
اختصاص۰ 2ساعت برق 
رایگان به  کشاورزان

سفر هیات پارلمانی
 سنگاپور به اصفهان 

 عضو گروه دوس��تی پارلمانی ایران و س��نگاپور، با اشاره 
به سفر هیات پارلمانی س��نگاپور به دو شهر گردشگری 
اصفهان و کاشان، گفت:  این هیات همچنین امروز در صحن 
علنی مجلس حضور پیدا می کند. قرار است این هیات با 
 سفر به برخی از مناطق گردشگری، از این مناطق بازدید

 کند.

بهره برداري بوستان مشاهیر صفوی در اردیبهشت ۹۴
 مدیرعام��ل س��ازمان زیباس��ازي ش��هر اصفه��ان عن��وان ک��رد: 
پیش بیني مي شود بوس��تان مش��اهیر صفوي، اردیبهشت ماه سال 
۹۴ به بهره برداري برس��د و در اختیار ش��هروندان ق��رار گیرد. دکتر 

محمدرضا نیلفروش��ان در جلسه هم اندیش��ي با جمعي از هنرمندان 
 تجسمي ش��هر با اعالم این مطلب اظهار داشت: س��ازمان زیباسازي،

 فعالیت هاي گسترده اي را آغاز کرده...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

 قابل توجه مودیان محترم 
مالیاتی شهرستان لنجان

آگهی مزایده استیجاری

آیا می دانید:
در خرداد ماه سال جاری می توانید اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از 

طریق سامانه www.tax.gov.ir ارسال و مالیات مربوطه را پرداخت نمایید.
آیا می دانید:

جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیاز به کد رهگیری ثبت نام شماره اقتصادی می باشد که 

باید حداکثر ده روز قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه آن را تهیه نمایید تا بتوانید 

اظهارنامه عملکرد سال 1392 خود را تسلیم نمایید.

شهرداری سامان در نظر دارد به استناد بند 5 مصوبه شماره 23 مورخ 93/1/3 

هتل شهرداری را با وضعیت فعلی و با قیمت پایه ماهیانه 30000000 ریال به صورت 

استیجاری واگذار نماید. لذا متقاضیان حداکثر ظرف مدت یک هفته از درج آگهی 

می توانند به ش�هرداری مراجعه و پس از واریز مبلغ 36000000 ریال به حساب 

79567 نزد بانک تجارت در پاکت دربسته قیمت پیشنهادی را مکتوب ارایه نمایند 

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

اداره امور مالیاتی شهرستان لنجان 

یزدان آقاخانی شهردار سامان

مدیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری
انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیرکل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون 

شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

جناب آقای مهندس جواد کارگران

شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

  سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

  سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

به این زودی با افزایش قیمت کاالها موافقت نمی شود
سایه روشن های
 داوری  در فوتبال
 ایران

بخشنامه تثبیت قیمت ها تا بعد  خرداد تمدید می شود
تکذیب حضور گروه های

3 وهابی و قتل های سریالی
شروط احتساب سربازی

3 در سوابق بیمه ای 4
 افزایش جمعیت بیکار اصفهان

 تا بیش از ۶۰۰ هزار نفر 

4

با مصرف بهینه ، آب 
جیره بندی نمی شود

استاندار اصفهان در نشستی با خبرنگاران ضمن انتقاد از 
نبود سند آمایش س��رزمین ایران اظهار داشت: نبود این 
سند عامل بسیاری از مشکالت موجود در سطح کشور و 

به ویژه استان اصفهان است.
رسول زرگر پور با بیان این که عدم موفقیت تدوین سند 

آمایش سرزمین در سطح ملی مسؤوالن...

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تش��ریح جزییات 
تخفیف هایی که مشمول مش��ترکان همکاری کننده در 
مدیریت مصرف برق می ش��ود، گفت: مشترکان خانگی 
 برق کشور با اعمال مدیریت مصرف، بهای قبض کمتری

 می پردازند و برخی دیگر از مشترکان شامل تخفیف های 
عمده می ش��وند. هوش��نگ فالحتیان در این باره اظهار 
داشت: کش��اورزانی که برق چاه های خود را ۴ ساعت در 
زمان پیک از مدار خارج کنند، در ۲۰ ساعت دیگر مشمول 

استفاده از برق به صورت رایگان می شوند. 

3
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: 
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گاوخونی محیط زیست را تهدید می کند
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به این که خشکی 
تاالب گاوخونی، خطری بالقوه برای محیط زیس��ت اس��تان است، گفت: 
به همین دلیل نیازمند اعمال مدیریت��ی جامع بر حوضه آبریز زاینده رود 
و توجه جدی به حق آبه های تاالب گاوخونی هس��تیم. حمید ظهرابی با 
اش��اره به این که وظیفه اداره کل حفاظت محیط زیست، اعمال نظارت 
زیس��ت محیطی بر دیگر بخش ها است، ابراز داش��ت: حفاظت از محیط 
 زیس��ت مقوله ای فرابخش��ی و نیازمند هم��کاری و مش��ارکت تمامی

 دستگاه های اجرایی و قشرهای مختلف مردم است. ظهرابی گفت: وزش 
باد از شرق و جنوب شرقی اصفهان، استعداد تولید ریزگرد و آلودگی هوا 

را بیشتر می کند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اش��اره به این که خشکی تاالب 
گاوخونی، خطری بالقوه برای محیط زیس��ت استان است، تاکید کرد: به 
همین دلیل نیازمند اعمال مدیریتی جامع بر حوض��ه آبریز زاینده رود و 

توجه جدی به حق آبه های تاالب گاوخونی هستیم.

رونمایی از دست دوخت های هنری قبور 
مطهر امامین عسگریین )ع( در اصفهان

 در مراسمی معنوی از دس��ت دوخت هاي قبور مطهر امامین عسگریین )ع( و حضرت 
نرجس خاتون و حکیمه خاتون )س( که توسط هفده نفر از بانوان هنرمند اصفهانی در 
رشته سرمه دوزي تهیه شده بود، رونمایی شد. این مراسمی معنوي در اداره کل آموزش 
و فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان برگزار شد. نس��رین کارداني مدیر اجرایي این پروژه 
افزود: این دست دوخت ها بنابر سفارش س��تاد عتبات عالیات استان یزد تهیه شده که 
 شامل چهار پارچه هر کدام به ابعاد5/۲ متر با دوخت ملیله و سرمه با طالي چهار درصد
 است. وی گفت: خلق این آثار هنري و معنوي توسط 17 نفر از بانوان هنرمند اصفهانی در 

رشته سرمه دوزي بوده که در طی ۹۰ روز کار مستمر صورت گرفته است. 
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اخبار کوتاهيادداشت

فتنه گران همچون آمريکا هیچ 
غلطی نمی توانند بکنند

امام جمعه اصفهان گف��ت: امروز اجازه احیای فتن��ه و فتنه گران را 
توسط عده ای جاهل نخواهیم داد، آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

آیت اهلل سید  یوسف طباطبایی نژاد گفت: در تفسیر اقتصاد مقاومتی 
منظور رهبری یک جمله و آن اسراف نکردن است. یکی از نعمت های 

خداوند به انسان قناعت و قانع بودن است.
وی با اشاره به برخی از اسراف های رفتاری مردم ادامه داد: متاسفانه 
شنیده شده است که حتی برخی افراد برای طالق گرفتن خود چیزی 

که عرش خدا را بلرزاند در می آورند و جشن و سالن می گیرند.
امام جمعه اصفهان با اشاره به برخی مناسبات تقویمی هفته جاری 
مختصرا وقایع 15 خرداد و جریان دستگیری امام راحل توسط رژیم 

منحوس پهلوی را توضیح داد.

پیروزی بشار اسد نشان از حقانیت 
نظام فعلی سوريه دارد

نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: پیروزی بشار 
اسد در انتخابات سوریه نش��ان دهنده حقانیت بش��ار و نظام فعلی 
سوریه اس��ت و کس��انی که جنگ افروزی و برادر کش��ی می کنند 

محکوم هستند.
حس��ینعلی حاجی پیرامون پیروزی قاطع بشار اس��د در انتخابات 
سوریه، اظهار کرد: این پیروزی نشان دهنده موضع صحیحی است 
که ایران در مس��اله س��وریه اتخاذ کرده و این پیروزی یک رسوایی 
برای آمریکایی ها است که مرتب شعار می دادند مردم سوریه با بشار 
نظر موافقی ندارند. وی تصریح کرد: در اوج فتنه گری آمریکا و اروپا 
همه شاهد بودیم که در فضایی ش��فاف، اکثریت مردم در انتخابات 
حضور پیدا کردند و با اکثریت قاطع بشار اسد را به ریاست جمهوری 

انتخاب کردند.

 امروز ايران يك بازيگر قدرتمند
 در منطقه است

رییس شوراي سیاس��ت گذاري ائمه جمعه کشور گفت: ایران امروز 
یک بازیگر قدرتمند در منطقه اس��ت و قدرت تاثیرگ��ذار ایران در 
منطقه از برکت امام عظیم الشأن بود که به ما این روحیه را داد تا در 

برابر آمریکاي جنایتکار بایستیم. 
حجت االسالم والمسلمین س��یدرضا تقوي که به دعوت مسؤوالن 
شهرس��تان گلپایگان در مراسم بیس��ت و پنجمین سالگرد رحلت 
حضرت امام خمین��ي )ره( و س��الگرد قیام 15 خرداد، در آس��تانه 
حسینیه امامزاده ناصربن علي )ع( این شهرس��تان سخنراني کرد، 
اظهار داش��ت: تاریخ منبع تجربه هاي گذشتگان را در خود انباشته 
کرده تا من و ش��ما امروز از این تجربیات اس��تفاده کرده و راه رفته 

گذشتگان را از آن نقطه اي که به ما واگذار شده، آغاز کنیم.
وی با اشاره به این که بخش قابل توجهي از آیات نوراني و سوره هاي 
قرآن کریم در قالب بیان سرگذشت پیش��ینیان است، افزود: نتیجه 
مي گیریم که تاریخ مي تواند هدایت کننده باشد، همان طوري که 

قصه ها و سرگذشت گذشتگان در قرآن کریم هدایت کننده است.
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خبرگزاری فرانسه در خبری اعالم کرد: حجت االسالم روحانی در صدر هیاتی عالی رتبه صبح روز دوشنبه 2
19 خرداد به ترکیه سفر می کند.خبرگزاری فرانسه در ادامه خبر خود آورده است: رییس جمهور ایران به 

منظور دیدار دوجانبه با مقامات عالی ترکیه به این کشور سفر می کند. 

رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت: ۳۰ کش��ور دنیا قانون 
اساس��ی ما را که فقهای ما را تبدیل به قانون ک��رده، ترجمه و در 
کشور خودشان پیاده کردند. حجت االسالم احمد سالک در مراسم 
یادواره حضرت امام خمینی)ره( که در گلستان شهدای اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: امام خمینی)ره( فرمودند همین تربت پاک 
شهیدان است که تا قیامت مزار عاش��قان، عارفان، دلسوختگان و 
دارالشفای آزادگان است. وی افزود: شب 21 رمضان سال گذشته 
برای ش��ما مقدر ش��ده که به اینجا بیایید و چند کار انجام دهید؛ 
یکی این که نور خدا را درک کنی��د و درک نور خدا درک صفات و 
ارزش های شهدا مانند اخالص، صدق و صفای باطن آنهاست و اگر 
درک نور کردیم طبقات ظلمت را ازوجود خودمان دور می کنیم. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: ما آمده ایم که بگوییم 
کمر بسته ایم برای گسترش نور خدا و برای آن نیز باید درک عالمانه 
و عارفانه اسالم ناب را داش��ته باشیم و این درک به معنی شناخت 
عمیق از اسالم و دشمنان مانع از رشد آن است و باید کمر ببندیم تا 
ارتقای علمی و معرفتی پیدا کنیم تا در جهت گسترش اسالم ناب 

محمدی با محور حاکمیت دینی یعنی والیت فقیه حرکت کنیم.
ملت ايران با قدرت مقابل آسیب ها ايستادگی می کند

وی خاطر نشان کرد: در این سنگر مبارزه با استکبار جهانی آمده ایم 
بگوییم با تمام قدرت در مقابل آس��یب ها و رخنه های فرهنگی و 
اجتماعی می ایستیم و مبارزه می کنیم. حجت االسالم سالک اظهار 
کرد: آمدیم به جهانیان اعالم کنیم تجلی نور خدا در روی زمین بعد 
از قرآن و پیامبر و ائمه هدی)ع(، طواف حول کعبه رهبری است و 

رمز موفقیت ۳6 سال پیروزی انقالب همین مساله است؛ چرا که 
زهرای مرضیه در خطبه ای فرمودند:» مثل امام و رهبری مثل خانه 
خدا است که باید دور آن طواف کرد.« وی با اشاره به ماجرای حضور 
نماینده کارتر در قم، گفت: بنده شاهد این ماجرا بودم که کاپوچی 
حامل پیام کارتر اعالم کرد وی حاضر است در کشور سومی با امام 
درباره شورش در ایران توافق کند و این خیلی تحقیر آمیز بود که 
او انقالب ما را شورش نامید. رییس کمیسیون فرهنگی بیان کرد: 
امام در ابتدا چهار زانو نشس��ته بودند وقتی صحبت کاپوچی تمام 
شد دو زانو نشستند و روحانیت مسیحی را محاکمه کردند که شما 
ظلم کردید که گندم اضافی را به دریا می ریزید و مردم فقیر آفریقا 
از گرسنگی می میرند و سپس ایشان مشت شان را گره زده و باال 
آوردند و فرمودند آمریکا هیچ غلط��ی نمی تواند بکند. وی خاطر 
نشان کرد: حضرت امام تجلی نور خداست و ما نیز آمدیم که بگوییم 
آمریکا و اس��راییل هیچ غلطی نمی توانند انجام دهند تا زمانی که 
این ملت پای ارزش های شهدایش ایس��تاده است. سالک با اشاره 
به جنگ تحمیلی و 28 کش��وری که به صدام کمک می کردند و 
فتنه های 78 و 88، اظهار کرد: ما در سال چهارم تحریم اقتصادی 
هستیم، اما ملت عقب نشینی نکرده و اگر تیم مذاکره کننده کوتاه 
بیاید، فریادش بلند می ش��ود و به محض این که آقا فرمودند من 
نگران هستم، حرکت »دلواپسیم« شروع شد که نشان از بصیرت 
مردم دارد. وی تصریح کرد: اگر مقام معظم رهبری در دانشگاه امام 
حسین)ع( فرمودند آماده باشید برای تمدن نوین اسالمی در آینده 
و در روز مبعث نیز فرمودند اتحاد مسلمین باید عملیاتی شود، ما 

آمدیم به دنیا اعالم کنیم این ملت به عن��وان یک الگو در جهان و 
تجلی نور خدا به عنوان »واعتصمو بحبل اهلل جمیعا« است؛ یعنی با 
وحدت کلمه حول محور والیت، کشور در حال اداره شدن است و 

ان شااهلل این حرکت تا ظهور حضرت حجت ادامه دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: آمده ایم مفسر 
و ترجمان آیه »واهلل متم نوره« باش��یم. با این که دشمن خوشش 

نمی آید، خداوند نورش را تمام 
می کن��د. وی با بی��ان این که 
اس��تکبار اراده کرده تا نور خدا 
را خاموش کند، گفت: در بیش 
از 16۰ مرکز تحقیق و پژوهش 
در آمریکا فکر کردند تجلی نور 
خدا که قرآن است را بسوزانند 
و ب��رای پیامب��ر فیل��م موهن 
ساختند و س��امرا و کاظمین 
را به خاک وخون کش��یدند  تا 
نور خدا را به خی��ال خام خود 

خاموش کنند.
س��الک با اش��اره به رفتارهای 
تروریس��ت های تکفی��ری در 
سوریه و توهین به قبر بزرگان، 
افزود: تجلی نور خدا،  امام زمان 

اس��ت که تالش می کنند بگویند منجی مهدی موعود نیس��ت و 
آمریکا و اسراییل است، در زمان غیبت نیز تجلی نور خدا ولی فقیه 
است که با فتنه 78 و 88 خواستند اندیشه های امام را در این جامعه 
از بین ببرند که نتوانس��تند. وی اظهار کرد: تجلی نور خدا رهبری 
بزرگوار، اندیش��مند، دشمن ش��ناس و اسالم ش��ناس یعنی امام 
خامنه ای است و ایشان درست همان خطی را که امام ترسیم کرده 
است، با تحمل مصیبت های س��خت تر از گذشته ادامه می دهند و 

معظم له تجلی نور خدا در هدایت جامعه آن هم با دین حق است.
رییس کمیس��یون فرهنگی تصریح کرد: »هو الذی ارسل رسوله 
بالهدی و دین الحق« هدی یعنی منطق، بین��ه، دلیل و گفتمان 
اصولی بر اساس اصول اسالم ناب و دین حق، دینی است که بر تمام 
ادیان در جهان مسلط می ش��ود. وی بیان کرد: تجلی نور خدا این 
شهدای خفته در گلستان شهدا و ملت با بصیرت و هوشیاری است 
که پا جای پای رهبری می گذارد، نه یک قدم جلو نه یک قدم عقب.

س��الک با بیان این که الگوی وحدت ملت ای��ران در جهان تجلی 
نور خدا است، گفت: سلطه جهانی تالش می کند با ایجاد شقاق و 
تشدید اختالفات، این نور را به خصومت و اختالف و درگیری و دور 
کردن مردم از دین اسالم تبدیل کند؛ همان طور که هزاران مقاله 

در جدایی دین از سیاست در همین کشور نوشتند.

ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

۳۰ کشور دنیا قانون اساسی فقهی ایران را پیاده کردند
فعال شدن گروه های دوستی 

 ايران و آمريکای التین
نماینده پارلم��ان آمری��کای التین گفت: فعال ش��دن 
گروه های دوستی پارلمانی ایران و کشورهای آمریکای 
التین زمینه س��از افزای��ش تعام��الت و همکاری های 

فرهنگی، تجاری، اقتصادی است.
نمایندگان پارلمان آمریکای التین ازکشورهای ونزوئال، 
نیکاراگوئه، کوبا، بولیوی، اکوادور، اروگوئه و آرژانتین که 
برای بزرگداشت مراسم ارتحال حضرت امام خمینی )ره( 
به ایران سفر کرده بودند، در ادامه سفر خود برای بازدید 
از شهر تاریخی اصفهان در این استان حضور یافتند و با 

استاندار اصفهان دیدار و گفت و گو کردند.
اس��تاندار اصفهان در این دیدار با بیان این که این سفر 
می تواند زمینه آش��نایی بیشتر این کش��ورها با ایران را 
فراهم کند، اظهار کرد: حضور ای��ن پارلمان در اصفهان 
زمینه ساز ارتباطات بیشتر بین این کشورها با جمهوری 

اسالمی ایران و به ویژه شهر اصفهان است.
رس��ول زرگرپور افزود: با عنایت به سیاست های رییس 
جمهور مبنی بر توسعه مناس��بات و ارتباطات بین همه 
کش��ورهای دنیا، آمادگی این اس��تان را جهت افزایش 
مناسبات با استان های کش��ورهای آمریکای التین که 

از کشورهای اسالمی و مردمی هستند، اعالم می داریم.
وی با اش��اره به رهبران انقالبی این کشورها گفت: مردم 
ایران ب��ه خوبی با رهب��ران بزرگ و انقالبی کش��ورهای 

آمریکای التین آشنایی دارند.
اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: علی رغم فاصله زیاد بین 
کشور ایران و کشورهای آمریکای التین، قلب های مردم 
به هم نزدیک است و همه برای برقراری صلح و آرامش در 
دنیا تالش می کنیم. وی با بیان این که حضور نمایندگان 
کشورهای مختلف در ایران می تواند دولت ها را با شرایط 
موجود ایران آشنا کند، گفت: شما می توانید مبلغان خوبی 
برای ایران باشید و به مردم خود اعالم کنید که تبلیغات 
منفی علیه ایران دروغی بیش نیست. زرگرپور مردم ایران 
را مردمی صلح جو و دین��دار معرفی کرد و افزود: ایرانیان 
برای کل بش��ریت آرزوی صلح و دوس��تی دارند و ادعای 
 غرب در زمین��ه ایران کذب محض اس��ت. وی به زندگی

 مس��المت آمیز پیروان ادیان توحیدی در اصفهان اشاره 
کرد و افزود: اصفهان مرکز ادیان توحیدی است و هرساله 
همایش های ادیان توحیدی در این استان برگزار می شود. 
استاندار اصفهان با اش��اره به این که هفته های فرهنگی 
اصفهان در کشورهای مختلف برگزار می شود، خاطرنشان 
کرد: آمادگ��ی داریم ب��رای ارتباطات بیش��تر و افزایش 
مناس��بات بین 2 ملت، هفته های فرهنگی  اصفهان را در 

کشورهای آمریکای التین برگزار کنیم.

