
تضمین حذف پارتی بازی در استخدام های دولتی
والدت حضرت

 قائم عجل اهلل تعالی 
فرجه  شریف را به 
 مسلمان جهان 
تبریک می گوییم

رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین منابع انسانی:
تامین آب براي

3 ناژوان حیاتي است
اصفهان رتبه اول تولیدات 

پروتئینی کشور را دارد 4 2
جهل و عناد از دالیل ترویج 

خرافات و بدعت است
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 قیمت مواد غذایی در ماه 
رمضان تغییر نمی کند

معاون امور بازرگانی س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت 
بر سازمان های صنفی شهر اصفهان، قیمت مواد غذایی 

در ماه مبارک رمضان تغییر نمی کند.
 »محمد مجیری« افزود: تغییر قیمت زولبیا و بامیه توسط 

واحدهای صنفی اصفهان به زودی مشخص می شود.

ممنوعیتي براي اعزام زائر
 به عراق وجود ندارد

اعالم آمادگی ژاپنی ها برای 
مدیریت آب در اصفهان

مدیرکل سازمان حج و زیارت اس��تان اصفهان اعالم 
کرد: درحال حاضر هیچ مشكلي براي زائران اصفهاني 
در عراق به وجود نیامده است و درصورتي که وضعیت 
نگران کننده اي درخصوص امنیت زائران وجود داشته 
باشد، شوراي عالي امنیت ملي تصمیم گیرنده خواهد 
بود.غالمعلي زاهدي به دنبال تشدید حمالت داعش 
در عراق گفت: در ح��ال حاضر،  هیچ مش��كلي براي 
زائ��ران اصفهاني در ع��راق پیش نیامده اس��ت و در 

صورتي که دولت ...

معاون ارش��د پارلمانی وزی��ر امور خارجه ژاپ��ن با اظهار 
تاسف از خشكی زاینده رود گفت: کش��ور ژاپن می تواند 
در زمینه های کنترل و مدیریت آب نیز با استان اصفهان 
همكاری داشته باشد. به نقل از روابط عمومی استانداری 
اصفهان، نوبوئو کیشی در دیدار با استاندار اصفهان اظهار 

کرد: نخستین بار است که به اصفهان، ...
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رییس پلیس راه استان خبر داد

اعمال محدوديت هاي ترافیكي 
نیمه شعبان در اصفهان

رییس پلیس راه اس��تان اصفهان اع��الم کرد:  به 
منظور تسهیل در سفرهاي بین شهري شیفتگان 
و عاش��قان حضرت ولي عصر )عج( در شب و روز 
نیمه شعبان به سمت ش��هر مقدس قم و مسجد 
جمكران، طرح ویژه ترافیكي در جاده هاي استان 

اصفهان اجرا مي شود.
سرهنگ رضا رضایي گفت: همه ساله در این ایام، 
مردم از اقصي نقاط کش��ور به منظور ش��رکت در 
مراس��م هاي مخصوص و ویژه، به س��مت مسجد 
مق��دس جمكران م��ي روند. ل��ذا پیش بیني مي 
کنیم امس��ال نیز با افزایش حجم مس��افرت ها و 
ترافیك در جاده هاي اس��تان مواجه باش��یم. وي 
افزود: به همین منظور، پلیس راه اس��تان با آماده 
باش ۱۰۰ درصدي طرح ویژه ترافیكي را در اکثر 
 نقاط و محورهاي مواصالتي استان اجرا مي کند تا

 انش��اء اهلل با نظارت ب��ر اجراي صحی��ح مقررات 
رانندگ��ي از بروز ح��وادث و ایج��اد گره هاي کور 
ترافیكي جلوگیري کرده و بتواند در س��ریع ترین 
زمان به مس��افران در جاده مانده، امدادرس��اني 
کند. این مقام مسؤول عنوان داشت: طرح مذکور 

از س��اعت ۶ صبح ام��روز پنجش��نبه ۲۲ خرداد، 
ش��روع می ش��ود و تا پایان روز جمعه ۲۳ خرداد 
م��اه ادامه خواهد داش��ت و در ای��ن زمینه، مرکز 
پیام پلیس راه اس��تان به صورت ش��بانه روزی با 
ش��ماره تلفن ۳۲۱۸۲۱۵۷ آماده پاسخگویي به 
مردم در خص��وص اطالعات و وضعی��ت راه هاي 
استان خواهد بود. س��رهنگ رضایي همچنین از 
برق��راري محدودیت ترافیكي ب��راي خودروهاي 
س��نگین در ای��ن دو روز خبر داد و گف��ت: براین 
اس��اس تردد انواع کامیون ها و تریلره��ا به غیر از 
 حامالن مواد سوختي و فاسد شدني در مسیرهاي
  اصفه��ان _ ته��ران، نایی��ن _ ی��زد، اردس��تان، 
نطن��ز _ب��ادرود، کاش��ان_ اصفهان و کاش��ان 
_ق��م از س��اعت ۶ صب��ح ام��روز پنجش��نبه 
 ۲۲ خ��رداد ت��ا پای��ان روز جمع��ه ۲۳ خ��رداد 

ممنوع است.
 این مقام انتظامي خاطر نش��ان ک��رد: رانندگان 
خودروهاي مذکور براي تردد خ��ود مي توانند از 
 مس��یر جایگزین اصفهان _ دلیجان- سلفچگان

 استفاده کنند.
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی  w w w . z a y a n d e r o u d . c o m

شرایط دریافت هدیه ازدواج ازتامین اجتماعی
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این که با توجه به سیاست کالن کشور مبنی بر 
افزایش جمعیت و حمایت از ازدواج جوانان، احتمال افزایش مبلغ کمك هزینه ازدواج این سازمان برای 
زوجین تحت پوشش وجود دارد، اظهار کرد: پرداخت کمك هزینه اجتماعی، در ردیف قوانین ما قرار 

دارد و هرگونه تغییر در این خصوص، نیازمند تغییر و اصالح قانون است.
محمدحس��ن زدا با اش��اره به بخش��نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در راس��تای تحقق 

سیاست های جمعیتی به س��ازمان های زیرمجموعه این وزارت خانه ابالغ شد، درباره جزییات 
ارایه هدیه ازدواج تامین اجتماعی به بیمه شدگان توضیحاتی ارایه کرد...

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آيد 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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آگهی فراخوان
 شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

مهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف 

48372840مناقصه1
 ارائه خدمات مشاوره جهت ارتقاء سیستم کولینگ مرکز داده 

 شرکت فوالد مبارکه
1393/03/31

48374057مناقصه2
 خرید مقدار 3000 تن سود مایع با غلظت 50-48درصد و 3000 تن

با غلظت 33-31درصد
1393/04/04

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  مراجعه فرمایید.

)کد آگهی  :ر- 93038(

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان 

نیمه شعبان را به 
تمامی مسلمانان جهان

تبریک می گوییم 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

  مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارداز طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین)ریال ( نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

خرید کنتور های قطر 1/2و3/4 اینچ آب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشک معادل کالس c دارای 93-2-105
689/000/000جاریقابلیت قرائت از راه دور

خرید لوله U-PVC فاضالبی در اقطار 125،110و160 میلیمتر )SN4( پوش فیت به همراه اتصاالت 93-2-106
185/450/000جاریمربوطه 

173/000/000جاریخرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 110و160و200 میلیمتر93-2-107

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز سه شنبه به تاریخ 1393/04/03 
گشایش پاکات مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز چهارشنبه به تاریخ  1393/04/04 

محل دریافت اسنادمناقصه :پایگاه  اینترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن :0311-6680030
WWW.IETS.MPORG.IR : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :0311-6680030

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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اخبار کوتاه

پیش بینی شرکت ۳۰ هزار دانشجو 
در ضیافت اندیشه امسال

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از پیش بینی 
ثبت نام ۳۰ هزار نفر در مراسم ضیافت اندیشه امسال در دانشگاه های 
کشور خبر داد. حجت االسالم محمد محمدیان در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان 
 اظهار کرد: پیش بینی می ش��ود که امس��ال حداقل 1۰ هزار استاد و

 2۰ هزار دانشجو در مراسم ضیافت اندیشه شرکت کنند.
وی با اشاره به نام گذاری امسال با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و 
مدیریت جهادی اظهار کرد: با توجه به شعار امسال کار در دانشگاه ها 

باید با مدیریت بیشتری صورت پذیرد.

اختصاص یارانه به تولید لباس با 
رویکرد حجاب و عفاف در کشور

نماینده مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس شورای اسالمی گفت: 
دولت می تواند در راستای حمایت از بخش طراحی و تولید لباس، در 
حوزه فرهنگ و حجاب نیز یارانه دهد تا تولید کنندگان و طراحان این 

بخش بتوانند در مسیر اهداف جامعه فعالیت کنند.
سیدمحمدحسین  میرمحمدی با اش��اره به اهمیت فرهنگ عفاف و 
حجاب در جامعه اسالمی و توجه به بخش طراحی و تولید پوشاک اظهار 
کرد: موضوع عفاف و حجاب یکی از مهم ترین مسایل روز جامعه است و 

باید اقدامات کافی و موثر در این زمینه انجام شود.
وی افزود: با وجود اقدامات بسیار، هنوز این مساله به خوبی در جامعه 
فرهنگ سازی نشده و الزم است جلسات هم اندیشی متعدد با حضور 
کارشناس��ان و متخصصان صورت گیرد تا بتوانی��م در زمینه ارتقای 
فرهنگ عفاف و حجاب و ترغی��ب افراد به اس��تفاده از لباس هایی با 

طراحی مطابق با فرهنگ و عرف جامعه، گام های موثری برداریم.

فرمانداران تکلیف ابقا یا جابه جایی 
بخشداران را مشخص کنند

اس��تاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت توجه به تخصص افراد برای به 
کارگیری در مناصب گفت: فرمانداران تا یک ماه آینده تکلیف ابقا یا جا 
به جایی بخشداران را مشخص کنند. رسول زرگر پور در جلسه  شورای 
مدیران استانداری اظهار کرد: صرفه جویی و کاهش هزینه ها به میزان 
25 درصد باید توسط تمامی دستگاه های اجرایی مد نظر قرار گیرد. باید 
اعتباراتی که از سایر منابع می تواند به دستگاه های اجرایی تزریق شود، 
مشخص  شود. وی از شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی خواست 
که در صورت نیاز به استفاده از اعتبارات مربوط به عوارض آالیندگی 
واحدهای صنعتی استان، باید ابتدا پروژه های مرتبط با مقوله  مقابله 
با آالیندگی را تعریف کرده و س��پس تخصیص اعتب��ار صورت گیرد. 
استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم استفاده از افراد متخصص در حوزه های 
کاری مرتبط گفت: باید تخصص افراد حوزه  کاری آنها را تعیین کند 
و نه مسایل سیاسی و جناحی زمینه ای برای به کار گیری افراد باشد.

وی از فرمانداران خواست ظرف 1 ماه آینده تکلیف ابقا یا جا به جایی 
بخشداران را مشخص کنند تا در روند خدمت رسانی به مردم باالخص 

حضور روستاییان اختاللی صورت نگیرد.
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عدم تعادل در عرضه و تقاضای ب��ازار کار به ویژه در 
س��ال های اخیر موجب ش��ده تا در کنار تالش برای 
ایجاد موقعیت کاری، بی عدالتی در جذب نیرو نیز به 

یکی از دغدغه های متقاضیان تبدیل شود.
پارت��ی بازی در اس��تخدام همچنین س��رکارآوردن 
دوستان و آش��نایان حتی اگر صالحیت و توان کافی 
برای پست مورد نظر نداشته در حالی که افراد دیگری 
در صف اس��تخدام ها قرار دارند که مناس��ب پست 
خالی مانده هستند، همواره در نظام اداری کشور چه 
 در بخش خصوصی و دولتی وجود داشته و بی تردید

 نمی توان این موضوع را در سال های قبل تر کتمان 
کرد.

 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ب��ا وج��ود برگ��زاری 
آزمون ه��ای اس��تخدامی که طبق قان��ون مدیریت 
خدمات کشور از الزامات استخدام های دولتی است، 
 باز هم در بین متقاضیان و حتی پذیرفته شدگان این

 آزمون ها اعتماد کافی نس��بت به ج��ذب نیروها با 
توجه ب��ه محدودیت ظرفی��ت ها در صح��ت کامل 
وجود نداشته و تجربه سال های قبل تر آنها را دچار 
تردید می کند که آیا آزمون ها فرمالیته بوده و اغلب 
نیروهایی که درنهایت جذب می شوند، اصال در آزمون 
ش��رکت نکرده و یا اگر هم پذیرفته شده اند مراحل 
بعدی را خارج از قواعد قانونی پشت سر می گذارند؟

 در عین حال گمان��ه زنی و نگرانی ها زمانی بیش��تر 

می ش��ود که از س��ویی حجم باالی حدود 2۰ هزار 
نفری از تعهدات استخدامی به دلیل مصوبات دولت 
قبل ایجاد ش��ده و از س��ویی دیگر دولت از ظرفیت 
 مح��دود س��اختار اداری ب��رای جذب نیرو س��خن

 می گوید؛ آزمون هایی که به واسطه آن چندین هزار 
نفر پذیرفته شده و حتی در بسیاری از موارد فرآیند 

را طی کرده و منتظر مشغول شدن به کار هستند.
بنابراین اگر قراراس��ت مجوز استخدامی به سازمانی 
داده شود، ضروری به نظر می رسد نیروهایی که قرار 
است جذب ش��وند همان هایی باش��ند که در آزمون 
پذیرفته شده اند و براساس اولویت استخدام شوند. به 
عبارتی دیگر فردی خارج از آزمون براساس آشنایی 
با مدیران یک سازمان استخدام نشود. این در حالی 
است که معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی 
رییس جمهور نسبت به برقراری عدالت استخدامی، 

موضع محکمی را عنوان می کند.
اطمین�ان نس�بت ب�ه رعای�ت عدال�ت 

استخدامی
 بر این اس��اس علی جمال��ی قمی رییس ام��ور آمار، 
برنامه ریزی و تامین منابع انس��انی معاونت توس��عه 
مدیریت، گفت: روالی که طبق آن معاونت توس��عه 
مجوزهای اس��تخدامی را ص��ادر می کن��د، قطعا بر 
استخدام از طریق نشر عمومی آگهی های استخدامی 
و برگزارهای آزمون های اس��تخدامی است. بنابراین 

نظارت های الزم ب��ر فرآیند انجام آزم��ون از طریق 
معاونت انجام می شود.

وی اف��زود: تمام اطالع��ات افراد ش��رکت کننده در 
آزمون و نمره های آنها مورد بررس��ی قرار می گیرد و 

کسانی که به عنوان 
قبول شدگان نهایی 
گزین��ش  ب��رای 
معرفی می شوند، از 
بین کسانی هستند 
ک��ه حدنصاب الزم 
را ب��رای آزم��ون 

کسب کرده اند.
قم��ی  جمال��ی 
ب��ا اش��اره ب��ه این 
یکس��ری  ک��ه 
اس��تخدام ها  از 
گذش��ته  در 
به ط��ور م��وردی 
 ب��وده و از طری��ق

ه��ای  آزم��ون 
اس��تخدامی که فراخوان عمومی نداشته انجام شده 
و یا جذب تعدادی از نیروهای قرار دادی دس��تگاه ها 
یا افراد جدیداالستخدام بدون رعایت الزامات قانونی 
ناتمام مانده اس��ت، بیان کرد: از هم��ان زمان ورود 
دولت جدید و بع��د از لغو مصوب��ات مهرآفرین، این 
اطمینان را می دهیم که برای هیچ یک از افرادی که 
خارج از فرآیند قانونی و بدون نشر عمومی اقداماتی 
از سوی دس��تگاه های اجرایی برای آنان انجام شده، 
از سوی معاونت توسعه، ش��ماره مستخدم برای آنها 

صادر نشده است.
وی توضیح داد: به دلیل رعایت عدالت اس��تخدامی، 
معتقدیم که اگر قرار است اس��تخدامی انجام شود، 
حتی اگر کس��ی درمنطقه محروم کشور وجود دارد 
باید از آزمون اس��تخدامی باخبر باش��د تا بتواند در 
فضای رقابتی ش��رکت کرده و زمین��ه  جذب وی نیز 
فراهم ش��ود؛ نه این که ه��ر فردی که  ی��ک مدیر یا 

مسؤول در سازمانی می شناسد، استخدام شود.
جمالی قمی تاکید ک��رد: اطمینان م��ی دهم که تا 
این لحظه جلوی بی عدالتی های استخدامی گرفته 

شده است.

رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین منابع انسانی:

تضمین حذف پارتی بازی در استخدام های دولتی
به مناس��بت گرامیداش��ت هفته س��ربازان 
گمنام ام��ام زمان )عج( مدی��ر کل اطالعات 
اس��تان اصفه��ان در مصاحبه خ��ود گفت: 
موضوع زمین خ��واری در اس��تان اصفهان 
ش��ایع بوده و تا کنون نزدیک به 2۰۰ پرونده 
در اختیار مقامات قضایی گذاشته شده است.

به گزارش روابط عموم��ی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی اس��تان اصفهان، سلطانی 
 که به مناس��بت هفته س��ربازان گمنام امام

 زمان )عج(صحب��ت می کرد، اف��زود : برای 
پویایی اقتصاد باید با مفاسد اقتصادی برخورد 
شود . در وزارت اطالعات بخش ویژه ای برای 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی وج��ود دارد که 
اقدامات مختلفی می کن��د. وی گفت: یکی 
از این اقدامات، معوقات بانکی است که البته 
نگاه دولت به این موضوع دو نوع است؛ افرادی 
که به خاطر ش��وک های اقتص��ادی متضرر 
ش��ده اند و به بانک معوقه دارند و کسانی که 
با امکانات مختلف سوء استفاده های مالی از 
بانک ها کرده اند. سلطانی گفت: ما از افرادی 
 که به خاطر ش��وک های اقتص��ادی متضرر

  ش��ده ان��د، حمای��ت م��ی کنی��م و ب��ا 
 بانک ه��ا صحبت می کنیم ت��ا در دراز مدت 
معوقه های خود را پرداخت کنن��د، اما با آن 
دسته از افراد که از این سیستم سوءاستفاده 
کردند، برخورد قضایی می ش��ود. مدیر کل 
 اطالعات اصفه��ان در ادامه گف��ت: موضوع 
ش��رکت های هرمی زمانی آنقدر زیاد ش��ده 
بود که به بحران تبدیل ش��ده ب��ود و وزارت 
اطالعات ب��ه این موضوع ورود پی��دا کرد و با 
هم��کاری نی��روی انتظام��ی از رش��د آنها 
جلوگیری ک��رد. ام��روز از آن بح��ران عبور 
کرده ایم، اما مردم باز باید هوشیار باشند. این 
 مقام امنیتی در ادامه با اع��الم این که تالش 
می کنیم موضوع آب تخصصی نه امنیتی حل 
شود، افزود: کش��اورزان زحمتکش مطمئن 
باشند مسؤوالن استان برای حل این مشکل 
شب و روز ندارند. سلطانی در بخش دیگری 
از صحبت های خود گفت: اس��تان اصفهان 
به خاط��ر ویژگی ها و وجود مراکز حس��اس 
صنعتی و هس��ته ای و دانشگاه های مهم که 
افراد نخبه را پرورش می دهد، همیشه مورد 
توجه سرویس های جاسوس��ی بیگانه بوده 

اس��ت. وی با بیان این که ساالنه 1۰ میلیون 
 نفر از مردم کشور به کش��ورهای دیگر سفر

 می کنند، گفت:بس��یاری از س��ازمان های 
جاسوسی با راه های مختلف تالش می کنند 
برای کس��ب اطالعات به نخبگان ما نزدیک 
شوند. س��لطانی گفت: اعتماد بی جا به افراد 
بیگانه موجب در دام افتادن می ش��ود که ما 
بس��یاری از این افراد ناآگاه و فریب خورده را 
شناس��ایی و از خیانت کردن آنان به کش��ور 
جلوگیری کرده ای��م. وی گفت: ام��روز اگر 
صنعت هس��ته ای ما به این قدرت رس��یده، 
از میان آت��ش عبور کرده اس��ت ودش��من 
موانع زی��ادی را س��د راه ما گذاش��ت. مدیر 
کل اطالعات اس��تان اصفهان گف��ت:  امروز 
بسیاری از اتباع افغانی وارد کشور شده اند و 
 هیچ جا هم ثبت نش��ده اند. به مردم توصیه 
می کنیم در باره ارتباط با اتباع بیگانه قانون 
را در نظر بگیرن��د. وی در ادامه گفت: برخی 
از اتب��اع خارجی تقاض��ای ازدواج با دختران 
ایران��ی را م��ی کنن��د. هموطنان هوش��یار 
باش��ند و حتما قبل از ازدواج مجوزهای الزم 
را برای جلوگیری از برخی س��وء استفاده ها 
کس��ب کنند. س��لطانی در ادمه با اشاره به 
 ترویج برخی خرافات و بدعت ه��ا  افزود: در 
بررس��ی های ما نش��ان داده ش��ده جهل و 
عناد از دالیل ترویج خرافات و بدعت اس��ت 
 که دش��من با دامن زدن به این موارد س��عی 
م��ی کن��د وح��دت بی��ن ش��یعه و س��نی 
را ک��ه از س��رفصل ه��ای ام��ام و انق��الب 
اس��ت، از بین بب��رد که م��ردم بای��د در این 
زمینه هوش��یار باش��ند. وی گفت: ش��یعه 
امروز افتخ��ار می کن��د که ی��ک حکومت 
 مقتدر را ب��ه وج��ود آورده و نبای��د بگذاریم

 عده ای از روی جهل و عناد این وجهه شیعه 
را خدشه دار کنند وجوانان بیشتر معرفت و 
فکر خود را نسبت به اهل بیت)ع( باال ببرند. 
مدیر کل اطالعات استان گفت: این اداره کل 
از ارتباط با مردم استقبال می کند، چون مردم 
سرمایه های عظیمی هستند و یکی از وظایف 
و اولویت های ما حفاظت از این سرمایه هاست. 
وی گفت: مردم مطمئن باشند ما بیدار هستیم 
تا آنها بتوانند به راحتی به کارها و زندگی خود 

بپردازند؛ ما ضربه گیر مردم هستیم.

