
سالم مرکب برقی به خیابان های اصفهان 
9مشوق تسهیالتی به خریداران موتور های برقی
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معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
گفت: امیدوارم ان شاءاهلل اجرای طرح تعطیالت زمستانی به زمستان 
امسال برسد.مسعود سلطانی فر در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای 
طرح تعطیالت زمستانی به زمستان امسال می رسد؟ گفت: اجرای 

این طرح نیازمند هماهنگی با دستگاه های مختلف است

رشد بی رویه تغییرکاربری مغاره های میدان نقش جهان
رئی��س اتحادیه صنایع دس��تی اصفه��ان گفت: 
متاس��فانه اطراف میدان نقش جهان واحدهایی 
در حال فعالیت هس��تند که ب��ا محوریت صنایع 

دس��تی فعالیت نکرده و ب��ا گش��تی در میدان، 
 می بیینیم که تغییر کاربری مغاره های میدان رشد

 قارچ گونه داشته است.عباس شیردل درباره تغییر 

کاربری مغازه های میدان نقش جهان اظهار کرد: 
در کمسیس��یون ماده 5 درباره مشکالت میدان 

نقش جهان اصفهان تصمیم گرفته...

 »تعطیالت زمستانی«  
به زمستان امسال می رسد

 داستان سونامی استخدام 
در دولت قبل 4

طرح ویژه بلیت نیم بهای تابستانی 
سینما اجرا می شود 9 3

 امکان تشخیص زودرس
 HIV در کشور فراهم شد

محل فعلی 
برگزاری جمعه 
بازار کتاب در شان 
اصفهان نیست

شهرک سالمت تا پایان سال
 آماده می شود 

 دماي اصفهان در اواخر هفته
 از مرز ۴۰ درجه مي گذرد

 با متخلفان مصرف بی رویه
 آب برخورد قانونی می شود

جرثقیل 11۰ تنی در 
فوالد مبارکه راه اندازی شد

تور سرمربیان اروپایی کدام 
ستاره ها را صید کرد

3

3

4

4

10

 تردد شهروندان به بازار 
روز کوثر تسهیل خواهد شد

قائم مقام ش��هردار نجف آباد گفت: در راس��تای 
گسترش خدمات ارائه شده به مردم در اولین بازار 
روز کوثر نجف آباد عالوه بر ادامه امکان اس��تفاده 
از خطوط اتوبوس��رانی نجف آباد به فوالدش��هر و 
جوزدان، قرار اس��ت ب��ه دنبال تعام��الت صورت 
گرفته با سرمایه گذار خصوصی این طرح و شرکت 

اتوبوسرانی یک خط مستقل نیز از میدان...

3

اصفهان، بیشترین آمار مهاجرت 
افاغنه را در سطح کشور دارد

زور وام 8۰ میلیونی به مسکن 
۴۰۰ میلیونی نمی رسد

کارشناسان پاسخ می دهند:

معاون سیاسي،  امنیتي و اجتماعی استاندار صفهان با اشاره به 
اینکه اصفهان یکي از اصلي ترین استان هاي کشور در بحث 
پذیرش، اسکان و اش��تغال اتباع خارجي به خصوص افاغنه 

است، گفت: اصفهان دارای بیشترین آمار مهاجرت...

تا کنون طرح ه��ای مختلف بس��یاری از طرف 
دولت برای خارج ش��دن بازار مس��کن از رکود 
 ارائه شده اس��ت اما همگی به نوعی به در بسته

 خ��ورده اند.باالخ��ره بعد از ک��ش و قوس های 
فراوان وام 80 میلیون تومانی خرید مس��کن از 
راه رس��ید. 8 ماه رایزنی وزارت راه و شهرسازی 
با بانک مرکزی باعث شد که راه اندازی صندوق 
پس انداز خرید مسکن نهایی شود. این در حالی 

است که به گفته عبده تبریزی وام این صندوق 
جایگزین اوراق تسهیالت مسکن خواهد شد.

تا کنون طرح ه��ای مختلف بس��یاری از طرف 
دولت برای خارج ش��دن بازار مس��کن از رکود 
 ارائه شده اس��ت اما همگی به نوعی به در بسته

 خورده اند. حال ط��رح راه اندازی صندوق پس 
انداز وارد گود ش��ده اس��ت که به گفته برخی از 

کارشناسان وام یا هر نوع تسهیالتی که...

4

3

3
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  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  دوم    

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

عملیات بهره برداری شبکه فاضالب ، نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه های فاضالب 93-2-184
3/542/400/000166/300/000جاریمنطقه لنجان 

6/095/354/500243/000/000جاریعملیات بهره برداری شبکه آب و فاضالب منطقه لنجان 93-2-185

1/757/159/00087/800/000جارینصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب منطقه چهار شهر اصفهان 93-2-186

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/11 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/12

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی فراخوان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان  

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)كد آگهی  :ر- 93062(

مهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان رديف 

1393/05/04خرید یک دستگاه کامیونت ایسوزو 8 تن 48373193مناقصه 1

تهیه متریال ، خرید ، نصب و راه اندازی 2 دستگاه باال بر تمام برقی 8 تن برای ارتفاع 48344311مناقصه2
361393/05/07 متر جهت واحد فوال د سازی 

انجام عملیات تعویض خط لوله آب آشامیدنی از پیت 20 تا پیت 11 و همچنین 48377080مناقصه3
1393/05/14مونتاژ و دمونتاژ خط پلی اتیلن واحد 21 ناحیه انرژی و سیاالت شرکت فوالد  مبارکه 

تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی مربوط به اجرای پروژه توسعه خط 20 کیلو ولت و 48371901مناقصه4
1393/05/20مجموعه روشنایی انبار تجهیزات در شرکت فوالد مبارکه 

48374804مناقصه 5
انجام عملیات طراحی و مهندسی ، نصب ، تست و راه اندازی ، آموزش و تضمین 

عملکرد جهت ایجاد در منطقه پارکینگ جرثقیل های شماره 24،16 واحد ریخته گری 
 )EPC مداوم ناحیه فوالد سازی شرکت فوالد مبارکه )به صورت

1393/05/25

جهت دريافت اسناد و كسب  اطالعات بيشتر به نشانی www.msc.ir مراجعه فرماييد.

 ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به ش�رح زیررا از طریق مناقص�ه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط
 واگذار نماید . 



يادداشت

اخبار کوتاه

 بررسی اوضاع غزه درجلسه 
هیات رئیسه مجلس

س��خنگوی هیات رئیس��ه گفت: در جلس��ه دیروز الریجانی 
گزارشی از آخرین وضعیت تحوالت منطقه به خصوص عراق و 
فلسطین ارائه کرد.بهروز نعمتی گفت: در خصوص کشورهای 
حاضر در اجالس تروئیکای بین المجالس کشورهای اسالمی 
بحث ش��د و تاکنون حضور هفت رئیس پارلمان قطعی شده 
است.وی ادامه داد: همچنین رئیس مجلس شورای اسالمی، 
گزارش��ی از آخرین وضعی��ت تحوالت منطق��ه به خصوص 
فلسطین و عراق ارائه کرد که همراه با آمار تکان دهنده ای در 
خصوص تعداد مجروحان و شهدای غزه بود.سخنگوی هیات 
رییسه همچنین تصریح کرد: جلسه نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با وزیر امور خارجه فردا ساعت یازده و نیم و به صورت 

غیر علنی برگزار می شود.
نعمتی به در خواس��ت وزیر تعاون، کار و رفاه  اجتماعی برای 
حضور در صحن علنی مجلس و ارائه گزارش درباره عملکرد 
این وزارتخانه اش��اره کرد و گفت: به دلیل نب��ود زمان کافی 
این در خواس��ت به دو هفته آینده و پس از تعطیالت مجلس 

موکول شد.

توافق نهايی ايران و 1+5 با کف 
خواسته های ايران حاصل می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: مسیر سیاست خارجی ایران مسیر خوبی است 

و توافق نهایی با کف خواسته های ایران حاصل می شود.
عباس عل��ی منص��وری آران��ی در خصوص تمدی��د 4 ماهه 
توافقنامه ژنو گفت: مسیری که ایران در پرونده هسته ای طی 
می کند مسیر خوبی است و به نظر می رس��د به توافق ختم 
خواهد ش��د.نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: این توافقنامه بین ایران و1+5 حاصل می شود اگر 
چه سقف خواس��ته های ایران در آن لحاظ نمی شود اما می 
تواند کف خواسته های ایران را تامین کند.وی تاکید کرد: فکر 
نمی کنم توافقنامه ژنو مجددا تمدید شود ایران و کشورهای 
1+5 می توانند در همین 4 ماه به توافق دست یابند.در نشست 

اخیر وین توافقنامه ژنو به مدت 4 ماه تمدید شد.

ترکیه سه روز عزای عمومی
 اعالم کرد

دولت ترکیه به نشانه همبستگی با فلسطینیان ساکن نوار غزه که 
آماج حمالت خونین ارتش اسرائیل قرار گرفته اند، سه روز عزای 
عمومی اعالم کرد.دولت ترکیه تهاجم خونین ارتش اس��رائیل به 
منطقه تحت محاصره نوار غزه را کشتار دسته جمعی فلسطینیان 
توصیف کرد و برای بزرگداشت یاد و خاطره قربانیان این حمله و 
اعالم همبستگی با فلسطینیان سه روز عزای عمومی اعالم کرد.

در شرایطی که شمار شهدای فلس��طینی تهاجم ارتش اسرائیل 
به نوار غزه از پانصد نفر نیز فراتر رفته است، بولنت آرینچ، معاون 
نخست وزیر ترکیه، در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد: ما کشتار 
فلسطینیان نوار غزه را توسط اسرائیل به شدت محکوم می کنیم 
و از صبح روز سه شنبه به مدت س��ه روز در کشور عزای عمومی 
اعالم می کنیم.به گزارش خبرگزاری فرانسه از استانبول، رجب 
طیب اردوغان نخس��ت وزیر ترکیه نیز تهاجم ارتش اسرائیل به 
نوار غزه را نسل کشی دانس��ته و در روزهای اخیر پیوسته تالش 
کرده اس��ت خود را از مدافعان درجه یک آرمان فلسطین معرفی 
کند. اردوغان همچنین با تشبیه کردن ذهنیت برخی از اسرائیلی 
ها با ذهنیت هیتلر، خشم اسرائیل و متحدان آن از جمله آمریکا 

را برانگیخته است.