ما در سال
 چهارم تحريم 

اقتصادی هستیم، 
اما ملت عقب 

نشینی نکرده و 
اگر تیم مذاکره 

کننده کوتاه بیايد، 
فريادش بلند 

می شود

سفر روحانی به ترکیه 
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مزایده اموال غير منقول ) اسناد رهنی ( 

 : پرونده  شماره   139303902127000008  : آگهی  شماره   23274
 8600037 بایگانی  شماره  به  اجرائی  پرونده  اساس  بر   8604002127000037
تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 173/57 واقع در شهرک صنعتی سپهر آباد 
بخش یک ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحه 286 دفتر 288 امالک با حدود اربعه 
ذیل شماال اول بطول 14/080 متر دیواریست به پیاده رو خیابان 30 متری دوم 
بطول 100 متر دیوار به دیوار کارخانه پالک شماره 173/55 و 173/56 شرقا به 
طول 40/70 متر در و دیواریست به پیاده رو خیابان 20 متری جنوبا اول به طول 
13 متر به دیوار کارخانه 173/58 دوم جمعا به طول 80/30 متر به دیوار کارخانه 
به طول  است سوم  این قسمت غرب مجاورین  های  شماره 173/58و 173/59 
125/80 متر دیوار است به باغ و کارخانه شماره 173/61 و 173/60 غربا اول به 
طول 110/5 متر در و دیواریست به پیاده رو خیابان دوم به طور پخ به طول 14/ 
14 متر خط مفروضی است به قسمتی که از مورد ثبت مستثنی شده و در موقع 
نام شرکت شهرکهای صنعتی  ندارد به  ارتفاقی  نوسازی جز کوچه شود حقوق 
استان اصفهان ثبت و سند صادر شده است که طبق قرار داد واگذاری شماره 
433-010وج مورخ 1369/10/23 به شرکت ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان 
به موجب سند رهنی شماره 131411 مورخ  و  واگذار گردیده    ) عام  ) سهامی 
1382/8/11  دفتر اسناد رسمی شماره 208 تهران از طرف نامبرده در رهن بانک 
صنعت و معدن شعبه تهران قرا گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بانک بستانکار 
تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک باستناد 
نامه اصالحی مربوطه پالک  آئین  قانون ثبت و  قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
تنظیمی توسط مامور  برابر صورت مجلس  قرار گرفته و  ارزیابی  مذکور مورد 
اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی 
ثبتی شهرضا  یک  بخش  در  واقع   173/57 پالک  به شماره  مذکور  ملک   . گردید 
میباشد که طبق برگه واگذاری با شماره قرار داد 433-010-و ج 69/10/23 به 
شرکت فاخر باف واگذار و سپس طبق برنامه شماره 104/1382/13/6643 مورخ 
1382/01/26 به نام شرکت ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان تغییر احداثات و 
ابنیه موجود روی عرصه مذکور به شرح یافته است و دارای حدود 20227/85 
متر مربع عرصه میباشد ساختمان نگهبانی با زیر بنای 117 متر مربع ساختمان 
با زیر بنای  انبار 10 ذیل میباشد قطعات  با زیر بنای 138 متر مربع و  مدیریت 
قسمتی  و  آجر  و  آهن  تیر  سقف  آجری  دیوار  با  همگی  مربع  متر   176 تقریبی 
تیرچه بلوک ، کف موزائیک ، بدنه اندود گچ درب و پنجره فلزی و کف ساختمان 
مدیریت با سرامیک و آبدارخانه کاشی و سرامیک می باشد که در ضلع شمال 
غرب زمین عرصه قرار گرفته اند 2- پارکینگ وسایل نقلیه با زیر بنای تقریبی 65 
متر مربع با اسکلت فلزی و سقف ایرانیت و کف آسفالت در ضلع غربی کارخانه 
توزین  اتاق   ، رختکن   ، بهداشتی  کارگری شامل سرویس  3- ساختمان  میباشد 
و تعمیر گاههای سبک با زیر بنای تقریبی 428 متر مربع با دیوار آجری سقف 
تیرچه بلوک  و تیر آهن در برخی قسمتها ، کف موزائیک ، درب و پنجره فلزی 
، بدنه سطوح داخلی گچ و کف و سطوح سرویس بهداشتی و آشپزخانه کاشی 
و سرامیک میباشند 4- ساختمان پست برق با مساحت زیر بنای  36 متر مربع 
قرار  بلوک واقع در ضلع جنوب غرب عرصه  تیرچه و  با دیوار آجری و سقف 
گرفته است 5- راهرو مسقف بین ساختمان کار گری و سوله های تولید با زیر 
بنای حدود 328 متر مربع، با اسکلت فلزی از نوع خر پا و پوشش سقف با ورق  
با  باب سوله  دو  تولید شامل  های  6- سالن   . میباشد  آسفالت  و کف  گالوانیزه 
زیر بنای کل 1920 متر مربع با اسکلت فلزی از نوع سوله و سقف شیب دار با 
پوشش ورق گالوانیزه و پشم شیشه و دیوارهای آجر نما ، درب و پنجره فلزی 
کف موزائیک و دارای سیستم تهویه میباشد 7- دو باب سوله متصل جانبی در 

ضلع شرقی سالن های تولید با  زیر بنای کل حدود 330 متر مربع با دیوار آجری 
و نمای پالستر سیمان و سقف خرپای فلزی و ورق گالوانیزه و کف موزائیک می 
باشند 8- اتاق هوادهی با سقف تیر آهن و آجر با زیر بنای تقریبی 41 متر مربع 
در همکف و زیر زمین می باشند 9- دو بابت سوله جهت سالن ریسندگی با زیر 
بنای مجموع تقریبی 3360 متر مربع در ضلع شرقی عرصه با اسکلت سوله فلزی 
سقف با پوشش ورق گالوانیزه درب و پنجره فلزی کف موزائیک و دیوار های 
آجر لفتون 5/5 سانتی میباشد . 10 دو باب اتاق برق و هوا ساز با زیر بنای حدود 
مجموع 150 متر مربع در ضلع غربی سوله های ریسندگی با سقف تیر آهن و 
آجر قرار گرفته است . 11- راهروی مسقف در ضلع شرقی سالن های ریسندگی 
با سقف اسکلت فلزی ، پوشش کف آسفالت و دیوار های آجری در ضلع شرقی و 
غربی با زیر بنای تقریبی 166 متر مربع می باشند . 12- انبار به مساحت تقریبی 
392 متر مربع با اسکلت سوله فلزی شیبدار ، سقف ورق گالوانیزه و پشم شیشه 
، دیوار نمال لفتون 5/5 سانتی ، درب و پنجره فلزی و کف پالستر بتنی در ضلع 
شرقی جنب تانک آب هوایی می باشند 13- انبار فرسوده و سرویس بهداشتی در 
جنب انبار فوق الذکر با سقف شیبدار و ورق و قسمتی با پوشش آهن و آجر به 
مساحت تقریبی 147 متر مربع قرار گرفته اند 14- استخر بتنی به ابعاد تقریبی 1/2 
* 6/80* 19/25 جهت ذخیره آب در وسط محوطه قرار گرفته است . 15- دیوار 
دور کارخانه با آجر به طول تقریبی 518 متر طول و ارتفاع تقریبی 2/5 متر اجرا 
گردیده است 16- در محوطه بخشی از خیابان ها با آسفالت پوشش داده شده و 
قسمتی از محوطه خاکریزی و بخشی به باغ انار اختصاص یافته است 17- منبع 
فلزی هوایی که در ضلع شرقی جنب انبار فرسوده واقع گردیده است که به مبلغ 
در قسمت شمال شرق کارخانه با مختصات نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریال 
ارزیابی گردیده است و چاه آب که جغرافیائی ) ایکس ( مساوی 0584108 و ) 
وای ( مساوی 3549920 در سیستم یو تی ام 39 اس ودر پالک 69/1 شهرضا 
واقع گردیده است چاهی است عمیق به شماره پروانه حفر و نصب موتور 3900/آ 
مورخ 1359/5/6 به عمق کلی 80 متر و لوله جداره ده اینچ و لوله مکش دو اینچ و 
قدرت مجاز موتور 6 اسب بخار  بادبی ) آبدهی ( سه لیتر در ثانیه که طبق مجوز 
/آ مورخ 1365/7/1 به کالسه پرونده 573 قمشه الیروبی گردیده  شماره 6832 
است و مجددا به فاصله حدود بیست متری به سمت غرب آن طی مجوز شماره 
9601 /آ ش مورخ 1369/9/1 تغییر محل داده و در حال حاضر قابل استفاده و با 
منصوبات پمپ و لوله آبده چهار اینچ پمپاژ میگردد عمق چاه اخیر در حال حاضر 
به یکصدو بیست متر افزایش یافته است سطح ایستائی چاه در یکصد متری قرار 
دارد پمپ ایرانی شناور 5 طبقه و لوله جدار 12 اینچ با ده متر تونل ارتباطی و 
هشتاد متر گالری حفر شده است . لوله های آبکش و جدار جدیدا تعویض شده و 
لوله مکش گالوانیزه میباشد کاربری چاه نیز صنعتی میباشد آب چاه پس از پمپاژ 
وارد منبع ده هزار لیتری به ارتفاع حدود 10 متر بر روی پایه فلزی میگردد . کیفیت 
آب مستقیما از چاه جهت شرب نامناسب لیکن با نصب دستگاه سختی گیر جهت 
مصارف بهداشتی و صنعتی مناسب است با توجه به کیفیت آب دبی چاه در روز 
بازدید و نیز کاربری آن و از سوی دیگر عمر مفید آن قیمت  امتیاز پروانه به مبلغ 
یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و ارزش چاه شامل حفاری لوله جدار و تجهیزات 
امتیاز و چاه مبلغ یک میلیارد و هشتصد  پمپاژ سیصد میلیون ریال و جمع کل 
میلیون ریال ارزیابی میگردد . و طبق اعالم بانک صنعت و معدن اصفهان مورد 
مزاید تا تاریخ 1393/3/12 بیمه میباشد در جلسه مزایده که از ساعت  9 صبح الی 
12 روز چهار شنبه مورخ 1393/5/15 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل 
میگردد  از طریق مزایده به فروش می رسد چنانچه روز مزایده با تعطیلی پیش 
بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل می گردد مزایده 
باالترین  به  میلیون شروع و  میلیارد و سیصد  بیست و یک  مبلغ کارشناسی  از 
قیمت پیشنهادي به هر کس که خریدار باشد فروخته مي شودطالبین می توانند قبل 
از تشکیل جلسه از مورد مزایده  به آدرس شهرضا – کیلو متر 5 جاده اصفهان 

شهرضا شهرک صنعتی سپهر آبادکارخانه ریسندگی پروین بازدید به عمل آورند 
انتقال سند در  از هزینه های  اعم  قانونی  کلیه هزینه های  که  به ذکر است  الزم 
دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به 
حق انشعاب و آبونمان ، آب و برق و گاز سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده 
مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 
93/3/18 درج و منتشر می گردد . یوسفیان مسئول اجرای اسناد رسمی شهرضا 

ابالغ وقت رسيدگی
23360شماره ابالغیه:9310103640701805 شماره رونده:9209983640700188 
خواندگان  بطرفیت  دادخواستی  اکبری  نادر  بایگانی:920190خواهان  شماره 
ایثارگران  فجر  کچویی وشرکت   ومحمد رضاعطایی  فوالد شهر  عمران  شرکت 
زرین شهردرحال تصفیه وصندوق قرض الحسنه امام حسین )ع(زرین شهر به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان زرین 
شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری 
9209983640700188ثبت  کالسه  وبه  شهر(ارجاع  )زرین  لنجان  شهرستان 
علت  است.به  شده  تعیین  آن93/8/17ساعت11صبح  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
مجهول المکان بودن خواندگان محمد رضا عطایی و صندوق قرض الحسنه امام 
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  وبه  خواهان  حسین)ع(ودرخواست 
های عمومی وانقالب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی میشودتا خوانده پس از نشرآگهی واطالع از مفادآن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمایم را 
دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف 200منشی شعبه 

چهارم دادگاه حقوقی زرین شهر  

ابالغ وقت رسيدگی 

 : پرونده  شماره   9210460358900004  : درخواست  شماره   23312
کالسه  پرونده  در  باینکه  نظر   920713  : بایگانی  9209980358900706 شماره 
920713 ب 10 حسب شکایت خانم اکرم کریمی عزیز اله غریبی فرزند خیر محمد 
متهم است به سرقت یکدستگاه گوشی همراه و از طرف این بازپرسی تحت تعقیب 
می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده 
دادگاههای عمومی و  دادرسی  آئین  قانون  ماده 115  اجرای  بدین وسیله در  لذا 
انقالب  در امور کیفری  مراتب به نامبرده ابالغ  می گردد تا ظرف مدت یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه دهم  بازپرسی به دادسرای عمومی و انقالب مجتمع 
5 اصفهان واقع در خ قائمیه کوچه فضیلت جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
قانونی  اقدام  انتشار آگهی  تاریخ  از  از یکماه  شود در صورت عدم حضور پس 
بعمل خواهد آمد . م الف 4512 مدیردفتر شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
23324 در خصوص پرونده کالسه 93-84 خواهان بانک مهر اقتصاد  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی رحیمی 2- حمید رضا کارگر میرزا  تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 93/4/21 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4564 مدیر دفتر شعبه ششم  شورای حل اختالف 

اصفهان

احضار
محمد  علیه  شکایتی  محمد  فرزند  سیدی  بدینی  گل  آقای  که  این  به  23365نظر 
پیروزی مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه ب2  930226 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف 
یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد. با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب 
ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
ابالغ  رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
شده تلقی و تصممیم مقتضی اتخاذ خواهد شدم الف 5032مدیر دفتر شعبه دوم 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

ابالغ 
اول  شعبه  بازپرسی  نظراز:  تجدید  محاکمه   8 شعبه  محترم  ریاست  به:   23364
تحیت  و  سالم  با  پرونده  مطالبه  موضوع:  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
احتراما در پرونده مطروحه این شعبه آقای علیرضا جبار زارع شکایتی علیه آقای 
ابراهیم دهقانی مبنی بر ربا مطرح و به پرونده مطروحه در آن شعبه به شماره 
کالسه 9009980359400494 استناد نموده فلذا خواهشمند است دستور فرمایید 
با بررسی سوابق موجود نسبت به ارسال پرونده استنادی مذکور به این شعبه 
اقدام بدیهی است پس از رفع نیاز اعاده می گردد. الزم به ذکر است پرونده قبل در 
شعبه 115 جزایی تحت کالسه 901239 رسیدگی و منتهی به صدور رای گردیده 

است. م الف 5031 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
23361 در خصوص پرونده کالسه 93-351 خواهان مختار عباسی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت سارا فرهمند فرزند حسین  تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 93/5/18 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5021 مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

احضار
فرزند  ترکی  اسماعیل  آقای  چون   15 ک   93/5752/140401/12 شماره   23363
که  نموده  مطرح  بر  مبنی  جعفر   فرزند  محمد صالحی  آقای  علیه  مهدیقلی شکایتی 
پرونده به کالسه فوق ب 1 این بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متمهان مجهول 
المکان می باشند حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهمان مذکور دعوت به 
عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این 
مراجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف 5030 مدیر دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار
23362 شماره 920718 ب 1 چون آقایان 1- امین آزاد و پوران کشاورز با وکالت 
خانم منصوره صالحپور  شکایتی علیه آقای مهدی برجیان   مبنی بر تحصیل مال 
ثبت  بازپرسی  این  به کالسه فوق ب 1  پرونده  نموده که  نامشروع مطرح  از طریق 
گردیده لذا نظر به اینکه متمهان مجهول المکان می باشند حسب ماده 115 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر 
می شود و از متهمان مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر 
آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مراجع مراجعه نمایند در صورت عدم 
حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف 5029 مدیر دفتر شعبه 

اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 



یادداشت

 مدیرکل دفتر تبلیغات اسالمی استان:

بی بندوباری، ضد معارف 
مهدوی است

مدیرکل دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: 
هر تفکری با هر پرچم،  اسم و تابلویی که بی بندوباری 
را ترویج و توصیه کند، ضد اس��الم و مهدویت اس��ت. 
حجت االسالم سید حسین بهشتی نژاد  ضمن تبریک 
اعیاد ش��عبانیه گذشته، پیش��اپیش روز نیمه شعبان 
سالروز والدت منجی عالم بش��ریت را به نمازگزاران 
تبریک گف��ت. وی افزود: حضرت رس��ول اکرم)ص( 
از همان روزهای نخس��ت رس��الت نبوت خودشان به 
دنبال نهادینه سازی نهال امامت بودند و مصداق بارز 
گفته های ما وقایع یوم الدار است. حضرت رسول)ص( 
در لحظه لحظه جریان زندگی خود با معرفی حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( در پی بیان اص��ل امامت به مردم و 
ش��کوفا کردن این اصل مهم در اسالم بوده اند که اوج 
و قله این مطلب در غدیر خم، رخ نش��ان داد.مدیرکل 
دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان ادامه داد: حقیقتا 
امامت قائم آل محمد س��رجمع همه معارف اس��المی 
است و زیر این آس��مان معارفی ش��یرین تر از معارف 
مهدویت وجود ندارد و شناس��نامه ای زیباتر و منحصر 
به فردتر از شناس��نامه امام زمان)عج( نیست. وی بیان 
کرد: حالوت معارف مهدویت به واسطه برخی از مسایل 
منحصر به فردی همچون غیبت امام عصر)عج( است. 
بیان سواالت و معارفی چون راز غیبت چیست، مفهوم 
انتظار چه معن��ی  دارد و همچنی��ن خصوصیات ویژه 
م��ردم در دوران غیبت امام عصر همچ��ون هم زمانی 
وجود بهترین مردم و پیروان و مسلمانان در طول تاریخ 
اسالم با وجود وارد شدن تهدیدآمیزترین هجمه ها در 
طول تاریخ اس��الم علیه دین و اخالق، از شیرینی ها و 
وجوه متمایز دوران امام زمان است. بهشتی نژاد عنوان 
کرد:  در باب معارف مهدوی��ت در ظرفیت مودت مردم 
و جامعه ش��یعی علی الخصوص ایران اسالمی که مهد 
تشیع در جهان است، کاستی و کمی نیست، ولی در این 
جا  خالء معرفت حقیقی و باطنی است. مدیرکل دفتر 
تبلیغات اسالمی استان اصفهان مطرح کرد: تمام معارف 
مهدویت به دنبال این اس��ت که آینده ارزشی مطلق را 
برای جامعه ترسیم کند که با عدل مطلق و توحید مطلق 
محقق می شود. وی خاطرنشان کرد: هر تفکری که در 
زمان غیبت واهی گری، بی بندوباری در رفتار، گفتار و 
اعتقاد را ترویج و توصیه کند، حال زیر هر پرچم و تابلو، 
اسم و گروه و حزبی که باشد، ضد معارف مهدویت است 

و تردیدی در غلط بودن آن نیست. 
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راه اندازي سامانه پيام كوتاه اطالع رساني خطوط اتوبوسراني
عباس روحاني با بیان این مطلب گفت: در راستاي اطالع رس��اني جامع و به هنگام به شهروندان 
 و مسافران اتوبوسراني س��امانه پیام کوتاه اطالع رس��اني خطوط به ش��ماره » ۱۰۰۰۰۳۱۳۱« 

راه اندازي شد.

3

استاندار اصفهان در نشستی با خبرنگاران ضمن انتقاد از نبود سند 
آمایش سرزمین ایران اظهار داش��ت: نبود این سند عامل بسیاری 

از مشکالت موجود در سطح کشور و به ویژه استان اصفهان است.
رس��ول زرگر پور با بیان این که عدم موفقیت تدوین س��ند آمایش 
س��رزمین در سطح ملی مس��ؤوالن اس��تانی را به فکر تدوین سند 
آمایش اس��تانی انداخت، افزود: در این راس��تا برای س��ند آمایش 
سرزمین اس��تان اصفهان، 2۰ محور در نظر گرفته شده است که تا 
کنون۱6 محور آن تنظیم و به تایید ش��ورای برنامه ریزی و اشتغال 
استان رسیده است و 4 محور دیگر نیز تا یک ماه آینده آماده خواهد 
شد. وی با بیان این که اس��تان اصفهان به عنوان اولین استان سند 
آمایش س��رزمین خود را رونمایی خواهد کرد، گفت: با تدوین این 
سند می توان برنامه ریزی های جدی برای سرمایه گذاری و پیشرفت 
اس��تان را انجام داد. اس��تاندار اصفهان با بیان این که محور توسعه  
استان اصفهان در این سند صنعت و کشاورزی نخواهد بود، ادامه داد: 
البته باید در نظر داشته باشیم که این به معنای عدم توسعه  صنعت و 
کشاورزی در استان نیست. وی در ادامه در خصوص کنترل قیمت ها 
در بازار اشاره کرد و گفت: در این راستا کمیته های بازرسی در سراسر 
استان مشغول بازرسی بازار استان هستند. زرگرپور با بیان این که 
س��ازمان تعزیرات حکومتی استان به ش��دت با متخلفان بازارهای 
اس��تان اصفهان برخورد می کند، افزود: متاسفانه آمار برخوردها در 

استان بسیار زیاد است، ولی به دلیل برخی از مسایل نمی توانم آمار را 
ارایه کنم. وی در خصوص جیره بندی آب در اصفهان نیز ادامه داد: 
اگر هر شهروند اصفهانی 2۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی کند 
یا آب را به شکل بهینه استفاده کند، دیگر با کمبود آب و جیره بندی 

مواجه نخواهیم شد.
استاندار اصفهان همچنین در ارتباط با هفته جوان و اوقاف فراغت 
آنها اظهار داش��ت: از ۱7 تا 2۳ خرداد، هفته جوان اس��ت که از 24 
میلیون نفر جوان در کشور ،۱/2 میلیون نفر اصفهانی هستند و ۱2۰ 
برنامه توسط 22 دستگاه اداری استان در این  حوزه تدارک دیده شده 
است. وی ش��عار این هفته را »هر دانش آموز یک مهارت« نام برد و 
بیان داشت: با این شعار به دنبال این هستیم که مبحث اوقات فراغت 
تنها به تفریح و خوشگذرانی ختم نشود، بلکه در پی آن جوانان یک 
مهارت را فراگیرند. زرگرپور در خصوص مخدوش شدن مقبره آیت 
اهلل طاهری در اصفهان و رونوشت هایی که با اسپری سیاه بر دیواره 
مقبره توسط گروهکی انجام شده بود، گفت: من از این موضوع هیچ 
اطالعی ندارم، اما اگر اثبات شود، به حتم برخورد شدیدی با خاطیان 
امر خواهد ش��د. وی تاکید کرد: از هر گونه عمل، رفتار و سخنی که 
منافی با قانون باشد و سبب تشویش اذهان عمومی شود، جلوگیری 
می کنیم و در این مورد هم نه تنها مقبره آیت اهلل طاهری، بلکه اگر 

بر سنگ قبر یک فرد عادی هم مخدوش شود، پیگیرد قانونی دارد.

