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ش�رکت آب منطق�ه ای اصفه�ان در نظ�ر دارد انج�ام خدم�ات انتظام�ی ، حفاظ�ت فیزیک�ی و مراقب�ت  از ادارات و تاسیس�ات تابع�ه ی خ�ود را 
از طری�ق مناقصه ی�ک مرحل�ه ای عمومی به واجدین ش�رایط تائید  صاحیت ش�ده توس�ط نی�روی انتظام�ی جمهوری اس�امی ایران و س�ایر مراجع ذیص�اح واگذار 
نماید . ل�ذا از کلی�ه  مناقصه گران واجد ش�رایط تقاضا می ش�ود حداکث�ر ظرف م�دت ده روز از تاریخ انتش�ار نوب�ت دوم آگهی ، ضمن اعام آمادگی نس�بت به ارس�ال 
 س�وابق و خاص�ه اطاع�ات خ�ود ب�ه دفت�ر ام�ور بازرگان�ی ش�رکت اق�دام نماین�د. لطف�ا جه�ت دریاف�ت اطاع�ات بیش�تر ب�ه وب س�ایت ش�رکت به نش�انی

 http://www.esrw.ir قسمت مناقصه های امور بازرگانی مراجعه فرمایید. 
1( مبلغ برآورد خدمات بیست و دو میلیارد و دویست میلیون ریال می باشد . 2(مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه هفتصد  میلیون ریال می باشد . 3( نوع تضمین مطابق آیین نامه 

تضمین معامات دولتی خواهد بود . 
نشانی : اصفهان ، پل خواجو ، بلوار آئینه خانه ، شرکت آب منطقه ای اصفهان                                                                        امور بازرگانی  تلفن 36631490 

فراخوان مناقصه ی یک مرحله ای عمومی 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  اصفهان 

م الف 8340

نوبت دوم

36250732-3
3625583

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود 

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

  مناقصه جذب سرمایه گذار 
شماره مناقصه 93-2-166

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی يک مرحله ای ، عمليات يكپارچه تامين منابع مالی و اجرای شبكه های فرعی جمع آوری 
فاضالب و نصب انشعابات خانگی مربوطه به همراه وصول در آمد های حاصل از آن در قسمتی از شهر تيران در شهرستان تيران و كرون استان اصفهان را به پيمانكار 

سرمايه گذار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد . 
شرح مختصری از پروژه:

دوره احداثبرآوردحدودی طرح )ريال ( حجم عمليات محل اجرارديف

عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری فاضالب و نصب انشعابات 1
12 ماه 53Km127/000/000/000خانگی مربوطه به همراه وصول در آمدهای حاصل از آن در قسمتی از شهر تیران 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 مورخ 1393/5/4 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 مورخ  1393/5/5 

دريافت اسناد :اسناد مر بوطه را از امور قرار دادهای شركت آب و فاضالب استان اصفهان به نشانی : اصفهان - خيابان هزار جريب - خيابان مردآويج - 
خيابان جابر - شركت آب و فاضالب استان اصفهان از 93/4/21 تا 93/5/1 با هماهنگی قبلی تهيه فرماييد.  

www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.GETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن : ) داخلی 338ويا 335(- 031-36680030

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری 
شاهین شهر

آگهي مزایده عمومي
نوبت اول

 چاپ اول

سازمان رفاهی تفريحی شهرداری  شاهين شهر به استناد مصوبه شماره 3599/ش مورخ  1392/12/1 
، ش�ورای محترم اس�المی ش�هر در نظر دارد اجازه بهره ب�رداری ازيک دس�تگاه تلويزيون ش�هری  
وتابلو پشت آن واقع در ش�اهين شهر- سه راه فردوس�ی را به مدت 2 س�ال  واگذار نمايد . متقاضيان 
می بايس�تی تا روز يک  ش�نبه مورخ 1393/4/29 برای دريافت اس�ناد مزايده به امور ق�رار دادهای 
س�ازمان  واقع در ش�اهين ش�هر - خيابان ش�هيد مطهری ) به�داری ( - فرعی 2- س�ازمان رفاهی 
 www.refahi.shaahinshahr.com تفريحی ش�هرداری  ش�اهين ش�هر  يا به س�ايت س�ازمان به آدرس
 و برای تحويل اس�ناد مزاي�ده ت�ا روز دوش�نبه م�ورخ 1393/4/30 به دبي�ر خانه س�ازمان مراجعه

 نمايند.
سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهاد ها مختار است .

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

چاپ دوم 

3
3

یک فرصت استثنایی برای اسقاط خودروهای فرسوده مدل 1349 تا 1382

شرکت رفاه سازان با مجوز رسمی ستاد تبصره 13 دولت جمهوری اسالمی ایران

تحویل خودرو درب منزل و پرداخت وجه نقد
سواری: 2/750/000 تومان- وانت نیسان: 3/200/000 تومان

وانت پیکان: 2/200/000 تومان
تلفن های تماس در سراسر استان:

37771796-32676287-32676283

وام خرید خودرو 15 میلیون تومان شد
آداب و رسوم 
چهارمحالی ها در 
ماه مبارک رمضان

 در برخی بانک ها؛ با سود 28 درصد
ثبت نام طرح اکرام ايتام 

در پايگاه های کمیته امداد  3
افزايش قیمت بلیت قطار 

بعد از سفرهای تابستانی حقیقی و پوالدی در جمع صد 46
بازيکن بر تر جام جهانی

زندانیان در شب های قدر و عید 
فطربه مرخصی می روند 

تأمین کسری معلمان دوره 
ابتدایی اصفهان تا مهرماه

گودبرداری های غیر اصولی 
شهر را تهدید می کند 

برگزاري تور زیارتي 
امامزادگان در استان

سانسورچی ها بدانند دل مردم 
همیشه با حقیقت است

ود 
ه ر

ند
زاي

س :
عک

حفر 50 حلقه چاه اضطراری برای 
رفع کمبود آب شرب 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در سال جاری به 
منظور تأمین آب شرب مشترکان اصفهانی که حدود ۱۴ مترمکعب در 
ثانیه است ۱۱2 محل برای حفر چاه های بحران نقطه یابی شده و 50 
چاه نیز حفر شده است.هاشم امینی اظهار داشت: مجوز حفر ۷۶ حلقه 

چاه صادر شده که از این تعداد حفاری 50 حلقه چاه به اتمام رسیده..

امیرالمومنین )ع( در شب بیست و یکم ماه رمضان، س��ال چهلم هجری از دنیا رفت ؛ و سبب شهادتش آن بود که ابن 
ملجم لعنه اهلل در مسجد کوفه ؛ هنگام سپیده صبح شب جمعه نوزدهم ماه رمضان با شمشیر زهر آلوده بر سر آن حضرت 

زد ، و او روز نوزدهم و بیستم و حدود یک ثلث از شب بیست و یکم را به همان حال بود و سپس شهیداً از دنیا رفت.. 4

مبارکه پایلوت سنجش آالیندگی 
صنعتی در کشور

 ابتکار : بايد آاليندگی صنايع اصفهان به حد استاندارد برسد

      ناله کن ای دل به عزای علی )ع(
نماینده مردم مبارکه در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: با 
دستور ویژه ابتکار شهرستان مبارکه به عنوان پایلوت و پایگاه 
الگوی پای��ش و س��نجش آالیندگی های صنعتی و زیس��ت  

محیطی کشور تعیین شد.
علی ایرانپور از برگزاری نشس��ت هم اندیش��ی ویژه پیرامون 
مشکالت زیس��ت  محیطی و آالیندگی صنایع در مبارکه که 
در محل سازمان محیط  زیست کشور تشکیل شد، خبر داد و 

اظهار کرد: این جلس��ه با پیگیری نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و مسووالن مبارکه و با حضور معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان محیط  زیست کشور، قائم مقام وی، مشاور عالی 
سازمان محیط  زیس��ت و نیز مدیرکل سازمان محیط  زیست 
استان اصفهان و هیات همراه و با شرکت مسووالن و مدیران 
شهرس��تان مبارکه و نماینده شهرس��تان در مجلس شورای 

اسالمی تشکیل شد. وی افزود: در هم اندیشی مفصلی...

3

4

4

3

2

3

4

5

2

راه اندازی مرکز نگهداری 
زنان در اصفهان

سعید صادقی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان که به تازگی 
به این سمت منصوب ش��ده در جمع خبرنگاران، مددجویان 
بهزیستی را ش��هروندانی دارای کرامت و با ویژگی های خاص 
معرفی ک��رد و اف��زود: در حال حاضر دید س��نتی نس��بت به 
مددجویان بهزیستی تغییر یافته اس��ت و از ظرفیت های این 

افراد در تمام تصمیم گیری ها...

3



اخبار کوتاهيادداشت

توجه به افراد نیازمند از افتخارات 
نظام اسالمی است

فرماندار نایین گفت: توجه به نیازمندان و اقشار جامعه هدف 
بهزیستی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی به شمار 
 می آید.» س��هراب مظف��ر نجفی« در ضیاف��ت مهر کودکان

 بی سرپرست در مرکز آیت اهلل نایینی بهزیستی نایین افزود: 
 دولت اعتبارات��ی را برای رفاه، آم��وزش و تامین زندگی افراد

 بی سرپرست و بدسرپرست در نظر می گیرد.فرماندار نایین با 
بیان اینکه وظیفه همگان است که با حضور در این گونه مراکز 
از نزدیک مسایل و مشکالت را لمس و مشاهده کنند، اظهار 
کرد: حضور مس��ووالن نش��انگر توجه و اهمیت به سرنوشت 
افراد حاض��ر در ای��ن مراکز اس��ت.در این برنامه ک��ه فرهاد 
شهریاری رییس بهزیس��تی نایین، شهردار و هیات امنا مرکز 
 نیز حضور داشتند، فرماندار از قسمت های مختلف این مرکز

 بازدید کرد.

مساله فلسطین بايد در رأس 
نگرانی های عالم اسالم باشد

رییس مجلس با بیان اینکه کشورهای مسلمان باید اختالفات 
ناچیز، ک��م ارزش و جزیی خ��ود را کنار گذاش��ته و فراموش 
کنند، گفت:  کشورهای اسالمی باید به نگرانی هایی که کلیت 
عالم اس��الم را تهدید می کند، بپردازند که در رأس آن مساله 

فلسطین است.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در جمع سفرای 
کشورهای اس��المی با ابراز تأس��ف از اینکه در روزهای اخیر 
ش��اهد رخدادهای تلخی در جهان اسالم هستیم، به موضوع 
غزه و فلس��طین اش��اره کرد و اظهار داش��ت: امروز جهانیان 
ش��اهد رفتار خشن و وحش��یانه رژیم صهیونیستی نسبت به 
مردم مظلوم فلسطین هس��تند که امری بی س��ابقه نیست.

وی با بیان اینکه پشت صحنه این حوادث، کشورهای بزرگ 
قرار دارند که با رژیم صهیونیستی همکاری می کنند، افزود: 
متأس��فانه برخی کش��ورهای منطقه نیز با س��کوت خود به 
 ادامه این رفتار خش��ن و دور از انس��انیت رژیم صهیونیستی

 کمک می کنند.

مذاکره با آمريکا فقط هسته ای است
وزیر امور خارجه ایران بعد از دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا 
با بیان اینکه متن توافق تا چند روز آینده آماده می شود ،گفت: 
برنامه هسته ای ایران کامال صلح آمیز اس��ت. وی تاکید کرد: 
ایران این آمادگی را دارد که نگران��ی های طرف مقابل را رفع 
کند.محمدجواد ظری��ف گفت: برنامه هس��ته ای ایران کامال 
صلح آمیز است و آماده ایم نگرانی ها را رفع کنیم.ظریف درباره 
 میزان 190 هزار س��و که مد نظر مقام معظم رهبری اس��ت و

 تصمیم گیری در این مورد گفت: ضروری است که یک تصمیم 
سیاسی جدی گرفته شود و از سوی مقام معظم رهبری نشان 
دهنده یک تصمیم سیاس��ی صلح آمیز از ابتدای برنامه غنی 

سازی ایران است.
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نماینده جنبش مقاومت اس��المی حماس در ایران گفت: هر طرح��ی که برآورنده 2
خواس��ته های مرم غزه نباش��د را رد می کنیم و حمالت خود را ادامه خواهیم داد تا 

صهیونیست ها را وادار کنیم به خواسته های ما تن دهند.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی و جمعی از خبرنگاران، 
روزنامه نگاران، نویسندگان، مدیران مسوول روزنامه ها، 
خبرگزاری ها و سایت های خبری و نیز گروهی از فعاالن 
در عرصه های مجازی، س��ینماگران و مستندس��ازان با 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دیدار و گفت وگو کردند.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در این دیدار 
 ضمن تش��کر از حس��ن ظن و زحماتی که خبرنگاران و 
روزنامه نگاران در س��ال های اخیر ب��رای حفظ اصالت 
انقالب و حمایت از دل س��وزان نظام کش��یدند، گفت: 
آزادی بیان، آزادی اظهار نظر و جلوگیری از سانس��ور و 
تهدید، حق هر انسان و از مصّرحات اسالم و قانون اساسی 
است و همه در این موضوع اشتراک نظر دارند. در عمل 
است که معتقدین واقعی از ظاهرسازان جدا می شوند.

وی با قرائت آیه »فبّشر عبادی الذین یستمعون القول و 
یتبعون احسنه«، به تشریح و تفسیر آن پرداخت و گفت: 

بستن گوش و چشم مردم در مقابل حقایق، یعنی بستن 
در سعادت به روی انس��ان ها و هر کسی این کار را با هر 
هدف و توجیهی انجام دهد، به اسالم، انقالب اسالمی و 
مردم ایران ستم می نماید.آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
»ال اکراه فی الدی��ن« را آیه افتخار مس��لمانان در همه 
اعصار، به ویژه در عصر انفجار اطالعات دانس��ت و گفت: 
هرکس چنین جمالتی را در فرهنگ دینی خود داشته 
باشد، از آن تابلو می سازد و به آن می نازد.رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با تقسیم سخنان پیامبر)ص( 
به وحی و جمالت ایش��ان، گفت: رس��ول مکّرم اسالم 
به مس��لمانان می فرمود ک��ه مطالبی که وحی اس��ت، 
انتقادناپذیر است اما تصمیمات خود من می تواند مورد 
سؤال و اعتراض باشد.وی آیات موّکد بر مشورت در قرآن 
را توجه به آرا و نظر مردم در دین مبین اس��الم خواند و 
گفت: مشورت حکومت ها با مردم در گذشته بیعت بود 
و در عصر حاضر انتخابات است که شیوه اداره جامعه را 
انتخاب می کند.آیت اهلل هاش��می رفسنجانی با استناد 
به گفتار و نوش��تار »جورج جرداق«، ب��ه صبوری های 
حضرت عل��ی )ع( در برخ��ورد با مخالفان عنود اش��اره 
 کرد و گفت: ش��خصیت عظیمی چون آن امام همام در 
جلسه ای که کسی به ایش��ان توهین کرد و پیروانشان 
برآشفتند و درصدد تنبیه بودند، دستور دادند که تحمل 
نمایید.رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری 
توهین های که در س��ال های اخیر به شاگردان امام که 
زبرالحدید مبارزه بودند، گفت: کسانی در جامعه ادعای 
انقالبی گری دارند که در س��ال های مب��ارزه به خاطر 

اندیشه های متحجرانه مبارزه را تالش برای برافراشتن 
پرچم ضاللت می دانستند.آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
با تبیین اهداف انقالب اسالمی و مخاطرات ایام مبارزه؛ 
گفت: مردم به اسالم واقعی روی آورده بودند که در گفتار 
و رفتار امام راحل متجلّی بود.وی رش��د آگاهی جامعه 
را دس��تاورد بزرگ انقالب اس��المی خواند و گفت: االن 
جوانان یک روس��تای دور افتاده در اس��تان های مرزی 
مانند دانشجویان دانشگاه های تهران تحلیل می کنند 
و این نش��ان می دهد ک��ه از ابزارهای اطالع س��انی در 
جهت درس��ت و برای رش��د اطالعات و آگاهی خویش 
اس��تفاده می نمایند.رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام فشارها و اذیت های س��ال های اخیر را برخاسته از 
سیاست زدگی بعضی ها در جامعه دانست و گفت: مردم 
ایران با درک عمیق و درس��ت از ش��رایط، یک روز وارد 
عرصه ی انتخابات شدند و سیاس��ی ترین کار ممکن را 
انجام دادند و نگذاش��تند انقالب اس��المی بیش از این 
منحرف شود.هاشمی رفسنجانی در بیان علل پیروزی 
اندیشه اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری، به نقش 
رهبری معظم انقالب اشاره کرد و گفت: یک جمله ایشان 
که رأی مردم حق الناس است، فضای اعتماد را به جامعه 
هدیه داد تا مردم به پای صن��دوق ها بیایند.وی در بیان 
اهمیت »حق الناس« در آیات و روایات اسالمی و ضرورت 
توجه به آن در عصر حاضر، گفت: رهبری با علم و اجتهاد 
این جمله را گفتند و وظیفه خبرنگاران، نویس��ندگان 
و شخصیت های دینی و فرهنگی کش��ور است تا برای 

جاودان کردن و گسترش آن در جامعه تالش کنند.

ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

سانسورچی ها بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است
س��خنگوی کمیس��یون مشترک 
حقوق��ی و فرهنگی برای بررس��ی 
طرح حمایت آمرین ب��ه معروف و 
ناهیان از منک��ر، از تصویب کلیات 
این طرح در کمیس��یون مشترک 

خبر داد.
میرهادی قره سید رومیانی با اشاره 
به جلسه مشترک کمیسیون های 
حقوقی و فرهنگی گفت: در این جلس��ه موضوع مورد بحث 
یعنی طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین اعضای دو کمیس��یون، کارشناسانی 
از مرکز پژوهش های مجلس، س��ازمان بس��یج مستضعفین، 
ش��ورای نگهبان،  س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، 
ناجا،  بنیاد شهید و معاونت هنری وزارت ارشاد حضور داشتند 
و نظرات کارشناس��ی خود را بی��ان کردند.س��خنگوی این 
کمیسیون مشترک خاطر نشان کرد: در این جلسه مصوبه دو 
کمیسیون فرهنگی و حقوقی توامان مورد بررسی قرار گرفت. 
تعریف معروف و منکر و حدود تعریف این دو، چارچوب امر به 
معروف افراد به افراد ، افراد نسبت به اشخاص حقوقی و نسبت 

به دولت و بالعکس مورد بررسی قرار گرفت.
قره س��ید همچنین گفت:  عالوه بر تصویب کلیات این طرح، 
نه بند از آن نیز بررسی و تصویب ش��د و ما امیدواریم که این 
موضوع در جلسات آتی با بررسی همه جزییات به اتمام برسد 

و به سرعت به صحن مجلس برود.

رايزني هیات ها در وين براي تمديد 
مهلت مذاکرات

یک منبع نزدیک به مذاکرات خبر 
داد: هیات هاي مذاک��ره کننده در 
حال رایزن��ي براي تمدی��د مهلت 

مذاکرات هستند.
اوگف��ت : موض��وع تمدی��د زم��ان 
 مذاک��رات، مح��ور رایزن��ي بی��ن

هیات هاي مذاکره کننده است.  
ب��ا  ژن��و  تواف��ق  اس��اس  ب��ر 
 عن��وان برنام��ه اق��دام مش��ترک مهلت ش��ش ماه��ه براي

 دس��ت یاب��ي ب��ه تواف��ق جام��ع روز یکش��نبه ٢0 جوالي 
به پای��ان مي رس��د. دو طرف در ص��ورت عدم تواف��ق تا روز 
 یکش��نبه مي توانند به مدت ش��ش ماه این تواف��ق را تمدید 

کنند.

طرحی که خواسته هایمان را برآورده نکند رد می کنیم

 تصويب کلیات طرح حمايت
 آمرين به معروف و ناهیان از منکر

۱2۰ روستای چهارمحال و بختیاری با تانکر آب رسانی می شود

وزير امور خارجه آمريکا:

ظريف مذاکره کننده ای سر سخت است

سرپرست دانشگاه شهرکرد با اش��اره به کمبود فضاهای 
مورد نیاز در دانشگاه گفت: امید است با تدابیر اندیشیده 
ش��ده و بهره مندی از حمایت های خیران این مشکل به 

سرعت مرتفع شود.
دکتر شایان ش��امحمدی در نشس��ت با خیران دانشگاه 
ش��هرکرد، خواس��تار تالش هم��ه جانبه ب��رای ارتقای 
ش��اخص های فرهنگی دانشگاه و تس��ری آن به جامعه 
برای پیشبرد اهداف و آرمان های نظام باالخص در زمینه  

فرهنگ و اقتصاد شد.
وی فرهنگ را زیربنای توس��عه  س��رمایه  انسانی جامعه 
دانس��ت و گفت: برای موفقیت در دس��ت یابی به اهداف 

اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید فرهنگ آن در بس��تر جامعه 
نهادینه شود و الزم اس��ت این مهم با عزم ملی و مدیریت 

جهادی از دانشگاه آغاز شود.
شامحمدی با اش��اره به کمبود اعتبارات و نیروی انسانی 
که مش��کل اغلب قس��مت های دانشگاه اس��ت، گفت: با 
همکاری معاون��ت اداری مالی در حال بررس��ی و تدوین 
راهکارهای حل این مشکالت هس��تیم و ابراز امیدواری 
کرد با رایزنی های گسترده  در حال انجام با وزارت متبوع 
و همت و مدیریت همه  همکاران، بتوان این مشکالت را 

رفع کرد.
سرپرست دانشگاه شهرکرد با اش��اره به کمبود فضاهای 
مورد نیاز در دانش��گاه تصریح کرد: امید اس��ت با تدابیر 
اندیشیده ش��ده و بهره مندی از حمایت های خیران، در 
حداق��ل زمان ممکن پروژه های س��اختمانی دانش��کده  
ادبیات، کتابخانه مرکزی، پژوهش��کده  زیست فناوری و 
استخر دانشگاه در س��ال تحصیلی آینده به بهره برداری 

برسد، تا بخشی از مشکالت در این زمینه حل شود.
وی با تأکید بر اس��تفاده از پتانس��یل ها و توانمندی های 
دانشجویان در زمینه ی فرهنگی بر اصل شفافیت در مقوله  
فعالیت های فرهنگی و همچنین گس��ترش مسابقات و 

رقابت های علمی در سطح دانشجویی تأکید کرد.
مسوول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شهرکرد  نیز 
در این نشس��ت، گفت: کارهای خیران و موقوفات، خیر 

و برکت مستمر دارد و در بس��یاری از بخش ها مشکالت 
بزرگی را حل کرده است.

حجت االسالم دکتر امیرقلی جعفری جوانان را بهترین و 
بزرگ ترین سرمایه  هر کشور عنوان کرد و افزود: معموالً 
این س��رمایه ها در مراکز دانش��گاهی هس��تند و حدود 
7500 نفر از بهترین جوانان کشور در استان چهارمحال و 
بختیاری در دانشگاه شهرکرد هستند و حفظ و مراقبت از 

این سرمایه بر همه واجب است.
وی با اش��اه به برخی نیازهای عمران��ی و تجهیزاتی این 
دانشگاه که تأمین بخش هایی از آن به خارج از دانشگاه باز 
می شود، یکی از نیازهای ضروری و مشکالت پیش روی 
جوانان در دانشگاه ش��هرکرد را خوابگاه های دانشجویی 
برشمرد و گفت: حل این معضل همت خیران را می طلبد.