دو واحد  تولید گز  موفق به اخذ 
گواهینامه  استاندارد شدند

برای نخس��تین بار در ش��هر بلداجی دو واح��د  تولید گز موف��ق به اخذ 
گواهینامه  اس��تاندارد ش��دند. با پیگیری و همت و پش��تکار  و جدیت  و 
صداقت در کار  و رعای��ت کردن اص��ول و موازین  و قوانین بهداش��تی و 
مرغوبیت  کاال  در تولید،  در س��الی که از س��وی مقام معظ��م رهبری به 
عنوان سال » اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی « نام گرفته 
است، برای نخستین بار در شهر بلداجی  دو واحد  تولید گز  موفق به اخذ 
گواهینامه  استاندارد ش��دند. مدیریت تولیدواحد گز بلداجی اصلی حاج 
احمد طهماسبی و مدیریت گز اثلی۳۰۳ بلداجی حاج علیداد  طهماسبی از 
پیشکسوتان تولید گز در شهر بلداجی  هستند که برای توسعه  این صنعت 
در استان  و کشور و سطح ملی زحمات زیادی را متحمل شده اند و موفق به 
اخذ  گواهینامه استاندارد  شدند. شهر بلداجی که در سال 1۳62 به جرگه 
شهر های استان و کشور پیوس��ت ،هم اکنون به عنوان  پایتخت گز ایران  

شهرت دارد  و دارای 8۰ واحد تولید  گز است. 

کارگاه آموزش سرمایه گذاری ویژه 
شهرداران در شهرکرد برگزار شد

شهردار شهرکرد از برگزاری کارگاه آموزش سرمایه گذاری ویژه شهرداران 
استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد خبر داد.

نو راهلل غالمیان با اش��اره ب��ه برگ��زاری کارگاه آموزش س��رمایه گذاری 
 ویژه ش��هرداران در ش��هرکرد، عنوان کرد: هم اکنون درآمدهای معمول 
شهرداری ها جوابگوی نیاز و توقع شهروندان از شهرداری ها نیست و باید 

شهرداری ها در خصوص افزایش درآمد سرمایه گذاری کنند.
وی بیان داشت: در راس��تای افزایش سرمایه گذاری ش��هرداری ها برای 
افزایش درآمد و توجه به اقتصاد ش��هری، کارگاه آموزشی سرمایه گذاری 

ویژه شهرداران استان چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شد.
غالمیان با اشاره به حضور ش��هرداران اس��تان چهارمحال و بختیاری در 
کارگاه آموزشی سرمایه گذاری و اقتصاد شهری، بیان داشت: در این کارگاه 
آموزشی شهرداران با با تجربیات شهرداری های موفق از جمله شهرداری 

تبریز در امر سرمایه گذاری آشنا شدند.

قدیمی ترین حمام های
 چهارمحال و بختیاری احیا شد

مدیر کل میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و 
بختیاری گفت : با مرمت دو حمام تاریخی در شهرستان بروجن چهارمحال 

و بختیاری، این ابنیه کهن احیا و به موزه مردم شناسی تبدیل شد .
مژگان ریاحی در مراسم پایان عملیات اجرایی مرمت این دو حمام تاریخی 
منحصر به فرد اظهار کرد : با مرمت حمام های تاریخی در معرض تخریب 
ش��هرهای بلداجی و گندمان در شهرس��تان بروجن با اعتبار یک میلیارد 
ریال، ضمن جلوگیری از تخریب ساختمان اصلی آنها ، این دو بنای کهن 

احیا شد. 
وی افزود: استحکام بخشی، تعمیر و مرمت طاق ها، پاکسازی بدنه آجری 
وتخلیه بندهای فرسوده، آجر فرش کف شبستان و ایوان، ایزوالیسیون و 
اصالح شیب بندی، بام سازی و س��اماندهی تاسیسات از جمله اقدام های 

مرمتی در این بناها است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: 
در این استان 11 مولد گرد و غبار وجود دارد.

س��عید یوس��ف پور اظهار کرد: حفظ محیط زیس��ت یکی از 
ضروریات است که تاکنون حساس��یت مردم نسبت به حفظ 
محیط زیست افزایش پیدا کرده است و باید این کار رو به رشد 
باشد. وی با اشاره به ریزگرد ها در استان، خاطرنشان کرد: 17 
و 18 خرداد سال جاری هوای استان ناسالم بیان شده است که 
می توان این اتفاق را در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان 

یک زنگ خطر تلقی کرد.
یوسف پور با بیان این که 11 کانون مولد گرد و غبار در استان 

چهارمحال وبختیاری وجود دارد، گفت: در سال جاری یکی از 
کانون های مولد گرد و غبار رفع شده است و با تالش مسؤوالن 
می توان به وضعیت مولدهای دیگر اس��تان نیز رسیدگی کرد.

یوسف پور، خاطرنشان کرد: ریزگردها معموال در اواخر تابستان 
و اواخر پاییز به وجود می آیند که بیشترین ریزگردها از کشور 

عراق و استان خوزستان وارد استان می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: 
در سال جاری تاالب گندمان احیا شده است که با احیای این 
تاالب بین المللی برای نخستین بار شاهد مهاجرت و زادآوری 

1۳ گونه پرنده در این تاالب بودیم.

یوسف پور تصریح کرد: گرمایش زمین موجب گرم شدن هوا، 
آب ش��دن یخچال های قطبی، باال آمدن آب دریاها، افزایش 
طوفان ها، سیالب ها، خشکسالی و کاهش بارش و تغییر اقلیم 

می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: با توجه ب��ه افزایش گرمای��ش زمین، 
قدرت های جهانی سهم خود را از کاهش آلودگی های جهانی 

کاهش نداده اند.
یوسف پور با اشاره به دفع نادرست پسماندهای عادی در استان 
گفت: در استان محل دفع استاندارد پسماندهای عادی وجود 

ندارد که این یکی از مشکالت اصلی استان است.
این مس��ؤول با بیان این که ع��دم مدیریت صحی��ح در دفع 
استاندارد پسماندهای عادی اس��تان یکی از چالش های این 
استان است، اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری ناگزیر 
باید به صورت بلندمدت به س��مت بازیاف��ت و تفکیک از مبدا 

پسماندهای عادی حرکت کند.
یوس��ف پور در خصوص دفع پسماندهای پزش��کی در بخش 
دولتی گفت: در این بخش دفع پس��ماندها با مدیریت صحیح 
انجام می  پذیرد؛ در حال��ی که در بخ��ش خصوصی مدیریت 

پسماندها درست صورت نمی گیرد.
وی اظه��ار ک��رد: در ص��ورت تخل��ف و مدیریت نادرس��ت 
پسماند های بخش خصوصی از طریق سازمان پزشکی استان 

پروانه مطب لغو خواهد شد.
مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمح��ال و بختیاری با 
اش��اره به وجود 1۰ هزار تن پس��ماند خطرناک و صنعتی در 
استان افزود: 19 درصد از این پسماندها در این استان بازیافت 

می شود و 81 درصد مابقی نیاز به دفع اصولی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری بیان کرد

وجود 11 مولد گرد و غبار در چهارمحال وبختیاری

 افتتاح ۳ سد آبخیزداری
 در چهارمحال و بختیاری

معاون آبخیزداری منابع طبیع��ی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری از افتتاح ۳ س��د آبخیزداری در استان خبر داد و 
گفت: افتتاح این پروژه ها در آستانه هفته جهاد کشاورزی و 

روز بیابان زایی انجام می شود.
حس��ین بهرامی اظهار کرد: این س��دها به منظ��ور کنترل 
سیل، کاهش فرسایش، تغذیه آب های زیرزمینی و افزایش 
شاخص سالمت حوزه های آبخیز در بخش الران، دهستان 
مرغملک در منطقه خلیل آباد و کریم آباد اجرا می ش��ود و 
به بهره برداری می رس��د. وی افزود: برای احداث این سدها 
در اس��تان چهارمحال و بختیاری اعتباری بالغ بر 7 میلیارد 
ریال هزینه شده اس��ت که این اعتبار از محل اعتبارات ملی 
آبخیزداری بوده است.بهرامی با اشاره بر ضرورت وجود سدها، 
 تصریح کرد: ۳ سد بخش الران، دهستان مرغملک در منطقه 
خلیل آباد و کریم آباد به میزان 5۰۰ هزار مترمکعب آبگیری 
 خواهند داش��ت که این آب ب��رای افزایش س��فره های آب

 زیر زمینی مفید است.

 بازدید دکتر گرائی نژاد
 از دانشگاه شهرکرد

 دکتر رضا گرائی نژاد رییس امور آموزشی و فرهنگی معاونت 
بودجه معاون��ت برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رییس 
جمهور در سفر به دانشگاه ش��هرکرد از پروژه  های عمرانی 
این دانش��گاه بازدید کرد. دکتر رضا گرائی نژاد رییس امور 
آموزش��ی و فرهنگی معاونت بودجه معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رییس جمهور و هیات همراه ضمن حضور 
در دانشگاه شهرکرد  از پروژه  های عمرانی این دانشگاه بازدید 
کرد. در این دیدار که با هدف بررس��ی پیشرفت پروژه های 
عمرانی و اعتبارات جاری عمرانی دانش��گاه شهرکرد انجام 
ش��د، دکتر گرائی نژاد ع��الوه بر کتابخانه  مرکزی، اس��تخر 
شنا و دانش��کده های ادبیات و علوم انسانی و دامپزشکی در 
حال تکمیل در دانش��گاه ش��هرکرد، از پروژه های دانشکده  
در حال س��اخت فنی و مهندسی فارس��ان و دانشکده های 
فنی و مهندس��ی و مناب��ع طبیعی بروجن نی��ز دیدن کرد.

شایان ذکر است احداث دانش��کده  ادبیات و علوم انسانی با 
مساحت 76۰۰ متر مربع و پیش��رفت فیزیکی 85 درصد، 
دانشکده  دامپزشکی با مساحت 825۰  متر مربع و پیشرفت 
فیزیکی 8۰ درصد، کتابخانه  مرکزی با مساحت 7517 متر 
مربع و پیشرفت فیزیکی 8۰  درصد و استخر شنا با مساحت 
2۳۰۰ متر مربع و  پیشرفت فیزیکی 9۰ درصد در دانشگاه 
شهرکرد، دانشکده  فنی و مهندسی فارس��ان با 4۳75 متر 
مربع مس��احت و  پیش��رفت فیزیکی 6۰ درص��د، از جمله 
پروژه های عمرانی دانشگاه ش��هرکرد است.گفتنی است در 
نشست دکتر گرائی نژاد با رییس، معاونان و مدیران دانشگاه 
ش��هرکرد، سیاس��ت ها و برنامه های بودجه تمل��ک دارایی 

هزینه ای دانشگاه، مورد بررسی قرار گرفت.

 معاون حفاظت و امور اراضی س��ازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کش��ور گف��ت: هدفمند کردن 
یارانه ها برداشت هیزم وبوته و علوفه را از مراتع کشورتشدید کرده است. محمد تقی عموزاده در هتل 
آزادی شهرکرد اظهار داشت: گران شدن گاز و سوخت های فسیلی موجب شده مردم به سمت استفاده 
از هیزم و بوته ها بروند و هم اکنون این مهم به چالش جدید در مس��یر از بین رفتن مراتع و جنگل ها 
تبدیل شده است. وی افزود: 14/۳ میلیون هکتار جنگل در کش��ور داریم که دو میلیون هکتار آن در 
شمال کشور در استان های مازندران، گلستان و گیالن قرار دارند. وی تصریح کرد: جنگل های زاگرس 
شش میلیون هکتار از کل جنگل های کشور را تشکیل می دهند. محمد تقی عموزاده بیان داشت: بقیه 
جنگل های کشور نیز شامل جنگل های ارسباران، جنگل های مرکز کشور، جنگل های واقع در خلیج 

فارس و دریای عمان هستند. وی در ادامه با اشاره به این که 84 میلیون هکتار مراتع در کشور داریم، 
بیان داشت: مراتع کشور درجه بندی شده اند و شامل متوس��ط، ضعیف و... هستند. معاون حفاظت و 
امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد:1۳2 میلیون هکتار اراضی کشور 
دارای سند شده است و به دنبال این هستیم که این میزان را به 142 میلیون هکتار برسانیم. وی بیان 
داشت: هم اکنون 85 درصد ار اراضی کشور دارای سند هس��تند و هنگامی که به باالی 142 میلیون 
 هکتار برسد، تمام اراضی کشور سند دار ش��ده اند. وی با اشاره به این که در س��ند دار شدن اراضی با 
 چالش های مختلفی رو به رو ش��ده ایم، بیان داشت: بخش��ی از مردم در این خصوص ادعای مالکیت 

می کنند که بعضی دارای حق قانونی هستند و بعضی نیستند.

اصفهان الگوی مناسب زندگی ادیان مختلف در کنار یکدیگر است . رسول زرگرپور با بیان این که اصفهان با 
15 شهر بزرگ دنیا خواهر خوانده است، افزود: سنگاپور می تواند شانزدهمین خواهر خوانده  اصفهان باشد 

و ما از این موضوع استقبال خواهیم کرد.

سنگاپور، شانزدهمین خواهرخوانده اصفهان
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جهل و عناد از دالیل ترویج 
خرافات و بدعت است

هرگاه مجوز 
استخدامی به 
سازمانی داده 
شود، ضروری 

به نظر می رسد 
نیروهایی که قرار 
است جذب شوند 
همان هایی باشند 

که در آزمون 
پذیرفته شده اند

هدفمند کردن یارانه ها برداشت هیزم در کشور را تشدید کرده است



یادداشت

شرایط دریافت هدیه ازدواج
 تامین اجتماعی

معاون فنی و درآمد س��ازمان تامین اجتماعی در پاس��خ به این که با 
توجه به سیاست کالن کش��ور مبنی بر افزایش جمعیت و حمایت از 
ازدواج جوانان، احتمال افزایش مبلغ کمک هزینه ازدواج این سازمان 
برای زوجین تحت پوش��ش وجود دارد، اظهار ک��رد: پرداخت کمک 
هزینه اجتماعی، در ردیف قوانین ما قرار دارد و هرگونه تغییر در این 

خصوص، نیازمند تغییر و اصالح قانون است.
محمدحس��ن زدا ب��ا اش��اره ب��ه بخش��نامه وزی��ر تع��اون، کار و 
رفاه اجتماع��ی که در راس��تای تحق��ق سیاس��ت های جمعیتی به 
س��ازمان های زیرمجموعه این وزارت خانه ابالغ شد، درباره جزییات 
 ارای��ه هدی��ه ازدواج تامین اجتماعی ب��ه بیمه ش��دگان توضیحاتی

 ارایه کرد.
وی در این باره افزود: اگر هربیمه  ش��ده طی پنج س��ال قبل از تاریخ 
ازدواج، حداقل به مدت 720 روز س��ابقه کار داش��ته و حق بیمه این 
مدت را مستمرا پرداخت کرده باش��د، می تواند کمک هزینه ازدواج 
دریافت کند، البته ازدواج دایم و ازدواج اول بودن بیمه شده از جمله 

دیگر شرایط الزم است.
معاون فن��ی و درآمد س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی با بی��ان این که 
 میزان این کمک هزینه برابر با یک ماه متوس��ط حقوق یا دس��تمزد 
بیمه  شده اس��ت اظهار کرد: این مبلغ بالعوض است و حتی اگر زن و 
شوهر هر دو دارای ش��رایط دریافت کمک هزینه باشند، به هر دوی 

آنها تعلق می گیرد.

پلیس راه در جاده های روستایی 
استان ایجاد می شود

 رییس پلی��س راه��ور  اصفه��ان از ایجاد پلی��س راه روس��تایی در
 جاده های روس��تایی این استان خبر داد. س��رهنگ رضا رضایی در 
نشس��ت دهیاران شهرس��تان اردس��تان گفت: در هر ح��وزه پلیس 
راه یک نفر به عنوان پلیس راه روس��تایی مش��خص و اح��کام برای 
آنان نیز صادر ش��ده اس��ت. وی تاکی��د کرد: ه��م زمان با توس��عه 
 روستاها و برنامه های گردش��گری، باید به مسایل ترافیکی روستاها

 توجه شود.
 وی گف��ت: متاس��فانه تاکن��ون ب��ه توس��عه راه ه��ای روس��تایی و

 ایمن س��ازی آنها توجه چندانی نش��ده و این مهم باع��ث تلفات در 
جاده های روس��تایی ش��ده اس��ت. رضایی آمادگی پلی��س راهور را 
برای همکاری با دهیاران جهت ایمن س��ازی جاده های روس��تایی 
اعالم و پیش��نهاد کرد: ش��ورای ترافیک بخش به ریاست بخشداران 
و عضویت پلیس راه تش��کیل می شود تا مس��ایل ترافیکی روستاها 
مورد بررس��ی قرار گیرد. رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان یادآور 
 ش��د: آمار تصادفات سال 92 این اس��تان نسبت به س��ال قبل از آن

 10 درصد کاهش داشته است.
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بهره برداری از 32 پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه 11
ش��هردار منطقه 11 اصفهان گفت: 32 پروژه عمرانی، ترافیکی و خدمات��ی در منطقه 11 آماده 
بهره برداری است. محمدرضا برکت اظهار کرد: عملیات احداث خیابان نیکان حد فاصل میادین 

حمزه و اخالص، با هزینه 850 میلیون ریال تکمیل شده است.
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: جشن 
با ش��کوه نیمه ش��عبان با حضور س��خنرانان کشوری و 
هم چنین با برپایی محافل قرآنی و احیای سنت شعبان 
و دعای ندبه صبح روز نیمه شعبان در بیش از 300 بقعه 

شاخص استان برگزار می شود.
حجت االس��الم و المس��لمین رض��ا صادق��ی پیرامون 
برنامه ه��ای اداره کل اوق��اف و ام��ور خیریه اس��تان به 
مناس��بت نیمه ش��عبان اظهار کرد: در رابط��ه با اعیاد 
ش��عبانیه و ب��ه ویژه نیم��ه ش��عبان و می��الد حضرت 
ولیعصر)ع��ج(، همان طور که م��ردم با عش��ق و عالقه 
فراوان، خودجوش در زمینه میالد این بزرگوار جش��ن 
می گیرند و از 20 روز قبل به تهیه و تدارک این جش��ن 
را فراهم می کنند، ما نیز بر اساس دستورالعمل سازمان 
اوقاف و امور خیریه کشور، تمام مراکز فرهنگی به ویژه 
امامزادگان را تجهیز کردیم و برای برگزاری جشن نیمه 

شعبان آماده شدیم.
وی افزود: جشن با شکوه نیمه شعبان با حضور سخنرانان 
کش��وری و هم چنین با برپایی محاف��ل قرآنی و احیای 
س��نت ش��عبان و دعای ندبه صبح روز نیمه شعبان در 
بیش از 300 بقعه ش��اخص اس��تان برگزار می شود و از 

مردم دعوت می کنیم که در این مراسم باشکوه که از شب 
نیمه شعبان در امام زادگان شاخص استان برپا می شود، 

شرکت کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد: 
برپایی هرچه با شکوه تر جش��ن نیمه شعبان به دشمن 
نشان می دهد که مردم ایران امام زمانشان را دوست دارند 

و از او حمایت می کنند.
وی با اشاره به طرح اوقات فراغت دانش آموزان بیان کرد: 
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور طرح نشاط معنوی را 
برای ایام تعصیالت تابستانی دانش آموزان در نظر گرفته 
است که این طرح ساماندهی  و برنامه ریزی شده که هر 
سال اس��تقبال خوبی از این طرح می شود که در آن هم 

کارهای فرهنگی و تفریحی صورت می گیرد.
حجت االس��الم صادقی خاطرنش��ان کرد: طرح نش��ان 
معن��وی در بیش از 200 بقعه ش��اخص اس��تان برگزار 
می شود که امسال با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده 
و همان طور که می دانی��د اداره کل اوقاف و امور خیریه 
متولی امر قرآنی است و سعی می شود که در این ایام از 
نخبگان قرآنی و قاریان برجس��ته کشوری و بین المللی 

استفاده کنیم.