نرخ اعتیاد زنان در اصفهان باالتر از میانگین کش�وری 
است

اس��تاندار اصفهان با بیان این که باال رفتن نرخ رش��د اعتیاد در زنان 
اصفهان نگران کننده اس��ت، افزود: جمعیت زنان معتاد در اصفهان 

نسبت به میانگین کشوری باالتر است.
وی از کاهش سن ابتال به اعتیاد در اس��تان خبر داد و تصریح کرد: در 
خوش بینانه ترین حالت، تنها ۳۰ درصد از مواد اعتیاد زا در اصفهان 
کشف می شود که با این احتس��اب امسال نزدیک به 7 تن مواد مخدر 

در اس��تان کش��ف و ضبط ش��ده 
اس��ت. زرگرپور ادامه داد: میزان 
کش��فیات مواد مخدر در اصفهان 
طی سال گذش��ته، ۳۰ تن بود که 
نسبت به سال قبل آن رشد باالیی 
داشته است؛ به طوری که در سال 
9۱ این رقم به ۱6 تن می رس��ید. 
وی در زمین��ه آلودگی هوا و طرح 
جامع کنترل کیفی آلودگی هوای 
اصفه��ان اظهار داش��ت: به دنبال 
تغیی��ر مدیر کل محیط زیس��ت 
اس��تان اصفهان این طرح تا ۳ ماه 
به حالت متوق��ف درآمد که هنوز 
با روی کار آم��دن مدیر جدید در 
ارتباط با چگونگی اجرای طرح به 
جمع بندی نرسیده ایم. استاندار 
در ارتباط با ورود هیات آلمانی به 

اصفهان در زمینه مدیریت یکپارچه بر منابع آب بر بستر زاینده رود در 
سکوت رسانه های استان افزود: این موضوع آنقدر اهمیت نداشت که 

الزم به رسانه ای کردن آن باشد.
زرگرپور گفت: این مس��اله به س��ال 8۳ ب��ر می گردد. در س��ال 88 
 به منظ��ور تدوین الگ��وی مدیریت یکپارچ��ه بر منابع آب بر بس��تر 
زاینده رود، هیات آلمانی ورود یافت و ۳ سال بعد مقرر شد الگو را آماده 

کنند و ۳ سال دیگر به اصالح مشکالت احتمالی آن بپردازند.
وی با اظهار این که هیات آلمانی قرار ش��د ۳ میلیون ی��ورو به ایران 
برای اجرای طرح کمک کنند و هزین��ه داخلی آن برعهده خود ایران 
است، بیان داشت: سفرهیات آلمانی به اصفهان هم برای تایید الگو از 
سوی مسؤوالن کشور بود. اس��تاندار اصفهان همچنین در خصوص 
سرمایه گذاری خارجی  و اقداماتی که استاندار انجام داده است، اظهار 
داشت: اصفهان پس از آذربایجان شرقی در جذب منابع صندوق توسعه 
ملی، رتبه دوم را در کش��ور دارد. وی گفت: 8۰ درصد منابع صندوق 
توسعه ملی ارزی است و 2۰ درصد ریالی است که اصفهان تاکنون 42۰ 
میلیارد تومان جذب کرده است. زرگرپور با بیان این که تکلیف ورزشگاه 
نصف جهان ظرف چند هفته آینده  مشخص می شود، افزود: در صورتی 
که ساخت ورزشگاه به فوالد مبارکه یا به شهرداری اصفهان داده شود،  

این طرح از حالت توقف خارج می شود.

استاندار اصفهان در نشستی با خبرنگاران:

با مصرف بهينه  آب جيره بندی نمی شود

 اصفهان پس از 
آذربایجان شرقی 

در جذب منابع 
صندوق توسعه 

 ملی، رتبه دوم
 را در کشور دارد

یادداشت

صدور بیش از ۴ هزار شناسنامه 
مکانیزه در شهرضا

رییس ثبت احوال ش��هرضا گفت: با وجود نیروی ک��م، ثبت احوال 
شهرس��تان در س��ال 9۱، ۳6۰۵ مورد و در س��ال 92، 476۳ مورد 
شناسنامه های مکانیزه صادر کرده و با وجود آرشیو الکترونیکی دیگر 

احتیاج نیست افراد برای صدور شناسنامه به ادارات مراجعه کنند.
مرتضی صادقی  با بیان این که اعداد و ارقام به دست آمده در تحلیل 
وقایع حیاتی چهارگانه فوت، والدت، ازدواج، طالق بسیار مهم و دارای 
نقشی اثرگذار است، اظهار کرد: س��ازمان ثبت احوال باید به صورت 
آنالین تحرک جمعیتی را به روز سنجش کند و توجه به این موضوع 

می تواند در تحلیل ها بسیار موثر باشد.

 فرصت یک ساله برای احیای
 ۱۰ درصد از بافت فرسوده اصفهان

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با توجه به این که تنها یک 
سال برای اجرای طرح احیای ۱۰ درصد از بافت فرسوده اصفهان باقی 
مانده، هنوز اقدام قابل قبولی در این راستا صورت نگرفته و باید این 

مساله مورد توجه قرار گیرد.
محمدرضا فالح با عالم این مطلب اظهار کرد: افراد س��اکن در بافت 
فرسوده توانایی مالی برای حضور در عرصه های فرهنگی و اجتماعی 
را ندارن��د و از آنجایی که ام��کان ورود به این بافت ه��ا برای اجرای 
طرح های فضای سبز و ایجاد مراکز فرهنگی و تفریحی وجود ندارد، 

بیشتر مورد آسیب قرار می گیرند.
وی ناتوانی در ارای��ه خدمات حمل و نقل عمومی به س��اکنان بافت 
فرس��وده را نیز از دیگر مشکالت س��اکنان این بخش عنوان و بیان 
کرد: وجود جان��وران موذی و مش��کالت بهداش��تی درمانی نیز در 
 میان س��اکنان بافت های فرس��وده ش��هر اصفهان به وض��وح دیده 

می شود.

احداث میدان میوه و تره بار مکانیزه 
در غرب اصفهان

ش��هردار منطقه 2 اصفهان از احداث میدان میوه و تره بار مکانیزه و 
مدرن در این منطقه خبر داد.

محمد حس��ین جعفری فش��ارکی با بیان این مطلب گفت: یکی از 
مهم ترین اهداف شهرداری، جذب س��رمایه گذار بخش خصوصی 
است، چرا که منطقه 2 پتانسیل ها و ظرفیت های زیادی برای جذب 

سرمایه گذار دارد. 
وی افزود: یکی از بزرگ ترین طرح های مشارکتی شهرداری و بخش 
خصوصی، احداث میدان میوه و تره بار مکانیزه و مدرن در این منطقه 
است. شهردار منطقه 2 اصفهان تصریح کرد: مکان احداث این پروژه 
انتخاب شده اس��ت و به دنبال این هس��تیم که هر چه سریع تر این 
طرح در غرب اصفهان اجرایی شود. جعفری فشارکی اظهار داشت: 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است میوه های ارگانیک 

در این میدان عرضه شود.

سامانه گندزدایی پیشرفته، ایده 
برگزیده صادراتی دانش بنیان

س��امانه گندزدایی پیش��رفته مولتی اکس��یدان بکو که در شرکت 
دان��ش بنیان مهندس��ین مش��اور و تحقیقات بهی��ن آب زنده رود، 
طراحی و س��اخته ش��ده، طرح برگزیده در نخس��تین جش��نواره 
برتری��ن ایده ه��ای صادراتی دان��ش  بنی��ان اصفهان ش��د. حمید 
مهدوی اظهار کرد: س��امانه گندزدایی پیش��رفته مولتی اکسیدان 
بکو ب��ا هدف ایمن س��ازی، سالم س��ازی، بومی س��ازی و گندزدایی 
آب بدون اس��تفاده از م��واد ش��یمیایی افزودنی و تولید آب س��الم 
در مح��ل مص��رف طراح��ی و س��اخته ش��ده اس��ت. وی اف��زود: 
این س��امانه ب��ا روش فرآیند کنترل ش��ده الکترولی��ز نمک طعام، 
محلول��ی از ترکیب��ات مولتی اکس��یدان ش��امل دی اکس��یدکلر، 
 کلرگازی محلول، ازن، اکس��یژن، آب اکسیژنه، اس��ید هیپوکلرو و

 هیپو کلریت سدیم تولید می کند که قابلیت استفاده در گندزدایی 
هرگونه آب مصرفی را دارا است.

 پارك آبي کودکان ناژوان به 
بهره برداري رسید

 مدیر عامل شرکت توس��عه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان 
وابسته به شهرداری اصفهان اعالم کرد: پارک آبي کودکان ناژوان به 
بهره برداري رسید. جوادیان با اعالم این خبر گفت: عملیات اجرایي 
پارک آبي کودکان و نوجوانان ناژوان تکمیل و در اختیار شهروندان 
قرار گرفت. وي با بیان این که این مجموعه تفریحي روزانه از ساعت 
9:۳۰ الي ۱8:۳۰ فعال اس��ت، افزود: این پارک آبي اولین پارک آبي 
در کشور محسوب مي ش��ود که تاکنون نمونه مش��ابهي در کشور 

نداشته است. 

افزایش محسوس دما براي روزهاي 
پایاني هفته

کارش��ناس مس��ؤول پیش بینی هوای اصفهان با اش��اره به افزایش 
محس��وس دما در روزهاي پایاني هفته، گفت: با توجه به عبور امواج 
ناپایدار ضعیف از روي استان اصفهان، وضعیت جوي به صورت صاف، 
در بعدازظهر افزایش ابر و کاهش دید به واس��طه ذرات گرد و خاک 

همراه با وزش باد انتظار مي رود.
میترا سیدان گفت: بررسي نقشه هاي هواشناسي بیانگر عبور امواج 
ناپایدار ضعیف از روي استان اصفهان است؛ بر همین اساس، آسماني 
صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و کاهش دید به واس��طه ذرات گرد و 
خاک همراه با وزش باد پیش بیني مي ش��ود؛ در بخش هاي شمال و 

غرب استان هم احتمال بارش پراکنده و خفیف وجود دارد. 
وي با تاکید بر افزایش محسوس دما براي روزهاي پایاني هفته، افزود: 
این ناپایداري ها به شکل کاهش دید و گرد و خاک در برخي مناطق 
استان ادامه خواهد داشت. سیدان با بیان این که دما امروز، یک تا 2 
درجه افزایش مي یابد، تصریح کرد: در این مدت، دمای شهرس��تان 
اصفهان در گرم ترین  ساعات به ۳۳ درجه  و در خنک ترین  ساعات به 

۱8 درجه  سانتیگراد خواهد رسید. 
 این کارش��ناس مس��ؤول پیش بینی ه��وای اصفه��ان تصریح کرد:  
گرم ترین  شهرس��تان در اس��تان اصفهان، خوروبیابان��ک با دمای 
۳6 درجه و خنک ترین  نقطه، بویین میاندش��ت ب��ا دمای 7 درجه  

سانتیگراد پیش بینی می شود. 

اخبار کوتاه
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در جلسه هم اندیشي با جمعي از هنرمندان تجسمي شهر مطرح شد

بهره برداري بوستان مشاهیر صفوی در اردیبهشت ۹۴ 

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی:

شروط احتساب سربازی در سوابق بیمه ای

جانشین فرماندهی انتظامی اصفهان 

تکذیب حضور گروه های وهابی و قتل های سریالی 

 مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازي ش��هر اصفه��ان عن��وان کرد: 
پیش بیني مي شود بوستان مشاهیر صفوي، اردیبهشت ماه سال 
94 به بهره برداري برس��د و در اختیار شهروندان قرار گیرد. دکتر 
محمدرضا نیلفروشان در جلسه هم اندیشي با جمعي از هنرمندان 
 تجسمي شهر با اعالم این مطلب اظهار داشت: سازمان زیباسازي،

 فعالیت هاي گسترده اي را آغاز کرده و در این راستا نیازمند حمایت 
هنرمندان هستیم تا شهري در خور شان میهمانان و گردشگران 
داخلي و خارجي داشته باشیم تا آنها پیام بر این فعالیت ها باشند. 

وي از فعالیت معاونت طراحي و هنر شهري و تقویت معاونت فني 
و اجرایي در سازمان زیباسازي خبر داد و افزود: این دو حوزه الزم و 

ملزوم یکدیگرند و الزم بود تا تحولي در زمینه هنر شهري در شهر 
ایجاد شود. وي با تاکید بر این که هنر شهري باعث تقویت هویت 
شهر می ش��ود، عنوان کرد: هویت مطرح اصفهان قدیم، بر کسی 
پوشیده نیست و سازمان قرار اس��ت در جهت احیای هویت های 
شهری قدیم و همچنین هویت بخشی در توسعه شهری فعال باشد. 
مدیرعامل سازمان زیباسازي ش��هر اصفهان با اشاره به برگزاري 
کارگاه ساخت سردیس هاي مش��اهیر دوره صفوي بیان داشت: 
احداث بوستان مشاهیر دوره صفویه در دستور کار بود که باتوجه به 
این که مشاهیر دوره صفویه بالغ بر ۵۰ نفر بودند، ۱۳هنرمند برتر 
براي ساخت سردیس هاي این مشاهیر انتخاب شد که ۱2 سردیس 
در این سمپوزیوم و 8 سردیس قبال ساخته شده بود. نیلفروشان 
گفت: پیش بیني مي شود بوستان مشاهیر دوره صفویه اردیبهشت 
ماه سال 94 به بهره برداري برسد و در اختیار شهروندان قرار گیرد 
و پرده برداري از آن نیز در س��ال جاري توسط دکتر والیتي انجام 
شد.  وي افزود: سال آینده این س��مپوزیوم به صورت بین المللي 
برگزار خواهد ش��د و این مهم به تصویب ش��وراي اس��المي شهر 
اصفهان نیز رسیده تا کساني که نصف جهان را به صد جهان تبدیل 
کرده اند همچون فرماندهان و افرادي که ش��هید شده اند، در این 
 مدت به تصویر کشیده شود.  همچنین تمام تابلوهاي حلقه سوم و

 ورودي ها و خروجي هاي شهر نیز به کار هنري نیاز دارد. 

بیمه ش��دگان  فن��ی  ام��ور  مدی��رکل 
تامین اجتماعی چگونگی احتس��اب خدمت 
مقدس س��ربازی را به عنوان سوابق بیمه ای 

تشریح کرد.
 س��یروس نصیری در این خص��وص گفت: 
به اس��تناد قانون اص��الح تبصره م��اده ۱4 
قانون کار و الحاق ی��ک تبصره به آن مصوب 
8۳/۱/۳۰ و قانون استفس��اریه قانون مذکور 
مصوب 8۵/۳/28 مجلس ش��ورای اسالمی 
و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب 84/4/8 
هیات وزیران، احتس��اب مدت خدمت نظام 
وظیفه و حضور داوطلبان��ه در جبهه تمامی 
مشموالن قانون تامین اجتماعی با دارا بودن 
ش��رایط مقرر قانونی امکان پذیر اس��ت. وی 
افزود: احتس��اب س��وابق موردنظر منوط به 
بیمه پردازی در زمان ارایه تقاضا و داشتن 2 
سال سابقه حق بیمه نزد سازمان و همچنین 
پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر 
در ماده ۳ آیین نامه اجرایی مذکور به نسبت 
هفت سی ام س��هم بیمه ش��ده و بیست وسه 

سی ام سهم دولت اس��ت. نصیری ادامه داد: 
مهلت پرداخت حق بیمه درصورت پرداخت 
یک جا، حداکثر ت��ا پایان ماه بعد از تس��لیم 
اعالمی��ه بده��ی اس��ت. وی تصری��ح کرد: 
بیمه ش��ده درصورت ع��دم توانایی پرداخت 
یک جای حق بیمه متعلقه، می تواند در مهلت 
مذکور نس��بت به ارایه درخواس��ت تقسیط 
بدهی اق��دام کند ک��ه در این حال��ت واحد 
اجرای��ی باتوج��ه به می��زان بدهی و س��ایر 
مالحظات، حق بیمه متعلقه را حداکثر در ۱2 

قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.
مدی��رکل امور فنی بیمه ش��دگان س��ازمان 
تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در هرحال 
پذی��رش س��وابق موردنظ��ر و بهره مندی از 
مزایای قانونی آن نزد سازمان تامین اجتماعی 
منوط ب��ه پرداخ��ت کام��ل حق بیم��ه در 
مهلت های تعیین ش��ده خواهد بود. در غیر 
این صورت احتساب سوابق مذکور براساس 
تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق بیمه با 

رعایت ضوابط مربوطه میسر است.

جانش��ین فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان درباره شایعات 
مطرح شده پیرامون رخ دادن قتل های سریالی در شهر اصفهان 
گفت: خبر قتل س��ریالی دختران در اصفهان از اس��اس شایعه 
بوده و هیچ قتل س��ریالی در اصفهان رخ نداده و اوضاع به طور 
کامل تحت کنترل است. سرهنگ حسین حسین زاده پیرامون 
ش��ایعات مبنی بر حضور گروه های وهابی در شهر اصفهان و به 
قتل رس��یدن تعدادی دختر در منطقه سپاهان ش��هر اصفهان 
توسط گروه های وهابی اظهار کرد: این شایعه  2۰ روز است که 
در نرم افزارهای ارتباطی و اجتماعی در تلفن های همراه منتشر 

شده و صحت ندارد.

وی با بیان این که حت��ی دختر خود من هم که در شهرس��تان 
دانشجو است از من پرسیده که آیا این خبر صحت دارد یا خیر، 
گفت: این خبر به طور کامل شایعه اس��ت. جانشین فرماندهی 
انتظامی اس��تان اصفهان تصریح کرد: این شایعه از اساس دروغ 
بوده و نه تنها در اس��تان اصفهان چنین قتل هایی انجام نشده، 
بلکه در کل کشور نیز چنین اتفاقاتی رخ نداده است و این مساله 

از سوی مسؤوالن کشوری نیز تکذیب شد.
مردم شایعات را باور نکنند و به آن دامن نزنند

وی تصریح کرد: این خبر 2۰ روز است که شایعه شده و از مردم 
می خواهیم این ش��ایعه را که صحت ندارد، باور نکنند و به این 

خبر دامن نزنند.
وی درباره این که گفته می ش��ود این خبر از شبکه  فارسی زبان 
بی بی سی منتشر شده است، خاطرنشان کرد: این خبر از سوی 
فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان تکذیب می ش��ود و انتظار 

داریم که افراد به این خبرها دامن نزنند.
در روزهای گذش��ته ش��ایعاتی درباره حضور برخی گروه های 
وهابی در شهر اصفهان مطرح شده که این شایعه در شبکه های 
اجتماعی تلفن همراه پخش شده است، اما بر اساس گفته های 

مسؤوالن انتظامی استان اصفهان، این شایعات صحت ندارد.
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اخبار کوتاهيادداشت

 افزايش جمعیت بیکار اصفهان
 تا بیش از ۶۰۰ هزار نفر 

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان در خصوص آمار 
جمعیت بیکار اصفهان، اظهار داش��ت: در حال حاضر ۳۰۰ هزار نفر 
بیکار در استان اصفهان وجود دارد که این رقم تا پایان سال افزایش 

می یابد. 
غالمرض��ا ق��ادری تصریح ک��رد: البت��ه این تع��داد بیکار ب��ه غیر 
 از دانش��جویان در ح��ال تحصیل اس��ت ک��ه اگر این دانش��جویان

 فارغ التحصیل شوند، تعداد جمعیت بیکار استان تا پایان سال جاری 
به بیش از ۶۰۰ هزار نفر می رسد.

سکه در اصفهان ۹۵۷ هزار تومان 
قیمت گذاری شد

در پی نوسانات بهای اونس در بازار جهانی، هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی در اصفهان ۹۵۷ هزار تومان قیمت گذاری شد.

در بازار اصفهان نرخ هر نیم س��که ۴۸۳ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۲ 
هزار تومان و گرمی ۱۸۷ هزار تومان اعالم شده بود. 

همچنین دیروز هر اونس ط��ال ۱۲۵۳ دالر و هر گرم طالی زرد ۱۸ 
عیار در اصفهان ۹۸ هزار تومان و هر مثقال طالی ۱۷ عیار ۴۲۴ هزار 

تومان قیمت داشت. 
همچنین در بازار آزاد ارز نیز صرافان اصفهانی ن��رخ هر دالر آزاد را 
برای فروش ۳۲۷۷ تومان، هر یورو را ۴۴۸۵ تومان و هر پوند را ۵۴۸۵ 

تومان اعالم کردند. 

 شماره گیری کد و تلفن ثابت قديم 
برای دريافت شماره های جديد 

با ۸ رقمی شدن تلفن های ثابت استان اصفهان، از ۷ خرداد سال جاری 
تاکنون، مش��کالتی برای هموطنان در زمینه چگونگی شماره های 

جدید استان اصفهان پیش آمده است. 
متاس��فانه مخاب��رات اس��تان اصفه��ان از تاری��خ اج��رای ط��رح 
هم کدس��ازی ت��ا ب��ه ام��روز  اط��الع رس��انی و راهکار مناس��بی 
ب��رای رف��ع مش��کالت همش��هریان ارای��ه ن��داده و فق��ط به یک 
 س��ری اقدام��ات و دادن آدرس س��ایت ای��ن ش��رکت ب��رای

 اطالع رسانی مردم طرح بسنده کرده است. 
مدیرعامل شرکت مخابرات اس��تان اصفهان در پاسخ به این که چرا 
برای رفاه حال همش��هریان تمام تلفن های س��ابق استان مجهز به 
اپراتور گویا نیس��تند، اظهار داش��ت: ما برای تمام تلفن های سابق 
استان اپراتور گویا قرار دادیم و همشهریان می توانند با شماره گیری 
 کد و ش��ماره ۷ رقمی س��ابق از چگونگی ش��ماره های جدید باخبر

 شوند. 

