند جواد به 
شناسنامه ش��ماره 30 شهرضا و ش��ماره ملی 1198920076 ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مس��احت 195723/43 مترمربع.درازاء4حبه مشاع 

از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف مالکان مزرعه خیرآباد.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه

68- رای ش��ماره 11007-94/11/29- علیرضا غضنفری فرزند یوسف به 
شناسنامه شماره 23 حوزه 3 شهرضاوشماره ملی 1199402435 ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی ازپالک 2 به مساحت 164/70 مترمربع.
69- رای شماره 11010 – 94/11/29– علی محمد رحیمی اسفرجانی فرزند 
قاسم به شناسنامه شماره 72 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199724361 
چهل و هف��ت حبه و چهل و نه - س��یصد و س��یزدهم حبه مش��اع از 72 حبه 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5 به مس��احت ششدانگ 262/80 

مترمربع.
70- رای شماره11011 – 94/11/29– طاهره حاجی هاشمی فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 108 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی1199734187 بیست 
و چهار حبه و دویست و شصت وچهار- سیصد و سیزدهم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5 به مساحت ششدانگ 262/80 

مترمربع.
71- رای شماره 10972 – 94/11/28– س��یدمحمد مجرد فرزند میرزاآقا به 
شناسنامه شماره 791 شهرضا و شماره ملی 1198868015 ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزی ازپالک 389 به مساحت 40 مترمربع.
72- رای شماره 10973 – 94/11/28– س��یدمحمد مجرد فرزند میرزاآقا به 
شناسنامه شماره 791 شهرضا و شماره ملی 1198868015 ششدانگ یکباب 

خانه نیمه  تمام مفروزی ازپالک 389 به مساحت378/30 مترمربع.
73- رای ش��ماره 10938 – 94/11/27– محم��ود رضائی فرزند ش��کراله 
 به شناسنامه شماره 49 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199036978 ششدانگ

 قسمتی از یکباب خانه مفروزی ازپالکهای 570 باقیمانده و 1836 به مساحت 
147/30 مترمربع که به انضمام پالک 32/2348 جمعا تش��کیل یک باب خانه 

را داده است.
74- رای شماره 11000 – 94/11/29– امیرحسین جاوری فرزند ابوالقاسم 
به شناسنامه شماره 14 قمشه و شماره ملی 1199225878 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 671 به مساحت ششدانگ 128/62 

مترمربع. 
75- رای ش��ماره 11001 – 94/11/29– رقی��ه عمرانپور ش��هرضا فرزند 
محمدحسن به شناس��نامه ش��ماره 2604 حوزه 1 شهری قمش��ه و شماره 
ملی1199860999 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

671 به مساحت ششدانگ 128/62 مترمربع. 
شماره های فرعی از 23 - اصلی سود آباد

76- رای شماره 11487 – 94/12/25– مسیح اله یوسفیان فرزند فیض اله به 
شناسنامه شماره 46 شهرضا و شماره ملی 1199209163 ششدانگ یکباب 

خانه نیمه تمام مفروزی ازپالک 35 به مساحت 225 مترمربع.
77- رای شماره 11505 – 94/12/26– اکبر میرزابه فرزند میرزا به شناسنامه 
شماره 161 شهرضا و شماره ملی1198983825 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 99/1 به مساحت ششدانگ 247/05 مترمربع.

درازاء1/24سهم مشاع از2/48س��هم مشاع از11سهم ششدانگ انتقال عادی 
مع الواسطه ازطرف حسین حدیدی شهرضا.

78- رای شماره 11506 – 94/12/26– زهره آقاسی شهرضا فرزند فیض اله 
به شناسنامه شماره 696 شهرضا و شماره ملی 1199017752 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 99/1 به مساحت ششدانگ 247/05 
مترمربع.درازاء1/24سهم مشاع از2/48سهم مشاع از11سهم ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه ازطرفحسین حدیدی شهرضا.
79- رای شماره 10060 – 94/10/21– سیده رضوان موسوی فرزند سیدعلی 
نجات به شناس��نامه ش��ماره 4128 حوزه 1 مرکزی س��میرم و شماره ملی 
1209252181 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 140 به مساحت 173/32 
مترمربع.بموجب سندشماره4823-90/09/13دفتر292شهرضادررهن بانک 

مسکن شعبه مرکزی شهرضاقراردارد.
کهنگ��ی بیگ��م  فاطم��ه   –94 /12 /27  –  11585 ش��ماره  رای   -80 

 شهرضا فرزند سیدخلیل به شناسنامه ش��ماره 123 شهرضا و شماره ملی 
1199149683 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 160به مساحت 183/60 

مترمربع.
81- رای شماره 8493 – 94/8/26– حبیب اله لطفی فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 344 شهرضا و شماره ملی 1198985658 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 355 به مس��احت ششدانگ 320/32 

مترمربع. 
82- رای ش��ماره 8494 – 94/8/26–زهرا بهرامی نظرآبادی فرزند رحمت 
الهبه شناسنامه شماره 537 شهرضا و شماره ملی1199359955 سه دانگ 
مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 355 به مساحت 

ششدانگ 320/32 مترمربع. 
شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه

83- رای ش��ماره 10943 – 94/11/27– حس��ن قاس��می فرزند سرمست 
به شناس��نامه ش��ماره 759 حوزه 1 روس��تائی ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1198582618 شش��دانگ یکباب مغازه مفروزی ازپالک 219/1 به مساحت 

176/08 مترمربع.
84- رای ش��ماره11571-94/12/27- فاطمه هادی به فرزندابوالقاس��م به 

شناسنامه شماره213شهرضاوشماره ملی1199029467ششدانگ:
الف:قسمتی ازیکباب مغازه مفروزی ازپالک459به مساحت26/34مترمربع که 

به انضمام قسمتی ازپالک495جمعاتشکیل یکباب مغازه راداده است.
ب: قسمتی ازیکباب مغازه مفروزی ازپالک495به مساحت20/11مترمربع که 

به انضمام قسمتی ازپالک459جمعاتشکیل یکباب مغازه راداده است.
85- رای ش��ماره 9843 – 94/10/13– سید ابوالقاسم اسدی فرزند سیدعلی 
اکبر به شناسنامه شماره 427 شهرضا و شماره ملی 1198776412 ششدانگ 

یکباب مغازه مفروزی ازپالک 1189 به مساحت 38 مترمربع.
86- رای ش��ماره 10924 – 94/11/27– مه��دی امی��ری فرزن��د عباس به 
شناسنامه ش��ماره 132 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199669644 ششدانگ 
یکباب خانه مف��روزی ازپالک 2377 که قبال 206 باقیمانده بوده به مس��احت 

199/11 مترمربع.
شماره مفروزی از 49 - اصلی منوچهرآباد

87- رای ش��ماره11528-94/12/27- مرتض��ی بی��ات فرزندعلیج��ان 
شهرضاوش��ماره  ش��ماره23حوزه1مرکزی  شناس��نامه  ب��ه 

ملی1199653731ششدانگ یکباب خانه به مساحت146/35مترمربع.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

رضائ��ی  سیدمحس��ن   -94 /12 ش��ماره26-11507/ رای   -88
فرزندس��یدعلی به شناسنامه ش��ماره70حوزه1مرکزی س��میرم وشماره 
ملی1209770237شش��دانگ یکب��اب خان��ه مف��روزی ازپالک10ب��ه 

مساحت137/20مترمربع.
89- رای ش��ماره 10926 – 94/11/27– علیرضا ح��داد فرزند عبدالجواد به 
شناسنامه شماره 1351 شهرضا و شماره ملی 1199192228 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 61 باقیمانده و1359 و 1360 به 

مساحت ششدانگ 104/70 مترمربع. 
ادامه در صفحه 7
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دارن��ده م��دال نق��ره وزن70 کیلوگرم کش��تی آزاد جهان با بی��ان این که 
 هدفش کسب خوش رنگ ترین مدال در المپیک است، گفت: از کشتی هایم 

در رقابت های انتخابی تیم ملی راضی نیستم.
حس��ن یزدانی درباره پیروزی مقابل مصطفی حسین خانی و کسب دوبنده 
تی��م  مل��ی در وزن 74 کیلوگرم ر قا بت ه��ای المپیک، اظها ر ک��رد: خدا را 
 ش��کر می کنم به هدفم رسیدم و توانس��تم به نحوی کشتی را اداره کنم که 
دو پیروزی را از آن خود کنم. البته مقداری آسیب دیدگی  داشتم و به همین 

خاطر آن طور که می خواستم نتوانستم کشتی بگیرم و امتیاز جمع کنم.
 دارن��ده مدال نق��ره جهان افزود: با وج��ود این که توانس��تم مقابل حریفم 
به برتری برس��م، اما از کش��تی هایم راضی نیستم و آن طور که می خواستم 

نتوانستم روی تشک مبارزه کنم.
وی درب��اره اهداف خود در ر قا بت های المپیک گفت: باید هر  چه  س��ریع تر 
اردوهای خود را برای حضور موفق در المپیک آغاز کنیم. من هم مهم تر ین 
هدفم کسب خوش رنگ ترین مدال در ریو است. امیدوارم با کمک کادر فنی 
بتوان��م ایرادات باقی  مانده خود را تا آغاز این ر قا بت ها برطرف کنم و مقابل 

رقیبان در جهان عملکرد خوبی داشته باشم.
یزدان��ی در پایان درباره ر قا بت با جردن باروز آمریکایی در المپیک گفت: تا 
حد زیادی با نحوه کار او با کمک مربیان تیم  ملی آشنا خواهم شد و مطمئنا 
چیزی مقابل او و دیگر کش��تی گیر ان حاضر در المپیک کم نخواهم گذاشت 

تا ان شا ا... بتوانم با کسب بهترین نتیجه  دل هموطنانم را شاد کنم.