آمادگی برای اعزام تیم و تجهیزات 
پزشکی به غزه

سازمان بسیج جامعه پزش��کی تهران بزرگ به مناسبت در پیش 
بودن روز قدس، بیانیه ای صادر و ط��ی آن، جهت اعزام تیم های 
اضطراری و ارس��ال تجهیزات پزشکی و بهداش��تی به غزه اعالم 

آمادگی کرد.متن این بیانیه بدین شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

حسبنا اهلل و نعم الوکیل
حمالت و تجاوزات وحشیانه رژیم اشغالگر فلسطین به باریکه غزه 
در حالی تداوم می یابد که جامعه به اصطالح جهانی و سازمان های 
به اصطالح حمایت از حقوق بشر در سکوتی مرگبار چشم خود را 
بر روی جنایات رژیم صهیونیستی بس��ته اند و تاکنون از هرگونه 
اقدام بازدارنده س��ر برتافته اند.به دنبال حم��الت پی درپی رژیم 
منفور صهیونیس��ت هزاران زن و کودک بی دفاع فلس��طین زیر 
گلوله ای مرگبار این رژیم به خاک و خون کش��یده می ش��وند در 
حالی که همچنان مراکز بین المللی جهانی بر این قتل عام انسانی 
و نسل کشی تاریخی دهان فروبسته اند و از هرگونه محکومیت سر 
باز می زنند.اما رژیم صهیونیس��تی باید بداند که قدرت توخالی و 
پوشالی آن رژیم تعیین کننده و اداره کننده این نبرد نابرابر نخواهد 
بود بلکه رزمندگان، زنان و کودکان مسلمان فلسطین این بار پیروز 
میدان خواهند بود چراکه دریافته اند تنها مقاومت و پافشاری بر 
اعتقادات رمز ماندگاری و اقتدار است.برابر این سیاست ظالمانه 
و غاصبانه رژیم صهیونیستی و اربابانشان بر تمامی امت مسلمان، 
دولت های اسالمی و آزادی خواهان تمامی جریان ها و سازمان ها 
به ویژه سازمان کنفرانس اس��المی است تا ضمن محکومیت این 
اقدامات ظالمانه نس��بت به حمایت مردم مظلوم جبهه مقاومت 
و آرمان فلس��طین از هیچ کوشش��ی فروگذار ننمایند و با تأسی 
از موال و مقتدایش��ان امیر مؤمنان علی علیه السالم که فرمودند 
“اگر مسلمانی از کشیده ش��دن خلخال از پای زن یهودی بمیرد، 
مالمتی بر او نیست” همچون گذشته با اتحاد و همبستگی و حضور 
در صحنه، خواری و اضمحالل ابدی این غده س��رطانی را پدیدار 
سازند.سازمان جامعه پزشکی سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران 
بزرگ ضمن تأیید همه جانبه از دفاع مظلومانه و مقتدرانه جبهه 
مقاومت فلس��طین از کیان و مرزهای آبی و ارضی و سماعی خود  
و بنا بر وظیفه انس��انی و اعتقادی خویش جنایات رژیم جنایتکار 
صهیونیس��تی را محکوم می نمایند و آمادگی خود را جهت اعزام 
تیم های اضطراری و ارس��ال تجهیزات پزشکی و بهداشتی اعالم 

می دارد 
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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی 2
هیچ توجیهی ندارد. راهپیمایی در حقیقت یک همراهی و مشارکت عمومی است، لذا شرایط 

حساس امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند این مشارکت است.
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دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اس��المی گفت: نحوه و نوع 
مواجهه نظام اسالمی با تکفیری ها باید هوشمندانه باشد زیرا 

آنان در حال دست و پا زدن نهایی هستند.
علیرض��ا زاکانی در شش��مین دوره طرح والیت اس��تانی در 
موسسه تخصصی بس��یج امام رضا)ع( اظهار کرد: تکفیری ها 
در منطقه دس��ت و پای نهایی خود را می زنند و در این راستا 
 نحوه مواجهه نظام اس��المی با تکفیری ها باید هوش��مندانه

 باشد.
وی سیاس��ت جمهوری اس��المی در ع��راق و س��وریه را به 
میدان آوردن مردم در مس��یر صیانت از مملکت دانس��ت و 
افزود:داعش وابس��ته به القاعده بوده و در عراق تشکیل شده 
اما بی تردید داعش محکوم به شکس��ت اس��ت و کشورهای 
عربی نیز با س��کوت خود در برابر جنایت نظام س��لطه نشان 
 می دهند که این کش��ورها س��لطه پذیر بوده و از آمریکا خط 

می گیرند.
نظام سلطه به دنبال ايجاد جنگ درون کشورهای 

اسالمی است
وی عنوان کرد: طی سالیان اخیر نظام س��لطه نحوه و شیوه 
مداخله خویش در کشورهای منطقه را تغییر داده و به دنبال 
ایجاد جنگ درون کش��ورهای اسالمی اس��ت طوری که در 
سوریه نظام سلطه به دنبال این بود که بشار اسد دیگر بر سر 
جای خود نباشد و حتی مخالف برگزاری انتخابات بود اما بشار 

اسد در مراسم معارفه خود، پیام های جدی خویش را با اقتدار 
در سطح منطقه ای و جهانی بیان کرد.

دبی��رکل جمعی��ت رهپوی��ان انقالب اس��المی با اش��اره به 
شرایط کش��ور عراق بیان کرد: ش��رایط عراق بسیار مطلوب 
 و و روبه بهبودی اس��ت و ایمان داریم که داعش نیز شکست

 می خورد.
رژيم صهیونیستی در غزه شکست می خورد

زاکانی در خصوص یکپارچه بودن حماس، یادآور شد: حماس 
در حقیقت یکپارچه نیست؛ حماس دارای دو بخش نظامی و 
سیاسی است که بخش سیاسی آن با جریان اخوانی ها و بخش 
نظامی حماس با ایران اس��ت. البته بخ��ش نظامی حماس با 
ایران هماهنگ است.وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی 
در غزه شکست می خورد، اظهار کرد: در شرایط فعلی آمریکا 
روز به روز ضعیف تر می ش��ود و امروز غزه نمونه ای از ناتوانی 

این کشورست.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی تصریح کرد: نظام 
سلطه به غزه حمله کرده و ناکامی آنان قابل پیش بینی است 
و به زودی شکس��ت و ناکامی دامن نظام س��لطه را می گیرد.

زاکانی در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره ب��ه انقالب 
اسالمی اظهار کرد: انقالب اس��المی در هنگامی بروز و ظهور 
یافت که جهان به دو قطب ش��رق و غرب تقس��یم شده بود 
و این انقالب چالش بزرگ��ی برای نظام س��لطه بوجود آورد 

و در میان ای��ن دو قطب قدرت، امام راحل س��بک و مدلی با 
محوریت اس��الم ناب ارائه کرد و بر این اس��اس کشور ما در 
 عین سلطه س��تیزی با س��لطه پذیری و نظام س��لطه مبارزه 

می کرد.
به گفته وی جمهوری اسالمی به عنوان قطب سلطه ستیز در 
مواجهه با نظام سلطه باید تقابل هوش��مندانه داشته باشد و 
به نفی فرهنگ سلطه پذیری و کمک به جبهه سلطه ستیزان 

بپردازد.
نماینده مردم ته��ران یادآور ش��د: طی س��الیان اخیر نظام 
سلطه نحوه و ش��یوه مداخله خویش در کشورهای منطقه را 
تغییر داده و به دنبال ایجاد جنگ درون کش��ورهای اسالمی 
اس��ت طوری که در س��وریه نظام س��لطه به دنبال این بود 
که بشار اسد دیگر بر س��ر جای خود نباش��د و حتی مخالف 
برگزاری انتخابات بود اما بشار اس��د در مراسم معارفه خود، 
 پیام های جدی خویش را با اقتدار در سطح منطقه ای و جهانی 

بیان کرد.
انقالب اسالمی در نقش کشوری سلطه ستیز ظهور 

يافته
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی بیان کرد:  
در سال1917 شوروی و سوسیالیست که عنصری از عناصر 
سلطه گر جهان و قطبی از قطب های سیاسی جهان بود، ظهور 
کرد و در حقیقت  پیش از پیروزی انقالب اسالمی، کشورها یا 

سلطه گر یا سلطه پذیر بودند.
زاکان��ی بی��ان ک��رد: انق��الب اس��المی در نقش کش��وری 
سلطه س��تیز ظه��ور یافت��ه و در ای��ن می��ان قطب��ی از 
نظام س��لطه با محوریت آمریکا، ب��ا ش��عار آزادی و تکیه بر 
مکت��ب لیب��رال س��رمایه داری ق��رار دارد و در مقابل قطب 
مس��تضعفان و مس��لمان با محوریت ایران اس��المی وجود 
دارد  ام��ا ام��روز نظ��ام اس��المی بی��ش از گذش��ته در اوج 
 ق��رار دارد و دش��من نی��ز در موض��ع ضع��ف و زبون��ی قرار 

گرفته است.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اس��المی تاکید کرد: وقایع 
و رویدادهای تاریخ نشان می دهد شرایط در حال تغییر است 
و به عنوان نمونه از آن روزی که بوش پدر بر یکپارچه س��ازی 
و نظم نوین جهانی ادعا داش��ت، امروز حتی نتوانس��ته چند 
10 کیلومت��ر غ��زه را پاکس��ازی کند.نماینده م��ردم تهران 
در مجلس ش��ورای اس��المی با اع��الم اینکه هیبت ش��کنی 
جدی در عرصه جهانی نس��بت به نظام س��لطه بوجود آمده 
و امروز آنان نمی توانند خود را اثب��ات کنند، افزود: در چنین 
شرایطی حفظ  بصیریت در میان کشورهای اسالمی به ویژه 
جمهوری اس��المی ضروری اس��ت که البته س��طح نخست 
بصیریت؛  شناخت دوست و دش��من، اجزا و نقشه ها، داشتن 
 نقش��ه و داش��تن قدرت اجته��اد و فهم درس��ت موضوعات

 است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهار محال و بختیاری گفت: اوج مظلومیت 
ملت فلسطین در روز های اخیر دیده می شود.

خدابخش مرادی در دومین جلسه ستاد انتفاضه و قدس استان اظهار داشت: سیاست های 
صهیونیسم با هیچ معیار سیاسی و نظامی و انسانی منطبق نیست.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در روز قدس الزم اس��ت هم��ه م��ردم و همه مس��ئوالن در 
راهپیمایی ش��رکت کنند تا از م��ردم مظلوم فلس��طین به نوعی حمایت کرده باش��ند، 
تصریح ک��رد: کمیته های مس��ئول و مس��ئوالن دس��تگاه ه��ای اجرایی برای بس��یج 
همه م��ردم در یک حضور عظیم الزم اس��ت تالش خ��ود را در این راس��تا انجام دهند.

مرادی ادام��ه داد: اط��الع رس��انی قب��ل و بع��د از راهپیمایی ب��ه مردم بای��د صورت 
گیرد تا ش��اهد حضور هرچه با ش��کوه تر مردم در این روز باش��یم.وی اذعان داش��ت: 
 دس��تگاه های خدماتی نیز وظایف��ی را که ب��ه عهده دارند الزم اس��ت ب��ه خوبی اجرا 

کنند.
 معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار چهار مح��ال و بختیاری بیان داش��ت:

  دس��تگاه های فرهنگی و اجرایی و ش��هرداران این استان الزم است بس��تر های الزم و 
فضا سازی محیطی و تبلیغات محیطی را هرچه زودتر انجام دهند.