جامعه کار و تولید از بهبود روابط با 
ديگر کشورها حمايت می کند

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: جامعه کار و تولید 
از بهبود روابط بین المللی کشور که از سوی رییس جمهور پیگیری 

می شود، حمایت می کند.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی اظهار داشت: یکی از دغدغه های جامعه 
صنعت و معدن کشور، ارتباط با دیگر کشورها است و امیدواریم هر 
چه زودتر روابط بهبود یابد و تنش ه��ای بین المللی کاهش یابد که 
این امر به طور قطع یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت بخش صنعت 

و معدن خواهد بود. 
وی اف��زود: دول��ت و مجل��س بای��د در تصوی��ب و اج��رای قوانین 
 بخش تولید، نظر مش��ورتی تش��کل های صنعتی و معدنی را جویا

 شوند. 
س��هل آب��ادی ادام��ه داد: ب��رای رف��ع مش��کالت و موان��ع تولید 
داخل��ی و اقتص��اد مقاومت��ی ک��ه فرمایش مق��ام معظ��م رهبری 
 اس��ت باید با نظرخواهی و مش��ورت فع��االن اقتص��ادی عملیاتی

 شود. 
وی با بیان این که اقتصاد مقاومت��ی به عنوان یک اصل و برنامه ملی 
در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید در نظر گرفته شود، خواستار 
بازبینی و اصالح قوانین و بخش��نامه های مانع تولید و اجرایی شدن 

مصوبات حمایتی از تولید شد. 
رییس خان��ه صنعت، مع��دن و تج��ارت اس��تان اصفه��ان افزود: 
ام��روز یکی از ب��زرگ تری��ن مش��کالت صنعتگ��ران و معدنکاران 
 بان��ک ها هس��تند ک��ه تس��هیالت را ب��ا به��ره بس��یار ب��اال ارایه 

می دهند. 
وی تاکید کرد: از دول��ت می خواهیم جلوی توقی��ف کارخانه ها به 

علت بدهی را بگیرد.

 مصرف مواد نسوز فوالد 
به استانداردهای جهانی نزديک شد

مدی��ر مرکز نس��وز فوالد مبارک��ه اصفه��ان گفت: با ب��ه کارگیری 
دستورالعمل های روز دنیا، میزان مصارف نسوز در ناحیه فوالدسازی 
و نورد پیوسته س��با کاهش یافت و به استانداردهای جهانی نزدیک 

شد.
غالمرض��ا صوفیان بی��ان داش��ت: در راس��تای اس��تاندارد کردن 
مصارف نس��وز طرح »س��با« با ش��اخص ه��ای جهان��ی و در ادامه 
تالش ه��ای ص��ورت گرفت��ه از ابت��دای بهره ب��رداری ای��ن واحد 
تاکنون ب��رای کاهش مصارف نس��وز و پایین آوردن هرچه بیش��تر 
هزینه ه��ای تمام ش��ده محص��ول، واحد س��با موفق ش��د که در 
 اردیبهشت امس��ال به مقدار مصرف نس��وز ۹ کیلوگرم بر تن مذاب

 دست یابد. 
وی افزود: هم اکنون رکورد مصارف نس��وز در مجتمع فوالد مبارکه 
به مقدار ۷ کیلوگرم بر تن مذاب و از استانداردهای جهانی پایین تر 
است و در اهداف سازمان به گونه ای برنامه ریزی شده که واحدهای 
 تابعه )فوالد هرمزگان و س��با( نیز به رکورد ف��والد مبارکه نزدیک 

شوند. 
ش��رکت فوالد مبارکه با ح��دود ۷ میلیون تن تولید ف��والد خام، از 
شرکت های پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید ورق های فوالدی 

فعالیت می کند. 
ای��ن ش��رکت بی��ش از ۵۰ درص��د از مص��رف ف��والد کش��ور 
را ب��رای اس��تفاده در صنایع خودروس��ازی و قطعه س��ازی، فلزی 
 س��بک، فل��زی س��نگین و لول��ه ه��ای انتق��ال س��یاالت، صنایع 
 بس��ته بندی و ل��وازم خانگی و الکتریک��ی و لول��ه و پروفایل تامین 

می کند.

4
خشک شدن کامل 5 درصد باغات سیب سمیرم

مدیر جهاد کشاورزی سمیرم گفت: ۱۴ هزار هکتار از باغات سیب شهرستان در اثر پدیده خشکسالی دچار تنش و 
با وجود همه تالش های انجام شده، حدود ۵ درصد باغات به طور کامل خشک شدند. همتعلی انصاری اظهار کرد: 

شهرستان سمیرم با دارا بودن ۳۶ هزار هکتار باغ سیب، ۵۲ درصد سطح باغات استان را دارد.
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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تشریح جزییات تخفیف هایی 
که مشمول مش��ترکان همکاری کننده در مدیریت مصرف برق 
می شود، گفت: مش��ترکان خانگی برق کش��ور با اعمال مدیریت 
مصرف، بهای قبض کمتری می پردازند و برخی دیگر از مشترکان 
شامل تخفیف های عمده می شوند. هوشنگ فالحتیان در این باره 
اظهار داشت: کشاورزانی که برق چاه های خود را ۴ ساعت در زمان 
پیک از مدار خارج کنند، در ۲۰ س��اعت دیگر مشمول استفاده از 

برق به صورت رایگان می شوند. 

وی اف��زود: همچنین اگ��ر صنعتگ��ران در ماه های تی��ر و مرداد 
درمجم��وع ۲۰۰ س��اعت مطابق برنام��ه زمان بندی ش��ده با ما 
همکاری های الزم داش��ته باشند، مش��مول تخفیف های عمده 
می ش��وند. وی با بیان این که مش��ترکان خانگی نی��ز که دارای 
کنتورهای سه تعرفه هستند، با اعمال مدیریت مصرف می توانند 
بهای کمتری برق پرداخت کنند، گفت: برای مثال استفاده از برق 
در بازه های زمانی نیم ساعت پیش از اذان مغرب تا چهار ساعت پس 
از آن جزو تعرفه پرباری، چهار س��اعت پس از اذان مغرب تا هفت 
صبح جزو تعرفه کم باری و از هفت صبح تا نیم ساعت پیش از اذان 

مغرب جزو تعرفه میان باری محسوب می شود. 
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: مش��ترکان برق با اس��تفاده از برق 
در س��اعت های کم باری می توانند بهای قبض خود را به ش��دت 

کاهش دهند. 
وی درباره مشترکان صنعتی برق یادآور شد: صنایعی که دست کم 
پنج روز از تعمیر اساسی خود را در تابس��تان انجام دهند و ۲۰۰ 
ساعت در طول ماه های تیر و مرداد مطابق برنامه های زمان بندی 
شده از سوی شرکت های برق، در مصرف مدیریت کنند، مشمول 

تخفیف های عمده برق می شوند. 

معاون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گف��ت: از این پس، همه 
تعاونی ها قبل از آغاز به کار باید در سامانه ثبت شرکت ها اطالعات 
فعالیت خود را ارایه کنند. غالمحسین حسینی نیا با تاکید بر این 
 که ش��رکت های تعاونی موظف به ثبت نام در س��امانه اداره ثبت

 شرکت ها هستند، گفت: هر ش��رکت تعاونی موظف است قبل از 
شروع فعالیت خود در این س��امانه ثبت نام و اطالعات مربوط به 
ش��رکت تعاونی خود را ثبت نماید. معاون تعاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با  اشاره به این که امور ثبتی شرکت های تعاونی 

باعث مشروعیت فعالیت های آنان می ش��ود، اظهارداشت: ثبت 
دقیق اطالعات ش��رکت های تعاونی صحت و س��المت امور آن 
ش��رکت را تضمین می کند و این تغییرات ثبتی باعث می ش��ود 

تا از سودجویی و کالهبرداری در این شرکت ها جلوگیری شود.
وی افزود: اگر ش��رکت های تعاونی به درس��تی در س��امانه ثبت 
نشوند همین سهل انگاری باعث صرف هزینه های زیادی خواهد 
شد. حسینی نیا گفت: هر اندازه این موضوع هوشمند و نظام مند 
باشد، س��اماندهی ش��رکت ها بهتر صورت می گیرد که این امر 
در بهبود فضای کس��ب و کار نیز موثر خواهد بود. حس��ینی نیا با 
 اشاره به این که در سند توس��عه تعاون موضوع ساماندهی و ثبت

 شرکت های تعاونی به صراحت  مطرح ش��ده است، بیان داشت: 
هر شرکت تعاونی موظف است قبل از شروع فعالیت خود در این 
س��امانه ثبت نام و اطالعات مربوط به شرکت تعاونی خود را ثبت 
نماید و این یکی از کارهای زیربنایی در تشکیل و ثبت تعاونی ها 
به ش��مار می رود. این مقام مس��ؤول در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: این سامانه باید هوش��مند و به روز باشد و بتواند 
همواره آخرین وضعیت تعاونی ه��ا را از جمله تعداد اعضا، میزان 

اشتغال و سرمایه نشان دهد. 

تغییرات ثبتی جديد در تعاونی ها

ثبت اطالعات آغاز به کار تعاونی ها الزامی شد
تخفیف های پیش بینی شده برای مشترکان برق

۰ 2ساعت برق رايگان برای کشاورزان

روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: پرداخت تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج در بانک های فعال در سامانه قرض الحسنه 
یاد شده، با کندی در حال انجام است. خبرگزاری جمهوری اسالمی 
مرکز اصفهان در بیست و چهارم اردیبهشت گذشته در گزارشی با 
عنوان »متقاضیان وام ازدواج منتظر بانک ها، بانک ها در انتظار بانک 
مرکزی« ، به بررسی مشکالت جوانان تازه ازدواج کرده برای دریافت 
 وام ازدواج پرداخ��ت که در آن به اعالم نش��دن س��همیه اعتباری 
بانک ها برای پرداخت وام از سوی بانک مرکزی اشاره شده بود. روابط 
عمومی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در واکنش به این 

گزارش، علت این انتظار را کثرت متقاضیان ثبت نام شده عنوان و 
اعالم کرد: روند ارایه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با کندی در حال 
انجام است. روابط عمومی بانک مرکزی توضیح داده است: تامین 
منابع برای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بر اساس قانون عملیات 
بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه 
و نیز حس��ب مفاد ماده ۸۶ قانون برنامه پنجم توس��عه جمهوری 
اسالمی ایران از محل سپرده های بانک های عامل )نه تامین منابع 
از طریق بانک مرکزی( قابل اقدام اس��ت. این روابط عمومی اضافه 

 کرد: با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه و حجم باالی تکالیف 
قرض الحس��نه محوله به شبکه بانکی کش��ور ) تکالیف مندرج در 
قوانین بودجه سنواتی-بندهای ب، ج و د تبصره ۱۷ قانون بودجه 
سال جاری تسهیالت قرض الحس��نه موضوع قانون ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی و تسهیالت قرض الحسنه ودیعه مسکن( 
در حال حاضر نسبت تسهیالت به س��پرده های قرض الحسنه در 
چهار بانک به ۱۰۰ درصد رسیده است. روابط عمومی بانک مرکزی 
 اعالم کرد: بر این اس��اس س��امانه قرض الحس��نه ازدواج نیز برای

 بانک های مذکور در کل کش��ور مس��دود ش��ده و 
 اعطای سهیالت قرض الحسنه یاد شده توسط مابقی 
بانک های فعال در س��امانه ق��رض الحس��نه ازدواج در حال اقدام 
است.به گزارش این روابط عمومی درباره عدم تعیین سهمیه برای 
»بانک قرض الحسنه مهر« جهت پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
 در س��ال جاری نیز بانک مرکزی ب��ا توجه به حجم س��پرده های 
قرض الحس��نه بانک مذکور و وصولی اقساط تسهیالت اعطا شده، 
سهمیه ای جهت پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج تعیین 
کرده است که پس از وصول اقساط تسهیالت اعطایی بانک مذکور  

سهمیه های مربوطه در سامانه ازدواج منظور خواهد شد.

اگرچ��ه مطابق با بخش��نامه دولت، ال��زام تولیدکنن��دگان برای 
 تثبیت قیم��ت محصوالت ش��ان، ح��دود ده روز دیگر ب��ه پایان

 می رسد، تولیدکنندگان انتظار دارند که ماراتن افزایش قیمت ها را 
از ابتدای تیرماه آغاز کنند. در حالی که یک مقام مسؤول در سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان می گوید که به دلیل 
تقارن با آغاز ماه مبارک رمضان، قرار است دولت بخشنامه تثبیت 

قیمت ها را باز هم تمدید کند.
  پی��ش از اج��رای قانون هدفمن��دی یارانه ه��ا، دول��ت در قالب 
بخش��نامه ای به تمامی تولیدکنندگان دس��تور داد تا هیچ گونه 
افزایش قیمتی را به بهانه اجرای این قانون اعمال نکنند و به نوعی 
تثبیت قیمت کاالهایش��ان را داشته باش��ند. در آن بخشنامه که 
از س��وی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خطاب به تولیدکنندگان صادر ش��ده بود، تاکید بر این بود که تا 
پایان خردادماه، اجازه هیچ گون��ه افزایش قیمتی ندارند و اگر هم 
قرار باشد که افزایش قیمت اعمال کنند، باید با هماهنگی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مذاکره با این سازمان 
باشد. بر این اساس، تولیدکنندگان نیز با امید به این که می توانند 
بخشی از هزینه های خود بعد از اجرای قانون را جبران کنند، شروع 
به جمع آوری مدارک و مستندات کردند و بر این باور بودند که تا 
پایان خردادماه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
پای صحبت آنها خواهد نشست و برای قیمت کاالهایشان از تیرماه 

به بعد، تصمیم گیری خواهد کرد.

دولت بخشنامه تثبیت قیمت را تمديد می کند
در ای��ن می��ان، برخ��ی تولیدکنندگان م��ی گویند ک��ه اگرچه 

مس��تندات و مدارک خود مبنی ب��ر افزایش هزینه ه��ای تولید 
را با اجرای قان��ون هدفمن��دی و افزایش نرخ حامل ه��ای انرژی 
 به س��ازمان حمایت مص��رف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ارایه 
کرده اند، اما هنوز جلس��ه ای برگزار نش��ده که در آن با س��ازمان 
برای تغییر قیمت، به جمع بندی برس��ند. این در حالی است که 
از س��ازمان حمایت مصرف کنندگان نیز خبر می رس��د که قرار 
نیس��ت به این زودی ها با افزایش قیمت کاالها موافقت شود و اگر 
بنا هم باش��د، این کار تدریجی صورت خواه��د گرفت تا منجر به 
شوک قیمتی در بازار نشود. یک مقام مسؤول در سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه به می گوید:مهلت 
بخشنامه دولت برای تثبیت قیمت کاالهای اساسی، پایان خردادماه 
به پایان می رسد، اما به دلیل تقارن اتمام این بخشنامه با آغاز ماه 
مبارک رمضان، دولت بنا ندارد که این بخشنامه را در مهلت مقرر 
به پایان برد و بحث بر سر این است که این بخشنامه تمدید شود. 
وی می افزاید: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
همواره پذیرای درخواس��ت ها و مس��تندات تولیدکنندگان برای 
تغییر قیمت اس��ت، اما باید این درخواس��ت ها منطقی و مبتنی 
بر تمامی اس��ناد و مدارک قابل اس��تناد باش��د تا بعد از جلسات 
 کارشناسی، در خصوص هرگونه تغییر تصمیم گیری شود، اما هیچ 
تولیدکننده ای حق افزایش قیمت را بدون هماهنگی با این سازمان 
ندارد؛ چراکه به طور قطع در بازرسی ها، با مشکل مواجه خواهد شد 

و ممکن است تعزیراتی شود.
در این میان، بیشترین نگرانی مردم بر سر تغییر قیمت کاالها، در 
مورد کاالهای اساسی است که ش��امل برنج، روغن، شکر، گوشت 
قرمز، مرغ و حتی لبنیات می شود. این در حالی است که بنکداران 

نیز خواستار این هس��تند که به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان، 
تولیدکنندگان قیمت ه��ا را افزایش ندهند. حت��ی این بنکداران 
حاضر شده اند که از جوایزی که تولیدکنندگان به آنها می دهند، 

نیز صرف نظر کنند.
قاسمعلی حسنی، رییس اتحادیه بنکداران نیز می گوید: بخشنامه 
دولت برای تثبیت قیمت کاالها، تا پایان خردادماه بوده است، اما 
به دلیل تقارن با آغاز ماه مبارک رمضان، به نظر می رسد که دولت 
بنا دارد که قیمت کاالها را مجددا تثبیت کرده و از نیمه دوم سال 
جاری، این افزایش قیمت را اعمال کند؛ چراکه به هر حال هزینه 

تولید نیز باال رفته است.
وی می گوید: در این می��ان تولیدکنندگان درخواس��ت افزایش 
قیمت ۱۰ تا ۱۲ درصدی را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان ارایه کرده اند، اما مذاکرات حکایت از این دارد که 

افزایش قیمت به نیمه دوم امسال موکول شود.
به گفت��ه حس��نی، ه��م اکنون کمب��ودی ب��ه لح��اظ کاالهای 
اساس��ی در بازار وجود ن��دارد و مردم ب��ه میزانی که نیاز داش��ته 
باش��ند می توانن��د خرید کنن��د اما به هرح��ال رک��ود حاکم بر 
 س��ایر بخش های اقتصادی، بر بنکداری مواد غذای��ی نیز حاکم

 شده است.

جزيیات قیمت کاالهای اساسی در بازار
در حال حاضر، قیم��ت هر کیلوگ��رم برنج ط��ارم محلی ۷۲۰۰ 
تومان، هاش��می ۸۰۰۰ تومان، برنج طارم رمضانی ۶۸۰۰ و برنج 
وارداتی ۳۵۰۰ توم��ان، قیمت هر بطری۱/۵ لیت��ری روغن مایع 
۷۲۰۰ توم��ان و هر قوط��ی ۴/۵ کیلویی روغن جام��د نیز حدود 
۱۷۵۰۰ تومان، قیمت هر کیلوگرم ش��کر فله ۱۲۵۰ تومان و قند 
 کله ۱۴۲۰ تومان و هر کیلوگرم قند شکس��ته نی��ز ۱۵۲۰ تومان

 قیمت گذاري شده اس��ت. در عین حال، هر کیلوگرم مرغ کامل 
بسته بندي پاک کرده ۷۲۰۰ تومان، مرغ منجمد ۴۹۵۰ تومان و 
هر شانه تخم مرغ نیز ۶۵۰۰ تومان، قیمت هر کیلوگرم ران مرغ با 
پوست ۷۱۰۰ تومان، ران مرغ بدون پوست ۸۳۰۰ تومان، مغز ران 
با پوست ۹۵۰۰ تومان، سینه مرغ با پوست ۸۶۰۰ تومان و فیله مرغ 
۱۳۸۵۰ تومان، قیمت هر کیلوگرم راسته با استخوان گوسفندي 
۲۷۳۰۰ تومان، راسته بي استخوان گوسفندي ۴۰۹۰۰ تومان، ران 
پاک کرده گوسفندي ۳۳۵۰۰ تومان، ران کامل گوسفند ۳۳۵۰۰ 
تومان، سردس��ت ۲۸۵۰۰ تومان، قلوه گاه ۱۶۷۰۰ تومان، گردن 
۲۵۳۰۰ تومان و ماهیچه ۳۵۶۰۰ تومان است. هر کیلوگرم گوشت 
چرخ کرده مخلوط ۲۱۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم گوشت خورشتي 
۲۸۲۰۰ تومان تعیین شده اس��ت. قیمت هر کیلوگرم جو ۲۳۰۰ 
تومان، سویا ۱۴۰۰ تومان، عدس درشت ۴۰۰۰ تومان، لپه ۴۰۰۰ 
تومان، باقال زرد ۴۷۰۰ تومان، لوبیا سفید ۸۴۰۰ تومان، لوبیا قرمز 

۶۸۰۰ تومان، نخود ۳۵۰۰ تومان و لیمو ۳۲۰۰ تومان است.

يک مقام دولتی: بخشنامه تثبیت قیمت ها تا بعد  خرداد تمديد می شود

به این زودی  با افزایش قیمت کاالها موافقت نمی شود 
نیروی انسانی دستگاه های 
اجرايی ساماندهی می شوند

معاون سرمایه انسانی، معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه 
انسانی رییس جمهور گفت: هدف از اجرای برنامه ساماندهی 
نیروی انسانی دستگاه های اجرایی، جذب و ظرفیت سازی 
در نیروی انسانی متناس��ب با نیازها، تعالی سرمایه انسانی 
و استفاده مناسب از آنها در راس��تای تحقق اهداف توسعه 
کشور است. علی صدرالسادات در جلس��ه شورای معاونان 
 توس��عه مدیری��ت و منابع)پش��تیبانی( وزارت خان��ه ها و 
سازمان های تحت نظر رییس جمهور گفت: بر اساس مدل 
طراحی شده، ابتدا دس��تگاه های اجرایی نسبت به تدوین 
برنامه جامع نیروی انسانی خود اقدام خواهند نمود که این 
برنامه پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رییس جمهور مبنای تفاهم این معاونت و دس��تگاه اجرایی 
در خصوص کمیت و کیفیت نیروی انسانی دستگاه در افق 
زمانی سه ساله و به عنوان سند س��اماندهی نیروی انسانی 
دس��تگاه خواهد بود. وی افزود: بدین منظور در گام نخست 
 باید اصول و سیاست های اجرایی ساماندهی نیروی انسانی 
دس��تگاه ه��ای اجرای��ی تدوی��ن و س��پس وضعی��ت 
نیروی انس��انی موج��ود و مطلوب دس��تگاه ها اس��تخراج 
ش��ود. وی اف��زود: ب��ا اج��رای ای��ن دو مرحله م��ی توان 
ت��راز نی��روی انس��انی کم��ی و کیف��ی مناب��ع انس��انی 
 دس��تگاه را مش��خص ک��رد ک��ه ب��ر اس��اس ای��ن ت��راز

 می ت��وان تعیین نم��ود که کدام دس��تگاه دارای م��ازاد یا 
کمبود نیروی انسانی است. صدرالس��ادات گفت: بر اساس 
این برنام��ه، بانک اطالع��ات نیروهای مازاد دس��تگاه های 
اجرایی تهی��ه خواهد ش��د تا این ام��کان فراهم ش��ود که 
منابع انس��انی به صورت مناسب بین دس��تگاه ها جابه جا 
 ش��وند. همچنین تالش می ش��ود که با توانمندس��ازی و 
مهارت آم��وزی برای نیروه��ای مازاد، امکان ب��ه کارگیری 
آن��ان در س��ایر دس��تگاه ه��ا و س��ایر بخ��ش ه��ا فراهم 
ش��ود. وی با تاکید بر این که ممکن اس��ت ج��ذب نیروی 
انس��انی جدید نیز نیاز باش��د، گفت: در حالی که برخی از 
دس��تگاه های اجرای��ی دارای مازاد نیرو هس��تند، تعدادی 
از وزارت خانه ها و دس��تگاه ه��ای اجرایی، دچ��ار کمبود 
 نیروی انس��انی اند که در صورت س��اماندهی منابع انسانی 
می توان با جابه جایی نیروها، بخشی از این مشکل را حل کرد. 
صدرالسادات با تاکید بر انجام برنامه ساماندهی نیروی انسانی 
براساس مطالعات تخصصی اظهار داشت: پس از تدوین برنامه 
و تعیین شاخص ها و انجام جابه جایی های احتمالی درون 
دستگاه ها، می توان مشخص کرد چه تعداد نیروی انسانی 

در دستگاه های اجرایی نیازمند تعیین تکلیف نهایی اند.
وی با بیان این که در حال حاضر نمی توان تعیین کرد که چه 
میزان مازاد نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی وجود دارد، 
افزود: پس از آغاز برنامه ساماندهی باید در زمینه »بازخورد و 

ارزیابی« نیز اقدام جدی صورت گیرد. 