هدفم
طالی المپیک است

برای رسیدن به المپیک باید بجنگیم

قایقران اصفهانی، امید ایران
برای المپیکی شدن

نیمار فقط می تواند در المپیک شرکت کند

ادعای دادستان پیشین دادگاه الهه
علیه بالتر

سیری دردنیای ورزش

برانک��و مرد طالی��ی روز جمعه بود در حال��ی که مظلومی 
 می توانس��ت لقب س��وبله چوبل��ه را ارتقا دهد ای��ن لقب را 

به پرسپولیسی ها پس داد.
دربی که در نهایت کاری کرد بعد از 2523 روز پرسپولیس 
به صدر برس��د حتما قبل از هر چیز باعث این می شود که 
کاله تعظی��م برای برانکو از س��ر برداریم. برانکویی که فصل 
گذش��ته پرسپولیس ویران ش��ده را تحویل گرفت و اکنون 

آقای جدول آن را تقدیم هواداران کرده است.
 پرسپولیس��ی که ابتدای فصل ش��اید می توانس��ت آبروی 
ه��ر مربی را ببرد، اما این هوش و ذکاوت و البته دانش مرد 
کروات بود که این تیم را در مس��یر درست قرار داد. درست 
است که پرسپولیس از اشکاالت فنی خالی نیست، اما نقش 
مرب��ی که حتی فکر حاش��یه های دربی را ه��م می کند و 
می دان��د چطور بازیکنانش را از فش��ار جنگ روانی مهدی 
رحمتی بیرون بیاورد این قدر موثر بوده اس��ت که اشکاالت 

فنی کمرنگ شود.
 ای��ن لی��گ ج��ذاب اس��ت، هر چق��در ه��م ش��اید از نظر 
کارل��وس کی روش لیگ ایران خواب آور باش��د، اما این لیگ 
ایرانی است و جذاب. لیگی که چند تیم مدعی قهرمانی دارد 
و الح��ق که تیم های مدعی حرف هایی برای گفتن دارند. 

 از تفک��رات عبدا... ویس��ی جوان و پر ش��وروحال گرفته 
ت�ا امی�ر قلع�ه نویی و تراکتورسازی 

ک��ه مثل گ��رگ گرس��نه در 
زمین می تازن��د. از یحی�ی 
ای��ن  گل مح�م��دی ک��ه 
روزها تیمش خسته است تا 

صبای قم با علی دایی، م�رد 
ناپذی��ر. این لیگ  خس��تگی 
حتی ج��دال پایین جدولی 
هایش ه��م جذاب اس��ت. 
اما آنچه ای��ن روزها به این 
لیگ شور وحال داده است 
در کورس بودن س��رخابی 
هاس��ت. س��ال ها بود که 

دو تیم ای��ن چنین هم دوش 
 و کن��ار هم برای قهرمانی پیش 

نم��ی رفتن��د و این رقاب��ت تنه 
به تن��ه درب��ی 82 را متمایز از هر 

شهرآوردی کرد.
 پرسپولیس این برد را از برانکو دارد

پرسپولیس به بهترین ش��کل دربی را برد، اما الحق که این 
برد برای برانکو بود و باید آن را فقط به نام او نوشت. مردی 
که با درایتش کنار زمین بازیکنانش را آرام کرد. شاید از نظر 
هواداران سرسخت پرس��پولیس این تیم حتی می توانست 
 تعداد گل های بیشتری هم بزند که چندان هم گزافه نیست،

اما نباید آنها از این نکته غافل ش��وند که تیم روبه روی آنها 
هفته ها صدرنشین بوده است و خود را مدعی اول قهرمانی 
می داند. البته ش��اید تا س��ال های سال نصیب پرسپولیس 
تیمی مثل غروب جمعه اس��تقالل نش��ود. تیمی که قبل از 
باخت به پرس��پولیس به خودش��ان باخته بودند و شاید این 
دربی برای سرخ پوش��ان بهترین فرص��ت بود تا با تعداد گل 

باال این بازی را ببرند.
پرسپولیس��ی ها حق دارند شاد باش��ند، اما آنها اگر قهرمانی 
را می خواهند باید ب��ه برخی کج رفتاری ها در زمین بازی 
خاتمه دهند. برخ��ی بازیکنان این تیم بیش از اندازه دنبال 

 درگیری با حریف هس��تند و البته دفاع تیمی پرس��پولیس 
به تمرین بیشتری نیاز دارد.

مظلومی سوبله چوبله را به پرسپولیسی ها پس داد
و اما اس��تقالل و اما تیمی که این روزها به خودش می بازد. 
تیم��ی که مظلومی باید جواب بدهد او که گفته بود از دربی 

نمی ترسد، نترسیدن این گونه بود؟!
 اس��تقالل دچار ی��ک نوع خ��ودآزاری به ن��ام مخفی کاری 
 شده اس��ت. مخفی کاری در ارایه تمریناتش به هوادارانش، 
به رسانه ها به هر آن که می تواند به استقالل کمک کند، اما 

درها به روی همه بسته شده است.
ب��ا مظلومی حرف ه��ای زی��ادی داریم. او که در نشس��ت 
خب��ری پی��ش از درب��ی ب��ادی ب��ه غبغ��ب انداخ��ت و 
کن��د چ��ون  بای��د س��کوت  تیم��ش   گف��ت 
ب��رود.  حاش��یه  ب��ه  تی��م  خواهن��د   نم��ی 

آق��ای مظلوم��ی! آیا مصاحبه نک��ردن بازیکنان��ت در دربی 
تاثیر گذاش��ت؟ آق��ای مظلومی که 4 ت��ا90 دقیقه طوری 
پرس��پولیس را به هم پیچیده بودی که لقب س��وبله چوبله 
 را گرفت��ی حاال بگو چه ک��ردی که این لقب را دو دس��تی 
به پرسپولیس��ی ها تحویل دادی؟ س��رمربی استقالل شاید 
فک��ر می کرد ب��ا فرافکنی ها می تواند جل��وی ضعف های 
 تیمش را بگیرد. اس��تقالل حتی از دو ب��ازی مانده به پایان 
 نیم فصل نشانه های عقب ماندن را داشت، اما انگار در مجموعه

 آب��ی ها تنه��ا چیزی ک��ه دیده نش��د همین مس��ئله بود. 
کادر فنی استقالل به خصوص در راس آنها مظلومی به جای 
قبول اشتباهات و پذیرفتن نقدهای پیشکسوتان این تیم راه 

تعریف و تمجید چشم و بسته از تیم خود را انتخاب کردند.
آق��ای مظلومی آیا هنوز هم می گوی��ی انتقاد قدیمی های 
تیم از روی کینه اس��ت؟ آیا بهتر نبود مش��اوران بهتری را 
برمی گزیدی تا غروب غم انگیزی را برای هواداران استقالل 
رقم نزنی. آیا بهتر نبود به جای اینکه در هر نشس��ت خبری 
بگوی��ی بازی خوبی انجام دادید و زیبا بازی کردید و از همه 
 مهمتر مدعی اول قهرمانی هس��تید اش��کاالت تیم خود را 
م��ی پذیرفت��ی. یکی از ن��کات جالب��ی ک��ه مظلومی بعد 
 از ب��ازی ب��ا س��پاهان عنوان کرد ای��ن بود ک��ه بازیکنانش 
حواس ش��ان به دربی بوده اس��ت و حتی باز قبول نکرد که 
 مقابل تیم اصفهانی بازی ضعیفی از خود نمایش گذاشته اند،

اما حاال کادرفنی اس��تقالل بگوید آیا بازی استقالل نشان از 
ای��ن بود که بازیکنان ای��ن تیم دو هفته 
روی آن تمرکز ک��رده اند؟ تیمی که 
مدیرعامل��ش می گوی��د از عملکرد 
تیم مقابل سپاهان راضی نیست، اما 

سرمربی منکر هر انتقادی است.

شاید بهتر باشد مظلومی سوزنی به خود بزند. او در دوسالی 
ک��ه از اس��تقالل دور بود برای بهتر ش��دن خ��ود چه کرد؟ 
 اس��تقالل دچار دایره بس��ته ای ش��ده اس��ت. آنها در خود 

فرو رفته اند.
ت��رس  و  مصاحب��ه  از  بازیکن��ان  دوری  کاری،   پنه��ان 
 از حاش��یه هایی که قش��نگی فوتبال است چه چیزی عاید

آب��ی ها کرده اس��ت؟ آقای مظلومی ش��ما حتی جمعه این 
 ج��رات را به خود ندادی تا مقاب��ل هوادارانت قرار بگیری و 

به آنها خسته نباشید بگویید.
آق��ای مظلومی ش��ما که تمرین اس��تقالل را می بندی چه 
چی��زی را می خواس��تی از هوادارانت پنهان کنی؟ آیا اتفاق 

ویژه ای در تمرینات تیمت رخ می دهد؟ ش��اید س��رمربی 
استقالل نمی خواهد عیان کند تصمیم گیرنده اصلی در تیم 

او خودش نیست!
 راس��تی پرویز مظلوم��ی که هیچ گاه این جرات را نداش��ته 
ت��ا حق خود را قاطعانه بگی��رد چرا نیم فصل مهدی مومنی 
را ج��ذب ک��رد و چرا ب��رای حفظ میالد ش��عبانلوی جوان 
 جنجال به پا کرد؟ او در چند بازی این بازیکن را در فهرست

  18 نفره گذاش��ته اس��ت؟ ج��واب فقط یک بازی اس��ت و 
آن هم به دلیل نداش��تن بازیکن. مظلومی حتی در روزهایی 
که باشگاه اس��تقالل حاضر نشد برایش بازیکنی بگیرد، این 
 جرات را نداشت که به مدیران استقالل اعتراض کند و حتی 

نقل قول خودش در این زمینه را منکر شد.
 مظلوم��ی حت��ی نم��ی توان��د از لح��اظ مال��ی گالی��ه ای 
داشته باشد. امسال به نسبت10 سال اخیر باشگاه استقالل 
بهترین عملکرد مالی را داش��ته است. پس بازیکنان این تیم 
اس��یر مشکالت مالی هم نبوده اند. هر چند در یک برهه ای 
دست به اعتصاب هماهنگ شده زدند، اما خیلی زود به هدف 

خود رسیدند و جیب های خود را پر پول کردند.
آق��ای مظلومی گالیه داری. گالی��ه داری که چرا تیم برانکو 
م��ورد تمجید قرار می گیرد ولی تی��م او که از ابتدای فصل 
صدرنش��ین بوده مورد قهر اس��ت؟ حق داری ناراحت باشی 
آقای مظلومی اما درست در روزهایی که برانکو با هوش عمل 
کرد و فضای رس��انه ای را به س��مت خود کشاند شما و تیم 
رسانه ای استقالل از رسانه ها برای خود غول ساختید و هر 
روز خبرن��گاران را از خود دورتر کردید. ش��اید نتیجه دربی 
82 تلخ ترین بازی عمر ش��ما باش��د، اما شاید درسی برای 
مجموعه اس��تقالل باشد که با پنهان 
کاری در عص��ر ارتباط��ات نتیجه 

حاصل نمی شود.
ترکیب پرس��پولیس 5 ساعت مانده 
به بازی اعالم ش��د، اما آی��ا برانکو زمان 
و زمی��ن را به��م دوخت و باش��گاه 
پرسپولیس دست به تکذیب زد؟ 
آیا پرسپولیس بازی را باخت که 
حتی م��ی باخت ربط��ی به این 
مس��ائل نداشت. مس��تطیل سبز 
فکر فوتبالی می خواهد و مرد عمل.