حجت االس��الم جعفری با اش��اره به طرح های خیری و 
موقوفات موجود در اس��تان که همواره با ن��گاه به آینده 
انجام شده اس��ت، اظهارکرد: کارهای خیران و موقوفات 
خیر و برکت مس��تمر دارد و یک��ی از مهم ترین نیازهای 
استان اس��ت که نگاه واقفان و خیران به سمت دانشگاه و 

آموزش عالی باشد.
وی خی��ر ب��ودن و مش��ارکت در کاره��ای خی��ر را 
توفیقی از جان��ب خداوند دانس��ت و گفت: امید اس��ت 
 دانش��گاه ش��هرکرد نی��ز از حمایت ه��ای خی��ران

بهره مند شود.

سرپرست دانشگاه شهرکرد:

رفع مشکالت دانشگاه شهرکرد نیازمند؛ حمايت های خیران

چهارمحال و بختیاري کم ترين 
پرونده اجرايي در کل کشور دارد

مدیر کل ثبت اسناد و امالک اظهار داشت  :خوشبختانه استان 
چهارمحال و بختیاري از س��ال 1388 تا کنون کمترین آمار 

پرونده هاي اجرایي را به خود اختصاص داده است
محمدحسن بهادرگفت: این آمار اندک نشان از ایفاي به عهد 
و خوش حسابي مردم ش��ریف و شهید پرور اس��تان را دارد. 
وي افزود: در سه نخست امس��ال ٢8میلیارد و 159 میلیون 
ریال معوقات بانکي در ش��ش دایره اجراي اس��ناد رسمي در 
استان وصول شد که خوشبختانه نس��بت به مشابه سال قبل 
50 درصد کاهش داشته است.بهادر خاطرنشان کرد: در این 
مدت 75 پرونده اجرایي تش��کیل و 119 پرونده نیز مختومه 
 شده است.مدیر کل ثبت اس��ناد و امالک با اشاره به برخي از 
ویژگي ه��اي مهم و کارکردي س��امانه مدیری��ت یک پارچه 
اجراي اسناد رسمي که قریب دو سال پیش در کلیه واحدهاي 
 ثبتي استان راه اندازي شده است،تصریح کرد: یکسان سازي

  رویه ها،ایجاد تس��هیل و تس��ریع در ارایه خدم��ات ثبتي به 
ذي نفعان و کاهش مراجعات حضوري، ارتقاي سالمت اداري، 
امکان نظارت و بازرسي بر خط و ارایه آمار و اطالعات سریع به 

مراجع ذي ربط از اهم دستاوردهاي این سامانه است.

ياد شهدای اصناف لردگان گرامی 
داشته شد

با حضور گس��ترده مردم، اصناف، خانواده ش��هدا و مسووالن 
شهرستان لردگان یادواره پنج ش��هید اصناف این شهرستان 
برگزار شد.حجت  االس��الم احمد بخش��ایش پور در مراس��م 
یادواره ش��هدای اصناف شهرس��تان لردگان با آرزوی قبولی 
طاعات و عبادات بن��دگان مخلص خدا در ای��ن ماه پربرکت 
اظهار داش��ت: ماه رمضان م��اه خودس��ازی و دوری از گناه و 
توبه به درگاه حق تعالی است.وی به ضرورت برگزاری یادواره 
شهدا اش��اره کرد و افزود: یکی از پیام های شهدا به ما همین 
برگزاری یادواره هاس��ت که با این کار نام و خاطر شهدا برای 
نس��ل جوان انقالب زنده می ماند.امام جمعه ش��هر مالخلیفه 
با برشمردن ویژگی های ش��هدا گفت: سیر و سلوک عملی در 
جبهه اولین ویژگی بارز ش��هدا بود. بخشایش پور ویژگی دوم 
ش��هدا را  والیت مداری و والیت پذیری آنان ذکر کرد و افزود: 
سومین ویژگی عمده همه شهدای انقالب خدمت به دین بود.

حمايت بیش از ۱۱ هزار حامي از سه 
هزار يتیم استان

مدیرکل کمیته امداد امام خمیني)ره( اس��تان چهارمحال و 
بختیاري از حمایت بیش از 11 هزار حامي خیر از س��ه هزار 
یتیم زیر پوش��ش این نهاد خبرداد.ابوالقاس��م رستگار افزود: 
بیش از 11 هزار و 900 حامي که هم بومي استان و هم ساکن 
استان هاي دیگرکشور هس��تند ماهانه به طور میانگین 140 

هزار تومان به حساب هر یتیم واریز مي کنند.

آداب و رسوم چهارمحالی ها در ماه مبارک رمضان

 ازپختن نان کاکولی تا پختن
 آش های محلی

مردم اس��تان چهارمحال و بختیاری براي برپای��ي ماه مبارک رمضان 
آداب و رس��وم خاصي دارند که از چند روز قبل از ماه مبارک ش��روع 

مي شود و تا پایان این ماه مبارک و همچنین بعد از آن نیز ادامه دارد.
به گزارش مهر، ماه رمضان ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از شریف ترین 
ماه های سال است، دراین ماه درهای بهشت گشوده می شود و عبادت 
در این ماه  فضایل زیادی دارد.این ماه با خود برکات بسیاری به همراه 
دارد و از قدیم االیام به واس��طه ارزش این ماه آداب و رس��وم مختلفی 
در شهرها و روستاهای مختلف کشور برای این ماه مبارک وجود دارد.

رمضان، از سال های دور تاکنون، در فرهنگ مردم از جایگاهی ممتاز 
برخوردار بوده و همواره آیین های ویژه ای در ارتباط با این ماه، در میان 
مردم کشورهای اسالمی  از جمله شهرهای مختلف ایران به اجرا درآمده 
اس��ت.آداب و رس��وم ماه مبارک رمضان یکی از مباحث مهم فرهنگ 
مردم است که متأسفانه در زندگی ش��هری و ماشینی، بسیاری از این 
سنت های زیبا به بوته فراموشی سپرده ش��ده اند و بسیاری دیگر نیز 
کم رنگ تر شده اند ولی از آنجا که این رسوم زمینه ساز هم بستگی در 
جامعه اسالمی است، اهمیت فراوانی نیز دارد.هرساله با آغاز ماه رمضان 
یک روح معنوی در استان چهار محال و بختیاری حاکم می شود. مردم 
اس��تان چهارمحال و بختیاری احت��رام خاصی برای ای��ن ماه مبارک 
قائل هستند.در ماه رمضان در اس��تان چهارمحال و بختیاری همانند 

سایراستان ها آداب و رسوم های ویژه ای وجود دارد.
 پختن نان کاکلی و يوخا با محصوالت باغی استان

مردم روستای شهرستان سامان اس��تان چهارمحال و بختیاری قبل 
از ورود به ماه مبارک رمضان و زمانی که می خواهند به اس��تقبال ماه 
مبارک رمضان بروند به پخت نذری به ن��ام یوخا می پردازند.نان یوخا 
توسط زنان روس��تایی در منازل تهیه می شود و شامل نان و شیره ای 
است که از ش��یره انگور، گردو، بادام روغن حیوانی و ... تهیه می شود 
ودر اصل این نان از محصوالت تهیه شده خود مردم تهیه می شود و در 
بین تمامی اهالی روستا توزیع می شود.کاکولی پزون رسمی قدیمی در 
استان چهارمحال و بختیاری است.کاکولی پزون یکی از آداب قدیمی 
است که در سرتاسر این استان به خصوص شهر فرخ شهر و شهرهای 
دیگر اس��تان از جمله بروجن رایج اس��ت که در بروجن این نان به نام 
کپچی معروف است.کاکولی نوعی نان است که خمیرش از شیر، آرد و 

خشکبار)گردو،کشکش، بادام( تشکیل شده است.

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب روس��تایی 
 چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: ب��ا توج��ه به 
خش��ک ش��دن تعدادی از چاه های روس��تاهای 
چهارمحال و بختیاری هم اکنون 1٢0 روس��تا با 

تانکرآب رسانی می شود.
تورج احمد پور  اظهار کرد: هم اکنون آب ش��رب 
1٢0 روس��تای چهارمحال و بختیاری توسط 15 

تانکر با مخازن 11 هزار لیتری تأمین می شود.
مدی��ر عام��ل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی 
چهارمحال و بختیاری گفت: این تعداد روستایی 
که با کمبود آب روبه رو هستند در شهرستان های 
ل��ردگان، اردل، کوهرن��گ، ش��هرکرد و بن واقع 

شده اند.
احمدپور هزینه آب رس��انی س��یار به این تعداد روس��تا را 15 میلیارد ریال اعالم و 

تصریح کرد: ٢50 روستا در استان با مشکل جدی کم 
آبی و افت فش��ار جدی آب روبه رو هس��تند که با حفر 
چاه اضطراری، تعمیق و کف ش��کنی چاه های موجود 
 س��عی در کاهش مش��کالت کم  آبی در ای��ن مناطق

 شده است.
وی با توجه به قرار گرفتن در فصل گرما گفت: مصرف 
آب در مناطق روستایی استان متأس��فانه باالتر از نرم 
کشوری است که روس��تاییان برای مقابله با بحران کم 
آبی باید با صرفه جوی��ی، مدیریت صحیحی در مصرف 

آب داشته باشند.
وی افزود: با ای��ن روش هفت هزار خانوار از آب س��الم 
و بهداش��تی بهره مند می ش��وند.جمعیت روس��تایی 
چهارمحال و بختیاری 378 هزار و 159 نفر است که 10 

هزار نفر از این جمعیت تاکنون آب رسانی نشده است.

جان کری که برای مذاکره با محمد جواد ظریف و وزیران خارجه 5+1 به وین سفر 
کرده، در نشستی خبری با خبرنگاران خاطرنشان کرد: با وجود دشواری مذاکرات با 
یک صدا صحبت می کنیم.وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت: به دنبال کردن راه حل 

دیپلماتیک متعهد هستیم تا بفهمیم برنامه هسته ای ایران حقیقتاً صلح آمیز است.
کری خاطرنشان کرد: روی بررس��ی اینکه می توانیم راه حلی را از طریق مذاکرات 
پیدا کنیم متمرکز هستیم.وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: ما با حسن نیت 
مذاکره کردیم ولی بعد از مذاکرات با طرفین به ویژه همکارانمان در گروه 5+1 متوجه 
شدیم که کار بیشتری برای انجام دادن داریم. تیم ما به کار برای رسیدن به یک توافق 
جامع که مسایل باقی مانده را حل کند، متعهد هست.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری 
درباره  تعداد سانتریفیوژهای ایران به عنوان یکی از موضوعات اصلی مذاکرات گفت: 

علنی کردن تعداد دقیق سانتریفیوژها کمکی به مذاکرات نمی کند. این مساله بر سر 
میز مذاکره باقی می ماند و فاش نمی شود و من درباره ی تعداد دقیق سانتریفیوژهای 

ایران صحبت نمی کنم.
وزیر خارجه آمریکا اظهار کرد: ایران باید ظرفیت س��وخت هس��ته ای را برای حفظ 
توافق کاهش دهد.وی ادامه داد: در کل می توانم بگویم که مساله اصلی اعتماد نیست 
بلکه روند پیشرفت برنامه  هسته ای ایران است. اعضای 5+1 )چین، روسیه، انگلیس، 
فرانسه، آمریکا و آلمان( با یکدیگر یک مساله را درخواست می کنند. دلیل این که باید 
اعتماد سازی شود و روند شفافیت ایجاد شود این است که در طول چند سال گذشته 
ایران به صورت مخفیانه تاسیساتی را در زیر زمین ساخته که در این راستا احتمال 

تسلیحاتی شدن وجود دارد.
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یادداشت

کمک 20 میلیارد ریالی فوالد مبارکه 
برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد

شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
و تع��دادی از ش��رکت ه��ای 
پیمان��کار تابع��ه ح��دود 20 
میلی��ارد ری��ال ب��رای آزادی 
زندانی��ان جرای��م غی��ر عمد 
اس��تان اصفهان کمک کردند.

مدیرعامل این شرکت و عضو 
هیات مدیره ستاد دیه استان 
اصفهان در جشن گلریزان فوالد مبارکه برای آزاد سازی زندانیان 
جرایم غیر عمد ، با قدردانی از تالش های ستاد دیه در پیگیری 
آزادی زندانیان غیر عمد، گفت: این کار خیر خواهانه اجر و ثواب 
بسیار دارد. بهرام سبحانی افزود: اگر همه مردم دست در دست 
هم دهند و سبب آزادی این زندانیان را فراهم کنند ضمن کاهش 
مشکالت اجتماعی، مش��مول رضایت خداوند یکتا قرار خواهد 
گرفت.رییس کل دادگستری اصفهان نیز در این مراسم گفت: 
ستاد دیه این استان با توجه به تالش های بسیار خوب رتبه اول 
کشوری در گلریزان را بین 31 استان کسب کرد.احمد خسروی 
وفا ادامه داد:س��ال گذش��ته با آزادی 550 نفر زندانی با تالش 
این ستاد و کمک هایی که از طرف خیران صورت گرفت حدود 
هشت درصد کل زندانیان کش��ور که مربوط به جرایم غیر عمد 
بودند، آزاد شدند.وی با اشاره به کمک های نقدی شرکت فوالد 
مبارکه و پیمانکاران این شرکت در سال گذشته، ابراز امیدواری 
کرد با برگزاری این جش��ن گلریزان بتوان تعدادی از 620 نفر 
 زندانی جرایم غی��ر عمد امس��ال را آزاد کرد و ب��ه آغوش گرم 
خانواده های چشم انتظارشان باز گرداند. مدیر عامل ستاد دیه 
اس��تان اصفهان نیز کمک فوالد مبارکه به آزادی زندانیان غیر 
عمد را اقدامی جهادی بر شمرد و افزود: از 550 نفر زندانی آزاد 
شده در سال گذشته بیش از 200نفر از آنان با کمک 13میلیارد 
ریالی شرکت فوالد مبارکه و شرکت های پیمانکاری آزاد شدند.

مجید احسانی با اشاره به مشکالت زیادی که خانواده های این 
زندانیان دارند، افزود: ش��رکت فوالد مبارکه تنها نهادی بود که 
عالوه بر کمک های نقدی ذکر ش��ده، در بخش کمک های غیر 
نقدی به ارزش یک میلی��ارد و 200 میلیون ری��ال اقدام کرد.

وی با اش��اره به وجود بیش از 500 نفر زندانی جرایم غیر عمد 
که حدود سه درصد کل زندانیان اس��تان را تشکیل می دهند، 
گف��ت: زندانیانی که محکومی��ت آنان به واس��طه دیه حوادث 
رانندگی یا کارگاهی و ترک نفقه و عدم پرداخت مهریه و مسایل 
مالی غیر از کالهبرداری اس��ت، از کمک این س��تاد بهره مند 
می شوند.احس��انی نداشتن س��ابقه محکومیت کیفری و فساد 
اخالقی، عدم اشتهار به فسق و فجور، عدم اعتیاد به مواد مخدر 
و داروهای روان گردان و داش��تن س��المت نفس و صداقت در 
 گفتار را از دیگر ش��رایط برای استفاده از تس��هیالت ستاد دیه

 بیان کرد.

ثبت نام طرح اکرام ایتام در پایگاه های 
کمیته امداد استان

معاون توس��عه مشارکت هاي 
مردمي کمیته امداد اس��تان 
اصفه��ان از آمادگ��ی تمامی 
دفاتر و پایگاه های این کمیته 
برای  ثبت نام  طرح اکرام ایتام 
و محس��نین در روز 21 م��اه 
مب��ارک رمضان ه��م زمان با 

سراسر  کشور خبر داد
.  بهرام س��وادکوهي گفت:  هم 
زمان با س��ال روز ش��هادت حضرت علی )ع(  تمام��ی دفاتر و 
پای��گاه های این کمیت��ه، آماده  ثبت ن��ام از حامی��ان نیکوکار 
در طرح های اکرام ایتام و محس��نین هس��تند.معاون توس��عه 
مشارکت هاي مردمي کمیته امداد اس��تان اصفهان  با اشاره به 
فعالیت های این کمیته در هفت��ه اکرام ایتام و اطعام نیازمندان 
افزود: هر س��ال از 15 تا 21  رمضان،  هفته اک��رام ایتام و اطعام 
نیازمندان نامیده شده و در این هفته اجرای برنامه هایی همچون 
اطعام ایت��ام و نیازمندان، اج��رای طرح مفت��اح الجنه )بازدید 
مسوولین و خیران از خانواده های نیازمند( و ثبت نام از حامیان 
 نیکوکار براي طرح اکرام  ایتام و  محس��نین در دستور کار قرار 

دارد.
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اعتراف چین به تجارت پوست ببر در این کشور
چین برای نخستین بار به صورت علنی اعتراف کرد که اجازه تجارت پوست ببرهای دربند 
را صادر می کند.شرکت کنندگان و کارشناسان حاضر در اجالس بین المللی کنوانسیون 
منع تجارت گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر )CITES( با اعالم این مطلب 

گفتند: این نخستین بار است که چین این مساله را به صورت عمومی اعالم می کند. 
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 س��عید صادقی، مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان 
که به تازگ��ی به این س��مت منصوب ش��ده در جمع 
خبرن��گاران، مددجویان بهزیس��تی را ش��هروندانی 
دارای کرام��ت و ب��ا ویژگی ه��ای خ��اص معرف��ی 
ک��رد و اف��زود: در ح��ال حاضر دید س��نتی نس��بت 
ب��ه مددجوی��ان بهزیس��تی تغیی��ر یافته اس��ت و از 
 ظرفیت ه��ای این اف��راد در تم��ام تصمیم گیری ها و 

سیاست گذاری های کشور استفاده می شود.

بهره برداری از 2 هزار و 728 پروژه در هفته 
بهزیستی

وی توانمند س��ازی خدم��ت بگیران بهزیس��تی را از 
مهم ترین برنامه ها و سیاس��ت های سازمان بهزیستی 
کشور در دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: در 
این راستا و بر اساس برنامه  پنج ساله ی سوم کشور باید 
10 درصد از معلوالن و خدمت بگیران بهزیستی کشور 
خودکفا شوند و از چرخه  مستمری بگیران بهزیستی 
خارج ش��وند.مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان به 
وضعیت مطلوب  توانمندسازی معلوالن استان اصفهان 
توسط سازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: تا کنون 16 
درصد از مددجویان بهزیستی استان اصفهان توانمند 
شده اند.وی افتتاح دو هزار و 728 پروژه با اعتباری بالغ 
بر 171 میلیارد و 454 میلیون ری��ال را از برنامه های 
گرامی داشت هفته ی بهزیستی در استان عنوان کرد 
و گفت: 14 طرح پیشگیری، چهار مرکز توان بخشی، 
 196 واحد مس��کن مددجویی، دو ه��زار و 513 طرح

 اش��تغال زایی و دو مجتم��ع خدمات بهزیس��تی در 
هفته جاری به بهره برداری خواهد رس��ید.صادقی در 
خصوص وضعیت ک��ودک آزاری در اس��تان گفت: در 
مراکز مهد کودک اس��تان اصفهان تخلفات برخورد با 
کودکان در حد تخلفات مقطعی و در حداقل سطح قرار 
دارد و همچنین آمار تماس های مرتبط با کودک آزاری 

در سال گذشته با کاهش خوبی روبرو بوده است.

ایجاد اش�تغال ب�رای 4 ه�زار و 133 نفر از 
مددجویان بهزیستی استان 

علی اصغر ش��اهزیدی، مع��اون امور مش��ارکت های 
مردمی سازمان بهزیستی اس��تان اصفهان یکی دیگر 
از سخنرانان این نشست بود. وی بیان داشت: بر اساس 
مصوبه  کارگروه اش��تغال سهم اش��تغال مددجویان 
بهزیستی اس��تان اصفهان چهار هزار و 133 نفر بوده 
اس��ت که به صورت 100 درصد محقق شده است.وی 

با بیان اینکه تسهیالت اشتغال مددجویان بهزیستی 
استان اصفهان در س��ال گذش��ته 20 میلیارد تومان 
برآورد شده است، ادامه داد: یک میلیارد و 100 میلیون 
تومان از این تسهیالت به صورت بالعوض به مددجویان 
تخصیص یافته است.ش��اهزیدی در ادامه از مسووالن 
ارگان های دولتی در خصوص به کارگیری و استخدام 
معلوالن انتقاد کرد و گفت:بر اس��اس قانون باید س��ه 
درصد از ظرفیت استخدام اس��تان در سال گذشته به 
معلوالن اختصاص می یافت که متاس��فانه تنها 9 نفر 
در سال گذشته در سطح استان اصفهان در این زمینه 

همکاری داشته اند.

مناسب سازی معابر برای معلوالن فقط برای 
رفع تکلیف است

سید اصغر فیاض، معاون توان بخشی سازمان بهزیستی 
استان اصفهان نیز در ادامه با اشاره به فعالیت 245 مرکز 
توان بخشی معلوالن در سراسر استان اصفهان اظهار 
داش��ت: 46 عدد از این مراکز به صورت شبانه روزی و 
مابقی به صورت پاره وقت به مددجویان امداد رسانی 
می کنند.وی رسیدگی به معلوالن آسیب نخاعی را نیز 
یکی از وظایف مهم سازمان بهزیستی دانست و با اشاره 
به وجود 1391 معلول آسیب نخاعی در سطح استان 
اصفهان، گفت: در زمینه رسیدگی به امور این دسته از 
مددجویان نیز تمام تجهیزات مورد نیاز برای نگهداری 
 این اف��راد به خانواده هایش��ان ارایه می ش��ود.معاون 
توان بخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان در ادامه 
با انتقاد از روند مناسب س��ازی فضاهای شهری برای 
تردد معلوالن اظهار داشت: در حال حاضر 35 درصد از 
فضای شهری استان در راستای تردد معلوالن مناسب 
سازی شده است اما باید توجه داشته باشیم که تنها 10 
درصد از این مناسب سازی ها استاندارد و مابقی برای 
رفع تکلیف صورت گرفته است و نه برای رعایت حقوق 

شهروندی.