وی با بیان اینکه الزم است بستر های الزم برای حضور مردم را فراهم کنیم، عنوان کرد: 
سخنرانان، شعارگویان و مجریان فضای وحدت در س��ایه یک نگاه مشترک باید در این 

روز حضور به هم رسانند.
مرادی یادآور شد: با گردهم آمدن همه اقشار جامعه می توان وحدت، تعامل و یک صدایی 
ملت ایران را به گوش همه جهانیان رس��اند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
چهار محال و بختیاری تاکید کرد: نتیجه حضور در چنین مراسماتی پیروزی و سرافرازی 

اسالم است.

با سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی به نام 
MH17 که حامل 295 مس��افر بود، مشخصات فناورانه 
پرتابگر موش��ک BUK که غربی ه��ا مدعی اند مخالفان 
دولت اوکراین با استفاده از آن هواپیمای مالزی را منهدم 
کرده اند، منتشر شد.به گزارش ایسنا این موشک زمین به 
هوا با چنان نیرویی به هواپیمای مالزیایی ضربه وارد کرد که 
ساکنان محلی مدعی اند اجساد مسافران را در حال سقوط 
از آسمان مانند لباس های مندرس به چشم خود دیده اند.

سیس��تم موش��کی BUK که Gadfly 11-SA نیز نام 
دارد، درسال 1979 توس��ط اتحاد جماهیر شوروی برای 
پرتاب هواپیماها، موشک های کروز و پهپادها ساخته شد.

واژه BUK در زب��ان روس��ی به معن��ای »درخت راش« 
است. این سامانه شامل چهار موشک بر روی یک سیستم 
چرخنده است که خود روی یک وسیله نقلیه زنجیردار قرار 
می گیرد. یک س��امانه زنجیردار دیگر نیز جداگانه رادارها 
 BUK را برای هدایت موش��ک ها حمل می کند.س��امانه

قادر به حمل 70 کیلوگرم کاله��ک  با قدرت انفجاری باال 
بوده و می تواند موش��ک ها را به ارتفاع 23 هزار متر پرتاب 
کند. فقط پنج دقیقه برای گرم کردن موش��ک، 12 دقیقه 
برای بارگیری و بین هشت تا 12 ثانیه برای رسیدن آن به 
هدف زمان الزم است. زمانی که موشک به هدف می رسد، 

احتمال ناب��ودی 90 ت��ا 95 درصدی هدف وج��ود دارد.
 MH17 موش��ک پرتابی احتماال در فاصله 20 متری از
منفجر و موجب آسیب رس��انی قابل توجه ب��ه موتورها و 
سیس��تم کنترل هواپیما شده اس��ت. این انفجار سوخت 
موجود در بورد هواپیم��ا را آتش زده و منج��ر به نابودی 
بال و بدنه آن ش��ده اس��ت.در درون موشک کالهک های 
متنوعی وج��ود دارد و بس��ته به هدفی که به س��مت آن 
حرکت می کند از آن ها بهره می برد. این سیستم موشکی 
می تواند یک هواپیم��ا را به دو نیم کن��د، آن را آتش بزند 
و یا قطعه قطعه کند. تصور می ش��ود موشک از پشت یک 
کامیون پرتاب شده و جس��تجوگر 35 سانتی متری روی 
آن اطالعات الزم در خصوص مسیر هواپیمای مسافربری 
را از ایستگاه راداری روی یک وسیله نقلیه جداگانه دریافت 
کرده اس��ت.یک باتری برای پرتاب موش��ک، از سیستم 
فرماندهی حاوی نمایش��گر ها و رایانه تشکیل شده است. 
گفته می شود سیستم به کاررفته برای تعیین این که هدف 

دوست یا دشمن اس��ت، به اپراتور هشدار نداده که هدف، 
یک هواپیمای مسافربری بوده و فقط اعالم کرده که طعمه 
دوست نیست.زمانی که رادار موجود روی سیستم، هواپیما 
را رهگیری کرده، موش��کی را به س��مت آن هدایت کرده 
است اما این که چرا این س��امانه نتوانسته تشخیص دهد 
طعمه اش یک هواپیمای غیرنظامی است، مشخص نیست 
و به نظر می رس��د در این میان فردی مرتکب اشتباه شده 
است. گفته می شود ش��لیک کردن این موشک به سادگی 
فشاردادن یک دگمه اس��ت.مدل های قدیمی تر موشک 
با سرعت 850 متر در ثانیه و مدل های جدیدتر با سرعت 
1230 متر در ثانیه حرکت می کنند. در چنین س��رعتی، 
موشک مزبور بسته به مدل آن، بین هشت تا 12 ثانیه پس 
از پرتاب به هواپیما اصابت کرده اس��ت.این موش��ک قادر 
به نابودی هواپیمایی به اندازه بوئینگ 777 اس��ت که در 
ارتفاع 10.06 کیلومتری پرواز کرده و این به معنای شدت 
برخوردی است که هواپیما را در آسمان تکه پاره کرده است.

وزیر دفاع با اش��اره به مقاومت مردم غزه در مقابله با تهاجم رژیم صهیونیس��تی گفت: تجاوز 
ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی به غزه، بیانگر استیصال این رژیم و نظام سلطه در مواجهه 
با جبهه مقاومت و نشان از یک توطئه ش��یطانی برای تخلیه توان راهبردی مقاومت در اراضی 
اشغالی است.سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان در جمع کارکنان وزارت دفاع طی سخنانی 
افزود: اقدام دوباره این رژیم در تجاوز به غزه با وجود تجربه ناموفق و پذیرش شکست مفتضحانه 
جنگ 8 روزه بیانگر بحران وجودی این رژیم است.وی، سکوت مرگبار مدعیان دفاع از حقوق 
بشر را نوعی حمایت از اقدامات تروریستی گروه های تکفیری - صهیونیستی دانست و تصریح 
کرد: این حمایت های نامنصفانه موجب جری شدن هرچه بیشتر اشغالگران و ترغیب و تشویق 
تروریسم خواهد شد.وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح افزود: دنیای اسالم و جهان عرب 
امروز در معرض یک انتخاب راهبردی اس��ت و بی توجهی و س��کوت آن ه��ا در قبال جنایات 
ضدبشری رژیم صهیونیستی نوعی امتیازدهی و پذیرش پیامدهای تاریخی زیان بار، غیرقابل 
قبول و جبران ناپذیر این سکوت اس��ت.دهقان گفت: انزوا، خلع سالح و محکومیت این رژیم 
حداقل اقدام انسانی است که دنیا می تواند در قبال این جنایتکاران جنگی و قداره بند انجام دهد.

وی همچنین تصریح کرد: روز قدس فرصت مناسبی است تا ملت های مسلمان و آزادی خواه 
جهان به دفاع از حقوق مردم فلس��طین به خیابان ها بیایند و موجی از محکومیت علیه رژیم 

صهیونیستی را به صورتی گسترده و فراگیر به نمایش بگذارند.
وزیر دفاع ادامه داد: امروز جهان اس��الم در ش��رایط خاص و تعیین کننده ای به سر می برد که 
هوشیاری و توجه به ابعاد توطئه های استکباری نظام سلطه و صهیونیست ها امری است که اتحاد 
و انسجام ملت های مسلمان و دولت های اسالمی را برای صیانت از عزت و وحدت جهان اسالم به 
همراه خواهد داشت.سردار دهقان در پایان ضمن اعالم حضور در راهپیمایی روز قدس، از ملت 
عزیز و ظلم ستیز ایران و همه مسلمانان جهان برای حضور هرچه باشکوه تر در این راهپیمایی 

دعوت به عمل آورد.

دبیرکل جمعیت رهپويان انقالب اسالمی

 اوج مظلومیت مردم فلسطین در اين
 روز ها به وضوح ديده می شود

هواپیمای مسافربری مالزی چگونه در 12 ثانیه نابود شد

وزير دفاع: سکوت در قبال جنايات رژيم 
صهیونیستی، نوعی امتیازدهی است

داعش محکوم به شکست است

اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی هیچ توجیهی ندارد

تمديد تعلیق تحريم های 
اروپا علیه ايران

شورای اتحادیه اروپا تعلیق تحریم ها علیه ایران را 
ت��ا 24 نوامب��ر )3 آذر( تمدی��د کرد.ب��ه نقل از 
خبرگ��زاری ایتارتاس، ایران و گروه 1+5 ش��امل 
آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان در 
24 نوامبر سال 2013 توافقی را در خصوص برنامه 
هسته ای ایران و لغو تحریم های بین المللی علیه 
این کشور امضا کردند.این کشورها طبق این توافق 
می بایست تا 20 ژوئیه به توافق جامع نهایی برسند 
که روز جمعه گذشته پس از آن که نتوانستند در 
این تاریخ ب��ه راه حل نهایی دس��ت یابند تصمیم 
گرفتند مدت مذاکرات شان را 4 ماه دیگر تمدید 
کنند.اتحادیه اروپا در اکتبر 2012 آخرین بسته 
تحریم ها علی��ه ایران را ص��ادر و هرگون��ه انجام 
تبادالت مالی میان بانک ه��ای اروپایی و ایرانی را 
ممنوع کرد. این بانک ها تنها در صورتی که مقامات 
مل��ی تح��ت ش��رایط س��خت اج��ازه می دادند 
می توانستند به معامالت خود ادامه دهند. شورای 
اتحادیه اروپا متعاقب تمدید مذاکرات هس��ته ای 
ایران و گروه 1+5 اعالم کرد تعلیق تحریم ها علیه 
این کشور را تا 24 نوامبر سال جاری تمدید خواهد 
کرد.تمدید مذاکرات هسته ای ایران مشابه همان 
چیزی اس��ت که ایران و گروه 1+5 در نوامبر سال 
گذشته بر س��ر آن به توافق رس��یدند. طبق این 
تمدید ایران در ازای آزاد شدن 2.8 میلیارد دالر از 
سرمایه بلوکه شده اش در خارج از این کشور و ادامه 
کاهش تحریم های بین المللی قرار ش��ده است تا 
تعلیق بخشی از فعالیت های هسته ای اش را ادامه 
دهد.بر اس��اس گ��زارش ایتارت��اس، تحریم های 
اتحادیه اروپا واردات خری��د و انتقال گاز طبیعی 
ایران را نیز ممنوع و محدودیت های بیش��تری را 
علیه واردات نفت این کشور اعمال کرد. همچنین 
بیش از 150 مقام و تاجر ایرانی از سفر به اتحادیه 

اروپا محروم شدند.

کودکان غزه ؛ بي گناه ترين 
قربانیان تجاوز اسرائیل

ش��بکه تلویزیون��ی فران��س 24 در گزارش��ی، 
ک��ودکان ب��ی گن��اه را اصل��ی تری��ن قربانیان 
تج��اوز رژیم صهیونیس��تی ب��ه غزه برش��مرد.