آق��ای مظلومی با این گزارش بای��د خیلی صادقانه با 
ش��ما صحبت کنیم؛ صادقانه اعتراف می کنیم که 
روی نیمکت برای مش��اوره های فنی تنها هستی 

چون دیگر خبری از هنکه و .... نیست.
در بخش رسانه ای نیز فاصله ات با اصحاب رسانه ها 
 دورتر و دورتر ش��ده اس��ت، چون در این دایره بسته 
س��اخته شده برای آبی ها نمی توان ورود کرد و کمک حالت 
بود. دربی 82 نشان داد که تنهایی و این تنهایی شاید برخی 
از بازیکنانت شهامت داشته باشند دالیل تنها بودنت را روزی 

بیان کنند؛ شاید.
آقای مظلومی شاید دیروز شعار »حیا کن، رها کن« هواداران 
اس��تقالل را در ورزشگاه آزادی شنیدی، شعاری که احتماال 
از درون باش��گاه اس��تقالل نیز این روزها مورد تایید است، 
اما واقعیت این اس��ت که دوای درد این روزهای اس��تقالل 
با رفتن جنابعالی حل نخواهد ش��د؛ پس آقای سوبله چوبله 
فوتبال ایران، مراقب باش تا آبروی چندین ساله ات خواسته 

و ناخواسته برباد نرود.
مراقب باش تا خودی و غیر خودی قربانی ات نکنند.

ملی پوش تیم ملی والیبال درباره شرایط تمرین های تیم ملی والیبال اظهار کرد: 
شرایط ما فعال خوب است و تیم با برنامه ریزی درست تمرین های خود را انجام 

می دهد. امیدوارم در روزهای آتی به شرایط ایده آل تری برسیم.
 عادل غالمی درباره تمرینات دشوار رائول لوزانو گفت: تمرین های لوزانو برای 
تیم ملی که در آغاز کار قراردارد خیلی پرفش��ار اس��ت. در هرصورت روزهای 
ابتدایی آماده سازی به همین شکل اس��ت. قطعا بعد از چند روز فشار تمرین ها 
کم می شود و ما به اوج آمادگی می رسیم. سرعتی زن تیم ملی درباره رقابت های 
انتخابی المپیک اظهار کرد: همه تیم هایی که وارد این مس��ابقه ها می ش��وند 
قدرتمند هستند و تمام تالش خود را برای کسب س��همیه المپیک می کنند. 
باید جلوی تمام تیم ها بجنگیم تا برنده شویم و به هدف مان که کسب سهمیه 
اس��ت برس��یم. او درباره س��ه بازی تدارکاتی تیم ملی قبل از آغاز رقابت های 
انتخابی گفت: تعداد بازی های تدارکاتی تا آغاز رقابت های انتخابی المپیک در 
 ژاپن کافی است. لهستان و فرانس��ه تیم های خوبی هستند که ما با آن ها بازی 
می کنیم. قطعا در بازی برابر این دو تیم عیار اصلی تیم ملی مشخص می شود.

 تیم ملی قایقرانی اس��اللوم ) آب های خروش��ان ( کش��ورمان برای ش��رکت 
در مسابقات کسب سهمیه المپیک، دیروز به ژاپن سفر کرد. منیره نصر آزادانی 
) ملی پوش اصفهانی ( و امیر فتاح پور 2 قایقران کش��ورمان در این مس��ابقات 
 هس��تند و هدایت تیم ملی بانوان ایران در این رقابت ها را نیز کتایون اش��رف 
 مربی اصفهانی بر عهده دارد. رکس��انا رازقیان دیگر قایق��ران اصفهانی نیز در 
چند مرحله از اردوهای تیم ملی حضور داشت، اما در نهایت از لیست تیم ملی 

اساللوم برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک خط خورد.
مسابقات قایقرانی آب های خروشان انتخابی المیپک سوم و چهارم اردیبهشت 
 در ژاپ��ن برگزار می ش��ود. قایقران��ی ایران با وجود کس��ب چهار س��همیه در

 2 بخش آب های آرام و روئینگ در المپیک 2012 لندن، هنوز موفق به کسب 
سهمیه المپیک ریو نشده است و ورزشکاران روئینگ و آب های خروشان تنها 

امیدهای ایران برای المپیکی شدن هستند.
در حالی که قایقرانان آب های آرام ایران دیگر شانس��ی برای المپیکی ش��دن 
ندارند، تیم ملی روئینگ ایران در روزهای آینده در مسابقات انتخابی المپیک 

در کره جنوبی شرکت خواهد کرد.

 رییس باشگاه بارسلونا گفته این باش��گاه به نیمار اجازه نخواهد داد که هم در
 کوپا آمه ریکا بازی کند و هم در المپیک.

 مس��ابقات کوپا آمه ریکا از تاریخ س��وم ت��ا 2۶ ژوئ��ن ) 14 خرداد ت��ا ۶ تیر ( 
 به میزبانی آمریکا برگزار می ش��ود و رقابت های المپیک هم از سوم تا20 اوت 
) 13 تا30 م��رداد ( برگزار خواهد ش��د و نیمار می تواند کمک بس��یار خوبی 
 برای فوتب��ال برزی��ل در این دو رویداد باش��د. البت��ه این در حالی اس��ت که 
» جوزپ ماریا بارتومئو « گفته به نیمار اجازه نخواهد داد در هر دو رویداد شرکت 
کند. رییس باشگاه بارس��لونا گفت: ما نامه ای به کنفدراس��یون فوتبال برزیل 
ارس��ال کرده ایم و گفته ایم که این بازیکن باید اس��تراحت خوبی داشته باشد 
 تا هم بتواند برای بارس��لونا بازی کند و هم تیم ملی برزیل. می دانیم که نیمار 
می خواهد در همه رقابت ها حضور داش��ته باش��د، اما از آنه��ا می خواهیم که 
 فقط یک رویداد را در نظر بگیرن��د. بارتومئو افزود: ترجیح ما المپیک اس��ت. 
 چه بخواهند و چه نه م��ا اجازه حضور در هر دو رویداد را ب��ه وی نخواهیم داد. 
البته ابتدا باید در خصوص آن صحبت کنیم. اما اگر قرار باشد چیزی را تحمیل 
 کنیم این کار را می کنیم. مس��ئوالن فوتبال برزیل گفته ان��د هر کاری انجام 

می دهند تا بتوانند این بازیکن را برای هر دو رویداد به خدمت داشته باشند.

 لوئیس مورنو اوکامپو، دادس��تان پیش��ین دادگاه جنایی بین المللی الهه گفت: 
س��پ بالتر برخالف آن چیزی که خودش ادعا می کند، از فساد رشوه گیری که 
مقامات کنفدراسیون های فوتبال آمریکای شمالی و جنوبی انجام دادند، مطلع 
بوده اس��ت. اوکامپو که زمانی جزو کاندیداهای ریاس��ت واحد تحقیقات کمیته 
اخالق فیفا بود، اظهار داشت: مشکل واقعی با آقای بالتر این است که او هیچ کاری 
 با کونکاکاف و کنفدراس��یون فوتبال آمریکای جنوبی نداشت، اما می دانست که 
در آنجا چه اتفاقاتی رخ می دهد. حتی اگر خودش هم در این ماجرا نقشی نداشت، 
چرا سکوت اختیار کرد؟  اوکامپو در ادامه س��خنرانی اش در دانشگاه هاروارد که 
400 نفر در آن حضور داش��تند، گفت: بالتر س��کوت کرد ش��اید چون خودش 

می دانست چه خبر است و به همین دلیل ترجیح داد، سکوت کند.
اظهارات اوکامپو با واکنش بالتر مواجه ش��د و او گفت انتظار نداش��ته است که 

دادستان پیشین دادگاه جنایی بین المللی چنین اتهاماتی را به او نسبت بدهد.
بالتر که خودش هم در این مراسم حضور داش��ت و برای حضار سخنرانی کرد، 
گفت: این قابل قبول نیست. من واقعاتعجب کردم زمانی که فهمیدم آقای اوکامپو 
هم برای سخنرانی در این سمینار به دانشگاه هاروارد دعوت شده است و او اینجا 
چنین اتهاماتی را به من نسبت داد. ش��اید دلیل این ادعای او ناراحتی از این بود 
که اولین کاندیدای ریاست کمیته اخالق فیفا بود و نتوانست به این سمت برسد.

رسانه های عربستانی به انتقاد شدید از فدراسیون 
فوتبال عراق برای انتخاب ایران به عنوان میزبان 
بازی های خ��ود در انتخابی ج��ام جهانی 2018 
 پرداختن��د. تیم مل��ی فوتبال ع��راق در انتخابی 
جام جهانی 2018 روس��یه با تیم مل��ی فوتبال 

عربستان هم گروه شده است. 
با توجه به این که فیفا برگزاری بازی در خاک عراق 
را به دلیل ناامنی و جنگ فراگی��ری که در عراق 
وجود دارد، ممنوع کرده است فدراسیون فوتبال 
عراق تصمیم گرفت ایران را به عنوان میزبان خود 

انتخاب کند. 
این تصمیم فدراسیون فوتبال عراق باعث خشم و 
ناراحتی سعودی ها شده است چرا که آنها پیش از 

قرعه کشی تاکید کردند که حتی حاضر نیستند 
برابر عراق هم در ایران به میدان روند. فدراسیون 
فوتبال عربستان به عراق پیشنهاد داد که به جای 
ایران، کش��ور اردن و یا بحرین یا هر کشور عربی 
دیگر را به عنوان میزب��ان خود در مرحله انتخابی 
برگزیند، اما فدراسیون فوتبال عراق اصرار دارد که 
بازی های این کشور تنها به میزبانی ایران برگزار 
 ش��ود که این تنش جدیدی را برای س��عودی ها 

به وجود آورده است. 
رس��انه ه��ای س��عودی از بح��ران جدی��د برای 
فدراس��یون فوتبال این کش��ور س��خن به میان 
آوردند و به انتق��اد از رییس فدراس��یون فوتبال 

عراق پرداخته اند. 

مدنی رحیمی، بازیکن س��ابق االتح��اد و یکی از 
سران این باش��گاه عربس��تانی، اقدام فدراسیون 
فوتبال ع��راق در انتخاب ای��ران را نوعی بی ادبی 
عراقی ها دانس��ت و به انتق��اد از آنه��ا پرداخت. 
 فدراس��یون فوتبال عربس��تان تالش می کند تا 
عراقی ها را راضی به برگزاری بازی در کش��وری 
به غیر از ایران کنند، اما فدراس��یون فوتبال عراق 
اص��رار دارد که ب��ازی ه��ای این کش��ور باید در 
 ایران برگزار ش��ود و این باعث خش��م سعودی ها 
 ش��ده اس��ت، با توجه به ای��ن که  اخت��الف آنها 
 بر س��ر بازی های انتخاب��ی  جام جهانی اس��ت 
باید فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دخالت و 

نتیجه نهایی را اعالم کند.