وی با اش��اره به اعزام مبلغان دینی از قم ب��ه بقاع متبرکه 
اس��تان در ایام نیمه ش��عبان و ماه مبارک رمضان افزود: 
مبلغان دین��ی از س��وی س��ازمان اوق��اف و امورخیریه 

کش��ور ب��رای برگزاری 
جشن های نیمه شعبان 
و هم چنی��ن تبلی��غ و 
تروی��ج فرهن��گ وقف 
ب��ه امام��زادگان اع��زام 
می شوند و در ماه مبارک 
رمضان ای��ن مبلغان به 
تفسیر قرآن می پردازند 
و ج��زء خوان��ی و ترتیل 
خوانی ق��رآن کریم نیز 
در بق��اع متبرک��ه انجام 

می شود.
 وجود 714 بارگاه 
امام�زاده در اصفهان 
فرصت وی�ژه ای برای 
گردش�گر  ج�ذب 

مذهبی 
اس��تاندار اصفهان گفت: 714 بقعه امام��زاده در اصفهان 
فرصت خوبی برای جذب گردش��گران مذهبی و فرهنگی 
اس��ت. رس��ول زرگرپور در جلس��ه  هماهنگی برگزاری 
نخس��تین کنگره  ملی حضرت محمد هالل بن علی )ع(، 
گفت: اس��تان اصفهان با دارا بودن 6 درص��د از جمعیت 
کشور، بیش از 10 درصد شهدا و 11 درصد جانبازان کشور 
را در خود پرورانده و همچنین حض��ور حدود 400 نفر از 
فرماندهان از استان اصفهان در جنگ تحمیلی مایه افتخار 

و مباهات این استان است.
وی با بیان این که اس��تان اصفهان با دارا بودن 714 بقعه 
متبرکه رتبه  سوم را در کشور دارد، افزود: به برکت وجود 
این بقاع متبرکه امروز اصفهان به ش��هر شهیدان معروف 

است.
اس��تاندار اصفهان اصل و اس��اس ظرفیت ب��االی عرفان 
و معنویت در اس��تان را به برکت حضور ام��ام زادگان در 
این ش��هر عنوان نمود و افزود: اعتقاد و ب��اور عمیق مردم 
این اس��تان به ائمه اطهار و معصومین )ع( باعث شده که 
این اس��تان آمارهای باالی ش��هدا و جانب��ازان را به خود 

اختصاص دهد.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه اصفهان خبر داد

میزبانی 3۰۰ بقعه متبرکه اصفهان از جشن های نیمه شعبان

برپایی هرچه با 
شکوه تر جشن نیمه 

شعبان به دشمن 
نشان می دهد که 
مردم ایران امام 

زمانشان را دوست 
دارند و از او حمایت 

می کنند

یادداشت

 دانشگاه انتخاب، تجلی ارتباط 
صنعت و دانشگاه

گروه انتخاب به عنوان بزرگ ترین و معتبرترین تولید کننده سبدکامل 
لوازم خانگی در کش��ور، با عناوین ملی گوناگون��ی همچون کارآفرین 
برتر، واحد تولیدی نمونه س��ال، واحد برتر اس��تاندارد و ... در راستای 
ارتباط بین صنعت و دانش��گاه، مرکز آموزش علمی کاربردی انتخاب 

را تاسیس نمود. 
زمانی که نگاهی به رش��ته های تحصیلی این دانش��گاه م��ی کنیم به 
معنای واقعی کلمه ارتباط صنعت و دانشگاه را می توان مشاهده نمود، 
گروه انتخاب به عنوان بزرگ ترین تولید کننده لوزام خانگی در کشور 
رشته هایی نظیر نقشه کشی صنعتی لوازم خانگی، تکنولوژی کنترل، 
جوشکاری، حسابداری صنعتی و ... را احتیاج دارد و دانشگاه انتخاب با 

توجه به همین نیازها جذب دانشجو می نماید.
برگزاری کارگاه های تخصصی در محل مجموع��ه کارخانه های گروه 
انتخاب، اولویت  استخدام دانش آموختگان و پذیرفته شدگان سهمیه 
آزاد در گروه انتخاب و اولویت اعطای مجوز خدمات پس از فروش گروه 

انتخاب به دانش آموختگان، از جمله ویژگی های این دانشگاه است. 

پیاده روی 1۲ کیلومتری تا حرم عموی 
امام زمان)عج( در نطنز

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نطنز گفت: هم زمان با شب والدت 
امام زمان)عج( مردم نطنز مسیر 12 کیلومتری امام زاده سید محمد)ع( 
محله سرش��ک نطنزتا امام زاده ش��اه سلطان حس��ین)ع( عموی امام 

زمان)عج( را با پای پیاده طی می کنند.
مرتضی اکب��ری در جمع خبرن��گاران اظهار کرد: به مناس��بت والدت 
حضرت قائم)عج(، با هماهنگی های انجام شده، مردم والیتی و عاشق 
اهل بیت نطنز مسیر 12 کیلوتری از حرم س��ید محمد محله سرشک 
نطنز تا مرقد ش��ریف امام زاده ش��اه س��لطان حس��ین)ع( عموی امام 

زمان)عج( در روستای ابیازن را با پای پیاده طی می کنند.
 وی پیرام��ون نح��وه ثبت ن��ام عالقه من��دان ب��رای ش��رکت در این 
پیاده روی افزود: عالقه مندان برای ش��رکت در این پی��اده روی که در 
روز نیمه شعبان از ساعت 18 شروع خواهد شد، واژه » یا مهدی« را  به 

شماره پیامک5000206012345  ارسال کنند.

تزریق آمپول  کاهش قد »سوما« 
در باشگاه های بدنسازی

رییس فدراس��یون پزشکی ورزش��ی ایران هش��دار داد: تزریق آمپول 
»سوما« که از سوی سودجویان در باشگاه های بدنسازی داده می شود 
مملو از هورمونی اس��ت که می تواند کوتاهی همیشگی قد را به همراه 
داشته باشد. لطفعلی پورکاظمی با اشاره به نزدیک شدن به ایام تابستان 
و تمایل جوانان به اس��تفاده از باشگاه های بدنس��ازی گفت: مهم ترین 
معضل در این رابطه استفاده غیرمجاز از مکمل ها در باشگاه های ورزش 
همگانی است. این موضوع به ویژه در جوانان بسیار هشدار دهنده است.

طوفان گرد و خاك محلي در نواحي 
شرق و شمال شرق استان

کارشناس مسؤول پیش بینی هوای اصفهان با اشاره به شرایط طوفان 
گرد و خاک محلي در نواحي ش��رق و ش��مال شرق اس��تان، گفت: تا 
روز جمع��ه، موجي ناپایدار از روي اس��تان اصفهان عب��ور خواهد کرد 
که ش��رایط وزش باد ش��دید، همراه با گرد و خاک و کاه��ش دید را به 
همراه خواهد داشت. میترا سیدان گفت: بررسي نقشه هاي هواشناسي 
بیانگر عبور امواج ناپایدار تا روز جمعه از روي اس��تان اصفهان اس��ت؛ 
بر همی��ن اس��اس، در روزهاي پنج ش��نبه و جمعه، ش��رایط وزش باد 
 ش��دید، همراه با گرد و خاک و کاهش دید بر روي اس��تان پیش بیني

 مي شود. 

 فعال ممنوعیتي براي اعزام زائر
 به عراق وجود ندارد

مدیرکل سازمان حج و زیارت استان اصفهان اعالم کرد: درحال حاضر هیچ 
مشکلي براي زائران اصفهاني در عراق به وجود نیامده است و درصورتي که 
وضعیت نگران کننده اي درخصوص امنیت زائران وجود داش��ته باش��د، 

شوراي عالي امنیت ملي تصمیم گیرنده خواهد بود.
غالمعلي زاهدي به دنبال تشدید حمالت داعش در عراق گفت: در حال 
حاضر،  هیچ مشکلي براي زائران اصفهاني در عراق پیش نیامده است و در 
صورتي که دولت و شوراي عالي امنیت ملي، وضعیت امنیتي زائران را در 

عراق، نگران کننده تشخیص دهند، دستور لغو اعزام ها را خواهند داد.
وي با بیان این که فعال ممنوعیتي براي اعزام زائر به عراق وجود ندارد، افزود: 
هر هفته از استان اصفهان، تعداد 55 گروه شامل 40 زائر از راه هاي زمیني و 

هوایي به شهرهاي زیارتي عراق اعزام مي شوند.

اخبار کوتاه
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سرپرست پلیس فتاي استان خبر داد:

انهدام بزرگ ترین باند کالهبرداري پیامکي در کشور
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان:

تامین آب براي ناژوان حیاتي است

سرپرست پلیس فتاي استان اصفهان گفت:  بزرگ ترین باند 
کالهبرداري پیامکي در کش��ور که اقدام به سرقت از حساب 
چندین هزار نفر از مردم در سراس��ر کش��ور کرده بود، توسط 
کارشناس��ان و متخصص��ان پلیس فت��اي اس��تان اصفهان، 

شناسایي و منهدم شد.
سرهنگ مرتضوي گفت: در پي ش��کایات متعدد همشهریان 
به پلیس فتا مبني بر این که با فریب آنه��ا تحت عنوان برنده 
شدن در قرعه کشي و دریافت جایزه، اطالعات حساب بانکي 
آنان را دریافت و از حساب ش��ان س��رقت کرده ان��د، موضوع 
 به صورت وی��ژه در دس��تور کار کارآگاهان ای��ن پلیس قرار

 گرفت. 
وي اف��زود: مجرمی��ن ب��ا ش��یوه هاي خ��اص و فریبکاران��ه 
اقدام ب��ه دریافت اطالعات حس��اب از ش��هروندان نموده و با 
 روش هاي کام��ال حرفه اي اقدام به س��رقت از حس��اب آنها 

مي کردند. 
این مقام انتظامي عنوان داش��ت: با انج��ام تحقیقات خاص و 
اقدامات صورت گرفته، این باند بزرگ که شامل 13 نفر است 
و از این تعداد، 4 نفر آنها در زندان به سر مي برند، در چندین 
استان مختلف، شناسایي و با اعزام اکیپ هایي از پلیس فتاي 
اصفهان، در عملیات هاي غافلگیرانه و جداگانه اي دس��تگیر 

شدند. 
وي تصریح کرد: از متهمان، تعدادي خودرو و سیس��تم هاي 
رایانه اي و همچنین بیش از 150 عدد س��یم کارت اعتباري 

کشف شد. 
سرهنگ مرتضوي اظهار کرد: این باند با ارسال میلیون ها پیام 
فریبنده به ش��هروندان و هم میهنان در سراسر کشور از جمله 
تهران، اصفهان، البرز، مازن��دران و فریب تعداد زیادي از آنها، 
اقدام به سرقت از حس��اب آنان مي کردند که با پیگیري هاي 
شبانه روزي این پلیس، شناس��ایي و به مراجع قضایي تحویل 

داده شدند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 
با بیان این که تامین آب براي ناژوان حیاتي است، اعالم کرد: 
منطقه ناژوان دچار مرگ تدریجي شده است و مسؤوالن باید 

در این رابطه پاسخگو باشند.
دکتر احمد سلیماني پور با بیان این مطلب گفت: ناژوان یکي 
از مناطق حیاتي و کلیدي شهر اصفهان محسوب مي شود که 

در حال حاضر وضعیت آبیاري فضاي سبز آن بحراني است. 
وي با بیان این که در صورتي که ناژوان خش��ک شود، یکي از 
مهم ترین سرمایه هاي شهر اصفهان از دست مي رود، افزود: 
در صورتي که منطقه ناژوان خشک ش��ود، ما مسؤوالن باید 

پاسخگوي آیندگان باشیم. 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان با 
بیان این که تامین آب براي ناژوان حیاتي است، تصریح کرد: 
باید به داد ناژوان برسیم، چرا که وضعیت آبیاري این منطقه 

بحراني است. 
 س��لیماني پور خاطرنش��ان کرد: تا آنجا که وظیفه س��ازمان
  پ��ارک ها ب��وده وضعی��ت بحران��ي ن��اژوان به مس��ؤوالن

 اطالع رساني شده است. 
وي با بیان این که ناژوان با وسعت یک هزار و 250 هکتار، باغ 
شهر اصفهان محسوب مي ش��ود، اظهار داشت: اکنون آب از 
چاه هاي مناطق دیگر براي آبیاري ناژوان انتقال داده مي شود 
این در حالي اس��ت که میزان آبیاري، جوابگوي فضاي سبز 

این منطقه نیست. 
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 
ادامه داد: منطقه ناژوان دچار مرگ تدریجي ش��ده اس��ت و 

مسؤوالن باید در این رابطه پاسخگو باشند. 
س��لیماني پور اضافه کرد: براي حفظ ای��ن منطقه در باغات 
خصوصي اجازه س��اخت و س��از داده نش��ده؛ ای��ن در حالي 
 اس��ت که باغات خصوصي نیز با مش��کل بح��ران آب مواجه

 شده اند.
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اخبار کوتاهيادداشت

صدور ۳۰۰ برگه اخطاريه به مشترکان 
پرمصرف آبفاي منطقه يک

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: از ابتداي سال 
جاري تاکنون، ۳۰۰ اخطاريه برای مش��ترکان پرمصرف مسكوني و 

غير مسكوني در آبفاي منطقه يک، صادر شده است.
هاشم اميني با اش��اره به اين مطلب، اظهار داش��ت: به سبب تداوم 
خشكس��الي و کاهش ش��ديد ظرفيت منابع آبی اس��تان و ضرورت 
صرفه جويی در مصرف آب، آبفای منطقه يک با شناسايی مشترکان 
پرمصرف، اقدام به صدور برگه ه��ای اخطار مصرف صحيح آب براي 

کاربري هاي مسكوني و غير مسكوني پرمصرف کرده است.
وي ادام��ه داد: طي س��ال گذش��ته ۱۵۰ اخطار و در س��ال جاري 
 ني��ز ۳۰۰ اخط��ار ب��ه مش��ترکان پرمص��رف اي��ن منطق��ه داده

 شده است. 
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکيد کرد: مشترکان 
با رعايت الگوی مصرف و اصالحات ابزاری، می توانند گام موثری در 

مصرف بهينه آب بردارند. 
امين��ي تصري��ح ک��رد: درح��ال حاض��ر ۷۸ درص��د آب موج��ود 
در بخش خانگی مص��رف می رس��د درحالی که به منظ��ور تامين 
 پايدار آب ش��رب مش��ترکان به ۱۴/۵ مترمكع��ب آب در ثانيه نياز 

است.

 تقاضای شرکت برق برای استفاده
 از لوازم کم مصرف 

روابط عمومی ش��رکت توزيع برق اصفهان از مردم خواس��ت تا در 
جشن های نيمه شعبان امس��ال از لوازم و تجهيزات کم مصرف برق 

استفاده کنند.
 علی اکبری مدير اين روابط عمومی، با توجه به آذين بندی ش��هر، 
رعايت حريم يا فاصله های قانونی شبكه های برق را در اين ايام برای 

جلوگيری از هرگونه حادثه ناگوار ضروری خواند.
وی اف��زود: در صورتی که م��ردم در آذين بندی ه��ا از لوازم توصيه 
 شده اس��تفاده کنند، عالوه برکاهش مصرف برق، پايداری و ايمنی 

شبكه های برق بيش از از پيش تامين می شود.
وی با اعالم اين که شبكه های برق عايق نيست و نبايد به آنها نزديک 
ش��د، گفت: در برپايی مجالس و محافل ميالد ام��ام زمان)عج( بايد 
 از متخصصان برق برای توس��عه روش��نايی و نور افش��انی استفاده

 ش��ود. علی اکبری تصريح کرد: اس��تفاده از کابل های قطعه قطعه 
شده و لوازم برقی فرس��وده عالوه بر آن که خطرات برق گرفتگی را 
 افزايش می دهد، شبكه های برق را ناپايدار و مصرف برق را دوچندان 

می کند.
روابط عمومی ش��رکت توزيع برق اصفهان از مردم خواس��ت برای 
دريافت مشاوره در اين زمينه به خانه فرهنگ مديريت مصرف برق 

مراجعه کنند يا با شماره تلفن ۳222۱۳۳6 تماس بگيرند.
2۳ خرداد مص��ادف با نيم��ه ش��عبان و روز تولد ام��ام زمان)عج( 
 اس��ت.مردم اصفهان همچون سال های گذش��ته از چند روز قبل با

 آذين بندی و چراغان��ی و تهيه امكانات ب��رای پختن آش نذری در 
تدارک برپايی جشن نيمه شعبان هستند.

اصفهان همه ساله در نيمه شعبان شاهد صحنه های کم نظير از شور 
و شوق ارادت به منجی عالم بشريت است.

 قیمت مواد غذايی در ماه مبارک 
رمضان تغییر نمی کند

معاون امور بازرگانی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: بر اساس مصوبه کميس��يون نظارت بر سازمان های صنفی شهر 

اصفهان، قيمت مواد غذايی در ماه مبارک رمضان تغيير نمی کند.
 »محمد مجيری« افزود: تغيير قيمت زولبيا و باميه توس��ط واحدهای 

صنفی اصفهان به زودی مشخص می شود.
وی در باره ذخيره سازی کاالهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان 
اظهار کرد: ذخيره سازی کاالی اساسی توسط جهاد کشاورزی استان 

انجام خواهد شد.
معاون امور بازرگانی س��ازمان صنعت و معدن اصفه��ان با بيان اين که 
همانند سال های گذش��ته بازرس��ی هايی برای جلوگيری از تخلفات 
اصناف در ماه مبارک رمضان انجام خواهد ش��د، ادام��ه داد: مردم در 
صورت مشاهده تخلفات اصناف، با شماره ۱2۴ تماس بگيرند و تخلف 

را گزارش دهند.
کميس��يون نظارت بر س��ازمان های صنفی ش��هر اصفهان متش��كل 
از نمايندگانی از س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت، ات��اق بازرگانی، 
 اصن��اف، س��ازمان جه��اد کش��اورزی، اس��تانداری و فرمان��داری

 است.
در سال گذشته نيز نرخ مواد غذايی در ماه مبارک رمضان طبق مصوبات 
اين کميس��يون تغييری نكرد. ماه مبارک رمضان امسال از هشت تير 

آغاز می شود.

۱۷ هزار راس دام سنگین شهرضا 
علیه تب برفکی واکسینه می شوند

رييس شبكه دامپزشكی شهرضا با اش��اره به اجرای طرح سراسری 
و رايگان واکسيناس��يون تب برفكی در شهرستان شهرضا گفت: در 
طول اجرای اين طرح، ۱۷ هزار راس دام سنگين در اين شهرستان 

عليه تب برفكی واکسينه می شوند.
حميدرضا اميری اظهار کرد: در راستای ريشه کن کردن و کنترل اين 
بيماری در شهرستان ش��هرضا، مرحله نخست طرح واکسيناسيون 
تب برفكی در دام های منطقه اجرا شده است.وی گفت: اين طرح از 
ابتدای خرداد آغاز شده و پيش بينی می شود در اين مرحله بيش از 
۱۷ هزار راس دام سبک و س��نگين شهرستان تحت پوشش واکسن 

تب برفكی قرار گيرند.
رييس شبكه دامپزشكی ش��هرضا افزود: در مدت زمان اجرای طرح 
تب برفكی برای پيشگيری از شيوع بيماری و افزايش درصد پوشش 
مايه کوبی دام ها، مقررات بهداش��تی و قرنطينه ای در زمان اجرای 
طرح تش��ديد می ش��ود. وی گفت: هنگام اجرای اين طرح، تردد و 
نقل و انتقال دام ها حداقل ۱۵ روز پس از واکسيناسيون امكان پذير 
است. اميری تصريح کرد: هماهنگی های الزم با دهياری ها و شرکت 
تعاونی های مرتبط برای پوشش حداکثری دام  ها صورت گرفته است.

وی بيان کرد: بيماری ت��ب برفكی يک بيماری ويروس��ی بوده و با 
عاليمی چون تب باال، لنگش ، زخم در ناحي��ه دهان، لثه و با تلفات 
باال در جمعيت گله ظهور می کند.رييس شبكه دامپزشكی شهرضا 
خاطرنشان کرد: با واکسيناسيون به موقع دام عليه بيماری می توان تا 
حد زيادی مانع از بروز و همه گيری اين بيماری مسری در دام ها شد.

4
معدوم سازی ماهی های فاسد توسط نیروهای شهرداری شهرضا

مسؤول واحد پسماند و اجراييات شهرداری شهرضا گفت: با هوشياری ماموان واحد اجراييات شهرداری، ماهی های 
فاسد يک نفر دست فروش سودجو در اين شهرستان کشف و معدوم ش��د. نيروهای اجراييات شهرداری شهرضا 
با گشت زنی در سطح ش��هر با دست فروشی مواجه شدند که به وسيله يک دس��تگاه پرايد اقدام به فروش ماهی به 

اصطالح تازه می کرد.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1324   june  12 ,2014  |  8 Pages

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1324 | پنج شنبه 22  خرداد 1393 | 14 شعبان   1435

معاون ارش��د پارلمانی وزير امور خارجه ژاپن با اظهار تاس��ف از 
خشكی زاينده رود گفت: کشور ژاپن می تواند در زمينه های کنترل 

و مديريت آب نيز با استان اصفهان همكاری داشته باشد.
به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، نوبوئو کيشی در ديدار 
با استاندار اصفهان اظهار کرد: نخس��تين بار است که به اصفهان، 
مرکز فرهنگی ايران سفر کرده ام و از اين موضوع بسيار خوشحالم.

وی با بيان اين که اصفهان ظرفيت بااليی در زمينه  گردش��گری 
دارد، افزود: تصور می کنم که در آينده گردشگران ژاپنی بيش از 

پيش به اصفهان سفر خواهند کرد.
نوبوئو کيشی با اشاره به ارتباطات عميق تاريخی ايران و ژاپن اظهار 
داشت: نخست وزير کشور ژاپن به روابط دو کشور ايران و اين کشور 
بسيار اهميت می دهد و سفر من نيز پيرو پيگيری های سفر مقامات 
ژاپن به ايران در ماه های اخير اس��ت. معاون ارشد پارلمانی وزير 
امور خارجه ژاپن ابراز اميدواری نم��ود که با نتايج مثبت موضوع 
هسته ای ايران در مذاکرات، روابط دو کشور به صورت چشمگيری 
توس��عه يابد. وی در ادامه تصريح کرد: اميدواريم که روابط کشور 
ژاپن و ايران به خصوص ش��هر اصفهان در زمينه های فرهنگی و 

گردشگری توسعه يابد.
نوبوئو کيشی با ابراز تاسف از خشكی زاينده رود گفت: کشور ژاپن 
می تواند در زمينه های کنت��رل و مديريت آب نيز با اين اس��تان 

همكاری داشته باشد.
وی با بيان اين که تحت تاثير فرهنگ و تمدن اصفهان قرار گرفته 
است، عنوان کرد: پيشنهادات اس��تاندار اصفهان را در زمينه های 
مي��راث فرهنگی و گردش��گری، خواهرخواندگی کيوتو با ش��هر 
اصفهان و همچنين تبادل گردش��گر بين دو کش��ور، به مديران 

مربوطه در کشور انتقال خواهم داد.