در ای��ن گ��زارش آم��ده اس��ت: ک��ودکان 
 فلس��طینی این روزها هیچ بازی، جز ش��مردن
  آمبوالن��س های��ی ک��ه حام��ل زخم��ی های

 درگیری هاس��ت، ندارند. آمبوالن��س هایی که 
بیشتر زخمی های آنها،کودکان هستند.فاطمه 
هش��ت س��اله،یکی از این مجروحان است که از 
ناحیه چانه به ش��دت زخمی ش��ده اس��ت.یکی 
 از س��اکنان غزه در ای��ن باره می گوی��د: یکی از

 بمب های اس��راییلی به منزل این دختر اصابت 
کرد. ساکنان این خانه از جمله این دختر شروع 
به دویدن و خروج از خانه کردن��د که بمب دوم 
بالفاصله در نزدیکی آنها فرود آمد. خواهر و مادر 
فاطمه در دم کشته شدند و ما آنها را دفن کردیم.

در ادامه این گزارش آمده است، بیش از ششصد 
و پنجاه کودک از آغ��از حمله اس��راییل به غزه 
زخمی شده اند که ش��صت و پنج نفر از آنها جان 
خود را از دست داده اند. این آمار به خوبی نشان 
می دهد که شمار کودکان کشته شده در جنگ 
غزه بیشتر از مبارزان است.یک پزشک فلسطینی 
می گوید: کودکانی که به اینجا برای درمان می 
 آیند، ما نمی توانیم کار زیادی ب��رای آنها انجام

 دهیم.



یادداشت

 معاون سياسي،  امنيتي و اجتماعی
 استاندار اصفهان:

اصفهان، بيشترین آمار مهاجرت 
افاغنه را در سطح کشور دارد

معاون سياسي،  امنيتي و اجتماعی اس��تاندار اصفهان با اشاره 
به اينكه اصفهان يكي از اصلي ترين استان هاي كشور در بحث 
پذيرش، اسكان و اشتغال اتباع خارجي به خصوص افاغنه است، 
گفت: اصفهان دارای بيش��ترين آمار مهاجرت افاغنه در سطح 
كشور است.رسول ياحي در نشس��ت بررسي وضعيت بهداشت 
و ارتقای سالمت اتباع خارجي در استان، ابراز داشت: با توجه با 
حضور تعداد زيادي از اتباع خارجي به خصوص افاغنه در استان 

اصفهان، بايد بهداشت و سالمت آن ها مورد توجه قرار گيرد. 
وی افزود: اصفهان، س��ومين اس��تان مهاجرپذير كشور بوده و 

بيشترين آمار مهاجرت افاغنه را در سطح كشور دارد.
معاون سياس��ي،  امنيتي و اجتماعی اس��تاندار اصفهان گفت: 
اصفهان يكي از اصلي ترين استان هاي كشور در بحث پذيرش، 
اس��كان و اش��تغال اتباع خارجي به خصوص افاغنه است و اين 
مسئله اتخاذ ساز و كار ويژه اي جهت تأمين سالمت و بهداشت 
اين افراد را مي طلبد. وي با بيان اينكه اتباع به داليل مختلف از 
زادگاه خود مهاجرت مي كنند و اين موضوع باعث ايجاد آالم و 
دردهايي براي آن ها مي گردد، بيان داشت: بايد در بحث سالمت 
و بهداش��ت، دغدغه هاي اتباع را به صفر برسانيم. ياحی گفت: 
استان اصفهان داراي حاذق ترين پزش��كان و پيشرفته ترين و 
مجهزترين كلينيك ها،  بيمارستان ها و آزمايشگاه ها مي باشد. 

 »تعطيالت زمستانی«  
به زمستان امسال می رسد

مع��اون رئيس جمه��ور و رئيس س��ازمان مي��راث فرهنگی و 
گردش��گری گفت: اجرای طرح تعطيالت زمستانی به زمستان 
امسال برسد.مسعود سلطانی فر در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
اجرای طرح تعطيالت زمستانی به زمس��تان امسال می رسد؟ 
گفت: اجرای اين طرح نيازمند هماهنگی با دستگاه های مختلف 
است.رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: 
بايد هماهنگی بين دس��تگاهی صورت گيرد به طور مثال برای 
س��اماندهی س��فر بازنشس��تگان نيازمند هماهنگی با سازمان 
بازنشستگی هستيم يا برای استفاده از تخفيف های شركت های 
مسافربری از جمله س��ازمان هواپيمايی، ش��ركت رجا و... بايد 
جلساتی داشته باش��يم تا زمانهای غيرپيك را مشخص كنيم و 

جامعه های هدف را در اين ايام به سفر بفرستيم.
س��لطانی فر افزود: ب��ه دليل زم��ان بر بودن پيگي��ری موضوع 
تعطيالت زمستانی از طريق طرح و اليحه  بهتر است كه خودمان 

هماهنگی ها را با دستگاه های مرتبط انجام دهيم.
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شناسائي و كشف ۱۷ كيلوگرم مواد مخدر در پايانه كاوه
به نقل از روابط عمومي سازمان پايانه هاي شهرداري اصفهان با اعالم اين مطلب اظهار 
داشت: روز گذشته در پايانه مسافربري كاوه اصفهان از ساك دستي يكي از مسافرين 
۱۷ كيلوگرم ترياك جاسازي شده در بطري هاي پالستيكي مخصوص نوشابه به كمك 
نيروي انتظامي و انتظامات مستقر در پايانه كشف، ضبط و تحويل مراجع قضايي گشت.

3

معاون حم��ل و نقل و ترافيك ش��هرداري اصفهان 
با اش��اره به مكانيزه كردن پارك خودروها در قالب 
طرح پاركومتر اعالم كرد: در تالش هس��تيم از ماه 
آينده اجراي طرح پاركومتر را در محدوده مركزي 

شهر آغاز كنيم.
وي با اش��اره به طرح افزايش ايس��تگاههاي پليس 
راهور به تعداد مناطق شهرداري افزود: با هماهنگي 
پليس راهور ظرف يكسال آينده در مناطق ۱۵ گانه، 
۱۵ ايستگاه راهور ايجاد مي شود. معاون حمل و نقل 
و ترافيك شهرداري اصفهان در بخش ديگر سخنان 
خود با اش��اره به مكانيزه كردن پارك خودروها در 
قالب طرح پاركومتر تصريح كرد: در تالش هستيم 
از ماه آين��ده اجراي طرح پاركومت��ر را در محدوده 

مركزي شهر آغاز كنيم. 
صلواتي با اش��اره به اينكه اجراي ط��رح پاركومتر 
در سطح ش��هر همكاري پليس راهور را مي طلبد 
، خاطرنشان كرد: اس��تفاده از اين دستگاه دخالت 
نيروي انساني را كاهش مي دهد و شهر را از ترافيك 

و پارك هاي دوبله نجات خواهد داد. 
وي اظهار داشت: شهرداري اصفهان در الكترونيكي 
كردن خدمات همواره در كش��ور پيشتاز بوده است 

چرا كه كارت بليت الكترونيكي و سامانه هوشمند 
تاكس��ي در ابتدا براي اولين بار در اصفهان اجرايي 

شده است. 
صلواتي اضافه كرد: در اين راستا بايد معاونت حمل و 
نقل، پليس راهور و رسانه ها به صورت يكپارچه عمل 
نمايند؛ تا بتوانيم در زمينه ه��اي مختلف فرهنگ 
سازي كنيم و تصادفات و تخلفات را در شهر كاهش 
دهيم. رييس پليس راهور استان اصفهان نيز در اين 
نشست اظهار داشت: ارتباط تنگاتنگ و دوستانه اي  
بين راهور استان و شهرداري اصفهان برقرار است كه 

در كمتر شهري اين روابط وجود دارد. 
سرهنگ غالمي با اش��اره به اينكه در حال حاضر ۹ 
ايستگاه راهور در سطح ش��هر فعال است، گفت: به 
دنبال ارتقاي سازمان پليس  راهور در نظر داريم به 
تعدا مناطق شهرداري، تعداد ايستگاههاي راهور را 
افزايش دهي��م كه اين طرح به تصويب رس��يد و به 

پليس راهور استان ابالغ گرديد. 
وي با بيان اينكه ارتقاي ايستگاههاي راهور به منظور 
ارائه خدمات مطلوب به مردم است، افزود: با افزايش 
ايس��تگاهها، ارتباط و تعامل با معاونان حمل و نقل 
مناطق بيش��تر ي ش��ود و مي توانيم در جهت رفع 

مشكالت ترافيكي اقدامات مطلوب تري انجام داد. 
رييس پلي��س راهور اس��تان اصفه��ان با اش��اره به 
شناس��نامه دار كردن تابلوهاي راهنمايي و رانندگي 
تصريح كرد: شناسنامه دار كردن تابلوهاي راهنمايي 
و رانندگي و زمان دار كردن تابلوها بايد ضرورت دارد. 
سرهنگ غالمي بر اجراي طرح مكانيزه پاركبان تاكيد 
كرد و اظهار داش��ت: در حال حاضر از ظرفيت پارك 
خودرو استفاده نمي كنيم بنابراين انتظار داريم كارت 
 پارك سريعتر اجرايي ش��ود چرا كه يكسال نيز طول

 مي كش��د تا اين طرح در بين مردم فرهنگ س��ازي 
شود. 

وي در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه بيشترين 
تخلفات و تصادفات منجر به م��رگ در رابطه با تردد 
موتورس��يكلت ها اس��ت، ادامه داد: براي جلوگيري 
از ورود موتورس��يكلت به بزرگراهه��ا در ابتدا نيروي 
راهور در ورودي بزرگراهه��ا قرار مي گرفت تا از تردد 
موتورسيكلت جلوگيري شود كه اجراي اين مهم بسيار 
سخت است. رييس پليس راهور استان اصفهان اضافه 
كرد: در اين راستا طرحي از سوي چند تن از نيروهاي 
راهور در خص��وص نصب دوربين هاي��ي كه قابليت 
جداس��ازي موتورس��يكلت و خودرو را داشته باشد، 
ارائه گرديد. سرهنگ غالمي بيان كرد: خوشبختانه 
توانستيم اين دوربين صنعتي را از كشور آلمان تهيه 
كنيم كه الزم است تعداد اين نوع دوربين ها افزايش 
يابد تا بتوانيم كل بزرگراههاي سطح شهر را پوشش 
دهيم. وي تصريح كرد: در اين راستا نيز با هماهنگي 
دادستاني كارت سوخت موتورسيكلت هايي كه وارد 

بزرگراه مي شوند ابطال مي شود. 
رييس پليس راهور استان اصفهان در ادامه با تاكيد بر 
استفاده از موتورسيكلت هاي برقي خاطرنشان كرد: به 
تازگي تسهيالتي از سوي شهرداري تهران براي خريد 

موتورسيكلت هاي برقي ارائه شده است. 
س��رهنگ غالمي اظهار داش��ت: با توجه به وضعيت 
آالينده هاي زيست محيطي و آلودگي هوا الزم است 
اين تسهيالت از سوي شهرداري اصفهان براي خريد 

موتورهاي برقي فراهم شود. 
وي ادامه داد: در اين راستا پليس راهور استان اصفهان 
۱۰ موتورس��يكلت برقي خريداري كرده اس��ت كه 

همزمان با عيد فطر راه اندازي مي شود. 