جنگ فوتبالی عراق و عربستان باال گرفت

مهدی طارمی ستاره پرسپولیس در دربی برگشت، بود و توانست دو گل و یک پاس 
گل را به نام خودش رقم بزند. طارمی که پس از دربی نمی خواس��ت در مورد بازی 
صحبت کند، در صفحه اجتماعی اش هم به شادی پس از گل به استقالل بسنده کرد.

لنز دوربین

پست اینستاگرامی مهدی طارمی
بعد از دربی 82

به جا مانده از دربی 82 در مقایسه برانکو و مظلومی؛

بردی که برانکو به پرسپولیس هدیه داد

آگهی مزایده تعدادی از پالکهای
 مجتمع تجاری باغملی مرحله دوم )نوبت دوم( 

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم یکصد و هشتاد و دومین جلسه رسمی مورخ 94/9/1۶ شورای اسالمی شهر تعدادی 
از مغازه های تجاری خود واقع در مجتمع تجاری میدان باغملی را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

 ل��ذا متقاضی��ان واجد ش��رایط می توانن��د جه��ت دریافت اس��ناد از تاری��خ انتش��ار آگهی با ورود به س��ایت ش��هرداری ب��ه آدرس
 www.shahreza.ir اقدام یا همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه نمایند. 

 بهای فروش اس�ناد: 100/000 ریال به حس��اب ش��ماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهردای ش��هرضا که غیر قابل استرداد 
می باشد. 

 - تحوی��ل س��پرده ای ک��ه از پن��ج درصد مبل��غ کل ب��رآورد کمت��ر نباش��د )به ص��ورت ضمان��ت نام��ه بانکی ی��ا واری��زی نقدی
 به حساب 3100000052002 سپرده شهرداری( 

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/2/5 
محل تحویل اسناد: متقاضیان پس از تکمیل و امضاء اسناد مدارک را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد. 
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد. 

- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 53241010 داخلی 11۶ تماس حاصل فرمایید. 

رحیم جافری شهردار شهرضا 
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90- رای ش��ماره 10927 – 94/11/27– مهدیه تنهائی فرزند بهمن به شناس��نامه 
شماره 514 قمشه و شماره ملی 1199271111 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالکهای 61 باقیمانده و1359 و 1360 به مس��احت ششدانگ 

104/70 مترمربع. 
91- رای شماره 10919 – 94/11/27– مهدی افشاری فرزند محمدعلی به شناسنامه 
شماره 308 شهرضا و شماره ملی 1199151531 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه 
مفروزی از پالک 129 به مساحت 203/25 مترمربع.درازاء7/3حبه مشاع از18حبه 
مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ایران اطرشی و7/3حبه 

مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف عبدالحسین گالبی.
92 - رای ش��ماره 8616 – 94/8/30– احمدرض��ا عظیم��ی فرزند عباس��علی به 
شناسنامه شماره 1974 شهرضا و ش��ماره ملی 1199285714 ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک 239 به مساحت 132/38 مترمربع.
93- رای شماره 10929 – 94/11/27– احمد ولیخانی فرزند علی اکبر به شناسنامه 
شماره 50 شهرضا و شماره ملی 1199609900 ششدانگ یکباب خانه دو و نیم طبقه 

مفروزی ازپالکهای 582 باقیمانده و 1721 به مساحت 405/34 مترمربع.
94- رای ش��ماره 9210 – 94/9/23– مینا بهمنیار فرزند حجت اله به شناس��نامه 
شماره 159 شهرضا و شماره ملی 1199210293 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1253 به مساحت ششدانگ 251/73 مترمربع.
95- رای ش��ماره 9211 – 94/9/23– امید دوالی فرزند محمدحسن به شناسنامه 
شماره 577شهرضا و شماره ملی1199199427 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1253 به مساحت ششدانگ 251/73 مترمربع.
شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد

96- رای شماره 350 – 94/1/23– حسنعلی ش��فیعی فرزند سلیمان به شناسنامه 
شماره 428 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209260174 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 265 به مس��احت ششدانگ 170/30 

مترمربع. 
97- رای ش��ماره351 – 94/1/23– زرافشان ش��فیعی فرزند محمدبه شناسنامه 
شماره 454 حوزه 1 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی1209260433 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 265 به مس��احت ششدانگ 170/30 

مترمربع. 
98- رای شماره9259-94/09/25- اسماعیل باسره فرزندعبدالعلی به شناسنامه 
شماره55حوزه1روستائی دهاقان وشماره ملی5129872304ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزی ازپالک378به مساحت156/70مترمربع.
99- رای شماره2750 – 94/3/31– کرامت انصاری فرزند عوضعلی به شناسنامه 
شماره 2961 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209551101 ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه مفروزی ازپالک 495 به مساحت 160 مترمربع.درازاءتمامت160سهم 

مشاع از9523سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف عباس بهرامی.
100- رای ش��ماره 4297 – 94/4/14– بهمن امیری فرزند سرمست به شناسنامه 
شماره 50 حوزه 2 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی 1209815370 ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک 495 به مساحت 144/50 مترمربع.
101- رای ش��ماره 11583 – 94/12/27– یعق��وب محمودی فرزند اس��ماعیل به 
شناسنامه شماره 3222 حوزه 2 سمیرم و ش��ماره ملی 1209553716 ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی ازپالک 496 به مساحت 127/20 مترمربع.درازاء127/2سهم 

مشاع از14520سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمودفرهمند.
102- رای ش��ماره 10994 – 94/11/29– محمود خالصی موس��ی آبادی فرزند 
رحمت اله به شناس��نامه شماره 1 حوزه 1 روستائی س��میرم سفلی و شماره ملی 
5129831721 شش��دانگ یکباب مغازه با س��اختمان احداثی بر روی آن مفروزی 

ازپالک 1142 به مساحت 44/10 مترمربع.
شماره فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

103- رای شماره 10900 – 94/11/26– مرتضی ش��اهچراغی فرزند عزیزاله به 
شناسنامه شماره 193 شهرضا و ش��ماره ملی 1199135811 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 289 به مساحت ششدانگ 112/70 مترمربع.

درازاء56/5سهم مشاع از113سهم مش��اع از2200سهم ششدانگ انتقال عادی مع 
الواسطه ازطرف حسن محمدرجبی.

104- رای شماره 10901 – 94/11/26– ثریا بهداد فرزند احمد به شناسنامه شماره 
20799 شهرضا و شماره ملی 1198487860 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 289 به مساحت ششدانگ 112/70 مترمربع.درازاء56/5سهم 
مشاع از113سهم مشاع از2200سهم شش��دانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 

حسن محمدرجبی.
شماره های فرعی از 171- اصلی مهدیه

105- رای ش��ماره 11027 – 94/11/29– غالمرض��ا عباس��ی فرزن��د فاضل به 
شناسنامه شماره 634 حوزه 1 شهری سمیرم و شماره ملی 1209693798 چهار 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13 به مساحت ششدانگ 
247 مترمربع.درازاءدوسوم از247سهم مش��اع از528سهم مشاع از38463سهم 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف چنگیزپناهپوری.
106- رای شماره 11028 – 94/11/29– زهرا عباسی فرزند جهانگیر به شناسنامه 
شماره 2686 حوزه 1 شهری سمیرم و شماره ملی 1209883287 دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13 به مساحت ششدانگ 247 مترمربع.

درازاءیکسوم از247سهم مشاع از528سهم مشاع از38463سهم ششدانگ انتقال 
عادی مع الواسطه ازطرف چنگیزپناهپوری.

107- رای ش��ماره 1809 – 94/2/27– بهمن یار فرهادی فرزند ایرج به شناسنامه 
ش��ماره 369 حوزه 2 س��میرم و ش��ماره ملی 1209424363 شش��دانگ یکباب 
خانه مفروزی ازپالک 14 به مس��احت 235/35 مترمربع.درازاء1/25حبه مش��اع 
از13حبه وسه- بیستم حبه مش��اع از72حبه شش��دانگ انتقال عادی مع الواسطه 

ازطرفغالمرضابهرامی.
108- رای ش��ماره 8447 – 94/8/25– ثریا فرهمندیان فرزند هرمز به شناسنامه 
شماره 106 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209436965 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 14 به مساحت 

ششدانگ 47/23 مترمربع.
109- رای ش��ماره 8448 – 94/8/25– حیدر فرهمندیان فرزند ازل به شناسنامه 
شماره 114 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی1209445654 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب مغازه با س��اختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 

47/23 مترمربع.
110- رای ش��ماره 11516 – 94/12/26– خیب��ر م��رادی فرزند ک��ردی خان به 
شناسنامه ش��ماره 735 حوزه 2 بروجن و ش��ماره ملی 6296573120 ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی ازپالک 14 به مس��احت 234 مترمربع.درازاء229سهم مشاع 
از2682س��هم13حبه وسه- بیستم حبه مش��اع از72حبه شش��دانگ انتقال عادی 

ازطرف حیدربهرامی.
111- رای ش��ماره 5794 – 94/5/28– علی محمد خدک فرزند کهزاد به شناسنامه 
شماره 1676 حوزه قشقائی شیراز و شماره ملی 2293786676 ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک 15 به مساحت 212/19 مترمربع.
112- رای شماره9358 –94/9/28– قربانعلی حاتمی فرزند منوچهر به شناسنامه 
شماره 16 حوزه 1 روستائی گندمان وشماره ملی 6299868848 ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی ازپالک 15 به مساحت 210/83 مترمربع.درازاءتمامت هفتادوپنج- 
چهارصدوپنجاه وهشتم سهم مشاع ازدوسوم سهم مشاع از10سهم ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه ازطرف علیرضاجهانگیری.
113- رای شماره 8449 – 94/8/25– مهدی محمدی حاجی محمدلو فرزند نوراله 
به شناسنامه شماره 15208 حوزه 5 شیراز و شماره ملی 2291865234 ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی ازپالک 57 به مساحت 191 مترمربع.
بند ب

شماره فرعی از 3- اصلی موغان
رای ش��ماره4314–94/4/14 و رای اصالح��ی 11178–94/12/8–سیدحس��ین 

میرشهرضا فرزند س��یدنعمت اله به شناس��نامه ش��ماره 229 حوزه 6 شهرضا 
و ش��ماره ملی 1199366846 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپ��الک 1230 به 
مساحت 166/20 مترمربع که دررای وآگهی اولیه مساحت  اشتباه قیدگردیده اینک 