زنان شهری خانه دار بیمه می شوند
مه��دی غف��ور، مع��اون ام��ور اجتماع��ی س��ازمان 
بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان ک��ه زنان سرپرس��ت 
خان��وار، ک��ودکان و زنان آس��یب دی��ده و در معرض 
آس��یب و دختران و پس��ران ف��راری را جامعه هدف 
 فعالی��ت ه��ای خ��ود در ح��وزه اجتماع��ی عن��وان

 کرد ، بااش��اره  به وجود بی��ش از 9 ه��زار و 890 زن 
سرپرست خانوار در اس��تان گفت: این تعداد زن بیش 

از 30 هزار نفر را در سطح استان تحت پوشش خود قرار 
داده اند.وی با اشاره به بیمه کردن زنان خانه دار شهری 
و همچنین بیمه عشایری توسط س��ازمان بهزیستی 
گفت: تاکنون یک هزار و 744 زن شهری و یک هزار و 
750 زن عشایری در قالب طرح های سازمان بهزیستی 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.غفور 
در خصوص وضعیت دختران و پسران فراری در استان 
اصفهان نیز گفت: کمتر از 5 درصد از دختران و پسران 
فراری اس��تان را اتباع بیگانه و غیر بومی های اس��تان 

تش��کیل م��ی دهند و 
95 درص��د از این افراد 
را دختران و پسران هم 
استانی و در شهرستان 
های آسیب پذیر شامل 
م��ی ش��وند.وی افزود: 
بر اس��اس آمار موجود 
روزانه به طور میانگین 
روزان��ه 18 دخت��ر و 
پسر در مراکز سازمان 
اس��تان  بهزیس��تی 
اصفه��ان نگه��داری 
می ش��وند. همچنین 
س��ازمان بهزیس��تی 
استان اصفهان به 766 
خانواده ای ک��ه دارای 

نوزادان چند قلو هستند خدمات نگهداری و شیر خشک 
را ارایه می دهد.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
استان اصفهان راه اندازی مرکز مشاوره طالق را نیز یکی 
دیگ��ر ازاقدامات صورت گرفت��ه در معاونت اجتماعی 
سازمان بهزیستی اس��تان اصفهان عنوان کرد و افزود: 
هیچ طالقی تا قبل از انجام مشاوره اتفاق نخواهد افتاد 
و چنانچه طالقی نیز اتف��اق بیفتد عواقب بعد از طالق 
در آن خانواده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مرضیه 
فرشاد، معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان در 
ادامه این نشست با اش��اره به ارایه خدمات به بیش از 
400 هزار نفر در این حوزه اف��زود: خدمات این بخش 
در خصوص مشاوره ازدواج، مشاوره ژنتیک، غربالگری 
بینایی و ش��نوایی به مراجعه کنندگان ارایه می شود.

وی با بیان اینکه اغلب مراکز بخش پیش گیری سازمان 
بهزیستی توسط بخش خصوصی اداره می شود، افزود: 
برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در سطح استان 
و به ویژه در محالت اصفهان از برنامه های این سازمان 
در خصوص کاهش بالیای طبیعی و اجتماعی اس��ت.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان اصفهان در 
ادامه با بیان اینکه در سال جاری مرکز ویژه زنان و یک 
مرکز ویژه مردان در بحث نگهداری معتادان در استان 
اصفهان راه اندازی ش��ده اس��ت، افزود: ظرفیت مرکز 
زنان 30 و مرکز مردان 50 نفر است.فرشاد با اشاره به 
امضای تفاهم نامه در خصوص س��واد آموزی و کاهش 
معلولیت ها در استان نیز بیان داشت: امیداوریم تا پایان 
سال تمام جامعه  هدف بهزیستی را تحت آموزش قرار 

دهیم.

آمار روبه رشد زنان دوره گرد زیر 18 سال در 
اصفهان

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی اس��تان در ادامه 
به راه ان��دازی مراکز مش��اوره قب��ل از ازدواج در تمام 
شهرستان   های استان اشاره کرد و افزود: تا پایان سال 
جاری تمام شهرس��تان های اس��تان دارای این مراکز 
می شوند.معاون پیش گیری سازمان بهزیستی استان 
اصفهان در ادامه در خصوص نگه��داری معتادان مرد 
اس��تان در گرم خانه های ش��هرداری نیز بیان داشت: 
 اصفهان ی��ک ش��لتر مردانه ب��رای معت��ادان دارد و

گرم خانه ای ندارد و این در حالی است که تعریف شلتر 
برای معتادانی اس��ت که قصد درم��ان دارند و مکانی 
ندارد اما صرف افراد بی خانمان غیر معتاد بهزیس��تی 
مکانی ندارد.وی افزود: زنان دوره گرد معتاد در مراکز 
اقامتی میان مدت نگهداری می ش��وند که باید توجه 
داشته باشیم روند زنان دوره گرد زیر 18 سال در استان 

اصفهان نگران کننده است.

در نشست خبری سازمان بهزیستی مطرح شد:

حمایت بهزیستی از 766 خانواده ای که نوزادان چند قلو دارند

راه اندازی مرکز نگهداری زنان در اصفهان

یادداشت

رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری 
شورای شهر اصفهان:

گودبرداری های غیر اصولی شهر را 
تهدید می کند 

رییس کمیس��یون عمران، معماري و شهرس��ازي ش��وراي 
 اس��المي ش��هر اصفهان با تاکی��د بر ض��رورت اس��تفاده از

  س��ازه های نگهب��ان در زم��ان گودب��رداری عن��وان کرد: 
 گودب��رداری ه��ای غی��ر اصول��ی منج��ر ب��ه ری��زش

 س��اختمان های مجاور، خیابان ها و گذرها می ش��ود که به 
عنوان یک تهدید برای س��اختمان های دیگر مطرح اس��ت.

عبدالرس��ول جان نثاری با اعالم این مطلب اظهار داشت: در 
حال حاضر استفاده از زیرزمین یکی از الزامات معماری شده 
به طوری که مسیلی همچون گرانی زمین باعث شده تا مالکان 
در مباحث تجاری ها و ساختمان های بزرگ از زیرزمین اول، 
دوم و سوم استفاده کنند. وی افزود: تامین پارکینگ از اولویت 
هر پروژه و س��اختمانی اس��ت لذا مالکان مجبورند به داخل 
زمین نفوذ کرده و گودبرداری انجام دهند تا بتوانند پارکینگ 
ساختمان را بس��ازند که معموال گودبرداری های غیر اصولی 
 منجر به ریزش س��اختمان های مجاور، خیاب��ان ها و گذرها 
می ش��ود که به عنوان یک تهدید برای ساختمان های دیگر 
مطرح است. رییس کمیسیون عمران، معماري و شهرسازي 
ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان تصریح کرد: آنچ��ه از نظر 
مهندسی پیش بینی می شود ایجاد سازه و اسکلتی قوی در 
گودبرداری ها اس��ت که به عنوان س��ازه نگهبان خاک ایجاد 
می ش��ود که دیوار گود را در مقابل ریزش مق��اوم می کند و 
اگر به این مهم دقت نش��ود ش��اهد بروز حوادث وحشتناکی 
خواهیم بود که خس��ارت های جانی و مالی در پی دارد. جان 
نثاری عنوان کرد: سازه نگهبان سازه ای است که باید توسط 
مهندسان محاسب سازه محاسبه و برای اجرا به پیمانکار ابالغ 
شود و همانطور که اسکلت خود س��اختمان از اهمیت باالیی 
برخوردار است برای س��ازه نگهبان نیز اهمیت بسیاری قائل 
هس��تیم. وی با بیان اینکه بیش از هش��ت نوع سازه نگهبان 
وجود دارد که می تواند خ��اک را پایدار کند اف��زود: به طور 
 مثال سازه س��اده ای به نام خرپایی وجود دارد که از تیرها و 
 س��تون هایی که در س��اختمان وجود دارد در آن اس��تفاده

 می شود همچنین سازه پیشرفته یا »نیلینگ« نیز به صورتی 
اس��ت که میلگردهایی به طول ده متر داخل زمین قرار داده 
می ش��ود تا خاک را پایدار کند. رییس کمیس��یون عمران، 
معماري و شهرس��ازي شوراي اسالمي ش��هر اصفهان گفت: 
در برخی کالن شهرها و ش��هرهای بزرگ عمق خاک برداری 
به 20 متر نیز می رس��د که باتوجه به اینکه هر زیرزمین سه 
متر اختالف دارد می توان گفت این عمق گودبرداری با شش 
طبقه س��اختمان برابری می کند. جان نثاری بیان داش��ت: 
در اصفهان عمق برخی گودب��رداری به 10 ت��ا 15 متر و در 
برخی مواقع به 20 متر هم می رس��د که بایس��تی سیس��تم 
 فنی با مراقبت وی ژه اقدام کرده و قب��ل از انجام خاک برداری

 بررس��ی های کارشناسی انجام و نقش��ه های الزم تهیه و به 
تایید مراجع ذی صالح مثل نظام مهندس��ی رس��انده شود و 
خاک برداری با تمهیدات الزم در رابطه با نصب س��ازه انجام 
شود. رییس کمیسیون عمران، معماري و شهرسازي شوراي 
اسالمي ش��هر اصفهان تاکید کرد: کارفرمایان نیز مکلف اند 
تمام مراحل گودبرداری را با هماهنگی سازمان نظام مهندسی 

و مهندسان ناظر انجام دهند. 

 استفاده از روغن جامد در 
قنادی های اصفهان ممنوع می شود 
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط استان اصفهان با اعالم 
ممنوعیت استفاده از افشره های رنگی به جای زعفران گفت: 
با توجه به مضرات روغن های جامد ب��رای پخت مواد غذایی 
 از جمله ش��یرینی جات به زودی اس��تفاده از روغن جامد در 

قنادی های اصفهان ممنوع می شود.
مه��دی رفیع��ی اظه��ار داش��ت: ب��ا توج��ه ب��ه مض��رات 
اس��تفاده از روغ��ن ه��ای جام��د ب��رای پخ��ت غ��ذا 
 و ممنوعی��ت اس��تفاده از آن ها در رس��توران ه��ا، هتل هاو

 طباخی ها همچن��ان از این نوع روغن برای پخت ش��یرینی 
اس��تفاده می کنند چرا که این قانون در قنادی ها الزم االجرا 
نیس��ت.وی افزود: برنامه هایی برای حذف ای��ن نوع روغن از 
قنادی ها در نظر گرفت��ه ایم و در وهله نخس��ت این طرح را 
در ماه مبارک رمضان در زمینه پخت زولبیا و بامیه اس��تفاده 
کردیم.وی با اش��اره به اینکه استفاده از افش��ره های رنگ به 
جای زعفران ممنوع اس��ت و برخورد ش��دید قانونی در این 
زمینه انجام می شود، ابراز داشت: اگر همکاران اداره بهداشت 
در بازدیدهای خود به اس��تفاده از این گونه مواد مش��کوک 
شوند، بالفاصله نمونه برداری رندوم از مواد غذایی مشکوک 
انجام و به آزمایشگاه ارسال می شود.رفیعی اضافه کرد: بر این 
اساس هر جا این تخلف در صنوف تحت نظارت مرکز بهداشت 
مانند قنادی، رستوران و غیره مشاهده شود به شدت برخورد 

می کنیم و حتی ممکن است مرکز مورد نظر پلمپ شود.

شست و شوی میوه های پارافینی بازار 
با مواد شوینده 

مدیرکل تغذیه وزارت بهداشت با هش��دار نسبت به استفاده 
از روغن پارافین جهت براق تر کردن می��وه و باال بردن مدت 
زمان نگهداری آن ها گفت: هم وطنان حتماً میوه ها را با مواد 
شوینده شس��ت و ش��و دهند.زهرا عبداللهی مدیرکل تغذیه 
وزارت بهداشت با اعالم آغشته بودن برخی میوه های موجود 
در بازار به روغ��ن پارافین گفت: به دلی��ل نگهداری طوالنی 
مدت از روش هایی مانند آغشته کرده میوه به پارافین استفاده 
می ش��ود.وی افزود: مردم هنگام مصرف این میوه ها، آن ها را 
به خوبی شست و شو دهند و پوست آنها را بگیرند.وی تأکید 
کرد: میوه هایی که پوست کندنی نیستند باید با مواد شوینده 
شست و شو شوند تا مواد نگهدارنده آن ها که مضر برای بدن 

انسان است، پاک شود.

عمران شهری

اخبار کوتاه
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رییس سازمان  زندان ها خبر داد: 

زندانیان در شب های قدر و عید فطربه مرخصی می روند 
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اصفهان مطرح کرد:

تأمین کسری معلمان دوره ابتدایی اصفهان تا مهرماه

اصغ��ر جهانگی��ر اظه��ار کرد: ب��ه مناس��بت فرا رس��یدن 
ش��ب های ق��در و نزدی��ک ب��ودن عی��د س��عید فط��ر با 
توجه ب��ه آثار مثب��ت حض��ور زندانی��ان در کن��ار خانواده 
و ب��رای بازس��ازی اجتماع��ی و اخالق��ی زندانی��ان و 
 برقراری رواب��ط عاطفی بی��ن زندانیان و اعض��ای خانواده  
آن ها، به زندانیان با رعایت ش��رایطی 15 روز مرخصی داده 
می شود.وی تصریح کرد: زندانیان محکوم به حبس که شامل 
محکومان به حبس ابد به ش��رط تحمل حداقل پنج س��ال 
حبس، محکومان به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل 
حداقل 2 س��ال حبس، محکومین به حبس از 5 تا 10 سال 
به شرط تحمل 1 س��ال حبس، محکومین به حبس از یک 
سال تا پنج سال به شرط تحمل 3 ماه حبس و محکومین به 
حبس به حبس کمتر از 1 سال به شرط تحمل حداقل یک 
ماه حبس می شوند از جمله افرادی هستند که می توانند از 

این مرخصی استفاده کنند.وی خاطرنشان کرد: محکومین 
به جزای نقدی که مقدار باقی مانده بدهی آن ها بیش از 50 
میلیون ریال باش��د به ش��رط تحمل حداقل دو ماه حبس و 
محکومین به جزای نقدی که می��زان باقیمانده بدهی آن ها 
بیش از 20 تا 50 میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل 
یک ماه حبس می توانند از مرخصی منتهی به آزادی استفاده 
کنند.جهانگیر، محکومین جرای��م غیرعمدی و محکومین 
مالی را نیز شامل این مرخصی ها دانست و درباره شرایط این 
دسته از زندانیان گفت: دارندگان محکومیت های مالی صرف 
نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی در این ایام برخوردار 
خواهند ش��د.وی گفت: محکومین جرایم سرقت مقرون به 
آزار، جاسوس��ی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرایم 
باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد 
و فحشا، اسیدپاشی، اخالل در نظام اقتصادی، ورود، تولید و 
توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام 
و حدود شرعی، محکومین دارای س��ه سابقه محکومیت به 
ارتکاب همان جرم، محکومینی که به ش��رارت مش��هورند، 
قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها و سایر 
محکومینی که اخالق و رفتار آن ها در زندان به گونه ای بوده 
که شایستگی برخوردار از این مرخصی را ندارند، از شمول این 

بخش نامه مستثنی هستند.

معاون آم��وزش ابتدای��ی اداره آموزش و پ��رورش اصفهان 
گفت: در حال حاضر با کمبود یک هزار معلم در دوره ابتدایی 
مواجه هس��تیم، اما تا مهر ماه امسال تمام معلمان مورد نیاز 
در این دوره را تأمین می کنیم. نجیمه باجالن در گفت و گو با 
فارس در پاسخ به این سؤال که آیا برای آغاز سال تحصیلی 
جدید در مهر ماه امس��ال با کمبود معل��م در دوره ابتدایی 
مواجه هس��تید، اظهار کرد: بله، چرا که بیش از 700 نفر از 
نیرو های آموزش و پرورش استان در دوره ابتدایی بازنشسته 
ش��ده اند.معاون آموزش ابتدای��ی اداره آم��وزش و پرورش 
اصفهان خاطر نشان کرد: از دالیل کمبود حدود 300 نفر از 
نیرو های آموزش و پرورش اس��تان اصفهان در دوره ابتدایی 
نیز به منظور مرخصی های زایمان، استعالجی و دیگر موارد 
و به دلیل خروج از استان است.معاون آموزش ابتدایی اداره 

آموزش و پرورش اصفهان با تاکید ب��ر اینکه در حال حاضر 
با کمبود یک هزار معل��م در دوره ابتدایی مواجه هس��تیم، 
اما تا مهر ماه امس��ال تمام معلمان مورد نیاز در این دوره را 
تأمین می کنیم، تصریح کرد: با وزارتخانه آموزش و پرورش 
رایزنی های الزم را انج��ام داده ایم تا ب��رای تأمین نیرو های 
مورد نظر در دوره ابتدایی برای سال تحصیلی جدید به یک 
توافق برسیم.معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش 
اصفهان با بیان اینکه روش های مختلفی برای جبران کسری 
معلمان وج��ود دارد، ادامه داد: درصدد اس��تفاده از ظرفیت 
نیرو های موظف آموزش و پرورش در قالب حق التدریس��ی 
هستیم:وی افزود:به دنبال اس��تفاده از نیرو های سرباز معلم 
و دریافت مج��وز از وزارتخانه آموزش و پ��رورش به منظور 
 استفاده از نیرو های بازنشسته برای آموزش در دوره ابتدایی 
هس��تیم.معاون آموزش ابتدای��ی اداره آم��وزش و پرورش 
اصفهان با اش��اره به اینک��ه برنامه ریزی ه��ای الزم را برای 
تأمی��ن نیرو های م��ورد نیاز ب��رای آم��وزش دانش آموزان 
ابتدای��ی پایه ه��ای اول تا شش��م و دو پایه پیش دبس��تانی 
چه��ار و پن��ج س��اله ها انج��ام می دهی��م، تاکید ک��رد: در 
س��ال گذش��ته بی��ش از 406 ه��زار نف��ر دانش آم��وزان 
 در دوره ابتدای��ی در س��طح اس��تان مش��غول ب��ه 

تحصیل بوده اند.

سازمان بهزیستی نامی آشنا برای دردمندان و  انسان هایی است که جز در انتظار مددکار  مریم 
بودن توان کار دیگری را ندارند و برای زیس�تن و ادامه حیات دل در گروی کمک دیگران یاوری

دارند. سازمانی که خود با مشکالت بسیاری دس�ت و پنجه نرم می کند باید مشکل گشای 
دیگران نیز باشد.سازمان بهزیستی در آس�تانه چهارمین دهه فعالیت خود است، س�ازمانی که باید دستگیر 
دست هایی باشد که برای محبت دراز شده اند واگر از اینجا پاسخی نشنوند دستگیر دیگری نمی یابند.سازمان 

بهزیستی استان به مناسبت گرامی داشت هفته بهزیستی نشستی را با حضور خبرنگاران برگزار کرد .

بر اساس قانون 
باید سه درصد از 

ظرفیت استخدام 
استان در سال 

گذشته به معلوالن 
اختصاص می یافت 

که تنها 9 نفر در 
سال گذشته در 

این زمینه همکاری 
داشته اند



اخبار کوتاهيادداشت

قیمت بلیت قطار بعد از سفرهای 
تابستانی افزايش می يابد

 مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: از دیروز پیش فروش 
بلیت قطار مسافربری در استان اصفهان آغاز شده است.

حسن ماس��وری در این خصوص اظهار داشت: پیش فروش 
بلیت قطار از امروز برای س��فرهای تابس��تانی روزهای یکم 
تا ۳۱ مردادماه آغاز ش��ده و متقاضیان م��ی توانند از طریق 
 آژانس ه��ای مس��افرتی مجاز ی��ا از طریق پای��گاه اینترنتی

 ticket.raja.ir ثبت نام کنند. 
 وی افزود: در حال حاضر قیمت بلیت قطار از مس��یر اصفهان 
با همان نرخ مصوب گذشته صورت گرفته تا  بعد از تعطیالت 
و سفرهای تابستانی تکلیف افزایش قیمت بلیت ها مشخص 

شود. 
مدیرکل راه آهن اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه اظهارات روز 
گذش��ته مدیر کل تنظیم ب��ازار راه آهن جمهوری اس��المی 
ایران در خصوص افزایش قیم��ت بلیت قطار، گفت: این مقام 
مسوول اعالم کرده، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
در راستای توجیه مالی مطلوب تر شرکت های مسافری حمل 
و نقل ریل��ی و ارایه خدمات بهتر و با کیفیت بیش��تر به مردم 
با در نظ��ر گرفتن افزایش نرخ حامل  های ان��رژی در گام دوم 
هدفمندی یارانه ها، موضوع افزای��ش محدود نرخ های بلیت 

قطار را در دستور کار خود قرار داده است.
 وی افزود: از ش��رکت های ریلی خواس��ته ش��ده اس��ت که

 بررسی های خود و میزان افزایش قیمت پیشنهادی با توجه 
به بررسی های تخصصی و منطقی در هر مسیر به شرکت راه 

آهن ارایه دهند.
وی افزود: با توجه به اخبار روز گذش��ته اگر در این جلس��ات 
مس��ووالن به یک نتیجه کلی دس��ت یابند متوسط افزایش 
نرخ بلیت قطار حدود ۲۰ درصد خواهد بود که حداقل آن ۱۵ 

درصد و حداکثر ۲۵ درصد است.

طرح های مشاغل خانگی گلپايگان 
توسعه می يابد

فرماندار گلپایگان گفت: مش��اغل خانگی و روس��تایی سبب 
ارتقای وضع اقتصادی روس��تاییان و تحکیم بنیان خانواده ها 
می شود و با همین هدف طرح های مشاغل خانگی گلپایگان 
با اج��رای برنامه های ویژه از س��وی دس��تگاه های مرتبط و 

بهزیستی، توسعه می یابند.
محسن حس��ین میرزایی در جلسه اشتغال روس��تاییان که 
با حضور دهیاران روس��تاها در س��الن اجتماعات فرمانداری 
برگزار شد، اظهار کرد: روستاهای شهرستان گلپایگان دارای 
ظرفیت های بسیاری است و همه مسووالن به ویژه دهیاران 
و شوراهای روستاها باید برای استخراج و بهره برداری از این 

ظرفیت ها تالش کنند.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه افزود: باید نیازهای روستاها 
با توجه به ظرفیت همان روستا در نظر گرفته شود و لیستی از 
مشاغل پیشنهادی تهیه شده و در اختیار دهیاران قرار بگیرد 
تا در اسرع وقت نسبت به توسعه مشاغل مورد نظر در روستا 

اقدام کنند.

برداشت 2 هزار تن دانه گلرنگ از 
مزارع اصفهان

مس��وول پنبه و دانه های روغنی جهاد کش��اورزی اصفهان با 
اشاره به اینکه سطح زیرکشت دانه  گلرنگ در استان برابر یک 
هزار و ۲۰۰ هکتار است، گفت: امسال پیش بینی می شود دو 

هزار تن دانه گلرنگ از این مزارع برداشت شود.
کیوان بنی اس��دی در خصوص کش��ت دانه ه��ای گلرنگ در 
اصفهان اظهار کرد: امس��ال یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی 
زراعی استان زیر کشت گلرنگ رفته و برداشت آن آغاز شده 

است.
وی افزود: عمده این مزارع در شهرستان های آران و بیدگل، 
اردستان، اصفهان، برخوار، مبارکه، لنجان و سمیرم قرار دارند.

 تولید ذرت ايران امسال
 افزايش ندارد

 وزارت کش��اورزی آمریکا پیش بینی کرد تولید ذرت امسال 
ایران نسبت به سال گذش��ته بدون تغییر یک میلیون و ۲۵۰ 
هزار تن باش��د که این میزان در طی سه سال اخیر ثابت بوده 

است.
به گ��زارش گ��روه بین الملل خبرگ��زاری فارس، بر اس��اس 
تازه ترین آمار وزارت کش��اورزی آمریکا ایران در سال جاری 
یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن ذرت تولید خواهد کرد که این رقم 
در مقایسه با تولید سال گذشته هیچ افزایشی نخواهد داشت.