افزايش مبلغ وام مس��كن به ميزان ۵۰ درص��د از مبلغ يک واحد 
مسكونی اقدام مثبتی در راس��تای خانه دار کردن مردم است، اما 
بايد يک فرمول کارشناسی و دقيق صورت گيرد تا جلوی هرگونه 
دالل بازی نيز گرفته ش��ود. ابوالحس��ن ميرعمادی، کارش��ناس 
مسكن با بيان اين مطلب اظهار کرد: بايد محدوديت و سقفی برای 
پرداخت اين ميزان وام در نظر گرفته ش��ود. چون اگر ۵۰ درصد 
قيمت تمام شده يک خانه تامين شود، اين رقم برای خانه هايی که 
گران هستند مبلغ بااليی خواهد بود. وی با بيان اين که بايد سقف 

ميزان پرداخت و ميزان حداکثر وام مشخص باشد، تصريح کرد: اگر 
هدف از اين طرح کمک به طبقات ضعيف جامعه است، بايد نرخ 
بهره ای که برای بازپرداخت اين مبلغ در نظر گرفته می ش��ود کم 
باشد تا اقشار کم درآمد جامعه بتوانند بدون مشكل تسهيالتشان را 
بازپرداخت  کنند. اين کارشناس مسكن خاطر نشان کرد: هرکسی 
که می خواهد وام بگيرد، اگر ۵۰ درصد مبلغ خريد خانه را در بانک 
به صورت سپرده داشته باش��د، اين طرح می تواند تشويقی برای 
سپرده گذاری در بانک ها نيز باش��د. ميرعمادی با اشاره به اين که 
اجرای اين ط��رح نيازمند برنامه ريزی يک ط��رح جامع عملياتی 
است، تاکيد کرد: برای دادن اين وام به افرادی که نيازمند واقعی 
هستند و جلوگيری از سوء  استفاده احتمالی، برنامه ريزی صحيح  و 
دقيق ضروری است. ميرعمادی درباره  مزايای اين طرح افزود: دادن 
وام به افراد نيازمند جامعه اين حسن را دارد که به افراد نيازمند از 
طريق بانک کمک می شود. از سوی ديگر با صنعتی  شدن جامعه 
تنها منبعی که برای کمک به افراد داريم، بانک است. وی با بيان 
اين که اين سيس��تم بايد در ساخت وساز انبوه سازان نيز عملياتی 
شود، تصريح کرد: بدين ترتيب مردم می توانند با ۵۰ درصدی که 

وام می گيرند، کارآفرينی صحيحی را نيز در جامعه ايجاد کنند.

کارشناس مسکن: 

هشدارهايی برای پرداخت وام 5۰ درصدی خريد خانه
معاون ارشد پارلمانی وزير امور خارجه ژاپن عنوان کرد

اعالم آمادگی ژاپنی ها برای مديريت آب در اصفهان

 نارضايتی 
سرمايه  گذاران استان

گوشت بوقلمون 
کیلويی ۱۰ هزارتومان

در ماه رمضان تقاضا برای مصرف گوشت بوقلمون ۳۰ درصد افزايش پيدا 
می کند و مقرر شده برای حمايت از توليد، قيمت اين محصول ۱۰ درصد 
افزايش يابد. عضو هيات مديره تعاونی پرورش دهندگان بوقلمون با بيان 
اين  مطلب اظهار کرد: قيمت گوش��ت بوقلمون در ب��ازار مصرف کيلويی 
۸۵۰۰ تا 9۰۰۰ تومان اس��ت که در ماه رمضان به حدود ۱۰ هزار تومان 
می رسد.وی گفت: بازار گوشت بوقلمون در چند ماه اخير وضعيت خوبی 
نداشته اس��ت و انتظار می رود طی ماه های آينده وضعيت به همين روال 
باشد. عضو هيات مديره تعاونی پرورش دهندگان بوقلمون با بيان اين که 
تنظيم بازار گوشت بوقلمون وابسته به عرضه و تقاضای بازار است، افزود: 
هرچه ميزان تقاضا افزايش يابد قيمت نيز به تناس��ب همان بايد افزايش 
پيدا کند، اما در حال حاضر به دليل وجود برخی ش��رايط قيمت افزايش 

چندانی نخواهد داشت.

استان اصفهان با داش��تن ۸ هزار واحد صنعتی و قرار گرفتن در مرکز کشور 
پتانسيل های بس��ياری را برای کار و اشتغال و جذب س��رمايه گذار دارد. به 
گفته استاندار اصفهان نرخ بيكاری باال و رشد سرمايه گذاری پايين در اصفهان 
موجب شده تا وضعيت اشتغال در استان نامناسب باشد و هر روز سرمايه ها از 
اين منطقه دورتر شود. رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: جذب 
سرمايه گذار جديد در استان منوط به حفظ س��رمايه گذاری های پيشين از 
سوی دولت و تشكل های مختلف است، چرا که يكی از مشكالت سرمايه گريزی 
استان به دليل تفسير افراطی قانون از س��وی برخی ادارت است. عبدالوهاب 
سهل آبادی با انتقاد بر اين که تفسير افراطی برخی قوانين موجب شده سرعت 
 پيشرفت س��رمايه گذاری در اس��تان روند کندی داشته باش��د، بيان داشت:

 سرمايه گذاران اصفهانی  از وضع موجود رضايت ندارند که اين عامل به طور 
قطع به سرمايه گذارانی که تصميم به حضور در استان دارند، انتقال می يابد. 

معاون بهبود توليدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان 
اصفهان گفت: اصفهان رتبه اول را در س��رجمع توليدات مواد 

پروتئينی کشور به خود اختصاص داده است.
امير حس��ين افيونی در مراسمی که به مناس��بت هفته جهاد 
کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: در استان اصفهان ساالنه يک 

ميليون و ۳۵۰ هزار تن مواد پروتئينی توليد می شود.
وی افزود: با وجود شرايط خشكس��الی، توليدات دامی استان 

اصفهان رشد مثبتی را تجربه کرده است.
وی از برنام��ه ريزی اين معاون��ت برای توس��عه کمی و کيفی 
 واحدهای تولي��دات دام��ی و پروتئينی خب��ر داد و گفت: در 
مكان هايی که مزيت نسبی برای توس��عه کّمی وجود داشته، 

شرايط و بستر های الزم ايجاد شده است.

افيونی تصريح کرد: در واحدهای توليدی که امكان توسعه کمی 
وجود ندارد، شاخص های توسعه کيفی و بهبود عملكردها در 

اولويت قرار دارد.
وی با بيان اين که تولي��دات دامی اس��تان اصفهان از خطوط 
کميتی عبور کرده است، تاکيد کرد: به دنبال افزايش کيفيت و 

زمينه های صادرات محصوالت پروتئينی هستيم.
معاون برنامه ريزی و پشتيبانی اداره کل منابع طبيعی استان 
اصفهان نيز در اين مراس��م از افتتاح ۱۴ پروژه در بخش منابع 
طبيعی با يک ميلي��ارد ريال اعتبار در هفته جهاد کش��اورزی 

خبر داد.
 محمد عل��ی کاظمی اف��زود: اي��ن پ��روژه ها در س��ه بخش 
جن��گل کاری، بهبود و اصالح مراتع و بيابان زدايی اجرا ش��ده 

است.
وی در بخش ديگری از سخنانش از اخذ بودجه ای برای اصالح 
معادن تخريب شده استان اصفهان در سه شهرستان اردستان، 

تيران و کرون و سميرم خبر داد.
مدير کل امور عشاير استان اصفهان نيز گفت: هشت پروژه در 
اين نهاد به مناس��بت هفته جهاد کش��اورزی در استان افتتاح 

خواهد شد.
اصغر مرادی افزود: 9 هزار و 6۰۵ هزار خانوار عشايری در شش 
شهرستان اصفهان از سه ايل قشقايی، بختياری و عرب جرقويه 

وجود دارند.
وی خاطر نشان کرد: جمعيت عش��ايری استان اصفهان دارای 
يک ميليون راس دام سبک است و ساالنه هفت هزار تن گوشت 

توليد و به بازار عرضه می کند.
وی با بيان اين که اين اداره خدمت رس��انی به جامعه عشايری 
را بر عهده دارد، اظهار کرد: عميالت ارزاق رس��انی، آبرسانی و 

تامين علوفه از جمله خدمات اين اداره به عشاير است.
وی از ساير نهادهای خدمت رسان خواست تا خدمات خود را به 

جامعه عشاير نيز ارايه دهند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان:

اصفهان رتبه اول تولیدات پروتئینی کشور را دارد

معاون فروش و بازاريابی ايران  خودرو از توقف پروژه رانای هاچ بک 
عرضه ويتارا طی ۳ تا ۴ ماه آينده، از ورود دنا به بازار تا 2 ماه آينده و 

متعادل شدن بازار خودرو طی سال جاری خبر داد.
عبداهلل بابايی در حاش��يه سيزدهمين نمايش��گاه صنعت خودرو 
در شيراز در پاسخ به س��والی در مورد مش��كل مردم برای خريد 
اينترنتی محصوالت ايران خودرو و برخی واس��طه گری ها توسط 
نمايندگی های فروش اين شرکت با بيان اين که طی سال جاری 
 ۱۳۷ هزار و ۵۳۸ دس��تگاه تجاری س��ازی ش��ده، اف��زود: حدود

 ۱۱۰ هزار خودرو به مردم تحويل داده ش��ده و 2۷ هزار دس��تگاه 
خودرو نيز در حال توزيع است. وی تصريح کرد: بيش از ۱۵۵ هزار 
ثبت نام برای خريد محصوالت ايران خودرو انجام ش��ده که ۱۱۰ 
هزار ثبت نام از طريق فروش فوری و ۴۰ هزار ثبت نام نيز از طريق 

پيش فروش خودرو صورت گرفته است.
بابايی با بيان اين که ۸۰ درصد فروش ايران خودرو اينترنتی و بقيه 
از طريق نمايندگی های اين شرکت صورت می گيرد، تصريح کرد: 
س��هميه خودرو برای نمايندگی های ايران خودرو به طور مساوی 
در نظر گرفته ش��ده و با توجه به وسعت هر ش��هر و جمعيت آن، 
تعداد نمايندگی ها مشخص است. وی در پاس��خ به اين سوال که 
برخی نمايندگی های ايران خودرو با دريافت سبد محصوالت اين 
ش��رکت اقدام به فروش آن با قيمت بازار آزاد می کنند، نيز گفت: 
اگر نمايندگی اين کار را انجام دهد، متخلف اس��ت و با آن برخورد 

می شود. وی افزود: اگر شكايتی از طرف مردم در مورد عرضه خودرو 
با قيمتی باالتر از کارخانه توسط نمايندگی های ايران خودرو مطرح 
شود، به اين مساله رسيدگی خواهيم کرد. زيرا نمايندگی ها موظفند 
خودرو را با قيمت کارخانه به مردم تحويل دهند. معاون فروش و 
بازاريابی ايران خودرو ادامه داد: در اين مورد چند گزارش از طرف 
مردم داشته ايم که با نمايندگی های متخلف برخورد شده و حتی 
در چند مورد نيز تعليق نمايندگی را داشته ايم. وی در مورد مشكل 
خريد اينترنتی محصوالت ايران خودرو نيز گفت: در هر لحظه ۷۰ 
تا ۸۰ هزار نفر متقاضی خريد محصول در فروش فوری داش��تيم 
 و همين مساله دسترس��ی مردم را برای خريد اينترنتی با مشكل 
رو به رو می کند. وی تاکيد کرد: با توجه به برنامه ريزی ايران خودرو 
برای افزايش توليد، ميزان عرضه خودرو نيز بيشتر خواهد شد و اين 
مشكل هم برطرف می ش��ود؛ به طوری که در آينده نزديک مردم 
نگران خريد خودرو نباشند. در حال حاضر روزانه 2۳۰۰ دستگاه 
خودرو توسط ايران خودرو توليد می شود که اين رقم تا پايان سال 
به بيش از 2۵۰۰ دس��تگاه خواهد رس��يد. وی در پاسخ به اين که 
خودروسازان معتقدند هيچ گشايشی در تحريم ها اتفاق نيفتاده، 
چطور توليد خودرو افزايش يافته اس��ت، نيز گفت: نگاه مديريتی 
تغيير کرده و تامين قطعات بهتر شده است. قبل از عيد تحريم ها 
شديدتر بود، ولی بعد از مذاکرات، برخی تحريم ها مرتفع شده است.

وی ادام��ه داد: تامي��ن نقدينگی نيز ب��ه تامين قطعات توس��ط 

قطعه سازان کمک کرده است. بابايی در پاسخ به اين سوال که آيا با 
افزايش تيراژ توليد، قيمت محصوالت ايران خودرو کاهش خواهد 
يافت، گفت: کاهشی برای قيمت ها نمی بينيم، ولی رشد توليد باعث 
می شود که امسال زيان ده نباش��يم. وی تاکيد کرد: خودروسازان 
عالقه ای به باال بودن قيمت خودرو ندارند. زيرا در اين صورت فروش 

محصوالتش��ان کاهش خواهد 
يافت. بابايی در پاسخ به اين که 
عرضه رانای هاچ بک چه زمانی 
انجام خواهد ش��د، ني��ز گفت: 
پروژه ران��ای هاچ ب��ک متوقف 
شده اس��ت. وی افزود: موضوع 
توليد اين خودرو در حال بررسی 
است. وی در مورد مشكل پايين 
بودن کيفيت برخ��ی خودروها 
ني��ز اظهارداش��ت: در مقطعی 
که خودروهای ناق��ص به مردم 
عرضه می شد، با چالش کيفيت 
رو به رو بوديم، ولی از زمانی که 
خودروهای کامل توليد می شوند 

اين چالش کمتر شده است.
مع��اون ف��روش و بازارياب��ی 
ايران خودرو با بي��ان اين که در 

حال حاضر ايران خ��ودرو بيش از ۱۷۰ هزار تعه��د عرضه خودرو 
به خريداران دارد، گفت: تا پايان س��ال 9۴ بايد ۱۱2 هزار دستگاه 
خودرو از طريق فروش فوری عرضه ش��ود که 6۰ هزار دستگاه به 
س��ال جاری اختصاص دارد. وی ادامه داد: عرضه خودرو از طريق 
پيش فروش نيز افزايش خواهد يافت و 2۰ تا ۴۰ درصد خودروها 
از طريق پيش فروش، ۳۰ تا ۴۰ درصد ني��ز از طريق فروش فوری 
و 2۰ درصد عرضه نيز به مناسبت های مختلف مانند اعياد عرضه 
خواهد ش��د. به گفته بابايی، فروش های ويژه نيز جزو فروش های 
نقدی محسوب می شود. وی همچنين در مورد عرضه محصوالت 
سوزوکی در ايران گفت: طی ۳ تا ۴ ماه آينده عرضه ويتارا خواهيم 
داشت و برنامه ای برای تغيير قيمت اين خودرو نداريم. وی همچنين 
از مذاکره با ش��رکت س��وزوکی برای توليد محصوالت جديد اين 
ش��رکت در ايران خبر داد. وی از ورود دنا به بازار طی يكی دو ماه 
آينده خبر داد و گفت: تحويل اين خودرو به مشتريان از مردادماه 
آغاز می شود و طی سال جاری برنامه عرضه ۱۵ هزار دستگاه دنا را 
داريم. طی ۳ ماهه دوم امسال حاشيه بازار خودرو کاهش خواهد 

يافت و در ۳ ماهه سوم سال به تعادل می رسد.

وعده شیرين معاون فروش ايران  خودرو : 

رانای هاچ بک متوقف شد؛ تولید محصول جديد سوزوکی در ايران
 با نمایندگی های متخلف برخورد می شود

ريیس انجمن صنايع همگن کانی 
غیرفلزی استان: 

اصفهان قطب کانی غیرفلزی 
کشور است

رييس انجمن صنايع همگن کان��ی غيرفلزی خانه صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان اصفهان اعالم ک��رد: اصفهان قطب 
کانی غيرفلزی کشور اس��ت. پرويز اخوان گفت: 9۰درصد 
نسوز مورد نياز کشور در داخل و حدود 6۰ تا ۷۰ درصد آن 
در استان اصفهان توليد می شود.  وی با بيان اين که حدود 
 ۷۰ تا ۸۰ درصد از نسوز توليد شده در صنعت فوالد مصرف 
می ش��ود، گف��ت: بي��ن 6۰ ت��ا ۷۰ درص��د فوالد کش��ور 
ه��م در اصفه��ان توليد م��ی ش��ود، بنابراين توليد نس��وز 
در اصفه��ان ي��ک مزي��ت اس��ت.  اخ��وان ب��ا بي��ان اين 
ک��ه نس��وز ع��الوه ب��ر ف��والد، در صناي��ع پتروش��يمی، 
آلوميني��وم، م��س، کاش��ی و س��راميک و س��يمان ه��م 
 مصرف می ش��ود، ادامه اداد: در افق چش��م ان��داز ۱۴۰۴، 
پيش بين��ی توليد ۳۴ ميلي��ون تن ف��والد، 9۴ ميليون تن 
س��يمان، ۸ /۰ميلي��ون ت��ن آلوميني��وم، ۸ /۰ ميليون تن 
مس، ۰/۴ ميليون تن س��رب، ۱2۰ ميليون تن محصوالت 
پتروش��يمی و ۳/۵ ميليون تن شيش��ه در کشور شده است 
که برای توليد نسوز مورد نياز آن بايد تمهيدات الزم صورت 
گيرد. پيش بينی می شود ميزان نس��وز الزم، 9۳۰ ميليون 
تن باشد، در حالی که هم اکنون ظرفيت توليد ما ۵۷۰ هزار 
تن است که ۳۳۰ هزار تن از آن به توليد رسيده است. اخوان 
عنوان کرد: مصرف داخلی نسوز حدود ۴۰۰ هزار تن است و 
کمبودی در حدود ۴۰ هزار تن داريم که  از کشورهای اروپايی 
و چين وارد می شود. وی افزود: با اجرای طرح های توسعه و 
احداث کارخانه های جديد می توان اين کمبود را تامين کرد.

اخوان علت عدم توليد کارخانه های نس��وز با ظرفيت کامل 
۵۷۰ هزار تن را عدم توليد بعضی از فرآورده های نسوز مانند 
آجرهای شاموتی دانست که به جای آن نسوزهای دولوميتی 
با کيفي��ت باالتر جايگزين ش��ده اس��ت. اي��ن فعال بخش 
خصوصی با اعالم اين که حدود  6۸ کارخانه توليد سيمان در 
کشور وجود دارد، بيان کرد: حدود ۸۰ ميليون تن سيمان در 
کشور توليد می شود که اصفهان با داشتن ۷ کارخانه، حدود 
۱۰ درصد کل سيمان کشور را توليد می کند. وی افزود: به 
دليل گرانی حم��ل و نقل، توليدکنندگان س��يمان فقط به 
کشورهای همسايه صادرات دارند که دولت بايد با پرداخت 
يارانه و ايجاد امكاناتی مانند کشتی های مخصوص، امكان 
 صادرات به ساير کشورها را فراهم آورد. اخوان با اعالم اين که

 بزرگ ترين کارخانه شيشه و بلور کش��ور در اصفهان واقع 
است، گفت: چينی توليد شده در اين کارخانه، از نظر کيفيت، 

رنگ و طرح بسيار مرغوب است. 

سهمیه خودرو 
برای نمايندگی های 
ايران خودرو به طور 

مساوی در نظر گرفته 
شده و با توجه به 
وسعت هر شهر و 

جمعیت آن، تعداد 
نمايندگی ها مشخص 

است
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مفاد آراء 
  23285 آگهي موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی   مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 
را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- برابر راي شماره 139360302013000146 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سعید اصالني فرزند علي رضا بشماره شناسنامه 1871 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه به مساحت 162 مترمربع پالک 385 فرعي از 231 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 12 فرعي از231اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي حیاتقلی حسینی محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139360302013000147 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
بهروز اصالني فرزند رحیم بشماره شناسنامه 44 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 183 مترمربع پالک 2370 فرعي از 238 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي احمد میکالنی آخوره علیائی محرز گردیده است.
3- برابر راي شماره 139360302013000163 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
اردشیر شیاسي فرزند عوضعلي بشماره شناسنامه 833 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه به مساحت 106 مترمربع  پالک 2373 فرعي از 238 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238اصلي و1249 فرعی از 237 اصلی   واقع 
در فریدونشهر خریداري از مالکین رسمي آقایان مرتضی قلی مقصودی و رحمن 

طهماسبی محرز گردیده است.
قانون تعیین  برابر راي شماره 139360302013000164هیات اول موضوع   -4
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 460.60 مترمربع پالک 23 فرعي از 
32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای 
محرز  طهماسبی  سید حسن  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  بزمه 

گردیده است.
قانون تعیین  برابر راي شماره 139360302013000197هیات اول موضوع   -5
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
فریدونشهر  از  107 صادره  شناسنامه  بشماره  حیدر  فرزند  اسفناني  محمد  علي 
در یک باب خانه به مساحت 226.50 مترمربع پالک 2273 فرعي از 237 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1317 فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر 
خریداري از مالکین رسمي آقاي حیدر اسفنانی و خانم سکینه اسپنانی  محرز 

گردیده است
قانون تعیین  برابر راي شماره 139360302013000198هیات اول موضوع   -6
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
ابوالحسن شاهرخي فرزند فریدون بشماره شناسنامه 359 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مساحت 130.35 مترمربع پالک 2379 فرعي از 238 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238اصلي واقع در فریدونشهر خریداري 

از مالک رسمي آقاي سیف اله رحیمی  محرز گردیده است.
7- برابر راي شماره 139360302013000199 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید کمال حسیني آخوره سفالئي فرزند سید اسماعیل بشماره شناسنامه 1023 
صادره از فریدونشهر در یک باب خانه  به مساحت 281.09 مترمربع پالک 395 
فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 231 اصلي واقع 
در وحدت اباد فریدونشهر خریداري از مالکین رسمي آقایان بهرامعلی و بهمن 

حسینی آخوره سفالئی محرز گردیده است.
8- برابر راي شماره 139360302013000200 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 646.10 مترمربع پالک 25 فرعي از 
32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای 
محرز  طهماسبی  علی  محمد  آقاي  رسمي  مالک  از  فریدونشهر خریداري  بزمه 

گردیده است.
قانون تعیین  برابر راي شماره 139360302013000201هیات اول موضوع   -9
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 

فرعي  مترمربع پالک 24  مساحت 692.60  به  باب خانه  در یک  از فریدونشهر 
32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای 

محرز  طهماسبی  سید حسن  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  بزمه 
گردیده است.