تجدیدآگهی می گردد.
شماره فرعی از 33- اصلی مهرقویه

رای ش��ماره9361-94/09/28- فاطمه زهرا تصدیقی فرزنداصغربه شناس��نامه 
شماره24حوزه1روستائی شهرضاوش��ماره ملی1199681245سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک252به مساحت ششدانگ152/80مترمربع 

که درآگهی اولیه نام مالک اشتباه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/01/29                                                                                                                

تاریخ انتشارنوبت دوم:95/02/13             
م الف 37 سیدمهدی میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

مفادآرا
1/97 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء ص��ادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح ذیل جهت اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رس��ید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند:

1- رای شماره 139460302020001114 خانم زینب غازان به شناسنامه شماره 
6220003462 کدملي 6220003462 صادره میمه فرزند حسین در ششدانگ قطعه 
زمین مزورعی به مساحت 241 مترمربع پالک شماره 791 فرعي از 35 اصلي واقع 

در  قریه ازان به استناد خریداری عادی از مالک رسمی خانم زهرا عرب
2- رای شماره 13946030202000113 آقاي بیژن صانعیان به شناسنامه شماره 
8 کدملي 6229854295 صادره میمه فرزند احمد درس��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 695.36 مترمربع پالک شماره 11621 فرعي از 1 
اصلي واقع در میمه به استناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای احمد صانعیان 

فرزند میرزا حسن 
3- رای شماره 139460302020001112 آقاي غالمرضا صانعیان به شناسنامه 
ش��ماره 70 کدملي 6229870835 صادره میمه فرزند احمد در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی  به مساحت 695.36 مترمربع پالک شماره 11621 
فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به استناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای احمد 

صانعیان فرزند میرزا حسن 
4-  رای ش��ماره 139460302020001144 ق��اي رضا بهرامیان فرزند حس��ین 
شناسنامه ش��ماره 16 میمه و کد ملی 6229957418 در شش��دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 218.70  مترمربع پالک ش��ماره 1680 فرعي از 26 اصلي واقع در قریه 

ونداده به استناد مالکیت رسمی مشاعی خود
5- رای ش��ماره 139460302020001145 آق��اي رضا صانعیان به شناس��نامه 
شماره 1869 کدملي 6229688700 صادره میمه فرزند احمد در ششدانگ یکدرب 
باغ مزروعی به مساحت.96 540 مترمربع پالک شماره 214 فرعي از 1 اصلي واقع 
در میمه به استناد خریداری عادی مع الواس��طه از مالک رسمی آقای علی نظریان 

فرزند غالمحسین
6- رای ش��ماره 139460302020001146  آقاي غالمرضا صانعیان فرزند احمد 
شناسنامه شماره 70 میمه کد ملی 6229870835 متولد 1342/05/04 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 327.26 متر مربع  به پالک 
شماره 2815 فرعي از یک اصلي واقع درمیمه بخش ثبتی میمه به استناد خریداری 

عادی از مالک رسمی آقای احمد صانعیان فرزند حسن
7- رای شماره 13946032020001147 آقاي بیژن صانعیان به شناسنامه شماره 
8 کدملي 6229854295 صادره میمه فرزند احمد در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 327.26 مترمربع پالک شماره 2815 فرعي از 
1 اصلي واقع در درمیمه بخش ثبتی میمه به استناد خریداری عادی از مالک رسمی 

آقای احمد صانعیان فرزند حسن
8-  رای شماره 139460302020001148 آقاي علي حمزه اي به شناسنامه شماره 
42 کدملي 6229960273 صادره میمه فرزند جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 504.50  مترمربع پالک ش��ماره 1830 فرعي از 26 اصلي 
واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع الواس��طه از مالک رسمی آقای 

اسداله مشرفی فرزند محمد 
9- رای شماره 13946032020001149 خانم مریم عابدي به شناسنامه شماره 6 
کدملي 6229967405 صادره میمه فرزند ابراهیم در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 504.50 متر مربع پالک ش��ماره 1830 فرعي از 26 اصلي 
واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع الواس��طه از مالک رسمی آقای 

اسداله مشرفی فرزند محمد
10-  رای 139460302020001150 آقاي علي حمزه اي به شناس��نامه ش��ماره 
42 کدمل��ي 6229960273 صادره میمه فرزند جواد در شش��دانگ یکباب خانه  به 
مس��احت 207.20 مترمربع پالک ش��ماره 1814 فرعي از 26 اصلي واقع در قریه 
ونداده به استناد خریداری عادی مع الواس��طه از مالک رسمی آقای محمد حسین 

بهرامیان فرزند آقاجان
11- رای ش��ماره 139460302020001151 آقاي  علیرضا خالقیان به شناسنامه 
ش��ماره 35255 کدملي 0057955220 صادره تهران فرزند محمدتقي در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 586.04  مترمربع پالک شماره 2365 
فرعي از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به اس��تناد خریداری عادی از مالک رسمی 

خانم فاطمه سجودی فرزند جعفر
12- رای شماره  139460302020001152 آقاي محمدتقي خالقیان به شناسنامه 
ش��ماره 7 کدملي 6225993551 صادره میمه فرزند مالرضا دردو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 586.04  مترمربع پالک شماره 2365 فرعي از 26 
اصلي واقع در قریه ونداده به اس��تناد خریداری عادی از مالک رسمی خانم فاطمه 

سجودی فرزند جعفر
13- رای ش��ماره 139460302020001153 خانم فاطمه س��جودي به شناسنامه 
ش��ماره 9 کدملي 6229941831 صادره میمه فرزند جعفر دردو دانگ مش��اع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 293.58  مترمربع پالک شماره 2303 فرعي از 26 

اصلي واقع در قریه ونداده به استناد مالکیت رسمی مشاعی خود
14-  رای شماره 139460302020001154 آقاي محمدتقي خالقیان به شناسنامه 
ش��ماره 7 کدملي 6229935511 صادره میمه فرزند مالرضا در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 293.58  مترمربع پالک شماره 2303 فرعي از 26 

اصلي واقع در قریه ونداده به استناد مالکیت رسمی مشاعی خود
15- رای ش��ماره 139460302020001155 آقاي علیرضا خالقیان به شناسنامه 
ش��ماره 35255 کدملي 0057955220 صادره تهران فرزند محمدتقي در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 293.58  مترمربع پالک شماره 2303 
فرعي از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به اس��تناد خریداری عادی از مالک رسمی 

خانم فاطمه سجودی فرزند جعفر
16-  رای ش��ماره 139460302020001156 آقاي  داود بهرامیان به شناس��نامه 
شماره 22574 کدملي 0057838747 صادره تهران فرزند جالل در ششدانگ یکباب 
خانه مخروبه به مساحت 54.54 مترمربع پالک ش��ماره 1743 فرعي از 26 اصلي 
واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع الواس��طه  از مالک رسمی آقای 

محمد بهرامیان فرزند حاجی

17-  رای ش��ماره 139460302020001157 اقاي نصیر صنیعي به شناس��نامه 
شماره 44 کدملي 6229940728 صادره میمه فرزند سیف اله درششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 64.15 مترمربع پالک ش��ماره 2258 فرعي از 26 اصلي واقع در 
قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع الواس��طه از مالک رسمی آقای سیف اله 

صنیعی فرزند مصطفی
 18- رای ش��ماره 139460302020001162 آق��اي ش��مس الدی��ن مهدویان به 
شناسنامه ش��ماره 8 کدملي 6229811316 صادره میمه فرزند شیخ زین الدین در 
ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 372.75 مترمربع قسمتی از هر یک از  پالکهای  
شماره 3398.3399.3400 فرعي از 30 اصلي که با یکدیگر توام گردیده است. واقع 
در روس��تای زیاد آباد به اس��تناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای زین الدین 

مهدویان فرزند مهدی مشایخ
19- رای ش��ماره 139460302020001163 آق��اي علي اکبر اس��ماعیل زاده به 
شناسنامه شماره 14 کدملي 6229847078 صادره میمه فرزند حسینعلي در یازده 
قفیزو یک سوم قفیز مشاع از 25 قفیز شدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 1808 
مترمربع پالک شماره 2583 فرعي از 30 اصلي واقع در روستای زیاد آباد  به استناد 

خریداری عادی از مالک رسمی محرم باقی و خانم ارزو لطفی
20- رای ش��ماره 413946030202000116 آقاي داود خدادوست به شناسنامه 
ش��ماره 29 کدملي 6229898871 صادره میمه فرزند محمد درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 259.02 مترمربع پالک شماره 779 فرعي از 35 

اصلي واقع در روستای ازان به استناد مالکیت رسمی مشاعی خود
21- رای شماره  139460302020001165 خانم زهرا محبي به شناسنامه شماره 
892 کدمل��ي 6229704048 صادره میمه فرزند محمدعلي در س��ه دانگ مش��اع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 259.02 مترمربع پالک شماره 779 فرعي از 35 

اصلي واقع در روستای ازان به استناد مالکیت رسمی مشاعی خود
22- رای ش��ماره 139460302020001166  آق��اي جلیل اقدامي به شناس��نامه 
شماره 14 کدملي 6229855534 صادره میمه فرزند عباسعلي در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 321.16 مترمربع پالک شماره 779 فرعي از 35 

اصلي واقع در روستای ازان به استناد مالکیت رسمی مشاعی خود
23- رای شماره 139460302020001167 خانم عزت اعراب به شناسنامه شماره 
3 کدملي 6229861021 صادره میمه فرزند علي بابا در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 321.16 مترمربع پالک شماره 779 فرعي از 35 اصلي واقع 

در روستای ازان به استناد مالکیت رسمی مشاعی خود
24- رای ش��ماره 139460302020001168 آقای علي صانعیان به شناس��نامه 
ش��ماره 297 کدملي 6229981907 صادره میمه فرزند محمد در ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 643.25 مترمربع پالک شماره 2538 فرعي از 1 اصلي 
واقع در میمه به استناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای احمد صانعیان فرزند 

میرزا حسن
25-  رای شماره 139460302020001169 آقاي  حسین صانعییان به شناسنامه 
ش��ماره 2155 کدملي 6229691574 صادره میمه فرزند احمد در ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 426.91 مترمربع پالک شماره 4029 فرعي از 1 اصلي 
واقع در میمه به استناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای احمد صانعیان فرزند 

میرزا حسن
26- رای ش��ماره 139460302020001170 مالکی��ت آق��اي رض��ا صانعیان به 
شناسنامه شماره 1869 کدملي 6229688700 صادره میمه فرزند احمد در یک دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 2692.47 مترمربع پالک شماره 
2471 فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به استناد خریداری عادی از مالک رسمی خانم 