توسعه و بهبود کیفیت 
آب شرب روستايی

 افزاي�ش مس�تاجران 
در بازار مسکن

مدیر امور آبفار شهرستان فالورجان گفت: بیش از ۲۱۰۰ مشترک جدید 
آب روستایی شهرستان فالورجان طی سال گذشته تحت پوشش آب و 
فاضالب روستایی این شهرستان قرار گرفتند. رجبعلی امینی با اشاره به این 
مطلب، اظهار داشت: تعداد کل مشترکان آب روستایی شهرستان فالورجان 
تا پایان سال ۹۲، ۱۹ هزار و ۶۰۰ مشترک بوده که از این تعداد، ۲ هزار و ۱۱۳ 
مورد آن به تازگی تحت پوشش قرار گرفته اند. وی تعداد انشعابات واگذار شده 
به مشترکان در سال گذش��ته را ۵۸۴ مورد اعالم کرد و بیان داشت: ۷۵ مورد 
انشعاب غیرمجاز آب  کشف و با آن برخورد قانونی شده است. وی کنترل آب 
ش��رب روس��تاییان را از نظر عاری بودن از آلودگی از وظایف آبفار شهرستان 
دانست و افزود: روزانه بیش از ۷۰ مورد کلرسنجی آب شرب در روستاها و حدود 

۵۴۰ مورد نمونه برداری میکروبی و شیمیایی صورت گرفته است.

میزان قراردادهای اجاره در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین، ۵۷ درصد و 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است.

در پی بازگشت رونق به بازار مسکن و افزایش میزان قرار داد های منعقد شده در 
این بخش و همچنین آغاز فصل تابستان و داغ شدن بازار اجاره، میزان معامالت 
در این بخش نیز افزایش یافته و از کل معامالت مسکن اجاره نامه ها سهم ۲۹ 
درصدی را به خود اختصاص داده اند. بر اساس آمارها از ۲۲۸ هزار مورد قرار داد 
منقعد شده در اردیبهشت ماه بیش از ۶۵ هزار قرارداد مربوط به اجاره نامه ها 
بوده که نسبت به فروردین  ۵۹ درصد افزایش یافته است.همچنین اجاره نامه ای 
اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۸ هزار مورد )معادل 
۱۱ درصد( بیشتر ش��ده ومیزان افزایش نرخ اجاره بها از ابتدای امسال هشت 

درصد بوده است. 

بانک مرکزی: پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با کندی در حال انجام است



یادداشت

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1320 |  یکشنبه 18 خرداد 1393 | 10 شعبان   1435

یادداشت

5
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آراء

تعیین  قانون  نامه  آیین  قانون وماده 13   3 ماده  23239 آگهی موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

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

مالکیت صادر خواهد شد. 
- شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

1- رای شماره 139260302008007176 – مریم عرفان فرزند عبدالعلی 
به ش ش 1499 شهرضا وشماره ملی 1199260061 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 2566 به مساحت 101/45 متر مربع.
- شماره های فرعی از دو اصلی مزرعه فضل آباد 

فرزند  هادی  باقر  حسن   –13926030200800  4849 شماره   رای   -2
ملی     وشماره  شهرضا  روستایی  حوزه   8 ش  ش  به  علی   حسین 
1199629596 چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 485 به مساحت ششدانگ 170/66 مربع.
بابوکانی  شایان  محبوبه   –139260302008004850 شماره  رای   -3
ملی  وشماره  قمشه  شهری  یک  حوزه   1440 ش  ش  به  حسین  فرزند 
از  از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی   1199849359 دو دانگ مشاع 

پالک 485 به مساحت  ششدانگ170/66 متر مربع.
4- رای شماره 139260302008004993- فتح اله دهقان فرزندحسینعلی 
دانگ  ملی1199341827پنج  ش69حوزه6شهرضاوشماره  ش  به 
مساحت  ازپالک485به  مفروزی  خانه  باب  یک  ازششدانگ  مشاع 

ششدانگ169/55مترمربع. 
شورت دهقان فرزند رضا  5- رای شماره 139260302008004994 – 
از  مشاع  یکدانگ   1199130184 ملی  وشماره  شهرضا   610 ش  ش  به 
ششدانگ  مساحت  به   485 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

169/55 متر مربع. 
6- رای شماره 139260302008004995- فتح اله دهقان فرزند حسینعلی 
به ش ش69حوزه6شهرضاوشماره ملی1199341827ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی ازپالک485به مساحت ششدانگ157/45مترمربع. 
فرزند شکر  رای شماره 139260302008004996- حسن عموعلی   -7
اله به ش ش 1276 شهرضا وشماره ملی 1199191477 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 485 به مساحت ششدانگ 

156/10 متر مربع.
فرزند  الدین  غالم  سمیه   –  139260302008004997 شماره  رای   -8
علی به ش ش 364 شهرضا وشماره ملی 1199269611 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 485 به مساحت ششدانگ 

156/10 متر مربع.
9- رای شماره5393 13926030200800– اعظم صدری  فرزند ذبیح اله 
به ش ش 292 شهرضاوشماره ملی 1199392111  ششدانگ قسمتی از  
یک باب خانه مفروزی از پالک 915 که به انضمام قسمتی از پالک 914 

جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است. به مساحت 67/90 متر مربع .
 10- رای شماره 139260302008005338 – اشرف صدری فرزند ذبیح 
اله به ش ش 936 شهرضا وشماره ملی 1199188077 ششدانگ قسمتی 
از پالک  انضمام قسمتی  به  از پالک 915 که  باب خانه مفروزی  از یک 
914 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است به مساحت 64/12 متر مربع.

11- رای شماره 139260302008000043 – عبدالرضاپیام فرزند فضل 
اله به ش ش 312 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199405329 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1092 به مساحت 206/69 متر مربع.
فرزند  زاده  معظم  بتول   –13926030200800 شماره0038  رای   -12
بیست  ملی 1199220795  به ش ش 1209شهرضا وشماره  عبدالخالق 
دوطبقه  خانه  باب  یک  از72ششدانگ  مشاع  حبه  هفتم  وسه  حبه  وپنج 

مفروزی از پالک 9907 و1099به مساحت ششدانگ150 متر مربع .
13- رای شماره139260302008000040  - فرشاد سمیعی فرزند آیت 
 1199409707 ملی  وشماره  شهرضا  سه  750حوزه  ش    ش  به  اله  
چهل وشش حبه وچهارهفتم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یک باب خانه 
متر  ششدانگ150  مساحت  به  و1099  ازپالک9907  مفروزی  دوطبقه 

مربع.

14- رای شماره 139260302008007088 – حسین اباذری فرزند حیدر 

ملی 1199366013 سه  به ش ش 146 حوزه 6 شهرضا وشماره  علی 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1373 
که به انضمام قسمتی ازپالک 1380/1 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده 

است به مساحت ششدانگ 149/67 متر مربع. 
15- رای شماره 139260302008007089- مریم خادمی فرزند فضل اله 
به ش ش 693 شهرضا وشماره ملی 1199200581 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1373 که به انضمام 
به  است  راداده  خانه  باب  یک  تشکیل  جمعا   1380/1 پالک  از  قسمتی 

مساحت ششدانگ 149/67 متر مربع.
فرزند  اباذری  حسین   –  139260302008007195 شماره  رای   -16
حیدر علی به ش ش 146 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199366013 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1373 که به انضمام 
به  است  راداده  خانه  باب  یک  تشکیل  جمعا   1380/1 پالک  از  قسمتی 

مساحت 74/43 متر مربع.
17- رای شماره 139260302008007090 – حسین اباذری فرزند حیدر 
ملی 1199366013 سه  به ش ش 146 حوزه 6 شهرضا وشماره  علی 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1380/1 که به 
انضمام قسمتی از پالک 1373 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است به 

مساحت ششدانگ 35/75 متر مربع.
18- رای شماره 139260302008007091 – مریم خادمی فرزند فضل 
اله به ش ش 693 شهرضا وشماره ملی 1199200581 سه دانگ مشاع 
به  که   1380/1 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  از ششدانگ 
انضمام قسمتی از پالک 1373 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است به 

مساحت ششدانگ 35/75 متر مربع.
19- رای شماره 139360302008007207 – حسین اباذری فرزند حیدر 
به ش ش 146 شهرضا وشماره ملی 1199366013 ششدانگ قسمتی از 
یک باب خانه مفروزی از پالک 1380/1 که به انضمام قسمتی از پالک 
متر   59/92 مساحت  به  است  راداده  خانه  باب  یک  تشکیل  جمعا   1373

مربع.
فرزند  نوروزی  ولی   –  139260302008006607 ه  شمار  رای   -20
حمداله به ش ش 5 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209745161 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای1456باقیمانده و 8739 الی 

8745 به مساحت 203/89 متر مربع. 
فرزند  قریشی  سیدحامد   – شماره139260302008000337  رای   -21
ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  حوزه2   2678 ش  ش  به  هادی  سید 
1209548240 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1543 به مساحت 

158/17 متر مربع. 
علیرضارضوی  سید   –  139260302008006613 شماره  رای   -22
فرزند سید قدرت اله به ش ش 2712 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره 
ملی 1209548615 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک یاب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 1718 به مساحت ششدانگ 141/20 متر مربع.
23- رای شماره 1392603023008006653 – بی بی ناز انصاری فرزند 
غالمحسین به ش ش 3129 حوزه 2  سمیرم وشمارزه ملی 1209552787 
دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1718 

به مساحت ششدانگ 141/20 متر مربع.
امیر  فرزند  کریمی  احمد   –  139260302008006616 رای شماره   -24
 1209261464 ملی  وشماره  مرکزی سمیرم  یک  حوزه   555 به ش ش 
ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1718 به مساحت 144 

متر مربع. 
25- رای شماره 139260302008005844 – محمد ساجدی فرزند حسن 
 1209535688 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   1701 به ش ش 
مساحت  به   1719 پالک  از  مفروزی  دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ 

177/80 متر مربع.
25- رای شماره 139260302008000042 – حسین حیدری فرزند علی 
اکبر به ش ش 14 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209815011 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت 197/15 متر مربع.
26- رای شماره 139260302008007081 – محمد رضا رضوان فرزند 
 1199399094 ملی  وشماره  حوزه3شهرضا   990 ش  ش  به  ابوالقاسم 
 119/07 مساحت  به   3755 ک  پال  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

متر مربع.
27- رای شماره 139260302008007082 بهرام آقایی فرزند سیف اله 
به ش ش  635 شهرضا وشماره ملی 1199121207 ششدانگ یک با ب 

خانه مفروزی از پالک 3755 به مساحت 121 متر مربع.
رای شماره 139260302008000527 –جعفر بهرامی فرزند عیسی به ش 
ش 14 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199608157 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 3761 به مساحت 200 متر مربع.
فرزند  حداد  حسن  –محمد   139260302008007083 شماره  رای   -28
عبدالخلیل به ش ش 51 شهرضا وشماره ملی 1199086916 ششدانگ 
از پالکهای 7447 و13394 به مساحت 298/40  یک باب خانه مفروزی 

متر مربع.

-   شماره های فرعی از سه اصلی موغان
29- رای شماره 139260302008004724 –علی طاهری فرزند قاسم به 
ش ش 23 شهرضا وشماره ملی 1198827531 ششدانگ یک باب مغازه 

وخانه فوقانی مفروزی از پالک 1152 به مساحت 41/61 متر مربع.
 - شماره های فرعی از 21 اصلی رشکنه 

30- رای شماره 139260302008006622 –سید محمد صالح فرزند سید 
علی اکبر به ش ش 712 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199388769 
ششدانگ یک  باب مغازه مفروزی از پالک 195 به مساحت 21/80 متر 

مربع.
31- رای شماره 139260302008005898- سید عباس میرنیام فرزند 
سید رسول به ش ش751 شهرضا وشماره ملی 1198976845 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 452که به 
انضمام ششدانگ پالک 2345 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است به 
ویکصدونودوهفت- حبه  مربع.درازاءیک  متر   78/65 مساحت ششدانگ 

الواسطه  مع  عادی  ششدانگ،انتقال  از72حبه  مشاع  حبه  یکهزارونودم 
ازطرف ورثه عباس ولدعبداله که می بایستی تنظیم اظهارنامه گردد.

پروین   –13926030200800589 شماره  رای   -32
ملی  وشماره  شهرضا   1054 ش  ش  شیرپورفرزنداسفندیاربه 
خانه  باب  یک  از   قسمتی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199096946
مفروزی از پالک 452که به انضمام ششدانگ پالک 2345 جمعا تشکیل 
مربع. متر   78/65 ششدانگ  مساحت  به  است   راداده  خانه  باب  یک 

از72حبه  مشاع  حبه  ویکصدونودوهفت-یکهزارونودم  حبه  درازاءیک 
ششدانگ،انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه عباس ولدعبداله که می 

بایستی تنظیم اظهارنامه گردد.
33- رای شماره139260302008004614 – شهرام محمد خانی  فرزند 
ملی 1288899513  اصفهان وشماره   5 به ش ش 810 حوزه  اله  ذبیح 
و382  الی1534   1532 پالک  از  مفروزی  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 

باقیمانده   به مساحت 181/31 متر مربع.  
جرم  انصاریپور  رحمن   -  139260302008004669 شماره  رای   -33
به ش ش 9 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره  فرزند محمد  افشاری 
ملی 1199555142 ششدانگ یک باب ساختمان دوطبقه مفروزی از پالک 

1532 الی 1534 و382 باقیمتنده به مساحت 227/36 متر مربع.
34- رای شماره 139260302008004670 – سعید مردانی فرزند محمد 
دانگ  1199364665 سه  ملی  وشماره  6 شهرضا  حوزه   11 به ش ش 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1532 الی 1532 و382 

باقیمانده به مساحت ششدانگ 185/72 متر مربع.
35- رای شماره 139260302008004671 – ملیهه معارف فرزند عطا اله 
به ش ش 1287 شهرضا وشماره ملی 1199191582 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1532 الی 1534 و382 باقیمانده 

به مساحت ششدانگ 185/72 متر مربع.
36- رای شماره 139260302008006619– حشمت اله انصاری منوچهر 
آبادی فرزند حسن به ش ش  289 مبارکه وشماره ملی 5419104563  
الی 1534  ششدانگ یک باب ساختمان دوطبقه مفروزی از پالک 1532 

و382 باقیمانده به مساحت 178/97 متر مربع.
- شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آبا د

37- رای شماره 139260302008007176 – سید مرتضی موسوی بیده 
فرزند سید عباسعلی به ش ش 601 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره 
ملی 1209146088 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی ازپالک 3به 

مساحت 194/20 متر مربع.
شاهنظری   غالمعلی   –  139260302008000338 شماره  رای   -38
فرزندمحمد حسین  به ش ش23حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 
1199526525  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 140 به مساحت 

ششدانگ 242 متر مربع.
- شماره فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه 

شهرضا  یوسفیان  مریم   –139260302008007086 شماره  رای   -39
دانگ  سه  ملی   وشماره  1136 شهرضا  به ش ش  عبدالرسول   فرزند 
مشاع از 1199176109 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 315 به 

مساحت ششدانگ 135 متر مربع .
فرزند  سراجی  پرویز   –  139260302008007087 شماره  رای   -40
نصراله به ش ش 345 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1198500204 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 315 به مساحت 

ششدانگ 135 متر مربع.
- شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد

41- رای شماره139260302008000343 – مجید نجفی فرزند بهرام به 
ش ش 2 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209825139 ششدانگ 
یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 10 به مساحت 186/55 متر مربع.

42- رای شماره 139260302008005837- حبیب اله کاویانی شهرضا 
 1199026131 ملی  591 شهرضا وشماره  به ش ش  فرزندعبدالرسول 
به    25 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 

مساحت ششدانگ 251/75 متر مربع.

مینا ملکیان فرزند رحمت  43- رای شماره 139260302008005840 – 
اله به ش ش 30 شهرضا وشماره ملی 1199142093 سه دانگ مشاع 
مساحت ششدانگ  به   25 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ 

251/75 متر مربع.
- شماره های فرعی ازیکصد اصلی مزرعه فیض اباد 

44- رای شماره139260302008006592 - علی قربان مرادی فر  فرزند 
ملی 1209560372  2 سمیرم وشماره  به ش ش 3880 حوزه  درویش 
به   1 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از   مشاع  چهاردانگ 
مساحت ششدانگ141 متر مربع.درازاء94سهم مشاع از141سهم مشاع 
از طرف محمد رضا  الوالسطه  از84000سهم ششدانگ،انتقال عادی مع 

مدنی احدی از ورثه سید حسام مدنی.
فرزند  قاسمی   ناهید   –139260302008 شماره006593  رای   -45
صفرعلی  به ش ش 2570  حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209547163  
دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک1به مساحت 
مشاع  از141سهم  مشاع  مربع.درازاء47سهم  متر   141 ششدانگ 
محمد  سید  طرف  از  الواسطه  مع  عادی  ششدانگ،انتقال  از84000سهم 

رضا مدنی احدی از ورثه سید حسام مدنی.
46- رای شماره 139260302008006631 – شهال رحیمی فرزند شهباز 
 2293836630 ملی  وشماره  شیراز  قشقایی  یک  حوزه   455 ش  ش  به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1 به مساحت 
مشاع  سهم  وچهارپانزدهم  مربع.درازاء47سهم  متر   141/80 ششدانگ 
از141/8سهم مشاع از84000سهم ششدانگ،انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف سید محمد رضا مدنی احدی از ورثه سید حسام مدنی.
47- رای شماره 139260302008006632 – اشکبوس ملک پور فرزند 
مظفر به ش ش 1310 گچساران وشماره ملی 4269158018 چهاردانگ 
مساحت  به   1 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 
پانزدهم سهم مشاع  ششدانگ 141/80 متر مربع.درازاء94سهم وهشت 
از141/8سهم مشاع از84000سهم ششدانگ،انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف محمد رضا مدنی احدی از ورثه سید حسام مدنی.
ش  به  کرم  فرزند  نصیری   ستار   - شماره139260302008007085  رای   -48
یک  ملی 1209539942 ششدانگ   دو مرکزی سمیرم وشماره  ش 1859 حوزه 
باب خانه سه طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 71 به مساحت 239/40 متر مربع.

49- رای شماره 139260302008000634– مجتبی حمیدی  فرزند امامقلی به ش 
ش 2 حوزه یک سمیرم  سفلی وشماره ملی 5129905687 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی ازپالک  273 باقیمانده به مساحت 212/80 متر مربع.
50- رای شماره 139260302008006606 – اسماعیل باقری فرزند خدر خان به 
ش ش 3776 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209559323 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 275 به مساحت 135/37 متر مربع.
به  اله  نعمت  فرزند  سیدی  نگین   –  139260302008004729 شماره  رای   -51
ش ش 489 حوزه 3 آبادان وشماره ملی 1818252481 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 495 به مساحت 144/5 متر مربع.
52- رای شماره 139260302008006854 – حمد اله ساجدی فرزند محمد به ش  
ش 11351 حوزه یک شهری سمیرم وشماره ملی 1209103801 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت ششدانگ 198/30 

متر مربع. 
پروانه جعفری فرزند جعفر به ش  53- رای شماره 139260302008006855 – 
دانگ مشاع  ش 3218 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209553678 سه 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت ششدانگ 198/30 

متر مربع.
54- رای شماره 139260302008007187 – سیفعلی رحیمی فرزند براتعلی به ش 
ش 3268 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209554178 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت 200 متر مربع.
55- رای شماره 139260302008005017 –سرایل رحیمی فرزند صادق به ش 
ش 3037 سمیرم وشماره ملی 1209551861 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 497 به مساحت 220/49 متر مربع.
حمید یعقوبی فرزند محمد ابراهیم  56- رای شماره 139260302008006595 – 
 5129475356 ملی  وشماره  سفلی  سمیرم  روستایی  یک  حوزه   809 ش  ش  به 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 497 به مساحت 176/42 متر مربع.
فرزند  عسکریان  خسرو   –  139260302008007192 شماره  رای   -57
 2293665720 ملی  وشماره  شیراز  قشفائی  حوزه   965 ش  ش  به  ابراهیم 
متر  164/19 مساحت  به   515 پالک  از  مفروزی  خانه   باب  یک   ششدانگ 

 مربع. 
- شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه 

فرزند علی حسن  بمانی  اله  نعمت   – 58- رای شماره 139260302008005843 
 6299574275 ملی  وشماره  گندمان  روستایی  یک  حوزه   850 ش  ش  به 
متر   233/55 به مساحت   14 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

مربع.71/م/الف       
تاریخ انتشارنوبت اول: 93/03/03

تاریخ انتشارنوبت دوم: 93/03/18 
   سیدمهدی میرمحمدی  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا    

مفاد آراء 

قانون  موضوع  هیات   139360302028000136 شماره   23249
سند فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف    تعیین 

 رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای سند رسمی 

قانون  موضوع  اول  هیات   139260302028001206 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
غالمرضا  فرزند  سجزی  کریمی  حسن  ی  آقا  متقاضی  بالمعارض 
از سگزی ششدانگ یک واحد طباخی و  بشماره شناسنامه 12 صادره 
زمین محصور متصله به آن به مساحت 253/55 متر مربع در قسمتی از 
پالک 150/2 فرعی از 19 اصلی واقع در سجزی  بخش 19 ثبت اصفهان 

محرز  غیره   و  معینیان  ابراهیم  میرزا  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده 
15 روز آگهی می شود در صورتی .که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی 
دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
 خواهد شد .