مشوق تسهيالتی به خریداران موتور های برقی

طرح پارکومتر در محدوده مرکزي شهر از ماه آینده اجرایي مي شود

سالم مركب برقی به خيابانهای اصفهان

یادداشت

معابر سراسر شهرضا با اختصاص 
بودجه های عمرانی بهسازی می شود

شهردار شهرضا با اش��اره به بهبود معابر سراسر شهر شهرضا 
با اختصاص بودجه های عمرانی گفت: با اختصاص ۶ ميليارد 
تومان از بودجه عمرانی امسال در زمينه آسفالت سعی بر اين 
بوده كه حركت س��ريع تری در بهبود وضعيت آسفالت معابر 

انجام شود.
محمد هويدا اظهار ك��رد: تحول در آس��فالت معاب��ر و ارائه 
تسهيالت و ايجاد شرايط مناسب برای افزايش توان شهروندان 
در بحث مش��اركت مردمی در اين مقوله و بهس��ازی محيط 
شهری، يكی از سياست ها و راهكارهای عملی مديريت شهری 
در سالی بوده  كه قرار است سال نهضت آسفالت برای شهرضا 

باشد.
وی افزود: از جمله شرايط مس��اعدی كه در اين زمينه برای 
شهروندان فراهم آمده، اين است كه معابر باالی ۱2 متر بدون 
پرداخت خودياری آسفالت می شود و انجام روكش آسفالت در 
گذشته در هر نقطه از شهر، غير از خيابان ها، منوط به پرداخت 
۵۰ درصد از هزينه به عنوان سهم خودياری  اهالی محل بود.

 امکان تشخيص زودرس
 HIV در کشور فراهم شد

رييس اداره كنترل و مبارزه با ايدز وزارت بهداشت از اقدامات 
 HIV در دست انجام برای راه اندازی آزمايشگاه های تخصصی

در ۱۵ قطب كشور در سال جاری خبر داد.
دكتر عب��اس صداقت گفت: يكی از اقدام��ات خوب در حوزه 
HIV/ايدز استقرار ۱۱ آزمايشگاه تخصصی و قطب تشخيصی 
اين بيماری اس��ت كه دسترس��ی به نظام تشخيص HIV را 

بيشتر خواهد كرد.
وی در اين باره افزود: اين آزمايش��گاه ها در ۱۱ نقطه كش��ور 
اس��تقرار يافته اند و هر يك از اين آزمايش��گاه ها، استان های 
معين خود را پوش��ش خواهند داد. اندازه گيری سطح ايمنی 
بيماران، اندازه گيری بار ويروس در بدن بيماران، تش��خيص 
زودرس بيماری بويژه در ن��وزادان و همچنين آزمايش های 
تكميلی HIV در اين آزمايشگاه های قطب پيش بينی شده 

است.
صداقت ادامه داد: با توجه به تامين تجهيزات برای راه اندازی 
آزمايش��گاه های قط��ب HIV ، در ح��ال حاض��ر 8 مورد از 
اي��ن آزمايش��گاه ها مس��تقر ش��ده اند و 3 م��ورد باقيمانده 
نيز تا پايان ش��هريور ماه نهايی خواهند ش��د. اس��تقرار اين 
 آزمايش��گاه ها تحولی در نظام تش��خيص HIV در كشور خ

واهد بود.

 35 درصد قتل های کشور 
با سالح سرد

معاون مبارزه با جرايم جنايی پليس آگاهی گفت: 3۵ درصد 
قتل های كشور در سال ۹3 با سالح سرد رخ داده است.

س��رهنگ محمد مصطفايی در خصوص بررسی آمار قتل در 
سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته اظهار داشت: 
سهم استفاده از سالح سرد در سه ماهه اول سال ۹2 در كشور 
33 درصد بود كه اين رقم امس��ال به 3۵ درصد رسيده است 
بنابراين تعداد قتل هايی كه طی سه ماهه گذشته در كشور با 
سالح سرد اتفاق افتاده در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل 

تفاوت زيادی نداشته است.

اتمام پروژه عمرانی شهرک سالمت 
اصفهان تا پایان امسال

مجری شهرك سالمت استان اصفهان گفت: اين پروژه در سه 
فاز كلينيك درمانی، آزمايشگاه و تصويربرداری و هتل تعريف 

شده كه تا پايان سال در اختيار پزشكان قرار می گيرد.
 به گزارش مهر مسعود صرامی در ارتباط با پيشرفت شهرك 
سالمت در اصفهان اظهار داش��ت: فاز اول شهرك كه شامل 
كلينيك درمانی است مبتنی بر 84 هزار متر مربع است و در 
جوار آن 42 هزار متر مربع به محل تصويربرداری و آزمايشگاه 

اختصاص يافته است.
وی با اش��اره به اينك��ه فاز دوم اي��ن پروژه در حال س��اخت 
اس��ت و مش��مول بر ۹ هزار و 4۰۰ محل تصويربرداری است 
 كه بزرگترين تصويربرداری پزشكی در س��طح دنيا به شمار

 می رود، تصريح كرد: فاز سوم پروژه ساخت هتل با متراژ ۱2 
هزار و ۵۰۰ متر مربع است كه بيشتر به منظور اسكان و اقامت 
همياران بيمارانی طراحی ش��ده كه از نقاط دور و نزديك به 

اصفهان برای درمان بيماری خود سفر می كنند.
مجری شهرك سالمت استان اصفهان با بيان اينكه نزديك به 
۵۰ پزشك برای احداث اين مكان سرمايه گذاری كردند و اكثر 
آزمايشگاه های خيابان توحيد اصفهان به اين محل انتقال پيدا 
می كنند، افزود: آزمايشگاه شهرك سالمت در حالی به آخرين 
تجهيزات و تصويربرداری روز دنيا مجهز شده كه پس از تركيه 
و مالزی، اصفهان در ايران به اين دستگاه ها تجهيز شده است.

وی اضافه كرد: شهرك س��المت روزانه ميليون ها اكسيژن به 
مردم تزريق می كند و اين يعنی حفاظت از سالمتی افرادی كه 
بر اثر دودهای حاصل از ترافيك خيابان آمادگان دچار سرفه 
و تنگی نفس شده و استرسی كه به هنگام شلوغی خيابان و به 
موقع رسيدن به مطب پزشك به آن گرفتار  می شوند رهايی 

پيدا می كنند.
صرامی با بيان اينكه آنچه به ش��هرك س��المت امتياز و وجه 
بخشيده طراحی ساختمانی و ظريف كاری و نازك كاری های 
بدنه نيست بلكه پيوستن پزشكان متفكر و باارزشی است كه 
در اين حوزه سرمايه گذاری كردند ، گفت: در شهرك سالمت 
سعی ش��ده پزش��كان معروف و مش��هوری كه بيماران برای 
مراجعه به آنها حاضراند حتی دورترين مسافت ها و هزينه ها 
را متحمل شوند تا به دست آنها درمان شوند را يكجا گرد هم 

آوريم و اين امر را برای بيمار تسهيل و ممكن سازيم.
وی ادامه داد: در حال حاضر پزشكان زيادی در ساخت شهرك 

سالمت سرمايه گذاری كرده اند.

اخبار کوتاه
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قائم مقام شهردار نجف آباد

تردد شهروندان به بازار روز کوثر تسهيل خواهد شد
پيش بينی وضعيت آب و هوای استان 

دماي اصفهان در اواخر هفته از مرز ۴۰ درجه مي گذرد

قائم مقام ش��هردار نجف آباد گفت: در راس��تای گسترش 
خدمات ارائه شده به مردم در اولين بازار روز كوثر نجف آباد 
عالوه بر ادامه امكان اس��تفاده از خطوط اتوبوسرانی نجف 
آباد به فوالدش��هر و جوزدان، قرار اس��ت به دنبال تعامالت 

صورت گرفته با سرمايه گذار خصوصی اين طرح و شركت 
اتوبوسرانی يك خط مستقل نيز از ميدان امام )باغملی( به 

سمت اين فروشگاه در آينده داير شود.
معزی در بخش ديگری از سخنان خود موقعيت خوب بازار 
كوثر نور را يكی ديگر از امتيازات ويژه آن برش��مرد و خاطر 
نش��ان كرد:» با توجه به قرار گرفتن اين مجموعه در خط 
كمربندی و دسترسی آسان ش��هروندان شهرهای اطراف 
به آن، امكان مراجعه حجم زيادی از مش��تريان بدون وارد 
شدن به محدوده ترافيك مركزی شهر در اين نقطه فراهم 

شده است.
 وی افزود: اين امر در كنار خارج شدن بخشی از تردد روزانه 
مردم به مركز نج��ف آباد كمك به س��زايی در رفع معضل 

ترافيك شهر خواهد داشت.«

     

كارش��ناس مس��وول پيش بينی هوای اصفهان با اشاره 
به اينكه در اواخ��ر هفته، حداكثر دم��اي اصفهان، يك 
تا 2 درجه افزايش مي يابد، گفت: براس��اس نقش��ه هاي 
هواشناسي، وضعيت جوي اصفهان به صورت صاف، گاهي 

كمي ابري همراه با وزش باد، در برخي مناطق گرد و خاك 
محلي پيش بيني مي شود.ليال اميني گفت: بررسي آخرين 
نقشه هاي هواشناسي بيان كننده وزش بادخطوط فشاري 
بر روي سطح زمين است؛ بر همين اساس، وضعيت جوي 
به صورت صاف، گاهي كمي اب��ري همراه با وزش باد، در 

برخي مناطق گرد و خاك محلي پيش بيني مي شود. 
وي افزود: وضعيت جوي اصفهان براي امروز و پنج شنبه 
به صورت صاف تا كمي ابري و غبار محلي همراه با وزش 
باد انتظار مي رود.وی با بيان اينكه كمينه دما امروزيك 
تا 2 درج��ه كاهش مي يابد، تصريح ك��رد: در اين مدت، 
دمای شهرس��تان اصفهان در گرمترين  س��اعات به 4۰ 
درجه  و در خنك ترين  ساعات به 24 درجه ی سانتيگراد 

خواهد رسيد. 