10- برابر راي شماره 139360302013000202 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 

مصطفي نقدي فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 98 صادره از فریدن در یک باب 
خانه به مساحت 321 مترمربع پالک 196 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک 1 فرعي از 22 اصلي واقع در شهر برف انبار )محله خمسلو(فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي ولی اله یبلوئی  محرز گردیده است.
11- برابر راي شماره 139360302013000203 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
خیبر افراسیابي فرزند عین اله بشماره شناسنامه 19 صادره از فریدونشهر در یک 
مفروز  اصلي   223 از  فرعي   71 پالک  مترمربع   289.20 مساحت  به  خانه  باب 
انبار )محله  و مجزي شده از پالک1 فرعي از 223 اصلي  واقع در شهر برف 
سنگباران( فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي اسماعیل جوزی  محرز 

گردیده است.
12- برابر راي شماره 139360302013000206 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
درسه  فریدونشهر  از  صادره   12 شناسنامه  بشماره  فرزند حسن  رشیدي  نامدار 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 159.30 مترمربع پالک 388 
فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 231 اصلي  واقع 
مرشدی   اسماعیل  آقاي  مالک رسمي  از  فریدونشهر خریداري  آباد  در وحدت 

محرز گردیده است.
13- برابر راي شماره 139360302013000207 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم  ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
پروین رشیدي فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 57 صادره از بوئین و میاندشت 
مترمربع  به مساحت 159.30  باب خانه  از ششدانگ  یک  مشاع  دانگ  در سه 
پالک 388 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 231 
اصلي   واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي اسماعیل 

مرشدی محرز گردیده است.
14- برابر راي شماره 139360302013000212 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
جهانگیر دیناري فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 79 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه به مساحت 198 مترمربع پالک 396 فرعي از 231 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی عسکری  محرز گردیده است.
15- برابر راي شماره 139360302013000230 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
از فریدونشهر  اله مقصودي فرزند قلي بشماره شناسنامه 4613 صادره  رحمت 
در یک باب خانه به مساحت 257.70 مترمربع پالک 2381 فرعي از 238 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238اصلي واقع در فریدونشهر خریداري 

از مالک رسمي آقاي سیف اله رحیمی محرز گردیده است.
16-  برابر راي شماره139360302013000231 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
علي زماني فر فرزند صفر علي بشماره شناسنامه 40 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 134.50 مترمربع پالک 2382 فرعي از 238 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از 
آقاي قربان علی اصالنی ومحمد قلی موحدی   محرز گردیده  مالک رسمي 

است.
17- برابر راي شماره 139360302013000233 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
ایرج اصالني فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 124 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 300 مترمربع پالک 2383 فرعي از 238 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي خانم زینب خاتون رحیمی محرز گردیده است.
18- برابر راي شماره 139360302013000235 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 

حسین اونیکزي فرزند حیدر بشماره شناسنامه 219 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 245/80 مترمربع پالک 2384فرعي از 238 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهرخریداري از 

مالک رسمي آقاي حیاتقلی انیکزی محرز گردیده است.
19- برابر راي شماره 139360302013000237 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
در  فریدونشهر  از  صادره   527 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  پیما  راه  احسان 
یک باب خانه به مساحت 188 مترمربع پالک 397 فرعي از 231 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي عبدالعلی روستائی  محرز گردیده است.
20- برابر راي شماره 139360302013000247 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
محمد تقي صادقي آخوره سفالئي فرزند اسفند یار بشماره شناسنامه 4 صادره 
از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 314.80 مترمربع پالک 399 فرعي 
از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 231 اصلي  واقع در 

وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي براتعلی حسینی آخوره 
سفالئی محرز گردیده است.

21- برابر راي شماره 139360302013000267 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید اکبر موسوي آخوره سفالئي فرزند سید علي بشماره شناسنامه 78 صادره 
از فریدونشهر در یک باب مغازه  به مساحت 73.20 مترمربع پالک 400 فرعي 

در  واقع  اصلي   از231  پالک12فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   231 از 
روستائی   اله  قدرت  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  آباد  وحدت 

محرز گردیده است.
22- برابر راي شماره 139360302013000269هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 377.30 مترمربع پالک 28 فرعي از 
32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 32 اصلي  واقع درروستای 
محرز  طهماسبی  سید حسن  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  بزمه 

گردیده است.
23-  برابر راي شماره 139360302013000270 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 358.70 مترمربع پالک 27 فرعي از 
32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای 
محرز  طهماسبی  حسن  سید  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  زمه 

گردیده است.
 24- برابر راي شماره 139360302013000273 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 631.80 مترمربع پالک 26 فرعي از 
32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای 
محرز  طهماسبی  سید حسن  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  بزمه 

گردیده است.
25-  برابر راي شماره 139360302013000310 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
مهدي نقدي فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 33 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 209.50  مترمربع پالک 197 فرعي از 22 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک1 فرعي از22 اصلي  واقع در شهر برف انبار )محله خمسلو( 
فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي ولی اله یبلوئی  محرز گردیده است.

 26- برابر راي شماره 139360302013000309 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
عیسي جعفري فرزند محمد بشماره شناسنامه 915 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 29.70 مترمربع پالک 232 فرعي از 230 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 168 فرعي از 230 اصلي  واقع دروحدت آباد فریدونشهر 
خریداري از مالکین رسمي آقاي عبداله صابری راد و خانم فاطمه چیانی محرز 

گردیده است.
27-  برابر راي شماره 139360302013000319  هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
نعمت اله جوان بخت فرزند محمد بشماره شناسنامه 944 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مساحت 180.60 مترمربع پالک 2385 فرعي از 238 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 238اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري 

از مالک رسمي آقاي درویش رحیمی محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013000331 شماره  راي  برابر    -28
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در  تعیین تکلیف وضعیت 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي جمشید میرمعنائي فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 4537 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 133.65 مترمربع پالک 2386 فرعي 
در  واقع  از238اصلي   فرعي   1 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   238 از 
فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي رضا قلی باتوانی محرز گردیده است.

29- برابر راي شماره 139360302013000332هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
الیاس جوزي فرزند غفور بشماره شناسنامه 57 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 380.20 مترمربع پالک 73 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 223 اصلي واقع در شهر برف انبار )محله سنگباران( 
فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حشمت ا له دهقانی  محرز گردیده 

است.
30- برابر راي شماره 139360302013000333 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
احمد احمدي فرزند چراغعلي بشماره شناسنامه 85 صادره از بوئین و میاندشت 
درششدانگ  یک قطعه زمین مزروعي با حق الشرب از چاه عمیق اشتراکی  به 
مساحت 105555.80 مترمربع پالک 176 فرعي از 219 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 219اصلی واقع در روستای خویگان علیای فریدونشهر 
خریداري از مالکین رسمي آقایان حبیب سورانی و منظم و بالل منظری محرز 

گردیده است.
 31- برابر راي شماره 139360302013000334 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
حسین دویستي فرزند محمود بشماره شناسنامه 4079 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه به مساحت 602.80 مترمربع پالک 23 فرعي از 249 اصلي مفروز 
اول   میدانک  روستای  در  واقع  اصلي   از 249  فرعي  از پالک1  و مجزي شده 

خریداري از مالک رسمي آقاي محمود دویستی  محرز گردیده است.
 32- برابر راي شماره 139360302013000335 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
در  فریدونشهر  از  716 صادره  شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  اصالني  مجید 

یک باب خانه به مساحت 86 مترمربع پالک 2275 فرعي از 237 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 272 فرعي از 237اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري  

مع الواسطه از مالک رسمي آقاي غالمرضا اصالنی آخوره محرز گردیده است.
 33- برابر راي شماره 139360302013000336 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
داریوش جوزي خمسلوئي فرزند علي بشماره شناسنامه 3 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مساحت 662.80 مترمربع پالک 74 فرعي از 223 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 223 اصلي  واقع در شهر برف انبار 
جوزی  علی  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  سنگباران(  محله   (

خمسلوئی  محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول   هیات   139360302013000337 شماره  راي  برابر    -34
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در  تعیین تکلیف وضعیت 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
از  1217 صادره  شناسنامه  بشماره  آقا  هاجي  فرزند  موسوي  مجتبي  سید  آقاي 
فرعي   401 پالک  مترمربع   344.90 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر 
از 231 اصلي  واقع در  از پالک 2 فرعي  از 231 اصلي مفروز و مجزي شده 
وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمود نصیر پور  محرز 

گردیده است.
 35- برابر راي شماره 139360302013000356 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
ناصر رحیمي فرزند رحیم بشماره شناسنامه 54 صادره از بوئین و میاندشت  در 
از 238 اصلي  مترمربع پالک 2387 فرعي  به مساحت 183.50  باب خانه  یک 
مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 238اصلي واقع در فریدونشهر خریداري 

از مالکین رسمي ورثه فتح اله و رحیم و صدیقه  رحیمی محرز گردیده است.
 36- برابر راي شماره 139360302013000364 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم  ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
ناهید باتواني فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 339 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 46.80 مترمربع پالک 2389 فرعي از 238 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي محمد علی اصالنی محرز گردیده است.
 37- برابر راي شماره 139360302013000365 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
مهرداد ناگلیاني فرزند محمد بشماره شناسنامه 671 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 166.80 مترمربع پالک 2392 فرعي از 238 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي علی گوگونانی    محرز گردیده است. 
38-  برابر راي شماره 139360302013000367 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
علي سپیاني فرزند محمد بشماره شناسنامه 7081 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 143.80 مترمربع پالک 2276 فرعي از 237 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 469 فرعي از 237اصلي  واقع در فریدونشهرخریداري مع 

الواسطه  از مالک رسمي آقاي علی اکبر موحدی  محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013000375 شماره  راي  برابر   -39  
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
صادره   15 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  صفري  علي  حیدر  آقاي  متقاضي 
 2390 پالک  مترمربع   251.95 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از 
238اصلي   از  فرعي   1 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   238 از  فرعي 
محرز  رحیمی  رستم  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  در   واقع 

گردیده است.
قانون  موضوع  اول   هیات  راي شماره 139360302013000376   برابر    -40
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در  تعیین تکلیف وضعیت 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مجتبي اصالني فرزند محمد بشماره شناسنامه 4198 صادره از فریدونشهر 
 238 از  فرعي   2391 پالک  مترمربع   515.70 مساحت  به  خانه  باب  یک  در 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع درفریدونشهر  
آقاي رستم رحیمی  و عیدی محمد رحیمی محرز  مالک رسمي  از  خریداري 

گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات    139360302013000382 شماره  راي  برابر   -41
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
از  صادره   84 شناسنامه  بشماره  اله  فتح  فرزند  رحیمي  بختیار  آقاي  متقاضي 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 217.48 مترمربع پالک 2388 فرعي 
واقع  اصلي    238 از  فرعي   1 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   238 از 
محرز میکالنی   قلی  حیدر  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر   در 

 گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139360302013000389   راي  برابر   -42
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
 3896 شناسنامه  بشماره  نورمحمد  فرزند  لچیناني  محمدرضا  آقاي  متقاضي 
پالک  مترمربع   55900 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره 
2393 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 238 واقع 
محرز  لچینانی   رسول  محمد  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري   درفریدونشهر 

گردیده است.
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :93/3/7 تاریخ انتشار نوبت دوم : 93/3/22

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   

فقدان سند مالكيت

برگ  دو  باارائه  فرزندحسينعلي  فروتن  اله  حبيب  آقاي  اينكه  به  نظر 
مفقود  مدعي  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده  كه هويت  استشهادمحلي 
زمين  قطعه  يك  ششدانگ  ازكل  مشاع  چهاردانگ  مالكيت  سند  شدن 
اصلي  سه  درموغان  واقع  دوهزارودو   3  /  2002 شماره  شكل  مثلثي 
ثبت 10019  درصفحه  كه سندمذكورذيل  ثبتي شهرضاشده  يك  بخش 
 83  /  11  /  4  –  108655 سند  وبموجب  ثبت  وي  بنام   109 دفتر   20
تمامت يكدانگ مشاع ازچهاردانگ به سكينه خاتون امين حيدري اصداق 
نموده  المثني  صدورسندمالكيت  درخواست  نامبرده  اينك  گرديده 
يك  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئين  ماده  دراجراي  كه  است 

نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي 
مالكيت  اي نشده ويا مدعي وجود سند  اشاره  به آن  كرده كه در فوق 
اين  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف  بايست  مي  باشد  مي  خود  نزد 
مهلت  ظرف  واگر  نمايد  تسليم  مثبت  خودرابامدارك  اعتراض  آگهي 
نگردد  تسليم  ياسندمعامله  مالكيت  سند  اصل  نرسدويا  اعتراض  مقرر 
متقاضي  وبه  صادر  مقررات  طبق  را  المثني  مالكيت  سند  ثبت  اداره 
ارائه گرددصورت  يا سند معامله  مالكيت  .واگرسند  نمود  تسليم خواهد 
جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه 
خواهدشد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به   آن 
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فقدان سند مالكيت

برگ  دو  باارائه  فرزندحسينعلي  فروتن  اله  حبيب  آقاي  اينكه  به  نظر 
مفقود  مدعي  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده  كه هويت  استشهادمحلي 
زمين  قطعه  يك  ششدانگ  ازكل  مشاع  چهاردانگ  مالكيت  سند  شدن 
شماره 1998 / 3 واقع درموغان سه اصلي بخش يك ثبتي شهرضاشده 
ثبت  وي  بنام   109 دفتر   35 10023  درصفحه  ثبت  سندمذكورذيل  كه 
دفترچهارتمامت   83  /  11  /  4  – سندشماره  108655  بموجب  وسپس 
يكدانگ مشاع ازموردثبت فوق رابه سكينه خاتون امين حيدري دهاقاني 
گرديده اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت المثني نموده است كه 
دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي 

مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در 
فوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي 
اين آگهي اعتراض  انتشار  از  باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس 
اعتراض  مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نمايد  تسليم  مثبت  خودرابامدارك 
سند  ثبت  اداره  نگردد  تسليم  ياسندمعامله  مالكيت  سند  اصل  نرسدويا 
نمود  را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد  المثني  مالكيت 
.واگرسند مالكيت يا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني 
واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد  مير محمدي - رئيس ثبت 

اسناد وامالك شهرضا



اخبار کوتاهیادداشت

 روی خط ورزش و جوانان
 سميرم  

 هي��ات ورزش ه��اي همگان��ي منطق��ه دناكوه شهرس��تان س��ميرم 
هم زمان با هفته جوان مس��ابقات و برنامه هاي مختلف ورزش��ي را به 

شرح ذيل برگزار نمود.
مسابقه دو سرعت بانوان

اين مس��ابقه با حضور 13 نفر از بانوان در رده س��ني جوانان در سالن 
شهدای پادنا برگزار ش��د و در پايان نفرات اول تا س��وم اعالم و به آنها 

جوايزي به رسم ياد بود اهدا شد.
مقام اول:پريس��ا موس��وي. مقام دوم:الهه مرش��دي. مقام سوم:مهناز 

جعفري 
مسابقه دو سرعت آقایان

هم زمان با هفته جوان يك دوره مس��ابقه دو س��رعت در زمين فوتبال 
روستاي بيده با حضور 11 ورزشكار از روستاهاي اطراف برگزار شد.

نفرات ذيل مقام هاي اول تا سوم را كس��ب نمودند و به آنها جوايزي به 
رسم يادبود اهدا شد.

مقام اول:حسين طهماس��بي. مقام دوم:حسين نوري. مقام سوم:پدرام 
موسوي 

مسابقه دوچرخه سواري آقایان
اين مسابقه با حضور 23شركت كننده در روستاي بيده بخش پادنا،در 
رده سني جوانان و زيرنظر هيات همگاني پادنا برگزار و در پايان به نفرات 

اول تا سوم جوايزي اهدا شد.
مق��ام اول: محم��د امين رييس��ي. مقام دوم:س��امان حي��دري. مقام 

سوم:محمد موسوي

تقدیراز مدال آوران شنای استان  
درمراس��م تقدير از قهرمانان و مدال آوران سال 92 ش��نای استان به 
مناسبت والدت حضرت علی اكبر )ع( و هفته جوان با حضور چند تن از 
پيشكسوتان استان اصفهان و مسؤوالن هيات شنا، از قهرمانان و مدال 
آوران سال 92 شنای اس��تان با اهدای جوايزی به رسم يادبود تقدير و 

تشكر به عمل آمد.

 سه بازیکن فصل پيش استقالل
 در تيررس سپاهان

از باشگاه سپاهان خبر می رسد كه از دس��ت دادن اميد ابراهيمی يك 
اتفاق غير قابل پيش بين��ی برای كرانچار و تيم فوتبال س��پاهان بود و 
به همين خاطر مديران باشگاه تالش می كنند تا به هر طريق ممكن با 
جذب يك بازيكن خوب جای خالی ابراهيمی را در تيمشان پر كنند و 
در اين ميان مذاكراتی را هم با جواد نكونام كاپيتان تيم ملی ايران انجام 
داده اند، اما به غير از اين و بنا بر گفته سرپرس��ت تيم فوتبال سپاهان، 
اصفهانی ها به دنبال جذب هاشم بيك زاده و خسرو حيدری هم هستند 

كه قبل از اين سابقه حضور در تيم فوتبال سپاهان را داشته اند.

 آخرین توصيه های مهم کی روش 
به ملی پوشان

كارلوس كی روش سرمربی تيم ملی در كمپ تمرينی كورنتيانس مدام 
به بازيكنانش از بازی با نيجريه می گوي��د. او همان طور كه از مدت ها 
قبل گفته بود، فقط روی اين بازی تمرك��ز دارد و می گويد مهم ترين 
بازی تيم ملی در اين پيكارها ، جدال با نيجريه است. كی روش كه بيشتر 
تمريناتش را پشت درهای بسته برگزار می كند و تنها 1۵ دقيقه از هر 
تمرين تيم او به روی خبرنگاران باز است ، شر ايطی مثل روزهای منتهی 

به بازی با كره را برای بازيكنانش ايجاد كرده است. 
مربی با تجربه تي��م ملی ايران در اين روزهای س��پری ش��ده از اردو ، 
باره��ا از بازيكنان تيمش حتی از هافبك ها خواس��ته از ارس��ال پاس 
به عق��ب و عرضی خودداری كنن��د. او می گويد:پ��اس عرضی ضريب 
اش��تباه را در نبردهای تك به تك با ياران فيزيكی نيجريه باال می برد 
و می تواند سبب ش��ود كه س��اختار دفاعی تيم ملی ضربه پذير شود. 
به همين دليل هم هس��ت كه او با س��وت های ممتد خود بارها نكاتی 
از اين دس��ت را به بازيكنانش تذك��ر می دهد. ك��ی روش برای لحظه 
به لحظه بازی ب��ا نيجريه برنامه ري��زی كرده، او اعتق��اد دارد چنانچه 
تيم ملی در حقظ نتيجه بازی در يك س��وم ابتداي��ی بازی موفق عمل 
كند، نيجريه ای ها به سمت بازی خش��ن می روند؛ سبكی از بازی كه 
می تواند ملی پوش��ان كم تجربه تر تيم ملی ايران را با خطر درگيری و 
اخراج مواجه كند. به همين دليل هم هست كه كی روش شرطی مهم 
برای ملی پوش��ان گذاشته اس��ت: هيچ كس حق دهان به دهان شدن 
با بازيكنان نيجري��ه را ندارد. هيچ ك��س بدون توپ نبايدب��ا بازيكنان 
حري��ف درگيری پيدا كن��د و اگر ي��اری از تيم حري��ف حركتی انجام 
 داد، بازيكنان ما نبايد وارد اين بازی ش��وند. اين همان حركتی بود كه

 كی روش پيش��تر و قبل از بازی بزرگ با كره انج��ام داده بود. او برای 
تهيي��ج بازيكنانش حتی عك��س مربی ك��ره را كه عليه ملی پوش��ان 
چيزهايی گفته ب��ود، روی پيراهنش چس��بانده بود ت��ا اهميت بردن 
او را به همه تيمش ي��ادآوری كند.  اين بار ك��ی روش هدفی بزرگ تر 
دارد، اين كه اصال دوس��ت ن��دارد تيمش بازی اول ج��ام جهانی را بی 
امتياز پشت س��ر بگذارد. تيم ملی كش��ورمان دوش��نبه آينده بايد به 
مصاف نيجريه ای برود كه خوزه مورينيو ، مربی چلس��ی گفته به نظر 
 او ديگر تيم صعود كننده از گروه ما به همراه آرژانتين می ش��ود. البته

 كی روش بيش از ه��ر تيم ديگری اميد ب��ه اين دارد تا اي��ران از بازی 
آن روز با حريف آفريقاي��ی در كوريتيبا امتياز بگي��رد. او رعايت اصول 
 دفاعی و س��رعت در حمله را بهتري��ن راهكار ب��رای موفقيت تيمش 

می داند و اصرارهايش، به دليل اهميت بازی با نيجريه است.

کيسه  پرپول پرسپوليس
در بازار نقل و انتقاالت

پرسپوليس با نخستين خريد گران قيمتش نشان داد كه 
برای حضور در بازار نقل و انتقاالت كيسه ای پرپول دارد.