   م الف 3950
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/3/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/3/18 

محمد صادق مقدسی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آراء 

قانون  موضوع  هیات   139360302028000138 شماره   23250
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف    تعیین 

رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای سند رسمی 

قانون  موضوع  اول  هیات   139260302028001207 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقا ی حسن کریمی سجزی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 

12 صادره از سگزی ششدانگ یک باب خانه به مساحت  215/17 متر 
مربع در قسمتی از پالک 134 فرعی از 19 اصلی واقع در سجزی  بخش 
کریمی سجزی    حیدر  آقای  مالک رسمی  از  اصفهان خریداری  ثبت   19

به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده  محرز 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مالکیت صادر  سند  مقررات  طبق  اعتراض  عدم وصول  و  مذکور  مدت 
خواهد شد .

   م الف 3949
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/3/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/3/18 
محمد صادق مقدسی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آراء 
قانون  موضوع  هیات   139360302028000080 شماره   23352
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف    تعیین 

رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
کوهپایه   ثبت  رسمی  سند  فاقد   ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی   وضعیت 
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302028001215 شماره  رای  برابر 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
محمد  فرزند  کوپائی  اسماعیلی  عباسعلی  ی  آقا  متقاضی  بالمعارض 
حسن بشماره شناسنامه 2737 صادره از در ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت  156/4 متر مربع پالک 519 فرعی از 46 اصلی واقع در کوهپایه  
از مالک رسمی  الواسطه  بخش 19 ثبت اصفهان خریداری بصورت مع 
آقای علی اکبر عابدی کوپائی فرزند محمد و رقیه یاریان کوپائی فرزند 

تقی   محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مالکیت صادر  سند  مقررات  طبق  اعتراض  عدم وصول  و  مذکور   مدت 
خواهد شد .

   م الف 5062
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/3/18

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/4/2 
محمد صادق مقدسی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

آگهي فقدان سند مالكيت

برگ  دو  باارائه  فرزندرضاخان  خانبازي  طوارخانم  اینکه  به  نظر 
مفقود  مدعي  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده  که هویت  استشهادمحلي 
موردثبت   2  /  6290 شماره  خانه  ششدانگ  تمامت  مالکیت  سند  شدن 
ثبتي  یک  بخش  آباددواصلي  درفضل  واقع   115 صفحه  دفتر215 

 215 دفتر   115 29088  درصفحه  ثبت  که سندمذکورذیل  شهرضاشده 
بنام علي جونکي صادروسپس بموجب سند89973 – 26 / 7 / 74 دفتریک 
بنام طوارخانم خانبازي  انتقال وسپس  به عبدالحسین صادقي  شهرضا 
بموجب سند 120736 – 27 / 9 / 86 به خانم نامبرده انتقال اینک نامبرده 
ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که  نامه اصالحي  120آئین 

هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي 
نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف 
مالکیت  اصل سند  اعتراض  در صورت  نرسدویا  اعتراضي  مقرر  مهلت 
وبه  صادر  مقررات  طبق  را  المثني  مالکیت  سند  ثبت  اداره  نشود  ارائه 

متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
تنظیم  نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  مجلس  صورت 
مسترد دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه   ویک 

 مي گردد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا



اخبار کوتاه

 کرانچار زودتر از موعد
 به اصفهان بازگشت

 جلسه هیات مدیره باشگاه سپاهان 
با حضور زالتکو کرانچار س��رمربی 
تیم فوتبال این باش��گاه و اعضای 
کادر فنی و هیات مدیره باش��گاه 

برگزار شد.
در این نشس��ت موضوعات نقل و 
انتقال بازیکنان، شروع تمرینات، 
اردوی آم��اده س��ازی و بازی های 
تدارکاتی پیش روی طالیی پوشان 
در ترکیه و مس��ایلی از این دست 
مورد بحث وبررس��ی ق��رار گرفت. گفتنی اس��ت زالتک��و کرانچار 
س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان که بعد از تمدید ق��راردادش با این 
باشگاه به کرواسی سفر کرده بود، زودتر از موعد به اصفهان بازگشت.

پیش از ای��ن قرار بود این مرب��ی کروات، ۲۵ خردادم��اه و هم زمان 
 با ش��روع تمرینات س��پاهان به اصفهان باز گردد، اما به دلیل انجام

 هماهنگی های بیش��تر و پیش��برد کارها زودتر از موعد مقرر وارد 
اصفهان شد.

۳ گانه شكست اصفهاني ها 
تكميل شد

بازی های هفت��ه پنجم لیگ برتر 
فوتبال ساحلي در گروه جنوب در 
حالی برگزار ش��د که دریانوردان 
در خانه اسیر بازی خوب بازیکنان 
تاک تیران شدند و در دقیقه یک 
با دریافت گل از نماینده اصفهان 
متوجه ش��دند که کار سختی را 
در پی��ش دارند. تاک تی��ران در 
روزی که شایسته باخت نبود، به 
تجربه بازیکنان ملی پوش بوشهر نتیجه را واگذار نمود، ولی به جرات 
می توان گفت بازی خوب تیرانی ها تا لحظات پایانی بوش��هری ها را 
میخ کوب کرده بود. در بندرعباس در حالی ک��ه مرادی و یارانش با 
۳ گل از شهرداری بندرعباس پیش بودند، در پایان با نتیجه ۵ بر ۴ 
بازی را واگذار نمودند و چیزی نمانده بود که صنعت مبارکه دس��ت 
به ش��گفتی زده و معادالت صعود از این گروه را برهم زند. حس��ین 
مرادی سرمربی صنعت کشاورزی در پایان از نحوه قضاوت به شدت 
ناراضی بود، اما با این نتیجه و با تعداد بازیکنانی که به بندرعباس برده 
بود، نشان داد می تواند نقش تعیین کننده ای در صعود و سقوط در 
گروه جنوب داشته باشد. گلساپوش یزد در ورزشگاه سلمان از یاران 
اصفهان زهر چش��م گرفت و یکی از دیدارهای تاثیرگذار خود برای 
صعود از این گروه را با پیروزی مقتدرانه به پای��ان برد تا هم یکی از 
شش دیدار سرنوشت س��از را به صعود خود خاتمه داده باشد و هم 
این که ی��ک گام دیگر خود را ب��ه دریانوردان بوش��هر نزدیک کرده 
باش��د. یاران اصفهان با این شکس��ت یک گام دیگر از صدر جدول 
فاصله گرفت. نتایج کامل دیدارهاي هفته پنجم به ش��رح زیر است: 
لس��مان مروارید ۴ - هف س��منان ۵ )ضربات پنالتی( ، خزر رودسر 

۴ - فائزکاران ساری ۲ 
قوی س��پید انزلی ۳ - ملوان بندرگز ۴ )ضربات پنالتی(، دریانوردان 
پارس جنوبی ۳ - تاک تیران ۲ ، ش��هرداری بندرعباس ۵ - مبارکه 

اصفهان ۴، گلساپوش یزد ۴ - یاران اصفهان صفر 

برگزاری مسابقات واليبال ساحلی 
استان 

تیمور باجول ریی��س هیات والیبال اس��تان اصفهان ب��ا اعالم خبر 
برگزاری مسابقات والیبال ساحلی بانوان استان اصفهان گفت:هیات 
والیبال اس��تان اصفهان ب��ا همکاری س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی 
شهرداری اصفهان در نظر دارد مسابقات والیبال ساحلی بانوان را به 
مناسبت گرامیداش��ت مبعث پیامبر اکرم)ص( )جام شهیده طاهره 

اسالمی( را در زمین های ساحلی ناژوان برگزار نماید.
تیمور باجول ادامه داد: این سومین دوره از مسابقات والیبال ساحلی 
بانوان است که تا روز سه ش��نبه ۲0 خرداد ادامه خواهد داشت. این 
رقابت ها در رده س��نی آزاد و طبق آخرین قوانین و مقررات والیبال 
ساحلی فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران انجام خواهد شد. 
وی خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان باید کارت بیمه ورزشی داشته 
باشند و در غالب تیم دونفره بدون سرپرست و مربی، با داشتن لباس 
متحدالشکل که دارای شماره 1 و۲ در جلو و پشت پیراهن است، در 

مسابقات حاضر شوند.
باجول افزود: به مقام های اول تا سوم مسابقات حکم، مدال و جایزه 

نقدی اهدا می شود.

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری 
کوهستان 

س��واری  دوچرخ��ه  مس��ابقات 
کوهستان قهرمانی استان و انتخابی 
تی��م منتخب اس��تان اصفه��ان در 
پیست دوچرخه سواری کاله قاضی 
ش��هر بهارس��تان اصفه��ان برگزار 
ش��د. مس��ابقات دوچرخه سواری 
کوهس��تان)ماده ک��راس کانتری(

قهرمان��ی و انتخابی تی��م منتخب 
استان آقایان در دو رده سنی جوانان 
وبزرگساالن برگزار شد که در پایان 

رقابت ها نتایج زیر به دست آمد:
در رشته کراس کانتری امیرحسین جمش��یدیان، مهدی پیرامون، 
علیرضا صالحی فر هر سه از اصفهان و سعید رضایی پور از شهرضا به 
ترتیب مقام های اول تا چهارم رده جوانان را به خود اختصاص دادند 
و به عنوان اعضای تیم منتخب اس��تان جهت ش��رکت در مسابقات 

قهرمانی کشوربرگزیده شدند.
در رده بزرگساالن نیز حسین رفیعی از اصفهان،یعقوب افشاریان از 
شهرضا،جالل محمودی و امین سلطانی هر دو از اصفهان به ترتیب 
عناوین اول تا چهارم را از آن خ��ود کردند و به عضویت تیم منتخب 
کوهستان استان به منظور شرکت در مس��ابقات قهرمانی کشور در 

آمدند.

دبيرخانه ورزش باستانی را
با بی مهری تعطيل کردند 

دبیر هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان گفت: 
مسؤوالن ورزش استان به هیچ عنوان نمی دانند در هیات ها 
چه خبر اس��ت و اگر انتقاد هم کنیم، در لیس��ت سیاه قرار 
می گیریم. مس��عود ملکی اظهار کرد: ورزشکار خردسال ما 
آقای رمضانی در چرخ تیز طی چند روز گذشته سریع ترین 
ورزشکار ایران در این بخش شد. وی موفق شد در ۴0 ثانیه 
106 دور چرخ بزند. دبیر هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای 
استان اصفهان ادامه داد: رقابت میل بازی قهرمانی کشور در 
تهران برگزار می شود و بسیار امید داریم نفر نخست از اصفهان 
باشد و پس از آن در تاریخ ۲9 و ۳0 خرداد رقابت های کباده 

قهرمانی کشور در شاهین شهر اصفهان برگزار می شود.
وی گفت: در تیرماه قرار ش��ده ورزش��کاران باس��تانی کار 
اصفهان در قالب تیم ملی به ایتالیا اعزام شوند و در سه شهر 
رم، میالن و فلورانس برنامه اجرا کنند که البته تاکنون این 
اعزام به صورت قطعی مشخص نشده است. ملکی در ادامه 
به مشکالت مالی هیات اشاره کرد و افزود: تقویم امسال ما از 
تقویم هیات فوتبال نیز شلوغ تر است، به جز برگزاری لیگ 
۴0 اعزام داریم، اما در کمال تاسف اداره کل ورزش و جوانان 

هیچ نگاه ویژه ای به این هیات ندارد. 
وی گفت: اداره کل ورزش و جوانان سالن ها و اماکن ورزشی 
خودش را در اختیار افراد خاص��ی قرار می دهد، اما به هیات 
باستانی که می رسند تنها از این هیات و این ورزش تعریف و 
تمجید می کنند و می گویند باید فرهنگ پهلوانی گسترش 
پیدا کند، اما این که به چه ش��کل این اتفاق رخ دهد، برای 

آنها مهم نیست. 
وی با بیان ای��ن که دبیرخان��ه فرهنگ پهلوانی کش��ور در 
اصفهان ب��ود، تاکید کرد: این دبیرخان��ه در حال حاضر کار 
اجرایی ندارد، اما می توانست به این رشته در کشور خدمت 
 کند. همه ش��عار می دهند، ام��ا در عمل هی��چ اتفاقی رخ

 نمی دهد.
وی اضافه کرد: در تمام مراسم هایی که می گیریم حتی یک 
نفر از مسؤوالن اداره کل ورزش و جوانان از گذشته تا به امروز 

شرکت نمی کنند و دلیل این کار چیست؟ من نمی دانم.
وی اضافه ک��رد: ای کاش مس��ؤوالن ورزش اس��تان مانند 
مسؤوالن شهرداری اصفهان بودند، چراکه قرار شد تا پایان 
سال 8 زورخانه در اصفهان توسط شهرداری احداث شود و 
باید بگویم هر شهری تنها آرزوی یکی از این زورخانه ها را در 
شهر خودش دارد. جا دارد از شورای شهر و شهردار اصفهان 

تشکر کنم.

زاویه

6
ملی پوشان جودو به بالروس می روند 

اردوی تمرین��ی ب��الروس از س��وی فدراس��یون جهانی در ش��هر »مینس��ک« و ب��ا حضور 
بیشترکش��ورهای صاحب نام جودو به مدت 9 روز برگزار می شود. به دلیل استقبال کشورها 

سهمیه کمی به لحاظ نفرات اعزامی به همه کشورهای متقاضی از سوی میزبان ارایه شد. 

گروه ورزش-نگاه��ی به لیس��ت داوران بین المللی والیبال 
ایران، به روش��نی نش��ان می دهد که وضعیت داوری ایران به 
چه ترتیبی است. آسیا روزگاری نه  چندان دور هفت صندلی 
را برای داوران ما خالی می گذاشت؛ اما خودزنی کمیته داوران 
تا مدتی کوتاه شش صندلی را حذف کرد و امروز تنها علیرضا 
فغانی در کنار س��ایر بزرگان داوری آس��یا امث��ال ایرماتوف، 

نیشیمورا و بنجامین می نشیند.
 بیست سال پس از حضور یک داور ایرانی در فینال جام جهانی، 
دو داور ایرانی راهی برزیل شده اند و هرچند تا پایان جام جهانی 
با سایر داوران خواهند ماند، در حالت عادی هیچ شانسی برای 
قضاوت در جام جهانی ندارند، مگر این که برای داوران اصلی 

این رقابت ها اتفاقی بیفتد.
 به این ترتیب روشن است که حال و روز امروز داوری ایران با 

بیست سال پیش به هیچ وجه قیاس کردنی نیست. 
تقریبا همه می دانند که حال فوتبال ایران از لحاظ ساختاری 
خوب نیست و اگر این صورت را با سیلی جام جهانی سرخ نگاه 
نمی داشتیم، اکنون آبروی چندانی هم نداشتیم. »بی تدبیری« 
ح��ال و روز فوتبال ایران را ب��ه این روز انداخت��ه و جای هیچ 

پیشرفتی نگذاشته است!
 داوری هم بخش��ی از این فوتبال اس��ت و به همان اندازه که 
مدیران فوتبالی بی تدبیرند، مس��ؤوالن کمیته داوران هم در 

تصمیماتشان تدبیری ندارند.
نگاه��ی ب��ه لیس��ت داوران بین الملل��ی والیب��ال 

نش��ان می ده��د ک��ه  ب��ه روش��نی  ای��ران، 
ترتیب��ی چ��ه  ب��ه  ای��ران  داوری   وضعی��ت 

 است.
 عنایت رییس س��ابق کمیته داوران، کاهش س��همیه داوران 
بین المللی ایرانی را بالیی می داند که در سایه بی تدبیری بر سر 
فوتبال ما فرود آمده و می گوید: دو سال پیش، کمیته داوران 
با دست خود، سه داور الیت ایران را کنار گذاشت؛ داورانی که 
با هزار زحمت الیت شده و سه ناظر AFC آنها را تایید کرده 
بودند، کنار گذاشته ش��دند و داوران جدیدی به این فهرست 
اضافه شدند که دو داور نتوانستند نمرات الزم را به دست آورند. 
بنیاد ی فر هم دو سال طول می کشد تا به سطح قضاوت در لیگ 

قهرمانان آسیا برسد.
 به موازات همین سهل انگاری در بخش داوری، کمک  داوران 
ایرانی هم یک به یک جایگاهشان را در آسیا از دست دادند و در 
پایان از سوی AFC دعوت نامه ای برای قضاوت آنها نمی آید.

این تنها بی تدبیری مس��ؤوالن کمیته داوری نبود که به بدنه 

فوتبال ما ضرب��ه زده، بلکه رفتارهای ناهنج��ار فوتبالی ها هم 
به این پیکره آس��یب رس��انده اس��ت. همین چند روز پیش 

که فدراس��یون فوتبال، مراسمی برای بدرقه فغانی 
و کامرانی ف��ر به برزی��ل برگزار ک��رده بود، 

 می ش��د از س��خنان آنها دریافت که 
چ��ه ق��در از رفتاره��ای مربیان 

حمای��ت  و  بازیکن��ان  و 
کمیت��ه  و نک��ردن 

فدراسیون ناراحتند.
هرچند در س��خنان هر 
دو این داوران، می ش��د 
احترام به علی کفاشیان 
را ح��س ک��رد، در عین 
حال از این که فدراسیون 
فوتبال از داوران در قبال 
حمالت بنی��ان برافکن 
قاطب��ه مربیان ب��ه امر 
داوری و داوران ب��ه حد 
کفایت دفاع نکرده، دل  

پ��ری دارند 

ب��ر  و 
ای��ن باورن��د دی��وار حائل 
بلندی ک��ه بین داوران 
و س��ایر اهال��ی 

ل  تب��ا و ب��ه وی��ژه فو
وجود آمده، مربیان و بازیکنان به 

جبران ناپذیری چیزی است که می تواند لطمات 
به حرفه داوری وارد کند.

بنابراین اگر اکنون و در آستانه جام جهانی تنها برند بین المللی 
داوری ما به فغانی محدود می شود، چیزی بیش از زنگ خطر را 
برای ما به صدا درمی آورد و شاید به معنای این باشد که فوتبال 
ما در حوزه داوری به یک بحران نزدیک اس��ت. بخش��ی از این 

فقدان شاید به ساختار کمیته داوری و بی تدبیری ها بازگردد؛ 
اما بخش دیگری هم به همین موضوع فوق مرتبط است، 
چرا که مثال همین رفتارها، موجب شد تا محسن 
ترکی در حالی که یکی از داوران قابل اتکا در 
قاره آسیا بود، قید داوری در لیگ ایران 
را بزند تا شاید متهم به »غش کردن« 
بش��ود و به  ج��ای آن تنه��ا رقابت های 
بین المللی AFC را قضاوت کند. هم اکن��ون گویا حرف های 
فغانی و کامرانی فر در دل مسؤوالن فدراسیون اثر نموده و چند 
روز پیش نهایتا مصاحبه علیه داور را ممنوع کردند و برای اهانت 
کنندگان جریمه محرومیت یک ماهه در نظر گرفته اند؛ تدبیری 
که هرچند دیر است، از هیچ بهتر است. ولی فدراسیون و کمیته 
داوران باید بداند ک��ه داوری در ایران، بیش از این ها به حمایت 
نیاز دارد؛ حمایت و برنامه ریزی!  این طور که به نظر می رسد، ما 
در سال های آینده با بحران داوری در لیگ روبه رو خواهیم بود 
و این نتیجه بی تدبیری این روزهای کمیته داوران است.به هر 
حال، کارنامه داوری ما در بیست سال گذشته، نشان می دهد ما 
از قضاوت در فینال جام جهانی به این افتخار بزرگ رسیده ایم که 

فقط به عنوان داور ذخیره در جام جهانی حاضر شویم.

حضور در ليست »ذخيره«های جام جهانی، افتخاری پس از ۲۰ سال 

سایه روشن های داوری  در فوتبال ایران
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فرانک ریبری جام جهانی 
را از دست داد 

 ورزشكاران نگران 
غذا نباشند!

فرانک ریبری، س��تاره تیم ملی فرانسه و باش��گاه بایرن مونیخ که مدتی 
است با مصدومیت دست و پنجه نرم می کند، جام جهانی را از دست داد. 
دیده دشان سرمربی تیم ملی فرانسه اعالم کرد که »صورت زخمی« در 

جام جهانی برای خروس ها به میدان نخواهد رفت.
دش��ان گفته: ریبری در جریان تمرینات از ش��دت درد متوقف ش��د. او 
نمی تواند تمرین کند و معاینات او نش��ان می دهد که وضعیت او بدتر از 
قبل هم شده است. این دومین خبر بد برای فرانسوی ها در چند روز اخیر 
است. پیش از این اعالم شد که آسیب دیدگی کلمنت گرانیه، ستاره جوان 
تیم، از ناحیه ران شدت پیدا کرده  و به همین دلیل، از فهرست تیم کنار 

گذاشته شد.
دش��ان تایید کرد که برای جایگزینی ریبری و گرانیه، دو بازیکن جدید 
به تیمش فراخوانده است: رمی کابال از مون پلیه و مورگان شنیدرلین از 

ساوتهمپتون.

کره جنوبی برای میزبانی بازی های آسیایی رستوران هایی را احداث کرده که 
غذای کشورهای مختلف در آن سرو می شود.