مرصع شهبازی فرزند احمد
27- رای شماره 139560302020000001 آقاي اسفندیار یعقوبیان به شناسنامه 
شماره 17 کدملي 6229844362 صادره فرزند حسینعلي در ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 691.65 مترمربع پالک شماره 3086 فرعي از 30 اصلي واقع 
درقریه زیاد اباد به استناد خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای میرزا 

احمد گرای فرزند میرزا اسماعیل 
 28-  رای ش��ماره 139560302020000022 خان��م لی��ال رحی��م به شناس��نامه

 ش��ماره 1270088955 کدمل��ي 1270088955 صادره میمه فرزن��د غضنفر در 
ششدانگ زمین با بنای احداثی به مساحت 213 مترمربع پالک شماره 2893 فرعي 
از 11 اصلي واقع در وزوان به اس��تناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای قدرت 

با صفا
29- رای شماره 139560302020000026 خانم راضیه خدا دوست به شناسنامه 
ش��ماره 6220018435 کدملي 6220018435 صادره فرزند عل��ي در دو دانگ و 
چهار دهم دانگ مشاع از شش��دانگ  قطعه زمین مزروعی و گلس��تان به مساحت 
1184.12 مترمربع پالک ش��ماره 125 فرعي از 19 اصلي واقع درروستای ازان به 
استناد خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی خانم الیم خانم علی اکبری فرزند 

مال حبیب اله
30-  رای ش��ماره 139560302020000027 خانم زهرا خدادوست به شناسنامه 
ش��ماره 42 کدملي 6229899000 صادره فرزند علي دریک دانگ و دو دهم دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی و گلس��تان به مساحت 1184.12 مترمربع 
پالک شماره 125 فرعي از 19 اصلي واقع در درروستای ازان به استناد خریداری 

عادی مع الواسطه از مالک رسمی خانم الیم خانم علی اکبری فرزند مال حبیب اله
31-  رای شماره 139560302020000028 آقاي رمضانعلي صالح به شناسنامه 
شماره 35 کدملي 6229864819 صادره فرزند امان اله در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت413.56 مترمربع پالک شماره 67 فرعي از 35 اصلي واقع در روستای ازان 
به استناد خریداری عادی از مالکین رسمی خانم شهربانو کسایی فرزند مراد حسن 

و رضا کسایی فرزند باقر
32-  رای ش��ماره 139560302020000029 آقاي علي خدا دوست به شناسنامه 
ش��ماره 26 کدملي 6229831041 صادره فرزند رمضانعلي دردو دانگ مشاع از 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 606.30 مترمربع پالک شماره 149 فرعي 
از 19 اصلي واقع در روستای ازان به استناد خریداری عادی از مالک رسمی خانم 

رقیه خدادوست فرزند نادعلی
33- رای شماره 139560302020000030 خانم فاطمه مالي به شناسنامه شماره 
31 کدملي 6229849216 صادره فرزند حمزه در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
136.60 مترمربع پالک ش��ماره 336 فرعي از 35 اصلي واقع درروس��تای ازان به 

استناد خریداری عادی از مالک رسمی خانم سکینه خدادوست فرزند رمضانعلی
34- رای شماره 139560302020000048 خانم لیال سجودي به شناسنامه شماره 
40 کدملي 6229970171 صادره میمه فرزند حسنعلي در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 204.30  مترمربع قسمتی از پالک ش��ماره 1463 فرعي از 26 اصلي واقع 
در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع الواس��طه از مالک رسمی آقای غالم 

تقوی فرزند تقوی
بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  یک شنبه 1395/01/29
تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1395/02/13

 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک میمه – مریم مختاری
حصروراثت

1/117 آقای س��عید تکبعلی زاده کروندی دارای شناسنامه ش��ماره 890 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 17/95 ش��عبه اول حقوقی و حسبی ش��ورای حل اختالف 
تیران از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان حس��ن تکبعلی زاده کروندی  بشناس��نامه 948 در تاریخ 1394/11/14 

اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
است به 1- س��عید تکبعلی زاده کروندی ش.ش 890 . 2- علی تکبعلی زاده کروندی 
ش.ش 3591 . 3- وحید عالمیان پور ش.ش 3592 . 4- ش��هرام راد ش.ش 5852 به 
عنوان فرزندان ذکور متوفی 5- سکینه تکبعلی زاده کروندی ش.ش 276. 6- سمیه 
تکبعلی زاده کروندی ش.ش 635 . 7- سودابه تکبعلی زاده کروندی ش.ش 364 به 
عنوان فرزندان اناث متوفی. 8- خدیجه هرم��زی زاده ش.ش 1295 به عنوان مادر 
متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد.. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 4 شعبه اول حقوقی و حسبی 

شورای حل اختالف تیران
حصروراثت

1/118 خانم اش��رف بلمه دارای شناس��نامه شماره 257 به ش��رح دادخواست به 
کالسه 21/95 شعبه اول حقوقی و حسبی ش��ورای حل اختالف تیران از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان غالمرضا 
راکی پور  بشناس��نامه 10608 در تاریخ 1394/12/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- اش��رف بلمه ش.ش 
257 به عنوان همس��ر متوفی 2- عباس راکی ش.ش 1550 . 3- حسن راکی ش.ش 
2814. 4- غالمعلی راکی ش.ش 1162. 5- اکبر راکی پور شماره ملی 1740631511 
. 5- سعید راکی پور ش.ش 4861. 6- محمد راکی پور شماره ملی 1741884969 
به عنوان فرزندان ذکور متوفی 7- زینب راکی پور به شماره ملی 1741314240 به 
عنوان فرزند مونث متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 7 شعبه اول حقوقی 

و حسبی شورای حل اختالف تیران
حصروراثت

1/119 خانم زهرا دادخواه دارای شناس��نامه شماره 89 به ش��رح دادخواست به 
کالسه 23/95 شعبه اول حقوقی و حسبی ش��ورای حل اختالف تیران از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنی��ن توضیح داده ش��ادروان اقدس 
دادخواه تهرانی  بشناسنامه 89 در تاریخ 1394/12/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا دادخواه ش.ش 
89. 2- صدیقه دادخواه ش.ش 92. 3- زین��ب دادخواه تیرانی ش.ش 231 به عنوان 
فرزندان اناث متوفی 4- حمیدرضا دادخواه تیرانی ش.ش 133 به عنوان فرزند ذکور 
متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 6 شعبه اول حقوقی و حسبی 

شورای حل اختالف تیران
حصروراثت

1/120 آقای امامقلی عزیزی دارای شناسنامه شماره 414 به شرح دادخواست به 
کالسه 504/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان بی بی جان جعفری بشناسنامه 22 در تاریخ 77/12/27 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- امامقلی 
عزیزی فرزند احمد ش.ش 414 )فرزند متوفی( 2- فرحناز عزیزی فرزند احمد ش.ش 
296 )فرزند متوفی( 3- شهناز عزیزی فرزند احمد ش.ش 1519 )فرزند متوفی( 4- 
امین عزیزی فرزند احمد ش.ش 19 )فرزند متوفی( 5- احمد عزیزی  فرزند امامقلی 
ش.ش 7 )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م/الف 61 شعبه اول شورای حل اختالف لنجان )زرین شهر(
حصروراثت

1/124 آقای علی شمس��ی نطنزی دارای شناسنامه شماره 95 به شرح دادخواست 
به کالسه 29/95 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان رضا شمسی نطنزی بشناسنامه 1424 در تاریخ 1394/10/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی 
شمسی نطنزی ش.ش 95 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد شمس نطنزی ش.ش 22 
نسبت با متوفی فرزند 3- ربابه شمس��ی نطنزی ش.ش 74 نسبت با متوفی فرزند. 
4- عصمت شمسی نطنزی ش.ش 101 نسبت با متوفی فرزند5- عباس شمس نطنزی 
ش.ش 932 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م/الف 40 شعبه دوم شورای حل اختالف حقوقی نطنز
حصروراثت

1/125 آقای علی اصغر شمس نطنزی دارای شناس��نامه 8 به شرح دادخواست به 
کالسه 27/95 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان عباس شمسی نطنزی بشناس��نامه 1423 در تاریخ 1385 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی 
اصغر شمس نطنزی ش.ش 8 نسبت با متوفی فرزند 2- حسین شمسی نطنزی ش.ش 
63 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه شمسی نطنزی ش.ش 93 نسبت با متوفی فرزند 
4- طاهره شمسی نطنزی ش.ش 93 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 41 شعبه دوم شورای حل 

اختالف حقوقی نطنز
مفاد آرا

1/128 ش��ماره صادره: 1395/03/209994 آگهی مف��اد آراء قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط 
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اس��ناد امالک اردستان صادر گردیده و در 
اجرای ماده 3 قان��ون مذکور در 2 نوبت به فاصل��ه 15 روز از طریق روزنامه های 
کثیراالنتشار محل آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اس��ناد 
و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید ضمنا صدرو سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
1- رای ش��ماره 139460302032000219 مورخ 1394/12/26 آقای احمد دقیق 
فرزند اسداله ششدانگ یک درب باغ احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ پالک 552 
فرعی از 51 اصلی واقع در مهاباد بخش هفده ثبت اصفهان به مس��احت 2486 متر 

مربع انتقال عادی از  طرف ورثه سید شهاب الدین کسائی زادگان مالک رسمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/1/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/02/16 
م الف 6 خیراله عصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
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خداونــدا، دل ها جز بــا ياد تــو آرام نمى گيرد و 

جان ها جز با ديدن تو، به آرامش نمى رسد.
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 غالبا احكام دادگاه ها را با جزاى نقدى، حبس، شالق و حكم هاى اين چنينى 
مى شناسيم؛ اما گاهى با احكام متفاوتى مثل اراdه مقاله علمى يا دادن گل 

به همسر برخورد مى كنيم. داستان اين احكام جالب چيست؟
ــى مربوط به آن  ــگ كشى و حواش ــت كه از ماجراى معروف س مدت هاس
ــا ببينند دادگاه براى اين متهم  مى گذرد و در اين مدت همه منتظر بودند ت
ــتان اردبيل اين متهم  ــرد؟ در دادگاهى در اس ــى در نظر مى گي چه مجازات
ــه آموزش نحوه  ــالق و هفته اى يك جلس در حكمى جالب به 74 ضربه ش
برخورد با حيوانات به مدت يك سال محكوم شد! شايد صدور چنين احكامى 
ــد؛ اما درواقع ترفندى براى اصالح اين  ــت عجيب به نظر برس در گام نخس
قبيل متهمانى است كه سابقه كيفرى ندارند؛ البته اين اولين بار نيست كه 
ــود و مصاديق زيادى  ــور احكام اين چنينى صادر مى ش در دادگاه هاى كش
دارد. بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسالمى « مرتكبان جرايم عمدي كه 
ــش ماه حبس است به جاي  حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا ش
حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند. » البته استفاده از اين 
ــابقه كيفرى نداشته اند يا  ــت كه س مقررات براى مجرمان و محكومانى اس