كارش��ناس دفتر س��المت اجتماعی و اعتي��اد وزارت 
بهداشت با هشدار نسبت به اين موضوع كه مخدرهای 
س��می به دليل تهيه در كارگاه های زيرزمينی عوارض 
مصرف آن را چندي��ن برابر می كند، تاكي��د كرد: مواد 
مخدر سمی و ناخالص، خونريزی مغزی مصرف كننده 

را به همراه دارد.
مش��يت محمدزاده ب��ا بيان اينك��ه متأس��فانه يكی از 
واقعيت های تلخی كه طی سال های اخير در جامعه به 
وقوع پيوسته است، فوت تعداد زيادی از معتادان به دليل 
مصرف مواد مخدر ناخالص و آلوده است، اظهار داشت: 
امروزه تعداد زيادی از معت��ادان مخدرها و محرك های 
صنعتی را مصرف می كنن��د و اين مواد عليرغم عوارض 
جانبی به دلي��ل اينك��ه در كارگاه ه��ای زيرزمينی به 
روش ه��ای غيراصولی تهيه و توليد می ش��وند، مرگ و 
مير معتادان را افزايش داده اس��ت.وی با اشاره به اينكه 
تهيه مخدرهای صنعتی سمی، عوارض مصرف اين مواد 

را چندين برابر كرده و خطرات زي��ادی را برای مصرف 
كننده به همراه دارد، افزود: بسياری از مواقع مخدرهای 
صنعتی با قيمت بسيار پائين نسبت به ميزان واقعی آن 
به فروش می رسد كه اين كاهش قيمت به دليل افزايش 

ضريب ناخالصی در مواد مخدر است.
كارش��ناس دفتر س��المت اجتماعی و اعتي��اد وزارت 
بهداش��ت اذعان داش��ت: بيش از 3۰ درصد علت فوت 
معتادان وجود مواد ناخالص و س��می در مواد مخدر به 

ويژه از نوع صنعتی است.
محمدزاده با اشاره به اينكه مخدرهای صنعتی با وجود 
ناخالصی اندك نيز عوارض جانبی زيادی را در جسم و 
روان مصرف كننده به همراه دارد، گفت: مشكالت قلبی، 
اختالل روانش��ناختی و اختالل شغلی از جمله عوارض 

مصرف مخدرهای صنعتی است.
وی ادام��ه داد: كيفي��ت م��واد مخ��در صنعت��ی كه با 
قيمت های اندكی در جامعه به فروش می رس��د، بسيار 
پايين اس��ت، لذا افراد جامعه بايد نسبت به اين موضوع 
آگاهی الزم را داش��ته باش��ند و به ط��ور كل از مصرف 
مخدرهای صنعتی حتی برای يكبار نيز جداً خودداری 
كنند.به گفته كارشناس دفتر سالمت اجتماعی و اعتياد 
وزارت بهداشت مواد مخدر صنعتی اكثراً در محيط های 
غير آزمايش��گاهی تهيه و توليد می ش��وند و نظارت بر 
توليد آن وجود ندارد، لذا اين موضوع واضح اس��ت كه 
افراد جامعه به خصوص جوانان و نوجوان بايد نس��بت 
به تبليغ��ات مصرف اين مواد در محي��ط های مختلفی 
همچون ورزشگاه ها، آرايشگاه ها به بهانه الغری، زيبايی 

و افزايش انرژی هوشيار باشند.

رئيس اتحاديه صنايع دس��تی اصفهان گفت: متاسفانه 
اطراف ميدان نقش جه��ان واحدهايی در حال فعاليت 
هس��تند كه با محوريت صنايع دس��تی فعاليت نكرده 
و با گش��تی در مي��دان، می بيينيم كه تغيي��ر كاربری 

مغاره های ميدان رشد قارچ گونه داشته است.
عباس ش��يردل درباره تغيير كاربری مغازه های ميدان 
نقش جهان اظهار كرد: در كمسيس��يون ماده ۵ درباره 
مشكالت ميدان نقش جهان اصفهان تصميم گرفته شد 
و قرار بر اين بوده كه كاربری مغازه های اطراف ميدان، 
صنايع دستی باش��د اما متاس��فانه می بينيم كه تعداد 

بسياری از واحدها، تغيير كاربری داده اند.
وی افزود: در اين زمينه ما نيز اعتراض خود را به صورت 
كتبی به استانداری اعالم كرده ايم و منتظر هستيم كه 
در اين باره تصميمات الزم اتخاذ  شود و مسئوالن بايد 
جلوی اين رون��د را گرفته و  كاربری ه��ای مغازه ها به 

صنايع دستی برگردد.
شيردل بيان كرد: اين نامه نگاری از دوره استاندار قبل 
ب��وده و تاكنون همچن��ان ادامه پيدا ك��رده  اما  تغيير 
كاربری مغازه های ميدان نقش جهان روز به روز مانند 
قارچ  افزايش پيدا كرده و اگر جلوی آن گرفته نش��ود، 
طولی نمی كشد كه كاربری كل مغازه های ميدان عوض 

می شود.
وی تصري��ح ك��رد: در اي��ن رابط��ه، اتاق اصن��اف نيز 
می تواند مشكل را برطرف كرده و با ارسال نامه به همه  
اتحاديه ها، اطالع دهد كه  كاربری ميدان نقش جهان 
صنايع دستی بوده  و نبايد مجوز كسب و كار ديگری در 

اين زمينه صادر شود.
شيردل گفت: نظارت بر صنايع دستی، نظارتی مستمر 
بوده و كااله��ای  توليد ش��ده باي��د  از كيفيت خوبی 
برخوردار شود و  برچس��ب قيمت نيز بايد بر روی آنها 

درج شود.
رئيس اتحاديه صنايع دستی اصفهان حضور توريست 
را در رونق صنايع دستی موثر دانست و افزود: بر اساس 
آمار دولتی، امسال 2۰۰ يا 3۰۰ درصد افزايش حضور 
گردشگر را در كشور شاهد بوده ايم  اما متاسفانه درباره 
توريست نيز مشكالت بسياری در زمينه صنايع درستی  

اصفهان وجود دارد.
وی اظهار كرد: وقتی  توريست وارد  اصفهان می شود، از 
طريق تور ليدرها تنها  به چند مغازه سر می زند چراكه 
تورليدر از مغازه دار، س��ود خوبی دريافت كرده و ديگر 
مغازه های صنايع دستی از فروش آن به توريست ها بی 
بهره  هستند، بنابراين اين به سود صنايع دستی نيست.

کارشناس دفتر سالمت اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت هشدار داد 

مخدرهای سمی، موجب خونریزی مغزی می شود
رئيس اتحادیه صنایع دستی اصفهان عنوان کرد 

رشد بی رویه تغييرکاربری مغاره های ميدان نقش جهان



اخبار کوتاهيادداشت

 نصب تجهیزات اينترنت مخابرات 
در 16 مرکز روستايی  استان

مدیرعامل شرکت مخابرات اس��تان اصفهان گفت: به منظور 
توسعه خدمات و رفع محروميت هاي مخابراتي در 16 مرکز 
روس��تایی اس��تان اصفهان تجهي��زات DSLAM اینترنت 

پرسرعت مخابرات نصب شده است.
حسين کشایی با اشاره به اقدامات ش��رکت مخابرات استان 
اصفهان در خص��وص ارائه خدم��ات اینترنت پرس��رعت به 
روس��تاها، اظهار داش��ت: در راستاي توس��عه خدمات و رفع 
محرومي��ت ه��اي مخابراتي در مناطق روس��تایي کاش��ان، 
تجهيزات DSLSM در مراکز تلفن روستاهاي آزران، ورکان 

و خرمدشت نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت. 
وی اضافه کرد: تع��داد پورت هاي اینترنت پرس��رعت نصب 
شده هر مرکز 6۴ پورت اس��ت و افزود: در شهرستان تيران و 
کرون، تجهيزات DSLAM در مراکز تلفن روستاهاي الور، 
چشمه احمدرضا، آبگرم، بودان و جعفرآباد، خميران و حسن 
آبادعلياء، گالب و دوتو وس��وران، حس��ين آباد، نسيم آباد و 
قهریزجان، علي آباد، کردس��فلي و مهدي آب��اد، محمدیه و 

ميرآباد نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت. 

 از سوی بانک مرکزی؛ نرخ بانکی
 ۳۵ ارز افزايش يافت

بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را اعالم کرد که بر این اساس 
نرخ ۳۵ ارز افزایش، نرخ دو واحد پول��ی کاهش و نرخ دو ارز 

ثابت ماند.
نرخ دالر آمریکا با ۴1 ریال رشد ۲6,116 ریال، پوند انگليس 
با ۲۰ ری��ال افزای��ش ۴۴,6۰۴ ریال و یورو با ۴1 ریال رش��د 

۳۵,۳۲۴ ریال تعيين شد. 
فرانک سویس ۲۹,۰۸۰ ریال، کرون سوئد ۳,۸1۵ ریال، کرون 
نروژ ۴,۲16 ریال، کرون دانم��ارک ۴,۷۳۸ ریال، روپيه هند 
۴۳۴ ریال، دره��م امارات متحده عرب��ی ۷,11۰ ریال، دینار 
کویت ۹۲,۴۴۵ ریال، یکصد روپيه پاکستان ۲6,۴۲۰ ریال، 
یکصد ین ژاپن ۲۵,۷۴1 ریال، دالر هنگ کنگ ۳,۳6۹ ریال، 

قيمت در نظر گرفته شده است.
همچنين ریال عم��ان 6۷,۸1۵ ریال، دالر کان��ادا ۲۴,۳16 
ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴6۰ ریال، لير ترکيه 1۲,۳۳۰ 
ریال، روبل روسيه ۷۴۳ ریال، ریال قطر ۷,1۷۳ ریال، یکصد 
دینار عراق ۲,۲۴۵ ریال، لير سوریه 1۷۵ریال، دالر استراليا 

۲۴,۵۰۹ ریال و ریال سعودی 6,۹6۴ ریال قيمت خورد. 
همچنين قيمت دینار بحرین 6۹,۲۵۴ ریال، دالر س��نگاپور 
۲1,۰۵۸ ریال، ده روپيه سریالنکا ۲,۰۰۵ ریال، یکصد روپيه 
نپال ۲6,۹۳۰ ریال، یکصد درام ارمنستان 6,۴۲۰ ریال، دینار 
ليبی ۲1,1۰۷ ریال، ی��وان چين ۴,۲۰۹ ری��ال، یکصد بات 

تایلند ۸۲,۰۲۹ ریال، رینگيت مالزی ۸,۲۳۲ ریال، است.
به عالوه یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۴۹6 ریال، یکصد تنگه 
قزاقستان 1۴,۲۴1ریال، افغانی افغانستان ۴6۹ ریال، منات 
آذربایج��ان ۳۳,۲۹۹ ریال، یک هزار روب��ل بالروس ۲,۵۴۰ 
ریال، س��امانی تاجيکس��تان ۵,۲۷۴ ریال و بولي��وار ونزوئال 

۴,1۵1 ریال است.

