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ارسال سواالت امتحان نهایی 
به استان ها از شنبه آینده
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 شهرک حمل ونقل به زودی 
راه اندازی می شود

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان گفت: 
ش��هرک حمل  نقل اصفهان به زودی با تالش مسؤوالن 
و همکاری دس��تگاه های مختلف از س��وی این اداره کل 
راه اندازی شده و وضعیت استان اصفهان که قطب حمل و 

نقل کشور بوده، بهبود پیدا می کند.
به نقل از روابط عمومی حمل و نقل و پایانه های...

مصرف سوخت پاک 
در نیروگاه ها ضروری است

 رشد دوباره آمار سزارین
 دراستان

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان صفهان مصرف 
پیوسته سوخت پاک در نیروگاه های اصفهان را ضروری 
 دانس��ت و گف��ت: مصرف پیوس��ته س��وخت پ��اک در 
نیروگاه ه��ای اصفهان ضروری اس��ت. حمی��د ظهرابی 
 در دی��دار ب��ا مدی��ران عام��ل ب��رق منطق��ه ای و

 نیروگاه های ش��هید محمد منتظری و اصفه��ان افزود: 
مدیریت کالن زیست محیطی اس��تان و مردم، خواهان 
مصرف پیوسته سوخت گاز در نیروگاه های اطراف اصفهان 

هستند. وی بااشاره به جایگاه حساس....

 پنجم ماه می میالدی از س��وی سازمان بهداشت جهانی 
و کنفدراس��یون بین المللی مامای��ی،»روز جهانی ماما« 
نام گذاری شده است. روز جهانی ماما با هدف بزرگداشت 
ماما و آگاهی دادن درخصوص اهمیت کار مامایی برگزار 
می  ش��ود. کنفدراس��یون جهانی مامایی تاسال ۲۰۱۵ 

میالدی از...
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اصفهان متعلق  به
 جامعه بشري است

  معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي با تاکید بر این که اصفهان 
کالن شهري است که آثار آن به ایران تعلق ندارد بلکه به جهان متعلق است، 
اظهارداشت: احیاي طرح میدان امام علي )ع( یك قدم به جلو به منظور زنده 

سازي بافت تاریخي و میراثي این شهر است......
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 ایجادشرکت توسعه 
گردشگری اصفهان

رییس کمیس��یون گردش��گری اتاق بازرگانی، 
صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزیاصفهان از ایج��اد 
 ش��رکت توس��عه گردش��گری این اس��تان خبر 
داد. مس��عود گلش��یرازی در جم��ع اعض��ای 
کمیس��یون گردش��گری این ات��اق تصریح کرد: 
 شرکت گردشگری می تواند سرمایه گذاران را به

 س��رمایه گذاری ب��رای ایجاد زیر س��اخت های 
گردشگری تش��ویق کند.وی افزود: سند آمایش 
سرزمین اس��تان اصفهان بر مبنای توسعه بخش 
خدمات از جمله گردش��گری تنظیم شده است 
و فعاالن اقتصادی ب��ا چنین رویکردی می توانند 
به س��رمایه گذاری در بخش گردشگری تشویق 
شوند.رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
اصفهان از گردش��گری به عنوان صنعتی س��بز 
و پایدار ن��ام برد و گفت: چنانچ��ه این صنعت در 
اقتصاد شهر نهادینه شود، اش��تغال زایی و رونق 
فضای کسب و کار را در پی دارد. وی اضافه کرد: 

صنعت گردشگری به یك بخش خاص تعلق ندارد 
و همه اقشار جامعه به ویژه اقشار کم درآمد، از آن 
بهره می برند.محمدرضا رجالی  رییس کمیسیون 
نام و نش��ان تجاری اتاق بازرگانی اصفهان نیز در 
این جلسه خواس��تار توجه به برند اصفهان برای 
تبلیغ در شبکه های ارتباطی شد و گفت: به همت 
اتاق بازرگانی اصفهان و با همکاری اس��تانداری، 
 شورای شهر و شهرداری اصفهان تبلیغ اصفهان در 
ش��بکه های ارتباط��ی برای جذب گردش��گران 
خارج��ی در دس��ت بررس��ی اس��ت.صنعت 
گردش��گری عبارت اس��ت از کس��ب و کاری که 
در آن س��ازمان ها، نهادها و ش��رکت ه��ا اعم از 
دولتی ، عمومی و خصوصی امکانات و تسهیالت 
 الزم را ب��رای خدم��ات ب��ه گردش��گران مهی��ا

 می کنند.اصفهان به دلیل داشتن حدود دو هزار 
اثر تاریخی یکی از اس��تان های کشور با ظرفیت 

گردشگری باالست. 

رییس کمیسیون گردشگری  اتاق  بازرگانی:

63

نقش جهان، پاشنه آشیل  مشکالت  ورزش استان
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با اشاره به شایعه انعقاد 
قراردادهای سنگین با برخی بازیکنان سپاهان در فصل گذشته 
گفت: بر خالف شایعات رس��انه ها، قرارداد هیچ یك از بازیکنان 
سپاهان یك میلیارد و چهارصد میلیون نبود و این شایعات را به 

طور کامل تکذیب می کنم. مهرزاد خلیلیان در نشست خبری با 
خبرنگاران رسانه های گروهی که در مجموعه باغ فردوس اصفهان 
برگزار شد، با اشاره به سال سرنوشت ساز 93 اظهار داشت: در سال 
جاری رقابت های جام جهانی در پیش است و ما باید کاری کنیم 

که مشکالت را به حداقل برسانیم و امیدوارم مشکالت فوتبال 
کشور و باشگاه سپاهان برطرف شود و ثبات بار دیگر به این باشگاه 
بازگردد. وی با بیان این که رسانه ها باید در حوزه حمایت از باشگاه 

سپاهان تالش کنند، افزود: خبرنگاران ...



اخبار کوتاهيادداشت

رفع مشکالت ساخت و سازهای 
ورزشی باورود سپاه 

نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت: در سال های اخیر بسته شدن 
حساب اداره ورزش و جوانان استان اصفهان و واریز بودجه های مقرر ورزش 
به حساب معارضان ورزشگاه نقش جهان مشکالتی را پدید آورده است، 
اما ورود سپاه برای ساخت و سازهای ورزشی موجب شده تا این مشکالت 

تا حدودی مرتفع شود.
ناصر موسوی الرگانی اظهار کرد: مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 
در شهرس��تان فالورجان حضور پیدا کرد و از اماکن ورزشی نیمه تمام و 

اماکن ورزشی این شهر بازدید داشت.

 دولت برای مقابله با تخريب ها،
 در جامعه روشنگری کند

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار کرد: تندروها با تخریب 
دولت به دنبال این هستند که دولت را در باور عمومی، ناکارآمد و ناتوان 

جلوه دهند.
محمدجواد حق شناس با بیان این که طیف های مختلفی از مخالفان دولت 
تالش می کنند که دولت برآمده از رای مردم به اهداف خود دست نیابد، 
تصریح کرد:  این طیف ها کامال هدفمند و با یک سناریوی شناخته شده به 

دنبال ضربه زدن و جدا کردن دولت از حامیانش هستند.
وی با تاکید بر ض��رورت پیوند دولت و حامیانش، گفت: کس��انی که در 
انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی رای دادند، به دنبال تغییر 
وضعیت موجود کشور و انتخاب سیاست های متناسب با نیازهای جامعه 

در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست هستند. 
دولت در این راس��تا باید به گونه ای عمل کند که رضایت افکار عمومی 
را جلب کند. وقتی دولت نتواند وعده های خ��ود را محقق کند، طبیعتا 
این نظر در میان افکار عمومی ایجاد می ش��ود که دولت ناکارآمد اس��ت 
 و در پ��ی ایجاد ای��ن تفکر، ب��ه تدریج بدن��ه اجتماعی از دول��ت فاصله 

می گیرد.

 کوره های عملیات حرارتی 
در نیروی هوايی ارتش ساخته شد

با همت و تالش متخصصان مرکز تعمیرات پشتیبانی و تولید فرماندهی 
آماد و پشتیبانی هوایی نیروی هوایی ارتش، کوره های عملیات حرارتی 

ساخته و به بهره برداری رسید.
کوره های عملیات حرارتی که اصلی ترین مرحله س��اخت دیسک ترمز 
هواپیما را انجام می دهند، در مجتمع تولید دیس��ک و ترمز هواپیمای 
 فرماندهی آماد و پش��تیبانی نیروی هوای��ی ارتش، تولی��د و راه اندازی 

شد.
به گفته مسؤوالن فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش، ساخت 
و تولید این ک��وره ها در داخل نیرو باعث صرف��ه جویی اقتصادی کالنی 

شده است.
مجتمع تولید دیسک و ترمز هواپیمای نیروی هوایی ارتش، بزرگ ترین 
مجتمع تولی��دی مرکز تعمیرات پش��تیبانی و تولی��د فرماندهی آماد و 

پشتیبانی هوایی نهاجا است.
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نامه نمایندگان به دولت برای اعالم اسامی بدهکاران کالن بانکی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نامه نمایندگان اقتصادی مجلس به دولت و بانک مرکزی برای 
انتش��ار لیس��ت بدهکاران کالن بانکی خبر داد. تعدادی از نمایندگان درصددند از دولت و بانک مرکزی 
بخواهند لیست اشخاص حقیقی و یا حقوقی را که بدهی آنها بیش از صد میلیارد تومان است، منتشر کنند.

وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: در فضای متحول، پرآش��وب، 
پرمخاط��ره و پرفرصت��ی جمه��وری اس��المی ایران ک��ه ادعای 
پیش��گامی در عرصه دیپلماس��ی را داش��ته، می توان��د یک بار 
دیگر ق��درت دیپلماتیک خود را به رخ جهانیان بکش��اند؛ قدرتی 
 که به فرموده رهب��ر معظم انق��الب باید بر اقت��دار درونی متکی

 باشد.
محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه،در یادداش��تی که به عنوان 
مقدمه کتاب »دیپلماس��ی در عصر جهانی ش��دن - از تئوری تا 
عمل« منتشر ش��ده است، نوشت: جمهوری اس��المی ایران یکی 
 از منابع و موضوعات اصلی در ش��کل دادن به نظام آینده جهانی

 است.
ظریف در این یادداشت افزود: ایران در صورت ارزیابی دقیق و ایفای 

نقش حساب شده، می تواند قدرت خود را نهادینه و اثرگذار کند.
رییس دستگاه دیپلماسی ایران اضافه کرد: با توجه به این واقعیت 
که منابع غیرنظامی قدرت و به ویژه قدرت اقناعی و گفتمان های 
تاثیرگذار در ش��کل گیری س��اختار آتی روابط بی��ن الملل نقش 
 برجس��ته ای دارند، می توان دریافت که جمهوری اسالمی ایران

 می تواند نقش برجسته ای در مناس��بات در حال تکوین جهانی 
ایفا کند.

متن کامل یادداشت وزیر امور خارجه ایران بدین شرح است:
به نام آنکه هستی نام از او یافت؛ فلک گردش، زمین آرام از او یافت

ش��اید آنچه بیش از هر عام��ل دیگری بهره گیری از دیپلماس��ی 
 را برای کش��ورها و به خصوص جمهوری اس��المی ایران ضروری
  می سازد، ش��رایط و ویژگی های دوران گذار در مناسبات جهانی

 است.
با خاتمه نظام دوقطبی، نظ��ام بین المللی جدی��د هنوز به نقطه 
کانونی مش��خصی نرس��یده و نظم نوینی نهادینه نش��ده است. 
دوران گذار ب��ه دلیل پیچیدگ��ی و ابهام ذاتی از حس��اس ترین، 
 مخاطره آمیزترین و سرنوشت س��ازترین مقاطع تاریخ به حساب 

می آید.
در گذشته، چنین دوران هایی اغلب با جنگ ها و رقابت های نظامی 
قهرآمیز همراه بود، ولی در دوره کنونی، به دلیل تغییرات محیط 
جهانی و تحول ماهیت قدرت و همچنین تنوع بازیگران، رقابت ها 
بیشتر اشکال غیرنظامی به خود گرفته؛ گرچه از شدت و اهمیت 

حیاتی آن کاسته نشده است.
گذار از تمرکز بر قدرت نظامی سنتی به سایر ابعاد نوظهور قدرت، 
اصالت یافتن مشخصه های فرهنگی، معنایی، هنجاری، گفتمانی 
و نامتقارن و اشاعه معانی غیرنظامی قدرت مانند قدرت اقتصادی، 
قدرت تکنولوژی��ک، قدرت بازیگ��ری و قدرت اجماع س��ازی، از 

نمادهای این تحول بوده است.
ظهور بازیگران غیردولتی - از س��ازمان ها گرفته تا حتی افراد - و 
نقش آفرینی آنها در کنار دولت ه��ا یکی دیگر از همین ویژگی ها 

اس��ت. ماهیت جهانی فرایندهای گوناگون ب��ه دوران انزواجویی 
داوطلبانه در روابط بین الملل پای��ان داده و غیبت در عرصه های 
منطقه ای و بین المللی نه یک امتیاز که نوعی نقطه ضعف و کاستی 

محسوب می شود.
در این اوضاع و اح��وال، رویکرد چندجانبه گرای��ی و »همکاری و 
رقابت« جای »تقابل یا همکاری بی قید و شرط« را گرفته و بازی با 
حاصل جمع صفر، جایگاه خود را در مناسبات نوین جهانی از دست 
داده است و اصرار بر این گونه کنش��گری، تنها به ضرر و خسارت 

همگانی منتهی شده و خواهد شد.
کنش��گران جهان��ی ص��رف  هم��ه  ش��رایط حاض��ر،  در 
 نظ��ر از می��زان ق��درت خ��ود، در پ��ی ش��کل ده��ی ب��ه 
»وضع مطلوب« هستند و در مسیری از رقابت هنجاری، ارزشی و 
فرهنگی حرکت می کنند. بنابر این، قدرت های بزرگ، متوس��ط 
 و حتی کوچک، با داش��تن ارزیاب��ی صحیح از ش��رایط انتقالی و 
برنامه ریزی هوش��مندانه برای اس��تفاده از این شرایط می توانند 
جایگاه جهانی خود را ارتقا دهند و قدرت و نف��وذ خود را نهادینه 

و تثبیت کنند.
 در مقابل، آن دسته از کشورها که ارزیابی درستی از شرایط انتقالی و 
توانمندی ها و آسیب پذیری های خود ندارند، موقعیت و نفوذ خود 

را از دست داده و به حاشیه رانده می شوند.
در این دوران انتقال��ی، ایران ب��ا خودباوری برخاس��ته از انقالب 
اس��المی خود یکی از منابع و موضوعات اصلی در ش��کل دادن به 
نظام آینده جهانی اس��ت؛ ل��ذا در صورت ارزیابی دقی��ق و ایفای 
 نقش حس��اب ش��ده، می تواند قدرت خود را نهادین��ه و اثرگذار

 کند. 
در واق��ع، س��ابقه غن��ی فرهنگ��ی و تمدن��ی و عمق و گس��تره 
خاس��تگاه فرهنگی ای��ران در کنار اس��تقالل و اعتم��اد به نفس 
 ناش��ی از گفتم��ان اصیل انق��الب اس��المی، توان عمل��ی برای 
 نقش آفرینی جهانی در حوزه نظام معنایی را برای ایران فراهم کرده 

است.
تحقق چنین اهدافی بدون دیپلماس��ی کارآم��د، خالق و مبتکر 
 و اس��تفاده بهین��ه، منس��جم و هدفمن��د از اش��کال مختلف آن

امکان پذیر نخواهد بود. 
جهانی شدن ارتباطات و احساسات و دسترسی همگانی به ابزارهای 
جهانی انتقال دیدگاه ها و نظرات، دیپلماس��ی را آنچنان گسترده 
کرده است که هرکس��ی با داشتن یک وس��یله ارتباطی کوچک 
همچون رایانه های دستی و حتی تلفن همراه، می تواند در حوزه 
دیپلماس��ی وارد شود. ش��بکه های اجتماعی به خوبی این تحول 

بنیادین را نشان داده اند.

وزير امور خارجه:

 ريیس شورای سیاست گذاریایران می تواند قدرت دیپلماتیک خود را به رخ جهانیان بکشاند
 ائمه جمعه استان 

تبیین گسترش فرهنگ دينی 
برای اصالح رفتار اجتماعی

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان 
ضمن تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ دینی برای اصالح 
رفتار اجتماعی مردم گفت: مساجد، دانشگاه های محلی 
اسالم هستند که نمازگزاران با حضور در آن به بهانه نماز 
از فرهنگ غنی دین بهره مند می ش��وند.حجت االسالم 
محمدرضا صالحیان، دستورات الهی را بهترین سیستم و 
روش برای سبک زندگی دانست و اظهار کرد: در تمامی 
زمینه های زندگی بش��ری، خداوند بهترین نسخه برای 

انسان را ارایه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: انس��ان باید درک کند که به غیر از 
خداوندی که فقیه کل و عالم به همه امور اس��ت، کسی 

نمی تواند برای زندگی انسان چهارچوبی تعیین کند.
رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان 
در ادامه تصریح کرد: نمی توان به بخش��ی از دس��تورات 
الهی عمل کرد و بخش دیگری را نادیده گرفت. نمی توان 
سیاس��ت قرآن را نادیده گرفت، اما به اعمال و عباداتی 
که در آن ذکر شده است عمل کرد. اگر قرار است کسی 
تابع دس��تورات خداوند باش��د، باید تمامی آنها را بدون 
 اس��تثنا تبعیت کند. دیانت عین حکومت داری است و 
حکومت داری با دیانت عجین شده است و اگر دستورات 
دینی در همه قس��مت های زندگی جاری نباش��د، تمام 
قس��مت های زندگی دچار ناهماهنگی ش��ده و در کنار 

یکدیگر نظام نخواهند گرفت. 
وی نظام مند بودن تمام قس��مت های زندگی را شاخصه 
اصلی زندگی پیامبران الهی توصیف کرد و افزود: موفقیت 
زندگی انسان در راس��تای نظام مند بودن زندگی است. 
برخی مردم در انج��ام عبادات و اعم��ال مذهبی موفق 
هستند، اما در زمینه استفاده صحیح از نعمت های الهی 
مش��کل دارند. برخی در اخالق م��داری و فرهنگ های 
اجتماعی مانند فرهن��گ رانندگی و احت��رام به حقوق 
ش��هروندی، در عین انقیاد به عبادات و اعمال مذهبی، 
بی توجه هستند و این مساله بیانگر ضعف آنها در مساله 

درک فرهنگ دینی است.
وی با اش��اره به این که از ظرفیت های مساجد به خوبی 
استفاده نمی شود،  اظهار کرد: نماز صبح مساجد، یکی از 
نشانه های استفاده نا درست از ظرفیت های مساجد است. 

ديدگاه؟
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آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
پیرو آگهی نوبتی قبلی وبموجب ماده14قانون ثبت ،تحدید حدود امالک ومستغالت 

زیرواقع دربخش یک ودوثبتی شهرضابه شرح ذیل انجام خواهد شد:
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

1396- مصطفی غالمی وغیره فرزندرضا:ششدانگ قطعه زمین.
8039- اداره بهزیستی شهرضا:ششدانگ یکباب ساختمان محل راه متروکه.

8121- علی پایان فرزندمحمدحسین:ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه محل کوچه 

متروکه که به انضمام ششدانگ پالک6171جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

مجزی  مغازه  یکباب  کرمعلی:ششدانگ  فرزند  وغیره  محمدرضاطاوسی   -3966
شده از1474.

به  که  خانه  ازیکباب  قسمتی  فرزندبرجعلی:ششدانگ  هدایتی  ابوالحسن   -9399
انضمام قسمتی ازراه متروکه جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.

9402- علی احمدی فرزندکاکاخان:ششدانگ یکباب خانه.
برای روزدوشنبه93/03/05

10037- رسول عباسعلی پورمقدم فرزندمصطفی:ششدانگ یکباب گاراژ.
13430- مهردادمعظمی فرزندعبدالرسول:ششدانگ قطعه زمین جای پی کنی شده.

13431- اسماعیل طالبیان وغیره فرزندنعمت اله:ششدانگ یکباب خانه.
13981- رسول عباسعلی پورمقدم فرزندمصطفی:ششدانگ یکباب مغازه.

آقای  تولیت  التجاربه  ملک  محمدابراهیم  مرحوم  موقوفه   -13992
حمیدنجفی:ششدانگ عرصه یکباب خانه وزمین متصله.

14035- سیف اله پورحاجی حاجی دولوفرزندلطف اله:ششدانگ یکباب خانه.
برای روزچهارشنبه93/03/07

شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان
3457- طاهره موالئیان وغیره فرزندغالمرضا:ششدانگ دوباب مغازه وانبار.

خانه  یکباب  فرزندسیدمحمدعلی:ششدانگ  وغیره  شریفی  اله  سیدمسیح   -3867
نیمه تمام.

شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد
1889- امید سهرابی فرزندسهراب:ششدانگ یکباب خانه.

2598- فرجام روستائی وغیره فرزندعبداله:ششدانگ یکباب خانه.
2604- محمدجواداسکندری فرزندجمشید:ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده.

2605- زهره کاویانی نیافرزندکاکاشیر:ششدانگ یک قطعه زمین.
2606- طوارژیانی منفردفرزندحاجی بابا:ششدانگ قطعه زمین.

برای روزپنجشنبه93/03/08
شماره های فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

1000- غالمحسین باباربیع فرزندابوالقاسم:ششدانگ یکدرب باغ.

2547- مهری عمرانپورفرزندحیدر:ششدانگ یکباب خانه.

شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد
2209- فاطمه عشقی فرزندفتح اله:ششدانگ یکباب خانه.

2502- امیرحسین براهیمی فرزندمحمدعلی:ششدانگ یکباب خانه.
شماره فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2331- محسن مطهری وغیره فرزند مطهر:ششدانگ قطعه زمین.

برای روزشنبه93/03/10
شماره91- اصلی مزرعه حسن آباد

91- حمیدرضاوزیرزاده وغیره فرزندفیض اله:ششدانگ آب وامالک مزرعه حسن 
آباد

شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد
463- سیدعباس میرنیام وغیره فرزندسیدمحمد:ششدانگ یکباب خانه.