ایران طی سه سال گذشته نتوانسته است تولید محصول ذرت 
را از رقم یک میلیون و  ۲۵۰ هزار تن در سال افزایش دهد.

در س��ال ۲۰۱۲ تولید ذرت ایران ۵۵ درصد نس��بت به سال 
۲۰۱۱ کاهش یافت. طی ۱۰ سال گذش��ته بیشترین میزان 
تولید ذرت در ایران در س��ال ۲۰۱۱ به می��زان دو میلیون و 

746 هزار تن بود.

افزايش قیمت بلیت اتوبوس از 
ابتدای مردادماه اجرايی می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه مصوبه شورای ش��هر در خصوص افزایش قیمت بلیت 
اتوبوس برای تایید به فرمانداری ارسال شده است، اعالم کرد: 
پیش بینی می شود پس از تایید فرمانداری از ابتدای مردادماه 

افزایش قیمت بلیت اتوبوس اجرا شود.
علیرضا صلواتی با بیان این مطلب گفت: در جلسه علنی شورا 
افزایش نرخ کرایه بلیت اتوبوس ب��رای خطوط فعال در نقاط 
محروم ۱۰ درصد و خطوط اتوبوسرانی فعال در سایر نقاط شهر 

۲۵ درصد تصویب شده است. 
 وی اف��زود: در این راس��تا با توجه ب��ه اینکه ط��ول خطوط

 اتوبوس��رانی در نقاط مختلف متفاوت است و اکثر خطوط از 
نقاط مختلف ش��هری عبور می کند به صورت میانگین نرخ 

بلیت اتوبوس حدود ۲۰ درصد افزایش می یابد. 

4
 معامله ۹۴۹هزار تومانی سکه در اصفهان

 افت ۸ دالری اونس طال با وجود افزایش ۱4 تومانی هر دالر آمریکا، موجب شد امروز هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی در اصفهان با کاهش قیمت،۹4۹ هزار تومان معامله شود.دیروز در اصفهان نرخ هر نیم سکه 

477 هزار تومان، ربع سکه ۲66 هزار تومان و سکه گرمی ۱76 هزار تومان اعالم شد. 
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رییس اتحادیه میوه و سبزی استان اصفهان گفت: با توجه 
به فصل تابس��تان و گرمای هوا نمی ت��وان میوه ها را مدت 
زیادی نگهداری کرد و قیمت آن در بازار براس��اس عرضه 
و تقاضا تعیین می شود.نوروزعلی اس��ماعیلی در ارتباط با 
قیمت گذاری بر میوه های تابس��تانی اظهار کرد: با توجه به 
فصل تابستان و گرمای آن میوه هایی که به میادین میوه و 
تره بار وارد می شود بیش از دو هفته قابلیت نگهداری ندارد و 
خراب می شود.وی افزود: همچنین با توجه به اینکه میوه های 
وارد شده از استان های متفاوتی است و اقالم متفاوتی از هر 

میوه وجود دارد سبب می شود قیمت  هر میوه در سطح شهر 
متفاوت باشد.رییس اتحادیه میوه و سبزی استان اصفهان 
تصریح کرد: برای مثال گیالس هفته گذشته از قم وارد شده 
و با قیمت هفت هزار تومان به فروش می رسید، اما امروز با 
توجه به اینکه از مبداء ورود بار تغییر کرده و از لواسان تهران 
و تبریز وارد می ش��ود، با قیمت هش��ت هزار و ۵۰۰ تومان 
به فروش می رس��د.وی ادامه داد: در ابت��دای ورود بار نیز با 
توجه به اینکه نوبرانه است، قیمت باالتری دارد، همچنین 
هزینه های باالی حمل ونقل و کارگر سبب باالتر بود قیمت 

میوه ها می شود.
اسماعیلی با بیان اینکه نظارت در میادین برای قیمت گذاری 
انجام می شود، خاطرنشان کرد: قیمت در بازار نیز براساس 
عرضه و تقاضا مش��خص می ش��ود و همچنین وجود اقالم 
مختلف از هر میوه سبب می ش��ود تا قیمت های متفاوتی 
وجود داشته باشد، برای مثال در حال حاضر ۱۰ رقم از انواع 
هلو در بازار وجود دارد که از قیمت هر کیلو شش هزار تومان 
تا سه هزار تومان است و با توجه به اینکه خرید میوه روزانه 
انجام می شود و کاالیی نیست که بتوان زمان زیادی نگهداری 

شود و برهمین اساس تقاضا برای آن باال است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در 
سال جاری به منظور تأمین آب شرب مشترکان اصفهانی 
که حدود ۱4 مترمکعب در ثانیه است ۱۱۲ محل برای حفر 
چاه های بحران نقطه یابی ش��ده و ۵۰ چاه نیز حفر شده 
است.هاشم امینی اظهار داشت: مجوز حفر 76 حلقه چاه 
صادر شده که از این تعداد حفاری ۵۰ حلقه چاه به اتمام 
رسیده و دو حلقه چاه دیگر نیز در حال حفاری است. وی 
به میزان آب دهی حفر چاه های بحران در س��طح استان 

اش��اره کرد و افزود: برآوردهای صورت گرفته از مجموع 
آب دهی چاه های پمپاژ شده بیانگر آب دهی یک هزار و 
۲۰۰ لیتر در ثانیه اس��ت که به طور متوسط آب دهی هر 
چاه ۲4 لیتر برثانیه است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به عمق چاه های حفاری شده اشاره کرد و 
گفت: مجموع عمق چاه های حفاری شده به بیش از هفت 
هزار و ۳6۰ متر می رسد به طوری که می توان عنوان کرد 
متوسط عمق هر چاه ۱۵۰ متر اس��ت. وی به تجهیز ۲7 
حلقه چاه حفاری شده و سیستم گندزدایی آن اشاره کرد 
و افزود: از ۲7 حلقه چاه تجهیز ش��ده، ۱۹ حلقه به شبکه 

توزیع متصل و وارد مدار بهره برداری شده است. 
امینی هدف از حفر این چاه ها را رفع کمبود سه مترمکعب 
آب در ثانیه دانس��ت و تاکید کرد: به دلیل جاری نبودن 
رودخانه زاینده رود و عدم اس��تحصال چ��اه های فلمن، 
کمبود سه مترمکعب در ثانیه برای تأمین آب شرب وجود 
دارد که با حفر چاه های اضطراری در نقاطی خارج از حریم 
رودخانه زاینده رود که پتانسیل بالقوه از لحاظ غنی بودن 

منابع آبی زیرزمینی دارند، در دستور کار قرار گرفت. 

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

حفر ۵۰ حلقه چاه اضطراری برای رفع کمبود آب شرب 
ريیس اتحاديه میوه و سبزی استان :

قیمت میوه در بازار براساس عرضه و تقاضا مشخص می شود

مسايل بانکی از مشکالت 
امروز صنايع هستند

 مهلت دو ماهه
 به صرافان 

با وجود اینکه تنها ی��ک هفته دیگ��ر مهلت صرافی ها ب��رای اجرای 
دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه به پایان می رسد 
شورای پول و اعتبار که قرار بود این موضوع را مورد بازنگری قرار دهد به 

تمدید دوماهه زمان تعیین شده اکتفا کرد.
در حالی که بانک مرکزی صرافی ها را از مرداد س��ال گذشته مکلف به 
انطباق خود با دستورالعمل جدید در مورد تاسیس، فعالیت  و نظارت 
بر صرافی ها کرد و افزایش میزان سرمایه آن ها را مورد تاکید قرار داد، با 
توجه به اعتراضات صرافان و درخواست برای تغییر در ارقام تعیین شده 
بنا شد این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گیرد.

این در حالی است که شورای پول و اعتبار در آخرین تصمیم خود درباره 
صرافان، فرصت تطبیق صرافی ها با دستورالعمل بانک مرکزی که پایان 

تیرماه به اتمام می رسید را تا دو ماه دیگر تمدید کرد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بعضی کشورها تنها 
با داشتن یک مزیت در حوزه صنعت، تولید موفقی دارند، باید ببینیم 
چرا کشور ما با داشتن امکانات زیادی مانند انرژی و ... در صنعت و 
تولید به اندازه آن کشورها موفق عمل نکرده است. سیدعبدالوهاب 
سهل آبادی در نشست کمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اصفهان با بیان اینکه مسایل بانکی از مشکالت 
امروز صنایع هس��تند، اف��زود: بهره ه��ای بانکی افزایش داش��ته 
اس��ت، این در حالی اس��ت که بانک ها برای پرداخت تس��هیالت، 
سختگیری زیادی می کنند. وی با اش��اره به مسایلی که پرداخت 
 ارزش افزوده برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، اضافه کرد: بعضی از 
 کارخانه ها به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی دچار مش��کل

 شده اند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: با دستور 
ویژه ابتکار شهرس��تان مبارکه به عنوان پایلوت و پایگاه الگوی 
پایش و س��نجش آالیندگی ه��ای صنعتی و زیس��ت  محیطی 

کشور تعیین شد.
علی ایرانپور از برگزاری نشس��ت هم اندیش��ی وی��ژه پیرامون 
مشکالت زیست  محیطی و آالیندگی صنایع در مبارکه که در 
محل سازمان محیط  زیست کشور تشکیل شد، خبر داد و اظهار 
کرد: این جلسه با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و مس��ووالن مبارکه و با حضور مع��اون رییس جمهور و رییس 
سازمان محیط  زیست کشور، قائم مقام وی، مشاور عالی سازمان 
محیط  زیس��ت و نیز مدیرکل س��ازمان محیط  زیست استان 

اصفهان و هیات همراه و با شرکت مسووالن و مدیران شهرستان 
مبارکه و نماینده شهرستان در مجلس شورای اسالمی تشکیل 
شد. وی افزود: در هم اندیشی مفصلی که حدود ۲ ساعت و نیم 
ادامه داشت، کلیه مشکالت آالیندگی صنایع در مبارکه به بحث 
گذاشته شد. ابتکار صریحاً دستور ویژه برای تبدیل مبارکه به 
آزمونه سنجش آالیندگی زیست محیطی صادر کرد و اداره کل 

استان اصفهان نیز موظف به انجام این دستور شد.
این نماین��ده مجلس تصریح ک��رد: دلیل عمده تش��کیل این 
جلسه عدم اعالم میزان آالیندگی چند شرکت و کارخانه مهم 

شهرستان توسط سازمان محیط  زیس��ت بود که قرار شد این 
کار در اولویت قرار گرفته و اداره کل حفاظت از محیط  زیست 

اصفهان باید در این راه همت و ممارست داشته باشد.
وی ادام��ه داد: نکت��ه بارز این جلس��ه اذعان رییس س��ازمان 
 حفاظت محیط  زیست کشور به تعدد وجود صنایع در مبارکه و

 سنگین بودن این ظرفیت برای شهرستان بود که وی تأکید کرد 
که این تعداد کارخانه آالیندگی شدیدی برای این شهرستان 

دارد و این تعداد صنایع سازگار با مقیاس شهرستان نیست.
ایرانپور تأکید کرد: جمع ش��دن این تعداد صنعت در مبارکه و 

میزان آالیندگی آنها کامل بوده و شایان اغماض نیست و نقش 
صنایع در آالیندگی مبارکه چند برابر بیش��تر از میزان س��هم 

آالیندگی صنایع در استان است.
وی در پایان اب��راز امیدواری کرد با تش��کیل این جلس��ات و 
پیگیری ها مش��کالت آالیندگی صنای��ع در مبارکه به حداقل 
رس��یده و باری از دوش مش��کالت مردم زحمتکش این دیار 
برداشته شود.شایان ذکر است، رییس سازمان حفاظت محیط 
 زیست کشور ی در این جلسه عنوان کرد: باید آالیندگی صنایع 
اصفهان به حد استاندارد برسد و در این مسیر سازمان حفاظت 
محیط  زیست از هیچ کوش��ش و پایشی فروگذار نمی کند و در 
برابر رسالت سنگین ما هیچ کم کاری و اغماضی وجود نداشته 

و نخواهد داشت.

 ابتکار : بايد آاليندگی صنايع اصفهان به حد استاندارد برسد

مبارکه شهر پايلوت پايش آاليندگی صنعتی و زيست  محیطی کشور شد

  

در حال��ی افزای��ش می��زان تس��هیالت خ��ودرو هن��وز 
 در بان��ک مرک��زی در ح��ال بررس��ی اس��ت ک��ه برخی 
 بانک های خصوصی نسبت به اعطای وام ۱۵ میلیونی اقدام 

کرده اند.
چندی پیش بود که بانک مرک��زی از احتمال افزایش وام 
خودرو و کاال خبرداد و رییس کل اعتبارات این بانک اعالم 
کرد که کارگروهی در بانک مرکزی با مس��وولیت بخش 
اعتبارات تشکیل شده و در حال بررسی این موضوع است.

وی ابراز امی��دواری کرد که بررس��ی ها در ای��ن مورد در 
کارگ��روه ب��ه نتیج��ه رس��یده و بع��د از تایی��د و ارجاع 
 به ش��ورای پول و اعتبار خبر خوش��ی ب��رای متقاضیان

 باشد.
اما با وجود اینکه به نظر می رسد هنوز پیشنهاد افزایش وام 
خودرو و کاال که احتمال تا دو برابری آن وجود دارد مورد 
تایید ش��ورای پول و اعتبار قرار نگرفت��ه و یا حتی اگر هم 
تایید شده به طور رس��می اعالم و ابالغ نشده است برخی 
بانک های خصوصی در این مورد اقدام کرده و سقف اعطای 
 وام را از هفت میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان افزایش

 داده اند.
در عین حال در کنار افزایش س��قف تس��هیالت، با وجود 
تصویب سود۲۲ درصدی تس��هیالت میزان دریافت سود 

این وام حدود ۲۸ درصد است.
 این در حالی اس��ت که مراجعه به برخی ش��عب نش��ان

 

می دهد که در بانک های دولتی هن��وز میزان اعطای وام 
حدود هفت میلیون تومان اس��ت ام��ا در چند مورد بانک 
خصوصی تس��هیالت خودرو ۱۵ میلیون تومان است. در 
عین حال سود این وام بنابر آیتم های مدنظر بین حداقل 

۲۲ تا ۲۸ درصد متغیر است.
همچنین یکی از بانک های خصوص��ی نیز عنوان کرد که 
تا ۲۰ درصد امکان پرداخت وام خودرو آن هم با سود ۲7 

درصد وجود دارد.
درعین حال برخ��ی دیگر از بانک هایی ه��م که وام هفت 
تا ۱۰ میلیون تومانی خودرو را هنوز در دس��تور کار دارند 
سود دریافتی این تسهیالت را بین ۲6 تا ۲۸ درصد عنوان 

کردند.
اما بانک های مورد نظر اعالم کردند ک��ه اقدام آن ها برای 
افزای��ش وام خ��ودرو در قالب طرح های مرب��وط به بانک 
 خود بوده که پیش��تر ب��ا مج��وز بانک مرک��زی دریافت

 کرده اند.
خودروه��ای ۲۰ ت��ا 4۰ میلیون��ی، پرفروش ترین ه��ا در 
ایران عم��ده بازار خودروهای س��واری کش��ور در اختیار 
 خودروهای با س��طح قیمتی بین ۲۰ تا 4۰ میلیون تومان

 است.
براساس آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از 
وضعیت بازار خودروهای سواری کشور در شش ماهه دوم 
سال گذشته، خودروهای قرار گرفته در سطح قیمتی بین 

۲۰ تا 4۰ میلیون تومان ۵۸.۲ درصد بازار فروش خودروی 
کشور را به خود اختصاص داده اند.

پس از آن خودروهای قرار گرفته در سطح قیمتی کمتر از 
۲۰ میلیون تومان ۳4.۵ درصد بازار فروش خودرو را به خود 
اختصاص داده اند. البته نکته قابل توجه آن است که این آمار 
مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته بوده و هم اکنون با 
قیمت های جدید اعالمی از سوی شورای رقابت، تقریبا تمام 
خودروهای تولیدی در کشور در سطح قیمتی باالتر از ۲۰ 

میلیون تومان قرار گرفته اند.
پس از آن خودروهای قرار گرفته در سطح قیمتی بین 4۰ 
تا 6۰ میلیون تومان نیز دارای سه درصد سهم بازار فروش 
خودروی کشور بوده اند. خودروهای قرار گرفته در سطح 
قیمتی بین 6۰ تا ۸۰ میلیون تومان نیز ۲.۲ بازار خودروی 

کشور را به خود اختصاص داده اند.
نیم درصد بازار خودروی کشور نیز مربوط به خودروهای 
قرار گرفته در سطح قیمتی بین ۸۰ تا صد میلیون تومان 
است. خودروهای با س��طحی قیمتی باالتر از صد میلیون 
تومان نیز ۱.6 درص��د بازار خودروی کش��ور را در اختیار 

دارند.
تعديل مثبت 1۰۰ درصدی ايران خودرو

شرکت ایران خودرو در جدیدترین اطالعیه خود پیش بینی 
درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۳ 
را مبلغ ۱6۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعالم 
کرد و سود پیش بینی خود را بیش از ۱۰۰ درصد تعدیل 

کرد.
 ش��رکت ایران خودرو که در روز گذش��ته به دلیل تعدیل 
پیش بینی سود هر سهم و بررسی اطالعات بیشتر متوقف 
شده بود، در گزارش س��ه ماهه و اطالعات جدید خود ر از 

تعدیل مثبت پیش بینی سود هر سهم خبر داد.
این در حالی اس��ت که ش��رکت پیش بینی سود هر سهم 
سال مالی ۱۳۹۲ را با سرمایه ۹ هزار و 6۰۰ میلیارد ریالی 
در فروردین، تیر و مرداد ۹۲ مبلغ ۵۳ ریال و در آبان ۹۲ و 
فروردین امسال مبلغ )۳۱6( ریال زیان اعالم کرده بود که 
مطابق اطالعات ۱۲ ماهه حسابرسی نشده در تاریخ ۱7 تیر 

ماه ۹۳ مبلغ )۱۹۹(ریال زیان اعالم کرده است.
ش��رکت تاکنون اطالعات پیش بینی تلفیقی س��ال مالی 
۱۳۹۳ را اعالم نکرده است که در این خصوص شرکت اعالم 
کرده است: بودجه تلفیقی در دست تهیه است که پس از 

نهایی شدن اطالعات آن ارسال خواهد شد.
اما این شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۱۳۹۳ 
را با سرمایه ۱۲ هزار میلیارد ریالی در ۱7 فروردین ۱۳۹۳ 
به مبلغ 77 ریال اعالم کرده بود که مطابق اطالعات جدید 
پیش بینی س��ود خود را تعدیل کرده و مبل��غ ۱6۰ ریال 

اعالم کرد.

 در برخی بانک ها؛ با سود 28 درصد 

وام خودرو 15 میلیون تومان شد
مدير شرکت آب منطقه ای اصفهان:

تامین آب شرب 6 میلیون 
نفر در گروزاينده رود

مدیر ش��رکت آب منطق��ه ای اصفهان با اش��اره 
 به اینک��ه دو ش��قه ش��دن مدیری��ت در حوضه 
زاین��ده رود عام��ل موثر خش��کی ای��ن رودخانه 
است، گفت: با وجود اجرای طرح های آب رسانی 
کوهرنگ سه و بهشت آباد حدود 6۰۰ میلیون متر 
مکعب کمب��ود آب در حوضه زاین��ده رود داریم.

سیدمسعود میرمحمدصادقی در چهل و یکمین 
جلس��ه کمیته آب ات��اق اصفه��ان، تصریح کرد: 
مدیریت یک پارچه حوضه می تواند انضباط آب را 
در کل این حوزه برقرار کند تا آب در تمام رودخانه 
جاری باشد. وی رشد جمعیت و افزایش مصارف، 
وقوع خشکس��الی و افزایش برداشت در باالدست 
را از علل بروز بح��ران کمبود آب در حوضه زاینده 
 رود دانس��ت و تاکید کرد: س��امان دهی و کنترل

 برداشت ها از رودخانه زاینده رود و سرشاخه های 
آن از جمله اقدامات موثر احیای این حوضه از سراب 
تا پایاب است. وی آثار و نشانه های بحران کمبود 
آب در حوضه زاینده رود را شامل آثار و پیامدها بر 
محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی نام 
برد و گفت: در بخش زیست محیطی ناتوانی حوضه 
در تامین حقابه زیست محیطی رودخانه و تاالب 
و خطر نابودی محیط زیس��ت طبیعی رودخانه و 
تاالب و نابودی کمی و کیفی آب خوان ها و منابع 
آب زیرزمینی و پدیده فاجعه بار و غیر قابل جبران 
نشست سراسری دشت ها در اثر آن از پیامدهای 
بحران آب در حوضه زاینده رود اس��ت. وی افزود: 
خطر نابودی میراث تاریخ��ی � فرهنگی اصفهان 
در پی خشک ش��دن رودخانه، نابودی کشاورزی 
در بخش های میانی و شرق، خشک شدن باغ های 
چند صد س��اله و دارای حقابه مصرح در طومار و 
پیامدهای ویرانگر خشک شدن رودخانه بر زندگی 
و روان م��ردم از جمله پیامدهای محیط زیس��ت 
انسانی کمبود آب زاینده رود است . وی بحران آب 
در حوضه زاینده رود را یک معضل ملی دانست و 
تصریح کرد: آب شرب شش میلیون نفر جمعیت 
ساکن در حوضه زاینده رود شامل اصفهان، یزد و 
کاشان، نایین و اردستان ، تولید 7۰ درصد آهن و 
فوالد کشور، ۸.۵ درصد تولید برق کشور، ۲6 درصد 
تولید فرآورده های نفتی کشور در گرو جریان آب 

در رودخانه زاینده رود است. 



یادداشت

مركز آفرينش هاي ادبي قلمستان، وابسته به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان 
اقدام به برگزاري دوره  نقد داستان  وي ژه بزرگساالن كرده است.اين كالس از ۲۵ تیرماه تا 

پايان شهريورماه در روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت ۶ بعد ازظهر برگزار می شود.
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نقد داستان  در مركز آفرينش هاي ادبي قلمستان
هفتیادداشت

لزوم تسریع در روند اجرایی احداث 
موزه شهدای اصفهان

مديركل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
اصفهان گفت: امیدواريم گرد غفلت از موزه ش��هدای اصفهان 
زدوده شود تا با افتتاح اين طرح بزرگ، روح شهدا بیش  از پیش 
شاد شود.س��ردار مجتبی ش��یروانیان  با بیان اين خبر افزود: 
بحث نظری و آموزش��ی معارف دفاع مقدس كه از س��ال 89 
با تألیف كتاب درسی دانش��جويی آغاز شده است، امروز نیز با 
شدت و عالقه دنبال می شود و دانشجويان با اشتیاق به  صورت 
اختیاری و خودجوش اين درس را انتخاب می كنند.وی با اشاره 
به فعالیت های انجام ش��ده در اصفهان در زمینه دفاع مقدس، 
تصريح كرد: كارهای خوبی انجام شده، ولی هنوز كافی نیست 
و برای شهر شهیدان هرچه  كار شود باز هم كافی نبوده و بايد 
 زمانی كه مس��افری به اين ش��هر می رسد، احس��اس كند كه

 اين جا شهر خط شکنان دفاع مقدس است.