سهام ۵ شرکت دولتی در سبد 
واگذاری مرداد

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: سهام ۵ شرکت دولتی در 
مجموع به ارزش کل پایه ۹6۳۹ ميليارد ریال در مرداد امسال 

واگذار می شود.
سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: س��هام ۵ شرکت دولتی 
شامل ۳۲۷ ميليون و ۹۸۹ هزار سهم به ارزش کل پایه ۹ هزار 
و 6۳۹ ميليارد و 6۷۲ ميليون ریال در پنجمين ماه امس��ال 

روانه ميز فروش خواهد شد. 
بر اساس این گزارش، 1۰۰ درصد سهام شرکت پرورش کرم 
ابریشم ایران که ۳۲۵ هزار سهم این شرکت را شامل می شود،  
به قيمت پایه هر س��هم ۴ ميليون و 6۲6 هزار و ۴۴۳ ریال و 
1۰۰ درصد سهام شرکت کش��ت و صنعت نيشکر هفت تپه 
شامل 1۹۴ ميليون و ۷۴1 هزار س��هم این شرکت به قيمت 
پایه هر س��هم ۸16۴ ریال در روز پنجم م��رداد در فرابورس 

واگذار می شود.
همچنين ۵1 درصد سهام ش��رکت آلومينای ایران که 1۰1 
ميليون و ۹۸۸ هزار سهم این ش��رکت را شامل می شود قرار 
است به قيمت پایه هر سهم ۵۹ هزار و ۷۹۲ ریال در این روز 

روی ميز فرابورس برود. 
در عين حال، قرار اس��ت ۲۰.۸۲ درصد سهام شرکت عمران 
و مسکن سازان ایران به قيمت پایه هر س��هم 1۹ هزار و ۳۳ 
ریال و ۴۰ درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان منطقه 
شمال غرب به قيمت پایه هر سهم 1۳۷۸ ریال که به ترتيب 
۲۲ ميليون و ۹۳۵ هزار سهم و ۸ ميليون سهم این شرکتها را 

شامل می شود در روز پنجم مرداد در فرابورس عرضه شود.

 دالالن مانع اصلی فاصله میان 
محصوالت کشاورزی با مردم هستند

عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس قطع 
دست دالالن را باعث توسعه متوازن و نزدیک تر شدن مزارع 

به سفره های مردم دانست.
علی ایران پور گفت: در ح��ال حاضر حدود ۴ هزار دالل، بازار 

محصوالت کشاورزی کشور را اداره می کنند.
وی اظهار کرد: برخی دالالن بيشتر از منافع ملی به سود خود 
می نگرند و این موضوع باعث می شود تا در اجرای برنامه پنجم 

توسعه اخالل ایجاد شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: این 
دالالن در ایام نوروز و ش��ب عيد به بهانه افزایش تقاضا اقدام 
به وارد کردن مق��دار زیادی ميوه می کنند ک��ه این امر ضرر 
هنگفتی را متوجه باغداران می کند و مسئوالن وزارت جهاد 

کشاورزی باید در این زمينه پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: برای نزدیک شدن مزارع به سفره های مردم 
باید وضعيت دالالن ساماندهی شود یا دست برخی از آنان که 
در رسيدن به اهداف برنامه پنجم توسعه خلل وارد می کنند 

کوتاه گردد.

4
بهسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرضا

اکبر بهارلو رئيس سازمان اتوبوسرانی ش��هرضا گفت: با انجام تعميرات  در بحث ناوگان اتوبوس های 
شهری که شامل رنگ آميزی، همسان س��ازی رنگ، تعميرات موتور و رفع عيوب فنی و بازسازی و ... 

بوده، می توانيم در آینده ای نزدیک ناوگانی در شأن مردم شهرضا داشته باشيم.
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اس��تانهای اصفهان، یزد و چهارمح��ال و بختياری در 
راس��تای اجرای برنامه تحول نظام سالمت به اورژانس 

هوایی مجهز شدند.
مسئول روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: با توافق صورت گرفته بين این دانشگاه و نيروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی، پایگاه اورژانس هوایی 

در سطح قطب یک برنامه تحول نظام سالمت از ابتدای 
مرداد ماه امس��ال )امروز(آغاز به کار می کند.جهانبين 
حسن خانی افزود: قطب یک برنامه تحول نظام سالمت 
شامل استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختياری 
اس��ت.وی اظهار ک��رد: ای��ن توافق در جلس��ه ای بين 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پایگاه چهارم 

رزمی پشتيبانی هوانيروز اصفهان حاصل شد.
وی با بيان اینک��ه نيروهای اورژان��س در پایگاه چهارم 
هوانيروز اصفهان مس��تقر می ش��وند، گفت: 1۰ فروند 
بالگرد برای پایگاه اورژانس هوایی در نظر گرفته ش��ده 

است.
مسئول روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
اف��زود: از اول مرداد بيماران مش��مول ام��داد هوایی با 
بالگرد به مرکز پزش��کی فوق تخصصی الزهرا)س( در 

شهر اصفهان انتقال می یابند.

 

 ب��ا انج��ام موفقيت آمي��ز عمليات نص��ب، راه ان��دازی و
 بهره برداری از جرثقي��ل 11۰ تنی ناحيه فوالدس��ازی 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان عالوه بر تس��ریع در امر 
توليد، از وارد آمدن ساالنه ۳6۰ س��اعت توقف ناخواسته 
 جلوگي��ری بعم��ل آم��د. ریي��س طراح��ی و اج��رای

 پروژه های ناحيه فوالدس��ازی این شرکت گفت: با توجه 

به مشکالت موجود در جرثقيل های هفت و هشت ناحيه 
 فوالدسازی و ایجاد توقف مکرر در توليد برای تعميرات این

 جرثقيل ها که به طور ميانگين در هر ماه حدود ۳۰ ساعت 
بود و این توقفات معادل ۳۳ ه��زار تن عدم توليد مذاب را 
به همراه داشت، پروژه تامين و نصب یکدستگاه جرثقيل 

11۰ تنی در دستور کار امور مهندسی قرار گرفت. 
»س��يد مجيد فقهی« با بيان اینکه این کار در راس��تای 
اجرای پروژه های توس��عه زیر سقف فوالدس��ازی انجام 
شد، تصریح کرد: پس از انجام مطالعات مقدماتی، تعيين 
مشخصات فنی، تهيه اسناد مناقصه و به دنبال آن برگزاری 
مناقصه داخلی و نيز ارزیابی ه��ای کيفی و فنی در نهایت 
EPC طراحی و نصب این جرثقي��ل به صورت یک پروژه

تعریف و کليه مراحل مهندسی، تامين تجهيزات و ساخت 
پروژه توسط ش��رکت برنده مناقصه و با همکاری شرکت 
»پوالد کرین« با اعتباری بالغ بر ۹۰ ميليارد ریال اجرا شد.

ريیس طراحی و اجرای پروژه های ناحیه فوالدسازی

جرثقیل 110 تنی در فوالد مبارکه راه اندازی شد
 استان های اصفهان، يزد و چهارمحال و بختیاری

 به اورژانس هوايی مجهز شدند

 ترجیح تجارت 
به تولید داخلی!

 قیمت نفت 
در مرز 108 دالر

به نقل از رویترز، قيمت نفت در معامالت دیروز به علت تشدید تنش ها 
در اوکراین و انتظار برای کاهش گس��ترده در ذخای��ر نفت آمریکا به 
باالی 1۰۷ دالر در هر بشکه رسيد.بر اس��اس این گزارش، با احتمال 
اعمال تحریم های جدید عليه روس��يه، بزرگ ترین توليدکننده نفت 
در جهان، گویی ریسک  قيمتی نفت به س��مت افزایش پيش رود.بن 
لی ب��ران تحليلگر بازار نفت در س��يدنی گفت: مذاکرات س��ختی  در 
حال انجام اس��ت و احتمال تحریم های بيشتر روس��يه وجود دارد که 
بر بازارهای انرژی تاثير خواهد گذاش��ت.لی بران افزود: بازار با انتشار 
این خبر که احتماال هواپيمای مالزیای��ی به طور تصادفی مورد حمله 
قرار گرفته اس��ت، آرامش پيدا کرده است. اگر این هواپيما عمدا مورد 
 اصابت قرار گرفته باشد، ش��اهد افزایش قيمت شدید در قيمت نفت 

خواهيم بود.

عضو هيئت رئيس��ه خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان 
گفت: توجه بيش از حد کش��ور به دالر های نفتی، آسيب زیادی به 
توليد و صنعت وارد می کند.محمدرضا برکتين با اشاره به وضعيت 
کنونی صنایع اصفهان اظهار کرد: مشکالت صنایع زیاد است و نياز 
به رسيدگی کامل به مقوله صنعت وجود دارد.وی ادامه داد: مشکالت 
صنایع تا زمانی که قيمت دالر کنترل نشود وجود دارد و باید قيمت 
دالر ثبات پيدا کند تا وضعيت صنایع نيز بهبود یابد.برکتين افزود: 
کش��ور ما معتاد به دالر های نفتی اس��ت که همين موضوع آسيب 
زیادی به توليد و صنعت وارد می کند.در ش��رایط کنونی مدیران و 
مسئوالن بيشتر به موضوع تجارت عالقه نش��ان می دهند و عالقه 
زیادی به تشویق توليد و توليدکنندگان ندارند که این موضوع باعث 

گوشه گير شدن جامعه توليد شده است.

مدیرروابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: مروجان آبفای اس��تان در 6 منطق��ه اصفهان در 
اقدامی هماهنگ عمليات گشت زنی و نظارت بر مصرف 
آب را در س��طح معاب��ر و خيابان های ای��ن مناطق آغاز 

کرده اند.
اکبر بنی طبا در این خصوص گفت: در این طرح مروجان 
 در قالب ۴ خودرو و در دو ش��يفت کاری ب��ا لباس های

 متحد الشکل با آرم آبفا به همراه کارت شناسایی عمليات 
گش��ت زنی و شناسائی مش��ترکان پرمصرف، شناسائی 
انش��عابات و پمپ های غير مجاز، نظارت بر استخرها و 

کارواش ها را انجام می دهند. 
وی تعداد افراد فعال در این خصوص را ۵۰ نفر اعالم کرد و 
افزود: ساعات کاری مروجان فرهنگ مصرف آب در شهر 
اصفهان از همان س��اعات ابتدایی تا ساعت ۹ صبح و در 
بعدازظهر نيز از ساعت 16 تا ۲۰ که پيک مصرف آب در 

این زمان وجود دارد، انجام می شود. 
وی به اقدامات مهم این مروجان اشاره کرد و گفت: رصد 
احتمال نشت آب از کولرها، جلوگيری از مصرف بی رویه 
آب و همچنين کش��ف پمپ های غيرقانونی در برخی از 
اماکن مسکونی و غيرمسکونی از مهمترین اقدامات این 

مروجان در سطح شهر اصفهان است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
تصریح کرد: اگر مورد خاصی از چگونگی نصب غيرقانونی 
پمپ های آب به این ش��رکت از ط��رق مختلف از جمله 
سامانه 1۲۲ گزارش شود این افراد سریع به محل اعزام 