برای روزهای یکشنبه ودوشنبه93/03/11و93/03/12
،لذا  شد  خواهد  وانجام  شروع  درمحل  صبح   8 ازساعت  ترتیب  به  تحدیدحدود 
که  شود  می  اعالم  ومجاورین  امالک  صاحبان  به  ثبت  قانون   14 ماده  بموجب 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوربهم رسانند ،چنانچه هریک ازصاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنهادرموقع تحدیدحدودحاضرنباشند مطابق ماده 15قانون ثبت 
تحدیدحدودخواهدشد،اعتراضات  مجاورین  ازطرف  حدوداظهارشده  آنهابا  ملک 
مجاورین وصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدحدودفقط تا30روز پذیرفته خواهدشدوطبق 
تبصره2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ،معترض می بایست 
ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باتقدیم دادخواست اعتراض 
خودبه مراجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست رااخذ وبه این اداره ارائه 
گردد  مواجه  ای  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدحدود  چنانچه  نماید ضمنا 

عملیات تحدیدحدود روزبعد انجام خواهد شد. م الف 50
تاریخ انتشار : 93/2/15 سیدمهدی میرمحمدی

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

   تحدید حدود اختصاصی
از پالک  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  تحدید حدود ششدانگ  2340چون 
2247 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام آقای رسول ناجی زواره فرزند حسین و غیره  در جریان 
به  بنا  اینک  شده   خارج  نوبت  از  قبال  آن  عمومی  تحدید  اینکه  بعلت  است  ثبت 
دستور قسمت اخیر ماده  15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز       سه شنبه مورخه  20 /03 /1393 از ساعت 9صبح در 
ناگهانی  تعطیلی  با  در صورت مصادف شدن  خواهدآمد.و  بعمل  و  محل شروع 
به  آگهی  این  بموجب  انجام خواهدشد.لذا  تعطیلی  بعدازایام  درروز  تحدید حدود 
کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده20قانون ثبت از تاریخ 
تقاضای  به  خواهدشد.اعتراض  پذیرفته  تا30روز  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم 
تحدید حدودبایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد                                          

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

مزایده 
پرونده  شماره   139303902004000036 آگهی  شماره   2390
شماره  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی   9204002004000726  :
9202212و9202213شش دانگ یک باب مغازه پالک شماره 15550 فرعی تفکیکی 
و مجزی شده از پالک 2671 فرعی از 68 اصلی واقع در طبقه همکف بخش 14 
ثبت اصفهان به مساحت 21 متر مربع به آدرس : ملک شهر خیابان شهید مطهری 
قبل از خیابان نقش جهان سمت چپ که سند مالکیت آن در صفحه 44 دفتر 820 
امالک ثبت و صادر شده است که طبق استعالم امالک پالک پالک فوق به پالک 
به  : شماال به طول 6/30 متر دیوار یست  با حدود  تبدیل شده است   68/22910
به رواق مشاعی   دیوار پالک 2673 شرقا به طول 3/20 متر درب و دیواریست 

جنوبا به طول 7 متر دیواریست اشتراکی با مغازه  15551 فرعی غربا به طول 
له و علیه طبق  ارتفاقی  به دیوار پالک 2672 فرعی حقوق  3/15 متر دیواریست 
تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق واحد تجاری مورد 
ارزیابی با زیر بنای 21 متر مربع در طبقه همکف یک ساختمان سه طبقه واقع و 
با مصالح اسکلت بتنی ، دیوار آجری سقف تیرچه بلوک ، کف و سرامیک ، درب 
ورودی چوبی با پنجره سکوریت وحفاظ فلزی و نمای آجری ساخته شده است و 
دارای انشعابات آب برق و تلفن می باشد ملکی آقای مجید امیر ملکی که طبق سند 
رهنی شماره 82816- 89/3/9 و 94925-91/10/26 دفترخانه 8 اصفهان در رهن 
آقای محمد رضا صراف بید آباد واقع می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 93/3/5 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقی- چهاراه اول  خیابان الهور به مزایده گذارده می شودمزایده از مبلغ پایه 
3360000000ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
بابت  پرداختی  ، وجوه  مازاد  از مزایده در صورت وجود  آنکه پس  است ضمن 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی 
در یک نوبت در روزنامه  زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/2/15 درج و منتشر 
می گردد و در صورت تعطیلی روزمزایده به روز بعد موکول می گردد توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص 
الزامی است  اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کا ر ت شناسایی معتبر 
ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید .  م الف 2735 اسدی 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

مزایده اموال منقول ) نوبت اول( 

2385 درپرونده 930008ح2 اجرا و به موجب اجرائیه 9200000593 مورخ 
92/12/19 صادره از شعبه 5 دادگستری اصفهان محکوم علیه شرکت گیتی 
پسند به پرداخت 190/771/530 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 
سید رحمت اله هاشمی شیخ آبادی و مبلغ 8/500/000 ریال بابت هزینه اجراء 
محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسی شده است 
اموال مورد مزایده  و نظریه کارشناسی تعداد  اقدام نموده است . صورت 
اتک   – هواخنک  تن   2 به ظرفیت سرمایی   ، مینی چیلرمدوالرآک  4 دستگاه 
بوزن 105 کیلو گرم  کمپروسورال جی با گاز آ410 آر- تکفاز11/4 آمپر – 
نرخ پایه هر دستگاه مینی چیلر به مشخصات فوق 51000000 ریال و جمعا 
204000000 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابالغ  و 
در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از 
طریق مزایده را دارد . زمان برگزاری مزایده : تاریخ 1393/3/7 از ساعت 9 
لغایت 10 محل برگزاری مزایده : اجرای احکام حقوقی ش دوم دادگاه عمومی 
حقوقی شاهین شهر محل بازدید : محل وقوع مال با هماهنگی این اجرا مزایده 
دهد  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  کسی  به  و  شروع  کارشناسی  قیمت  از 
فروخته خواهد شد . برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی 
المجلس به حساب سپرده واریز  و در صورت موافقت مدیر اجرا تا یک ماه 
فرصت دارد ما بقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن 
ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت 
واریز می گردد کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست 

حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده در خواست کتبی خود 
به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل تا در مزایده 
دادگستری اجرای شعبه دوم حقوقی  مدیر   – داده شوند. طباطبائی   شرکت 

 شاهین شهر 

مزایده  
2394 اجرای احکام  شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای درخصوص کالسه پرونده 614/92 ج ح 8 خواهان شیما خان جانی علیه بال 
گستر جم در روز شنبه تاریخ 1393/3/3 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا 
، اتاق 315 طبقه سوم دادگستری شهید نیکبخت جهت فروش اموال زیر برگزار 
کند طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نشانی اصفهان شهرک 
امیر حمزه خ هفتم فرعی سوم پ 22 مراجعه و از آن بازدید و با واریز 10 درصد 
قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی 
شعبه دادگستری در جلسه مزایده همراه با فیش واریزی شرکت نمایند . پیشنهاد 

دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود . نظریه کارشناس : 

ارزش کلارزش تک  ریالتعدادکاال ردیف

 دستگاه اسپیلیت )کولر دو تکه ( شامل پنل و کمپرسور کامل1
138000003800000 مارک تی سی ال 9000 مستعمل

81500001200000صندلی  اسکلت فلزی رویه فوم پشت هاللی مستعمل2

3200000600000صندلی گردان مستعمل3

1400000400000میز تحریر 120در70 پایه فلزی رویه ام دی اف ساده مستعمل4

1250000250000رخت آویز »چوب لباس« ام دی اف 4 گیره مستعمل5

1100000100000پنکه مارک کازمیک پایه دار خراب روشن نمیشود6

10700000700000کیسه پالستیکی در گونی های 20 کیلویی طرح لبخند کیسه7

33500001050000پول شمار »اسکناس شمارساوان8

1100000100000چکر اسکناسمارکاتیگا9

 ملحفه روتشکی در رنگهای مختلف کش دار تک نفره با10
161000001600000مارک ووگو

712500008750000کت و شلوار مردانه با مارک سیلکا مطهری  11

33500001050000شلوار پارچه ای مردانه12

30800002400000پکیج ست حمام شامل 4 تکه در رنگهای مختلف13

44000001600000میز تحریر 70در 120 پایه فلزی رویه ام دی الف ساده14

26500001300000فایل 4 کشویی ام دی اف قفل دار15

1250000250000رخت آویز چوب لباس ام دی اف 4 گیره16

1350000350000پنکه تولیپس پایه دار17

 کفش زنانه نیم چکمه 2 جفت عروسکی و یک جفت ساده و یک18
800000جمعا4جفت بچگانه تابه تا فاقد ارزش

250000جمعا2پیراهن مردانه و شلوار کتان پسرانه19

16000060000کی بورد جینوس20

1600000600000کتابخانه چهار طبقه ام دی اف ساده21

1400000400000صندوقچه محتوی 7 تکه بدلی جات22

25000001000000کت تکی مردانه23

م الف 2524  مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان

 



یادداشت

عضو شورای شهر: 

پل های تاریخی اصفهان
 در معرض خطر است

رییس کمیسیون شهرسازی، معماری و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با پایین رفتن سطح 
آب های زیر زمینی در اصفهان، پل ه��ای تاریخی این 
 ش��هر در معرض خطر ق��رار گرفته است.عبدالرس��ول

 جان نثاری در جلس��ه علنی ش��ورای اس��المی ش��هر 
 اصفهان اظه��ار کرد: امکان بروز مش��کالت جدی برای

 ساختمان ها به ویژه ساختمان های تاریخی، پیش بینی 
 می ش��ود. وی از ش��هرداری اصفهان خواست تا کمیته 
ویژه ای از متخصصین برای بررسی این موضوع تشکیل 

شود. 
وی با اش��اره به توس��عه روز افزون اصفهان در سطح و 
ارتفاع گفت: مردم ش��هر بازنده توس��عه ناپایدار ش��هر 
هس��تند و تفکیک کردن زمی��ن های ب��زرگ داخل و 
خارج از ش��هر با توجیه معامله برد- ب��رد کار صحیحی 
 نیست.جان نثاری با اش��اره به این که اصفهان یک شهر 
بحران زده زیست محیطی است، اظهار کرد: در گذشته 
متناس��ب با توس��عه ش��هر، فضاهای سبز ش��هری نیز 
توس��عه پیدا می کرد. وی با اشاره به انتش��ار مجله ای 
برای شناس��اندن ش��هر اصفهان و معماری آن در هفته 
 نکوداش��ت اصفهان گفت: در این مجل��ه کوچک ترین

 اش��اره ای به وضعیت کنونی شهرسازی اصفهان نشده 
بود. 

جان نثاری تصریح کرد: شهرس��ازی و معماری اسالمی 
از دید مدیران ما مغفول مانده اس��ت. رییس ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان نیز در این جلس��ه به برگزاری 
هفته نکوداشت اصفهان اش��اره کرد و افزود: این برنامه 
در اجرا اش��کاالتی داش��ت که باید در س��ال آینده رفع 
ش��ود. رضا امینی با انتقاد از برپایی سازه های نامانوس 
با بناهای تاریخ��ی اطراف میدان ام��ام)ره( اظهار کرد: 
کمیس��یون فرهنگی شورای اسالمی ش��هر اصفهان در 
این باره تذکراتی را به ش��هرداری داده بود. وی با اشاره 
به سفر مدیر کل یونس��کو به اصفهان و انتقادش به این 
موضوع گفت: در س��ال آینده باید دقت بیشتری در این 

زمینه شود. 
وی با تشکر از استاندار اصفهان برای دعوت از مدیر کل 
یونسکو اظهار کرد: این گونه دیدارها باید زمینه ارتقای 
جایگاه اصفهان در دنیا را فراهم کند. همچنین خواستار 
تش��کیل هر چه زودتر س��ازمان ورزش در ش��هرداری 

اصفهان شد.
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پوشش شبکه هیدرانت شهری اصفهان افزایش می یابد
احمد فقیهی مسؤول امور هیدرانت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: 
پوشش شبکه هیدرانت شهری مطابق با طرح جامع ایمنی شهر اصفهان افزایش می یابد. ایجاد 

شیرهای هیدرانت در سطح شهر و آماده بودن آنها در امداد رسانی بسیار ضروری است.

3

 پنجم م��اه می می��الدی از س��وی س��ازمان بهداش��ت جهانی 
و کنفدراس��یون بی��ن الملل��ی مامای��ی،»روز جهانی مام��ا« نام 
گذاری ش��ده اس��ت. روز جهانی ماما با هدف بزرگداش��ت ماما و 
آگاه��ی دادن درخصوص اهمی��ت کار مامایی برگزار می  ش��ود. 
کنفدراس��یون جهان��ی مامایی تاس��ال ۲۰۱۵ میالدی از ش��عار 
 »جه�ان ام��روز بیش از هر زمانی به ماماها نیاز دارد« اس��تفاده

 می کند. در سال ۲۰۱۴ موضوع جدیدی در حوزه مامایی آغاز شد: 
»ماماها در حال تغییر جهان هستند« ماماها با مراقبت از خانواده 
ها، جوامع و جهان را دگرگون می سازند. این قشر از جامعه با نجات 
جان مادران و نوزادان، جزو یکی از بهترین و حساس ترین مشاغل 
دنیا محسوب می ش��وند. س��ازمان جهانی مامایی )IDM( سال 
گذش��ته، بر اهمیت و لزوم مامایی تاکید ف��راوان کرد. IDM به 
 طور رسمی روز جهانی ماما را ۲۴ س��اعت در بزرگداشتی برگزار

 خواهد کرد.مدیر گروه مامایی دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان 
اصفهان گفت: ب��ه دنبال اقدامات پیش��گیری که در چند س��ال 

اخی��ر در ح��وزه کاه��ش س��زارین در اس��تان انجام ش��د، طی 
دو س��ال اخیر با ی��ک کاهش چند درص��دی مواجه ش��دیم، اما 
اکنون آم��ار این نوع زایمان رش��د مج��دد یافته اس��ت.محبوبه 
والیانی با اع��الم این مطلب اظهار داش��ت: با اج��رای برنامه های 
 آموزش��ی و پیش��گیری از س��زارین، آم��ار ای��ن نوع زایم��ان به

 6۰/33  درصد رسید.وی بیان داشت: این در حالی است که نتایج 
نشان داد که در شش ماه اول سال 9۲ با رشد دوباره سزارین رو به 
رو ش��دیم و  این آمار به 6۲ درصد رسیده است.مدیر گروه مامایی 
دانشگاه علوم پزشکی اس��تان اصفهان تصریح کرد: ترس بیهوده 
پزش��کان متخصص از انجام زایمان طبیعی و تفکر غلطی که این 
زایمان آمار مرگ و میر مادر باردار را افزایش می دهد، سبب شده تا 
پزشکان به بیمار پیشنهاد سزارین را دهند.وی ادامه داد: این تفکر 
اشتباه پزشکان متخصص در حالی است که باید بدانند باالترین آمار 

مرگ و میر مادر باردار به مادران سزارینی اختصاص دارد.
تن دادن زنان ثروتمند اصفهان به سزارین  

والیانی گف��ت: برگ��زاری دوره های آموزش��ی، توزی��ع پمفلت ها و 
برپایی کارناوال های اطالع رس��انی و مش��اوره مامایی در سطح شهر 
اصفهان از چند س��ال پیش تاکنون سبب ش��ده که نرخ سزارین در 
 حدود 6۰ درصد بماند و با یک تغییر دو یا س��ه درص��دی کم یا زیاد

 شود.وی با بیان این که نرخ س��زارین در سطح شهر بیش از روستاها 
و حاشیه های استان اس��ت، از روی آوری مادران ثروتمند اصفهان به 
این نوع زایمان خبر داد و بیان داشت: بیش��تر افراد مرفه اصفهان به 
دو بیمارستان س��عدی و س��پاهان مراجعه می کنند و این در حالی 

اس��ت که باالتری��ن آمار س��زارین 
 مخص��وص ای��ن دو بیمارس��تان

 اس��ت.مدیر گروه مامایی دانش��گاه 
علوم پزشکی استان اصفهان اضافه 
کرد: کمتری��ن میزان س��زارین به 
بیمارستان عسکریه و اشرف اصفهانی 
اختصاص دارد که بیشترین مراجعه 
کنندگان به این بیمارستان از افراد 
با خانواده فقیر و متوس��ط است.وی 
تاکید کرد: بیمارستان شهید بهشتی 
و بیمارس��تان الزه��را )س( که جزو 
بیمارس��تان ه��ای ف��وق تخصصی 
اصفهان هستند، تنها مورد مراجعه 
مادرانی است که در آنها خطر ریسک 

بارداری وجود دارد.
مادران زیر بار پیشنهاد سزارین پزشکان متخصص نروند  

والیانی که پزش��کان متخص��ص را جزو دالیل نخس��ت افزایش آمار 
س��زارین در این اس��تان دانس��ت، افزود: دوره های آموزش��ی برای 
این متخصصان برگزار ش��ده ک��ه تاکنون عده کم��ی از متخصصان 
 متقاع��د ش��دند ک��ه س��زارین ع��وارض زی��ادی ب��ر بیم��ار وارد 
می سازد.وی گفت: مادران باردار نباید زیر بار پیشنهاد سزارین پزشکان 
متخصص بروند.مدیر گروه مامایی دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان 
اصفهان اضافه کرد: ۵۰ درصد کودکان سزارینی بیش از کودکان متولد 
شده از زایمان طبیعی در معرض آسم و ۲۵ درصد بیش از این کودکان 

در معرض دیابت قرار دارند.
عوارض س�زارین علت فوت مادرانی که به دلیل ایست 

قلبی دار فانی را وداع گفتند
والیانی در خص��وص ش��به افزایش م��رگ و میر در م��ادران تحت 
زایمان طبیع��ی گفت: بیش��تر مادرانی ک��ه تحت عن��وان بیماری 
قلبی فوت کردند وقتی بیش��تر مورد بررس��ی قرار گرفتند، به دلیل 
عوارض س��زارینی بوده که انج��ام داده و مثال به ص��ورت خونریزی 
یا اخت��الالت انعقادی خود را نش��ان داده اس��ت. وی بیان داش��ت: 
قبول ندارم ک��ه ترس مادران از درد ش��دید زایمان طبیعی، س��بب 
زیر بار نرفتن آنها به این نوع زایمان ش��ده اس��ت. مدیر گروه مامایی 
دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان اصفهان اضافه کرد: ب��ی اطالعی 
 مادران از عوارض س��زارین، دلیل اصلی روی نیاوردن آنها به زایمان

 طبیعی است.

مدیر گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی استان:

شعار امسال روز ماما: اکنون جهان بیش از همیشه به ماماها نیاز دارد

رشد دوباره آمار سزارین در اصفهان

یادداشت

بیمارستان کلیشاد و سودرجان
 به زودی افتتاح می شود

معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از بهره برداری از بیمارس��تان کلیشاد و سودرجان 
در آینده نزدی��ک خبر داد. به گ��زارش روابط عموم��ی  فرمانداری 
 فالورج��ان، ای��رج حریرچ��ی در هن��گام بازدی��د از بیمارس��تان

 96 تختخوابه شهر کلیش��اد و سودرجان شهرس��تان فالورجان با 
بیان این که س��اخت این بیمارس��تان وقفه زیاد داشته است، گفت: 
تاسیسات و ساختمان آن کامل شده و آماده برای تحویل به وزارت 
بهداشت است. وی افزود: کارهای کوچکی برای تحویل موقت رسمی 
این بیمارس��تان از وزارت مسکن و شهر س��ازی به وزارت بهداشت 
باقی مانده اس��ت. حریرچی گفت: بعد از مرحله تحویل موقت، باید 
نوع مریض ها با توجه به وضع منطقه مش��خص تا کادر و تجهیزات 

متناسب در این بیمارستان ساماندهی شود.

 ارایه آموزش های مهارتی به میزان 
130 میلیون نفرساعت در کشور

معاون اداری و پش��تیبانی س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: 
در طول س��ال آموزش های مهارتی به میزان ح��دود ۱3۰ میلیون 
نفرساعت در کش��ور به افراد ارایه می ش��ود. رهام کیایی با اشاره به 
این که در س��طح کش��ور 7۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی 
وجود دارد، اظهار ک��رد: همچنین بیش از ۱۵ هزار آموزش��گاه آزاد 
فنی و حرفه ای در س��طح کش��ور فعالیت می کنند، اما نظارت روی 
آموزشگاه های آزاد به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و 

به تبع آن ادارات کل فنی و حرفه ای در استان ها است. 
وی با بی��ان این که اس��تان های اصفهان، تهران، خراس��ان رضوی، 
فارس و خوزستان بیش��ترین مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی 
و غیر دولتی را به خود اختصاص داده ان��د، اضافه کرد: یکی از دالیل 
 این موضوع این بوده که این اس��تان ها از جمعیت باالیی برخوردار

 هستند.

مشکل آب شرب نطنز با نگاه ملی 
حل می شود

فرماندار نطنز گفت: با توجه به کمبود آب شرب در سطح شهرستان 
نطنز، با اجرای پروژه ملی انتقال آب زاینده رود به نطنز این مش��کل 
حل خواهد شد. یوسف حسنی در جلسه شورای اداری نطنز که در 
دانشگاه آزاد اس��المی این شهر تشکیل ش��د، اظهار داشت: یکی از 
مهم ترین مطالبه مردم شهرس��تان نطنز بحث کمبود آب شرب در 
برخی از ایام و فصول اس��ت که بعضا در برخی از روس��تاهای بخش 
مرکزی با تانکر آب رس��انی آنها انجام می ش��ود و مسؤوالن اجرایی 
استان و کش��ور باید با اجرای طرح تصویبی انتقال آب زاینده رود به 

نطنز، این مشکل را برطرف کنند.
وی افزود: یکی دیگر از دغدغه های مردم شهرستان، برداشت بی رویه 
معادن است که در نظر داریم با تشکیل جلسات تخصصی، راهکارهای 

قانونی را بررسی و آنها را در این مورد اجرایی کنیم.