از سابقه كيفرى آنها بيشتر از 5 سال نگذشته باشد.
هديه دادن گل و عدم استعمال دخانيات

در سال88  در يكى از شعب دادگاه هاى استان فارس مردى محكوم شد كه 
به همسرش ساالنه10 روز گل هديه كند، در غير اين صورت با سه ماه و يك 
ــد. اين مرد با اتهام رها كردن زندگى مشترك و  روز حبس مواجه خواهد ش
ترك نفقه و ضرب و شتم همسرش مورد تعقيب قرار گرفت و دادگاه پس از 
رسيدگى او را به سه ماه و يك روز حبس محكوم كرد؛ اما با توجه به نداشتن 
سابقه كيفرى متهم براى اصالح تحكيم مبانى خانوادگى و زندگى مشترك 
محكوميت او را به مدت سه سال معلق كرد، مشروط بر اينكه زوج دستورات 
ــن معاشرت با وى،  زير را انجام دهد: 1- پرداخت به موقع نفقه زوجه و حس
ــال هر سال10 روز، به نحوى  2- هديه دادن يك شاخه گل به مدت سه س
ــتفاده از نصايح  ــد، 3- اس ــالگرد ازدواج زوجين باش كه پايان نوبت دهم س
يكى از علماى مذهبى به تشخيص دادستان در سالروز ازدواج در هر سال، 

4- خوددارى از استعمال سيگار و مواد دخانى.
خريد لوازم كمك آموزشى

ــال 92 هم يكى از قضات دادگاه انقالب شهرستان نايين در بخشى از  در س
ــى  ــان را به تهيه و خريد كتاب و لوازم كمك آموزش احكام قضايى، محكوم
براى مدارس محروم سيستان و بلوچستان ملزم كرد كه اين اقدام او عالوه بر 
اثرات اصالحى و تربيتى در رفتار و كردار مجرمين، تقدير و تشكر فرهنگيان 
و مسئوالن آموزش و پرورش استان را از اقدام اصالحى اين قاضى به دنبال 
ــتاى  ــت. اين قاضى، انگيزه خود را از صدور اين احكام، اقدامى در راس داش
ــتان و بلوچستان كه  ارتقاى سطح فرهنگى و تربيتى مناطق محروم سيس
بيش از ساير مناطق در معرض آسيب ورود مواد مخدر قرار دارند، عنوان كرد.

نگهدارى از يك راس االغ
ــتان فارس با آتش زدن عمدى يك راس االغ  ــال 88 مردى كه در اس در س
ــته بود با حكم جالب دادگاه مواجه شد. كشاورز 53 ساله اى در زنده را كش

ــده و به مزرعه  ــه وارد مزرعه كاهو او ش ــتان فارس االغى بالصاحب ك  اس
خسارت زده بود را با ريختن بنزين به آتش كشيد و به همين خاطر يكى از 
شعب دادگاه هاى استان فارس كه حسب كيفرخواست دادستان به پرونده 
ــيدگى مى كرد، او را مجرم اعالم كرد و حكم بر محكوميت او به تحمل  رس
ــاظ وضعيت خاص  ــه دادگاه نيز به لح ــالق صادر كرد. در ادام 50 ضربه ش
ــراى حكم  ــوم عليه از اج ــوابق مثبت محك ــينه كيفرى و س و فقدان پيش
ــرايط ديگرى معلق شد تا در صورت  ــالق خوددارى و محكوميت او با ش ش
ــده بود:  ــود. در راى دادگاه آم ــرا نش ــالق اج ــا محكوميت ش ــراى آنه اج
« محكوم عليه مكلف است به جاى تحمل شالق و به عنوان مجازات جايگزين 
ــا مضامين مهربانى  ــبت به فراگيرى20 حديث از معصومين (ع) ب اوال نس
ــال  ــته با حيوانات اقدام كند، ثانيا به مدت يك س با حيوانات و رفتار شايس
از كاشتن كاهو در مزرعه خود خوددارى كند و ثالثا يك راس االغ بالصاحب 

را به مدت سه ماه نگهدارى و تغذيه وى را به عهده گيرد. »
نوشتن مقاله درباره شهدا

ــاب با قطع برق در خالل  ــته هم جوانى از  اهالى روستاى خوش سال گذش
يادواره شهدا در اين روستا در دى ماه باعث اخالل نظم اين برنامه شد و مورد 

پيگيرى قضايى قرار گرفت. قاضى در اين پرونده به جاى فرستادن جوان به 
زندان و يا جريمه نقدى او را موظف به پژوهش و تهيه مقاله در باره شهدا كرد.

ــرى و تحمل هفتاد  ــاه حبس تعزي ــش م دادگاه براى اين جوان تحمل ش
ــت قبلى صادر كرد، اما به دليل  ضربه شالق تعزيرى با احتساب ايام بازداش
ــابقه كيفرى و جوان بودن متهم به حالت تعليق مراقبتى به مدت  فقدان س
ــد در ايام تعليق  ــد. متهم در قبال اين تعليق مكلف ش ــال صادر ش يك س
ــده ومصور در خصوص زندگى  ــى ش ــين نويس مقاله كاملى به صورت ماش
ــبند مشتمل بر مشخصات  نامه شهداى روستاى خوشاب شهرستان فراش
ــهادت عمليات هايى كه شهيد در  ــهادت، محل ش سجلى، سن در زمان ش
آنها حضور داشته و نتيجه وخالصه اى از آن عمليات، مدت حضور اين شهدا 
در جبهه و وصيت نامه وعكس هاى آنها را تهيه و به دادگاه وحوزه مقاومت 

بسيج سپاه تحويل دهد.
نوشتن مقاله زيست محيطى

ــش نفر از جوانان به منطقه حفاظت شده به دليل ورود و شكار غيرمجاز ش
ــال 91، دادرس دادگاه عمومى  ــارس در س ــتان ف ــو در اس ــارك ملى بم پ
ــتن  ــان، چهار نفر از آنان را به نوش ــان ضمن تعليق حبس متهم بخش زرق

مقاله با موضوع اهميت محيط زيست محكوم كرد. دادرس دادگاه عمومى 
بخش زرقان اين افراد را كه به شكار غيرمجاز بره آهو متهم هستند، گناهكار 
ــرد؛ ولى حبس آنان را  ــناخت و آنها را به 91 روز زندان حبس محكوم ك ش

به دليل عدم سابقه كيفرى، تعليق كرد.
« هميار پليس شدن » جريمه توهين به مامور راهور!

ــام توهين و  ــان از دو فرد به اته ــكايت راهنمايى و رانندگى زرق به علت ش
ــام وظيفه، رييس دادگاه  ــى و رانندگى در حين انج تمرد به مامور راهنماي
عمومى بخش زرقان اين دو نفر را به مجازات آموزش به جاى حبس محكوم 
ــت  ــش ماه به سرپرس ــدند تا هر ماه و به مدت ش كرد. اين دو نفر مكلف ش
ــالق و برخورد  ــن اخ ــان مراجعه و گواهى حس ــى و رانندگى زرق راهنماي
با مامورين راهنمايى و رانندگى اخذ و تقديم دادگاه كنند همچنين در يك 
دوره آموزشى مربوط به مقررات و قوانين راهنمايى و رانندگى شركت كرده 

و گواهى حضور در اين دوره آموزشى و اتمام آن را ارايه كنند.
ــدند با پوشيدن لباس مخصوص  از سوى ديگر هر يك از متهمان موظف ش
ــكارى كنند و گواهى آن را  ــا راهنمايى و رانندگى زرقان هم هميار پليس ب
تقديم دادگاه كنند كه در صورت اجراى اين دستورات، مجازات آنها از سوابق 

كيفرى آنان پاك مى شود.
نوشتن مقاله درباره جوانمردى

ــك جوان كه متهم  ــيراز در حكمى ي در يك حكم جالب ديگر قاضى در ش
ــات در زمينه  ــه انجام تحقيق ــابقه فوتبال بود را ب ــتم در مس به ضرب و ش

جوانمردى محكوم كرد.
كالس آموزشى به جاى زندان

ــروش 32 قطعه پرنده كوكر  ــرت در عرضه و ف متخلف اين پرونده به مباش
ــتان گميشان محكوم به تحمل  و قمرى اقدام كرده بود و در دادگاه شهرس
ــم به دادگاه ــد كه اين پرونده با اعتراض مته ــش ماه حبس تعزيرى ش ش
ــال و اين دادگاه با بررسى پرونده و اعمال  ــتان گلستان ارس  تجديد نظر اس
ــق و او را مكلف كرد كه  ــال معل ــس او را به مدت يك س تخفيف حكم حب
ــتر با چگونگى حفاظت محيط زيست، هفته اى يك روز  براى آشنايى بيش
ــناخت آثار مخرب شكارغيرمجاز در اداره  براى آموزش محيط بانى و نيز ش
حفاظت محيط زيست بندرتركمن و گميشان حاضر شده و پس از يادگيرى 
ــود اقدام  ــران در محل اقامت خ ــوزش آن به ديگ ــبت به آم اين موارد نس

كند.
پاكسازى ساحل

اين دو جوان هم كه متهم به برداشت20 كيلوگرم مرجان از سواحل بوشهر 
بودند، بنا بر حكم قاضى پرونده به جاى زندان و جريمه نقدى، بايد به مدت 
سه ماه روزهاى جمعه ساحل بوشهر را از ميدان رييسعلى دلوارى تا گمرك 
ــتناد ماده 1 اليحه قانونى مجازات صيد  ــازى كنند. اين قاضى به اس پاكس
غير مجاز از درياى خزر و خليج فارس و همچنين تصويب نامه بهاى پروانه 
ــى و با هدف آگاهى اين دو متخلف از  ــكار و صيد و بهاى جانوران وحش ش
مخرب بودن كارشان و آشنايى آنها با چگونگى حفاظت محيط زيست اين 

حكم را صادر كرده است.