حدود100 روز تا هفدهمین دوره بازی های آسیایی ۲01۴ باقی است و 1۳ 
هزار ورزشکار از ۴۵ کشور در این رقابت ها شرکت می کنند که از ۲8 شهریور 
به میزبانی اینچئون کره جنوبی آغاز می شود. سایت بازی های آسیایی در 
گزارشی چنین نوشته است: وقتی ش��ما به کشوری سفر می کنید، آرزوی 
خوردن غذای کشور خود را دارید، چرا که به شما احساس آرامش می دهد. 
هیچ چیز مثل این نیست که شما بشقاب غذای مورد عالقه خود را در اختیار 
داشته باشید، به ویژه وقتی که ش��ما نیاز دارید انرژی بگیرد. در ادامه این 
گزارش آمده است: ش��رکت کنندگان بازی های آسیایی که به کره جنوبی 
می آیند و همچنین افرادی که در کره هستند، تمایل دارند غذای بین المللی 
را تست کنند، بنابراین نگران جست وجو برای پیدا کردن رستوران کشور 

خود در کره نباشید!

بازیكن 9 ميلياردی استقالل را بشناسيد
در س��ایت ترانس��فر مارکت، می توانید با قیمت حدودی 
بازیکنان آشنا ش��وید. این س��ایت قیمت تیموریان را  ۲ 

میلیون یورو یعنی حدود 9 میلیارد تومان نوشته است.

ریيس فدراسيون جهانی چوگان درایران

در پی برگزاری جام بین المللی س��فرای چوگان، ریچارد خلیل با 
استقبال حمزه ایلخانی زاده رییس فدراسیون چوگان از قدیمی ترین 

زمین چوگان )میدان نقش جهان( اصفهان دیدن خواهد کرد.

فرانسه دارنده زیبا ترین پيراهن  در جام جهانی 

در نظرسنجی سایت اینترنتی نشریه مارکای اس��پانیا زیباترین پیراهن در 
میان پیراهن ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی ۲01۴ مشخص شد. پیراهن تیم 

ملی فرانسه با کسب بیشترین آرا به عنوان زیباترین پیراهن شناخته شد.

اظهارنظر خلعتبری در خط خوردنش از تيم ملی 
مهاجم پرسپولیس گفت که دلیل خط خوردنش از تیم ملی مواردی 
غیر از آن چیزی اس��ت که این روزها درباره عکس گرفتن او با یک 
آهنگساز ایرانی شاغل در خارج از کشور گفته می شود. محمدرضا 
خلعتبری در مورد آخرین وضعیتش در پرس��پولیس، مساله خط 
خوردنش از تیم ملی و شایعات مربوط به این مساله، صحبت های 

زیر را انجام داد:
محمدرضا خلعتبری پس از خط خوردن از تيم ملی چه 

کار می کند؟
- فعال در حال استراحت هس��تم و قرار است چند روزی با خانواده 
به س��فر برویم و بعد از آن باید ببینم تکلیفم برای فصل آینده چه 

می شود.
 در پرسپوليس ماندنی می شوی یا نه؟

- با پرسپولیس یک س��ال دیگر قرارداد دارم و جز مشکل عجمان 
مساله ای دیگر بین من و باشگاه پرسپولیس وجود ندارد.

 یعنی فصل بعد هم بازیكن پرسپوليس هستی؟
- همانطور که گفتم یک فصل دیگر قرارداد دارم و حتی فصل گذشته 
قرارداد مالی فصل جدید را هم امضا کردم. دوس��ت دارم مش��کل 
عجمان حل شود تا بتوانم برای پرسپولیس بازی کنم. امسال قرار 
است در لیگ قهرمانان آسیا بازی کنیم و باید تیم قدرتمندی داشته 
باشیم تا بتوانیم پاسخ محبت هواداران را بدهیم و برای پرسپولیس 

در آسیا افتخار آفرینی کنیم.
واکنش خودت به عدم حضور در جام جهانی چيست؟  

- برای تیم کشورم آرزوی موفقیت می کنم. چون پرچم کشورم را 

بیشتر از هر چیزی دوست دارم. مهم نیست که محمدرضا خلعتبری 
در جام جهانی نیست، مهم این اس��ت که تیم ایران در جام جهانی 

موفق شود.
از کی روش ناراحت نيستی؟  

- مربیگری کار سلیقه ای است و کی روش هم یک مربی بزرگ. 
8 سال برای تیم ملی زحمت کش��یدم و هیچ وقت مشکل اخالقی 

و فنی نداشتم. دوست دارم دلیل خط خوردنم از تیم ملی را بدانم.
  در مرحله مقدماتی جام جهانی آمار بدی نداشتی؛ پس 

چرا از فهرست نهایی تيم ملی خط خوردی؟
- من یک گل سه امتیازی به ازبکستان زدم و یک گل هم به لبنان، 
فکر می کنم در مرحله مقدماتی 8 گل به ثمر رساندیم که ۲ گل را 
من زدم. خودم مهم نیستم، اما خانواده ام چند روزی است که ناراحت 
هستند. به پدر و مادرم گفتم مربیگری کار سلیقه ای است. من این 
اتفاق را به فال نیک می گیرم ش��اید اگر به برزی��ل می رفتم دچار 

مصدومیت شدید می شدم.
 در این چند روز ش�ایعات فراوانی در م�ورد تو وجود 

داشت که یكی از آنها به سيگار کشيدن تو برمی گشت.
- نمی دانم این حرف ها از کجا می آید. کدام ورزشکاری این نامردی را 
در حق کشورش انجام می دهد؟ ما در اردوی اتریش ۲ بار برای خرید 
به بیرون از هتل رفتیم که تیموریان، ماهینی، حدادی فر، دژاگه و 
علیرضا حقیقی هم بودند و جز خرید کردن کار دیگری انجام ندادیم.
 برخی ها می گویند به خاطر این که با یک آهنگ س�از 
ش�اغل در خارج از کش�ور عكس یادگاری انداختی دچار 

مشكل شدی؟
- به غیر از م��ن 10 بازیکن دیگر ه��م با آن فرد 

عکس گرفتند، این مسایل چه ربطی به خط 
خوردن از تیم ملی دارد؟ 

وقتی با تو تماس گرفتيم انتظار   
داش�تيم ب�ا محمدرض�ا خلعتبری 
عصبانی رو به رو ش�ویم، اما روحيه 

خوبی داری.
- فوتب��ال م��ن هن��وز تم��ام نش��ده و 
می توانم۵، 6 سال دیگر به راحتی بازی 
کنم. آینده و روزهای جدی��د در انتظار 

من است. 
می خواهم به همه نش��ان بدهم که دلیل 
خط خوردنم ضعف فنی نبوده اس��ت. 

مردم در ای��ن مدت حس��ابی از من 
حمایت کردند و حتی کارشناس��ان 
 و رس��انه ها ه��م ب��ه م��ن روحی��ه

دادند
 در مراسم بدرقه تيم ملی از 

سوی تماشاگران حسابی تشویق 
برخ�ی  و  ش�دی 

ه�واداران 

د  عتق�ا ا
داشتند جواد نكونام باعث خط 
خوردنت از تيم ملی شده 

است.
- این چه حرفی است 
که می زنن��د؟ من با 
نکونام ن��ان و نمک 
خ��ورده ام و رفت و 
آمد خانوادگی دارم.



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1320 |یکشنبه 18  خرداد 1393 | 10 شعبان   1435

7
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

3                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفادآراء
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  23348آگهی 
ثبت  مستقردراداره  اختالف  هیات حل  فاقد سند رسمی«  وساختمانهای 

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

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000208 مورخ 93/03/05 – آقای مجتبی 
ششدانگ   1188938940 ملی  بشماره  باقر  فرزند  زواره  طحان  جاللی 

یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 1194 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 221/40 متر 

مربع خریداری رسمی از احمد ریحانیان زواره .

خانم   –  93/03/05 مورخ   139360302021000209 شماره  رای   -2
ششدانگ   1189497387 ملی  بشماره  علی  فرزند  طحان  جاللی  پری 
از پالک  اعیانی( احداثی برروی قسمتی  یکبابخانه)باستثنای بهای ثمنیه 
شماره 1880 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 235/40 متر مربع خریداری عادی از 

اکبر وغالمحسین خدنگی زواره .

آقای   –  93/03/05 مورخ   139360302021000210 شماره  رای   -3  
 1189587335 ملی  بشماره  حسین  فرزند  زواره  طحان  جاللی  مجتبی 
ششدانگ یکباب دکان احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1865 فرعی 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع 

مساحت 182/40 متر مربع خریداری رسمی از حسینعلی یدنگ زواره.

آقای   –  93/03/05 مورخ   139360302021000211 شماره  رای   -4
 1189587335 ملی  بشماره  حسین  فرزند  زواره  طحان  جاللی  مجتبی 
ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1865 فرعی 
اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع 
عباس  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   230/30 مساحت  به  ششدانگ 

آریائی)یدنگ سابق(.

5- رای شماره 139360302021000212 مورخ 93/03/05 – آقای عقیل 
ششدانگ   1189611414 ملی  بشماره  محمد  فرزند  زواره  زاده  سالمه 
یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 2337 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 230 متر مربع 

خریداری رسمی از عبدالحسین سالمی زواره .
خانم   –  93/03/05 مورخ   139360302021000213 شماره  رای   -6
مریم ناجی فرزند حسین بشماره ملی 1189347660 ششدانگ یکبابخانه 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 2177 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 252/20 متر 
ناجی  بتول  زواره وخانم  عابدزاده  از محمدتقی  مربع خریداری رسمی 

زواره.
آقای   –  93/03/05 مورخ   139360302021000214 شماره  رای   -7
محمدمهدی عابدزاده زواره فرزند محمدتقی بشماره ملی 1189572060 
ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 2177 فرعی 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع 
مساحت 233/10 متر مربع خریداری رسمی از محمدتقی عابدزاده زواره 

وخانم بتول ناجی زواره.
آقای   –  93/03/05 مورخ   139360302021000215 شماره  رای   -8
اله بشماره ملی 1189521881 ششدانگ  فرزند ولی  عبدالرضا جلیلیان 
از پالک شماره 2055 فرعی واقع در  احداثی برروی قسمتی  یکبابخانه 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 323 

متر مربع خریداری رسمی از احمد خدادادی زاده مهابادی.
خانم   –  93/03/05 مورخ   139360302021000216 شماره  رای   -9
ششدانگ   1189587750 ملی  بشماره  عباس  فرزند  شواخی  معصومه 
یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 1780 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 181/35 متر 

مربع خریداری رسمی از سیدرضا طباطبائی مزدآبادی .
آقای   –  93/03/05 مورخ   139360302021000217 شماره  رای   -10
ششدانگ   1188965786 ملی  بشماره  ابراهیم  فرزند  کبریائی  محسن 
یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 1937 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 241/63 متر 

مربع خریداری رسمی از پروانه باقری حبیب آبادی .
آقای   –  93/03/07 مورخ   139360302021000251 شماره  رای   -11
مهدی سالمه زاده فرزند علی بشماره ملی 1189611015 ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی احداثی برروی پالک 1211وقسمتی از پالک 1212 فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان جمعًا به 
مساحت 332/20 متر مربع خریداری رسمی از ورثه فرج اله وعبدالکریم 
ریحانیان زواره و خریداری عادی مع الواسطه از ورثه هوشنگ جهانپناه
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ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

                   آگهی مزایده مال غير منقول
  بر اساس پرونده  اجرائی به شماره بایگانی 9200065  تمامت ششدانگ 
ثبتی  یک  بخش  آباد  درفضل  واقع   2  /  4452 شماره  ثبتی  زمین  قطعه 
مربع  متر  صدم  ودو  متروچهل  ویک  یکصدونود  مساحت  به  شهرضا 
مورد ثبت صفحه 359 دفتر 161 با حدود اربعه ذیل:شماال به طول 10 
متر   20  /  30 طول  به  2  شرقا   /  4440 زمین شماره  پی  به  است  متر 
پی است به پی زمین پالک 4451 / 2  جنوبا به طول 9 متر پی است به 
کوچه 6 متری غربا به طول 20 متر مرز اشتراکی با زمین 1 / 1449 / 
2  حقوق ارتفاقی ندارد به نام مجید ملکیان ثبت و سند صادر شده است 
وبه موجب سند رهنی شماره   19553مورخ 26 / 12 / 1385 دفتراسناد 
رسمی شماره 145 شهرضا  از طرف نامبرده در رهن بانک کشاورزی 
شعبه شهرضا  قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بانک بستانکار 
تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک 
باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی 
وبرابر صورت مجلس  قرار گرفته  ارزیابی  مربوطه پالک مذکور مورد 
تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید ساختمان مسکونی به 
مساحت 42 / 191 متر مربع ومساحت اعیانی 170 متر مربع )شامل طبقه 
همکف و دوپوش(میباشد ،ساختمان با دیوارهای باربر وسقف تیر آهن 
وآجر وسطوح داخلی بدنه کاغذ دیواری وقسمتی نقاشی ونمای کوچه 
چوبی  داخل  ودربهای  فلزی  بیرون  وپنجره  ودرب  لفتون  آجر  وحیاط 
است،سرویس  سرامیک  وکف  فلزی  وکابینت  کاشی  تمام  وآشپزخانه 

بهداشتی تمام کاشی میباشد  دارای اشتراکات آب وبرق وگازمی باشد 
به مبلغ یک میلیاردودویست میلیون ریال ارزیابی گردیده است و طبق 
اعالم بانک فاقد بیمه میباشد  در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 
روز  دوشنبه مورخ 20 / 5 / 1393 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا 
مزایده  روز  .چنانچه  میرسد  فروش  به  مزایده  طریق  میگردد.از  تشکیل 
با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده 
میلیون  میلیاردودویست  یک  کارشناسی  مبلغ  از  میگردد.مزایده  تشکیل 
ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد 
مزایده  مورد  از  جلسه  تشکیل  از  قبل  میتوانند  طالبین  میشود  فروخته 
آمادگی  به  نرسیده   6 فرعی  نصراله  حکیم  خیابان  آدرس:شهرضا  به 
مستقل غیر دولتی پسرانه - دخترانه پرتو پالک 71 کد پستی 85781 – 
86197  بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه ی قانونی 
دارائی  ومالیات  رسمی  اسناد  دفاتر  در  سند  انتقال  های  هزینه  از  اعم 
وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب 
و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این 
چاپ   1393  /  3  /  18 تاریخ  در  رود  زاینده  روزنامه  در  یکنوبت  آگهی 

ومنتشر میشود
   مسئول واحد اجرای اسناد رسمی -  یوسفیان

ابالغ رأی
23340 کالسه پرونده : 91-873دادنامه : 92/2/31/267 مرجع رسیدگی 
: شعبه 46 ح شورای حل اختالف بهارستان  خواهان: سید محمد فاطمی  
اصفهان خ خیابان کمال جنب شهرداری پالک 10 واحد 49  خوانده: امیر 
طبقه   A بلوک  مدرس  مجتمع  زهره  خیابان  بهارستان  بنشانی  رفیعی 

دوم  خواسته: استرداد خودرو 683/13ج96  . گردشکار : پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
به شرح  و  اعالم  را  قاضی شورا ختم رسیدگی  اعضا  نظریه مشورتی 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید :  رای قاضی شورای حل اختالف. 
امیر رفیعی      آقای  فاطمی بطرفیت  آقای سید محمد  در خصوص دعوی 
انتظامی 683/13ج96  به شماره  استرداد خودروی سواری  به خواسته 
مقوم به چهل میلیون ریال بدین شرح که خواهان اظهار داشته خوانده 
خودروی سواری اینجانب را برسم امانت تحویل گرفته و از استردادد آن 
خودداری نموده علیهذا شورا با بررسی اوراق پرونده مدارک ارائه شده 
همچنین  و   91/12/23 مورخ  تنظیمی  صورتجلسه  در  خواهان  اظهارات 
استعالم صورت گرفته از پلیس راهور فرماندهی اصفهان که خواهان را 
مالک اصلی خودرو اعالم نموده و اینکه خوانده علیراغم ابالغ قانونی و 
نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور بهم نرسانیده و الیحه ای در دفاع 
از خود به شعبه ارسال نداشته دعوی مطروحه و استحقاق خواهان را 
مقرون به صحت تشخیص و مستند به ماده 198 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد خودروی سواری به شماره 
انتظامی 683/13ج96 در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره 
غیابی است و از زمان ابالغ بمدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه 

و پس از آن بمدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشدم الف  4712قاضی شعبه 46 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای

شماره  دادنامه:9209970352002496   23359شماره 
بایگانی:920996خواهان:خانم  شماره  پرونده:9209980352000930 
گلستان مجتمع  خ  ملک شهر  راه  اصفهان سه  نشانی  به  آرزوجاللپور 

حیدری  حسن  خوانده:آقای  واحد10   2 ورودی  بلوک12  واحد10کوثر 
زوجه  درخواست  به  طالق  حکم  خواسته:صدور  المکان  مجهول  جو 
گردشکار:دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
آرزو  خانم  دعوی  خصوص  :در  دادگاه  نماید.رای  می  رای  صدور  به 
جالل پور فرزند حسین بطرفیت آقای حسن حیدری جو بخواسته صدور 
به جامع  با عنایت  اجرای صیغه طالق  امکان سازش جهت  گواهی عدم 
رسمی  5169-84/6/17دفتر  شماره  ازدواج  مفادسند  پرونده  محتویات 
واحراز  خواهان  شناسنامه  ورونوشت  شماره68اصفهان  ازدواج  ثبت 
رابطه زوجیت به سبب عقدنکاح دائم و اینکه دادگاه و داوران طرفین در 
اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده سعی در ایجاد سازش نموده و. 

لیکن موثر واقع نشده و اصرار زوجه بر متارکه به جهت تحقق شروط 
ضمن العقد ترک انفاق و زندگی مشترک و مجهول المکان بودن و اعتیار 
به مواد مخدر و سوء معاشرت و از توجه به مفاد دادنامه شماره 3037-

91/12/20 صادره از شعبه 301 شورای حل اختالف شهرستان مالرد 
عدم  و  آن  قطعیت  گواهی  و  معوقه  نفقه  پرداخت  به  زوج  محکومیت  و 
پرداخت محکوم به و تحقیقات انجام شده و عدم شناسایی زوج و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده 
 1119 ماده  به  مستندا  العقد  از شروط ضمن   8 1و  بند  تحقق  احراز  و 
قانون مدنی و ماده 26-27 -31-33 قانون حمایت خانواده حکم به احراز 
شرایط اعمال وکالت صادر و اعالم و مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت 
ثبت  دفاتر  از  یکی  به  مراجعه  با  تواند  می  زوجه  و  میباشد  ماه  شش 
طالق به وکالت از طرف زوج با حق توکیل و به غیر و عند االقتضاء بذل 
مهریه و قبول بذل به وکالت از طرف زوج با انتخاب نوع طالق خود را 
مطلقه نماید و رعایت شرایط موضوع مواد 1140-1136-1135-1134-
1141 قانون مدنی بعهده مجری صیغه طالق خواهد بود حضانت فرزند 
مشترک بنام آرش متولد 1387/4/5 با مادر میباشد و پدر حق مالقات 
با فرزند روزهای جمعه از ساعت 9 لغایت ساعت 18 را دارد و مکلف 
هزار  و سیصد  میلیون  یک  مبلغ  ماهیانه  بصورت  فرزند  نفقه  بپرداخت 
ریال میباشد زوجه غیر حامل و رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
 روزپس از ابالغ  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان 
نبوی رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی  الف 4999سید مجید  می باشد م 

حقوقی اصفهان 

مزایده 
23357اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده 
ای با مشخصات زیر برگزار نماید : پرونده کالسه 910444 ج ح 5 له 1 
پروانه لموچی  2- عماد تباشیری 3- نجمه روشن دل 4- بهزاد باباگلی 
 -8 دل  روشن  نفیسه   -7 تباشیری  جواد  محمد   -6 رحیمی  سعید   -5
بمدیریت  اصفهان  علیه شرکت ساختمان  میر  اسحاقی 9- شهناز  جواد 
عاملی میر محمد هاشمی نسب مورد مزایده : فروش جمعا 4/234 حبه 
بر روی  مالکیت شرکت ساختمان اصفهان  از 72 حبه  از 34/702 حبه 
در  ملک  از  پیمان ساختمان  ثبتی 1940/5 در ضمن سهم شرکت  پالک 
پرونده 242/90 شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان به میزان  185000000 
ریال در حق آقای محمد تبریزی بابت قرا  تامین خواسته در بازداشت 
می باشد و در پرونده 910315 شعبه 5 اجرای احکام حقوقی اصفهان 
 102000000 بابت  مذکور  ملک  از  اصفهان  ساختمان  یک سهم شرکت 
آقای  حق  در  ریال   150000000 و  تاتایی  احسان  آقای  حق  در  ریال 
عشر  نیم  بابت  ریال   500000 مبلغ  ازای  در  همچنین  و  فیاض  پیمان 
دولتی بازداشت می باشد . سهم هر یک از محکوم لهم از 34/702 حبه 
: 1- پروانه لموچی 0/242 حبه 2- عماد تباشیری 0/784 حبه 3- نجمه 
روشن دل 0/404 حبه  4- بهزاد  باباگلی 0/484حبه  ، 5- سعید رحیمی 
روشن  نفیسه   -7  ، 0/784حبه   تباشیری  جواد  محمد   -6  ، 0/242حبه 

دل 0/404 حبه ، 8- جواد  اسحاقی 0/484 حبه 9- شهناز میر 0/404 
حبه ارزش مورد مزایده : شش دانگ ملک 16750000000ریال که مقدار 
4/232 حبه از 34/702 حبه از 72 حبه 1265200000 ریال برآورد شده 
بابت 500000 ریال  از 72 حبه  از 34/702 حبه  و همچنین 0/002 حبه 
حق االجرای دولتی محل ملک : اصفهان ابتدای چهار باغ عباسی ) میدان 
انقالب ( کوچه فروهر پ 18 زمان 93/4/11 ساعت 10 صبح چهار شنبه 
طبقه  اصفهان  کل  دادگستری  نیکبخت  خیابان  اصفهان   : مزایده  مکان 
طالبین  اصفهان  حقوقی  دادگاه   5 شعبه  احکام   اجرای   103 اتاق  اول 
از  اجرا  این  با  هماهنگی  ضمن  مزایده  از  قبل  روز   5 توانند  می  خرید 
ارزش آن  با سپردن 10 درصد  و  دیدن کرده  یاد شده  به نشانی  ملک 
و  دادگستری اصفهان  ملی  بانک  به شماره حساب  2171290210008 
قیمت  از  مزایده   . کنند  مزایده شرکت  اجرا در جلسه  این  به  فیش  ارائه 
 پایه شروع می شود پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد

 بود .  م الف 5023مدیر اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان 

مزایده 
23358اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص کالسه پرونده 621/91 ج ح 8 خواهان قدرت اهلل 
غالمی علیه مصطفی معصوم زاده در روز دوشنبه تاریخ 1393/4/2 از 
ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا ، اتاق 315 طبقه سوم دادگستری 
شهید نیکبخت مبنی بر مزایده اموال زیر برگزار کند طالبین خرید 5 روز 
الدوله  مشیر  جدید  شاهپور  نشانی  به  توانند  می  مزایده  جلسه  از  قبل 
کارواش جهان سرویس مراجعه و از آن بازدید  و با واریز 10 درصد 
پایه به حساب سپرده  دادگستری به شماره 2171290210008  قیمت 
نزد بانک ملی شعبه دادگستری در جلسه مزایده همراه با فیش واریزی 
شرکت نمایند . پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود . 
اوصاف موضوع مزایده : 1- یک دستگاه قطعه شور مکعبی شکل با ابعاد 
تقریبی 220در220در 200 س که کار آن شستشوی قطعات مختلف بدنه 
باشد شامل دیگ آب  بنزینی و دیزلی بصورت مونتاژ می  موتور های 
گرم با مشعل گازوئیل سوز ، الکترو پمپ تزریق محلول شوینده ) آب و 
مایع جرم زدا ( سبد گردان در بر گیرنده قطعات و غیره ، ساخت داخل 
الکترو موتور و پیچ و  با  70000000- 2- یک عدد جرثقیل دست ساز 
سیم بکسل و قالب جهت جابجایی قطعات نسبتا سنگین موتور ، مستقر 
بر روی شاسی آهن گردان متصل به یکی از ستونهای فوالدی اسکلت 
الکترو  عدد  دو   -3 ریال   14000000 داخل  ، ساخت  گاه  کار  ساختمان 
شناسایی  پالک  فاقد   ، مشابه  تقریبا  دو  هر   ، مستقیم  کوپلونک  با  پمپ 
و  بدنه  و سرویس  بمنظور شستشو  فشار  تحت  آب  نمودن  پمپ  جهت 
و جمعا  ریال  یک 6000000  هر  ارزش  ها  کامیون  مختلف  های  قسمت 
آورد بر  ریال   96000000 یاد شده  اموال  کل  ارزش  ریال   12000000 

 می گردد 
 م الف 5033مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان 

مفادآراء                         
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  آرا  صادره  آگهی   23353

اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اداره  اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در  نظر به 
ثبت اسناد وامالک شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
را  زیر  متقاضیان  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و 
احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نسبت به 
آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی  پس 
از انتشار اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت 
یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل 
تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
حیدری  رباب  خانم   93/2/14  -139360302031000214 شماره  رای 
محمد آبادی فرزندصفرعلی ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی  
قسمتی از 497  اصلی واقع در روستای موسی آباد بخش 19 اصفهان 
ازمالک  خریداری  مربع  متر   586.40 مساحت  به  نایین  ثبت  به  الحاقی 

رسمی آقای حسین باقری بصورت عادی
حیدرقربانی  آقای   93/2/14  -139360302031000215 شماره  رای 
موسی آبادی فرزندصمد ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی  
قسمتی از 497  اصلی واقع در روستای موسی آباد بخش19 اصفهان 
الحاقی به  ثبت نایین به مساحت 493 متر مربع خریداری از مالک رسمی 

آقای رضا حیدری بصورت عادی
93/2/14 آقای براتعلی قربانی  رای شماره 139360302031000216 – 
موسی آبادی فرزندمحمد ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 

اصفهان  بخش19  آباد  موسی  درروستای  واقع  اصلی  از497  قسمتی 
الحاقی به  ثبت نایین به مساحت 420 متر مربع خریداری مالک رسمی 

آقای یداله عسکری بصورت عادی
عسکری  حمید  آقای   93/2/14  -139360302031000218 شماره  رای 
خانابادی فرزندیداله ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از 497  اصلی واقع درروستای موسی آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به 

ثبت نایین به مساحت 400 متر مربع خریداری طی سند رسمی مشاعی
قربانی  صمد  آقای   93/2/14  –  139360302031000219 شماره  رای 
موسی آبادی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه احداثی درپالک ثبتی 
اصفهان   19 بخش  آباد  درروستای موسی  واقع  اصلی  از 497  قسمتی 
مالکین  از  خریداری  مترمربع   425.95 بمساحت  نایین  ثبت  به  الحاقی 
ویداله  حیدری  وقربانعلی  ببران  محمدحسین  آقایان  روستا  رسمی 

عسکری
غالمحسین  آقای   93/2/15  -139360302031000219 شماره  رای 
مظفری فرزند اکبر ششدانگ اطاق پالک ثبتی 229 اصلی واقع درانارک 
بخش 4 ثبت نایین بمساحت 50.60 مترمربع خریداری مع الواسطه از تقی 

کلباسی بصورت عادی
غالمحسین  آقای   93/2/15  -139360302031000245 شماره  رای 
زاهدی محمدی فرزند محمد ششدانگ خانه پالک ثبتی 1085 اصلی واقع 
مع  خریداری  مترمربع   115.50 بمساحت  نایین  ثبت   4 بخش  درانارک 

الواسطه ازعید محمد صفاری بصورت عادی
93/2/15 آقای منصور صادق  رای شماره 139360302031000246 – 
واقع  اصلی   793 ثبتی  پالک  مغازه  ششدانگ  محمد  فرزند  نایینی  نژاد 
از  عادی  خریداری  مترمربع   53 بمساحت  نایین  ثبت   4 بخش  درانارک 

خاورصادق نژاد نایینی مالک رسمی
معصومه  خانم   93/2/15  –  139360302031000247 شماره  رای 
ثبتی  پالک  خانه  ششدانگ  محمد  علی  فرزند  شاهی  مزرعه  ظهرابی 

قسمتی از 5287 اصلی واقع در مزرعه امام بخش 2 ثبت نایین بمساحت 
بصورت  شاهی  مزرعه  طالبی  ازنرجس  خریداری  مترمربع   212.70

رسمی مشاعی
قیومی  علیرضا  آقای   93/2/18 رای شماره 139360302031000304- 

محمدی فرزند حسینعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه پالک 
ثبتی قسمتی از 2533 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 
ششدانگ 179.45 مترمربع خریداری عادی ازبیگم کاظمی محمدی مالک 

رسمی

قیومی  محترم  خانم   93/2/18 شماره139360302031000305-  رای 
پالک  خانه  مفروزی  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  خلیل  فرزند  محمدی 
ثبتی قسمتی از 2533 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 
ششدانگ 179.45 مترمربع خریداری عادی از بیگم کاظمی محمدی مالک 

رسمی

عبایی  اقدس  خانم   93/2/18  –  139360302031000306 شماره  رای 
قسمتی  ثبتی  پالک  مغازه  مفروزی  ششدانگ  محمد  علی  فرزند  نائینی 
 20.80 بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  درمحمدیه  وافع  اصلی   19931 از 

مترمربع خریداری رسمی

رای شماره 139360302031000307- 93/2/18 آقای وحید شهریاری 
ثبتی  درپالک  احداثی  مفروزی  خانه  اله ششدانگ  حبیب  فرزند  محمدی 
نایین   2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی  از2337  فرعی  یک  از  قسمتی 
بمساحت 92 مترمربع خریداری عادی از مالک رسمی حبیب اله شهریاری 
قیامی  93/2/18 خانم صاحب   – رای شماره 139360302031000308 
ثبتی  پالک  در  احداثی  مفروزی  خانه  ششدانگ  عباس  فرزند  محمدی 
قسمتی از یک فرعی از 2337 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین 
بمساحت 256.60 مترمربع خریداری عادی ازمالک رسمی وراث حبیب 

اله شهریاری

رای شماره 139360302031000314- 93/2/18 خانم مینا پوربافرانی 
قسمتی  ثبتی  پالک  در  احداثی  مفروزی  خانه  ششدانگ  غالمعلی  فرزند 
از 157 فرعی از 19627 اصلی واقع در بخش2 نایین بمساحت 132.45 

مترمربع خریداری از مالک رسمی غالمعلی پوربافرانی بصورت عادی
غالمعلی  آقای   93/2/18  –  139360302031000315 شماره  رای 
پوربافرانی فرزند فرج اله ششدانگ خانه مفروزی احداثی درپالک ثبتی 
بمساحت  نایین   2 دربخش  واقع  اصلی  از 19627  فرعی  از157  قسمتی 

143.15 مترمربع خریداری رسمی

زارع  رضا  آقای   93/2/18  -139360302031000316 شماره  رای 
 4197 از  فرعی   19 ثبتی  پالک  خانه  ششدانگ  عباس  فرزند  نیستانک  
مترمربع   372.50 بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  درنیستانک  واقع  اصلی 

خریداری عادی ازوراث محبعلی مقصودی 

سلطانی  ناصر  آقای   93/3/4  -139360302031000412 شماره  رای 
ثبتی  درپالک  احداثی  مفروزی  خانه  ششدانگ  عباس  فرزند  محمدی 
نایین   ثبت  از 19690 اصلی واقع درنایین بخش 2  از 47 فرعی  قسمتی 

بمساحت 150 مترمربع خریداری طی سند رسمی
موسی  اقدس  خانم   93/3/4  -139360302031000413 شماره  رای 
احداثی  مفروزی  خانه  ششدانگ  مهدی  سید  فرزند  محمدی  کاظمی 
درقسمتی از پالک ثبتی 47 فرعی از 19690 اصلی واقع دربخش 2 نایین 
بمساحت 300 مترمربع خریداری از مالک رسمی ناصر سلطانی محمدی 

بصورت عادی باشرط حق فسخ ومنافع مادام العمر با فروشنده

سلطانی  وحید  آقای   93/3/4  -139360302031000414 شماره  رای 
محمدی فرزند ناصر ششدانگ خانه مفروزی احداثی در قسمتی از پالک 
47 فرعی از 19690 اصلی واقع در بخش 2 نایین بمساحت 150 مترمربع 
خریداری از مالک رسمی ناصرسلطانی محمدی بصورت عادی باشرط 

حق فسخ ومنافع مادام العمر بافروشنده

رای شماره 139360302031000417- 93/3/4 آقای خلیل برخورداریان 
محمدی فرزند حبیب سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالک ثبتی قسمتی 
بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  در  واقع  اصلی   4296 از  فرعی   144 از 

ششدانگ 214.27 مترمربع خریداری طی سند رسمی 
سلطانی  بتول  خانم   93/3/4  -139360302031000418 شماره  رای   
ثبتی  پالک  خانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  قاسم  فرزند  محمدی 
قسمتی از 144 فرعی از 4296 اصلی واقع دربخش 3 ثبت نایین بمساحت 
خلیل  رسمی  مالک  از  عادی  خریداری  مترمربع   214.27 ششدانگ 

برخورداریان محمدی
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/3/18

تاریخ انتشار نوبت دوم :93/4/2
 رسول زمانی نائینی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین  
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تجربه آموزی روباه 
شیر و گرگ و روباهی با هم رفیق شدند و برای شکار به دشت و کوه 
رفتند . گرگ و روباه در رکاب شیر به بیش��ه کوه رفتند و سه حیوان 

را که عبارت بودند از گاو کوهی و بز کوهی و خرگوش شکار کردند.
گرگ بدون توجه به این که ش��یر س��لطان حیوانات است و اختیار 
و انتخاب با اوس��ت با روباه زمزمه کرد که البد ش��یر مانند ش��اهان 

دادگستر سهمیه آنها را خواهد داد.
ش��یر از خیاالت و طمع آنها آگاه ش��د، ولی در ظاهر خن��دان بود و 
وانمود نمی کرد دل پری از آنها دارد؛ تا این که ش��یر به گرگ گفت 

این جانوران شکار شده را عادالنه به نیابت از طرف من تقسیم کن.
گرگ گفت: ای ش��یر چون تو بزرگ هس��تی، گاو وحش��ی از آن تو 
باش��د و بز کوهی چون میان قامت اس��ت مال من که میانه هستم و 
 خرگوش نیز به مناسبت کوچکی مال روباه باشد که از همه کوچک تر

 است.
شیر ناراحت شد و گفت : تا من هستم تو »ما و تو« می کنی؟

سپس بر سر گرگ جهید و او را پاره پاره کرد.
روباه این منظره را دید و از این حادثه تجربه آموخت و عبرت گرفت؛ 
به طوری که وقتی شیر به روباه گفت اینک تو این شکار ها را تقسیم 

کن روباه از روی چاره اندیشی و سیاست گفت:
قربان این گاو فربه برای چاشت شما و این بزکوهی برای ظهر و نهار 

شما و آن خرگوش برای شام و شب شما باشد.

حکایت بهلول از ملک و سلطنت 
 روزی بهلول بر هارون الرشید وارد شد.

 خلیفه گفت: مرا پندی بده!
 بهلول پرسید: اگر در بیابانی بی آب، تشنگی بر تو غلبه نماید چندان 
که مشرف به موت گردی، در مقابل جرعه ای آب که عطش تو را فرو 

نشاند چه می دهی؟
 گفت: صد دینار طال.

 پرسید: اگر صاحب آب به پول رضایت ندهد؟
گفت: نصف پادشاهی ام را.

 بهلول گفت: حال اگر به حبس الب��ول مبتال گردی و رفع آن نتوانی، 
چه می دهی که آن را عالج کنند؟

 گفت: نیم دیگر سلطنتم را.
 بهلول گفت: پس ای خلیفه، این س��لطنت که به آبی و بولی وابسته 

است، تو را مغرور نسازد که با خلق خدای به بدی رفتار کنی.

حکایت 

 داروی جدیدی که سیس��تم ایمن��ی بدن را بهبود می بخش��د، 
 می تواند پیش��رفتی در درمان بیم��اری های مرتب��ط با چاقی 

باشد.
افزایش روند چاقی موجب بروز موج هشدار دهنده دیابت، بیماری 
قلبی و سرطان در سراسر جهان شده است. دانشمندان امیدوارند 
طی دو سال آینده آمپول جدیدی را به بازار عرضه کنند که بتواند 
 با چاقی مبارزه کن��د و خطرات مرتبط با س��المتی آن را از بین 

ببرد.
دانش پژوهان دانش��کده پزش��کی هاروارد و موسس��ه سرطان 
دانا-فاربر در آمریکا، هورمون جدیدی موس��وم به »ایریس��ین« 
را شناس��ایی ک��رده اند ک��ه در زم��ان ورزش در ب��دن افزایش 
 می یابد، ان��رژی را باال می ب��رد و میزان گلوکز خ��ون را کنترل

 می کند.
»بروس اس��پیگلمن« محقق این پروژه می گوید فعال س��ازی 

سیستم ایمنی می تواند چاقی و دیابت را درمان کند.
 وی اف��زود: ای��ن تحقیقات نش��ان دهن��ده طبقه جدی��دی از 

درمان های بالقوه است که می تواند در اختالالت مرتبط با چاقی 
استفاده شود.

 پروفس��ور اس��پیگلمن می گوید: مهار ایریس��ین م��ی تواند به 
دانش پژوهان کمک کند درمان های بهتری برای هر بیماری که 

می تواند با ورزش کنترل شود، عرضه کنند.
 آزمایش ها نش��ان داد وقتی ایریس��ین در زمان ورزش افزایش 

 می یاب��د  یا وقت��ی به طور مس��تقیم ب��ه موش ه��ا تزریق 
می شود، ژن هایی را روشن می کند که چربی سفیدبد را به 

قهوه ای خوب تبدیل می کند.
محققان به منظور آن ک��ه دریابند آیا افزایش ایریس��ین به 
تنهایی می توان��د فواید ورزش را تقلید کند ی��ا خیر، میزان 
متوس��طی را به موش های بی تحرک که چاق و در آس��تانه 

دیابت بودند، تزریق کردند.
با فق��ط 10 روز درمان، این موش ها کنت��رل بهتری در قند 
خون و س��طح انس��ولین به دس��ت آوردند؛ وضعیت موثری 
 که مان��ع از آغ��از دیابت ش��د و می��زان اندک��ی از وزن آنها

 کاست.
اگرچه این میزان کاهش وزن اندک بود، محققان می گویند این 
هورمون وقتی به مدت طوالنی تر به موش ها داده شود، می تواند 

تاثیر بیشتری داشته باشد.
با این حال دانشمندان تاکید دارند نباید تحرک بدنی و ورزش را 

به امید چنین درمان هایی کنار گذاشت.

عرضه آمپول ضد چاقی تا 2 سال آینده

یک موسسه تحقیقاتی 
پیش بینی کرده اس��ت 
تا س��ال 2018  فروش 
کتاب های الکترونیکی از 
کتاب های چاپی پیشی 

می گیرد. 
ب��ا پیش��رفت فن��اوری 
ب��ه  دسترس��ی  و 
محتواه��ای مختلف از 
طریق تلفن هوش��مند، کتاب خوانی دیجتالی، محبوبیت به 
سزایی در بین مردم به ویژه جوانان پیدا کرده است. بر اساس 
گزارش موسس��ه »پرایس واتره��اوس کوپ��رز«  ارزش بازار 
 کتاب الکترونیکی که شامل کتاب های درس��ی و راهنما نیز 
می ش��ود،  از 380 میلیون پوند به یک میلی��ارد پوند افزایش 

خواهد یافت.

یک راه ابت��کاری و ارزان 
قیم��ت ب��رای مب��ارزه 
ب��ا آلودگ��ی ه��وا ابداع 
 ش��د: فرش کردن بام با 
س��فال های��ی ک��ه 97 
درصد از اکسید نیتروژن 
 ناش��ی از دود را از بی��ن 
م��ی برند.گروه��ی از 
دانش��گاه  محقق��ان 
 کالیفرنیا در ریورس��اید، پوش��ش س��فالی را برای ب��ام تولید 
کرده اند که از اکس��ید تیتانیوم ساخته شده و وقتی بر بام یک 
خانه معمولی باشد، در یک سال قادر اس��ت اکسید نیتروژن 
ناشی از دود خودرویی که 17 هزار و 703 کیلومتر طی کند را از 
بین ببرد. اگر این سفال ها بر روی یک میلیون بام به کار رود، 21 

تن اکسید نیتروژن از هوای محیط زدوده خواهد شد.

محقق��ان ژاپن��ی ب��ه 
تازگی روب��ات جدیدی 
ساخته اند که می تواند 
انس��انی  احساس��ات 
را درک کن��د و قص��د 
دارن��د آن را از فوری��ه 
امس��ال با قیمت 1900 
دالر به بازاره��ای ژاپن 
عرضه کنند. این روبات 
نخستین روبات انسان نمای جهان است که می تواند احساسات 
انسانی را بخواند. شرکت »سافت بانک« سازنده این روبات آن را  

»Pepper« ) فلفل(  نام گذاری کرده است.
 این روبات که در حومه شهر توکیو به نمایش درآمده است  پا 
ندارد، اما دس��ت هایی دارد که به خوبی می تواند آنها را تکان 

دهد.

سبقت کتاب های الکترونيکی 
از کتاب های چاپی 

هرکه بامش بيش، هوای 
پاکش بيشتر

روباتی که احساس انسان 
را درک می کند

طریقه مصرف
دم کردنی و خوراکی به عنوان سبزی

خواص کاسنی
عرق کاسنی خنک است و گرمای کبد را رفع می کند. 
برگ های کاسنی دارای امالح پتاس و ویتامین C است 
که پتاس موجود در آن باعث تصفیه خون، تقویت معده 
ش��ده و ویتامین C آن باعث حفظ جوانی و ش��ادابی 

پوست را در پی دارد.
* این گیاه در پزشکی اهمیت بسیاری داشته است به 
طوری که ابن سینا در مورد گیاه کاسنی و خواص آن 

رساله ای نوشته است.
* کاس��نی باز کننده و حمل کننده ماده بیماری کبد 

است.
* کاسنی مسکن عطش و حرارت درونی است.

* کاسنی در درمان التهابات معده و پاک کردن مجاری 
ادراری، مؤثر است.

* مالیدن آب کاسنی به محل های خارش بدن بسیار 
مفید است.

* غرغره آب کاس��نی با فل��وس ب��رای درد گلو، ورم 
و س��وزش گل��و مفید اس��ت. فرم��ول مذک��ور برای 
 درم��ان ورم حل��ق )الرنژی��ت( و تورم مفصل��ی نافع

 است.
* مصرف تخم کاسنی، کمی با حالت تهوع همراه است 

که باید به آن سکنجبین اضافه کنید.
* ریشه کاسنی بهترین دارو برای آب آوردن شکم است 

و در نفخ و تحلیل مواد بسیار نافع است.
* ریشه کاسنی برای تقویت معده، زیاد کردن ادرار و 

رفع درد مفاصل و ضد یرقان مفید است.
* برگ ه��ای کاس��نی دارای ام��الح پتاس اس��ت و 
جوش��انده آن برای تصفیه خون، تقویت معده و اعضا 

به کار می رود.
* کاس��نی انواع مختلف دارد که ریشه و برگ های آن 
در پزش��کی، در بهبود تب ها، یرقان )زردی( و انسداد 

مجاری صفراوی مفید است.
* تمام قس��مت های کاس��نی مخصوصا ریشه و برگ 
آن، محرک صفراس��ت و به عمل هضم کمک می کند 
 و اثر آن در نارس��ایی های کبدی، قولنج های کبدی و 

ناراحتی های صفراوی بارز است.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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نمايد ، ل�ذا متقاضيان می توانند جهت دريافت ، تكميل و تحويل اس�ناد 
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