اخبار کوتاه
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اصفهان متعلق به جامعه بشري است
پیشنهاداتي در حوزه مدیریت آب زاینده رود به دولت ارایه مي شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استانمعاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي:

آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان از 27 اردیبهشت

     

معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي با تاکید بر این که اصفهان کالن شهري 
است که آثار آن به ایران تعلق ندارد بلکه به جهان متعلق است، اظهارداشت: احیاي طرح 
میدان امام علي )ع( یک قدم به جلو به منظور زنده س��ازي باف��ت تاریخي و میراثي این 
 شهر اس��ت. پیروز حناچي با بیان این مطلب گفت: ایران را به نام اصفهان مي شناسند و 
مجموعه ای آثار جهاني در این شهر وجود دارد. لذا با توجه به این که جمهوري اسالمي ایران 
عضو کنوانسیون میراث جهاني است، دولت متعهد است که این کالن شهر متعلق به جامعه 

بشري است. وي با بیان این که آثار شیخ بهایي در جاي جاي این شهر قراردارد اذعان داشت: 
 خوشبختانه با گذشت صدها سال، اس��تخوانبندي تاریخي شهر حفظ شده و این بیانگر

 دور اندیشي و افق دید بلند و منحصر به فرد حاکم بر این شهر است. لذا کشور ما به اصفهان 
افتخار مي کند. وي با اشاره به طرح احیاي میدان امام علي)ع( تصریح کرد: اجراي چنین 
طرحي یک قدم به جلو در جهت حفظ ارزش هاي تاریخي و میراثي و  ایجاد سرزندگي و 
نشاط در این بافت است که البته انشاي ننوشته، غلط ندارد. دبیر شوراي عالي شهرسازي 
و معماري تاکید کرد: الزم است پروژه هاي بیشتري همچون طرح احیاي میدان امام علي 
)ع( در بافت تاریخي اجرا شود تا نشاط را به بافت تارخي و میراثي اصفهان بازگردانیم. وي 
با بیان این که بخش عمده اي از شهر اصفهان را بافت فرسوده تشکیل مي دهد، افزود: الزم 
 اس��ت تمهیدات ویژه اي در این زمینه نظر گرفته شود و خوشبختانه شهرداري اصفهان

 گام هاي خوب و مثبتي را برداشته و باید دولت با پیگیري هاي الزم به شهرداري اصفهان 
کمک و حمایت نماید. حناچي به خشکس��الي زاینده رود اش��اره و اضافه کرد: در حال 
تهیه گزارشي براي ارایه به شوراي عالي شهرس��ازي هستیم تا با همکاري مدیران ارشد 
استان اصفهان پیشنهاداتي در حوزه مدیریت آب زاینده رود به دولت بدهیم. زیرا منابع 
 آبي کشور از تقسیمات کشوري تبعیت نمي کند، بلکه از طریق حوضه هاي آبخیزانجام

 مي شود. لذا باید بررسي هاي الزم در این زمینه صورت و پیشنهادات معقول و منطقي 
را ارایه دهیم. 

دولت با توجه به تعهدي که دارد حساسیت و توجه ویژه اي به مسایل اصفهان نشان می 
دهد.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی  

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

 نوبت  اول

م الف   2783

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی و خدمات کنتور خوانی و توزیع 
صورتحساب  مشترکین ، وصول مطالبات و خدمات عمومی در سطح ش�هرهای نیک آباد ، حسن آباد ، محمد آباد ، نصر آباد و  اژیه  
و در سطح اداره گاز منطقه 1 اصفهان  و خدمات تنظیفات ، فضای سبز ، بارگیری و تخلیه کاال در انبار شهید فلسفی واقع در شمال 

خمینی شهر  
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ)1393/02/27( 
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه1 : 505/000/000 ریال )پانصد و پنج میلیون  ریال (                                                                                   کد فراخوان :1358995
5- میزان تضمین شرکت در مناقصه2 : 281/200/000 ریال )دویست و هشتاد و یک میلیون  ودویست ریال (                  کد فراخوان :1359005
6- میزان تضمین شرکت در مناقصه3 : 129/800/000 ریال )یکصد و بیست و نه  میلیون و هشتصد ریال (                             کد فراخوان :1359011

 مناقصه گ�ران م�ی توانند جهت کس�ب اطاعات بیش�تر ب�ه پای�گاه اط�اع رس�انی الکترونیکی ش�رکت  گاز اس�تان اصفهان ب�ه آدرس
 WWW.nigo-isfahan.ir   ، WWW.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن های 5 - 6271031 - 0311 امور قرار دادهای شرکت گاز استان 

اصفهان تماس حاصل فرمایند.                                                                                                                                                                                       

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

آگهی  مناقصه عمومی  شماره93-4

م الف  : 2782شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان سهامی خاص

ش�رکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد امور خدماتی ) فضای س�بز  و نظافت ( مورد نیاز خود را 
طبق ش�رح مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکس�ال به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
 ش�رکتهای خدماتی معتبر که دارای  توانائی  مالی و اجرائی کافی و س�ابقه کار مرتب�ط و همچنین دارای 
رتبه بندی و طرح طبقه بندی مش�اغل کارگری مورد تائید اداره کل کار و امور اجتماعی اس�تان اصفهان 
در سال 93 می باشند دعوت میشود با همراه داشتن مدارک کامل و سوابق اجرائی شرکت خود و تائیدیه 
وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مدت 10 )ده ( روز کاری از تاریخ انتش�ار این آگهی به اداره تدارکات این 
شرکت واقع در اصفهان ، ابتدای اتوبان ذوب آهن،  انتهای بلوار شفق ، نیروگاه برق اصفهان مراجعه و نسبت 
 www.isfahanps.ir به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . ضمنا جهت اطاع بیشتر میتوانید به سایت 

)بخش مناقصات ( مراجعه نمایند . 
تلفن تماس : 0311-7895206

SMS

مصرف سوخت پاک در نیروگاه های اصفهان ضروری است

ارسال سواالت امتحان نهایی به استان ها از شنبه آینده

 مدی��رکل حفاظت محی��ط زیس��ت اس��تان اصفهان مصرف پیوس��ته س��وخت پ��اک در
  نی��روگاه های اصفه��ان را ض��روری دانس��ت و گفت: مصرف پیوس��ته س��وخت پ��اک در 
 نیروگاه های اصفهان ضروری است. حمید ظهرابی در دیدار با مدیران عامل برق منطقه ای و

 نیروگاه های ش��هید محمد منتظری و اصفهان افزود: مدیریت کالن زیست محیطی استان 
و مردم، خواهان مصرف پیوس��ته س��وخت گاز در نیروگاه های اطراف اصفهان هس��تند. وی 
بااش��اره به جایگاه حس��اس اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اس��المی همچنین 
قطب دوم صنعت کش��ور و اهمیت گردش��گری این خطه در س��طح جه��ان، هرگونه تغییر 
س��وخت نیروگاه های اصفهان را منافی با مصالح کش��ور در بخش های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی دانس��ت. وی از تالش ارزش��مند مجموعه مدیران و کارکنان صنعت برق اس��تان 

در بهبود کیفیت هوای اصفهان و تولید همس��و با سالمت محیط زیس��ت، قدردانی کرد و با 
یادآوری ش��رایط بحرانی وضعیت هوای اصفهان در پاییز و زمستان س��ال گذشته، خواستار 
 تامین سوخت گاز در تمام س��ال به ویژه در ش��رایط پایداری هوا و وارونگی دما در نیمه دوم 
سال شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان با اشاره به مطالبات گسترده مردم برای کاهش 
آلودگی هوا و تاکید استاندار در این باره، گفت: باتوجه به کاهش محسوس آلودگی هوای اصفهان 
ناشی از مصرف سوخت پاک در نیروگاه ها، هرگونه استفاده مجدد از نفت سیاه )مازوت( در تولید 
برق، مغایر با قوانین زیست محیطی و اهداف برنامه چشم انداز بیست ساله نظام مورد تایید رهبر 
معظم انقالب در برنامه پنجم توسعه استان است. در سال 9۲، مردم اصفهان ۲7۱ روز هوای پاک 

و سالم داشتند و تعداد روزهای ناسالم هوا در این کالن شهر به 69 روز رسید.

رییس مرکز س��نجش آموزش و پرورش با بیان این که تمام س��واالت امتحان��ات از محتوای 
دروس طراحی شده است، از ارسال سواالت امتحان نهایی به استان ها از شنبه آینده خبرداد. 
عبدالرسول عمادی با اشاره به این که امتحانات نهایی دانش آموزان از ۲7 اردیبهشت ماه آغاز 
می شود گفت: تمام مقدمات برگزاری امتحانات خرداد ماه به ویژه امتحانات نهایی آماده شده و 
سی دی سواالت از شنبه آینده در اختیار استان ها قرار می گیرد تا حوزه های امتحانات نهایی را 
مشخص کنند. وی افزود: امتحانات نهایی تا ۲۲ خرداد ماه ادامه خواهد داشت و درصدد هستیم 
تا پایان خرداد ماه نتایج امتحانات را اعالم کنیم. عم��ادی گفت: تمام تدابیر الزم برای امنیت 

سواالت امتحانی اتخاذ شده و رمز سواالت جهت تکثیر در همان روز امتحان در اختیار ستادها 
قرار می گیرد. لذا خانواده ها و دانش آموزان از امنیت سواالت امتحانی اطمینان داشته باشند.

وی درباره طراحی س��واالت نیز اظهار کرد: تمام سواالت امتحانات از محتوای دروس طراحی 
شده و با توجه به این که طراحان سوال افراد مجربی هس��تند، پس از تصحیح نمرات و اعالم 
نتایج چنانچه دانش آموزی نس��بت به نمره خود اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود 
را به صورت کتبی به مدرسه اعالم کند که پس از اخذ اعتراض ها، دو مصحح اوراق امتحانی را 
تصحیح و چنانچه اختالف نظر داشته باشند، مصحح سوم نیز آن را تصحیح و بررسی می کنند.

الملل�ی  بی�ن  کنفدراس�یون  و  جهان�ی  بهداش�ت  س�ازمان  س�وی  از  می�ادی  م�ی  م�اه  پنج�م   
مامای�ی،»روز جهان�ی مام�ا« ن�ام گ�ذاری ش�ده اس�ت. روز جهان�ی مام�ا ب�ا ه�دف بزرگداش�ت مام�ا و 
آگاه�ی دادن درخص�وص اهمی�ت کار مامای�ی برگ�زار م�ی  ش�ود. کنفدراس�یون جهان�ی مامای�ی 
 تاس�ال 201۵ می�ادی از ش�عار »جه��ان ام���روز بی�ش از ه�ر زمان�ی ب�ه ماماه�ا نی�از دارد« اس�تفاده
 می کند. در سال 201۴ موضوع جدیدی در حوزه مامایی آغاز ش�د: »ماماها در حال تغییر جهان هستند« ماماها با 
مراقبت از خانواده ها، جوامع و جهان را دگرگون می سازند. این قشر از جامعه با نجات جان مادران و نوزادان، جزو 

یکی از بهترین و حساس ترین مشاغل دنیا محسوب می شوند. 

بیشتر افراد مرفه 
اصفهان به دو 

بیمارستان سعدی 
و سپاهان مراجعه 

می کنند و این 
در حالی است 

که باالترین آمار 
سزارین مخصوص 
 این دو بیمارستان

 است



اخبار کوتاهيادداشت

استانداردسازی و درجه بندی تمام 
صنايع دستی اصفهان

عضو هیات مدی��ره اتحادیه صنایع دس��تی اس��تان اصفهان گفت: 
 همه صنای��ع دس��تی اس��تان اصفه��ان بای��د در ماه ه��ای آینده 
استاندارد سازی ش��وند و در این زمینه برنامه ریزی های الزم انجام 
شده اس��ت. غالمعلی فیض اللهی اظهار کرد: اتحادیه صنایع دستی 
اس��تان اصفهان در صدد درجه بندی کارگاه های تولیدی این شهر 
اس��ت. زیرا برخی از همش��هریان با س��طح کارها و صنایع دس��تی 
 آش��نایی ندارند و باید کارگاه های اصفهان با توج��ه به کیفیت کار، 
س��طح بندی ش��وند. وی افزود: در این راس��تا برخ��ی کارگاه های 
میناکاری و خاتم کاری نیز نشان اس��تاندارد را از اداره کل استاندارد 
اس��تان اصفهان دریافت کرده اند و در صدد هس��تیم تمامی صنایع 

دستی استان اصفهان استانداردسازی شوند.

معرفی فرمانده يگان حفاظت اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

در آیینی با حضور سرهنگ سبز علی فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، محمدحسین شاملی مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان، س��ردار رضا آقاخانی 
فرمانده نی��روی انتظامی اس��تان اصفه��ان و جمعی از مس��ؤوالن 
استانی، س��رهنگ علی اصغر ش��بانی به عنوان فرمانده جدید یگان 
 حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان معرفی

 شد.
در این مراسم از خدمات سرهنگ ابراهیم شریفی فرمانده سابق این 

یگان قدردانی شد.

باجه های ارايه سرويس های اينترنتی 
در حال راه اندازی هستند

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: در ارتباط با خدمات الکترونیکی 
و ایجاد باجه های ارایه س��رویس های الکترونیک��ی، کارهای خوبی 

شکل گرفته است.
سید س��عید رجالی به فعالیت های پست در س��طح استان اصفهان 
اش��اره کرد و گفت: در زمینه خدم��ات الکترونیک��ی اقدامات قابل 
توجهی صورت گرفته است. این مس��ؤول ادامه داد: در این باجه ها 
خدمات مختلفی همچون خدم��ات بلیط هواپیما، قط��ار، ثبت نام 

اینترنتی، پرداخت قبوض، ارسال ایمیل و... انجام می شود.
مدیرکل پس��ت اس��تان اصفهان عنوان ک��رد: در همی��ن ارتباط با 
س��ازمان ها و ارگان های مختلفی جه��ت هم��کاری، قراردادهایی 

شکل گرفت.

رشد ۹ درصدی میزان تناژ کل 
بارگیری توسط ناوگان ريلی اصفهان

مدی��رکل راه آه��ن اس��تان اصفه��ان گف��ت: می��زان تن��اژ کل��ی 
بارگیری توس��ط ن��اوگان ریل��ی اداره کل راه آهن اس��تان اصفهان 
طی فروردین امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه گذش��ته، از رشد ۷ 
 درص��دی در تع��داد واگ��ن و ۹ درص��دی در تن��اژ برخ��وردار

 بوده است.
حسن ماسوری با اش��اره به عملکرد این اداره کل در فروردین سال 
جاری، اظهار داش��ت: در فروردین امس��ال، تن کیلومتر بار خالص 
 حمل ش��ده در راه آهن اس��تان اصفهان ۳۱۷ میلیون و ۳۳۴ هزار و

  ۲۳۶ تن و ت��ن کیلومتر بار ناخال��ص جابجا ش��ده ۵۶۳ میلیون و 
۲۷۰ هزار و ۳۸۶ تن بوده است. 

وی ادام��ه داد: این میزان ب��ار جا به جا ش��ده، رش��د ۲ درصد تن 
کیلومت��ر خال��ص ب��ار و ۵ درص��د ت��ن کیلومت��ر ناخال��ص ب��ار 
 را نس��بت ب��ه م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته به هم��راه داش��ته

 است. مدیرکل راه آهن استان اصفهان افزود: در این مدت در زمینه 
 صادرات، ش��اهد افزایش ۱۲۵ درصدی مقدار تناژ ب��ار صادراتی از

 ۵ ه��زار و ۶۶۲ ت��ن ب��ا ۹۴ واگ��ن ب��ه ۷۱ ه��زار و ۴۲ ت��ن با یک 
ه��زار و ۱۰۹ واگ��ن و در زمین��ه واردات، ش��اهد افزای��ش 
 مطل��ق می��زان ب��ار وارداتی ب��ا تن��اژ ۲۵۰ ت��ن توس��ط ۵ واگن

 هستیم. وی تصریح کرد: تناژ حمل محصوالت صنعتی مجتمع فوالد 
مبارکه در این مدت ۳۰ درصد و تناژ تخلیه م��واد اولیه در کارخانه 
ذوب آهن ۴۴ درصد رشد را نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته به 

همراه داشت. 

آب زاينده رود در غرب اصفهان 
جاری شد

به دنب��ال تصمیم مس��ؤوالن مبنی بر باز ش��دن زاین��ده رود،  آب 
در باغات باالدس��ت غرب ب��ه غیر از ش��هر و منطقه پایین دس��ت 
اصفهان جاری ش��د.به دنبال تماس برخی افراد مبنی بر باز ش��دن 
آب زاین��ده رود در مناطق��ی همچون مبارکه و افزای��ش میزان آب 
ج��اری در رودخانه ه��ای باالدس��ت، روابط عمومی ش��رکت آب 
منطقه ای اصفه��ان اعالم ک��رد: آب زاین��ده رود فق��ط در مناطق 
 باالدست و غرب اصفهان به منظور آبیاری باغات این مناطق جاری

 ش��ده اس��ت. وحید حقیقی در گفت و گو یی می��زان آب توزیعی 
در ای��ن مناطق را بی��ن ۱۰ ت��ا ۱۵ مترمکعب بر ثانیه اع��الم کرد و 
 افزود: این آب در شبکه آب نکوآباد در قس��مت چپ و راست توزیع

 شده است. مدیرروابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره 
به این که آب زاینده رود از روز چهارشنبه در این مناطق جریان دارد، 
تصریح کرد: مدت زمان اس��تفاده از این آب ۷ روز است و مقرر شده 
 این اقدام هر ماه یک بار به مدت یک هفته تا آخر ش��هریور امس��ال

 صورت گیرد.

 مصرف آب درفوالد از استانداردهای 
جهانی پايین تر است

 مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: با صرفه جویی های 
صورت گرفته در این شرکت، مصرف آب از اس��تانداردهای جهانی 
پایین تر اس��ت. »بهرام س��بحانی« در اولین جلسه کمیته مدیریت 
این شرکت در س��ال ۹۳ افزود: وجود تصفیه خانه های متعدد و باز 
چرخانی آب در سیکل تولید از مهمترین اقداماتی است که مصرف 
آب را در فوالد مبارکه کاهش داده اس��ت. وی اضافه کرد: با توجه به 
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و کمبود منابع آب، گاز و برق 
در کشور نیاز است همه همکاران شرکت نس��بت به کاهش هر چه 

بیشتر مصارف و هزینه های تولید همت کنند.

2 میلیون شغل
 سخت خريدار ندارد!

واردات گوشت از استرالیا 
و ارمنستان قطع شد

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، مه��م ترین برنامه دولت پ��س از ارتقای 
سالمت را ترمیم ساختار بیمار اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
دو میلیون شغل سخت و یدی در کشور داوطلب ندارد و انتظارات متقاضیان 

کار نسبت به این نوع مشاغل تغییر کرده است.
علی ربیعی گفت: درحال حاضر تناسب عرضه نیروی کار با تقاضا همخوانی 
ندارد. از طرفی انتظارات و الگوی کار متقاضیان در برخی از مشاغل سخت 
تغییر کرده است. بر این اساس الگوی اشتغال کشور باید متناسب با سیمای 

بازار کار و تغییر و تحوالت آن ترسیم و اجرایی شود.
وی تصریح ک��رد: با ارزیابی های��ی صورت گرفت��ه، نزدیک ب��ه دو میلیون 
شغل س��خت و یدی در کش��ور داوطلبی ندارد و تقاضاهای شغلی به لحاظ 
تاثیرگذاری جنسیت و ماهیت فعالیت شغلی هم تراز با واقعیت های کنونی 

جامعه نیست.

رییس اتحادیه تولید کنندگان گوشت گوساله گفت: با قطع ارز دولتی برای 
واردات گوش��ت، وارد کنندگان دیگر از اس��ترالیا و ارمنس��تان گوشت وارد 
نمی کنند. علی خندان رو با اعالم این خبر اظهار داشت: واردات گوشت تنها 
از کشور برزیل انجام می شود و به دلیل قطع ارز دولتی برای واردات گوشت 

وارد کنندگان رغبتی به واردات نشان نمی دهند.
وی افزود: واردات از پاکستان نیز که پیش از این به صورت تلیسه های جوان 

انجام و در  سیستان و بلوچستان پروار می شد نیز قطع شده است.
وی در عین حال گفت: با وجود قطع واردات گوشت، تولید به حد کافی است 
و نیاز داخل به راحتی تامین می ش��ود. به گفته خندان رو با گرم شدن فصل 
بهار و تولید بیشتر گوساله، وضعیت تولید بهتر شده است و البته با گرمی هوا 
نیز میزان مصرف کاهش می یابد.خندان تصریح کرد: قیمت گوشت گوساله 

مخلوط ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و خالص درجه یک ۳۲ هزار تومان است. ه

4
تعرفه واردات خودروهای برقی برداشته شد

رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای اولین بار تعرفه واردات خودروهای برقی به منظور کاهش آلودگی 
هوا و ورود تکنولوژی های جدید برداشته شد.ولی اهلل افخمی اعالم کرد: تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی 

زیر ۲۵۰۰ سی سی برای نخستین بار در سال جاری صفر شده است.
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رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم 
جانبی گفت: بحث هایی که درب��اره تغییر تعرفه تلفن های همراه 
مطرح شده، طی روزهای گذشته نوساناتی را در بازار موبایل ایجاد 
کرده است. افشار فروتن اظهار کرد: مدتی است بحث هایی مبنی بر 
فلت سازی شبکه همراه اول مطرح شده و این گونه عنوان می شود 
که قرار است هزینه جا به جایی تلفن های همراه اول برداشته شود. 
این مساله موجب نوساناتی در قیمت س��یم کارت و به ویژه سیم 
کارت های استان تهران شده اس��ت. وی ادامه داد: پیش از این با 

توجه به این که هر استان به دنبال تماس با استان های دیگر، ملزم 
به پرداخت مبلغی بابت جابه جایی می شد. کاربران در استان های 
مختلف سعی می کردند سیم کارت همان استان را تهیه کنند. اما 
اکنون با طرح این بحث که قرار اس��ت هزینه جابه جایی برداشته 

شود، عده بسیاری به خرید خط های تهران عالقه نشان داده اند.
فروتن همچنین عنوان کرد:  البته پی��ش از این هم یک بار بحث 
کدسازی مطرح شد، بعد جلوی آن گرفته شد که اکنون به همین 
دلیل برخی در انجام خرید خود تردید دارند، اما در صورت اجرایی 
شدن این طرح، تاثیرات بیش��تری را نیز ایجاد خواهد شد. از اول 
اردیبهشت ماه ۹۳ تعرفه های تلفن همراه در اپراتور اول تغییر کرد 
و تعرفه ها براساس هم کدسازی اعمال ش��د. بر اساس مصوبه ای 
که در کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات تدوین شده قرار شد 
که هزینه تماس های تلفن ثابت و همراه بر اس��اس تعداد دقایق 
محاسبه و شیوه محاسبه بر اساس پالس کنار گذاشته شود. بر این 
اساس سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 
۳۰، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی ۳۳۰ 
و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن همراه سایر اپراتورها 

۶۲۵ ریال تعیین شده است.

کانون کارفرمایی انجمن های صنف��ی کاریابی های غیر دولتی 
کشور،  حق الزحمه این خدمات را برای سال ۱۳۹۳ اعالم کرد.