پرسپوليس بعد از جذب يك مهاجم گمنام ليگ يكی و يك 
مهاجم متوس��ط ليگ برتری هيچ بازيكن شاخصی را در 
اختيار نگرفته بود و پروژه جذب ستاره هايی مثل عبداهلل 
كرمی، قاسم حدادی فر و رضا نوروزی مبهم و پيچيده به 

نظر می رسيد.
در اين ميان غيبت 12 روزه علی داي��ی هم به نگرانی ها 
اضافه می كرد. چرا كه در غياب دايی هيچ فرد ديگری كار 
مذاكره و چانه زنی با ستاره ها را انجام نمی داد و رحيمی 
هم همه پروژه ها را مسكوت نگه داشته بود تا دايی از سفر 

برگردد.
اما سوشا مكانی خيلی زود پرسپوليسی شد و دايی موفق 
ش��د يكی از بهترين بازيكنان فصل قبل لي��گ برتر را به 

چنگ بياورد.
اين اتفاق در حالی رخ داد كه سوشای ملی پوش مورد توجه 
شديد استقاللی ها بود و حاال پرسپوليس و دايی در مصاف 

هر ساله با رقيب سنتی، يك بر صفر جلو افتاده اند.
پرسپوليس با جذب مكانی پروژه جذب ستاره ها را كليد زد 
و حاال می شود منتظر نهايی شدن قرارداد با بازيكنانی مثل 
نوروزی )يا انصاری فرد(، حدادی فر و البته عبداهلل كرمی 
بود كه البته شايد به نتيجه رسيدن برخی از اين پروژه ها به 

سرعت آنچه در خصوص سوشا اتفاق افتاد، نباشد.
از طرفی با جذب سوشا مكانی ثابت شد پرسپوليس برای 

خريد بازيكنان شاخص چندان بی پول هم نيست.
گفته می شود باش��گاه پرس��پوليس برای قرارداد مكانی 
1۵۰+۷۰۰ ميليون تقبل خواهد كرد و با وجود كاس��تن 
از قراردادهای ميلياردی، مكانی يكی از گران قيمت های 

فصل آينده پرسپوليس خواهد بود.
حال پرس��پوليس با جذب سوش��ا مكانی و محكم كردن 
خط دروازه اش استقالل را در پروژه نقل و انتقاالت عقب 
گذاشته و رسما وارد بازار خريد و درو كردن ستاره ها شده 
است؛ اتفاقی كه برای باش��گاه رقيب هنوز رخ نداده و يك 

برتری قابل اشاره به نظر می رسد.
البته معموال فصل نقل و انتقاالت فراز و فرودهای زيادی 
دارد و بايد منتظر روزهای آينده بود و ديد بعد از به چنگ 
آوردن سوشا به عنوان اولين ميوه نوبرانه سبد خريد دايی، 
پرسپوليس در جذب س��تاره های ملی پوش و مهره های 

شاخص ليگ همچنان موفق خواهد بود يا نه.

زاویه

6
حضور ۲ ستاره برزیل در تلویزیون ایران

شبكه2سيما، قصد دارد روماريو و ببتو را به عنوان مهمان های خود در برنامه داشته باشد، 
ولی هنوز حضور آن ها قطعی نشده است، اما رونالدينيو و رونالدو، دو چهره برزيلی فوتبال 

دنيا حتما مهمان برنامه ورزش از نگاه 2خواهند بود.

قدرت آرژانتين، در خط آتشين آن است

آیا دفاع ایران ما را به رستگاری می رساند؟
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دریچه ورزش

اصفهان کعبه چوگان و چوگان بازان دنيا 

فينال پایين جدولي ها در تختي تيران

تنها یک رکابزن از شهر دوچرخه ها

حمزه ايلخانی زاده در حاشيه نشست با شهردار اصفهان اظهار كرد: 
اگر ما داشته های كشورمان را فراموش كنيم و به آنها هيچ اهميتی 
ندهيم، بدون شك كشورهای ديگر به داشته های ما دست درازی 

می كنند و آن را از آن خود می دانند.
رييس فدراسيون چوگان بيان كرد: بايد از فرهنگ، هنر و تمدن 
ايران حفاظت كنيم . اصفهان كعبه چ��وگان و چوگان بازان دنيا 
بوده، زيرا قدمت چوگان در هيچ مكانی به اندازه اصفهان نيست، 

پس مسؤوليت اصفهان در قبال ورزش چوگان بسيار زياد است.
وی بيان ك��رد: قرار بر اين بود كه مس��ابقات جهان��ی چوگان در 
س��ال 2۰12 در اصفهان برگزار شود كه متاس��فانه به دليل نبود 
 زمين چوگان، اين مسابقات در كشور ديگری برگزار شد و افتخار

 ميزبانی اش به ايران و اصفهان داده نشد.
وی خاطرنش��ان كرد: اميدواري��م در آينده ای نه چن��دان دور، 
 ش��اهد رش��د و رون��ق ورزش چ��وگان در اي��ران ب��ه خصوص 

در اصفهان باشيم.

طب��ق برنام��ه كميت��ه فوتب��ال س��احلي در هفت��ه شش��م رقابت ه��اي لي��گ 
برت��ر هر س��ه تي��م اصفهان��ي در خان��ه ب��ه مي��دان مي رون��د. هفته شش��م ليگ 
برتر فوتب��ال س��احلي ام��روز پن��ج ش��نبه وف��ردا جمع��ه در ش��هرهاي مختلف 
 پيگي��ري مي ش��ود. ه��ر س��ه دي��دار اصفهاني ه��ا در اي��ن هفت��ه حس��اس و

 نفس گير است و مس��ابقات اين هفته با ديدار صنعت كشاورزي مباركه مقابل شهيد 
جهان نژاديان آبادان در ورزش��گاه تختي تيران شروع می ش��ود كه به نوعي بايد اين 
ديدار را فينال پايين جدولي ها در گروه جنوب دانس��ت. اين دي��دار در حالي برگزار 
مي گردد كه صنعت مباركه با دو امتياز و ش��هيد جهان نژاديان آب��ادان بدون امتياز 

وضعيت مناس��بي در جدول گروه جنوب نيس��تند. اين ديدار كه در حقيقت آخرين 
ديدار صنعت كش��اورزي مباركه در دور رفت تلقي می شود، براي نماينده اصفهان از 
حساسيت بيشتري برخوردار است و اگر مرادي و شاگردانش نتوانند پيروز از اين ديدار 
 خارج شوند، به انتهاي جدول دوخته خواهند شد. همين وضعيت براي شاگردان رضا 
هاشم پور نيز پابرجاس��ت. آباداني ها كه هيچ امتيازي را تا اينجاي ليگ كسب نكرده 
اند، اگر نتوانند چرخ هاي صنعت را از كار بيندازند، در انتهاي جدول نيز فاصله زيادي 

از رقباي خود خواهند گرفت كه جبران آن مشكل خواهد بود. مرادي كه در هفته قبل 
فاصله چنداني با يك پيروزي شيرين و دلچسب نداشت، به راحتي آن را از دست داد 
تا در تختي تيران در پي خوشبختي باشد. بازيكنان و كادر فني شهيد جهان نژاديان 
آبادان پس از يك هفته استراحت به خوبي مي دانند كه اگر دست خالي از اصفهان روانه 

آبادان شوند براي بقا در ليگ برتر روزگار سختي را پيش رو خواهند داشت.
 در هر صورت بازنده ديدار تختي تيران درامروز پنجش��نبه 22 خرداد، مي تواند يكي 
از كانديدهاي جدي س��قوط از ليگ برتر فوتبال ساحلي كش��ور در اين فصل از گروه 

جنوب باشد. 

اردوی آمادگی تيم ملی دوچرخه س��واری آقايان در رشته های 
سرعت و نيمه استقامت از بعد از ظهر ديروز )چهارشنبه( تا 26 
خرداد در محل كمپ تيم های ملی دوچرخه س��واری مجموعه 

ورزشی آزادی تهران درحال برگزاری است، اما تنها يك ركابزن 
از شهر دوچرخه ها)اصفهان( در اين اردو حضور دارد كه جادارد 
با پيشينه پراز دوستی مردم اصفهان با ورزش دوچرخه سواری 
از شهر ما قهرمانان بيشتری در عرصه ملی و بين المللی حضور 
 داشته باش��ند. اس��امی نفرات دعوت شده به ش��رح زير است:

1- محمود پراش )تهران(2- سياوش صفی نيا )تهران(3- فرزين 
عرب )لرستان(4- مازيار فرزاد )لرستان(۵- حسن علی ورپشتی 
 )چهار محال و بختياری(6- س��يد رضا جبرييل��ی )مازندران(

۷- عل��ی علی عس��كری )البرز(8- محمد دانش��ور )خراس��ان 
خوزستان(9- احسان خادمی )خوزستان(1۰- حسين ناطقی 
)اصفهان(11- فرشيد فارسی نژاديان )كرمان(كادر فنی:1- سيد 

محمد جبرييلی )مازندران(2- سيد عباس حسينيان )تهران(

هافبک داماش به ذوبی ها پيوست
مسعود حسن زاده بازيكن 23 ساله و هافبك فصل گذشته 
تيم داماش، برای س��ه فصل حضور در جمع سبزپوش��ان 
اصفهانی با مديران اين باشگاه به توافق رسيد. اين بازيكن 

در نفت تهران و مس رفسنجان نيز حضور داشته است. 

داوری فغاني درجام جهانی
عليرضا فغاني داور چهارم دي��دار افتتاحيه جام جهاني 2۰14 در 
شهر سائوپائولو شد. عليرضا فغاني در كنار تيم داوري ژاپني در بازي 

افتتاحيه جام جهاني ميان برزيل و كرواسي خواهد بود.

وینگادا به ایران بازگشت
نلو وين��گادا كه بعد از اتم��ام اردوی تيم ملی اميد 8 خرداد به پرتغال س��فر 
 كرده ب��ود، برای حض��ور در دور جدي��د تمرينات تي��م ملی اميد ب��ه ايران

 باز گشت.

يكی از همگروه های ايران، بوسنی و هرزگوين است كه هرچند 
برای نخستين بار در جام جهانی حاضر می شود، راهيابی اين تيم 
به عنوان سرگروه به جام جهانی، نشان از قدرت باالی اين تيم دارد 
و بايد روی آن حساب ويژه ای باز كرد.در رقابت های جام جهانی 
فوتبال با سوت آغاز اولين بازی )برزيل و كرواسی (  شور و هيجان 
همه را فرا خواهد گرفت. سی و دو تيم حاضر در اين رقابت ها از 
چند ماه پيش خودشان را آماده كرده اند تا بهترين كاركردشان 
را در اين رقابت ها به نمايش بگذارند و ايران هم يكی از اين سی و 
دو تيم است.تيم ها و گروه های حاضر در جام جهانی، هنوز محل 
تحليل و گمانه زنی های  رسانه هاست و اينترنشنال بيزنس، تحليل 
از گروه F جام جهانی جايی كه ايران و آرژانتين و بوسنی و نيجريه 

در آن هستند، ارايه داده است.
بنا بر اين گزارش، آرژانتين، بوسنی و هرزگوين، نيجريه و ايران 
چهار تيم گروه F جام جهانی را تشكيل می دهند. در اين ميان، 
آرژانتين مهم ترين گزينه اي��ن گروه برای س��رگروهی در دور 
مقدماتی و حتی قهرمانی در جام جهانی به  شمار می آيد؛ تيمی 
كه در تركيب خود فوق ستاره باشگاه بارسلونا، ليونل مسی را دارد 
و با تركيبی از بازيكنان جسور، حريف خطرناكی برای رقبايش 
به ش��مار می رود.در اين باره بايد گفت، با اين كه آرژانتينی ها در 
دو جام جهانی گذش��ته در جمع هش��ت تيم مرحله يك چهارم 
نهايی حضور داش��تند، هر دو بار توسط آلمان حذف شدند. آنها 
در جام جهانی 2۰۰6 در ضربات پنالتی مغلوب آلمان ميزبان  و 

بعد در جام جهانی 2۰1۰ هر دو بار توسط آلمان حذف شدند. با 
اين حال آرژانتين اميدوار است  بسيار فراتر از آنچه در هشت سال 
گذشته در جام جهانی بوده، عمل كنند و به حضور در فينال اين 
رقابت ها بسيار اميدوار است.قدرت آرژانتين در خط آتشين آن 
است؛ جايی كه پنج ستاره بزرگ اين تيم برای كسب عنوان آقای 
گلی و درخشيدن هر چه بيشتر در برزيل با هم رقابت دارند. ستاره 
 آن ها ليونل مسی، مهاجم ستودنی بارسلوناست. او در كنار خود 
سرخيو آگرويی را می بيند كه امسال با منچستر سيتی قهرمان 
ليگ برتر شده است. گونزالو هيگواين از ناپولی، رودريگو پاالچی از 
اينتر و آزكوال الوازی، ديگر مهاجمان خط حمله آرژانتين هستند 
كه می خواهند با آتش بازی خود در جام جهانی، رويای چندين و 

چند ساله آلبی سلسته را محقق كنند.
اما اگر فكر كرديد ستاره های آرژانتين تنها در خط حمله آن ها 
خالصه می شود، اشتباه كرده ايد.پابلو زابلتا و مارتين دی مكليس 
هر دو از بايرن مونيخ، فدريكو فرنان��دز از ناپولی و آزكوال گری از 

بنفيكا هم ستاره های خط دفاعی آرژانتين را تشكيل می دهند.
نام های نوش��ته ش��ده روی كاغذ از قدرت باالی آرژانتين خبر 
می دهد، ولی اين تيم هميش��ه در جام های جهانی اخير با يك 
 ناتوازنی در ميدان روبه رو بوده كه مانع عملكرد مثبتش می شود. 
شايد ضعيف ترين خط آرژانيتن در ميان اين خطوط، دروازه بان 
اين تيم باشد. س��رخيو رومرو دروازه بان ش��ماره يك اين تيم، 
يكی از نگرانی های آرژانتينی هاس��ت. او در فصل گذشته تنها 

س��ه بازی برای مونكو انجام داده بود.ديگر تيم اين گروه بوسنی 
و هرزگوين است كه هرچند برای نخس��تين بار در جام جهانی 
حاضر می شود، راهيابی اين تيم به عنوان سرگروه به جام جهانی، 
نشان از قدرت باالی اين تيم دارد و بايد روی آن حساب ويژه ای 
باز كرد.خط حمله بوسنی با حضور ادين ژكو نقطه قوت اين تيم 
اس��ت. آنها در خط حمله و خط ميانی از مجموعه ای بازيكنان 
بزرگ بهره می برند كه موجب دلگرمی سافت سوئيچ می شود؛ 
اما  در مقابل، بنا به اعتراض س��ويچ، خط دفاعی اين تيم ، يكی از 
 نقاط ضعف آنهاست كه شايد در بازی های جام جهانی كار دست

 آنها بدهد. 
اين گزارش در ادامه می افزايد، 
نيجري��ه در س��ال های اخير، 
تحت هدايت اس��تفن كشی 
يك تغيير بزرگ كرده است. 
كشی با تغيير ميانگين سنی 
و جوان ت��ر كردن اي��ن تيم، 
بر جذابيت ه��ای جام جهانی 
افزوده است. آ ها سال گذشته 
پس از س��ال ها ب��ه قهرمانی 
آفريق��ا رس��يدند. آخري��ن 
قهرمانی عقاب ه��ا در آفريقا 
به س��ال 1994 باز می گردد و 
اين افتخار را مديون كش��ی 

هستند. 
ايران قطع��ا ضعيف ترين تيم 

گروه F جام جهانی اس��ت كه چندان نمی توان روی آن حساب 
كرد؛  رخالف اين كه اين تيم بهترين تيم حال حاضر آسياست. 
 راهياب��ی اي��ران ب��ه جام جهان��ی درس��ت مث��ل فيلم ه��ای

 سينمايی بود. 
آنها پ��س از ش��روع خ��وب رقابت ها ب��ا شكس��ت در برخی از 
بازی ه��ا، س��رانجام ي��ك بازگش��ت خوب داش��تند و با س��ه 
 پيروزی در بازی پايانی، توانس��تند به  س��رگروهی  جام جهانی 

حاضر شوند.
نقطه ق��وت ايران در خط دفاعی مس��تحكم اين تيم اس��ت كه 
با 1۰ كلين ش��يت در رقابت ه��ای مقدماتی يك��ی از تيم های 
خوب در جام جهانی به ش��مار م��ی رود. با اين ح��ال، آنها برای 
اين كه در برزي��ل توجه ها را ب��ه خود جلب كنن��د، نياز به يك 
تالش گس��ترده دارند. بازی س��ازی در تيم ملی ايران بس��يار 
ضعيف اس��ت و آنها حتی  قدرت گلزنی خوبی ه��م ندارند و در 
 بازی های دوستانه اخير خود چندان نتوانسته اند موفق به گلزنی 

شوند.

نقطه قوت ایران 
در خط دفاعی 

مستحکم این تيم 
است که با 10 کلين 

شيت در رقابت های 
مقدماتی یکی از 
تيم های خوب در 

جام جهانی به شمار 
می رود
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ابالغ وقت رسيدگی

23452 در خصوص پرونده كالسه 93-41 خواهان خاتون پوالدی  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 50000000 ريال  به طرفيت محمد يزدان شناس تقديم نموده 
است وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/4/30 ساعت 9:30 تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در بهارستان – 
جنب شركت عمران مجتمع قضايی مراجعه و نسخه ثانی  انتهای خيابان الفت – 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 

و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5416 شعبه 46 حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 

23453 در خصوص پرونده كالسه 93-363 خواهان علی شاهمرادی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چك و هزينه دادرسی به طرفيت رضا صمدی تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای مورخ 93/4/25 ساعت 11/30 تعيين گرديده است با توجه به 
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين  مجهول 
اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5417 مدير دفتر 

شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 

23454 در خصوص پرونده كالسه 93-294 خواهان ابراهيم هدايت كليشادی با 
وكالت اصغر جعفری  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت جواد شريف زادتقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/4/29 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2  اين شعبه واقع در اصفهان  رسيدگی به 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م 

الف 5406 مدير دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 

23455 در خصوص پرونده كالسه 93-391ش 7 خواهان غالمرضا پناهی پور با 
وكالت آقايان 1- سيد صالح عاملی 2- سيد كاظم مرتضويی  دادخواستی مبنی 
طرفيت جمشيد  به  ريال   ميليون  مبلغ چهارده  به  فقره چك  يك  وجه  مطالبه  بر 
فريدونی ده مجنوی  نموده است وقت رسيدگی برای روز دوشنه مورخ 93/4/23 
ساعت 9 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود . م الف 5405 مدير دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
يداللهی   رضا  حميد  خواهان   89-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   23446
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چك  به طرفيت حسن ميرافضلی  تقديم نموده 
است وقت رسيدگی برای روز چهار شنبه مورخ 93/4/25 ساعت 4 عصر تعيين 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده 
در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب 
ساختمان  جنب   – پور  نيلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – سجاد  خيابان 
صبا – پالك 57 كد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5421 مدير دفتر شعبه 

23 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
23447 در خصوص پرونده كالسه 93-180 خواهان محمد باقری   دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چك  و هزينه دادرسی و غيره به طرفيت سيد علی كالنتری  تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/4/25 ساعت 4 عصر تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا – پالك 57 كد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5420 مدير دفتر شعبه 22 شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
23448 در خصوص پرونده كالسه 93-179 خواهان محمد باقری   دادخواستی 
مبنی بر الزام به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال   به طرفيت سيد علی كالنتری  
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/4/25 ساعت 4:30 عصر تعيين 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده 
در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب 
ساختمان  جنب   – پور  نيلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – سجاد  خيابان 
صبا – پالك 57 كد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5491 مدير دفتر شعبه 

22 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی  

بهانی     روز  اكبر  علی  خواهان   164-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   23449
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال بطرفيت مسعود مسائلی و هوشنگ نقی زاده  
تعيين  عصر   4 ساعت   93/4/29 مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده 
در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب 

خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پالك 57 كد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5418 مدير دفتر شعبه 15 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 

23450 در خصوص پرونده كالسه 93-220 خواهان رسول مطيعه     دادخواستی 
مبنی بر مطالبه بطرفيت مهدی جعفر نژاد تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
مورخ 93/4/29 ساعت 4/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
روی  روبه   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت 
 8165756441 پستی  كد   57 پالك   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نيلی  مدرسه 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  اخذ 
اختالف حل  شورای   20 شعبه  دفتر  مدير   5414 الف  م  شود   می   اتخاذ 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 

اعتباری  مالی  موسسه  خواهان   1140-92 كالسه  پرونده  خصوص  در   23451
تضامنی  محكوميت  بر  مبنی  بر صدور حكم  مبنی  دادخواستی  االئمه       ثامن 
خواندگان و مطالبه سی و سه ميليون ريال بابت صدور چك شماره 17199/18 
به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسی حق الوكاله وكيل  به طرفيت عليرضا 
شمس خوزانی و ابوالقاسم امامی  تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  عصر   3/30 ساعت   93/5/18
از  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
روی  روبه   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت 
 8165756441 پستی  كد   57 پالك   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نيلی  مدرسه 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  اخذ 
اختالف دفتر شعبه 22 حقوقی شورای حل  الف 5415 مدير  م   اتخاذ می شود  

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی  
23461 در خصوص پرونده كالسه 93-120 خواهان رسول مطيعه دادخواستی 
مبنی برمطالبه  به طرفيت محمد نوشادی  تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 

المكان  با توجه به مجهول  مورخ 93/4/29 ساعت 6 عصر تعيين گرديده است 
از  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
روی  روبه   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت 
 8165756441 پستی  كد   57 پالك   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نيلی  مدرسه 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  اخذ 
اختالف دفتر شعبه 20 حقوقی شورای حل  الف 5413 مدير  م   اتخاذ می شود  

 اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی 
23462 در خصوص پرونده كالسه 93-195 خواهان محسن وثوقی  دادخواستی 
مبنی برمطالبه  به طرفيت رسول ترابی   تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
روز شنبه مورخ 93/5/11 ساعت 9 صبح  تعيين گرديده است با توجه به مجهول 