 هالیوودشناسی در
 فرهنگسرای رسانه 

 كارگاه��ي با عن��وان » جري��ان شناس��ي س��ینماي ايران و 
جه��ان « از س��وي فرهنگس��راي رس��انه، وابس��ته ب��ه 
اصفه��ان  ش��هرداري  تفريح��ي  فرهنگ��ي  س��ازمان 
برگ��زار م��ي ش��ود.مدير فرهنگس��راي رس��انه گف��ت: 
 اي��ن كارگاه ك��ه زي��ر مجموع��ه ای از دوره آموزش��ی

 رسانه شناسی است، به بررس��ی موضوعاتی همچون جريان 
 شناس��ی س��ینمای اي��ران و هالیوود شناس��ی می پ��ردازد. 
 شريفي فر افزود: اين كارگاه در قالب يک دوره چهار ساعته ويژه 
 عالق��ه مندان به ح��وزه رس��انه و س��ینما برگزار می ش��ود.

عالقه مندان مي توانند جهت شركت در اين كارگاه آموزشي، 
روز 31 تیر ماه و در س��اعت 1۶ الي ۲0 به فرهنگسراي رسانه 
واقع در خیابان عالمه امیني، باغ غدير، ساختمان الغدير طبقه 
دوم مراجعه و يا با ش��ماره تلفن 3۲۶0٧۵۲9 تماس حاصل 

كنند.

 برگزاري تور زیارتي امامزادگان 
و بقاع متبركه در اصفهان

ريی��س اداره اوقاف و ام��ور خیري��ه ناحیه يک شهرس��تان 
اصفهان با اش��اره به برگزاري تور زيارتي امام��زادگان در ايام 
ماه مب��ارك رمض��ان، گفت: حض��ور در مراس��م جزءخواني 
ق��رآن كريم، س��خنراني ُمبل��غ دين��ي، برگزاري مس��ابقه و 
توزيع افطاري س��اده از برنامه ه��اي اين تور زيارتي اس��ت.

حجت االس��الم و المس��لمین اس��ماعیلي پور ابراز داشت: با 
مشاركت س��ازمان فرهنگي، تفريحي ش��هرداري اصفهان و 
اداره اوقاف و ام��ور خیريه ناحیه يک شهرس��تان، در ايام ماه 
 مبارك رمضان، ت��ور زيارتي ام��ام زادگان در اصفهان برگزار

 مي شود.

شورای معارف سیما از پخش زنده مراسم احیا در حرم های متبرك، 
مساجد، حسینیه ها و دانشگاه ها خبر داد.

امسال نیز همچون س��ال های پیش همه ش��بکه های سیما پخش 
مراس��م پرفیض ش��ب های قدر را در دس��تور كار دارند و هر يک از 
 شبکه ها مراس��م اين ش��ب ها را از يکی از اماكن عمومی روی آنتن

 می برند.
بر اساس اين گزارش مراسم احیای شب نوزدهم به ترتیب شبکه های 
يک تا پنج از حرم امام رضا)ع(، س��اعت ۲1:30، مهديه تهران ساعت 
۲۲، حسینیه همدانی ها ، ساعت ۲۲، دانشگاه تهران بعد از نماز مغرب 
و عشا و مصالی تهران، ساعت ۲۲ روی آنتن می رود. شبکه های قرآن 
و معارف و جام جم سیما نیز اين مراس��م را از حرم حضرت احمدبن 
موسی)ع(، بعد از نماز مغرب و عشا و حرم امام رضا)ع( ، ساعت ۲1:30 

پخش خواهند كرد.
در دومین ش��ب از لیالی قدر نیز شبکه های يک تا پنج پخش مراسم 
احیاء را به ترتی��ب از حرم امام رض��ا)ع(، س��اعت ۲1:30، حرم امام 
خمینی )ره( ، ساعت ۲1، حسینیه همدانی ها، ساعت ۲۲ ، دانشگاه 
امام صادق)ع(، ساعت ۲۲:30 ، حرم حضرت عبدالعظیم )ع(، ساعت 
 ۲۲ در دس��تور كار دارن��د. همچنین ش��بکه های ق��رآن و معارف و 
جام جم نیز مراس��م را از حرم حضرت معصومه )ع( س��اعت ۲1:4۵ 

پوشش می دهند.
در سومین احیای رمضان 93 نیز شبکه های يک تا پنج سیما به ترتیب 
مراس��م لیالی قدر را از حرم امام رضا)ع(، س��اعت ۲1، حرم حضرت 
معصومه )ع( ، ساعت ۲1:4۵ ، حسینیه همدانی ها، ساعت ۲۲ ، مسجد 
مقدس جمکران ، ساعت ۲4 و امام زاده صالح بعد از نماز مغرب و عشا  
روی آنتن می برند. همچنین شبکه های قرآن و معارف سیما و جام 
جم نیز مراسم شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان را از مسجد جامع 
گرگان بعد از نماز مغرب و عشا  و حسینیه همدانی ها ساعت ۲۲ پخش 

خواهند كرد.

امیرالمومنین )ع( در ش��ب بیست و يکم ماه رمضان، 
س��ال چهلم هجری از دنیا رفت ؛ و س��بب شهادتش 
آن بود كه ابن ملجم لعنه اهلل در مسجد كوفه ؛ هنگام 
سپیده صبح شب جمعه نوزدهم ماه رمضان با شمشیر 
زهر آلوده بر س��ر آن حض��رت زد ، و او روز نوزدهم و 
بیس��تم و حدود يک ثلث از شب بیس��ت و يکم را به 
همان حال بود و سپس ش��هیداً از دنیا رفت و مظلوماً 
به مالقات پروردگار خود نايل آمد و از سن مباركش 

شصت و سه سال گذشته بود.
ابن ش��اذان از اصبغ بن نباته روايت می كند كه چون 
امیرالمومنین )ع( ضربت زده ش��د به آن ضربتی كه 
در اثر آن از دنیا رفت ؛ م��ردم درب خانه آن حضرت 
اجتماع نموده و انتظار كش��تن ابن ملجم را داشتند ؛ 
پس حس��ن )ع( از خانه بیرون آمد و گفت : ای گروه 
مردم پدرم وصیت فرمود ك��ه كار ابن ملجم را تا پس 
از وفات او تاخیر بیان��دازم ، اگر از دنیا رفت اختیارش 
 با ماس��ت وگرنه خودش فکری درب��اره ی او خواهد

 نمود ، بازگرديد خدا ش��ما را بیام��رزد ، اصبغ گفت 
مردم بازگشتند و من ماندم .

حس��ن )ع( بار دوم بیرون آمد و فرمود ای اصبغ مگر 
نش��نیدی س��خنی را كه از پدرم نقل كردم ؟! گفتم 

بلی ش��نیدم ولی من حال��ت آن حض��رت را ديدم و 
دوس��ت داش��تم كه او را مالقات كنم و از او حديثی 
 بش��نوم ، برای من اذن ورود بگیر ، خدايت بیامرزد ، 
حس��ن )ع( داخل ش��د و پس از لحظه ای  بازگشت 
 و فرم��ود داخ��ل ش��و ، م��ن وارد ش��دم و دي��دم

 امیرالمومنین )ع( دستمال ) زرد رنگی ( بر سر بسته 
ولی زردی رنگش از زردی دس��تمال بیشتر بود و آن 
حضرت در اثر شدت ضربتی كه بر سر مقدسش وارد 
آمده و به واسطه كثرت زهر پیوسته از اين زانو به آن 
زانو می شد ، پس به من فرمود : ای اصبغ مگر سخن 
حسن را كه از قول من گفت نش��نیدی ؟ گفتم آری 
شنیدم يا امیرالمومنین ولی شما را در حالی ديدم و 
دوست داشتم كه ديگر باره ش��ما را ببینم و حديثی 
از شما بشنوم ، فرمود : بنش��ین گمان نمی كنم پس 
از اين روز حديثی از من بش��نوی ، بدان ای اصبغ من 
به عیادت رس��ول خدا )ص( رفت��م چنانکه تو اكنون 
به عیادت من آم��دی ، آن حضرت به م��ن فرمود : يا 
ابالحس��ن بیرون برو و در میان مردم ن��دا كن الصلوة 
جامعة و ) چون مردم جمع ش��دند ( ب��ر منبر باال برو 
و يک پله پايین تر از جايگاه من ق��رار گیر و به مردم 
بگو » اال من عق والديه فلعنة اهلل علیه اال من ابق من 

موالیه فلعنة اهلل علیه اال من ظلم اجیراً اجرته فلعنة 
اهلل علیه « يعنی هركس با پدر و مادرش بد رفتاری 
كند و آنان را خفیف شمارد لعنت خدا بر او باد و هر 
غالم و بنده كه از نزد موالی خود فرار كند لعنت خدا 
بر او باد و هركس در مزد اجیر خود س��تم روا دارد 

لعنت خدا بر او باد .
اصبغ گف��ت ، پ��س از آن امیرالمومنین )ع( دس��ت 
مرا گرف��ت و فرمود دس��تت را باز كن ، من دس��تم 
را باز ك��ردم ، يکی از انگش��تان مرا گرف��ت و فرمود 

ای اصب��غ همین طور 
 كه م��ن انگش��ت تو را 
گرفت��م ، رس��ول خدا 
)ص( يکی از انگشتان 
مرا گرف��ت و فرمود يا 
ابالحس��ن اعتن��ا مکن 
و آگاه ب��اش ك��ه من 
 و ت��و پ��در اي��ن امت

 هس��تیم ، پس هركه 
با م��ا بدرفت��اری كند 
لعنت خ��دا ب��ر او باد 
و آگاه ب��اش ك��ه من 
 و ت��و دو م��والی اي��ن

 امتیم ، پ��س هركس 
از ما فراری شود لعنت 
خدا بر او باد و بدان كه 

من و تو دو اجیر اين امتی��م پس هركس در اجرت ما 
س��تم روا دارد لعنت خدا بر او باد ،پس از آن پیغمبر 
اكرم )ص( آمین گفت ، من هم آمی��ن گفتم ، اصبغ 

گفت در اين موقع امیرالمومنین )ع( بیهوش شد.
از جابر بن يزيد روايت ش��ده كه از حض��رت باقر )ع( 
پرسیدم : امیرالمومنین )ع( در كجا مدفون گرديد ؟! 
فرمود در كنار غريین پیش از صبح به خاك س��پرده 
ش��د و) برای دفن آن حضرت ( فرزندانش حس��ن و 
حس��ین علیهماالس��الم و محمد و عبداهلل بن جعفر 

داخل قبر شدند.
شیخ مفید )ره( می گويد : پیوسته قبر امیرالمومنین 
)ع( مخفی ب��ود تا آنکه حضرت ص��ادق )ع( در زمان 
سلطنت عباسیان در س��ال صدوشصت و سه هجری 
 آن را معرف��ی نمود و در وقتی كه بحی��ره نزد منصور 
می رفت آن را زيارت كرد، از آن پس ش��یعیان محل 
قب��ر را ش��ناختند و از آن روز به زي��ارت آن حضرت 

مشغول شدند.
ترجمه انوارالبهیه » از تالیفات محدث قمی )رضوان اهلل تعالی علیه( 

« صفحه ۵۶ الی صفحه ۶8

روایت واپسین ایام حیات موالی متقیان و شفیع شیعان  مراسم لیالی قدر
ناله كن ای دل به عزای علی )ع(  در شبکه های سیما

پیوسته قبر 
امیرالمومنین )ع( 
مخفی بود تا آنکه 

حضرت صادق )ع( 
در زمان سلطنت 
عباسیان در سال 
صدوشصت و سه 

 هجری آن
 را معرفی نمود
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احضار 
240282 در پرونده کالسه 930451د2 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
یزدان  احسان  و  افشار  بابک  علیه  شکایتی  هوشنگ  فرزند  رپو  سجاد  آقای  اصفهان 
پناه دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی)حادثه در حین کار( مطرح نموده که در جهت 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا 
ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر 
گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:7467 

اسمعیلی دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ رای 

240283 شماره دادنامه: 9209970353501931 شماره پرونده: 9209980362201094 
قاسم  آقای  وکالت  با  محمودیان  نصیر  آقای  شاکی:   920777 شعبه:  بایگانی  شماره 
بنزین-دفتر  پمپ  کشاورزی-روبروی  کشاورز-خ  اصفهان-بلوار  نشانی  به  شریفیان 
گردشکار:  توهین   -2 تلفنی  مزاحمت   -1 اتهام ها:  دائی زاده  آقای شهرام  متهم:  وکالت 
رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  وبه  اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه 
دادگاه: در خصوص اتهام شهرام دائی زاده آزاد بلحاظ عدم دسترسی به وی دائر بر 
مزاحمت تلفنی و توهین دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی آقای نصیر محمودیان با وکالت 
آقای قاسم شریفیان و اظهارات گواهان و پرینت ارسالی از مخابرات و تحقیقات محلی 
انجام شده و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در 
قانون  مواد 608و641  به  مستندا  و  بوده  مسلم  و  محرز  به وی  انتسابی  بزه  پرونده 
مجازات اسالمی متهم را از حیث مزاحمت تلفنی به تحمل چهار ماه حبس و از حیث 
فحاشی به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
ابالغ واقعی قابل واخواهی  از  می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس 
در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد.م الف:8671 گازری رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

240284 شماره دادنامه: 9309970352400389 شماره پرونده: 9209980352401475 
شماره بایگانی شعبه: 921593 خواهان: آقای محمد جواد منفرد به وکالت از عزیزا... 
سرو-ط2-واحد7  شمالی-مجتمع  صدوق  شیخ  اصفهان-خیابان  نشانی  به  سلیمانی 
خوانده: آقای کورش بصیری به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه  گردشکار:  طلب  مطالبه   -2
به  منفرد  محمدجواد  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  می نماید.رای  رای  صدور  به 
مطالبه  به خواسته  آقای کورش بصیری  به طرفیت  عزیزا... سلیمانی  آقای  از  وکالت 
فقره چک 1449/311732/59-92/7/20 و خسارات  ریال وجه یک  مبلغ 53/900/000 
دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه چک مستند 
خواسته  به  نسبت  خوانده  اینکه  و  خواهان  ید  در  آن  پرداخت  عدم  گواهی  و  دعوی 
خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
است فلذا دادگاه مستندا به مواد 249و313و314 قانون تجارت و 198و515و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون و نهصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی و تاخیر 
رای در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره  اجرای  لغایت  تاریخ چک  از  تادیه 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.م الف: 8699 

قربانی رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

240285 شماره دادنامه: 9309970352300371 شماره پرونده: 9109983723100403 
مبارکه- نشانی  به  مختاری  مریم  خانم  خواهان:   911997 شعبه:  بایگانی  شماره 
پدری  استثنایی-منزل  مدرسه  گاز-روبروی  اداره  فتح المبین-جنب  نصیرآباد-خ 
خوانده: آقای کامران شهنوازی به نشانی مجهول المکان خواسته: صدور حکم طالق به 
درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 

خانم مریم مختاری فرزند امراللهی به طرفیت آقای کامران شهنوازی فرزند غالم رسول 
به خواسته استیذان اعمال وکالت برای اجرای صیغه طالق به لحاظ تحقق شرط ضمن 
رسمی  دفتر   4095 ترتیب  شماره  به  ازدواج  سند  مصدق  تصویر  به  عنایت  با  العقد 
شماره 187 حوزه ثبت فالورجان رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم بین آنها محرز 
است. اجماال زوجه اظهار داشته است: همسرم بیش از دو سال است زندگی مشترک 
النا 5 ساله و  را ترک کرده است من و سه فرزند مشترک به نام های امین 9 ساله، 
ملینا 2 ساله را بدون پرداخت نفقه رها کرده است و بالتکلیف می باشیم دادگاه تحقیق 
محلی شماره 91/5833 مورخ 91/9/24 کالنتری 11 مبارکه مبنی بر بی اطالعی از زوج 
آن می باشد  تایید  در  نیز  اختالف  اظهارات شهود در شورای حل  است  پیوست شده 
خوانده در جلسات دادگاه حضور نیافته و دفاعی برخالف ادعا و دالیل خواهان ارائه 
ایجاد سازش موثر واقع  از سوی دیگر تالش داوران و دادگاه در جهت  نکرده است 
نشده است بنابراین و به استناد مواد 234-237و1119 قانون مدنی و مواد 26-27و29 
قانون حمایت خانواده ضمن احراز شرط 1و2و8و11 از بند ب شروط ضمن العقد نکاح 
به خواهان اجازه داده می شود با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق و با حقوق 
اعتبار  مطلقه سازد  را  انواع طالق خود  از  یکی  انتخاب  با  یاد شده  بند ب  از  حاصله 
تاریخ قطعیت رای می باشد.  از  ماه  به دفتر رسمی طالق سه  برای تسلیم  این گواهی 
قانونی  قانون حمایت خانواده رعایت جهات شرعی و  به مفاد مواد 31و37  با عنایت 
اجرای صیغه طالق و ثبت آن و یادآوری حقوق و تکالیف آنها پس از طالق به عهده سر 
دفتر محترم خواهد بود در مورد سایر حقوق فیمابین از جمله مسائل مالی زوجه در 
این پرونده ادعایی نداشته است در صورت تمایل جداگانه پیگیری خواهد کرد حضانت 
فرزندان مشترک با توجه به متواری بودن زوج با مادر باشد نظر به اینکه خواهان از 
دادگاه استیذان قرض برای نفقه فرزندان دارد به استناد ماده 1205 قانون مدنی این 
اجازه از تاریخ تقدیم دادخواست )90/10/3( به او اعطا می شود لذا هزینه هایی که بابت 
نفقه فرزندان مشترک داشته باشد می تواند در آینده مطالبه نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.م الف:8693 اعلمی 

دادرس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

240286 کالسه: 92-1663 به موجب رای شماره 77 تاریخ 93/1/31 شعبه 5 شورای 
مرتضی   -1 علیها  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
صادقیان به نشانی مجهول المکان 2- شرکت رایان سایپا به نشانی تهران-خ میرداماد-

اسناد  دفترخانه  در  حضور  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  به  محکومند  پالک205 
رسمی و انتقال رسمی سند خودرو پراید به شماره انتظامی 513ب25ایران13 و خوانده 
ردیف اول به پرداخت مبلغ یکصد و ده هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی بر 
مبنای تعرفه قانونی با احتساب نیم عشر اجرای احکام. مشخصات محکوم له: احمدرضا 
باقری به نشانی اصفهان-خ کاوه-شمس آباد-کوی طالقانی-کوچه شهید رفیعی-پست 
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  مخابرات. 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید. م الف:8150 شعبه پنجم حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
حوزه   93/2/2 تاریخ   131 شماره  رای  موجب  به  1751/92ش7  کالسه:   240287
ایمان  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  7 شورای 
سنایی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و هشتصد 
هزار ریال 19/800/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت صد و هشت هزار ریال 
زمان  لغایت   89/3/5 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارت  بابت  ریال   108/000
وصول در حق خواهان محمود میرزایی به نشانی اصفهان-خیابان امام خمینی-خیابان 
قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  عشر  نیم  و  مرکزی  فنگ  دانگ  مشیرالدوله-فروشگاه 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف:8160 
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
تاریخ 91/11/17 حوزه  240288 کالسه: 91-224ش12 به موجب رای شماره 1937 
شماره  حقوقی   5 شعبه  رای  موجب  به  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   12
9209970350501841 تاریخ 92/11/2 شعبه پنجم دادگاه حقوقی اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه ایمان مومنی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
هزینه های  ریال   440/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   3/780/000 مبلغ 
محکوم  حکم  اجرای  لغایت   90/12/9 مورخه  از  تادیه  تاخیر  به  همچنین  و  دادرسی 
رام  پیل  فرهاد  له:  هزینه حق االجرا. مشخصات محکوم  نیم عشر  پرداخت  و  می نماید 
به نشانی اصفهان-خانه اصفهان-خ ش اسماعیلی-نبش کوچه غنچه-پالک107.  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. 
م الف:8176 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
حوزه   93/2/21 تاریخ   245 شماره  رای  موجب  به  1870/92ش12  کالسه:   240289
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ملیحه 
صبحیان فرزند فرج ا... شغل کارمند به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
 112/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال(   45/000/000( ریال  میلیون  پنج  و  چهل  مبلغ 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
محمدحسن  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   92/8/20-602623 چک  سررسید 
جهانیان فرزند شکرا... شغل آزاد به نشانی اصفهان-بلوار کشاورز-خیابان فرهنگ-
احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  حق االجرا.  عشر  نیم  پرداخت  و  گلبرگ-پالک26  کوی 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف:8179 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240290 کالسه: 1045/92 به موجب رای شماره 72 تاریخ 93/2/7 حوزه 22 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید مجتبی سروری 
ریال  میلیون  پنج  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  چهارده  و  یکصد  و  خواسته  اصل  بابت 
در  زمان وصول  تا  تاریخ سررسید چک شماره 92/10/25-802521  از  تادیه  تاخیر 
سروستان-جنب  جی-نبش  اصفهان-خ  نشانی  به  علی  عشق  علیرضا  له  محکوم  حق 
خوانده  ضمنا  حق االجرا.  عشر  نیم  پرداخت  و  ولی ا...  علی  ملی-قرض الحسنه  بانک 
همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  می باشد.  آگهی  نشر  هزینه  پرداخت  به  محکوم 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف:8187 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240291 کالسه: 1123/92 به موجب رای شماره 71 تاریخ 93/2/7 حوزه 22 شورای 
یاری  نامدار علی  علیه  یافته است محکوم  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  حل 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل 
تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  دوازده  و  یکصد  و  خواسته 
از تاریخ سررسید چکهای شماره 327036-86/9/25و327037-86/10/25 و پرداخت 

علیرضا  له:  نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم  پرداخت  و  آگهی  هزینه های نشر 
عشق علی به نشانی اصفهان-خ حافظ-خ کرمان-جنب پارکینگ شهرداری-چینی زرین. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید. م الف:8188 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 22 92/12/24 حوزه  تاریخ   1250 رای شماره  موجب  به   1027/92 کالسه:   240292
ابراهیم  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
امیری به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و یکصد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   92/4/20-282287/33 شماره  چک  سررسید  تاریخ  از 
داروخانه  غربی-جنب  شریعتی  اصفهان-خ  نشانی  به  علی  عشق  علیرضا  له  محکوم 
دکتر شاه عباسی-ساختمان اریا-ط سوم و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ضمنا خوانده 
محکوم به پرداخت هزینه های نشر آگهی می باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف:8189 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240293 کالسه: 1545/92ش33 به موجب رای شماره 2054 تاریخ 92/12/27 حوزه 
آقای  یافته است محکوم علیه  33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
مهدی سقائی زاده به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و چهار هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تایخ تقدیم دادخواست 
بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ  تا   )92/10/11(
مرکزی بر عهده اجرای احکام شوراها می باشد در حق محکوم له آقای رسول رحیمی 
به نشانی اصفهان-خ کاوه-خ غرضی-بلوار شکوفه-بلوار شقایق-بن بست شقایق3-
پالک188 و نیم عشر در حق اجرای احکام مدنی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف:8196 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240294 کالسه: 1687/92ش6ح به موجب رای شماره 2076 تاریخ 92/12/22 حوزه 
6 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالعلی 
جمشیدیان قلعه سفید شغل بازنشسته به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  اضافه خسارت  به  اصل خواسته  بابت  ریال   6/800/000
دادخواست 92/10/18 و پرداخت 112/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 360/000 ریال 
هزینه نشر آگهی در حق محکوم له قدرت شفیعی فرزند حسین به نشانی اصفهان-بلوار 
کشاورز-بعد از سه راه سیمین-کوچه پیام-بن بست الهام-پالک27 همراه با نیم عشر 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید. م الف:8203 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

سقف هزینه سپاهان در لیگ 
چهاردهم چند میلیارد تومان است؟

رییس سازمان لیگ در حاشیه 
مراسم قرعه کشی لیگ اعالم 
کرد ک��ه هیچ افزایش س��قف 
هزینه ای برای باشگاه سپاهان 
منظور نشده است.سپاهانی ها 
برای اینکه در نبرد مستقیم با 
بقیه مدعیان چیزی کم نداشته 
باش��ند حضوری فعال در بازار 
نق��ل و انتقاالت داش��ته اند و 
همین مساله باعث شد تا مدیرعامل باشگاه سپاهان اعالم کند 
به خاطر شرایط خاص و سابقه باشگاه سپاهان در عرصه داخلی 
و خارجی این مجوز از سوی وزارت ورزش صادر شده تا سپاهان 
هم به مانند چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آس��یا سقف 
هزینه اش را از ۱۵ میلیارد تومان به ۱۸ میلیارد تومان برساند تا 
با این افزایش هزینه مشکلی در لیگ چهاردهم نداشته باشد. اما 
مهدی تاج رییس س��ازمان لیگ در حاشیه مراسم قرعه کشی 
لیگ برتر دوره چهاردهم اعالم کرد ک��ه چنین مجوزی صادر 
نش��ده و س��پاهان هم به مانند س��یزده تیم دیگر باید سقف 
هزینه اش را بر روی مبلغ ۱۵ میلیارد تومان ببندد که باید منتظر 

واکنش سپاهانی ها نسبت به این مساله بود.