 در پی استعالم اغلب دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور 
در مورد نحوه دریافت حق الزحمه مش��اوره ش��غلی و ثبت نام 
از کارجویان مراجعه کنن��ده به کاریابی ها، کان��ون کارفرمایی 
انجمن های صنف��ی کاریابی ه��ای غیر دولتی کش��ور،  مطابق 
دس��تورالعمل دفتر هدای��ت نی��روی کار و کاریابی های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حق الزحمه این خدمات را برای سال 

۱۳۹۳ اعالم کرد:
  حق الزحمه مش��اوره ش��غلی کارجویان: ۶۰ هزار ریال معادل

 ۶ هزار تومان )در صورت تمایل متقاضی کار( 
حق الزحمه ثبت ن��ام کارجویان: ۴۰ هزار ری��ال معادل ۴ هزار 

تومان
 با توجه به این که مشاوره شغلی، اس��اس و پایه راستی آزمایی، 
توان سنجی و هدایت شغلی در راستای اقدامات بعدی یعنی ثبت 
نام کارجویان و معرفی بهینه آنها در راستای ثبات شغلی افزایش 
حداکثری بهره وری آنها در محیط کاری است، لذا به همه مراکز 
کاریابی توصیه اکید می شود که ضمن بهبود و ارتقای روش های 
ارایه خدمات مشاوره شغلی به کارجویان، تا حد امکان از ثبت نام 

کارجویان بدون ارایه مشاوره شغلی خودداری کنند.
 جهت جلوگی��ری از هرگون��ه ابهام بعد از مش��اوره ش��غلی به 
کارجویان، دفاتر کاریاب��ی ملزم به اخذ تاییدی��ه تمایل کارجو 
 ب��رای اس��تفاده از خدم��ات مش��اوره ای و مبل��غ پرداخت��ی

 هستند.
 حق الزحم��ه مش��اوره ش��غلی و ثب��ت ن��ام کارجوی��ان جمعا

 ۱۰۰ هزار ریال معادل ۱۰ هزار تومان است.

کانون کارفرمايی انجمن های صنفی کاريابی اعالم کرد:  

حق الزحمه مشاوره و ثبت نام کاريابی ها در سال جاری 
ريیس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی:  

نوسان در قیمت خط های ۹12 تلفن همراه

 دبیرانجم��ن قطعه س��ازان گف��ت: دالرگ��ران دلی��ل اصلی 
گرانی هاست. خودرو ساز هم تمایل دارد که تولیدش را افزایش 
دهد. زیرا به نفع خود او اس��ت، اما در این ش��رایط واقعا مقصر 

نیست.
 قیمت انواع خودروها بین ۲ تا ۵ میلیون تومان افزایش داشته، 
به نحوی که پراید که یکی از پرتقاضاترین خودروها از س��وی 
مردم اس��ت، با افزای��ش قیمت بی��ش از ۲ میلی��ون تومانی و 
خودروهای دیگر همچون ۲۰۶ و پژو پارس نیز با افزایش بیش 
از ۴ میلیونی و گاه تا ۵ میلیون تومان مواجه ش��ده اند. این در 
حالی است که نه تنها قیمت ها باال رفته، بلکه محدودیت عرضه 
نیز برای برخی مدل های خودرو در بازار وجود دارد که همین 
موضوع، خود عاملی برای آش��فتگی بازار خودرو ش��ده است. 

سامان قربانی، دبیر انجمن قطعه س��ازان دلیل اصلی افزایش 
قیمت خودرو را نبود عرضه متناس��ب با تقاضا در بازار خودرو 

می داند.
از نظر شما علت گرانی خودرو  چیست؟

دلیل اصلی این گرانی ها نیازی است که در بازار خودرو وجود 
دارد. زمانی که تقاضا افزایش پیدا می کند و عرضه کاال متناسب 
با تقاضا نیس��ت یکی از اتفاقاتی که پیش می آید همین گرانی 
اس��ت. خیلی ها اعتق��اد دارند ک��ه این افزایش قیمت ش��اید 
 تحت تاثیر افزایش هزینه های تولید اس��ت، اما ممکن اس��ت 
 هزینه ه��ای تولی��د تاثیر گذار باش��د. ول��ی ای��ن میزانی که 

قیمت ها افزایش پیدا کرده به نظر بسیار غیر متعارف می آید. از 
نظر من علت اصلی گرانی خودرو عرضه محدود است که البته 
 بر اس��اس اطالعاتی که از دو خودروس��از در اختیار دارم، آنها 
برنام��ه ای برای افزای��ش تولید خودرو دارند. فقط مش��کالت 
نقدینگ��ی و تهیه م��واد اولیه وج��ود دارد ک��ه امیدواریم این 
مشکالت نیز حل شود. زیرا هم وزارت خانه و سازمان گسترش 
پیگیر حل این مشکالت هستند و هم دو خودروساز، تیم های 
کاری زیادی را فعال کرده اند که افزایش تولید دهند. اگر این 
افزای��ش تولید به موقع و متناس��ب با نیاز مردم انجام ش��ود با 

قیمت های متعارف تر روبه رو خواهیم شد.

دولت به خودروس�ازان ق�ول داده ک�ه ارز مبادله ای به 
صنعت خودروسازی تخصیص دهد تا چه اندازه اين ارز 

در قیمت خودرو تاثیر گذار است؟
تخصیص ارز مبادله ای به صنعت خودروس��ازی تصویب شده 
اما فرآیند دریاف��ت آن یک فرایند بس��یار طوالنی اس��ت که 
ش��اید حدود ۶ ماه نیز طول بکشد. اما دولت ش��دیدا به دنبال 
این موضوع است که ارز مبادله ای را به دست تولید کنندگان 
خودرو برساند و تدبیر خود وزارت خانه نیز همین است. مساله 
اصلی اینجاست که خود فرایند تخصیص ارز مبادله ای بسیار 
وقت گیر است و این مشکل دولت نیس��ت و بانک مرکزی هم 
 مصمم اس��ت که ارز مبادله ای ه��ر په زودت��ر اختصاص پیدا 

کند.

چرا خودرو گران شد؟

پس از خشکسالی های متمادی از سال ۱۳۸۵ دیگر آبی 
در رودخانه فصلی گلپایگان جاری نبود تا این که امسال با 
لطف خدا و بارش های متعدد بار دیگر حیات به رودخانه 

گلپایگان بازگشت.
سد مخزنی گلپایگان، در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر 
گلپایگان در نزدیکی روستای »اختوان« بر روی رودخانه 
قم رود )انار بار( واقع شده  است. این سد با هدف کنترل 
و بهره برداری از سیالب های رودخانه و تنظیم حق آبه و 
افزایش سطح زیر کش��ت منطقه و تامین آب کشاورزی 
هفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه احداث شده  
است. ارتفاع  این سد از س��طح زمین ۵۷ متر و طول تاج 

۳۶۰ متر و طول دریاچه پشت سد ۲/۷ کیلومتر است.
سد گلپایگان، نخستین سد مخزنی خاکی و نخستین سد 
مدرن ایران است که مطالعات این سد در سال ۱۳۲۳ و 
عملیات ساخت آن نیز در سال ۱۳۲۶ آغاز شد و در سال 
۱۳۳۶ به بهره برداری رسید. حجم اولیه سد ۲۸ میلیون 
متر مکعب بوده که در س��ال های بعد به ۴۵ میلیون متر 

مکعب افزایش پیدا کرده است.
مدیر امور منابع آب شهرستان گلپایگان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان بیان کرد: وظیفه 
منابع ام��ور آب حفاظت و بهره ب��رداری از منابع موجود 
مانند آب های زیرزمینی و آب های س��طحی وحفاظت 

از بستر رودخانه اس��ت وزیر نظر آب منطقه ای اصفهان 
فعالیت می کند.  

 خلیل دادخ��واه تهرانی، می��زان بارش در س��ال زراعی
 ۹۲-۹۱را ۲۲۶/۵ میلی متر اعالم کرد و افزود: در س��ال 
زراعی ۹۳-۹۲ تا پایان فروردین ماه در ایس��تگاه س��د 
گلپایگان ۲۶۶ میلی متر بارندگی گزارش ش��ده که این 
میزان ب��ارش در دراز مدت ۲۶۶/۳ میل��ی متر بوده که 
نسبت به سال گذشته نیم درصد افزایش نشان می دهد. 
وی در خصوص آورده سد گلپایگان اظهار کرد: بیشترین 
آب ورودی از س��مت شهرس��تان بویین میان دش��ت و 
فریدونشهر و روستای آغچه به سد گلپایگان وارد می شود 
و همچنین پس از احداث سد کوچری آورده ای ازراه تونل 
و سرشاخه های دزازسمت الیگودرز وارد سد می شود که 
بر همین اس��اس آورده از رودخانه سر آب هنده در سال 
زراعی۹۳-۹۲ تا پای��ان فروردین م��اه ۴۱ میلیون متر 
مکعب بوده است که نسبت به سال قبل از آن سه درصد 

افزایش نشان می دهد.  
مدیر ام��ور منابع آب شهرس��تان گلپای��گان ادامه داد: 
از ایس��تگاه سرش��اخه روس��تای آغچه در شهرس��تان 
فریدونشهر در س��ال ۰۲-۹۱، ۳۹۱ میلیمتر و در سال 
۹۳-۹۲، ۳۶۳میلیمترگزارش شده است که این میزان 
بارش نسبت به س��ال قبل از آن، هفت درصد کاهش را 

نشان می دهد.
دادخواه گفت: میزان آورده رودخانه قم رود در ایستگاه 
سراب هنده از مهر ماه ۹۲ تا پایان فروردین ماه ۹۳ نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل از آن س��ه درصد افزایش و 
نسبت به ۱۰ س��ال قبل ۱۷ درصد و نسبت به ۲۰ سال 

گذشته ۲۱درصد کاهش نشان می دهد.
وی با بیان این که س��د گلپای��گان در روز ۲۱ فروردین 
ماه امسال سرریز شده اس��ت، تصریح کرد: برنامه توزیع 
آب کش��اورزی بر اس��اس برنامه ریزی های قرارگاه آب 

شهرستان صورت می گیرد. 
مدیر امور منابع آب شهرس��تان گلپایگان یادآور ش��د: 
قرارگاه آب از سال ۱۳۸۷ در شهرستان گلپایگان تشکیل 
شده است ونشست های قرارگاه آب بر اساس حجم آورده 
و میزان مصارف آب دو بار در ماه  با محوریت فرمانداری 

برگزار می شود و تا پایان شهریورماه نیز ادامه دارد.
دادخواه خاطرنش��ان کرد: توزیع آب کشاورزی در سال 
زراعی۹۳-۹۲ در ماه های مهرو اواخر فروردین انجام شده 

وازنیمه اردیبهشت ماه نیز ادامه پیدا می کند.
وی با بیان این که هر کش��اورز به حداکثر ۲۲ دوره آب 
با مقدار ۵۰ لیتر در ثانیه طی یک سال نیاز دارد، تصریح 
کرد: این میزان در سال های خشکسالی، به هفت دوره و 

در زمان کم بارشی به ۱۲ دوره نیز می رسد.
سد گلپايگان 7هزار هکتار زمین کشاورزی را 

پوشش می دهد
مدیر امور منابع آب شهرس��تان گلپایگان بیان کرد: سد 
گلپایگان حدود ۷ه��زار هکتار از اراض��ی گلپایگان را با 
کانال های چپ و راست و مقسم های ۳۳ جوی و ۹ انهار 
پوشش می دهد. دادخواه در ادامه به آبزیان سد گلپایگان 
نیز اشاره کرد و گفت: ماهیان مختلفی  مانند سوف، کپور، 
ماهی سفید رود خانه ای و قزل آال در سد گلپایگان یافت 
می شود و مجوز هیچ گونه صیدی به وسیله تور در این سد 
صادر نمی شود و صید فقط به صورت تک قالب و با مجوز 

محیط زیست استان اصفهان امکان پذیراست.
وی با تاکید براین که صید ماهی سوف در سد گلپایگان 
ممنوع است، تصریح کرد: با هدف جلوگیری از انقراض 
نسل ماهی سوف، صید این گونه آبزی حفاظت شده در 

سد گلپایگان ممنوع است.
پس از هشت سال خشکسالی آب در رودخانه 

اناربارجاری شد
مدیر امور منابع آب شهرس��تان گلپای��گان بیان کرد: با 
توجه به خشکسالی های متعدد از سال ۱۳۸۵ دیگر آبی 
در رودخانه فصلی گلپایگان جاری نبود و در حال حاضر 
با توجه به ورودی آب از باال دست رودخانه احتماال آب تا 
اواخر اردیبهشت ماه در رودخانه فصلی گلپایگان جاری 

خواهد بود.

پس از هشت سال خشک سالی در رودخانه گلپايگان

اولین سد مدرن کشور سیراب شد 
مديرکل حمل و نقل اصفهان:

شهرک حمل ونقل به زودی
 در اصفهان راه اندازی می شود

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان گفت: 
ش��هرک حمل  نقل اصفهان به زودی با تالش مسؤوالن 
و همکاری دس��تگاه های مختلف از س��وی این اداره کل 
راه اندازی شده و وضعیت استان اصفهان که قطب حمل 

و نقل کشور بوده، بهبود پیدا می کند.
به نقل از روابط عمومی حمل و نقل و پایانه های اس��تان 
اصفهان، داریوش امانی اظهار کرد: حمل و نقل از مشاغلی 
اس��ت که به عنوان یک صنعت ارزش��مند در بین دیگر 
صنایع اس��ت و این اس��تان از نظر جای��گاه حمل ونقل 
توانس��ته به عنوان بزرگ ترین استان در کشور شناخته 
ش��ود. وی تصریح کرد: اس��تان اصفهان توانس��ته رتبه 
نخس��ت را در تناژ کاالی حمل ش��ده، تعداد پایانه بار، 
تعداد پایانه مسافر و تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی 
بین راهی را ب��ه خود اختصاص ده��د. مدیرکل حمل و 
نقل و پایانه های اس��تان اصفهان با اشاره به قدمت پایانه 
امیر کبیر و مشکالت رانندگان این پایانه و شرکت های 
مستقر در این پایانه و همچنین نیاز به هزینه های فراوان 
برای احداث شهرک حمل و نقل تصریح کرد: خواهان آن 
هستیم که با کمک همه مسؤوالن بتوانیم شهرک حمل و 
نقل اصفهان را به زودی راه اندازی کنیم و وضعیت استان 
اصفهان را که قطب حمل و نقل کش��ور ب��وده را در این 

زمینه روز به روز بهبود بخشیم.
وی درب��اره اقدامات ص��ورت گرفته در نوروز س��ال ۹۳ 
گفت: این اداره کل در بخش حمل ونقل مسافر، اقداماتی 
از جمل��ه آموزش ویژه ب��رای رانندگان بخش مس��افر و 
هماهنگ کردن مدیر فنی برای بازدید از ناوگان قبل از 
سفر انجام داده اس��ت.امانی با بیان این که یکی از نقاط 
قوت اصفهان قطب حم��ل و نقل آن ب��وده، افزود: الزم 
است همکاری همه مسؤوالن در این بخش صورت گیرد 
و موانع س��رمایه گذاری بخش خصوصی هموار ش��ده تا 
فعالیت در این بخش تسهیل شود. مدیرکل حمل ونقل و 
پایانه های استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیشتر اقدامات 
حمل و نقلی کش��ور از طریق بخ��ش خصوصی صورت 
می گیرد و س��رمایه گذاری مردم در این بخش مناس��ب 
است، اما سازمان های دولتی هم و ظیفه دارند به کمک 

این بخش بیایند و بخش خصوصی را حمایت کنند.
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفه��ان نیز  اظهار کرد: 
رونق اقتصاد ی��ک جامعه به حمل و نقل بس��تگی دارد 
و ما باید به فکر ارتق��ای جایگاه حمل و نقل اس��تان در 

کشور باشیم.
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مفاد آراء 
2255 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
رودونصف  زاینده  های  روزدرروزنامه   15 فاصله  به  دردونوبت  عموم  اطالع  منظور 
جهان چاپ اصفهان آگهی میشود تادرصورتی که شخص یااشخاصی نسبت به صدور 
مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  میتواننداز  دارند  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک  شهرضا تسلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم 
نمایندوگواهی طرح دعوارابه اداره ثبت اسنادوامالک شهرضاارائه نمایدبدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

 اول شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  شماره139260302008004878سیدنعمت  رای 
وساختمان  مغازه  یکباب  ملی1199101303ششدانگ  شناسنامه33شهرضاوشماره 

احداثی برروی آن مفروزی ازپالک2070به مساحت30/56مترمربع.

شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004879  رای 
شناسنامه1165شهرضاوشماره ملی1199400841سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی 
مساحت  ازپالک2072به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان  مغازه  ازیکباب 
ازپالکهای6122و6123جمعاتشکیل  قسمتی  انضمام  به  که  ششدانگ11/24مترمربع 

یکباب مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  شماره139260302008004877سیداکبرمدنی  رای 
مغازه  ازیکباب  قسمتی  ملی1199400841ششدانگ  شناسنامه1165شهرضاوشماره 
به  ازپالک2072به مساحت16/86مترمربع که  احداثی برروی آن مفروزی  باساختمان 
انضمام قسمتی ازپالک 2075جمعاتشکیل یکباب مغازه وساختمان احداثی برروی آن 

راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004886  رای 
قسمتی  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199101303سه  شناسنامه33شهرضاوشماره 
مساحت  ازپالک2072به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان  مغازه  ازیکباب 
ازپالکهای6122و6123جمعاتشکیل  قسمتی  انضمام  به  که  ششدانگ11/24مترمربع 

یکباب مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004874  رای 
مغازه  ازیکباب  قسمتی  ملی1199400841ششدانگ  شناسنامه1165شهرضاوشماره 
که  مساحت13/21مترمربع  ازپالک2075به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان 
راداده  آن  برروی  احداثی  وساختمان  یکبابمغازه  2072جمعاتشکیل  ازپالک  باقسمتی 

است.

رای شماره 139260302008004726- زهرا صالحپور فرزند شکراله به شناسنامه1124 
شهرضا وشماره ملی 1199097640 ششدانگ یکواحد گاراژمفروزی از پالک2998 به 

مساحت 446/05 متر مربع. 

رای شماره 139260302008003074 – مهوش آزادی پور فرزند ابراهیم به شناسنامه 
پالک  از  مفروزی  مغازه  باب  یک  1198943841 ششدانگ  ملی  وشماره  23 شهرضا 

3569 به مساحت 98 /9 متر مربع.

به  حسینعلی  فرزند  زاده  رسول  عبدالصمد   –  139260302008004743 شماره  رای 
شناسنامه708 شهرضا وشماره ملی 1199140961 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 3937/2 به مساحت 103/90 متر مربع.

رای شماره 139260302008004711- غالمحسین غالمی شهرضا فرزند حیدر علی به 
شناسنامه 57 شهرضا وشماره ملی 1199124656 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 4101 به مساحت 25/61 متر مربع.

رای شماره 139260302008004725 – مسیح اله سامع فرزند حسن به شناسنامه 85 
شهرضاوشماره ملی 1198897597 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک4101  به 

مساحت 23/91 متر مربع.

به  فرزندعبدالکریم  شهرضا  آقاسی  محمد   –139260302008004731 شماره  رای 
شناسنامه 555 شهرضا وشما ره ملی 1198756810 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مربع  متر   58/70 مساحت  به  پالک4290  از  مفروزی 
2/1514 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است .در ازاء57 ویک سوم سهم مشاع از 

1000 سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف ورثه رسول اطرشی.

 167 به شناسنامه  نوراله  فرزند  فخار  زهرا   –  139260302008005358 رای شماره 
از  از یک باب مغازه مفروزی  شهرضا وشماره ملی 1199210374 ششدانگ قسمتی 
جمعا   5012 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مربع  متر   8/70 مساحت  به   5011 پالک 
تشکیل یک باب مغازه راداده است در ازاء13/5 حبه مشاع از 72 ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف حسینعلی حداد.

 167 به شناسنامه  نوراله  فرزند  فخار  زهرا   –  139260302008005357 رای شماره 
از  از یک باب مغازه مفروزی  شهرضا وشماره ملی 1199210374 ششدانگ قسمتی 
از پالک 5011 جمعا  انضمام قسمتی  به  به مساحت 53/50 متر مربع که  پالک 5012 
تشکیل یک باب مغازه راداده است.در ازاء تمامت 60/80 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسینعلی وفاطمه حداد.

شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004908  رای 
مغازه  ازیکباب  قسمتی  ملی1199101303ششدانگ  شناسنامه33شهرضاوشماره 
باساختمان احداثی برروی آن مفروزی ازپالک6121به مساحت 15/06مترمربع که به 
آن  برروی  احداثی  یکباب مغازه وساختمان  انضمام ششدانگ پالک7371جمعاتشکیل 

راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004880  رای 
شناسنامه1165شهرضاوشماره ملی1199400841سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی 
مساحت  ازپالک6122به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان  مغازه  ازیکباب 
ششدانگ3/83مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالکهای2072و6123جمعاتشکیل یکباب 

مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004888  رای 
قسمتی  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199101303سه  شناسنامه33شهرضاوشماره 
مساحت  ازپالک6122به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان  مغازه  ازیکباب 
ششدانگ3/83مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالکهای2072و6123جمعاتشکیل یکباب 

مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004881  رای 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199400841سه  شناسنامه1165شهرضاوشماره 

قسمتی ازیکباب مغازه باساختمان احداثی برروی آن مفروزی ازپالک6123به مساحت 
ازپالکهای6122و2072جمعاتشکیل  قسمتی  انضمام  به  که  ششدانگ12/67مترمربع 

یکباب مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004889  رای 
قسمتی  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199101303سه  شناسنامه33شهرضاوشماره 
مساحت  ازپالک6123به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان  مغازه  ازیکباب 
ازپالکهای6122و2072جمعاتشکیل  قسمتی  انضمام  به  که  ششدانگ12/67مترمربع 

یکباب مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

دوم -شماره های فرعی از دو اصلی مزرعه فضل آباد 

رای شماره 139260302008004660 – سید علی اکبر طبائیان فرزند سید نصراله به 
شناسنامه 261 شهرضا وشماره ملی 1199103586 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 79 به مساحت ششدانگ 208/50 متر مربع.

به  احمد  سید  فرزند  شریفی  السادات  اکرم   –  139260302008004699 شماره  رای 
شناسنامه 312 شهرضا وشماره ملی 1199167861 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 79 به مساحت ششدانگ 208/50 متر مربع.

رای شماره 139260302008005028 – فضل اله کمانی فرزند عباسعلی به شناسنامه 
1341 شهرضا وشماره ملی 1199009520 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

173 به مساحت 236/90 متر مربع. 

به  مهدیقلی  فرزند  شهرضایی  طاوسی  زیبا  شماره139260302008004616-  رای 
شناسنامه 20253 شهرضا وشماره ملی1198482435 دودانگ مشاع از  ششدانگ یک 

باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 173 به مساحت ششدانگ 139/30 متر مربع. 