تا خوانده  المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
روبه   – ارباب  اول   – اين شعبه واقع در خيابان سجاد  از وقت رسيدگی به  قبل 
روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا – پالك 57 كد پستی 8165756441 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  اخذ 
 اتخاذ می شود  م الف 5412 مدير دفتر شعبه 12  مجتمع شماره يك شهرستان 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
23462 در خصوص پرونده كالسه 93-195 خواهان يعقوب فروزان  دادخواستی 
وقت  است  نموده  تقديم  نصيری     علی  طرفيت  به  سند  انتقال  به  برالزام  مبنی 
رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/4/25 ساعت 3:30 عصر  تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
– اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا – پالك 57 كد 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 19 مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5409 مدير دفتر شعبه 19  شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
پرونده  شماره    9310460359500024  : خواست  در  23456شماره 
ميگردد  اعالم  921690بدينوسيله  شعبه  بايگانی  شماره   9209980359501651
جالل حاج صادقی با وكالت عباس نقی پور عليه محمود آهنگر زاده فرزند حسين 
اين  به  المكان  غيرمجهول  مال  فروش  بر  داير  فرزند محمود  آهنگرزاده  ميالد  و 
مشتكی  از  كه  است  گرديده  ثبت   16 ب   921690 شماره  به  و  تسليم  بازپرسی 
عنه ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور ميشود 
و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادر سی  كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در 

يكی از روزنامه های كثير االنتشار محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم 
حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود . ضمنا هزينه نشر آگهی از طرف 
دادگستری پرداخت می گردد .م الف 5439 بازپرس شعبه 16 دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان 

ابالغ 
پرونده  شماره    9310460359500026  : خواست  در  23457شماره 
اعالم  920262بدينوسيله  شعبه  بايگانی  شماره   9209980359500260
داير  حسنلو   قره  الهی  اسد  ساسان  عليه  كريم   فرزند  قاسمی  محمد  ميگردد 
 920262 شماره  به  و  تسليم  بازپرسی  اين  به  المكان  مجهول  بركالهبرداری  
آگهی  نشر  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  عنه  مشتكی  از  كه  است  گرديده  ثبت   16 ب 

آئين  قانون   115 ماده  تجويز  با  و  ميشود  حضور  به  دعوت  رسيدگی  جهت 
كثير  های  روزنامه  از  يكی  در  ابالغ  منزله  به  آگهی  اين  كيفری  سی   دادر 
بازپرسی  اين  حضور  عدم  صورت  در  و  درج  نوبت  يك  برای  محلی  االنتشار 
دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزينه  ضمنا   . نمود  خواهد  تصميم  اتخاذ 
انقالب و  عمومی  دادسرای   16 شعبه  بازپرس   5440 الف  .م  گردد  می   پرداخت 

 اصفهان 

ابالغ 
پرونده  شماره    9310460359500025  : خواست  در  23458شماره 
اعالم  921721بدينوسيله  شعبه  بايگانی  شماره   9209980359501682
داير  علی    صفر  فرزند  قلندری  عبداله  عليه  مجتبی   فرزند  ماجد  علی  ميگردد 
بازپرسی  اين  به  المكان  مجهول  حساب   از  برداشت  و  اينترنتی  بركالهبرداری 
تسليم و به شماره 921721ب 16 ثبت گرديده است كه از مشتكی عنه ظرف يك 
ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور ميشود و با تجويز ماده 
اين آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه  115 قانون آئين دادر سی  كيفری 
اين  حضور  عدم  صورت  در  و  درج  نوبت  يك  برای  محلی  االنتشار  كثير  های 
بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود . ضمنا هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری 
انقالب  و  عمومی  دادسرای   16 شعبه  بازپرس   5441 الف  .م  گردد  می   پرداخت 

اصفهان 

ابالغ 
پرونده  شماره    9310460359500023  : خواست  در  23460شماره 
ميگردد  اعالم  930369بدينوسيله  شعبه  بايگانی  شماره   9309980359500365
خيانت  داير  عبدالحميد   فرزند  ماكريان  پيمان  عليه  قهفرخی   فخريان  سعيد 
 16 920977ب  به شماره  و  تسليم  بازپرسی  اين  به  المكان  مجهول  امانت    در 
جهت  آگهی  نشر  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  عنه  مشتكی  از  كه  است  گرديده  ثبت 
دادر  آئين  قانون   115 ماده  تجويز  با  و  ميشود  حضور  به  دعوت  رسيدگی 
االنتشار  كثير  های  روزنامه  از  يكی  در  ابالغ  منزله  به  آگهی  اين  كيفری  سی  
اتخاذ  بازپرسی  اين  حضور  عدم  صورت  در  و  درج  نوبت  يك  برای  محلی 
پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزينه  ضمنا   . نمود  خواهد  تصميم 
انقالب و  عمومی  دادسرای   16 شعبه  بازپرس   5449 الف  .م  گردد   می 

 اصفهان 

ابالغ 
پرونده  شماره   9310100350601503 ابالغيه  شماره   23459
صفری   محراب  خواهان   930130  : بايگانی  شماره   9309980350600118
به  شكريان    اصغر   -2 ساز  چيت  حميد   -1 خواندگان  طرفيت  به  دادخواستی 
اجرای  قانون   147 146و  مواد  موضوع   ( اجرايی  عمليات  به  اعتراض  خواسته  
جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقديم   ) مدنی  احكام 
رسيدگی به شعبه  ششم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به كالسه 9309980350600118 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگی آن 1393/05/15  و ساعت 8 تعيين شده است به علت مجهول 
المكان بودن  خوانده رديف اول  و در خواست وكيل خواهان و به تجويز ماده 
و دستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آئين  قانون   73
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثير االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان 
نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل 
جهت رسيدگی حاضر گردد .  م الف 5448 شعبه ششم دادگاه عمومی  حقوقی 

شهرستان  اصفهان 

اخطار اجرائی

23416 كالسه : 92-1090 به موجب رای شماره 1889 تاريخ 92/11/30 حوزه 
13 شورای حل اختالف اصفهان قطعيت يافته است كه محكوم عليه شهين بهزادی 
شيخ رباط بنشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 8000000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 110000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير 
لغايت زمان اجرای حكم در حق محوم  تاريخ سر رسيد چك 87/1/20  از  تاديه 
له و نيم عشر دولتی  در حق محكوم له عبدالرضا يزدان پناه بنشانی : اصفهان 
قانون اجرا ی احكام  . ماده 34  پناه   امام كوچه شهيد يزدان  آباد خيابان  نجف 
ظرف  است  مكلف  عليه  محكوم   ، شد  ابالغ  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه  همين   :
به  محكوم  پرداخت  برای  ترتيبی  يا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده 
بدهد  يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
مهلت  بايد ظرف   ، نداند  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود  در صورتی  و 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد 
 ، صريحا اعالم نمايد .  م الف 4576 شعبه 13 حقوقی مجتمع مركزی شهرستان 

اصفهان 

اجرائيه 
 : پرونده  شماره   9310420351300093  : اجرائيه  شماره   23441
: 920226  مشخصات محكوم له  بايگانی  شعبه  9209980351300197 شماره 
: مهدی قنبريان علويجه فرزند حيدر نشانی خ امام خمينی  خ شهيدان كاظمی نبش 
كاظمی  نويد   -1  : عليه  پل مشخصات محكوم  زاده سوپر  كاظم  ك شهيد حسن 
فرزند فضل اله نشانی خمينی شهر – اول بلوار دانشجو فجر يكم غربی پ 6 ،2- 
محسن طا هری مقدم مجهول المكان  به موجب درخواست اجرای  حكم مربوط به 
دادنامه 9209970351301200 محكوم  شماره 9310090351300501 و شماره 
عليه محكوم است به متضامنا به پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ سه ميليون و ششصد هزار ريال بابت  هزينه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه  از زمان سر رسيد چك 92/2/22 تا زمان تاديه آن 
در حق محكوم له صادر و حق الجرا اعالم مينمايد . رای صادره غيابی  محكوم 
عليه مكلف است از تاريخ : ابالغ اجرائيه :1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز 
مالی  بدهد.3-  به  پرداخت محكوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتيبی  به موقع  آنرا  مفاد 
معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع 
دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی 
از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد 

ميباشد  مدنی  احكام  اجرای   34 ماده  از  قسمتی  كه  باال  موارد  بر  شد.4-عالوه 
و   79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئين  قانون  و  مدنی  احكام  اجرای  قانون  به 
همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 
 نمائيد. م الف 5024مدير دفتر شعبه سيزدهم  دادگاه عمومي)حقوقي( شهرستان

 اصفهان

ابالغ 
پرونده  شماره   9310100350201815 ابالغيه  شماره    23431
تجديد  خصوص  در   921116 شعبه  بايگانی  شماره    9209980350200984
دادنامه  به  نسبت  وند  ولی  فاطمه  طرفيت  به  طاليی  سعيد  خواهی   نظر 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   93/02/13 مورخه    9309970350200186
شهرستان اصفهان  واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
مجهول  علت  به   304 شماره  اتاق  سوم  طبقه  اصفهان  استان  كل  دادگستری 
المكان بودن تجديد نظر خوانده و در خواست تجديد نظر خوانده و در خواست 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئين  قانون   73 تجويزماده  به  و  خواه  نظر  تجديد 
آگهی  االنتشار  كثير  از جرايد  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  مدنی  امور  در  انقالب  و 
می  شود  تا تجديد نظر خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف ده 
دارند  اعالم نشانی كامل خود  چنانچه پاسخی  دادگاه مراجعه و ضمن  به  روز 
دادگاه  به  همين  وضعيت  با  پرونده  اينصورت  غير  در  نمايند  تحويل  دادگاه  به 
دادگاه عمومی  الف 5026 مدير دفتر شعبه دوم  .  م  ارسال ميگردد   تجديد نظر 

 حقوقی اصفهان 

ابالغ 
اختالف  حل  حقوقی شورای  احكام  اجرای   شعبه سوم  محترم  رياست   23424
موضوع   93/2/27 مورخ  دعوتنامه  به  عطف  احتراما  ادب  و  سالم  با  اصفهان 
پرونده  اجرايی كالسه 2766/92 ش ج 3 موضوع : ارزيابی خط توقيفی خواهان 
طبق  اينجانب  اردكانی   دهستانی  جمال  آقای   : خوانده  ميرغفوريان  مينا  خانم   :
فوق  پرونده  ومطالعه  اجراء  آن  دفتر  به  مراجعه  ضمن  مقرر  وقت  در  دستور 
لحاظ  مورد  كارشناسی  قرار  موضوع  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  و   ، الذكر 
شماره  به  گوشی  بدون  همراه  تلفن  خط  امتياز  توقيف  مورد  در   . گرفت  قرار 
خط  ارزش  شد  انجام  مخابرات  بامركز  كه  تماسی  به  توجه  با   09132524088
تلفن فوق الذكر را به نرخ عادالنه روز در اين مقطع از زمان و با توجه به جميع 
جهات و عوامل موثر در قضيه و تعيين قيمت در شرايط روز برابر با 2280000 
تقديم  را جهت صدور دستور الزم  مراتب  دارم  نظر می  اعالم  و  آورد  بر  ريال 
 می گردد.  م الف 5080 كارشناس رسمی قوه قضائيه شعبه سه دادگاه حقوقی 

اصفهان  

اخطار اجرائی
23470 كالسه : 92-738 به موجب رای شماره 92-1598 تاريخ 92/10/30 حوزه 
قربانعلی  عليه  محكوم  كه  است  يافته  قطعيت  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  المكان  مجهول  بنشانی  علی   قنبر  فرزند  عادليان 
هزينه  بابت  ريال  هزار   ده  و  يكصد  و  خواسته  اصل  بابت  ريال  ميليون  پنجاه 
دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
به  خواهان  حق  در  حكم  اجرای  تاريخ   تا   91/4/12 موصوف  چك  رسيد  سر 
انضمام نيم عشر حق االجرا ء ) پيرو اجرائيه مورخه 93/1/18 محكوم له مليحه 
زارع فرزند محمد بوكالت  1- ساناز طهماسبی و مائده فروغی دهنوی اصفهان 
ميدان فيض خ فيض ج پزشكی قانونی پالك 24  . ماده 34 قانون اجرا ی احكام 
ظرف  است  مكلف  عليه  محكوم   ، شد  ابالغ  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه  همين   :
به  محكوم  پرداخت  برای  ترتيبی  يا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده 
بدهد  يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
مهلت  بايد ظرف   ، نداند  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود  در صورتی  و 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، 
 صريحا اعالم نمايد .  م الف 5431 دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو  شهرستان

 اصفهان 

اخطار اجرائی
23469 كالسه : 93-1754 به موجب رای شماره 10 تاريخ 92/1/11 حوزه 6 
شورای حل اختالف اصفهان قطعيت يافته است كه محكوم عليه امير احسان 
پرداخت  به  است  محكوم  المكان  مجهول  آزاد  شغل  مهدی  فرزند  گرامی 
پرداخت  و   85/3/30 بتاريخ   008443 شماره  چك  بابت  ريال   37200000
404000 ريال به عنوان خسارت دادرسی و نشر آگهی و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك لغايت زمان وصول در حق محكوم له 
همراه با نيم عشر دولتی در حق  محكوم له ابراهيم جعفری فرزند حسنعلی 
شغل كارگر نشانی : اصفهان هفتون كوچه امام زاده كوچه ابوذر پالك 68   
. ماده 34 قانون اجرا ی احكام : همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد ، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا 
ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم نمايد .  م الف 5430 

دفتر شعبه ششم مجتمع شماره يك  شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی
23468 كالسه : 93-1122 به موجب رای شماره 1374 تاريخ 92/9/30 حوزه 
5 شورای حل اختالف اصفهان قطعيت يافته است كه محكوم عليه كيومرث 
علی پور مجهول المكان   محكوم است به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی 
و   53 ايران   55 د   625 انتظامی  شماره  به   206 پژو  خودرو  سند  انتقال  و 
پرداخت مبلغ 108000 ريال هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه 
با احتساب نيم عشر اجرای احكام در حق محكوم له وهاب زمانی بنشانی : 
اصفهان دروازه تهران خ امام خمينی ايستگاه جباری 12 متری نامجو كوچه 
فرشته پ 8    . ماده 34 قانون اجرا ی احكام : همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
كند  معرفی  مالی  يا  بدهد   به  محكوم  پرداخت  برای  ترتيبی  يا  بگذارد  اجرا 
كه  در صورتی  و  باشد  ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  اجرای حكم  كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا 
.  م الف 5428 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره يك  شهرستان  اعالم نمايد 

 اصفهان 

مفاد آراء 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  تكليف  تعيين  قانون  آراء  مفاد   23251
رسمی اداره ثبت بادرود 

مفاد آراء هيات حل اختالف قانون تعيين اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك بادرود كه حسب ماده  يك 
قانون و ماده 13 آيين نامه صادر گرديده است مستند به ماده 3 قانون در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلی آگهی  
می شود تا چنانچه شخص يا اشخاصی نسبت به آراء صادره اعتراضی 
داشته باشنداز تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض  خود را به اداره ثبت اسناد  محل  
وقوع ملك تسليم نمايند و معترض بايد ظرف اين مدت از تسليم اعتراض 
به اداره ثبت محل  مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
اقدامات ثبتی  . بديهی است  و تسليم گواهی مربوط به ثبت محل بنمايد 
منوط به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی كه اعتراض 

در مهلت قانونی واصل نشود و يا معترض گواهی تقديم دادخواست را به 
دادگاه محل ارائه ندهد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد 

و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
آقای   –  93/2/11 مورخ   139360302022000023 شماره  رای   -1
ملی  بشماره  و   35 شناسنامه  به  مصطفی  فرزند  فر  ابراهيمی  عباس 
1239739419 -1/2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه بمساحت 842 
متر مربع بشماره پالك 217 فرعی از 200- اصلی واقع در مزرعه امير 
مالك  از  الواسطه  مع  خريداری  بادرود  ثبتی  حوزه   9 بخش  جزء  آباد 

رسمی آقای حسين آقا بابائی 
آقای   –  93/2/11 مورخ   139360302022000025 شماره  رای   -2
ملی  بشماره  و   -103 شناسنامه  به  فرزند مصطفی  ابراهيمی   عليرضا 
1239527365 -1/2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه بمساحت 842 
متر مربع بشماره پالك 217 فرعی از 200 اصلی واقع در مزرعه امير 
مالك  از  الواسطه  مع  خريداری  بادرود  ثبتی  حوزه   9 بخش  جزء  آباد 

رسمی آقای حسين آقا بابائی 
3- رای شماره 139360302022000027 مورخ 93/2/11 – آقای محمد 
ملی  بشماره  و   -3443 شناسنامه  به  مصطفی  فرزند  ابراهيمی   رضا 
1239198868 -1/2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه بمساحت 842 
متر مربع بشماره پالك 217 فرعی از 200 اصلی واقع در مزرعه امير 
مالك  از  الواسطه  مع  خريداری  بادرود  ثبتی  حوزه   9 بخش  جزء  آباد 

رسمی آقای حسين آقا بابائی 
4- رای شماره 139360302022000029 مورخ 93/2/11 – آقای حسين 
ابراهيمی  فرزند مصطفی به شناسنامه 93- و بشماره ملی 1239754744 
مربع  متر   842 بمساحت  خانه  يكباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/2-
امير آباد جزء  بشماره پالك 217 فرعی از 200 اصلی واقع در مزرعه 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خريداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای 

حسين آقا بابائی 
5- رای شماره 139360302022000031 مورخ 93/2/11 – آقای محسن 

ابراهيمی  فرزند مصطفی به شناسنامه 62- و بشماره ملی 1239894945 
مربع  متر   842 بمساحت  خانه  يكباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/2-
امير آباد جزء  بشماره پالك 217 فرعی از 200 اصلی واقع در مزرعه 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خريداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای 

حسين آقا بابائی 

خانم   –  93/2/18 مورخ   139360302022000038 شماره  رای   -6
ملی  بشماره  و   -3589 شناسنامه  به  عباس  فرزند  فر  ابراهيمی  ندا 
0383732034-  ششدانگ يكباب خانه بمساحت 190/50 متر مربع بشماره 
پالك 218 فرعی از 200 اصلی واقع در امير آباد  بادرود جزء بخش 9 
 حوزه ثبتی بادرود خريداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای جانعلی

 شفيعيان م الف 31
تاريخ انتشار نوبت اول : 1393/3/7 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1393/3/22 

رضا طويلی رئيس ثبت بادرود 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

سزای به قدرت رساندن نا اهالن 
ش��معون از مقرب��ان باهوش و 
 یک��ی از نزدی��کان ی��ک ش��اه 
بی��ن النهرینی ب��ود. روزی به 
همراه پس��رش نزد ش��اه رفت 
و هنگام خروج پیش��انی ش��اه 
را بوس��ید. وقتی آن دو از کاخ 
خ��ارج ش��دند، پس��ر ب��ه پدر 
 اعتراض ک��رد که چرا به ش��اه 
بی احترامی کردی پدر و جای 

این که دست شاه را ببوسی پیشانی اش را بوسیدی؟
 ش��معون پاس��خ داد: زمانی که برای اولین بار به این کاخ آمدم یک 
مربی س��اده بودم، قدرتی نداش��تم، قدم های ش��اه را میبوس��یدم. 
وقتی از ه��وش من با خبر ش��د و اندکی به من قدرت داد، دس��تش 
را بوس��یدم.وقتی مرا از نزدیکان خود کرد، ش��انه هایش را بوسیدم 
و اکنون که از مشاوران اعظم اویم، پیش��انیش را می بوسم؛ اما بدان 
اگر فرصتی یابم این بار س��ر از تنش جدا خواهم ک��رد!.... این اتفاق 
افتاد و آن مش��اور باهوش اما نا اهل با شورش��یان همراه شد و خود 
سر از تن آن ش��اه جدا کرد. پادشاه زمانی که ش��معون می خواست 
 س��ر از تنش جدا کند، یک جمله گفت: حال امروز م��را دارد آن که

 نا اهالن را به قدرت رساند.

 اثبات نادانى 

دو رفیق با یکدیگر مشغول صحبت بودند.
رفیق اول گفت: گمان می کنم تو به هیچ چیز اعتقاد نداشته باشی!

رفیق دوم پرسید: چطور؟ من فقط به آن چه می فهمم معتقد هستم!
رفیق اول گفت: من هم برای همین می گویم.

پند و حکایت

دانشمندان موفق به شناس��ایی قدیمی ترین حجم بزرگ آب 
باستانی جهان شدند.

این آب زیرزمینی دارای شوری باالیی بوده و در بیش از هزار 
متری خلیج Chesapeake واقع شده است.

محققان مدعی اند این انبوه در واقع، بقایای دریای آتالنتیک 
ش��مالی در اوایل عصر کرتاسه اس��ت و احتماال 100 تا 145 

میلیون سال قدمت دارد.
شوری این آب دو برابر شوری آب  دریاهای امروزی است  که 
بخش��ی از این امر به دلیل تاثیر یک دنباله دار یا شهاب سنگ 
عظیم است که حدود 35 میلیون سال پیش خلیج را به وجود 

آورد.
به گفته وارد سانفورد، محقق سازمان زمین شناسی آمریکا و 
رهبر ارشد این مطالعه، شواهد پیش��ین از دما و سطح شوری 
اقیانوس های این ناحیه ژئولوژیکی به طور غیرمس��تقیم و از 
انواع متعدد شواهد موجود در هسته های بستر عمیق اقیانوسی 

تخمین زده می شد.