لژیونري دیگر براي هندبال ایران
محس��ن بابا صفري دروازه بان 
س��ابق تیم هندبال سپاهان با 
عقد قراردادي یك ساله به تیم 
»تاتابانیا« مجارستان پیوست.

دروازه بان س��ابق تیم هندبال 
س��پاهان ، اظهارکرد: همیشه 
دوس��ت داش��تم به یک��ي از 
تیم هاي خوب هندب��ال اروپا 
ملح��ق ش��وم. از کودکي در 
سپاهان بازي مي کردم و همیش��ه به این تیم عشق ورزیده ام، 
بدون ش��ك موفقیت هاي خود در رش��ته هندب��ال را مدیون 
سپاهان هستم. در چند سال گذشته چند پیشنهاد از تیم هاي 
خارجي داشتم که هیچ کدام از این پیشنهادها جدي نبودند.

وي افزود: سرانجام تیم »تاتابانیا« مجارستان که در لیگ برتر 
این کشور سوم است به من پیشنهاد بازي در این تیم را داد که 
پس از مش��ورت با مربیان داخلي و ایمان جمالي و موسوي که 
در لیگ مجارستان بازي مي کنند این پیشنهاد را پذیرفتم. تیم 
تاتابانیا یك باشگاه با ریشه مانند سپاهان در مجارستان است 

و در مسابقات یورو کاپ نیز این تیم به مقام دوم رسیده است.

مسابقات رنکینگ ایت بال استان 
مس��ابقات رنکینگ ایت بال با 
شرکت هشت نفر برتر استان 
اصفهان ب��رای اولین ب��ار در 
باشگاه بیلیارد س��یاه و سفید 
اصفهان برگزارش��د و فریمان 
عطاپور ،اندیشه متین نیا و سام 
رسول زاده به عنوان نفرات برتر 
انتخاب و معرفی شدند. شایان 
ذکر است قضاوت دیدار فینال 
این دوره از مسابقات به عهده علی جدیدی داور درجه یك ملی 
بود. در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات که با حضورعلیرضا 
امینازاده سرپرست معاونت توس��عه ورزش اداره کل ورزش و 
 جوانان اس��تان اصفه��ان ،کام��ران ارب��اب زاده رییس هیات

 بولینگ ، بیلیارد و بولس اس��تان و پانته آ صادقی نایب رییس 
هیات برگزار شد؛احکام قهرمانی و جوایز نفرات برتر اهداء شد و 
از پژمان معمار مدیریت باشگاه بیلیارد سیاه و سفید نیز با اهداء 

لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

تیم داری پتوی الله در بیسبال 
علیرضا ادی��ب رییس انجمن 
بیسبال و سافت بال کشورمان 
که مدیرعاملی باشگاه فرهنگی 
ورزش��ی پتوی الله را برعهده 
دارد، اظهار داشت:قصد داریم 
ب��ه عن��وان دومین باش��گاه 
خصوص��ی پ��س از باش��گاه 
آذرخش در بیسبال تیم داری 
کنیم که به دنبال نامه نگاری 
جهت دریافت مجوز از وزارت ورزش و جوانان هستیم.علیرضا 
ادیب گفت:انجمن بیسبال و سافت بال ایران،۱4 کمیته فعال در 
اس��تان ها دارد که همه آن ها ت��الش وافری ب��ا وجود کمبود 
اعتبارات،امکانات و زمین از خود نشان می دهند که اگر تالش و 
کوشش آن ها نبود ورزشی به نام بیسبال و سافت بال در کشور 
نداشتیم و بنده به دلیل عش��ق و عالقه همکارانم در استان ها 

مسوولیت انجمن بیسبال و سافت بال را برعهده گرفتم. 

 خبرنگاران به خانه کی روش می روند
و پول زیرمیزی می گیرند

رس��ایی که در ش��بکه ورزش 
حاضر شده بود درباره حمایت 
 هایی ک��ه از تمدید ق��رارداد

 کی روش صورت گرفته، گفته: 
چون از وضعیت رس��انه ها در 
پرونده فس��اد در فوتبال خبر 
دارم و در جری��ان جزییات آن 
هستم می دانم این فضا سازی 
 رس��انه ای بی دلیل نیس��ت و 
این ه��ا بعداً از ک��ی روش انتظ��ار و توقع دارند چ��ون قرارداد 
کی روش س��االنه ۱۵ میلیارد تومان اس��ت. رس��ایی در ادامه 
صحبت هایش به این نکته اشاره کرده که کی روش بعد از گرفتن 
پول از نماینده آل اشپورت حاضر به پوشیدن لباس تولیدی این 
شرکت شده و بعد مدعی ش��ده که بعضی از خبرنگاران خانه 

کی روش می روند و پول زیرمیزی می گیرند. 

6
کيلور ناواس، دروازه بان جديد رئال مادريد

دروازه  بان کاستاریکا در جام جهاني با ۱0 میلیون یورو راهي رئال مادرید شد. پس 
از آنکه رئال مادرید و لوانته بر سر مبلغ ۱0 میلیون یورو توافق کردند، کیلور ناواس 

به جدیدترین خرید تابستاني رئال بدل شد.

فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( در رده بندی ۳۲ تیم 
شرکت کننده در مسابقات جام جهانی ۲0۱4، تیم ملی 
ایران را در جایگاه سی ام قرار داد.بر اساس این رده بندی 
تیم آلمان که بعد از شکست آرژانتین در فینال موفق به 
کسب عنوان قهرمانی ش��د، پس از انجام هفت بازی، به 
ثمر رساندن ۱۸ گل و دریافت چهار گل در مکان نخست 
قرار دارد.تیم هلند نیز با انجام هفت بازی، به ثمر رساندن 
۱۵ گل و دریاف��ت چهار گل در م��کان دوم قرار دارد در 
حالی که کلمبیا پس از پنج بازی، با به ثمر رس��اندن ۱۲ 
گل و دریافت چهار گل در جایگاه س��وم ایستاده است.

تیم ایران نیز پس از س��ه بازی با به ثمر رساندن یك گل 
و دریافت چهار گل مکان س��ی ام را ب��ه خود اختصاص 

داده است.
حقیقی در رده سیزدهم و پوالدی در جمع صد 

بازیکن بر تر جام جهانی
تیم ملی فوتبال ایران در سه بازی خود در مرحله گروهی 
جام جهانی ۲0۱4 برزیل در کارهای دفاعی تیمی منظم 
و با برنامه بود. بس��یاری از این ویژگی ب��ه دلیل حضور 
امیر حسین صادقی در تیم بوده است. این مدافع ۳۲ ساله 
که در تیم اس��تقالل ایران بازی می کند، در  خط دفاعی 

ایران نمایش چشم گیری داشت.
بیستمین دوره جام جهانی فوتبال با چهارمین قهرمانی 
آلمان ها به پایان رس��ید تا ی��ك ماه تب و ت��اب فوتبال 
در سرتاس��ر دنیا فروکش کند. اکنون ک��ه قهرمان جام 
مشخص شده اس��ت، پایگاه های خبری  در سرتاسر دنیا 
به بررس��ی و تحلیل کارکرد تیم های ملی این رقابت ها 
پرداخته ان��د و با آم��ار و ارقام تیم ه��ا، بازیکن��ان را در 
جایگاه های گوناگون نشانده اند.پایگاه اینترنتی »بلیچر 
ریپورت«، یک��ی از مراجعی بود که ب��ه تحلیل عملکرد 
تیم ها در جام های جهانی پرداخ��ت و در تحلیل آماری 
خود،  تیم ملی فوتبال ایران را باال ت��ر از تیم های بزرگی 
همچون ایتالی��ا و انگلیس در رده بیس��ت و دوم بر ترین 
تیم های جام جهانی ۲0۱4 برزیل ق��رار داد. وی در این 
بررسی، ایران را باال تر از همه تیم های آسیایی و بهترین 
نماینده قاره کهن برگزیده است. این وب سایت همچنین 
۲۵ شگفتی این رقابت ها را معرفی کرد که نام امیرحسین 
صادقی و تیم ملی فوتبال ایران در این فهرست به چشم 
می خ��ورد. بلیچر ریپ��ورت درباره امیرحس��ین صادقی 
می نویس��د: »تیم ملی فوتبال ایران در سه بازی خود در 
مرحله گروهی ج��ام جهانی ۲0۱4 برزی��ل در کارهای 

دفاعی تیمی منظم و با برنامه بود. بسیاری از این ویژگی 
به دلیل حضور امیر حسین صادقی در تیم بوده است. این 
مدافع ۳۲ ساله که در تیم استقالل ایران بازی می کند، 
در  خط دفاعی ایران نمایش چش��م  گیری داشت. او در 
بازی با نیجریه توانس��ت به خوبی امانول امنیکه را مهار 
کند و در بازی با آرژانتین نیز به خوبی از پس گونس��الو 

هیگواین بر آید. 
همچنین وقتی به بررسی تیم ملی کشورمان هم رسید 
بلیچر ریپورت می نویسد: »نمایش خوب  تیم ملی فوتبال 
ایران، باعث شد که بسیاری از رس��انه های این کشور به 
تمجید از »شاهزادگان پارس��ی« بر آیند. عملکرد آن ها 
در مرحل��ه گروهی ج��ام جهانی ۲0۱4 برزی��ل فرا تر از 
انتظارات بود. تی��م ملی فوتبال ایر ان در دیدار نخس��ت 
خود برابر نیجریه به تس��اوی بد ون گل رسید و در بازی 
برابر آرژانتین تا دقیقه  ۹۱ ای��ن تیم را متوقف کرده  بود؛ 
اما سرانجام دروازه اش باز شد تا به شکستگی بخورد. تیم 
ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود نیز برابر بوسنی و 

هرزگوین با نتیجه  سه بر یك شکست خورد «.
 نشریه معتبر کیکر هم در گزارشی به بررسی عملکرد 

دروازه بان های حاض��ر در جام جهانی پرداخت و 
در  اقدامی ناباورانه، مانوئل نویر را در رده س��وم 

بهترین دروازه بان های جام   و باال تر از او ناواس 
کاستاریکایی و اوچه آ مکزیکی  قرار داد. کیکر 
در این رده بن��دی، علیرضا حقیق��ی را در 
رتبه س��یزدهمین دروازه بان جام جهانی 

آورده است. 
علیرضا حقیقی که در س��ه ب��ازی مرحله 
گروهی مسابقات جام جهانی ۲0۱4 مقابل 
نیجریه، آرژانتین و بوسنی  و هرزگوین به 
میدان رفت، از طرف نشریه کیکر صاحب 

میانگین نمره ۲ ۸۳ شد. 
وی پ��س از انجام  ۶4 مس��ابقه جام جهانی 

برزیل و پایان این پیکار ها که با قهرمانی آلمان 
انجام شد، صاحب میانگین نمره ۲ ۸۳ شد که 
به نظر کار شناسان معتبر ترین نشریه ژرمن ها 

در رده سیزدهم گلرهای بر تر جام ایستاد. 
اما ش��اید معتبر ترین این رده بندی ها 
مختص به سایت فیفا باشد که بر اساس 
آمار و ارقام رس��می خود به بررس��ی 
تیم ها و بازیکنان می پردازد. فیفا در 

رتبه بندی بهترین بازیکنان جام تونی کروس را به  عنوان 
بهترین بازیکن جام شناس��ایی کرده و مهرداد پوالدی 
را ب��ا ۸ ۲4 امتیاز در رتب��ه یك صدم بهتری��ن بازیکنان 

جام جهانی قرار داده است.
 اما عملکرد درخش��ان مهرداد پ��والدی در جام جهانی 
تحسین وب سایت های مختلفی را هم برانگیخته است. 
یکی از آن ها سایت Sportskeed است که در گزارش 
مفصل خود در مورد عملکرد مه��رداد پوالدی در برزیل 
می نویسد: »وقت نداشت که عرق روی صورتش را پاک 
کند، چرا ک��ه نباید چش��م از روی بازیک��ن روبه رویش 
برمی داشت. بازیکنی روبرو لیونل مسی بود اما مهرداد در 
مهار او کم نیاورد. او درگیر بازی برابر نابغه آرژانتینی بود و 
فرصتی برای فکر کردن به مسایل دیگر  نداشت؛ اما شاید 
زمانی که با لئو بر سر توپ جدال می کرد برای لحظه ای 

فکرش به عقب بازگشت.

 رتبه باورنکردنی ایران در جام جهانی 2014

حقيقی و پوالدی در جمع صد بازيکن بر تر جام جهانی
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جام جهانی 2034 
اولین شانس انگلیس

اردوی تیم ملی 
اساللوم در تایلند

روزنامه دیلی میل از کشورهای آمریکا و اروگوئه به عنوان گزینه های 
نخست میزبانی مس��ابقات فوتبال جام جهانی در سال های ۲0۲۶ و 
۲0۳0 نام برد تا رقابت های ۲0۳4 اولین ش��انس انگلیس��ی ها برای 
برگزاری این جام باشد. به گزارش این روزنامه، بدین ترتیب انگلیس 
که شانس میزبانی جام جهانی ۲0۱۸ و ۲0۲۲ را به روسیه و قطر واگذار 
کرد، دومین بار برای جام جهانی ۲0۳4 می تواند وارد این رقابت شود. 
بنابراین گزارش، اروگوئه با وجود ماجرای گاز گرفتن لوییس سوآرز در 
جام جهانی ۲0۱4 و همچنین اظهارات توهین آمیز رییس جمهوری 
این کشور نس��بت به مقامات فیفا، بخت نخست میزبانی جام جهانی 
۲0۳0 به شمار می رود. آمریکا نیز قبال تمایل خود را برای جام جهانی 
۲0۲۶ ابراز کرده است. بنابراین نزدیك ترین هدف انگلیسی ها، جام 
جهانی ۲0۳4 خواهد بود گرچه این مس��ابقات هم دو نامزد قدرتمند 

دارد.

از  عزی��زی  خ��داداد 
طرف��داران سرس��خت 
تیم آرژانتین و ش��خص 
لیونل مس��ی اس��ت. به 
بهان��ه نایب قهرمان��ی 
آرژانتین سر صحبت را 
با ای��ن فوتبالی محبوب 
باز کردیم که ش��ما را به 

خواندن حرف های حماسه ساز ملبورن دعوت می کنیم.
 به نظر شما حق آلمان بود قهرمان جام جهانی شود 

یا آرژانتین؟
آلمان بازی های خوبی انجام داد و شایستگی های زیادی 
داش��ت اما در بازی با آرژانتین مس��تحق پیروزی نبود و 

آرژانتین می توانست برنده این بازی باشد.
 چرا آرژانتین مقابل آلمان متفاوت از سایر بازی های 

قبلی اش بود؟
این سیاست آرژانتین بود و برای هر مسابقه برنامه مجزایی 
داش��ت البته باید دید دیدگاه برترین کارشناسان تاریخ 
جهان که در تلویزیون خودمان کارشناس��ی می کردند، 
چیست؟ کارشناسانی که عقیده داشتند حق داوید لوییز 
نبود در تیم منتخب جام جهانی قرار بگیرد، کارشناسانی 
که معتقدند اشنایدر باید بهترین بازیکن جام می شد نه 

لیونل مسی.
منظورتان کارشناسی صورت گرفته در برنامه 2014 

شبکه سوم است؟
صددرصد. من قص��د بی احترامی ن��دارم اما حرف هایی 
شنیدم که مغزم س��وت کش��ید. امثال پله، بکام، فیگو، 
 زیدان و... ب��ه فیفا مش��ورت می دهند یعن��ی فهم آنها 
کم تر از آقایانی اس��ت که در ش��بکه س��وم کارشناسی 
کردند؟ مس��ی در هفت بازی جام جهانی چه عملکردی 
داش��ت؟ در بازی با نیجریه، ایران، بوس��نی و س��وییس 
بهترین بازیکن میدان ش��د. گل زنی و گل سازی و بازی 
درآوردنش را دیدید؟ چطور می توانید بگویید حق او نبود 
بهترین بازیکن جام شود؟ به خاطر همین طرز تفکرهاست 
که در اکثر زمینه ها پیش��رفت نمی کنیم. یا خودمان را 
خیلی دست باال می گیریم یا خیلی دست پایین. اکنون 
 جو ایجاد ش��ده برای کارلوس ک��روش را ببینید چقدر 

کاذب است.
رای ماندنش؟

بله. من می گویم کروش مربی بزرگی بوده و هس��ت اما 
قیمتش میلیون دالری نیست. ما با حشمت مهاجرانی، 
برانکو ایوانکووی��چ و کارلوس کروش ی��ك امتیاز از جام 
جهانی گرفته ایم و با جالل طالبی ۳ امتیاز. کروش گزینه 

خوبی بوده و هست ولی نه اینکه التماس کنند که بماند.

عل��ی کفاش��یان ، در 
خص��وص ادام��ه حضور 
ک��ی روش  کارل��وس 
روی نیمک��ت تیم ملی 
کش��ورمان  فوتب��ال 
عن��وان ک��رد: کی روش 
)پنجش��نبه(  ام��روز 
به ای��ران ب��از می گردد 
و بع��د از مذاک��رات نهای��ی س��عی می کنیم ق��رارداد 
 را ب��ه زودی امض��ا کنی��م ت��ا هم��ه چی��ز قطع��ی 

شود.
وی با اشاره به حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در جام 
ملت های آسیای ۲0۱۵ اس��ترالیا با هدایت کی روش، 
افزود: او چن��د روز پی��ش موافقت خود را ب��رای ادامه 
هم��کاری اعالم ک��رد تا در تی��م ملی بمان��د و در جام 
ملت های آس��یا نیز قطعاً روی نیمکت تیم ملی خواهد 

نشست.
رییس فدراس��یون فوتبال درباره اینکه دستیار ایرانی 
کی روش از س��وی فدراسیون پیش��نهاد خواهد شد یا 
سرمربی پرتغالی تیم ملی خودش دس��تیار ایرانی اش 
را انتخاب می کند، گفت: کی روش بای��د به ایران بیاید 
تا درباره دس��تیارانش صحبت کنیم، اما او اعالم کرده 

که خ��ودش می خواهد دس��تیار ایران��ی اش را انتخاب 
 کند و گفت که حقش اس��ت که دستیارانش را انتخاب

 کند.
 ک��ی روش به م��ا گفته پ��س از بازگش��تش ب��ه ایران 

دستیارش را تعیین می کند.
کفاشیان درباره احتمال خداحافظی جواد نکونام از تیم 
ملی و شایعاتی که پس از رقابت های جام جهانتی ۲0۱4 
برزیل در این خصوص شنیده ش��ده، اظهار داشت: من 
 در این خصوص چیزی نشنیده ام و از تصمیم نکونام هم 

خبر ندارم.
وی با اش��اره به این موضوع که در صورت خداحافظی 
نکونام از تیم ملی فدراس��یون فوتبال برای این بازیکن 
برنامه ریزی خاصی خواهد داشت یا نه، خاطرنشان کرد: 
در صورت خداحافظی احتمالی نکونام از تیم ملی برنامه 
ما برای او همانی است که برای دیگر بازیکنان تیم ملی 

داشتیم.
وی در خص��وص بح��ث س��قف بودج��ه تعیی��ن 
ش��ده برای باش��گاه های لیگ برتری و ج��وان گرایی 
در لی��گ برتر عن��وان ک��رد: این م��واردی اس��ت که 
بای��د در لیگ ص��ورت می گرف��ت و امی��دوارم رعایت 
 ش��ود. این قوانین صددرص��د به پویای��ی لیگ کمك 

می کند.

تیم ملی اساللوم به منظور حضور موفقیت آمیز در بازی های آسیایی 
اینچئون کره جنوبی از دی��روز ۲۵ تیرماه وبه مدت دو هفته در تایلند 
اردو زد. به گزارش فدراس��یون قایقرانی، این اردو ب��رای اولین بار در 
شهر ناخن نایوک تایلند و در پیست اس��اللوم در آب های آرام برگزار 
خواهد ش��د. دراین اردو هش��ت قایقران در دو بخش م��ردان و زنان 
برای حضور در ی��ك اردوی آمادگی دو هفته ای ومس��ابقه تدارکاتی 
راهی تایلند  ش��دند و پاروزنان کش��ورمان ش��نبه ۲۸ تیرماه در یك 
مس��ابقه تدارکاتی حضور خواهند داش��ت. انجام این اردوها در برون 
مرزی و ت��دارک برنامه ه��ای آماده س��ازی تیم می تواند به کس��ب 
 نتای��ج بهترکمك کند.ای��ن تیم هش��ت مردادماه به کش��ورمان باز

 می گردد تا ادامه مراحل آماده سازی خود را در پیست اساللوم دریاچه 
آزادی طی کند. بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی از ۲۸ شهریور 

ماه آغاز و تا ۱۲ مهرماه ادامه دارد.