رای شماره  139060302008004621- سید عبدالرسول مکی شهرضایی فرزند سید 
دانگ  چهار  ملی1199411167  وشماره  شهرضا  سه  حوزه   896 شناسنامه  به  احمد 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 173 به مساحت ششدانگ 

139/30 متر مربع. 

به  نصراله  سید  فرزند  طبائیان  حسن  سید   –  139260302008005337 شماره  رای 
شناسنامه 339 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199339891 ششدانگ قسمتی از یک 
از  از پالک 176 وقسمتی  انضمام قسمتی  به  از پالک174/12  که  باب خانه مفروزی 
دیوار حصا ر شهرضاجمعا تشکیل یک باب خانه راداده است به مساحت 79 متر مربع.

به  غالمرضا  فرزند  سبزواری  جمشید   – شماره139260302008003099  رای 
شناسنامه 909 شهرضا وشماره ملی 1198991305 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
بانک مسکن  شعبه صاحب  متر مربع که در رهن  به مساحت 161/40  از پالک 523 

الزمان شهرضا میباشد.

به  محمود  سید  فرزند  پور  میر  جواد  سید   –  139260302008005902 شماره  رای 
شناسنامه 981 شهرضا وشماره ملی 1198966467 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 828 به مساحت ششدانگ 199/47 متر مربع.

به  اله  قدرت  فرزند  شهرضا  شاملی  طلعت   –  139260302008005903 شماره  رای 
شناسنامه 96 شهرضا وشماره ملی 1199011754 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 828 به مساحت ششدانگ 199/47 متر مربع.

–محمد اطرشی فرزند عبدالخالق به شناسنامه  رای شماره 139260302008004717 
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1198484764 ملی  وشماره  شهرضا   20489
ساختمان دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1042 به مساحت ششدانگ156/37 متر 

مربع.

به  عوضعلی  فرزند  شهرضا  کشوری  زهره   -139060302008004723 شماره  رای 
شناسنامه 394 شهرضا وشماره ملی 1199335843 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1042 به مساحت ششدانگ 156/37 

متر مربع.

شناسنامه  به  اسمعیل  فرزند  عبداله سرحدی   -139260302008005508 رای شماره 
32 حوزه یک روستایی خرمشهر وشماره ملی 1829599380 ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 1048 به مساحت 106/09 متر مربع.

 445 شناسنامه  به  علی  فرزند  همتیان  زهرا   –  139060302008004689 شماره  رای 
از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199000566 ملی  وشماره  شهرضا 

پالک1099 باقیمانده و9907 به مساحت 102/72 متر مربع. 

رای شماره 139260302008005492- جواد شریعت فرزند حسام الدین به شناسنامه 
832 شهرضا وشماره ملی 1199035653 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1186 و1188 به مساحت ششدانگ 210/73 متر مربع.   

شناسنامه  به  عبدالحسین  فرزند  باقی  محبوبه   139260302008005493 شماره  رای 
220حوزه یک  اصفهان وشماره ملی 1284699765 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1186و1188 به مساحت ششدانگ 210/73 متر مربع. 

به  اله  فضل  فرزند  آقاربیع  احسان   -139260302008003067 شماره   رای 
شناسنامه783 شهرضا وشماره ملی 1199273805 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1189باقیمانده به مساحت 204/50 متر مربع.

مجتبی باقی فرزند عبدالحسین به شناسنامه  رای شماره 139260302008005387 – 
974 شهرضا وشماره ملی 1199398934 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
از پالک 1278 به مساحت ششدانگ 168/20 متر مربع که در رهن  دوطبقه مفروزی 

بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.

رای شماره 139260302008005388 – عبدالحسین باقی فرزند حسن به شناسنامه 3 
شهرضا وشماره ملی 1198812923 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 
مفروزی از پالک 1278 به مساحت ششدانگ 168/20 متر مربعکه در رهن بانک مسکن 

شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.

به  علی  محمد  فرزند  صدری  عبدالستار   –  139260302008005640 شماره  رای 
شناسنامه 871 شهرضا وشماره ملی 1198928484 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1370 و1370/1 که به انضمام قسمتی از پالک 2480 جمعا تشکیل یک 

باب خانه راداده است به مساحت 136/13 متر مربع .

شناسنامه  به  اله  فرزندفتح  شاملی  مرتضی   –  139260302008003065 شماره  رای 
291 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199372511 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی از پالک 1385 به مساحت ششدانگ 227/67 متر مربع.

شناسنامه  عبدالستاربه  فرزند  صدری  الهه   –  139260302008003066 شماره  رای 
1533 شهرضا وشماره ملی 1199224030 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1385 به مساحت ششدانگ 227/67 متر مربع.

به  فرزندعبدالکریم  شهرضا  آقاسی  محمد  شماره139260302008004734–  رای 
باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ   1198756810 ملی  شهرضاوشماره    555 شناسنامه 
خانه  مفروزی از پالک1514 به مساحت 270 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

1/4290 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.در ازاء270 سهم مشاع از 2172 سهم 
ششدانگ ا نتقال عادی از طرف ابوالقاسم اسحاقی که بایستی تنظیم اظهار نامه گردد.

رای شماره 139260302008004651 – شهین ناظم فرزندسیف اله به شناسنامه 546 
شهرضا وشماره ملی 1199049204 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1614/1 

و1614 به مساحت 237/48 متر مربع.

 239 شناسنامه  به  احمد  فرزند  تاکی  مهدی   -139260302008004970 شماره  رای 
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ   1199181099 ملی  وشماره  شهرضا 

دوطبقه مفروزی از پالک 1663 به مساحت ششدانگ 218/25 متر مربع.

به  اله  نعمت  فرزند  شهرضا  براهیمی  الهام   -139260302008004972 شماره  رای 
شناسنامه 98 قمشه وشماره ملی 1199246050 چهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 

ساختمان دو طبقه مفروزی از پالک1663 به مساحت ششدانگ 218/25 متر مربع .

رای شماره 139260302008004664 – مینو تاکی فرزند محمد علی به شناسنامه 1016 
شهرضا وشماره ملی 1199006270 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1663 

به مساحت 306 متر مربع.

رای شماره 139260302008005643 – مظفر لطفی شهرضا فرزند اصغر به شناسنامه 
918 شهرضا وشماره ملی 1198952792 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 
طرف  از  عادی  انتقال  مشاع  مربع.درازاء29/15سهم  متر   29/15 مساحت  به   1680

منوچهر خجسته.

رای شماره 139260302008004744 – حسین والی نژاد فرزندعبدال به شناسنامه 58 
حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209274701 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1717 به مساحت 181/50 متر مربع.

به شناسنامه  غالمعلی ساجدی فرزند محمد   – رای شماره 139260302008004655 
3031 حوزه دو مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209551802 ششدانگ یک باب ساختمان 

مفروزی از پالک 1717 به مساحت 149/61 متر مربع. 

به  موسی  سید  فرزند  حسینی  بیگم  منیژه   –  139260302008004658 شماره  رای 
شناسنامه 10 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209819678 ششدانگ یک باب 

ساختمان دوطبقه مفروزی از پالک 1717 به مساحت 172/55 متر مربع.

احمد جمالی فرزند غالمحسین به شناسنامه  رای شماره  139260302008004698– 
684 حوزه 2 شهری خرمشهر وشماره ملی 1829385046 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی از پالک1762 به مساحت ششدانگ 152/06 متر مربع .

عبدالخالق  فرزند سید  موسوی   هاجر  سیده  رای شماره 139260302008004700– 
به شناسنامه 67حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209791269سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 152/06 متر مربع .

سهراب  فرزند  پور  سلیمانی  اله  هدایت   –  139260302008005501 شماره  رای 
یک  ششدانگ   1199729620 ملی  وشماره  شهرضا   2 حوزه   46 شناسنامه  به 
مربع. متر   229/20 مساحت  به  و8193  باقیمانده   1763 پالک  از  مفروزی  خانه   باب 

رای شماره 139260302008005464 – حبیب اله متوسل فرزند غالمرضا به شناسنامه 

از  باب مغازه مفروزی  ملی 1198880643 ششدانگ یک  248 شهرضا وشماره 
پالک 2089 به مساحت 41/75 متر مربع.

به  محمدعلی  فرزند  عبدالستار صدری   –  139260302008005641 شماره  رای 
شناسنامه 871 شهرضا وشماره ملی 1198928484 ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مفروزی از پالک2480 که به انضمام قسمتی از پالک 1370 و1370/1 جمعا 
تشکیل یک باب خانه راداده است به مساحت 165/61 متر مربع.در ازاء167 سهم 
مشاع از 1080 سهم ششدانگ پالک 2/2480 ، 100 سهم آن باالسویه انتقال عادی 
عادی  انتقال  باالسویه  آن  وعبدالرسول جمشیدی و67 سهم  عبدالخالق  از طرف 
از طرف محمود واحمد جمشیدی فرزندان عبدالخالق وسعید ومنوچهر جمشیدی 

فرزندان عبدالرسول.
سید  فرزند  موسوی  پریسا  سیده   –  139260302008005642 شماره  رای 
عبدالصمد به شناسنامه 494حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209925184 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3764 به مساحت 223 متر مربع.
اله  فرزند  بازلو  تله  حمزوی  یونس   –  139260302008005484 شماره  رای 
دانگ  سه   1199249467 ملی  وشماره  قمشه  یک  حوزه   439 شناسنامه  به  داد 
مساحت  به   3764 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ218/20 متر مربع.
رای شماره 139260302008005487 – مدینه حمزوی تله بازلو فرزند جواد به 
شناسنامه 853 حوزه قشقایی شیراز وشماره ملی 2293664619 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3764 به مساحت 218/20 

متر مربع 
به  اله  عزت  فرزند  حمزوی  عزیزاله   –  139260302008005491 شماره  رای 
باب  یک  ملی 1209562812 ششدانگ  2 سمیرم وشماره  شناسنامه 137 حوزه 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3764 به مساحت 221/74 متر مربع. 
فرزند  آبادی  میر  فخری  عبدالکریم   –  139260302008005389 شماره  رای 
سرفراز به شناسنامه 12حوزه یک روستایی شهرضا وشماره ملی 1199515949 
ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی برروی آن مفروزی از پالک 5524 

به مساحت 58/95 متر مربع .
سوم- شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

اکبر  علی  فرزند  قبادی  رضا  محمد   –  139260302008004974 شماره  رای 
مشاع  ونیم  یکدانگ   1199261114 ملی  وشماره  شهرضا   1604 شناسنامه  به 
از پالک 415 به مساحت ششدانگ 199 متر  ازششدانگ یک باب خانه مفروزی 

مربع که در رهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.
به  علی  محمد  فرزند  قبادی  اکبر  علی   –  139260302008004978 شماره  رای 
شناسنامه 372 شهرضا وشماره ملی 1198855169 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 415 به مساحت ششدانگ 199 متر مربع که دررهن 

بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.
به  اله  ذبیح  فرزند  شهرضا  زیبافرمانی   -139260302008004979 شماره  رای 
از  مشاع  ونیم  یکدانگ   1199305316 ملی  وشماره  شهرضا   1911 شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک415 به  مساحت ششدانگ 199 متر مربع 

که دررهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.
رای شماره 139260302008005026- مهین سبزواری فرزند رسول به شناسنامه 
1078 شهرضا وشماره ملی 1199067083 یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک479 به مساحت ششدانگ 151/75 متر مربع.
به  فرزندعباسعلی  کمانی  اله  فضل   -139260302008005027 شماره  رای 
از  شناسنامه 1341 شهرضا وشماره ملی 1199009520 چهاردانگ ونیم مشاع 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 479 به مساحت ششدانگ 151/75 متر مربع.
به  باقر  فرزند  سلطانپور  اله  رحمت   –  139060302008004702 شماره  رای   
شناسنامه 446 شهرضا وشماره ملی 1199000574 تمامت پنجاه وپنج حبه ونود 
وپنج یکصدوسوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

999 به مساحت ششدانگ 135/16 متر مربع
مریم اسحاقی  شهرضافرزند علی اکبر  رای شماره 139060302008004714 – 
حبه  شانزده  1198476710تمامت  ملی   وشماره  19681 شهرضا  شناسنامه  به 
وهشت یکصد وسوم حبه ار 72 حبه  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

999 به مساحت ششدانگ 135/16  متر مربع.
شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004851  رای 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199400841سه  شناسنامه1165شهرضاوشماره 

یکباب مغازه مفروزی ازپالک1347به مساحت ششدانگ17/44مترمربع.
به شماره  فرزندحسن  مدنی  اله  رای شماره139260302008004852 سیدنعمت 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199101303سه  شناسنامه33شهرضاوشماره 
یکباب مغازه مفروزی ازپالک1347به مساحت ششدانگ17/44مترمربع.      رای 
شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004853 
مفروزی  مغازه  یکباب  ملی1199101303ششدانگ  شناسنامه33شهرضاوشماره 

ازپالک1347به مساحت ششدانگ18/98مترمربع.                              
شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004857  رای   
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199400841سه  شناسنامه1165شهرضاوشماره 

یکباب مغازه مفروزی ازپالک1347به مساحت ششدانگ18/74مترمربع.          
فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004858  رای   
دانگ  ملی1199101303سه  شناسنامه33شهرضاوشماره  شماره  به 
مساحت  ازپالک1347به  مفروزی  مغازه  یکباب  ازششدانگ  مشاع 
ششدانگ18/74مترمربع.        چهارم – شماره های فرعی از 21 اصلی مزرعه رش
کنه                                                                                                                                                                                                                                             
رای شماره 139260302008005462 – فاطمه صغری بهرامی فرزند اسفندیاربه 
از  مشاع  دودانگ   1199364940 ملی  وشماره  شهرضا   6 حوزه   39 شناسنامه 
متر   91/15 مساحت ششدانگ  به   52 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

مربع. 
رای شماره 139260302008005463 – شعبانعلی حسین احمدی باصری فرزند 
چهاردانگ   5129845986 ملی  وشماره  شهرضا  دو  حوزه   9 شناسنامه  به  قلی 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 91/15 

متر مربع .
رای شماره 139260302008003013– فاطمه عمو هادی شهرضا فرزند عباسعلی 
از  مشاع  دانگ  سه   1199852570 ملی  وشماره  1762 شهرضا  شناسنامه    به 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 498 به مساحت 171/08 متر مربع.
پنجم - شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آبا د

به  اله  فرزندذبیح  طبیبیان  مرتضی   –  139260302008005022 شماره  رای 
از  شناسنامه 19 شهرضا وشماره ملی 1199134074 تمامت 31/44 حبه مشاع 
72 حبه ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 86 به مساحت ششدانگ 

287/23 متر  مربع 
رای شماره 139260302008005023 – لیال پور غالم فرزند حبیب اله به شماره 
شناسنامه 535 شهرضاو وشماره ملی 1199170097 تمامت 40/56 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 86 به مساحت ششدانگ 

287/23 متر مربع .
به  ابراهیم  فرزند  فرجام  مرتضی   –  139260302008004625 شماره  رای 
شناسنامه 780 شهرضا وشماره ملی 1199108774سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 90 به مساحت ششدانگ 205/59 متر 

مربع.
به  ابوالقاسم  فرزند  افشاری  الهه   –  139260302008004627 شماره  رای 
مشاع  دانگ  سه   1199396826 ملی  وشماره  شهرضا   3 حوزه   763 شناسنامه 
از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 90 به مساحت ششدانگ 

205/59 متر مربع.   
به  علی  فرزندمانده  احمدرضاکاظمی    – شماره139260302008005002  رای 
شناسنامه 192 شهرضا وشماره ملی 1199038407  ششدانگ یک باب ساختمان 

مفروزی از پالک 779 به مساحت 158/60 متر مربع .
به  فرزندعزیزاله  بیطرف  سعیدامین   -139260302008004732 شماره  رای 
شناسنامه 1377 شهرضا وشماره ملی 1199100171 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک1590و1588  و127 باقیمانده به مساحت ششدانگ 

329/40 متر مربع.
رای شماره 139260302008004733 – زهرافخار فرزند نوراله به شناسنامه167 
شهرضا وشماره ملی 1199210374  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1590 و1588و127 باقیمانده به مساحت ششدانگ 329/40 متر 

مربع.
پنجم - شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه

به  نجف  فرزند  میرزایی  یار  –علی   139260302008004961 شماره  رای 
شناسنامه1915حوزه قشقایی  شیراز وشماره ملی 2293829499 ششدانگ دو 
باب مغازه وساختمان فوقانی وزیر زمین مفروزی از پالک 58 به مساحت 135 

متر مربع. 
رای شماره 139060302008005335 – غالمرضا صهبا فرزند ایرج به شناسنامه 
64 شهرضا وشماره ملی 1199364215 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

116 به مساحت 137/79 متر مربع.
ششم - -شماره فرعی از 49 اصلی مزرعه منوچهر آباد

شناسنامه  به  حمزه  فرزند  نادری  اکبر   –139260302008004634 شماره  رای 
باب  یک  ششدانگ   1199630251 ملی  وشماره  شهرضا  مرکزی  یک  حوزه   9
از 20000  ازا ء488/39 سهم مشاع  به مساحت 488/39 متر مربع.در  ساختمان 
سهم یک حبه از 84 حبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقایان محمد 

حسن ورحمت اله سلیم فرزندان محمد کریم.
هفتم -شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله اباد

به  شیرمحمد  فرزند  امیری  بهرام   –  139260302008003077 شماره  رای 
شناسنامه 2061 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209542021 چهار دانگ مشاع 
 153/25 مساحت ششدانگ  به   10 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ 

متر مربع.
رای شماره 139260302008003078 – شهال محمودی فرزند رستم به شناسنامه 
24 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209820323 دودانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 10 به مساحت ششدانگ 153/25 متر مربع. 
به  قاسم  فرزند  موسوی  شرافت   –  139260302008005392 شماره  رای   
شناسنامه 3338 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209244268 ششدانگ 

یک باب ساختمان مفروزی از پالک 11 به مساحت 191/95 متر مربع.
به  عبدالحسین   فرزند  مرآتی  محسن   – شماره139260302008004745  رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199223409 ملی  شهرضاوشماره   1470 شناسنامه 

مفروزی از پالک 25 به مساحت 270/42 متر مربع.
به  محمد  دارفرزند  جریده  علیرضا   – شماره139260302008004910  رای 
از  دانگ مشاع  آبادان وشماره ملی1818834081 سه   5 شناسنامه 3046 حوزه 
ششدانگ یک باب ساختمان  مفروزی از پالکهای 61 و1359 و1360 به مساحت 
مشاع  سهم  وچهارم  بیست   – ویک  1سهم  ازاء  مربع.در  متر   271/59 ششدانگ 
الواسطه از طرف ورثه مرحوم حسن  انتقال عادی مع  از 42/38 سهم ششدانگ 

مرتضوی.
زهرا طبیبیان فرزندناصر به شناسنامه  رای شماره 139260302008004911 – 
1170 شهرضا وشماره ملی 1198993911 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان مفروزی از پالک 61 و1359 و1360 به مساحت ششدانگ 271/59 متر 
بیست وچهارم سهم مشاع از 42/38 سهم ششدانگ  مربع.درازاء1 سهم ویک – 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم حسن مرتضوی.
هشتم- شماره های فرعی ازیکصد اصلی مزرعه فیض آباد 

رای شماره 139260302008005901 – ابوالفضل رضایی فرزند خداخواست به 
شناسنامه 105 حوزه 2  سمیرم وشماره ملی 1209849402 چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دوونیم طبقه مفروزی از پالک 1به مساحت ششدانگ 

145/75 متر مربع.
رای شماره 139260302008005900- فاطمه باقری فرزند غالمرضا به شناسنامه 
112 حوزه 2سمیرم وشماره ملی 1209849471 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه  دوونیم طبقه مفروزی از پالک 1به مساحت ششدانگ 145/75 متر مربع

رای شماره 139260302008005638 – سعید شرافت فرزند امان اله به شناسنامه 
253 خرمشهر وشماره ملی 1829081802 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 260 به مساحت ششدانگ 207/67 متر مربع .
رای شماره 139260302008005639 – سهیال رضوان فرزند حسن به شناسنامه 
52 شهرضا وشماره ملی 1199266493 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 260 به مساحت ششدانگ 207/67 متر مربع.
رای شماره  139260302008004661– مهرداد جعفری فرزند بهرام به شناسنامه 
1160حوزه 7 اصفهان  وشماره ملی 1290619859 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 263 به مساحت ششدانگ 167/80 متر مربع.
رای شماره139260302008005025 – سهیال جعفری فرزند اسکندر به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1199859303 ملی  وشماره  قمشه  شهری  یک  حوزه   2435
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 263 به مساحت ششدانگ 167/80 متر 
مربع.در ازاء85 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف مهدی جعفری.
هادی  فرزند  جهانشاهی  عسکر  علی   –139260302008 شماره005018  رای 
 2293814265 ملی  وشماره  شیراز  قشقایی  1937حوزه  شناسنامه  شماره  به 
متر  به مساحت 280  پالک شماره514  از  مفروزی  باب ساختمان  یک  ششدانگ 

مربع.
به  اشکبوس  فرزند  فتحی  علی  حمزه   -139260302008005359 شماره  رای 
از  شناسنامه 48 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209832240 ششدانگ قسمتی 
یک باب خانه مفروزی از پالک 589 به مساحت 88/93 متر مربع که به انضمام 
بانک  رهن  ودر  است  راداده  خانه  باب  یک  تشکیل  جمعا   1087 پالک  از  قسمتی 

مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.
رای شماره 139060302008005360 – حمزه علی فتحی به شناسنامه 48 حوزه 
2 سمیرم وشماره ملی 1209832240 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی 
از پالک 1087 به مساحت 70/20 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 589 
جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است ودررهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان 

شهرضا میباشد.
نهم – شماره های فرعی از یکصد وهفتاد ویک اصلی مزرعه مهدیه 

شناسنامه  به  بهادر  فرزند  اکبری  بهمن   -139260302008004692 شماره  رای 
1087 بروجن وشماره ملی 6299576650 ششدانگ یک باب ساختمان مفروزی از 

پالک 13 به مساحت 248 متر مربع .
رای شماره 139260302008004738– نوروز اکبری فرزند اسکندربه شناسنامه 
ساختمان  باب  یک  6299575239 ششدانگ  ملی  وشماره  بروجن   2 حوزه   946
مفروزی از پالک 14 به مساحت 234 متر مربع.درازاء234سهم مشاع انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف جهانگیرخان دره شوری.
رای شماره 1392602302008003059- آیت اله اکبری فرزند علی به شناسنامه 
52 شهرضا وشماره ملی 1199661831 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

14 به مساحت218/52 متر مربع. 
به  فرزندعلی  اکبری  امراله   –  1392602302008003079 شماره  رای 
شناسنامه2435 حوزه 4 کازرون وشماره ملی 5479538144 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت 213/02 متر مربع. م الف 25 
تاریخ انتشارنوبت اول:93/02/01
تاریخ انتشارنوبت دوم:93/02/15

سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا 



اخبار کوتاهیادداشت

دو ملی پوش به یاران 
اصفهان پیوستند 

سرپرس��ت تیم فوتبال ساحلی یاران  
اصفهان گف��ت: دو بازیکن ملی پوش 
فوتبال ساحلی که پیش از این در تیم 
ملوان بندر انزلی به میدان می رفتند، به 
تیم یاران اصفهان پیوس��تند. احسان 
سلمانی اظهار داشت: شهریار مژده و 
مهران مرشدی زاده، پس از مذاکره با 
این باشگاه و توافق با مسؤوالن قرارداد 
خود را با این باش��گاه ثبت کردند و به 
عضویت تیم یاران اصفهان در آمدند. وی اف��زود: این بازیکنان در فصل 
جاری تیم را همراهی کرده و برای حضور در لیگ برتر با تیم یاران اصفهان 
قرارداد امضا کردند. سرپرس��ت تیم فوتبال یاران اصفهان با بیان این که 
قرارداد بازیکنان به صورت دوس��اله بوده، افزود: این قرارداد بازیکنان دو 
ساله بوده و در فصل دوم بازیکنان به صورت مشروط در تیم می مانند. وی 
تصریح کرد: تیم ما عالقه بسیاری به تیم داری در لیگ برتر دارد و تالش 

می کنیم که در زمینه فوتبال ساحلی گام های جدی برداریم.