معرفى كتاب

ــرح كاملى از وقايع كاروان ورزشى ايران  ــگفتى ها » كه ش كتاب « المپيك ش
ــت، با قلم « محمدرضا آخوندى » را انتشارات  در بازى هاى المپيك 2012 اس
ــدال طال، پنج مدال  ــرد. بازى هاى 2012 لندن كه چهار م « آرادمان» چاپ ك
نقره و سه مدال برنز براى تيم ورزشى كشورمان به همراه داشت، پرافتخارترين 
ــود. در همين راستا،  ــوب مى ش دوره حضور ايران در بازى هاى المپيك محس
محمدرضا آخوندى كه خبرنگارى مستقل در اين دوره از بازى ها بوده، روايتى 
ــران را در 384 صفحه زير عنوان  از تمامى اتفاق هاى صورت گرفته براى تيم اي

«المپيك شگفتى ها» به رشته تحرير درآورده است.
ــار اين كتاب مى گويد: « بازى هاى المپيك لندن دومين  نويسنده درباره انتش
ــور پيدا كردم، اما پيش از  دوره بازى هايى بود كه به عنوان خبرنگار در آن حض
حضور در اين رويداد بزرگ ورزشى دنيا، خيلى عالقه مند بودم كه كارى فراتر از 
انتشار اخبار، گزارش ها و مصاحبه هاى معمول خبرنگاران را انجام دهم. اين گونه 
بود كه تصميم گرفتم همه گفته و ناگفته هاى اين دوره از رقابت ها كه در مورد 
تيم ايران و 52 ورزشكار شركت كننده اتفاق افتاده بود را بنويسم. خوشبختانه 
در اين بازى ها هم يك شگفتى بسيار بزرگ براى كاروان ايران رقم خورد؛ چراكه 
خوشبين ترين طرفدار تيم هاى ايرانى هم فكرش را نمى كرد كاروان ايران بتواند 
به 12 مدال دست پيدا كند و جايگاه هفدهم جهان را به خود اختصاص دهد. »

ــده را به همان  ــا خوانن ــالش زيادى كردم ت ــن كتاب ت ــه داد: « در اي وى ادام
حال و هواى موجود در روز و ساعت برگزارى رقابت ها در هر رشته ورزشى ببرم. 
خب ما يك سرى موفقيت بزرگ و غرور آفرين داشتيم كه روايت آن ها به دقت 

زياد نياز داشت و در كنار اين ها يك سرى ناكامى ها و حواشى ديگر. شايد در كنار 
قهرمانان بزرگ تيم ايران، نام هاى بزرگى هم بودند كه در عين ناباورى به مدال 
ــگفتى ها » را  ــت پيدا نكردند. » عالقه مندان مى توانند كتاب « المپيك ش دس

از انتشارات آرادمان و پخش كتاب و فروشگاه ققنوس تهيه كنند.     

المپيك 
شگفـتى ها

گوناگون 

ليبريا، چهارمين كشور فقير جهان است. اين كشور در غرب آفريقا است. با شيوع 
ــور ميزان فقر و ركود اقتصادى  ــال   2014 در اين كش بيمارى كشنده ابوال در س
ــت.        ــور 934 دالر اس ــاالنه مردم اين كش ــط درآمد س افزايش پيدا كرد. متوس
جمهورى بوروندى،    پنجمين كشور فقير جهان است.    به دليل بحران هاى سياسى 

كه در اين كشور آفريقايى رخ داده، هيچ توسعه خاصى نداشته است.       متوسط درآمد 
ساالنه مردم اين كشور 951 دالر است.      

 نيجر، ششمين كشور فقير جهان، بيست و يكمين كشور جهان از لحاظ وسعت 
ــت. اين كشور صخره اى،  ــورهاى آفريقا اس جغرافيايى و يكى از بزرگ ترين كش
ــوب مى شود، داراى منابع نفتى و  با وجود آنكه از فقيرترين كشورهاى دنيا محس

معادن اورانيوم فراوان است. درآمد سرانه نيجر 1069 دالر است.
  موزامبيك، هفتيمن كشور فقير جهان پس از مصالحه و برقرارى آرامش در كشور 
در سال 1992 اندكى با بهبود شرايط اقتصادى روبه رو شد و سرمايه گذاران خارجى 
براى سرمايه گذارى در اين كشور ترغيب شدند، اما همچنان بسيارى از مردم اين 
كشور در فقر به سر مى برند. نرخ بيكارى در اين كشور 21 درصد است و70 درصد 

از مردم اين كشور زير خط فقر زندگى مى كنند. 
 اريتره، هشتمين كشور فقير جهان در سال 1993 به استقالل دست پيدا كرد. 
ــيارى با همسايگان خود از جمله  اين كشور از آن زمان تاكنون درگيرى هاى بس
ــت. با اين كه مردم اريتره هم اكنون با گرسنگى و كمبود  اتيوپى و يمن داشته اس
غذا مواجه هستند، اما آينده اين كشور روشن به نظر مى رسد. اريتره در حال حاضر 
يكى از سريع ترين رشدهاى اقتصادى در جهان را دارا است. درآمد سرانه در اين 

كشور 1210 دالر است.
  گينه نو، نهمين كشور فقير جهان، كشورى غنى از منابع با درآمد پايين  است. در 
حدود40 درصد از جمعيت كشور در فقر به سر مى برند. درآمد سرانه در اين كشور 

1388 دالر است.

ثروتمند ترين و فقيرترين 
كشورهاى جهان (4)

برخى خبرها حاكى از آن است با كمك رنگ مو مى توان اطالعاتى 
ــت آورد. طبق  ــوش و IQ افراد به دس ــه ميزان ه جالب راجع ب
ــان داد افرادى كه به  ــر شد، نش آمارى كه در  NLSY79 منتش
ــن ترى دارند ضريب هوشى  طور طبيعى رنگ موى بلوند و روش
باالترى نيز دارند.  در اين تحقيق نشان داده شد كه ضريب هوشى 
افراد بلوند و بور در مقايسه با افرادى كه موهاى خرمايى، مشكى و 
پركالغى دارند، بيشتر است. اين در حالى است كه تحقيقات پيش 
از اين نشان داده بود كه ضريب هوشى بورها نسبت به چشم و ابرو 
مشكى ها كمى كمتر است.  به اين علت كه تفاوت ضريب هوشى 
ــاير افراد است، زاگورسك،  ــتر از س بلوندها با اختالف كمى بيش
ــى راجع به رابطه ــگاه و هدايت كننده تيم تحقيقات مدرس دانش
ــت: نمى توانيم بگوييم  ــى در اين باره گف  رنگ مو و ضريب هوش
ــتند، بلكه مى توانيم بگوييم  بلوندها باهوش تر از افراد ديگر هس

بلوندها و بورها كم هوش تر از ساير افراد نمى توانند باشند.

ژاپن قصد دارد در سال 2018 يك قطار نامرئى در توكيو بسازد. 
طراح اين قطار « كازيو سيجيما » يكى از مشهورترين مهندسان 
معمارى در اين كشور است. به نقل از سايت سومريه نيوز قرار 
است در ساخت اين قطار از مواد شفاف و موادى كه از خاصيت 
بازتابندگى باال برخوردارند استفاده شود، به اين ترتيب در حين 
حركت در شهرها و روستاها تقريبا از ديد مردم پنهان مى ماند.

سيجيما عالقه مند است قطارى را ابداع كند كه با هر محيطى 
ــد. به همين دليل از مواد بازتابنده استفاده  قابل سازگارى باش
مى كند. تنها تفاوت اين قطار و دنياى فيلم هاى «هانگر گيمز» 

( Hunger Games ) اين است كه اين قطار واقعى است.
ــى « SANAA » را همراه با شريك  سيجيما شركت مهندس
ــيس كرد. اين  ــيزاوا در سال 1995 تاس خود به نام روى نيش
ــتفاده از ويژگى هاى نور و فضا مشهور  شركت به طراحى با اس

است.

شركت نيوباالنس اعالم كرده است كه نخستين مجموعه از كتانى هاى 
 TPU خود را كه با تكنيك پرينت سه بعدى ليزرى و با استفاده از ماده

كفى ساخته است، از روز 15 آوريل به مشتريان عرضه مى كند. 
ــود، كفى  اين كفش ها كه به قيمت هر جفت400 دالر فروخته مى ش
ــود و براى  ــاخته مى ش ــخصات فرد خريدار س خاصى دارد كه با مش
ــن مجموعه با نام  ــود. اي قد، وزن و ويژگى هاى ديگر او تنظيم مى ش
ــت و خريداران  ــش اس ــامل 44 جفت كف ــه »، تنها ش ــل زانت « نس
ــانند  ــداى صف خريد برس ــود را به ابت ــى كه بتوانند خ خوش شانس

مى توانند از آنها براى دويدن و راه رفتن روزانه استفاده كنند.
ــى به اين اعالميه نشان نداده است، اما  شركت آديداس هنوز واكنش
مسلم است كه اين شركت قصد توليد انبوه چنين كفش هاى ورزشى را 
دارد و در هدف گذارى كه قبال اعالم شده بود قرار است در هر فروشگاه 
ــود كه كفى كفش خريدارى شده  آديداس پرينتر سه بعدى نصب ش

را با توجه به مشخصات فرد خريدار برايش در همان جا توليد كند.

ــش ارزش  ــراى افزاي ــه گفت: ب ــناس تغذي ــادى مددى، كارش ش
ــى كنيد، از نان  ــر آن را با نان ميل م ــت اگ تغذيه اى كباب بهتر اس
ــتفاده شود و اگر كباب را  سنگك كه حاوى سبوس بسيار است، اس

با برنج مى خوريد، بهتر است برنج به صورت كته طبخ شود.
وى بيان داشت: در كنار كباب مصرف پياز خام، آب ليمو ترش، نارنج، 
 C  سماق و سبزيجات تازه كه باعث افزايش ميزان دريافتى  ويتامين

مى شود، توصيه مى شود.
ــب همراه با اين غذا گفت:  مددى در خصوص نوشيدنى هاى مناس
ــيدنى براى اين غذا يك ليوان آب است، زيرا  نوشيدن  بهترين نوش
ــابه و دوغ از ارزش غذايى كباب مى كاهد و جذب آهن گوشت  نوش
ــاند. بنابراين براى افرادى كه كم خونى دارند،  را به حداقل مى رس

خوردن كباب همراه با دوغ و ماست توصيه نمى شود.
ــبزيجات تازه و برگ سبز همراه  مددى خاطر نشان كرد: خوردن س

با كباب در هضم بهتر غذا و افزايش جذب آهن نيز كمك مى كند.

تشخيص ميزان IQ از رنگ مو همراه با كباب، ماست و دوغ نخوريد!كفش پرينت گرفته شده فقط جفتى 400 دالر! ساخت قطار نامرئى توسط ژاپنى ها

جالب ترين احكام قضايى ايران!
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