خادم  برای هیات رییسه فیال پیشنهاد شد
ب��ه گفته ایوان س��نوف عض��و هیات رییس��ه فیال ، 
مسووالن فدراسیون کشتی ایران امیر رضا خادم را به 
عنوان گزینه پیشنهادی ایران برای عضویت در هیات 

رییسه فدراسیون جهانی معرفی کردند. 

سلطه آلمان بر فوتبال جهان
یواخیم لو،گفت: این عنوان قهرمانی به دست آمده برای ما در 
جام جهانی فوقبال۲0۱4یك بار دیگر باعث تقویت ما خواهد 
شد. با توجه به بازیکنان جوان زیادی که در اختیار داریم و به 

خوبی تعلیم دیده اند آینده فوق العاده ای در انتظارمان است.

دیه گو کاستا به چلسی پیوست
این بازیکن برزیلی االصل با امضای قراردادی پنج ساله از اتلتیکو مادرید 
به چلسی پیوسته است. وی قرار است هفته آینده در اردوی تدارکاتی 
چلسی به هم تیمی های جدید خود ملحق ش��ود. کاستا ضمن ابراز 
خرسندی از پیوستن به چلسی گفت: از امضای این قرارداد خوشحالم.

کفاشیان: از خداحافظی نکونام بی خبرمخداداد:قهرمانی حق آرژانتین بود نه آلمان

رییس هیات هاکی استان:

 استقبال از رشته هاکی
 در اصفهان  خوب است

رییس هیات هاکی استان اصفهان گفت: خوشبختانه 
استقبال خوبی از این رش��ته در اصفهان به عمل آمده 
اما از ابتدای س��ال جاری تاکنون هیچ گونه بودجه ای 
در اختیار هیات قرار نگرفته اس��ت.مجید معین اظهار 
کرد: کالس های آموزش��ی خودمان را برای نخستین 
بار در چند نقطه از اصفهان در رده س��نی نونهاالن با 
آغاز فصل تابس��تان برگزار کرده ایم.وی تصریح کرد: 
یك ماه دیگ��ر مس��ابقات نونهاالن و م��دارس هاکی 
قهرمانی کشور برگزار می ش��ود که ورزشکارانمان را 
به این مس��ابقات اعزام می کنیم.ریی��س هیات هاکی 
استان اصفهان ادامه داد: پس از ماه مبارک رمضان با 
نونهاالن سمیرمی یك تمرین مشترک برگزار می کنیم.

وی افزود: خوشبختانه استقبال خوبی از این رشته در 
اصفهان به عمل آمده است اما تاکنون از ابتدای سال 
جاری هیچ گونه بودجه ای در اختیار هیات قرار نگرفته 
است و ما در تهیه وسایل مشکالت بسیاری داریم.معین 
گفت: هیچ اسپانسری را تاکنون نتوانسته ایم پیدا کنیم 
و اسپانسرها به دلیل اینکه ما کار پایه انجام می دهیم 

بسیار سخت این کار را بر عهده می گیرند.

رییس هیات هندبال استان:

اصول و قوانین باید درفدراسیون 
هندبال رعایت شود

رییس هی��ات هندب��ال اس��تان اصفهان با اش��اره به 
کناره گیری کوزه گری از ریاس��ت فدراسیون هندبال، 
گفت: مش��کلی با افراد نداریم و اعتقاد ما این است که 
باید اصول و قوانین رعایت ش��ود، امیدوارم هندبال به 
مس��یر اصلی خودش بازگردد تا باز هم مس��یر رشد و 

تعالی خود را پیدا کند. 
 فرامرز می آبادی اظهار ک��رد: رقابت های هندبال جام 
موالی عرشیان در رده های س��نی نونهاالن و جوانان 
پس��ر و نونهاالن دختر در فضای باز برگزار می شود و 
امروز نیز اختتامیه این رقابت ها برگزار می ش��ود.وی 
تصریح کرد: در حال برنامه ریزی و س��ازماندهی برای 
برگزاری دوره داوری و همچنین سمپوزیوم داوران و 
مربیان ارشد آسیا از اوخر مهرماه تا اوایل آبان هستیم.

وی گفت: این س��مپوزیوم برای هماهنگ��ی داوران و 
مربیان برگزار می شود.
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مفاد آرا
23812 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

وعدم و.صول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
اول – شماره های  فرعی از یک اصلی ابنیه  وامالک شهرضا

فرزند  ورنوسفادرانی   اخالق  خوش  فیروزه   –  139360302008001030 شماره  رای 
حسین به ش ش 260حوزه یک خمینی شهر وشماره ملی 1141004240 ششدانگ قسمتی 
از یکواحدتجاری خدماتی که به انضمام ششدانگ پالکهای 1920/1 و1920 جمعا تشکیل 

یکواحد تجاری خدماتی به مساحت 142 متر مربع راداده است. 
رای شماره 1393160302008000827 – محمد رضا متوسل فرزند علیرضا به ش ش 
تحتانی  وطبقات  مغازه  باب  یک  –ششدانگ   1199128147 ملی  وشماره  شهرضا   406

وفوقانی آن مفروزی از پالک 2217 به مساحت 45/85 متر مربع.
 518 ش  ش  به  اسداله  فرزند  منصف  کاظم   –  139360302008001034 شماره  رای 
شهرضا وشماره ملی 1199032514 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2998 به 

مساحت 120/75 متر مربع.
رای شماره 139360302008000971 – کشور حاجی هاشمی اسفرجانی فرزند نعمت اله 
به ش ش 111حوزه 2 شهرضا وشماره ملی 1199722286 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 3003/2 به مساحت ششدانگ 256 متر مربع.
رای شماره 139360302008000975 – عباس آقائی فرزند علی به ش ش 129 شهرضا 
وشماره ملی 1199703281 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از 

پالک 3003/2 به مساحت ششدانگ 256 متر مربع.
دوم  -شماره های فرعی از دواصلی مزرعه فضل آباد

رای شماره 139360302008000581 - حسن نصیر پور فرزند حسین به ش ش 675 
شهرضا وشماره ملی 1199171492 سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 96 که به انضمام قسمتی از پالک 2/95 جمعا تشکیل یک باب 

خانه دوطبقه راداده است به مساحت ششدانگ 127 متر مربع.
رای شماره 139360302008000583 – زهرا برهان شهرضایی فرزند عباس به ش ش 
1093 شهرضا وشماره ملی 1199219630 سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 96 که به انضمام قسمتی از پالک 2/95 جمعا تشکیل 

یک باب خانه دو طبقه راداده است به مساحت ششدانگ 127 متر مربع.
رای شماره 139360302008003070 – خانعلی عاشوری فرزند جانعلی به ش ش 3270  
از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی 2293885356 ششدانگ  قشقایی شیراز وشماره  حوزه 

پالک 376 به مساحت 223/75 متر مربع.
رای شماره 139360302008000830- اقدس صدری شهرضا فرزند میرزا ابوطالب به 
ش ش 532 شهرضا وشماره ملی 1198974656 ششدانگ یک باب خانه یک ونیم طبقه 

مفروزی از پالک 643 به مساحت 203/70 متر مربع.
رای شماره 139360302008007212 – محمد محسنی فرزند قربانعلی به ش ش 4740 
حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199882356 یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 743 به مساحت ششدانگ 83/80 متر مربع.
رای شماره 139360302008007213 – اشرف محسنی فرزند قربانعلی به ش ش 562 
شهرضا وشماره ملی 1199139505 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 743 به مساحت ششدانگ 83/80 متر مربع.
به  خسرو  فرزند  آبادی  جعفر  ربیعی  محبوبه   -139260302008007214 شماره  رای 
از  ونیم مشاع  یکدانگ  مرکزی شهرضا  یک  ملی 1190008459  حوزه  وکدملی  ش ش 
 83/80 ششدانگ   مساحت  به   743 پالک  از  مفروزی  دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ 

متر مربع.
رای شماره 139360302008000855 – محمد رضا موالئیان فرزند حسن به ش ش 214 
حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199343277 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 748 به مساحت ششدانگ 160/15 مترمربع.
رای شماره 139360302008000853 – شهناز راستگوی موخر شهرضا فرزند فیض اله 
به ش ش 46 شهرضا وشماره ملی 1199142255 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 748 به مساحت ششدانگ 160/15 متر مربع.
رای شماره 139360302008001202 – لیال مجاهدی فرزند محمد حسن به ش ش 1488 
حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199259950 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از 

752 به مساحت 100/45 متر مربع.
رای شماره 139360302008000835 – سید رضاشریفی فرزند سید مصطفی به ش ش 
162 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199342750 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مساحت ششدانگ  به   779 پالک  از  مفروزی  اعیانی  باستثناءبهاءثمنیه  طبقه  سه  مغازه 

125/64 متر مربع.
رای شماره 139360302008000836 – عزت شریفی فرزند  یحیی به ش ش 17 حوزه 2 
شهرضا وشماره ملی 1199757772 یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه سه طبقه 
به استثناءبهاءثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 779 به مساحت ششدانگ 125/64 متر مربع.

رای شماره 139360302008000806– حبیب اله انصاری جرم افشاری فرزند عوضعلی 
به ش ش 23 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199591521سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب پارکینگ مفروزی از پالک 866 باقیمانده و12746 به مساحت ششدانگ 

84/75 متر مربع .
رای شماره 139360302008000807 – عباسعلی انصاریپور فرزند عیوضعلی به ش ش 
8 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199561177 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب پارکینگ مفروزی از پالک 866 باقیمانده و12746 به مساحت ششدانگ 84/75 

متر مربع.
رای شماره 139360302008001351 – عباسعلی انصاریپور فرزند عیوضعلی به ش ش 
8 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199561177 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 866 باقیمانده و12746 به مساحت 268/95 متر مربع.
فرزند  افشاری  جرم  انصاری   اله  حبیب   –  139360302008001368 شماره  رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199591521 ملی  وشماره  شهرضا   23 ش  ش  به  عوضعلی 

دوطبقه مفروزی از پالک 866 باقیمانده  و12746  به مساحت 254/5مترمربع.
رای شماره 139360302008000439 – محمدرضا غالمی شهید فرزند حاصل به ش ش 
392 حوزه 3 سمیرم وشماره ملی 1209307162 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

959 و959/1 به مساحت 132/13 متر مربع.
رای شماره 139360302008000934 – مرضیه کریم فرزند حسینعلی به ش ش  وشماره 
ملی 1190038994  شهرضاششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 990 به مساحت 

196/40 متر مربع.
رای شماره 139360302008001029 – مجتبی رجائی هرندی فرزند مرتضی به ش ش 
1182 حوزه 2 اصفهان وشماره ملی 1285684591 ششدانگ سه دهنه مغازه وساختمان 
تحتانی وفوقانی نیمه تمام مفروزی از پالک 1043 باقیمانده به مساحت 132/26 متر مربع.

رای شماره 139360302008001032- حسین محمد رضائی فرزند محمد ابراهیم به ش 
ش 11 حوزه یک سمیرم سفلی وشماره ملی 5129738111  سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1172 به مساحت ششدانگ 144/52 متر مربع.
ش  به  ابوالقاسم  فرزند  رضائی  محمد  رقیه   –  139360302008001033 شماره  رای 
مشاع  دانگ  سه   5129767365 ملی  وشماره  سفلی  سمیرم  روستائی  یک  حوزه   8 ش 
از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1172 به مساحت ششدانگ 144/52 

متر مربع.
رای شماره 139360302008007104 – عباس کاجی فرزند رضا به ش ش 265 شهرضا 
وشماره ملی 1198871954 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1186 و1188 به 

مساحت 213/01 متر مربع.
رای شماره 139360302008007084 – محمد علی طریقی فرزند عبدالحسین به ش ش 
45 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199375543 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1409 به مساحت 117/30 متر مربع.
به ش ش 18  فرزند خدارحم  اله موسوی  رای شماره 13936302008000848- سیف 
حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209735652  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک 

باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 287/20 متر مربع.
رای شماره 139360302008000852- سیده زهرا حق دوست فرزند سید ستار به ش ش 
2720حوزه  یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209236141 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 287/20 متر مربع.
رای شماره 139360302008001557 – غالمرضا نجفی سوالری فرزند اسفندیار به ش 
از پالک  مفروزی  باب خانه  یک  ملی 1199606820 ششدانگ  ش 10 شهرضا وشماره 

1762 به مساحت 143/72 متر مربع.
رای شماره 139360302008001185 – سید محمد موسوی نقلی فرزند سید قدمعلی به 
ش ش 229 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209381631 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 127/50 متر مربع.
ش  ش  به  جمشید  فرزند  شهریاری  عبدالخالق   -139360302008003101 شماره  رای 
697حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209367130 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 247/72 متر مربع.
اهلل بس عبداللهی فرزند صفرعلی به ش ش 3   – رای شماره 139360302008003102 
سمیرم  وشماره ملی 1209738309 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 247/72 متر مربع.
رای شماره 139360302008000658 – حسینعلی نعیمی فرزند محمد اسمعیل به ش ش 
794 شهرضا وشماره ملی 1198850825 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 

4 طبقه مفروزی از پالک 2232 به مساحت ششدانگ 67/45 متر مربع.
محمد رضا نعیمی فرزند محمد اسمعیل به ش  رای شماره 139360302008000652 – 
باب  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1198466537 سه  ش 18663 شهرضا وشماره 

ساختمان 4 طبقه مفروزی از پالک 2232 به مساحت ششدانگ67/45 متر مربع.
مرتضی پور مجاهد فرزند وهب به ش ش 18  رای شماره 139360302008000953 – 
حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199501522 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3756 به مساحت ششدانگ 226/15 متر مربع.
رای شماره 139360302008000954 – حکیمه کریمی فرزند محمد علی به ش ش 1350 
شهرضا وشماره ملی 1199099902 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 3756 به مساحت ششدانگ 226/15 متر مربع.
رای شماره 139360302008000363 – رسول بهرامی فرزند قاسم به ش ش 125 حوزه 
2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209410125 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 3764 به مساحت ششدانگ 219/18 متر مربع.
رای شماره 139360302008000364 – علی بهرامی فرزند قاسم به ش ش 126 حوزه 2 
مرکزی سمیرم وشماره ملی 12109410133 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 3764  به مساحت ششدانگ 219/18 متر مربع.
رای شماره 139360302008001390 – عبداله موسوی فرزند فضل اله به ش ش 3907 
باب خانه دوطبقه  حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209249952 ششدانگ یک 
مفروزی از پالک 3764 به مساحت  221/21 متر مربع که در رهن بانک مسکن شعبه 

صاحب الزمان شهرضا می باشد.
به  ابراهیم  فرزند محمد  حسین محمد رضائی   – رای شماره 139360302008001031 
ش ش 11 حوزه یک سمیرم سفلی وشماره ملی 5129738111 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 13349 به مساحت 191/34 متر مربع.
سوم - شماره فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

رای شماره 139360302008001563 – زهرا سبزواری شهرضا فرزند محمد تقی به ش 
ش 4659 حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199881546 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 441 به مساحت ششدانگ 103/50 متر مربع.
 474 ش  ش  به  عبدالرسول  فرزند  نادم  کمال   -139360302008001564 شماره  رای 
شهرضا وشماره ملی 1199230472 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 441 به مساحت 103/50 متر مربع.
اله به ش ش  رای شماره 139360302008000941 - علی سینا نعمت الهی فرزند ولی 
2280 حوزه شش آباده وشماره ملی 2410507379 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 891 به مساحت ششدانگ 150/33 متر مربع.
رای شماره 139360302008001228 – زهرا کریمی فرزند امین اله به ش ش 37 حوزه 
خانه  باب  یک  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  سه   2411421842 ملی  وشماره  آباده  شش 

مفروزی از پالک 891 به مساحت ششدانگ 150/33 متر مربع.
رای شماره 139360302008000834 – محمد رضا کمانی فرزند عباسعلی به ش ش 612 
شهرضا وشماره ملی 1199107093 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 819 به مساحت ششدانگ 162/70 متر مربع.
رای شماره 139360302008000833- الهه السادات بطحائی فرزند سید علی به ش ش 
1257 شهرضا وشماره ملی 1199221279 سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه 

مفروزی از پالک 819 به مساحت ششدانگ 162/70 متر مربع.
سید مرتضی شاهی فرزند محمد علی به ش   – رای شماره 139360302008001911 

ش 1240 شهرضا وشماره ملی 1198956011 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 
1127 به مساحت 33/26 متر مربع.

رای شماره 139360302008001562 – روح اله شاهچراغی فرزند فرهاد به ش ش 760 
شهرضا وشماره ملی 1199216305 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 
مفروزی از پالک 1246 به مساحت 231/95 متر مربع که  در رهن بانک مسکن شعبه 

مرکزی شهرضا می باشد.
رای شماره 139360302008001560 – مهدیه شاهچراغی فرزند نعمت اله به ش ش 831 
حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199316555 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ231/95 متر مربع که  در رهن 

بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا می باشد.
چهارم - شماره  های فرعی از 21 - اصلی مزرعه رشکنه

رای شماره 139360302008000705 – محمد حسن طاوسی فرزند عبدالعلی به ش ش 
باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1198944560 چهار  95 شهرضا وشماره 
نیمه تمام مفروزی از پالک 1178 باقیمانده و1509 و1180 به مساحت ششدانگ 323/5 

متر مربع.
رای شماره 139360302008000703 – فاطمه عذری وکیلی فرزند حسین به ش ش 667 
شهرضا وشماره ملی 1199017469 دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 1178 باقیمانده و1509 و1180 به مساحت ششدانگ 323/5 متر مربع.

اله به ش ش  غالمعلی صالحپور فرزند سیف   – رای شماره 139360302008000935 
مفروزی  طبقه  سه  خانه  باب  یک  ششدانگ   1198975962 ملی  وشماره  شهرضا   663
از پالک 531 فرعی باقیمانده که به شماره 2549 تبدیل شده است به مساحت 202/70 

متر مربع.
پنجم - شماره   های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

رای شماره 139360302008001226 – اعظم السادات میر طالیی فرزند حسام به ش ش 
291 بروجن وشماره ملی 4650398665 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه یک 

ونیم طبقه مفروزی از پالک 1 به مساحت ششدانگ 195/5 متر مربع.
رای شماره 139360302008001223 – محمد رضا آقاخانی فرزند علی به ش ش 1192 
شهرضا وشماره ملی 1199055662 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه یک ونیم 

طبقه مفروزی از پالک 1 به مساحت ششدانگ 195/5 متر مربع.
ابراهیم جاوری فرزند ناصر به ش ش 2033   – رای شماره 139360302008001234 
حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199328588 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالکهای 127 باقیمانده و 1588 و1590 به مساحت ششدانگ 213/70 

متر مربع.
فهیمه محمد رجبی فرزند حسینعلی به ش ش  رای شماره 139360302008001235 – 
3594 حوزه یک شهری قمشه  وشماره ملی 1199870897 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالکهای 127 باقیمانده و 1588 و1590 به مساحت ششدانگ 

213/70 متر مربع.
 204 ش  ش  به  حسین  فرزند  اسالمی  خلیل   –  139360302008000981 شماره  رای 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  ونیم  دانگ  سه   1199155039 ملی  وشماره  شهرضا 

مفروزی از پالک 160 به مساحت ششدانگ 183/63 متر مربع.
 1495 ش  ش  به  علیرضا  فرزند  رحمتی  فریبا   -139360302008000980 شماره  رای 
حوزه یک شهری شهرضا وشماره ملی 1199223654 دودانگ  ونیم مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 160 به مساحت ششدانگ 183/63 متر مربع.
رای شماره 139360302008000633 - احمد جانقربان فرزند جعفر به ش ش 100 حوزه 
سه شهرضا وشماره ملی 1199390194 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 779 

به مساحت 209/38 متر مربع.
رای شماره 13936030200800804- مجید خیر فرزند مسیح اله به ش ش 1255 شهرضا 
وشماره ملی 1199298743 چهار دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 779 به مساحت ششدانگ 60 /132 متر مربع.
رای شماره 139360302008000803 – الهام اسکندری فرزند عباسقلی به ش ش 7534 
حوزه یک شهری شهرضا وشماره ملی 1199910295یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 779 به مساحت ششدانگ 132/60 متر مربع.
ششم - شماره های  فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

به ش ش   بهرام  فرزند  محمد مهدی عموهادی   – رای شماره 13936030200800.629 

وشماره ملی 1190048221 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک206باقیمانده 
که به شماره 2377 تبدیل گردیده است به مساحت 164/70 متر مربع.