باشگاه سپاهان در لیگ برتر واترپلو 
تیم داري مي کند

مه��رزاد خلیلیان مدیرعامل باش��گاه 
سپاهان در نامه ای به محسن رضوانی 
رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 
آمادگی و عزم باشگاه سپاهان به منظور 
تیم داری در رشته واترپلو و حضور در 
رقابت ه��ای لی��گ برتر بزرگس��االن 
باشگاه های ایران را اعالم کرد. گفتني 
است طي س��ال هاي گذش��ته فوالد 
ماهان، نماینده اصفهان در لیگ برتر 
واترپلو بود که این تیم با وجود کسب عناوین قهرماني، به دلیل مشکالت 
مالي از ادامه حضور در لیگ برتر انصراف داد. فصل گذشته و با انحالل تیم 
واترپلوي فوالد ماهان، تیمي متشکل از نوجوانان و جوانان اصفهاني و با 
اسپانسر شخصي در لیگ برتر حضور پیدا کرد که موفق به کسب عنواني 

نشد. 

احمدی: مگر کوچه و بازار است
 که دعوا کنم

دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال سپاهان 
گفت: بعضی ها گفتند من می خواستم 
با دعوا پاسپورتم را از باشگاه سپاهان 
بگیرم که اینطور نیست. مگر کوچه و 
بازار است که من این گونه به اردوی تیم 
ملی ب��روم. رحمان احم��دی پس از 
بازگشت از اردوی تیم ملی در آفریقای 
جنوبی گف��ت: از روزی که من به اردو 
اضافه شدم، تمرینات پرفشار و خوبی را پشت سر گذاشتیم. در این مدت 
چهار بازی دوستانه با تیم هایی برگزار کردیم که واقعا فیزیکی بودند و به 
ما فشار آوردند. به نوعی این مسابقات تدارکاتی، شبیه سازی بازی با نیجریه 
بود. دروازه ب��ان تیم مل��ی فوتبال در واکن��ش به این که ب��ا جر و بحث 
پاسپورتش را از باشگاه سپاهان گرفته اس��ت و به صورت خودجوش به 
اردوی تیم ملی اضافه ش��ده است خاطرنش��ان کرد: اصال چنین چیزی 

نیست و من به صورت خودجوش به آفریقای جنوبی نرفتم. 

شریفی: نکات خیلی مهمی
 از کی روش یاد گرفتیم

مهدی شریفی در بازگشت بازیکنان تیم 
ملی از اردوی آفریق��ای جنوبی اظهار 
داشت: اردوی بسیار خوبی در آفریقای 
جنوبی بود و نکات بس��یار مهمی را از 
سرمربی تیم ملی یاد گرفتیم. تمرینات 
به خوبی انجام شد و من هم تالش خود 
را انجام دادم تا بتوان��م برای تیم ملی 
مفی��د باش��م. وی در خص��وص خط 
خوردن بازیکنان سپاهان در اوایل این اردو خاطرنشان کرد: وقتی این خبر 
را ش��نیدم ناراحت ش��دم، هرچند این حق طبیعی س��رمربی است که 
همانطور که بازیکنان را دعوت می کند آنها را خط بزند، اما خوشحالم که 
در ادامه به تمرینات تیم ملی اضافه ش��دم. وی درب��اره وضعیت خود در 
سپاهان و حضور در این تیم برای فصل آینده گفت: من با سپاهان قرارداد 

دارم و در این تیم می مانم.

اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان 
دختر در فوالدشهر

اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر 
از روز 11 اردیبهش��ت در ورزش��گاه 
ب��زرگ ف��والد ش��هر آغ��از و ت��ا 18 
اردیبهشت ادامه دارد. مهشید صادقی 
س��رمربی تیم ملی والیبال نوجوانان 
دخت��ر با بی��ان ای��ن مطل��ب گفت: 
فدراسیون والیبال کشور، اصفهان را به 
عنوان پایگاه برگ��زاری اردو برای تیم 
های ملی والیبال دختران و بانوان در نظر گرفته است. سرمربی تیم ملی 
والیبال نوجوانان دختر که نایب رییس هیات والیبال اس��تان نیز هست، 
خاطر نشان کرد: شرایط س��نی تیم ملی نوجوانان تغییر کرده و دوسال 
پایین تر شده است، ولی برخالف انتظار که گمان می کردیم با بچه های 
بدون تجربه مواجه شویم، بازیکنان حاضر بسیار سطح خوبی دارند و در 
همین مدت کوتاه که از آغاز تمرینات گذشته، جهش فوق العاده ای در 
بازی والیبال پیدا کرده اند. صادقی با بیان این که این 35 نفر حاضر در اردو 
تیم ملی با برگزاری فراخوان استعداد یابی و نیز برگزاری مسابقات منتخب 
قهرمان کشوری سال گذشته به تیم دعوت شده اند، اضافه کرد: در نهایت 
12 نفر از این جمع 35 نفره برای مسابقات جام ملت های آسیا که مهرماه 
سال جاری در تایلند برگزار می شود، انتخاب خواهند شد. سرمربی تیم 
ملی والیبال نوجوانان دختر در پایان گفت: امکانات و شرایط سالن بسیار 
مناسب است و با همکاری باشگاه ذوب آهن، سالن بسیار خوبی برای انجام 

تمرینات در اختیار تیم ملی قرار گرفته است.

وزارت ورزش قرارداد پیمانکارها را 
منتشر کند

 شفاف سازی درهمه ورزش 
خوب است!

در حالی که وزارت ورزش و جوانان طی ماه های گذشته 
تمرکز خود را بر روی شفاف س��ازی مالی در دو باش��گاه 
استقالل و پرس��پولیس گذاشته اس��ت، انتظار می رود 
این شفاف سازی در همه رشته های ورزشی و همچنین 
پیمانکاران ساخت و تکمیل ورزشگاه های کشور که زیر 
مجموعه وزارت ورزش هستند هم انجام شود. از چندی 
پیش که وزارت ورزش و جوانان با دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس وارد چالش شد و قراردادهای اعضای این دو 
تیم را در رسانه ها منتش��ر کرد، واکنش های زیادی را به 
همراه داش��ت. برخی اهالی فوتبال و ورزش مخالف این 
کار بودند، اما برخی در حمایت از این اقدام بیانیه دادند.

تعدادی از نماین��دگان مجلس از جمله اولین کس��انی 
بودند که با صدور بیانیه ای که البته هیچ اس��می در آن 
قید نش��ده بود، از اقدام وزارت ورزش تقدیر کردند. پس 
از آن برخی از استادان دانشگاه تربیت بدنی که به نوعی 
همکار وزیر ورزش بودند ه��م از این اقدام تقدیر کردند، 
اما بسیاری از عالقه مندان به ورزش اعتقاد دارند که اگر 
قرار است شفاف س��ازی در ورزش صورت بگیرد، نباید 
تنها معطوف به دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس باشد. 
این شاید به نوعی رد گم کردن از مبالغ میلیاردی دیگری 
است که در ورزش هزینه می ش��ود و کمتر کسی سراغ 
آنها می رود. یکی از اتفاقاتی که در سال های گذشته رخ 
داده و البته لطمات جبران ناپذیری را به ورزش زده است، 
وجودپیمانکارانی است که مس��ؤولیت ساخت و تکمیل 
پروژه های ورزش��ی را برعهده داش��ته اند و قراردادهای 
میلیاردی هم با مسؤوالن ورزش امضا کرده اند، اما نه تنها 
پروژه ها به سرانجام نرسیده، بلکه هیچ گاه مسایل مالی 

در این حوزه هم شفاف نشده است.
حال که وزارت ورزش اقدام به ش��فاف س��ازی در حوزه 
 فوتب��ال کرده، بهت��ر اس��ت وارد حوزه ه��ای دیگر هم

 شود. 
قراردادهای زیادی در زیر مجموعه های تحت مدیریت 
وزارت ورزش و جوانان بس��ته می ش��ود که رقم هایش 
بسیار باالتر از رقم دریافتی کل بازیکنان فوتبال است. اگر 
قرار به شفاف سازی است، باید در همه این حوزه ها هم 

شفاف سازی صورت بگیرد.

زاویه

6
برگزاری مسابقات فول كيك بوكسينگ 

پیکارهاي فول کیك بوکسینگ قهرماني استان روز جمعه نوزدهم اردیبهشت برگزار مي شود.ثبت نام و 
وزن کشي شرکت کنندگان، روز پنجشنبه 93/2/18 از ساعت 13 لغایت 17 در باشگاه پاسارگاد انجام 

می شود. مسابقات روز جمعه نوزدهم اردیبهشت از ساعت 8 صبح آغاز خواهد شد. 

مدیرعامل باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان با اش��اره به شایعه 
انعقاد قراردادهای سنگین با برخی بازیکنان سپاهان در فصل 
گذشته گفت: بر خالف ش��ایعات رسانه ها، قرارداد هیچ یك از 
بازیکنان س��پاهان یك میلیارد و چهارصد میلیون نبود و این 
ش��ایعات را به طور کامل تکذیب می کنم. مهرزاد خلیلیان در 
نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی که در مجموعه 
باغ فردوس اصفهان برگزار شد، با اشاره به سال سرنوشت ساز 
93 اظهار داشت: در سال جاری رقابت های جام جهانی در پیش 
است و ما باید کاری کنیم که مش��کالت را به حداقل برسانیم 
و امیدوارم مشکالت فوتبال کش��ور و باشگاه سپاهان برطرف 
شود و ثبات بار دیگر به این باشگاه بازگردد. وی با بیان این که 
رسانه ها باید در حوزه حمایت از باشگاه سپاهان تالش کنند، 
افزود: خبرنگاران بهترین حامیان ما به ش��مار می روند که هر 
لحظه یار و یاور ما بوده و در حوزه های مختلف از باشگاه حمایت 
می کنند و این باشگاه طی 2 سال گذشته زمان بسیاری برای 
ایجاد یك مدیریت استراتژیك زمان گذاشته، اما این طرح هنوز 

اجرا نشده است.
کرانچار یک مربی صاحب سبک به شمار می رود

وی در بخ��ش دیگری از صحبت هایش با اش��اره ب��ه انتخاب 
سرمربی تیم اصفهانی اظهار داش��ت: ما فرصت زیادی در این 
زمینه نداریم، اما بی فرصت هم نیس��تیم و باید قبول کنیم که 

در 2 فصل گذشته ما با یك مربی صاحب سبك کار کردیم که 
در لیگ برتر و جام حذفی ب��رای ما قهرمانی به ارمغان آورده و 
چندین بازیکن جوان به تیم ما معرف��ی کرد.خلیلیان با بیان 
این که برخی مشکالت سبب ش��د که این تیم در فصل جاری 
موفق ظاهر نشود، افزود: ما در ابتدای فصل چند بازیکن خود 
را از دست دادیم و مشکالتی به وجود آمد که سبب شد نتوانیم 
آن را جبران کنیم و با اختالف یك گل، س��همیه آس��یایی را 
کس��ب نکنیم، اما س��رمربی در حال حاضر به ای��ن چالش ها 

پاسخ می دهد.
در انتخاب سرمربی با مطالعه پیش می رویم

وی افزود: ما 2 جلس��ه 4 س��اعته با ش��خص کرانچار برگزار 
کرده ایم و هیات مدیره در این زمینه 10 ساعت وقت گذاشته 
و ت��الش می کنیم که در ای��ن زمینه با مطالعه بیش��تری گام 
برداریم تا بهترین انتخاب را داش��ته باشیم. مدیرعامل باشگاه 
سپاهان اصفهان با بیان این که باشگاه ما به جهانگیری مدیون 
است، اظهار داشت: باید بگویم که نطقه عطف سپاهان، الحاق 
این باش��گاه به فوالد مبارکه بود که با عنایت جهانگیری، وزیر 
صنایع وقت صورت گرفت و در حال حاضر نیز باید این مساله را 
مورد توجه قرار دهیم که با هیچ کس دشمنی نداشته و رقبای 
خوبی داریم که باید در کنار آنها پ��رواز کنیم و اعالم می کنم 
که با باشگاهی درگیری نداشته و دست دوستی به سوی همه 

دراز می کنیم.
وی با اشاره به مشکالت فوتبال کشور ادامه داد: در حال حاضر 
فوتبال و رقم قرارداد بازیکنان این رش��ته ورزش��ی با س��ایر 
رشته ها متفاوت است، اما شفاف نبودن در قراردادها مشکلی 

بوده که شرایط نابهنجاری را در فوتبال به وجود آورده است.
نقش جهان، پاشنه آشیل مشکالت اصفهان

خلیلیان با بیان این که ما باید از مدی��ران و مربیاین اصفهانی 
خود حراس��ت کنیم، تصریح کرد: حضور مدیران قوی، نقطه 
قوت ما به شمار می رود و ما در زمینه سخت افزاری مشکالت 
بس��یاری داریم و ورزش��گاه نقش جهان، پاشنه آش��یل ما به 

ش��مار می رود. متاسفانه 
از س��ال 82 که من رفتم 
و نقش جه��ان را تحویل 
دادم، تحوالت زیادی در 
ورزشگاه نقش  جهان رخ 
داده، ام��ا هنوز س��اخته 
نش��ده و ما بای��د از همه 
اس��تفاده  ظرفیت ه��ا 
کنی��م که این ورزش��گاه 
س��اخته ش��ود. در حال 
حاض��ر نی��ز تالش های 
بس��یاری صورت بگیرد و 
باید بازدیدی از آن انجام 
دهیم و ببینیم که شرایط 
این ورزشگاه چگونه است 
تا در صورت��ی که ممکن 
باشد، در همین فاز آن را 

نگه داری��م  و از آن اس��تفاده کنیم. وی افزود: این ورزش��گاه 
نزدیك به 30 میلیارد تومان بودجه برای ساخت خود نیاز دارد 
و روی دست مانده و فوالد نیز سال گذشته 7 میلیارد تومان به 
این ورزشگاه کمك کرد، اما هنوز مشخص نیست که شرایط آن 
چگونه می شود. مدیرعامل سپاهان با اشاره به مشکالت مالی 
باشگاهش گفت: از سال 88 تا 91، قرض های باشگاه پرداخت 
نشده بود و ما 13 میلیارد تومان بدهی پرداخت نشده داشتیم 
و این مشکالت سبب شد که ساختمان شیخ صدوق باشگاه به 
فروش برسد. بنابراین فعال قولی درباره پاداش بازیکنان کاراته 
خود نمی دهیم. وی درباره پدیده لیدرساالری در فوتبال بیان 
داشت: ما باید در این زمینه بررسی های الزم را صورت دهیم و 
باشگاه نیز باید برای پیشبرد اهداف فرهنگی در فوتبال تالش 
کند. بنابراین قرار اس��ت در 2 هفته آینده اتفاقات بسیاری در 
این زمینه صورت می گیرد. وی درباره بحث جعل کارت پایان 
خدم��ت بازیکنان فوالد بیان داش��ت: این مس��اله هنوز ثابت 
نشده، اما جعل در همه جا محکوم است و چون مدرکی نداریم، 
درباره آن اظهار نظری نمی کنیم، اما اگر صحت داشته باشد، 

پیگیری می کنیم.

پدیده لیدرساالری در فوتبال  ایران

نقش جهان، پاشنه آشيل مشکالت ورزش 
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درخواست کمک 
کی روش از» گراوا« 

گلزنی جهانبخش به 
آژاکس در آمستردام 

سایت »پریمرافوتبال« اسپانیا در گزارشی درباره تیم های حاضر در رقابت های 
جام جهانی 2014 برزیل، اشاره ای هم به تیم ملی ایران داشته و ادعا کرده که 
این تیم برای افزایش ش��انس موفقیت خود در این رقابت ها از خواکیم گراوا 
رییس باش��گاه کورینتیانس درخواست کمك کرده اس��ت و او هم پذیرفته 
برخی از کارمندان خ��ود را بدون دریافت هیچ هزین��ه ای در اختیار تیم ملی 

ایران قرار دهد.
این سایت در ادامه مدعی شده که کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران 
از ادو گاسپار، هافبك برزیلی پیش��ین تیم فوتبال آرسنال که اکنون هدایت 
کورینتیانس را بر عهده دارد، خواسته او را در جام جهانی 2014 کمك کند. در 
دوره ای که کی روش به عنوان دستیار سرالکس فرگوسن در منچستریونایتد 

کار می کرد، ادو برای آرسنال توپ می زد.
تیم ملی ایران در ج��ام جهانی 2014 برزیل در گ��روه F باید با تیم های ملی 

آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین، بازی کند.

علیرض��ا جهانبخ��ش با 2 گل��ی ک��ه در هفت��ه پایان��ی اردوی وی��ژه برای 
اِن ای س��ی نایمخ��ن مقاب��ل آژاک��س ب��ه ثم��ر رس��اند باع��ث تس��اوی 
 2 ب��ر 2 ب��ازی ش��د و تیم��ش را از س��قوط مس��تقیم ب��ه دس��ته پایین تر

 نجات داد.
جهانبخش پس از این بازی گفت: نتیجه ای ک��ه در بازی با آژاکس رقم خورد 
واقعا عالی بود و ما در نیمه دوم خیلی عالی بازی کردیم. چون می دانستیم به 
یك امتیاز این بازی نیاز داریم. مهاجم 21 س��اله نایمخن در خصوص گلزنی 
خودش در این دیدار اظهار داش��ت: گلزنی مقابل آژاکس آن هم در آمستردام 

واقعا شگفت انگیز است. امیدواریم این روند را ادامه بدهم .
من بابت ای��ن دو گلی که ب��ه ثمر رس��اندم، خیلی خوش��حالم چون خیلی 
جوانم، ول��ی با ای��ن وج��ود این خوش��حالی ب��رای یک��ی دو روز اس��ت و 
 پس از آن به دس��ت فراموش��ی س��پرده می ش��ود و روی بازی بعدی تمرکز 

می کنم.

دژاگه فوالم سقوط کرد 
 تی��م ف��والم ب��ا قب��ول شکس��ت 4 ب��ر ی��ك مقابل

 استوک سیتی به دسته پایین تر سقوط کرد. فوالمی ها 
در هفته سی و ششم رقابت های لیگ برتر انگلیس به 

مصاف استوک سیتی رفتند.

درگیری در جام حذفی ایتالیا 
سه هوادار فوتبال و یك افسر پلیس در جریان درگیری در رم پیش 
از آغاز دیدار تیم های فیورنتینا و ناپولی، زخمی شدند. تیم ناپولی 
موفق شد در دیدار با فیورنتینا با نتیجه 3 بر یك برنده شود و جام 

قهرمانی جام حذفی فوتبال ایتالیا را باالی سر ببرد.

شمشیربازی ایران در جهان دوازدهم شد
 تیم ملی اسلحه سابر شمشیربازی کش��وررمان با دو پله صعود، در رده دوازدهم

 رده بندی جهانی ایستاد. تیم ملی اسلحه سابر ایران که در رقابت های جهانی خود 
طی ماه های گذشته عملکرد خوبی را داشته است، توانست صعود دو پله ای در 

رنکینگ فدراسیون جهانی داشته باشد.

در سال جاری 
رقابت های جام جهانی 
در پیش است و ما باید 

کاری کنیم که مشکالت 
را به حداقل برسانیم 
و امیدوارم مشکالت 

فوتبال کشور و باشگاه 
سپاهان برطرف شود

ایران در انتظار اطالع رساني فدراسیون جهاني است

رالي پاریس- دوبي کنسل شد
رحیمی زاده: ما اصفهانی ها طاقت قهرمان نشدن نداریم

فقط برای فوتبال همیشه پول هست
در حالي که قرار بود یك مرحله از مسابقات رالي پاریس- دوبي 

در ایران برگزار شود، برگزاري این رالي بدون سر و صدا لغو شد.
آخرین روزهاي بهمن ماه 92 ب��ود که خبر برگزاري یك مرحله 
از مس��ابقات رالي پاریس- دوبي در ایران در صدر اخبار ورزشي 
کشور قرار گرفت. این رالي قرار بود از پاریس آغاز شود و در دوبي 
به پایان برسد و طي هماهنگي هایي که فدراسیون اتومبیل راني 
با فدراسیون جهاني این رشته داشت، مقرر شد تا مرحله ماقبل 

پایاني این رالي اردیبهشت ماه در ایران برگزار شود.
در همان جلس��ات هماهنگ��ي قرار بر این ش��د تا 
شهرهاي تبریز، تهران، اصفهان، شیراز و بندرعباس 
در مس��یر این رالي قرار بگیرند و از بهمن ماه سال 

گذشته، عالقه مندان به رشته پرهیجان اتومبیل راني 
در انتظ��ار ورود خودروها به ای��ران و دیدن از این 

مسابقه بودند.
اما گویا برگزاري این رالي کنسل شده 
اس��ت و فدراس��یون اتومبیل راني نیز 
 هیچ خبري در این رابطه منتشر نکرده

 است.
غالمرض��ا مصدقی��ان سرپرس��ت هیات 
اتومبی��ل راني و موتورس��واري اس��تان 

اصفهان با اعالم این خبر گفت: این مسابقات 
لغو شده و 
از  خبري 

برگزاري آن نیست.
وي در پاسخ به این سوال که آیا رالي پاریس- دوبي در مجموع 
لغو ش��ده و یا فقط مرحله اي که قرار بوده در ایران برگزار شود 
کنسل شده اس��ت، گفت: کال این رالي کنسل ش��ده است و ما 
براي مشخص شدن ش��رایط برگزاري آن، منتظر اطالع رساني 

فدراسیون هستیم.
سرپرست هیات اتومبیل راني و موتورس��واري استان اصفهان 
از برگزاري رالي بزرگ خاورمیانه خبر داد و افزود: به جاي رالي 
پاریس- دوبي، قرار است رالي خاورمیانه برگزار شود که در حال 
حاضر در مرحله نقشه کشي و طراحي قرار دارد و براي مشخص 
شدن شرایط میزباني، باز هم در انتظار 
خبر فدراسیون 

هستیم.