وی در این باره می گوید: اما مطالعه ما آب ش��ور باس��تانی را 
شناسایی می کند که در بستر ژئولوژیک خود مانده و ما را قادر 

ساخته تخمین مستقیمی از قدمت و شوری آن ارایه دهیم.
خلیج مزبور که بزرگ ترین دهانه برخوردی در ایاالت متحده 
به شمار می آید، یکی از معدود دهانه های برخوردی اقیانوسی 

است که تاکنون در سراسر جهان مستند شده است.

حدود 35 میلیون سال پیش، یک صخره عظیم یا توده ای 
از یخ که در خالل فضا حرکت می ک��رد، روزنه ای با عرض 
56 مایل را در بس��تر عمیق اقیان��وس و در نزدیکی آنچه 
 ام��روزه خلی��ج Chesapeake نامیده می ش��ود، ایجاد 

کرد.
نیروی این برخ��ورد مقادیر بزرگی از پس��ماند را به درون 
جو گسیل داشت و س��ونامی های عظیمی را خلق کرد که 
احتماال تا کوه های Blue Ridge واقع در 110 مایلی این 

رویداد بسط یافتند.
جرالد بالز یکی از دانشمندان سازمان زمین شناسی آمریکا 
نیز اظهار داش��ت: ما از مش��اهدات قبلی می دانستیم که آب 
زیرزمینی عمیق در معدود ناحیه های واقع در دشت ساحلی 
آتالنتیک و در اطراف این خلیج وجود دارند که دارای شوری 

باالتری نسبت به آب دریا هستند.
وی در ادامه افزود: این مطالعه درک ما را از بافت ژئولوژیک این 

ناحیه و هیدرولوژی آن ارتقا داده است.

کشف قدیمى ترین آب باستانى جهان 

ش��ارژ  ایس��تگاه های 
خورش��یدی در سراسر 
ش��هر نیوی��ورک نصب 
ش��ده اس��ت و از م��اه 
س��پتامبر مورد استفاده 
قرار می گیرد. در آمریکا 
ایستگاه های خورشیدی 
ب��رای امکانات ش��هری 
ساخته ش��ده است که 
کاربر قادر به شارژ گوش��ی  همراه، تبلت یا هر ابزار دیگر که در 
 AT&T خیابان به همراه دارد، است؛ این ابتکار توسط اپراتور
امکان پذیر شده اس��ت. در حال حاضر 45 ایستگاه شارژ تلفن 
همراه در سراسر ش��هر نیویورک در اماکن عمومی نصب شده 
که محکم و مقاوم در برابر آب و هوا هس��تند.کافی است کاربر 
دستگاه مورد نظر را وصل کند و منتظر بماند تا شارژ تمام شود.

افسران پلیس به زودی 
به ابزار قدرتمند جدیدی 
برای شناسایی رانندگان 
مست مجهز خواهند شد. 
نوعی سامانه لیزرمحور 
جدید ابداع شده که بخار 
الکل درون یک خودروی 
 متح��رک را شناس��ایی 
می کند. سیستم ابداعی 
با شناس��ایی تغییرات ریز در پرتو لیزر به هنگام عبور این پرتو 
از خالل بخار عمل می کند و قادر به کش��ف الکل با تراکم های 
پایین تر از 0/1 درصد است. هم اکنون محققان نشان داده اند 
چگونه یک ابزار لیزری را می توان برای شناس��ایی رانندگان 
مس��ت و کمک به کاهش تعداد تصادف هایی ب��ه کار برد که 

تحت تاثیر مشروبات الکلی رخ می دهد.

مبتکران لباس ش��نایی 
تولید ک��رده اند که ضد 
و خی��س اس��ت   آب 

ش��ود.   نم��ی 
فرانکی ش��او،طراح این 
لباس شنا، آن را از مواد 
آب گریز س��اخته است.

ظاه��ر این لباس ش��نا 
کامال معمولی است، اما  
آب را از خود دور می کند. شاو گفت: معموال شناگران هر وقت 
که از آب بیرون می آیند به دلیل خیس ش��دن لباس ش��نا و 
احتمال خیس شدن بقیه لباس ها ، مجبورند لباس شنای خود 
را تعویض کنند. آنها از فناوری نانومواد آب گریز پلی اس��تری 
 اس��تفاده کردند. این فناوری ب��ا اتصال میلیارده��ا نانوذره به 

تک الیاف ها در سطح میکروسکوپی کار می کند.

ایستگاه های شارژ 
خورشيدی شهری

شناسایى رانندگان مست از 
بيست متری با شليک ليزر

 بدون خيس شدن
 شنا کنيد

تب، سرفه، کیپ شدن بینی، عفونت ادراری، روماتیسم، 
نیش حشرات و غیره؛  اکالیپتوس درمان طبیعی برای همه  

این مشکالت محسوب می شود.
اکالیپتوس درخت بومی استرالیا است. جالب است بدانید 
که ریشه  این درخت سه برابر وزن خود، آب جذب می کند. 
جوش��انده  این گیاه، بخور، روغن و برگ های آن معجزه 

می کنند.
اکاليپتوس برای تسکين درد مفاصل

یک ش��اعر فرانس��وی می گوی��د اگر مراق��ب چرخ های 
دوچرخه تان باشید، زنگ نمی زنند. مفاصل ما هم همین 
طور هس��تند. حتما ش��ما هم در اطرافیانت��ان خانم ها و 
حتی آقایان زیادی را می بینید که از درد مفاصل شکایت 
می کنند. بعد از گذشت زمان دردهایی در مفاصل ایجاد 
می شود که از ساییدگی و فرس��ودگی غضروف ها ناشی 
می شود. معروف ترین این مشکالت هم آرتروز است. برای 
مقابله با دردهای مفاص��ل می توانید از روغن اکالیپتوس 
لیمویی استفاده کنید. به خاطر این که این گیاه خاصیت 

ضد التهابی و ُمسکنی دارد.
روش استفاده: دو قطره روغن اکالیپتوس لیمویی را در چند 
قطره روغن گیاهی مانند روغن بادام حل کنید هر روز دو 

تا سه مرتبه مفاصل دردناک را ماساژ دهید.
اکاليپتوس برای پایين آوردن تب موثر است و 

بدن را از ضعف نجات مى دهد.
10 تا 15 قطره روغن گیاهی اکالیپتوس را در صابون مایع 
یا پودر شیر ریخته و آن را داخل وان حمام بریزید. به مدت 
3 تا 4 روز، روزانه یک مرتبه با این آب حمام کنید. یا این 
که 10 قطره روغن گیاهی اکالیپتوس را در آب بریزید و هر 

روز دو مرتبه پاشویه کنید.
 توجه توجه:

همان طور که گفته شد استفاده از روغن ها و عصاره های 
گیاهی که با نام افش��ره ی خوراکی هم شناخته می شوند 
برای زنان باردار، شیر ده و همچنین کودکان زیر سه سال 
مورد منع مص��رف دارد. این روغن های گیاه��ی را باید با 
احتیاط مصرف کرد. در موقع استفاده باید به مقداری که 
گفته شد، اکتفا شود. مصرف زیاد هر نوع داروی گیاهی هم 
ممکن است باعث مسمومیت و عوارض جانبی شود. زمانی 
که از این روغن ها برای ماس��اژ اس��تفاده می کنید، حتما 

دست هایتان را با دقت تمام شست و شو دهید. 

آیين اختتاميه جشنواره گل
 و گالب در شهر کامو و چوگان

هم زمان با بیست و سوم خرداد ماه و عید نیمه شعبان، آیین اختتامیه 
جشنواره هاي گل و گالب شهرستان کاشان در شهر کامو و چوگان از 

توابع بخش قمصر برگزار مي شود.
غالمرضا باباییان اف��زود: یک��ي از ویژگي هاي منحصر ب��ه فرد این 
منطقه اقلیم متفاوت آن اس��ت که ایام گل چیني و گالب گیري را از 
اردیبهش��ت ماه تا پایان خرداد ماه با خود دارد و شهر کامو و چوگان 
که از مناطق سردسیر منطقه کاش��ان است، آخرین منطقه برداشت 
گل محمدي اس��ت که آیین اختتامیه جش��نواره گل و گالب در آن 

برگزار مي شود. 
وی به وجود 50 کارگاه گالب گیري س��نتي و دو کارخانه صنعتي و 

تولید ساالنه بیش از ۲ میلیون لیتر گالب در این شهر اشاره کرد.
 ش��هردار کامو و چوگان، هدف از جشنواره هاي گل و گالب در نقاط 
گل خیز شهرستان کاشان را فرصت ارزشمندي براي معرفي هرچه 
 بهتر و بیشتر این سرزمین برش��مرد و افزود: در این جشنواره تالش 
می شود عالوه بر تقدیر از  تالش کش��اورزان، گلکاران و گالبگیران، 
جاذبه هاي موجود منطقه برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران معرفی 
شود. وی با اشاره به تازه تاسیس بودن این شهر گفت: حفظ اصالت باغ 
شهري بودن این منطقه و جاذبه هاي طبیعي و شگفت انگیز آن، باعث 
شد مسیر رشد و توسعه شهر با بهره گیري از همه اندیشمندان به ویژه 
سرمایه هاي انساني شهر کامو و چوگان دنبال شود تا جایگاه توسعه 

یافتگي خود را به عنوان شهري سالم در منطقه و ایران نشان دهد.  

جشن »ميالد گل نرگس «
به مناسبت میالد امام زمان)عج( مراسم جشنی با عنوان »گل نرگس« 
در محل کتابخانه اختصاصی کودک 1، وابس��ته به سازمان فرهنگی 

تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود.
رییس کتابخانه اختصاصی کودک 1 با بیان این مطلب گفت: این برنامه 
ویژه اعضای کتابخانه با بخش های متنوع شامل اجرای نمایش، مسابقه، 
شعرخوانی و ... اجرا می شود. شکری اظهار کرد: جشن گل نرگس امروز  
ساعت ۹:30 صبح در محل کتابخانه واقع در خیابان مسجد سید، کوچه 

مسجد علیقلی آقا، بعد از بازارچه برگزار می شود.

اصفهان توانایى جذب 8 ميليون 
گردشگر خارجى را دارد

رییس مجلس س��نگاپور با بیان این که س��نگاپور با 5/3 میلیون نفر 
جمعیت س��االنه پذیرای حدود 8 میلیون گردش��گر است، گفت: اگر 
برنامه ریزی مناسب صورت گیرد، اصفهان هم می تواند چنین موقعیتی 

پیدا کند.
حلیمه یعق��وب در دی��دار با اس��تاندار اصفه��ان ضم��ن قدردانی از 
مهمان نوازی اظهار کرد: بسیار خرسندم که به این شهر زیبا با بناهای 
تاریخی مثال زدنی سفر کرده ام. وی به رابطه  40 ساله ایران و سنگاپور 
اشاره کرد و افزود: این دو کش��ور روابط گرم و نزدیکی در طول سالیان 
متمادی با هم داش��ته اند. رییس مجلس س��نگاپور تاکید کرد: کشور 
س��نگاپور خواهان افزایش مراودات خود عالوه بر مباحث سیاسی در 

گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف با کشور ایران است.

استاندار اصفهان با تاکید بر این که باید در کشور یک بسیج عمومي 
در رابطه با برگ��زاري اجالس میراث فرهنگي ناملموس ش��کل 
بگیرد،گفت: الزم است این اجالس با آبرو و در شان فرهنگ مردم 
ایران و اصفهان برگزار شود، لذا همه مس��ؤولین استان و کشور 
باید به کمک شهرداري و اجرا کنندگان این اجالس بیایند تا این 

اجالس در شان مردم و در حد یک کشور اسالمي برگزار شود.
 دکتر رسول زرگر پور در دومین نشست شوراي راهبردي اجالس 
و جشنواره بین المللي میراث فرهنگي ناملموس در اصفهان اظهار 
داش��ت: برگزاري اجالس میراث فرهنگ��ي ناملموس از اهمیت 
باالیي برخوردار است؛ به طوري که معموال براي برگزاري چنین 
اجالس هایي، 3 تا 4 سال برنامه ریزي انجام مي شود تا اجالس با 

آبرو و در حد یک اجالس بین المللي برگزار شود. 
آوردن اجالس ميراث فرهنگي ناملموس به اصفهان 

توسط شهرداري، اقدام بسيار مهمي است
وي افزود: این که یک کشور بتواند نظر بقیه کشورها را جلب کند 
تا اجالس در آن کشور برگزار شود، کار بسیار مهمي است و تیمی 
 قوي مي خواهد ت��ا عالوه بر کارهاي فرهنگ��ي و روابط عمومي،

 ارایه هاي خوبي هم داشته باشد. لذا برگزاري این اجالس و آوردن 
آن به اصفهان توسط شهرداري اقدام بسیار مهمي است. استاندار 
اصفهان عنوان کرد: برگزاري این گونه اجالس ها استانداردها و 
فرهنگ خود را دارد و نمي توان در استانداردها و فرهنگ هاي آن 
دس��ت برد. لذا برنامه هاي اجالس میراث فرهنگي ناملموس در 
اصفهان باید در حد استاندارها و فرهنگ هاي این گونه اجالس ها 
برگزار شود. دکتر زرگرپور بیان داشت: شرکت 50 کشور خارجي 

 در این اجالس کار بسیار مهمي است. زیرا معموال در اجالس هاي
 بین المللي بین 15 تا ۲0 کشور ش��رکت مي کنند، ولي باتوجه 
 به این که اجالس هایي که از س��وي س��ازمان یونس��کو برگزار 
 مي ش��ود، به دلی��ل توجه به مقول��ه هایي همچ��ون فرهنگ و

 س��نت ه��ا داراي نش��اط و جاذب��ه های��ي ق��وي اس��ت و 
معم��وال کش��ورها ب��راي ش��رکت در ای��ن گونه اج��الس ها 
راغب تر هس��تند، بس��یار مهم اس��ت کس��اني که در برگزاري 
ای��ن اج��الس نق��ش دارن��د، بتوانن��د اس��تانداردهاي ای��ن 
 اج��الس را رعای��ت نمایند ک��ه البت��ه ای��ن مه��م مغایرتي با 

خالقیت ها ندارد. 
اجالس ميراث فرهنگي ناملموس ش�اید مهم ترین 
رویداد فرهنگي ایران در چندس�ال گذشته و چند سال 

آینده باشد 
وي با بیان این که در اجالس میراث فرهنگي ناملموس در اصفهان 
بیش از یک هزار نفر شرکت مي کنند که 800 نفر آن ها خارجي 
هستند گفت: تصور مي کنم اجالس میراث فرهنگي ناملموس 
شاید مهم ترین رویداد فرهنگي ایران در چندسال گذشته و چند 
سال آینده باش��د. لذا اثرگذاري آن در خارج از کشور بسیار زیاد 
است به طوري که سایت ها و خبرگزاري هاي فرهنگي خارج از 
کشور از یک ماه قبل از برگزاري اجالس تا یک ماه بعد از برگزاري 

در رابطه با آن صحبت خواهند کرد. 
اجالس مي�راث فرهنگ�ي ناملموس تنه�ا اجالس 
اصفهان نيست بلکه اجالس جمهوري اسالمي ایران است

استاندار اصفهان تصریح کرد: اجالس میراث فرهنگي ناملموس 

تنها اجالس اصفهان نیس��ت، بلکه اجالس جمهوري اس��المي 
ایران است و الزم است از همه پتانسیل هاي کشور براي برگزاري 
درست و آبرومند آن استفاده شود. وي افزود: ما کشوري هستیم 
فرهنگي و انقالبي که اصل انقالب ما بر فرهنگ و تمدن اس��ت و 
این مهم باید در این اجالس بروز یابد. لذا درست برگزار شدن این 
اجالس بسیار مهم است.  استاندار اصفهان با بیان این که میهمانان 
شرکت کننده در این اجالس انتظارات زیادي دارند، تاکید کرد: 
الزم است در کشور یک بس��یج عمومي در رابطه با برگزاري این 
اجالس اتفاق بیفتد تا این اجالس با آبرو و در شان فرهنگ مردم 
ایران و اصفهان برگزار ش��ود. زیرا خیلي ها م��ي خواهند بدانند 
فرهنگ اس��المي که درباره آن صحبت مي ش��ود، چیست و در 
کجاست. لذا همه مسؤوالن استان و کشور باید به کمک شهرداري 
و اجرا کنندگان این اجالس بیایند تا این اجالس در شان مردم و 

در حد یک کشور اسالمي برگزار شود. 
این اجالس محل رفع و حل مناقشات نيست

دکتر زرگر پور با تاکید بر این که مطرح کردن مسایلي همچون 
خلیج فارس در این اجالس الزم نیس��ت، گفت: این اجالس ها 
محل رفع و حل مناقشات نیست و هر موضوعي که مناقشه دارد 
باید از این اجالس حذف ش��ود. زیرا این اجالس بر اش��تراکات 
تکیه دارد و مس��ایلي همچون خلیج فارس بای��د در محل خود 
و در جاي دیگري مطرح ش��ود. ل��ذا با مطرح ک��ردن این گونه 
 مباحث، ابهت اجالس از دس��ت مي رود.  وي ادامه داد: اگر تنوع

 برنامه هاي اجالس زیاد باشد، اجالس موفق نخواهد بود و نباید 
هرچه برنامه داری��م در این اجالس بیاوری��م. زیرا مخاطب گیج 
مي شود. لذا باید 4 برنامه محوري انتخاب ش��ود و بر اساس آن 
حرکت کرد. شاید بسیاري از برنامه ها براي ما خیلي مهم و جاذب 
 باشد، ولي براي آنها نباشد. پس باید سطح اجالس را بسنجیم و 
برنامه ها را بر اس��اس اس��تانداردهاي اجالس مدیریت نماییم. 
استاندار اصفهان اذعان داشت: در اجالس هایي که یونسکو برگزار 
مي کند، معموال همه کشورهاي شرکت کننده هنرهاي کشور 
خود همچون موس��یقي و صنایع دس��تي را به همراه مي آورند 
 که یک بازار مکاره هنري اس��ت و باید فضاي الزم براي برگزاري 
مراس��م آنها و غرفه هایي جهت عرضه صنایع دس��تي فراهم و 

امکانات الزم به این منظور پیش بیني شود. 
مقوله زنان در اجالس هاي بين الملل�ي  در رده اول 

قرار دارد
 دکت��ر زرگر پ��ور اظهار داش��ت: مقول��ه زنان در اج��الس هاي

 بین المللي رده اول را دارد و مناسب ترین کشوري که مي تواند به 
این مقوله در این اجالس بپردازد، جمهوري اسالمي ایران است. 
وي بیان داشت: باید از فرصت باقي مانده استفاده نماییم. زیرا به 
غیر از تبعات معنوي این اجالس، تبعات مادي آن هم مهم است. 

 در این کنسرت با پيتزا 
از شما پذیرایى مى شود!

تا به حال به یک کنس��رت پیتزایی رفته ای��د که در آن با 
پیتزا از ش��ما پذیرایی کنند؛ خواننده کنس��رت فقط از 
پیتزا بخواند و حتی یکی از س��ازهای روی صحنه جعبه 
پیتزا باشد؟»پیتزا اندرگراند« اس��م یک گروه موسیقی 
 اس��ت که در زمینه راک کمدی و در نیوی��ورک فعالیت 

می کند.
 سرپرس��ت این گروه مکالی کالکین همان س��تاره فیلم 
»تنها در خانه« اس��ت که ب��ا کار ک��ردن روی ترانه های 
معروف، بازسازی و مرتبط کردن ترانه ها به پیتزا قطعاتی 

را برای مخاطبانشان اجرا می کنند. 
مت کلبورن گیتاریس��ت گروه است و آوس��تین کیلهام 
دایره زنگی می نوازد و ش��اید جالب باشد که بدانید یکی 
 از اعضای گروه یعنی دینه والمر با جعبه پیتزا هنرنمایی

 می کند.
اعضای این گروه در کنسرت هایش��ان با پیت��زا از مردم 
پذیرای��ی می کنند و این موضوع مورد توجه بس��یاری از 

مخاطبان این گروه موسیقی است. 
البته بد نیست بدانید که اعضای این گروه چندباری هم 
روی صحنه توس��ط مخاطبان به دلیل نارضایتی از اجرا 

»هو« شدند.
خیلی ها معتقدند، اجرای این گروه بس��یار هیجان انگیز 
اس��ت و خیلی های دیگر را هم صرفا پذیرایی پیتزایی به 

کنسرت های این گروه می کشاند. 
دینه والمر درباره این که چگونه اشعارشان را با مضمون 
پیتزا اجرا می کنند، توضیح داده است: »طولی نمی کشد 
که ش��ما هم می توانید، همه کلمه ها را با پنیر و یک تکه 

پیتزا جا به جا کنید.«

رونمایى از کليپ های 
تلویزیون برای جام جهانى

مرکز موس��یقی و س��رود صداوس��یما برای هم آوایی با 
جام جهانی از هفت قطعه نماهنگ و 40 قطعه موسیقی 

بی کالم و باکالم رونمایی می کند.
امیر تاجی��ک ، احس��ان خواجه امیری ، مجید س��یادت ، 
گروه کر مرکز موس��یقی، محس��ن میرزازاده و س��اجد 
ناهیدی از جمله هنرمندانی هستند که در هم آوا با جام 
 جهانی هنرنمایی و در س��اخت این نماهنگ ها همکاری

 کرده اند.
بر اساس این گزارش، از 40 موس��یقی ورزشی با کالم و 
بی کالم نیز رونمایی خواهد ش��د. این قطعات موسیقی 
و نماهنگ ها قرار اس��ت در اختیار ش��بکه های مختلف 
س��یما و صدا قرار بگیرد که ب��ا توجه به این که ش��بکه 
سه و ش��بکه ورزش بیشترین س��هم از پخش مسابقات 
 را به خود اختص��اص داده اند، ای��ن نماهنگ ها را پخش 

خواهند کرد.

شرکت 50 کشور خارجی در اجالس ميراث فرهنگي ناملموس
استاندار اصفهان در دومين نشست شوراي راهبردي اجالس بين المللي ميراث فرهنگي ناملموس:
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