رای شماره  139360302008000598 – هدایت اله  صهبا فرزند حسین به ش ش 643 
شهرضا وشماره ملی 1198926201سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
از پالک 315/1 به مساحت ششدانگ 23/87 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 

315/2 و320 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
رای شماره 139360302008000599 – شمس الملوک سلطانی فرزند محمد رضا به ش 
ش 101 شهرضا وشماره ملی 1198983221 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 315/1  به مساحت ششدانگ 23/87 متر مربع.که به انضمام قسمتی از 

پالکهای 315/2 و320 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است
رای شماره 139360302008000606 واصالحی 139360302008002041 – هدایت اله 
صهبا فرزند حسین به ش ش 643 شهرضا وشماره ملی 1198926201  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه پالک 315/2  به مساحت ششدانگ 223/60 متر مربع 

که به انضمام قسمتی از پالکهای 315/1 و320 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است .
شمس   –  139360302008002042 واصالحی   139360302008000600 شماره   رای 
الملوک سلطانی فرزند محمد رضا به ش ش 101 شهرضا وشماره ملی 1198983221 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه پالک 315/2  به مساحت ششدانگ 
223/60متر مربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 315/1 و320 جمعا تشکیل یک باب 

خانه راداده است.
هفتم - شماره فرعی از 33 اصلی مزرعه مهرقویه

 667 ش  ش  به  یوسف  فرزند  مردانی  مهری   –  139360302008001925 شماره  رای 
حوزه 4 آبادان وشماره ملی 1818467518 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 56 

به مساحت 110/50 متر مربع.
هشتم -شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

حسن صادقی عمروآبادی فرزند عبدالکریم به  رای شماره 139360302008001890 – 
ش ش 31 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199520446 چهار دانگ ونیم مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 186 به مساحت ششدانگ 100 متر 

مربع.
ژاله ایزدی وصفی فرزند ناصر به ش ش 63  رای شماره 139360302008001891 – 
حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199959642 یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 186 به مساحت 100 متر مربع.
حبیب اله سرحدی فرزند بهمن به ش ش 838  رای شماره 139360302008001197 – 
حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199410586 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 187  به مساحت 122/82 متر مربع.
به ش ش  فرزند حمید رضا  نژاد  علی  حمیده   – رای شماره 139360302008000901 
1505 شهرضا وشماره ملی 1199850004 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 565 به مساحت ششدانگ 150 متر مربع.
رای  شماره 139360302008000902 – محمود علی عابدی شهرضا فرزند حسینعلی به 
ش ش 1569 قمشه وشماره ملی 1199241415 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 565 به مساحت ششدانگ 150 متر مربع.
رای شماره 139360302008000805- ملوک امیری فرزند نور محمد به ش ش 2036 
حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209541777 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 10 

به مساحت 136/10 متر مربع.
نهم  – 68 اصلی مزرعه سید آباد

ابوحمزه میرزائی فرزند علی یار به ش ش 35   – رای شماره139360302008001194 
دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199676535 ملی  وشماره  قمشه  مرکزی  یک  حوزه 
مفروزی از پالک 68 اصلی به مساحت 202 متر مربع.در ازاء  202 سهم مشاع از 2600 
سهم یک حبه از 84 حبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید اسماعیل مدنی 

فرزند سید اسماعیل.
رای شماره 139360302008001193 – خداخواست بهبودی فرزند غمصور به ش ش 4 
حوزه دو بروجن وشماره ملی 6299868724 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 
از پالک 68 اصلی  به مساحت225 مترمربع.در ازاء225 سهم مشاع از 2600 سهم یک 
حبه از 84 حبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید اسماعیل مدنی فرزند 

سید اسماعیل.
دهم - شماره فرعی از 76 اصلی مهیار

ش  ش  به  سرمست  فرزند  امیری  عسکر  علی   -139360302008001167 شماره  رای 
1634 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209536366ششدانگ کارخانه آجر پزی 

زمرد مفروزی از پالک 151 به مساحت 50255 متر مربع.
یازدهم - شماره های فرعی از100 اصلی مزرعه فیض آباد

رای شماره 139360302008000941 – پروین امیری فرزند منوچهر به ش ش 3 حوزه 
2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209821818 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 11به مساحت 249/18 متر مربع که به انضمام قسمتی از خیابان 15 

متری جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
رای شماره 139360302008001558 – سید محمد باقر طبائیان فرزند سید قاسم به ش 
ش 22 حوزه 2 شهرضا وشماره ملی 1199740160 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 149 به مساحت 168 متر مربع.
رای شماره 139360302008000335 – آقاشیر شیر احمدی فرزند علی اکبر به ش ش 
یک حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209807904 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

150 به مساحت 171/43 متر مربع.
رای شماره 139360302008000823 – رضیه موسوی فرزند سید خدا نظر  به ش ش 
3 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209732041 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 258 به مساحت 136/40 متر مربع.
 443 ش  ش  به  الچین  فرزند  خسروی  هومان   -139260302008000829 شماره  رای 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی 2293836517 ششدانگ  قشقایی شیراز وشماره  حوزه 

پالک 265 به مساحت 170/50 متر مربع.
 3353 ش  ش  به  کاوس  فرزند  باقری  بهروز   –  139360302008000522 شماره  رای 
حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209555026 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 495 به مساحت 167/52 متر مربع.
ش  به  آقا  فرزندحسن  رضاسلیمانی  محمد   –  139360302008000832 شماره  رای 
ش 3082 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209552310 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 495 به مساحت 162/70 متر مربع.
رای شماره 139360302008000690 – ابراهیم صفیان فرزند قدرت اله به ش ش 381 
حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199351385 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

510 به مساحت 26/67 متر مربع.
رای شماره 139360302008003058 – ستار منصوری فرزند علی یار به ش ش 241  
بهاء  استثناء  به  خانه  باب  یک  ملی 4668896810 ششدانگ  لردگان وشماره  یک  حوزه 
ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 515 به مساحت 225 متر مربع.در ازاء بیست ودو هزار 
وششصد وهشتاد وهفت – نهصد وشصت وسه هزار وچهار صد وپنجاهم سهم مشاع 
الواسطه از طرف ورثه  اعیانی.انتقال عادی مع  از6سهم ششدانگ به استثناء بهاء ثمنیه 
ارث وشهره  قانون  به  تاکی  همگی  علی  وغالمرضا وجلیله  بنامهای محمد  تاکی  حسن 

مرتضوی فرزند سراج.
رای شماره 139360302008003090 – اکبر رضایی فرزند مهر علی به ش ش 21161 
شهرضا وشماره ملی 1198491485 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 515 به مساحت ششدانگ 225 متر مربع.در ازاء بیست 
وپنج – دوهزار ویکصد وچهل ویکم سهم مشاع از6 سهم ششدانگ به استثناءبهاء ثمنیه 
اعیانی انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه حسن تاکی بنامهای محمد علی وغالمرضا 

وجلیله همگی تاکی به قانون ارث وشهره مرتضوی فرزند سراج. 
رای شماره 139360302008003091– فریبا بیننده فرزند کیومرث به ش ش 247 حوزه 
2 قمشه وشماره ملی 5129680103 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء 
ازاء  در  مربع.  متر  به مساحت ششدانگ 225   515 پالک  از  مفروزی  اعیانی  ثمنیه  بهاء 
بیست وپنج – دوهزار ویکصد وچهل ویکم سهم مشاع از6سهم ششدانگ به استثناءبهاء 
علی  محمد  بنامهای  تاکی  حسن  ورثه  طرف  از  الواسطه  مع  عادی  انتقال  اعیانی  ثمنیه 

وغالمرضا وجلیله همگی تاکی به قانون ارث وشهره مرتضوی فرزند سراج. 
 121 ش  ش  به  نجف  فرزند  محمودی  مهدی   –  139360302008000524 شماره  رای 
از پالک  باب خانه مفروزی  حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209844435 ششدانگ یک 

534 به مساحت 131/55 متر مربع.
رای شماره 139360302008007143 – امیر قلی امیری فرزند امامقلی به ش ش 2163 
حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209543052 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 580 

به مساحت 139/15 متر مربع.
دوازدهم- شماره فرعی از 157 اصلی مزرعه محمودیه

 1119 به ش ش  سهراب  فرزند  اکبری  139360302008001201- خسرو  شماره  رای 
از پالک  باب خانه مفروزی  حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 6299576979 ششدانگ یک 

157اصلی به مساحت 250/50 متر مربع.
سیزدهم - شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه

اله نادری نادر لو فرزند حیدر به ش ش  فرج   – رای شماره 139360302008001198 
446 شیراز وشماره ملی 2293851249 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 15 به 

مساحت 215/5 متر مربع. 
تاریخ انتشار نوبت اول:93/04/11                                                                            

تاریخ انتشارنوبت دوم:93/04/26       
م الف:116سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا                                

مفاد آرا
23687 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1- رای شماره 139360302032000086 مورخ 1393/02/03 داود یزدانبخش اردستانی 
فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه زمین مزروعی بر روی قسمتی از پالک 4925 فرعی از 
یک اصلی به مساحت 435/72 مترمربع واقع در اردستان دهستان گرمسیر بخش هفده 

اصفهان انتقال رسمی از طرف معصومه بیگم عالج.
2- رای شماره 139360302032000461 مورخه 1392/12/17 آقای علی اصغر رحمتیان 
کچو مثقالی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 217 
فرعی از 75 اصلی واقع در کچو مثقال دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

160/89 مترمربع انتقالی رسمی از طرف حسین رحمتیان.
عسکری  منورخانم   1392/08/25 مورخه   139260302032000244 شماره  رای   -3
اردستانی فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان بر روی قسمتی از پالک 1327 فرعی 
به مساحت 180/38 مترمربع  ثبت اصفهان  واقع در بخش هفده  اردستان  از یک اصلی 

انتقال رسمی از طرف حسن عسکری.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/4/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/04/26
م الف: 139 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان

فقدان سند مالكيت
 1  –  831 وکالتنامه  اکبربموجب  دندلوفرزندعلي  اکبرفرهمندي  علي  آقاي  اینکه  به  نظر 
دفتر292   92  /  11  /  27  –  9502 وکالت شماره  وتفویض  دفتر347 شهرضا   90  /  1  /
شهرضا باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده وارائه 
حصروراثت وفرم 19 مالیاتي مربوطه مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع 
توضیحًا   ( مهدیه  درمزرعه  واقع   171  /  28 شماره  پالک  زمین  قطعه  یک  ازششدانگ 
( بخش یک ثبتي شهرضاشده که  پالک بیست وهشت فرعي ازیکصدوهفتادویک اصلي 
ششدانگ پالک فوق درصفحه 212 دفتر 116 ذیل ثبت شماره  10507  بنام شهالصدري 
نامبرده  کرده  اقاله  کیان  مهدیقلي  خودرابه  مالکیت  نامبرده  که  وسندصادرگردیده  ثبت 
نیزبموجب سند 14220 – 15 / 10 / 54 دفتر2شهرضاششدانگ رابه بدرالملوک کیان انتقال 
داده که نامبرده نیزبموجب سندشماره 77751 - 5 / 5 / 65 دفتریک شهرضاششدانگ رابه 
حبیب اله ورحمت اله محمدیان باالسویه انتقال داده که سنداولیه بمیزان سه دانگ مشاع در 
سهم رحمت اله محمدیان قرارگرفته است اینک ورثه نامبرده درخواست صدورسندمالکیت 
المثني نسبت به سه دانگ ازپالک فوق رانموده اندکه دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي 
کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد 
اعتراض خودرابامدارک مثبت  آگهي  این  انتشار  از  بایست ظرف مدت ده روز پس  مي 
یاسندمعامله  مالکیت  سند  اصل  نرسدویا  اعتراض  مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نماید  تسلیم 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم  اداره ثبت سند مالکیت  تسلیم نگردد 
خواهد نمود واگرسند مالکیت یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه 

دهنده مسترد خواهدشد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
ابالغ وقت رسيدگی

حضرت  قرض الحسنه  صندوق  خواهان   155/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240276
وقت  است  نموده  تقدیم  شعاعی  مجید  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  محمد 
رسیدگی برای مورخ 93/6/4 ساعت 17/15 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
آئین دادرسی مدنی مراتب  قانون  برابر ماده 73  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب 
ابتدای  در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

پرونده کالسه 162/93  خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت  240277 در خصوص 
محمد دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمیدرضا منتظری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 93/6/4 ساعت 18/15 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

240278 در خصوص پرونده کالسه 159/93 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت 
وقت  است  نموده  تقدیم  هارونی  رضا  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  محمد 
رسیدگی برای مورخ 93/6/4 ساعت 17/45 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   18 شماره  شناسنامه  دارای  پدرام  قنبر  آقای   240280
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که  از   233/93
بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 90/5/6  در  اقدس رضائیان بشناسنامه 24  شادروان 
قاسم،  فرزند  پدرام  قنبر  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی 
ش.ش 18 )همسر متوفی( 2- عبدا... پدرام فرزند قنبر، ش.ش 2991 )فرزند متوفی( 3- 
جمال پدرام فرزند قنبر، ش.ش 176 )فرزند متوفی( 4- مصطفی پدرام فرزند قنبر، ش.ش 
81 )فرزند متوفی( 5- ابوالقاسم پدرام فرزند قنبر، ش.ش 622 )فرزند متوفی( 6- حجت ا... 
قنبر،  فرزند  پدرام  اعظم   -7 متوفی(  )فرزند   116-003448-6 ش.ش  قنبر  فرزند  پدرام 
ش.ش 225 )فرزند متوفی( 8- فاطمه پدرام فرزند قنبر، ش.ش 17 )فرزند متوفی(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  به دادگاه   نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  مکی  محسن  سید  خواهان   513/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240295
مبنی بر الزام به حضور در دفتر شرکت عمران آبشار اسپادانا و انتقال امتیاز یک واحد 
به مقوم  کشوری  شهید  شهرک  در  واقع  102/2376ک1  قرارداد  شماره  به   مسکونی 

40 میلیون ریال به طرفیت 1- سید احمد خوبی سرشت – مژگان نیک پیک تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 93/5/29 ساعت 11:30 تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
حل  8165756441 شورای  کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی پور–  مدرسه 
عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
م الف:9588  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت   حضور 

شعبه 45حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 



امام صادق علیه السالم فرمود:
برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است:

1 - هن��گام افطار 2 - هن��گام لقاء پ��روردگار )وقت مردن و 
در قیامت( 2337
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فرض کنید که نیم ساعت بیشتر فرصت ندارید و اگر از خانه بیرون 
بروید ممکن است تا چند ساعت به منبع برق دسترسی نداشته 
باشید که گوشی را شارژ کنید. در چنین شرایطی می توان از شارژ 
سریع اس��تفاده کرد.فرقی نمی کند چه سیستم عاملی دارد، هر 
گوشی هوش��مندی که در دست داشته باش��ید مساله تبدیل به 
دغدغه اصلی شما می شود. باتری در تمام گوشی ها معضلی است 

که هر چقدر هم قدرتمند باشد باالخره شما را تنها می گذارد.
به نوش��ته فرهیختگان، در این گوشی های هوشمند نمی توان از 
کیفیت باالی صفح��ه نمایش تمام اچ دی، با رزولوش��ن های باال 
استفاده کرد و لذت برد، از کیفیت و قدرت اسپیکرها استفاده کرد 
و در تمام مدتی که بیرون از خانه و محل کار هس��تند از اینترنت 
همراه اس��تفاده کرد و در اوقات فراغت هم بازی های مختلف را 
انجام داد و در عین حال توقع داشت که باتری سرحال و با مقاومت 
باال ش��ارژ را در خود نگه دارد.شرکت های مختلف سعی می کنند 

با معرفی گوشی های جدید قدرت باتری های تازه ساخته شده را 
امتحان کنند اما هیچ کدام از این باتری ها با توان های اعالم ش��ده 
نتوانسته آن طور که باید کاربر را راضی نگه دارد. فرض کنید باتری 

موبایل شما در مرز هشدار قرمز قرار گرفته و مدام به شما یادآوری 
می کند که اگر می خواهید از گوشی استفاده کنید باید آن را شارژ 
کنید.باز هم فرض کنید که نیم ساعت بیشتر فرصت ندارید و اگر از 
خانه بیرون بروید ممکن است تا چند ساعت به منبع برق دسترسی 
نداشته باشید که گوشی را شارژ کنید. در چنین شرایطی می توان 
از شارژ سریع استفاده کرد. به این صورت که تمام اپلیکیشن های 
باز را که در زمینه گوشی مشغول فعالیت هستند، ببندید. بعد از آن 
گوشی را در حالت پرواز قرار دهید و سپس آن را به برق وصل کنید. 
در چنین حالتی حداکثر نیم ساعت زمان الزم است تا گوشی شما 
شارژ شود چراکه حالت پرواز تمام ارتباطات رادیویی گوشی را قطع 

می کند، بنابراین باتری در کمترین حالت فعالیت قرار می گیرد.
البته باید به این نکته هم توجه داش��ت که ش��ارژ سریع باتری در 
درازمدت در صورتی که به ش��کل مداوم استفاده شود می تواند به 

باتری شما آسیب بزند.

ترفندی برای شارژ سریع گوشی

بر اس��اس پژوهشی جدید، 
افراد ب��ه صورت ایس��تاده 
بهت��ر می توانن��د درب��اره 
پرس��ش های انتزاع��ی فکر 
کنند و به صورت نشسته نیز 
بهتر می توانند با موضوعات 
عملی برخورد داشته باشند.

محقق حاضر در این مطالعه 
همچنین بر این باور اس��ت 
نشستن در یک صندلی بلند می تواند برنامه ریزی مالی درازمدت 
را ارتقا دهد.این مطالعه توس��ط پنکاج آگاراول از دانشگاه تورنتو 

اسکاربورو و مدرسه مدیریت روتمان انجام شده است.
سوژه های آزمایشی وی معتقد بودند زمانی که از لحاظ فیزیکی در 
جای بلندتری بودند، توانستند رویکرد جامع تری به یک تصمیم 
داشته باش��ند.به گفته آگاروال، قراردادن قفسه ها در سطح باالتر 
یک فروشگاه، القای ویژگی های غنی، کارکردهای ارجح یا عملکرد 

کاالهایشان را ارتقا می بخشد.

منجمان دانشگاه ییل 
ب��ا اس��تفاده از نوع��ی 
تلس��کوپ جدید که با 
به بهم پیوستن لنزهای 
تله فوتو س��اخته شده، 
هفت کهکشان کوتوله 
را کش��ف کرده ان��د. 
محققان این کوتوله ها 
را هنگام بررسی نوعی 
کهکش��ان مارپیچ مجاور شناس��ایی کردند.این کهکش��ان ها 
می توانند دیدگاه ه��ای جدیدی را در خصوص م��اده تاریک و 
تکامل کهکش��انی در اختیار بگذارند و به کشف گروه جدیدی 
از اجسام کیهانی در فضا بیانجامند. کهش��کان های روح مانند 
جدید ش��ب هنگام و زمانی رصد ش��دند که منجمان نخستین 

مشاهداتشان را با تلسکوپ دست ساز خود انجام می دادند.
تلسکوپ جدید Dragonfly نام گرفته زیرا لنزهایش به چشم 

ترکیبی یک حشره شباهت دارند.

کارشناس��ان سرانجام 
برای کم��ک به افرادی 
که ب��ه میگ��رن مزمن 
دچ��ار هس��تند، یک 
دستگاه پیش��انی بند 
طراح��ی  هوش��مند 
کرده اند. گفتنی است، 
این دستگاه منحصر به 
فرد که با فناوری پالس الکتریکی کار می کند، به مغز پالس 
می فرس��تد و باعث کاهش درد در افراد مبت��ال به میگرن 
می شود.بررسی ها نشان می دهند اس��اس کار این دستگاه 
ارس��ال پالس به عصب Supraorbital مغزی است که 
سبب تس��کین درد در افراد مبتال به میگرن می شود. این 
دستگاه توسط پژوهش��گران کالیفرنیایی س��اخته شده و 
بر اس��اس نظرات کارشناس��ان دارای عوارض جانبی برای 

سالمت انسان نیست.

چه تصمیم هایی را نشسته 
و ایستاده بگیریم؟

کشف هفت کهکشان 
کوتوله با تلسکوپ جدید

پیشانی بند هوشمند برای 
رفع سردرد

سبزي فوق العاده جهت 
سفیدي دندان

یک متخصص تغذیه 
گف��ت: مص��رف این 
س��بزي ب��راي دهان 
و دندان بس��یار مفید 
است، لثه را سالم نگه 
م��ي دارد و از خرابي 
دندان ها جلوگیري و 
درد دندان را بر ط��رف مي کند.مرتضي صفوي با بیان 
این که گش��نیز و تخم آن از نظر طب قدیم ایران سرد 
و خشک است، گفت: مصرف گش��نیز معده را تقویت 
و خوردن آن با غذا به هضم غ��ذا کمک مي کند، تخم 
گشنیز شیر را در مادران ش��یرده زیاد مي کند و براي 
تسکین درد دندان جویدن تخم گشنیز مفید است. این 
متخصص تغذیه اضافه کرد: گشنیز خواب آور، مسکن 
و آرام کننده، تسکین کننده استفراغ و برطرف کننده 
عطش اس��ت، مصرف آن به بدن نیرو مي بخشد، نیرو 
دهنده قلب و قاعده آور اس��ت و ب��راي برطرف کردن 
افس��ردگي مي تواند مفید باش��د. مصرف بسیار زیاد 
گشنیز باعث بي حسي مي شود.صفوي افزود: براي نرم 
کردن سینه مي توان از جوشانده تخم گشنیز استفاده 
کرد. خوردن گش��نیز براي دهان و دندان بسیار مفید 
اس��ت، لثه را س��الم نگه مي دارد و از خرابي دندان ها 

جلوگیري و درد دندان را بر طرف مي کند.

 درمان بیماری لثه و دهان 
با گیاهان دارویی

درمان ه��ای گیاهی 
متعددی برای بیماری 
 لث��ه وج��ود دارد که 
می توان به استفاده از 
خمیردندان تهیه شده 
از گیاهان��ی مانن��د 
چریش و دهان شویه 
ضدباکتریایی اش��اره 
کرد. با استفاده از این روش های گیاهی توان بدن برای 
 مقابل��ه ب��ا باکت��ری افزای��ش م��ی یاب��د و از طرفی 

استخوان ها و دندان ها مستحکم و تقویت می شود.
دهان ش��ویه تهیه ش��ده با دم کرده ریحان، خاصیت 
ضدباکتریایی دارد. با مصرف سیر، سیستم ایمنی بدن 
تقویت می شود.س��یر با باکتری های مهاجم از جمله 
باکتری هایی که در دهان بیماری لثه ایجاد می کند، 
مقابله می کند. زردچوبه حاوی خاصیت ضدسرطانی 
و ضدباکتریایی اس��ت. عصاره ریش��ه ش��یرین بیان 
 که در طب هندی برای درمان بیماری لثه اس��تفاده

 می شود، مفید است. 

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

ْل َسبیلی اِلی َخْیراتِِه، َوال اَللّ�ُهمَّ َوفِّْر فیِه َحّظی ِمْن بََرکاتِِه، َوَسهِّ
خدایا سرشار کن در این ماه بهره ام را از برکات آن و هموار ساز راهم 

را به سوی خیرات آن
 تَْحِرْمنی َقُبوَل َحَسناتِِه، یا هاِدیاً اِلَی الَْحقِّ الُْمبیِن

و محرومم مساز از پذیرفتن حس��ناتش ای راهنمای بسوی حقیقت 
آشکار

 دلخوری الک پشت از خدا 
و پاسخ خدا به او!

پش��تش  س��نگین  بود و جاده های  
دنیا طوالنی.

 می دانس��ت  ک��ه  همیش��ه  ج��ز 
اندک��ی  از بس��یار را نخواهد رفت. 
سنگ پش��ت،  ناراضی و نگران بود. 
پرنده ای  درآسمان  پر زد، سبک؛ و 
سنگ پشت  رو به  خدا کرد و گفت: 
این  عدل  نیست، این  عدل  نیست. 
کاش  پُش��تم  را این  همه  س��نگین  

نمی کردی.
من  هیچ گاه  نمی رسم. هیچ گاه. و در الک  سنگی  خود خزید، به  نیت  

نا امیدی.
خدا سنگ پشت  را از روی  زمین  بلند کرد. زمین  را نشانش  داد.

 ُکره ای  کوچک  بود. و گفت: نگاه  کن، ابت��دا و انتها ندارد. هیچ کس  
نمی رسد. چون  رسیدنی  در کار نیست.

 فقط  رفتن  است!
حتی  اگر اندکی. و هر بار که  می روی، رس��یده ای. و ب��اور کن آنچه  
بر دوش  توست، تنها الکی  سنگی  نیس��ت،  تو پاره ای  از هستی  را بر 

دوش  می کشی.
خدا سنگ پشت  را بر زمین  گذاش��ت. دیگر نه  بارش  چندان  سنگین  

بود و نه  راه ها چندان  دور.
سنگ پشت  به  راه  افتاد و گفت: رفتن، حتی  اگر اندکی...

دعای روز نوزدهم

داستان 

شهادت مظلومانه اولین شهید محراب 

 بزرگ مرد تاریخ بشریت 
را به عموم مسلمانان جهان 

تسلیت  می گوییم 

به مناز بست قامت که نهد به عرش پا را 

به خدا علی نبیندبه مناز جز خدا را 

حضرت علی )ع( 

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان 

ایام سوگواری و شهادت 

شهید عدالت و مسجد
 بر رهروانش تسلیت باد 

موالی متقیان 

 روابط عمومی شهرداری
 و شورای اسالمی شهر کمه 
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