سرمربی سابق تیم هندبال سپاهان گفت: ما اصفهانی ها طاقت 
قهرمان نش��دن نداریم و این به سیاست های باشگاه برمی گردد 
که می خواهند تیمی در حد قهرمانی ببندند یا قصد برنامه ریزی 

بلندمدت دارند.
مجید رحیمی زاده در خصوص احیای تیم هندبال سپاهان اظهار 
داش��ت: این خبر را در مدت اخیر به صورت جس��ته و گریخته 
شنیده بودیم و اگر باشگاه سپاهان قصد تیم داری داشته باشد، 
برای هندبال اصفهان با توجه به این که بیشتر بازیکنان اصفهانی 
در حال حاض��ر در خارج از اصفهان بازی می کنند، خبر بس��یار 

خوبی است.
وی ادامه داد: می توانم بگویم اگر اصفهان 
بخواه��د 3 تا 4 تی��م هم در لی��گ برتر 

ش��رکت دهد، جوانان مستعد فراوانی 
در اصفه��ان هس��تند. واقعا حیف 
بود که س��ال قبل در لیگ نبودیم 
و ان ش��ااهلل دکتر خلیلیان با منش 

و سوابق ورزشی خود مثل مدیرکلی 
تربیت بدنی اصفهان، بتوانند این تیم 

را به نحو احسن احیا کنند.
رحیمی زاده در پاس��خ به این سوال که 
شرایط این تیم چگونه باید باشد تا بتواند 
مانند گذشته مدعی ش��ود و با تیم های 
قدرتمند دیگر رقابت کن��د گفت: این 

موضوع به سیاست های باشگاه سپاهان برمی گردد و باید دید خود 
هیات مدیره در این مورد چه تصمیمی گرفته اند. آیا می خواهند 
مانند س��ال 71-72 با یك تیم جوان در لیگ برتر شرکت کنند 
یا خیر. خود من آن زمان 17 س��ال داش��تم و ب��ا آن تیم، 2، 3 
س��ال خودمان را در لیگ نگه داشتیم و همیش��ه در میانه های 
جدول بودیم تا این که بعد از سال س��وم، به مدت 10-15 سال 
قهرمان ایران ش��دیم که حاصل برنامه ریزی بلندمدت روی آن 

سرمایه ها بود. 
حاال باید دید مس��ؤوالن س��پاهان می خواهند 
تیمش��ان مانن��د گذش��ته مدع��ی باش��د 
 ی��ا ای��ن ک��ه برنام��ه بلندم��دت

 دارند.
بازیک��ن و س��رمربی س��ابق 
س��پاهان ادامه داد: البته ما 
اصفهانی ها طاقت قهرمان 
نشدن و مقام نیاوردن را 
نداریم؛ به ه��ر حال هم 
برنامه ری��زی بلندمدت 
و ه��م س��اختن تیمی 
که از ابتدا مدعی باش��د 
و  اس��ت  امکان پذی��ر 
بای��د دید تصمی��م نهایی 
مسؤوالن باشگاه سپاهان چیست.
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مفاد آراء 

شماره 103/93/8/58-“آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره8726 هیات :آقای امیر حسین یزدان بخت فرزندنعمت اله  شماره شناسنامه 
9935 و خانم ملیحه بی غم بیدگلی فرزند رمضان به شماره 1250012376)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت97/25مترمربع پالک 5فرعی مجزي شده  از 
آران  ثبتی  اماکن بخش3 حوزه  در  واقع  از    713  اصلی  مشاعات و1و 2و 3فرعی 

وبیدگل  

2ـ رای شماره8575 هیات :آقای علی کثیری بید هندی فرزندحبیب اله بشماره شناسنامه 
1 و خانم فاطمه خاکسار آرانی فرزند غالمحسین  به شماره شناسنامه 53 )بالمناصفه( 
13فرعی  شماره  پالک  292/95مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 
مفروزومجزی شده از 5فرعی از 1155 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل  
3- رای شماره 8520هیات:اقای حسن دهقانی آرانی  فرزندعلی اکبربشماره شناسنامه 
شناسنامه  شماره  به  اله  فرزندحبیب  آراني   آبادی  عبداله  زینب  وخانم   10604
350)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 109/80مترمربع پالک4فرعي 
حوزه   3 بخش  دراماکن  واقع  اصلی   1346 شماره  از  2و3فرعی  شده  مفروزومجزي 

ثبتی آران وبیدگل

4ـ رای شماره 8800 هیات :آقای عزیزاله رهیده  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 332  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 343/50مترمربع پالک 14مفروزومجزی شده 
از1 الی 13فرعی ازشماره  2247اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

5- رای شماره   7468هیات آقاي علیرضا سالمی آرانی فرزند احمد آقا شماره شناسنامه 
94 وخانم طاهره رضائی مطلق آرانی فرزندعلی به شناسنامه 391 )بالمناصفه( در شش 
شده  مفروزومجزی  فرعی   2054 پالک  143مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 

از2638 اصلی دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

حسین  فرزندمحمد  آرانی  محمدی   حاجی  قاسم  :آقای  8991هیات  شماره   رای  6ـ 
اله به شماره  بشماره شناسنامه10038  و خانم  رقیه عسگرزاده  آرانی فرزند ذبیح 
شناسنامه 11639 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 127/75مترمربع 
پالک 2053فرعی مجزي شده  از 2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل

بشماره  علی  مانده  فرزند  آرانی   عبدالقدیری  :اقای حسن  رای شماره 8810هیات  7ـ 
شناسنامه 2536 و مانده علی عبدالغدیری فرزند عباس شناسنامه 259)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 202/5مترمربع پالک 2052فرعی مفروزومجزی 

شده از2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره 8718هیات :آقای حسن خاکسار آرانی فرزندعلی بشماره شناسنامه 207 
و آقای علی اکبر خاکسار  آرانی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 78)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 250/75مترمربع پالک 2051فرعی مفروزو مجزی 
شده  از 2638اصلی واقع دراحمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه ازآقای ماشاهلل اکرمیان )مالک رسمی(

بشماره  حسن  فرزند   انارکی  علی  محمد  :آقاي  8805هیات  شماره  رای  9ـ 
شناسنامه  شماره  به  آقا  احمد  فرزند  آرانی  سالمی  سلیمه  خانم  و   1122 شناسنامه 
مساحت130/50مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  1250079640)بالمناصفه(در 
ثبتی  آباد بخش 3 حوزه  احمد  از 2638اصلی واقع در  پالک2050 فرعی مجزی شده 

آران وبیدگل.
10ـ رای شماره  8734هیات :آقای  حامد سعدآبادی  فرزندعلی محمدبه شماره شناسنامه 
343 وخانم زینب قدیریان آرانی فرزند رمضانعلی شناسنامه 224)بالمناصفه(در شش 
به مساحت  186/15مترمربع پالک 2049 فرعی   مفروزومجزی   باب خانه  دانگ یک 
شده از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.خریداری عادی 

مع الواسطه ازآقای حسن اکرمیان )مالک رسمی(

اله بشماره  آرانی فرزند رحمت  باغبان زاذه  :آقای محمد  11-رای شماره 8156هیات 
شناسنامه 273 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 90/20مترمربع پالک2048فرعی 

مجزی شده از 2638 اصلی واقع احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

فرزندرضابشماره  آرانی  جمالی  حاجی  سعید  :آقای  شماره8819هیات  12-رای 
شناسنامه 363 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 97مترمربع پالک 2047 فرعی  

مجزی شده از2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 8813 هیات :آقای احمد خانی  فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه  
2165در شش دانگ یک باب خانه به مساحت354/75مترمربع پالک 2046 فرعی  مجزی 
شده از  2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.خریداری عادی 

ازآقای حسن عرفانیان )مالک رسمی(
14- رای شماره  8514 هیات :اقاي حسینعلی دالوریان آرانی  فرزندعلی محمد بشماره 
پالک  140/60مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   124 شناسنامه  
شماره2045فرعی مجزی شره از  2638 اصلی واقع در احمدآباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  آهنج  حسینعلی  :اقای  هیات   8781 شماره  رای   -15
6484و خانم ربابه خوش بخت آرانی فرزند مندعلی به شناسنامه 85)بالمناصفه(  در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 174مترمربع پالک شماره 2056فرعی مجزی شده 
ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع  از 2638اصلی واقع دراحمدآبادبخش 3 حوزه 

الواسطه ازآقای احمدمالنژاد )مالک رسمی(
16-رای شماره8780هیات :آقای مهدی آهنج  فرزندحسینعلی بشماره شناسنامه 755 و 
خانم نسرین الهام نیافرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 1250137373 )بالمناصفه (
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 154/50مترمربع پالک 2055 فرعی  مجزی شده 
از فرعی 2638 اصلی واقع دراحمدآبادبخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه ازآقای احمدمالنژاد)مالک رسمی(

17- رای شماره 9001 هیات :آقای عباسعلی رحیمی  فرزند محمد بشماره شناسنامه  
4598در شش دانگ یک باب خانه به مساحت112/50مترمربع پالک 379 فرعی  مجزی 

شده از 43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره  8996 هیات :اقاي امیر حسین شکراِییان فرزند امراله بشماره شناسنامه  
11 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 180مترمربع  پالک شماره378فرعی مجزی 

شره از  43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباذ  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  محمد  فرزند  آبادی  نوش  تقدیری  مسلم  :اقای  هیات   8796 رای شماره   -19
شناسنامه  119 وخانم فاطمه رنگینی نوش آبادی فرزند رضا شناسنامه 22)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  208/15مترمربع پالک شماره 732فرعی مجزی 
شده از106 فرعی از 41 اصلی واقع درحسن آباد نوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل

20- رای شماره 8568هیات :اقای جواد فینی بیدگلی  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 

144در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  135/45مترمربع پالک شماره 2054فرعی 

مجزی شده از147فرعی از 3 اصلی واقع درمعین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
به  فرزندعباس  بیدگلی   زارع  رزاقی  ابوالفضل  :آقای   8721هیات  شماره   رای  21ـ 
بیدگلی فرزند احمد علی شناسنامه  شماره شناسنامه 7017وخانم فاطمه عبدالمجیدی 
11252)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  173/20مترمربع پالک 2053 
فرعی   مفروزومجزی  شده از 3اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
بشماره  یداله  فرزند  بیدگلی  کار  کشت  عبداله  :آقای  8790هیات  شماره  22-رای 
شناسنامه 6952 خانم اکرم دخیل بیدگلی فرزند علی شناسنامه 159)بالمناصفه(شش 

 3 از  شده  مجزی  پالک2052فرعی  245/25مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 
اصلی واقع معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازیداهلل 

کشتکار)مالک رسمی(

بشماره  اله  فرزندحبیب  آرانی    جوادکویری  محمد  :آقای  23-رای شماره8510هیات 
شناسنامه 1781 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 90مترمربع پالک 941 فرعی  
مجزی شده از340 فرعی از 2645 اصلی واقع دروشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  حسن  فرزند  آبادی  عابدین  عباس  :آقای  هیات   8724 شماره  رای   -24
فرزنذ عباس شناسنامه 134)بالمناصفه(در شش  شناسنامه342 و خانم زهرا عظیمی 
از   شده  مجزی  940فرعی   پالک  مساحت178/49مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ 

343فرعی   از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
25- رای شماره  8793 هیات :اقاي رمضان علی اکبرزاده  فرزند محمدحسین بشماره 
شناسنامه  1753 و خانم محترم اشجعی آرانی فرزند یداله شناسنامه 1782)بالمناصفه(  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 300مترمربع  پالک شماره939فرعی مجزی 

شده از 343  از2645 اصلی واقع در وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
26- رای شماره 8988 هیات :خانم منیر درزی فرزند حسین بشماره شناسنامه 96 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 86/90مترمربع پالک شماره 27فرعی مجزی شده 

از 2فرعی از252  اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
27-رای شماره8989هیات :آقای حسینعلی معین آبادی  فرزندعلی بشماره شناسنامه 
شماره  به  ماشااله  فرزند  جوشقانی  بیدگلی  زهرا  خانم  (و  به4/5دانگ  366)نسبت 
شناسنامه278 )نسبت به1/5 (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 192/25مترمربع 
پالک 32 فرعی  مجزی شده از5 فرعی 293 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
28- رای شماره 8812 هیات :آقای سید محسن حسینی بیدگلی  فرزند میراحمد بشماره 
شناسنامه  -در شش دانگ یک باب خانه به مساحت51مترمربع پالک 42 فرعی  مجزی 

شده از 1 فرعی از 286اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
29- رای شماره  9000 هیات :اقاي سید حسین بنائی نوش آبادی فرزند سید علی اکبر  
بشماره شناسنامه  5462 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 118مترمربع  پالک 
شماره381فرعی مجزی شره از  43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباذ  بخش 4 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل

30- رای شماره 8999 هیات :اقای محمد حسین احتیاجی نوش آبادی فرزند غالمرضا 
پالک  170مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   - شناسنامه   بشماره 
4 حوزه  آبادبخش  آبادنوش  درغیاث  واقع  از43اصلی  مجزی شده  380فرعی  شماره 

ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول93/1/30تاریخ انتشار نوبت دوم93/2/15                              

 رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل   عباس عباس زادگان

مفاد آرا نوبت دوم 
قانون نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  103/93/22/58“آگهی  شماره    

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”
 برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد

 سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان

 محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور

اشخاص که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در   اطالع عموم 

تاریخ از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور   نسبت 

 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل

 تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 1ـ رای شماره8142هیات :آقای احمد علی حسن زاده اف آرانی فرزندعباسعلی شماره

فرزند مسلم شناسنامه 9865)بالمناصفه(در پناهیده   شناسنامه 10346  و خانم زهرا 

از شده   مجزي  1239فرعی  پالک  مساحت172مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ   شش 

  235از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره فرزندغالمحسین  آرانی  قنائی  علی  محمد  :آقای  هیات  شماره8166  رای   2ـ 

 شناسنامه 374 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 214/50مترمربع پالک شماره

 1238فرعی مفروزومجزی شده از 235فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش

  3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره جعفر  فرزندمحمد  آرانی   صالحیان  عباس  8176هیات:اقای  شماره  رای   -3 

 شناسنامه 312 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 182/75مترمربع پالک1240فرعي

 مفروزومجزي شده 140فرعی از شماره 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه

ثبتی آران وبیدگل
 4ـ رای شماره 7556 هیات :خانم فاطمه ناصر آرانی  فرزند حسن  بشماره شناسنامه 124

 )نسبت به4دانگ(وخانم شمسی جوبیان فرزند صادق شناسنامه 91)نسبت به2دانگ( در

 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 167/75مترمربع پالک 1241مفروزومجزی شده از

280فرعی ازشماره  2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

 5- رای شماره   8169هیات: آقاي وحید بوجار آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه

  1250138426 وخانم مرجان مرشدی  آرانی فرزندغالمعلی  به شناسنامه6190000967

 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 68/20مترمربع پالک 1242 فرعی

 مفروزومجزی شده از376فرعی از2640 اصلی در آراندشت آران بخش 3 حوزه ثبتی

 آران وبیدگل خریداری عادی ازرضابوجارآرانی وصغری لقب دوست آرانی )مالکین

رسمی (
بشماره فرزندعباس  آرانی  خدامیان  محمد  :آقای  8224هیات  شماره   رای   6ـ 

شناسنامه شماره  به  اله  سیف  فرزند  آرانی  شائی  زهرا   خانم   و   شناسنامه9210  

پالک 190/85مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   10327 

 2026فرعی مجزي شده  از 2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران

وبیدگل خریداری عادی ازاحمدمالنژاد)مالک رسمی (
 7ـ رای شماره 8229هیات :اقای مسعود آفتابی آرانی  فرزند علی بشماره شناسنامه

 187 و خانم طیبه حسینی پورآرانی فرزند عباس شناسنامه 204)بالمناصفه(در شش

 دانگ یک باب خانه به مساحت 126/25مترمربع پالک 2027فرعی مفروزومجزی شده

از2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
 8ـ رای شماره 8139هیات :آقای احمد قنائی آرانی فرزندغالمحسین بشماره شناسنامه

 262 و خانم کبری بوجارآرانی فرزند عباس به شماره شناسنامه 402)بالمناصفه(در

 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 130/45مترمربع پالک 2028فرعی مفروزو مجزی
شده  از 2638اصلی واقع دراحمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره حسین  فرزند   آرانی  دالوریان  محسن  :آقاي  8159هیات  شماره  رای   9ـ 

 شناسنامه 11597 و خانم زینب عبدالقدیری آرانی فرزند مانده علی به شماره شناسنامه

 1296 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت162مترمربع پالک2029 فرعی

مجزی شده از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
 10ـ رای شماره  8132هیات :آقای  شمس اله حیدری سرتختی  فرزندغالمرضاشماره

361)بالمناصفه(در شناسنامه  احمد  فرزند  آرانی  فائضی  فاطمه  60وخانم   شناسنامه 

  شش دانگ یک باب خانه به مساحت  120مترمربع پالک 2030 فرعی مفروزومجزی

شده از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره میرزا  فرزند  آرانی  میرزازاده  اله  رحمت  :آقای  1631هیات  شماره   11-رای 

 شناسنامه 7671 و خانم فاطمه شافعی آرانی فرزند آقا شناسنامه 345 )بالمناصفه(شش

 دانگ یک باب خانه به مساحت 132/70مترمربع پالک2031فرعی مجزی شده از 2638

اصلی واقع احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره اله  رحمت  فرزند  آرانی   میرزازاذه  علی  :آقای  شماره8227هیات   12-رای 

 شناسنامه 375  وخانم مهین وردست آرانی فرزند حسن شناسنامه 87)بالمناصفه( در

 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 119/57مترمربع پالک 2032 فرعی  مجزی شده

از2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
فرزند رمضانعلی بشماره آرانی    بتولی  :آقای حسین  هیات  رای شماره 8223   -13 

شناسنامه 281  و خانم فاطمه خلیق آرانی فرزند یوسف شناسنامه 123)بالمناصفه(

 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت176/50مترمربع پالک 7484 فرعی مجزی شده

ثبتی حوزه   3 بخش  آباد  مسعود  در  واقع  2637اصلی  از  1000فرعی  989و990و   از 

آران وبیدگل.
بشماره فرزندرمضانعلی  زاده    شبانی  حسن  :اقاي  هیات   8118 شماره   رای   -14 

 شناسنامه  8952  و خانم زهره ساالری آرانی  فرزند علی  شناسنامه 77)بالمناصفه(در

 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 185/45مترمربع  پالک شماره2025فرعی مجزی

شره از  2638 اصلی واقع در احمدآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره فرزندمهدی  بیدگلی  زاره  حسن  حسین  :اقای  هیات   8124 شماره  رای   -15 

شناسنامه به  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  اصیلیان  الهام  خانم  9066و   شناسنامه 

 470)بالمناصفه(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 130/57مترمربع پالک شماره

 2049فرعی مجزی شده از 3اصلی واقع درمعین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

خریداری عادی ازعلی مینایی بیدگلی )مالک رسمی(
16-رای شماره8230هیات :آقای مهدی قلیائی بیدگلی فرزندحسین بشماره شناسنامه 
9034در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 137/50مترمربع پالک 17فرعی مجزی 
شده از5 و7و8 فرعی وقسمتی از مشاعات از 1149 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  اصغر  فرزند  منفرد   محمدی  مهدی  :آقای  هیات   8257 شماره  رای   -17
شناسنامه   5981در شش دانگ یک باب خانه به مساحت109مترمربع پالک 726 فرعی  

مجزی شده از 116فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش
منفرد)مالک ازاصغرمحمدی  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد    

رسمی(
بشماره عباس    فرزند  منفرد   محمدی  اصغر  :اقاي  هیات   8249 شماره   رای   -18 

پالک 36/75مترمربع   مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  شش  در   80  شناسنامه  

 شماره727فرعی مجزی شره از 116 فرعی از41 اصلی واقع در حسن  آباد نوش آباد

 بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل

فرزندعباس آبادی  نوش  منفرد  محمدی  اصغر  :اقای  هیات   8251 شماره  رای   -19 

فرزند آبادی  نوش  شریفی  فاطمه  دانگ(وخانم   4 به  )نسبت   80 شناسنامه    بشماره 

مساحت به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  دانگ(در   2 به  75)نسبت  شناسنامه  اکبر     علی 

از 41 اصلی واقع از116 فرعی   252/75مترمربع پالک شماره 728فرعی مجزی شده 

درحسن آباد نوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند

مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ  انتشار نوبت اول93/1/30 تاریخ انتشار نوبت دوم93/2/15                              

  رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل     عباس عباس زادگان

مفاد آرا
 موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی”

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1ـ رای شماره8134هیات :آقای جواد کشت کار بیدگلی   فرزندحسین شماره شناسنامه 
8126  و خانم زهرا باغبان زاده آرانی فرزند علی اکبر شناسنامه 113)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت160/26مترمربع پالک 1260فرعی مجزي شده  از 

137 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره8518 هیات :آقای حسین باغبان زاده آرانی فرزندحسن بشماره شناسنامه 
36و خانم حورا اسمعیل بیکی آرانی فرزند ماشااله شناسنامه 215  )بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 158/80مترمربع پالک شماره 2072فرعی مفروزومجزی 
شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

از عبداهلل خان اکرمیان )مالک رسمی( 
3- رای شماره 8515هیات:اقای حسین باغبان زاده آرانی  فرزندحسن بشماره شناسنامه 
36 و  خانم حورا اسمعیل بیکی آرانی فرزند ماشااله شناسنامه 215)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 96/10مترمربع پالک2073فرعي مفروزومجزي شده  از 
شماره 2638 اصلی واقع دراحمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

ازعبداهلل خان اکرمیان )مالک رسمی(
4ـ رای شماره 9370  هیات :آقای سیدرضالحمی بیدگلی فرزندآقاحسین به شماره شناسنامه 
70 واعظم حالجی بیدگلی فرزنداسمعیل به شماره شناسنامه 709 )بالمناصفه(درشش دانگ 
یکبابخانه به مساحت 246/15 مترمربع به شماره پالک 2060 فرعی از3 اصلی واقع درمعین 
آبادبیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازورثه عیسی اربابی 

)مالک رسمی(
بیدگلی  فرزند مسلم شماره شناسنامه 214  5- رای شماره   9364هیات اسماعیل یونسی 
وخانم فاطمه سلمانی بیدگلی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 142)بالمناصفه( در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 168مترمربع پالک 117 فرعی مفروزومجزی شده از7فرعی از112 

اصلی دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  اله  فرزندسیف  آرانی  بخت  نیک  محمد  آقای   : 8993هیات  شماره   رای  6ـ 
17فرعی  پالک  مساحت80/05مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه10553 
مجزي شده  از 14 وقسمتی از مشاعات  فرعی از 1372 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 8820هیات : خانم مریم سرکار آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 11843 
از  به مساحت 81مترمربع پالک 16فرعی مفروزومجزی شده  باب خانه  دانگ یک  در شش 
14وقسمتی از مشاعات فرعی از 1372اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

8ـ رای شماره 9060هیات :آقای مهدی بابائی پور بیدگلی فرزندحشمت اله  بشماره شناسنامه 
157و خانم سمانه توحیدیان  آرانی فرزند فخراله به شماره شناسنامه 2005)بالمناصفه(در 
از  مفروزو مجزی شده   به مساحت 240مترمربع پالک 12فرعی  باب خانه  دانگ یک  شش 
آران  ثبتی  از 796 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه  از مشاعات  1و2و11 فرعی وقسمتی 

وبیدگل
شناسنامه  ناصربشماره  فرزند  بیدگلی  مسکینی  جواد  :آقاي  9036هیات  شماره  رای  9ـ 
بیدگلی فرزند غالمرضا  به شماره شناسنامه 289  149 و خانم معصومه عسگری کویری 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 99/15مترمربع پالک2059 فرعی مجزی 

شده از  3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

10ـ رای شماره  8730هیات :آقای  رمضانعلی پنجی بیدگلی  فرزندمختار شماره شناسنامه 
108وخانم زهرا نوروز زاده بیدگلی  فرزندماشااله  شناسنامه 429)بالمناصفه(در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت  120/83مترمربع پالک 2058فرعی مفروزومجزی  شده از  3اصلی 
واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه 

ازورثه عیسی اربابی وعلی مینایی )مالک رسمی(

11-رای شماره 9054هیات :آقای مهدی صاف الهی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 
270و خانم شیرین سادات سیدی تبار  فرزندسید ماشااله شناسنامه 66 )بالمناصفه(

شش دانگ یک باب خانه به مساحت 136/60مترمربع پالک2057فرعی مجزی شده از 
94 فرعی از 3اصلی واقع معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی از عباس بهمنی )مالک رسمی(

:آقای سید محسن متولی نوش آبادی   فرزند سید دخیل   12-رای شماره9039هیات 

بشماره شناسنامه 107 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 192/75مترمربع پالک 
19 فرعی  مجزی شده از 42 اصلی واقع درنور آباد نوش آبادبخش 4حوزه ثبتی آران 

وبیدگل

13- رای شماره 9347 هیات :آقای سید دخیل متولی نوش آبادی   فرزند سید حسین 
بشماره شناسنامه 168 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت502مترمربع پالک 3594 
فرعی مجزی شده از 2701 فرعی از 40اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.

اله  فرزندرحمت  آرانی    محمدی  پروین  :خانم  هیات   9069 شماره   رای   -14
مترمربع  پالک  به مساحت135  باب خانه  یک  دانگ  بشماره شناسنامه  16 در شش 
شماره1266فرعی مجزی شره از235 فرعی از  2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  فرزندعلی   آبادی   نوش  بهروزی  حامد  :اقای  هیات   8995 رای شماره   -15
شناسنامه 128 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 160/80مترمربع پالک شماره 
398فرعی مجزی شده از43اصلی واقع درغیاث آباد نوش آبادبخش4 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل خریداری عادی ازعلی گرامی نوش آبادی )مالک رسمی(

بشماره  فرزندحسن  آبادی  نوش  رافعی  مجید  :آقای  شماره8994هیات  16-رای 
پالک  182/10مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  5410در  شناسنامه 

397فرعی  مجزی شده  از 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آبادبخش  

4حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازحسن رافعی)مالک رسمی(
17- رای شماره 9377 هیات :آقای اسماعیل انتخابی نوش آبادی   فرزندحسن بشماره 
به مساحت176/50مترمربع پالک 396  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه  5093در شش 
فرعی  مجزی شده از 43اصلی واقع در غیاث آباد  نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازعلی گرامی )مالک رسمی(

18- رای شماره  9376 هیات :اقاي حسین رافعی نوش آبادی   فرزند محمد   بشماره 
پالک  168/50مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   10 شناسنامه  
حوزه   4 بخش  آباد   نوش  غیاث  در  واقع  43اصلی  از  شره  مجزی  شماره395فرعی 

ثبتی آران وبیدگل

19- رای شماره 9375هیات :اقای علیرضا جعفری نیا فرزندعبداله بشماره شناسنامه  
به مساحت  106/50مترمربع پالک شماره 394فرعی  باب خانه  دانگ یک  7 در شش 

مجزی شده از 43 اصلی واقع درغیا ث آباد نوش آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل
20ـ رای شماره  9356هیات :آقای  اکبر انتهائی آرانی  فرزندحسن  شماره شناسنامه 
297 وخانم منیره اشتیاقی آرانی )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  
72/45مترمربع پالک 2067فرعی مفروزومجزی  شده از  2638اصلی واقع دراحمد آباد 
اکرمیان  ازعبداهلل خان  الواسطه  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

)مالک رسمی(
21-رای شماره 8551هیات :آقای عزیزاله رهیده  فرزند محمد بشماره شناسنامه 332   
خانم فاطمه ایرانی آرانی فرزند سید عباس شماره شناسنامه 29 )بالمناصفه(شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 156/45مترمربع پالک2066فرعی مجزی شده از  2638اصلی 

واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  محمد   فرزند  آرانی  آراندشتی  ابوالفضل  :آقای  هیات  شماره9081  22-رای 
 6190036805 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آفتابی  محدثه  خانم    805 شناسنامه 

)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

آباد بخش  دراحمد  واقع  از 2638اصلی  فرعی  مجزی شده  مترمربع پالک 2065   116/79 
3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازعبداهلل خان اکرمیان )مالک رسمی(

23- رای شماره 7465 هیات :آقای محمد جوئیان آرانی   فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 
244 وخانم طیبه منفرد کویری آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 11136)بالمناصفه( 
از  شده  مجزی  2064فرعی  پالک  مساحت116/50مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش 

2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  اله  فرزندرحمت  آرانی   میرزازاده  اکبر  علی  :آقای  هیات   8785 شماره   رای   -24
شناسنامه  266  وخانم  ملیحه دانه گردی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 268)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت191مترمربع  پالک شماره2063فرعی مجزی شره 
عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد   احمد  در  واقع  اصلی   2638 از 

اراحمدمالنژاد)مالک رسمی(
25- رای شماره 8797هیات :اقای سجاد حاجی علیخانی آرانی  فرزندرضا بشماره شناسنامه 
2062فرعی  شماره  پالک  159/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   2287

مجزی شده از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

26-رای شماره9063هیات :آقای حسین خندان آرانی  فرزندحسن بشماره شناسنامه1179 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 122/93مترمربع پالک 2061فرعی  مجزی شده  از 2638 

اصلی واقع د احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

شناسنامه   فرزندمحمدبشماره  آرانی   دالور   علی  :آقای  هیات   8716 شماره  رای   -27
فرعی    2060 پالک  مساحت120/75مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   125154138

مجزی شده از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

موچول  فرزند  آبادی  نوش  زاده  چپان  حسین  :اقاي  هیات   8799 شماره   رای   -28
پالک  105/55مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   218 شناسنامه   بشماره 

شماره2059فرعی مجزی شره از 2638اصلی واقع در احمد 

آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

 216 شناسنامه   بشماره  فرزندیداله  آرانی  رحیم  انسی  :خانم  8513هیات  رای شماره   -29
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  177مترمربع پالک شماره 2058فرعی مجزی شده 

از2638اصلی واقع دراحمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
ابوالفضل پنجی بیدگلی  فرزندمختار بشماره شناسنامه   :آقای  30- رای شماره 8731هیات 
235 وخانم زهرا کریمشاهی بیدگلی  فرزند حسینعلی شناسنامه 144)بالمناصفه(در شش دانگ 
یک باب خانه به مسا حت120/08مترمربع پالک شماره 2063فرعی مجزی شده از3اصلی واقع 
ازورثه  الواسطه  مع  عادی  وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  بیدگل بخش3 حوزه  آباد  درمعین 

عیسی اربابی وعلی مینایی)مالک رسمی(

شناسنامه  بشماره  جان  فرزندمحمد  ویسی  ابراهیم  :آقای  9361هیات  شماره  رای   -31

445وزهرامحلوجی منفردفرزندحسین به شماره شناسنامه 308 )بالمناصفه( در شش دانگ 

یک باب خانه به مساحت 69مترمربع پالک شماره 2062فرعی مجزی شده از 3اصلی واقع در 

معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  اله  فرزندحبیب  زاده  قربانعلی  محمدتقی  :آقای  شماره9368هیات  32-رای 
)بالمناصفه( یزدان دوست فرزندغالمرضابه شماره شناسنامه 341  شناسنامه9646 وزینب 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 218/50 مترمربع پالک 2061فرعی  مجزی شده  از 3 

اصلی واقع  درمعین  آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

33- رای شماره 7461 هیات :آقای داود لبوسی آرانی  فرزند ابوالفضل  بشماره شناسنامه 

162 و خانم مرجان قندی آرانی  فرزند حسین شماره شناسنامه 2626 )بالمناصفه(در شش 

از 2638  فرعی  مجزی شده  مترمربع پالک 1998  به مساحت158/70  باب خانه  دانگ یک 

اصلی واقع دراحمد آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

34- رای شماره 1126هیات :آقای نعمت اهلل عربیان  آرانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 24 
در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت28/25 مترمربع پالک 2 فرعی  مجزی شده از 1106 

اصلی واقع در اماکن آران وبیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

35- رای شماره 6695 هیات :آقای علی محمدفرهادیان آرانی  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
91 و خانم اعظم احمدی فردفرزند عباس شماره شناسنامه 18 )بالمناصفه(در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت172/75 مترمربع پالک 4567 فرعی  مجزی شده از186 فرعی از 2840 

اصلی واقع درریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

نژاد فرزند عباس بشماره شناسنامه  باطنی  :آقای محمدرضا  36- رای شماره 6699 هیات 
107 و خانم طاهره تقوایی آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 11822 )بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت161/60 مترمربع پالک 1220 فرعی  مجزی شده از235 فرعی 

از 2640 اصلی واقع در آراندشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول....93/2/15..................

تاریخ انتشار نوبت دوم....93/2/31.................                              

 رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل   عباس عباس زادگان



امام على علیه السالم:
بر شما باد رجوع به کتاب خدا )قرآن( ... کسى که به آن عمل 

کند از همه پیشى مى گیرد.

اگر واقعا بخواهیم یک دشمن سرسخت برای سرطان 
پیدا کنیم، بی ش��ک باید در صدر م��واد غذایی موثر 
از خرم��ا نام ببریم. دکتر حس��ن اکب��ری، متخصص 
و دانش��یار آسیب شناسی س��لولی برای پیشگیری از 
س��رطان، خرما را موثرترین ماده غذایی عنوان کرد و 
گفت: اگر واقعا بخواهیم یک دش��من سرسخت برای 
س��رطان پیدا کنیم، بی ش��ک باید به پیش قراول این 
لشکر اشاره کرد که چیزی جز خرما نیستوی با اشاره 
به این که خرم��ا دارای ام��اح و ویتامین های زیادی 
است و به علت داشتن منیزیم، کندکننده رشد سرطان 
است، خاطرنشان کرد: کسانی که خرما زیاد بخورند، از 
سرطان دور و همچنین احتمال فرزند پسر داشتنشان 
بیش از دختر خواهد بود. ای��ن محقق و مدرس طب 
اس��امی ایرانی، خرمای رس��یده را برای درمان کلیه 
التهابات و ام��راض عفونی و ریزش م��و موثر و مفید 
ذکر کرد و افزود: اش��خاص الغر می توانند با خوردن 
خرما چاق شوند. وی  به تحقیقات علمی که مشخص 
شده احتیاج بدن انس��ان به آهن در هر روز ۹ درصد 
میلی گرم اس��ت و حال آن که ۱۰۰ گرم خرما دارای 
۳/۶ تا ۵ میلی گرم آهن است، استناد کرد و گفت: در 
این صورت خرما برای خونس��ازی در اف��راد مبتا به 
کم خونی الزم است. همچنین امروزه ثابت شده است 
که نقصان منیزیم در بدن، زمینه را برای بروز سرطان 
فراهم می س��ازد و چون خرم��ا دارای منیزیم فراوان 
است، همانند ترمزی جلوی رشد سرطان را می گیرد.

وی خوردن خرما را باعث ش��جاع نمودن انس��ان ها و 
ازدیاد حافظه عنوان کرد و گف��ت: خرما دارای ارزش 
غذایی فراوانی اس��ت که خوردن آن به ورزش��کاران 
توصیه می شود. اکبری با اش��اره به این که زیاده روی 
در خوردن خرما باعث ثقل و امراض سوداوی می شود 
و ممکن اس��ت موجب گرفتگی کبد و طحال ش��ده، 
فشارخون را باال برده و منجر به تولید آفت و درد دندان 
و پوسیدگی آن  شود، گفت: این عوارض با رعایت حد 
اعتدال، بروز نخواهد کرد و جویدن ترخون از عوارض 
آن می کاه��د. وی بهترین خرم��ا را متعلق به مناطق 
گرمسیری عنوان کرد و گفت: برخی از خرماهایی که 
در بازار فروخته می ش��ود، با مواد غیرطبیعی خشک 

شده اند که هضم آنها سنگین است.
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معمار و پیرزن
مي گویند چند صد س��ال پیش در اصفهان مسجدي مي ساختند. 
روز قبل از افتتاح مس��جد، کارگره��ا و معماران جمع ش��ده بودند 
 و آخرین خ��رده کاري ه��ا را انجام مي دادن��د. پیرزن��ي از آنجا رد 
مي شد. وقتي مسجد را دید به یکي از کارگران گفت: فکر کنم یکي 
از مناره ها کمي کج است!کارگرها خندیدند. معمار که این حرف را 
شنید، س��ریع گفت: چوب بیاورید! کارگر بیاورید! چوب را به مناره 
تکیه بدهید. فشار بدهید. در حالي که کارگران با چوب به مناره فشار 
مي آوردند، معمار مدام از پیرزن مي پرسید: مادر، درست شد؟!مدتي 
طول کش��ید تا پیرزن گفت: بله! درس��ت 
شد! تشکر کرد و دعایي کرد و رفت.

کارگرها حکمت این کار بیهوده و 
فشار دادن به مناره اي که اصا کج 
نبود را پرس��یدند. معمار گفت: اگر 
این پیرزن، درباره کج بودن این مناره 
با دیگران صحبت مي کرد و ش��ایعه 
 پا مي گرفت، این من��اره تا ابد کج 
مي مان��د و دیگر نمي توانس��تیم 
اثرات منفي این شایعه را پاك کنیم. این است 

که من گفتم در همین ابتدا جلوي آن را بگیرم!

حکایت  بهلول
روزی بهلول از مسجد »ابوحنیفه« می گذشت. دید خطیب مردم را 
موعظه می کند. ایستاد و به س��خنانش گوش داد. او می گفت: آنچه 
بندگان انجام می دهند، خواس��ت خداست و انسان از خود اختیاری 
ندارد. در روز قیامت شیطان در آتش می سوزد و حال آن که شیطان 
از آتش آفریده شده و آتش هم جنس خود را عذاب نمی کند. خداوند 
موجود است؛ ولی نمی شود او را دید، در صورتی و هر موجودی دیدنی 
است. بهلول کلوخی از زمین برداشت و سر خطیب را شکست. خطیب 

نزد خلیفه آمد و از بهلول شکایت کرد.چون بهلول 
حاضر شد خلیفه به او گفت: چرا چنین کردی؟

بهلول گف��ت: عل��ت را از خود وی س��وال کنید. او 
می گوید: بن��دگان اختیاری ندارن��د و همه کارها به 

دست خداس��ت. اگر اعتقاد او چنین است پس 
س��ر او را خداوند شکس��ته و من تقصیری 

ندارم.

شهر حکایت

آیا مي دانید که در مورد هریک از این م��واد غذایي، بایدها و 
نبایدهایي مطرح است و ش��ما نمي توانید بدون محدودیت، 
هرقدر که دلتان خواس��ت، آنها را در کنار غذاي خود داشته 

باشید؟
شور و ترشي

انواع شور و ترشي جزو خوراکي هاي طعم دهنده و اشتهاآور 
محسوب مي شوند. با این حساب، افراد سالمي که کمي بدغذا 
هس��تند، مي توانند با همراه کردن انواع ترشي ها و شورها با 
غذاهاي اصلي خود، اشتهایش��ان را تحری��ک کنند و غذاي 
بیشتري بخورند. البته، این توصیه بیش��تر براي افراد الغر و 
کم غذا مطرح مي ش��ود و به طور حتم، افراد چاق با قرار دادن 
شور و ترش��ي در کنار بش��قاب اصلي غذاي خود، پرخوري 
بیشتري می کنند و مشکل چاقي و اضافه وزنشان هم تشدید 
خواهد شد. از طرف دیگر، شورها حاوي نمک باالیي هستند 
و مصرفشان به افراد مبتا به فشارخون، بیماران قلبي و برخي 
از بیماران کلیوي و آنهایي که پزش��ک معالجش��ان برایشان 

محدودیت هایي در مص��رف نمک در نظر گرفته اس��ت هم 
توصیه نمي شود. پیشنهاد مصرف ترشي همراه غذا هم براي 
افراد مبتا به زخم هاي گوارشي، چندان مطرح نیست. چون 
احتمال تشدید بیماري با مصرف ترش��ي هاي حاوي سرکه 
یا آبغوره براي چنین بیماراني، وجود خواهد داش��ت. هرگز 
فراموش نکنید حتي افراد س��الم هم باید حجم مناس��ب و 

متعادلي از شور وترش��ي را با وعده هاي غذایي خود مصرف 
کنند. این حجم متعادل مي تواند برابر با حدود 2 تا ۳ قاشق 
مرباخوري باشد. زیاده روي در مصرف شورها باعث وارد شدن 

حجم باالیي از نمک به بدن و کم آبي بدن مي شود.
نظر طب سنتي درباره مصرف ساالد با غذا

دکت��ر رس��ول چوپان��ي، متخص��ص ط��ب س��نتي و عضو 
هیات علمي دانش��کده طب س��نتي دانش��گاه علوم پزشکي 
شهید بهشتي، در دومین س��مینار تخصصي طب سنتي در 
زمینه اصاح س��بک زندگي، تاکید کرد: تداخل هاي غذایي 
باعث ایجاد اختال در دستگاه گوارشي و سوءهضم مي شود.

براساس مطالعه هاي انجام شده در طب سنتي، یکي از بدترین 
عادت هاي خوراکي این اس��ت که چند غذاي مختلف از نظر 
رنگ، طعم و کیفیت را در یک نوبت غذایي مصرف کنیم.  بهتر 
است که مصرف انواع ساالد  همراه غذاي اصلي تاحد ممکن 
محدود و مصرف آنها به کمي قبل یا بعد از صرف غذاي اصلي، 

موکول شود. 

دانستنى های خوردن یا نخوردن

در شرایطی که جز اس��ب آبی و برخی جانوران 
هم زیست، کمتر جانوری جرات نزدیک شدن به 
کروکودیل ها را دارد، این پروانه و زنبور آمریکای 
جنوبی ب��ه راحت��ی از اش��ک های کروکودیل 
می نوشند. این تصویر توسط اکولوژیستی دریایی 
به نام کارلوس دالروسا در س��واحل کاستاریکا 
 ثبت ش��ده و تاش حش��رات منطقه س��احلی

 ری��و پوئرتو ویخو را برای رفع تش��نگی نش��ان 
می دهد. پروانه و زنبور برای تامین نمک و مواد 

معدنی مورد نیاز خود که در این منطقه نس��بتا کمیاب اس��ت، به سراغ چشمان این 
کایمن )کروکودیل نس��بتا ریزجثه آمریکای جنوبی( آمده اند تا از اش��ک چشمان او 
بنوشند. به گفته دکتر دالروسا، این زنبور و پروانه به مدت ۱۵ دقیقه روی چشم های 
این کایمن نشسته بودند و کایمن نیز مشکلی با حضور آنها نداشت. البته چنین رفتاری 
از پروانه ها و زنبورهای این منطقه پیش از این نیز دیده و تصاویر جالبی از همزیستی 

حیرت انگیز پروانه ها با برخی حیوانات دیگر مانند الك پشت منتشر شده بود.

پرنده ای آفریقایی به نام بوجانگا با تقلید صداهای هشدار 
خطر دیگ��ر حیوانات، آنه��ا را از ترس ش��کارچی فرضی 
 ف��راری می دهد و با خی��ال راح��ت، غذای ب��ادآورده را

 نوش جان می  کند.
بوجانگای دم  راکتی )Fork-tailed drongo( پرنده ای 
است ریزجثه که می تواند صدای بسیاری از حیوانات دیگر 

را تقلید کند. 
به گزارش نش��نال  جئوگرافیک، دانشمندان پس از 8۵۰ 
ساعت مش��اهده رفتار بوجانگاها متوجه ش��دند که این 
پرنده حدود یک  چهارم از غذای روزانه خود را از طریق فریب دادن دیگر حیوانات به دست 
می آورد؛ بدین ترتیب که وقتی غذایی را پیدا می   کند و رقیبانی را در اطراف خود می  بیند، 
صدای هش��دار خطر آن موجودات را تقلید می کند؛ بدین ترتیب حیوانات رقیب از ترس 
شکارچی فرضی فرار را بر قرار ترجیح می دهند و بوجانگا با خیال راحت به سراغ غذا می  رود.

جالب اینجاست که بوجانگا همیشه یک صدا را تقلید نمی کند و به همین دلیل روش او بر 
خاف سرنوشت داستان مشهور چوپان دروغگو، لو نمی رود. 

چوپان دروغگوی طبیعت هم پیدا شدبى باک ترین زنبور و پروانه جهان 
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