می شوند.
وی افزود: در ابتدا مروجان فرهن��گ مصرف بهينه آب، 

اس��تفاده کنندگان از پمپ ه��ای غيرقانون��ی آب را به 
چگونگی نصب درست و قانونی این تجهيزات راهنمایی 

خواهيم کرد.
مدیر روابط عمومی آب و فاضالب اس��تان اصفهان ادامه 
داد: در مرحله بعد اگر فرد خاطی اس��تمرار بر کار خود 
داشته باش��د برابر مقررات با متخلف برخورد کرده و در 

پایان نيز انشعاب آب این مشترک قطع خواهد شد. 
بنی طبا تاکيد کرد: در حال حاضر این مروجان در تمام 
مناطق 6 گانه آبفای اصفهان در حال گشت زنی هستند 

و به طور کامل موارد تخلف را اعمال قانون می کنند. 
وی به دیگر اقدامات ش��رکت آب و فاضالب در خصوص 
مصرف بهينه آب اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه گویای 

1۲۲ برای ارائه پيام های صرفه جوی��ی و مصرف بهينه 
آب در اصفهان نيز یکی دیگر از اقدامات این ش��رکت در 
زمينه صرفه جویی است که برای نخستين بار در کشور 
راه اندازی شده و مدتی است این سامانه با شماره گيری 
مشترکان اصفهانی، صرفه جویی ۲۰ تا ۳۰ درصدی را به 

آنها اعالم می کند. 
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اش��اره به همکاری ش��رکت مخابرات با شرکت آبفای 
اس��تان اصفهان، افزود: این پيام های صرفه جویی برای 
مردم استان اصفهان اعالم می ش��ود اما حاوی هيچ نوع 

پيام اخطارآميز و یا برای مشترکان خاص نيست. 
وی اضافه کرد: مقرر ش��ده فعاليت این س��امانه تا پایان 
تابس��تان ادامه یابد و اگر ش��رایط خاص��ی در خصوص 
 وضعي��ت آب پي��ش آی��د از طری��ق 1۲۲ ب��ه م��ردم 

اطالع رسانی می کنيم. 

آغاز به کار مروجان فرهنگ مصرف بهینه آب در اصفهان

با متخلفان مصرف بی رويه آب برخورد قانونی می شود

تا کنون طرح های مختلف بسياری از طرف دولت برای 
خارج شدن بازار مس��کن از رکود ارائه ش��ده است اما 

همگی به نوعی به در بسته خورده اند.
باالخره بعد از کش و قوس های فراوان وام ۸۰ ميليون 
تومانی خرید مسکن از راه رس��يد. ۸ ماه رایزنی وزارت 
راه و شهرسازی با بانک مرکزی باعث شد که راه اندازی 
صندوق پس انداز خرید مس��کن نهایی ش��ود. این در 
حالی اس��ت که به گفته عبده تبریزی وام این صندوق 

جایگزین اوراق تسهيالت مسکن خواهد شد.
تا کنون طرح های مختلف بسياری از طرف دولت برای 
خارج شدن بازار مس��کن از رکود ارائه ش��ده است اما 

همگی به نوعی به در بسته خورده اند. 
حال طرح راه اندازی صندوق پس انداز وارد گود شده 
اس��ت که به گفته برخی از کارشناس��ان وام یا هر نوع 
تسهيالتی که دولت به بازار مس��کن اعطا کند به طور 
قطع م��ی تواند بازار را ب��ه حرکت بين��دازد و به گفته 
برخی دیگر این طرح هم جوابگوی نياز مردم نخواهد 
 بود و در دراز مدت باز هم باعث افزایش قيمت خواهد

 شد.برای روشن تر شدن جزئيات و تاثيرات این طرح بر 
روی بازار مسکن به سراغ چند تن از کارشناسان مسکن 
رفته است  و نظرات آنان را در این خصوص جویا شده 

که در جدول زیر آمده است.
حس�ام عقباي�ی رئی�س اتحادي�ه صن�ف 

مشاوران امالک
افزایش تسهيالت بانکی محرکی موثر در بازار مسکن 
است و مطمئنا می تواند بازار مسکن را از رکود درآورد. 
چنين وام ها و تس��هيالتی قدرت خرید م��ردم را باال 
می برند و همين امر دس��ت مردم را برای خرید کردن 
 مس��کن بازتر می کن��د. از دیدگاه من ط��رح صندوق

 پس انداز خرید مسکن بسيار خوب و کارآمد است البته 
اگر دولت بتواند بازار مسکن را کنترل کند و از گرانی و 
افزایش قيمت جلوگيری کند. از طرف دیگر بر این باور 
هستم که این تسهيالت باید به نيازمندان و کسانی که 
در جامعه قدرت خرید پایينی دارند برسد. دهک های 
ضعيف نمی توانند در شهرهای بزرگ خانه بخرند و  نياز 
به تس��هيالت بيش��تری دارند. وام ۸۰ ميليون تومانی 
نسبت به تسهيالت سابق بسيار بهتر و مناسب تر است. 
اما این نکته را نباید فراموش کرد که تا زمانی که دولت 
نتواند 6۰ درص��د از هزینه های خرید ی��ک خانه را به 
متقاضيان ارائه دهد ما هنور هم اندر خم یک کوچه ایم 

و به شرایط آرمانی نرسيده ایم.
بیت اهلل ستاريان کارشناس مسکن

 از دی��دگاه من ط��رح جدید دول��ت می توان��د رونق 
دوباره ای در بازار مس��کنی که گرفتار رکود شده است 
را بدهد. رونق ب��ه این معنا ک��ه بازار خری��د و فروش 
توس��عه پيدا می کن��د اما ب��ه دليل کمبود مس��کن 
ممکن اس��ت بازار  دوباره رنگ گرانی ب��ه خود بگيرد 
و ش��اهد افزایش قيمت ه��ا در این بخش باش��يم.  از 
نظر من ع��دد و ارقام ب��رای خرید خانه کافی نيس��ت 
و ش��اید ۸۰ ميليون تومان��ی که قرار اس��ت به عنوان 
تس��هيالت به مردم بدهند دوای درد نباشد اما همين 
که زمينه برای خرید و ف��روش و حرکتی تازه صورت 
می گيرد در ش��رایط فعلی می تواند کافی باشد. برای 
رونق بخش��يدن به بازار مس��کن تنها یک بس��ته و یا 
تسهيالت مالی کافی نيست. ما باید برای بخش مسکن 
بس��ته ای تهيه کنيم که عالوه بر وام ها و تس��هيالتی 
ک��ه در آن وج��ود دارد گزینه های دیگ��ری همچون 
تغيير در زیر س��اخت ها و اس��تفاده از ن��رم افزارهای 
 پيشرفته و قوانين مدون در آن وجود داشته باشد. اگر 
بسته ای با چنين خصوصياتی وارد بازار مسکن شود  به 

طور قطع، بخش زیادی از نيازها را جوابگو خواهد بود.
مصطفی قلی خس�روی عضو هی�ات مدير 

اتحاديه مسکن و فعال صنفی
در خصوص این طرح باید گفت چرا نگاه کش��ورهای 
توس��عه نيافته ای همچون ما به کش��ورهای پيشرفته 

نيست! با نگاه به کشورهای توسعه یافته به این نتيجه 
خواهيم رس��يد که راه را اش��تباه طی م��ی کنيم زیرا 
در این کش��ورها حدود ۸۰ درصد از هزینه های تهيه 
یک خانه را ب��ه مردم وام م��ی دهند در حال��ی که در 
کش��ور ما این عدد کمت��ر از ۳۰ درصد اس��ت. معتقد 
هستم که این وام خوب است اما باید به وام داده شده، 
درصد تعلق گيرد. عدالت اجتماع��ی در این خصوص 
در جامعه ما رعایت نمی ش��ود. زیر بنایی س��اختاری 
بخش مس��کن دچار مشکالت بس��ياری است که باید 
توج��ه خاصی به آن ش��ود. ای��ن تس��هيالت نباید در 
 اختيار کس��انی قرار بگيرد که هر روز مشغول گرفتن 
وام ه��ای ميلياردی هس��تند. ۸۰ ميلي��ون تومان در 
ش��هرهای دور افت��اده و ک��م جمعيت ممکن اس��ت 
پاس��خگوی بخش��ی از نياز مردم باش��د اما در کالن 
ش��هرهای که کمترین قيمت ها حدود ۴۰۰ ميليون 
است این عدد رضایت بخش نيس��ت. با یک محاسبه  
س��اده می توان به این نتيجه رس��يد ک��ه ۸۰ ميليون 
 تومان در ۴۰۰ ميليون تومان نقش��ی بس��يارکوچک

 دارد.

کارشناسان پاسخ می دهند:

زور وام 80 میلیونی به مسکن 400 میلیونی نمی رسد 
 داستان سونامی استخدام 

در دولت قبل
هفته نامه تجارت فردا در گفت و گویی با علينقی مشایخی، استاد 
سرش��ناس اقتصاد و مدیریت از تناقص گویی در تيم اقتصادی 
دولت انتقاد کرده است. این هفته نامه همچنين گفت و گویی با 
محمود عسکری آزاد، جانشين معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی رئيس جمهور داشته است.علينقی مشایخی در این گفت 
و گو از تناقض ها در تيم اقتصادی دولت انتقاد کرده و خواستار 
کوچک شدن دولت و مهار بروکراسی شده است. به عقيده وی، 
فقدان حضور بخ��ش خصوصی در فرآینده��ای اقتصادی طی 

سال های گذشته باید در دولت یازدهم جبران شود.
خالصه ای از اظهارات علينقی مشایخی درباره بی سازمانی نهاد 

دولت در ادامه آمده است: 
کشور به لحاظ منابع انسانی و زیرساخت ها وضع مناسبی ندارد.

در برخی اظهارات تيم اقتصادی دولت تناقض هایی می بينيم.
هماهنگی کافی بين حوزه های اقتصادی دولت دیده نمی شود. 

در حال حاضر ش��اهد بوروکراسی، تش��کيالت وسيع و مفاسد 
گسترده در س��ازمان ها و ساختارهای دولتی هس��تيم و با این 

شرایط بسيار سخت است که به توسعه دست پيدا کنيم. 
گفتنی اس��ت تجارت فردا همچنين گفت و گوی��ی با محمود 
عسکری آزاد، جانشين معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
ریيس جمهور  داشته است که او درباره سونامی استخدام های 

بی رویه توضيح داده است. 
 بخش های��ی از اظه��ارات محم��ود عس��کری آزاد را در ادامه 

می خوانيد: 
 دولت قبل ۴۰۰ هزار نفر را بی ضابطه استخدام کرد

به جای ليس��انس دیپلمه را اس��تخدام کرده اند از این فجيع تر 
اینکه افرادی با مدرک سيکل و حتی بی سواد به استخدام دولت 

درآمده اند.
خيلی از افرادی که وارد دولت شده اند حد و شأن و منزلت کارمند 

شدن را ندارند. 
صندوق بازنشستگی لشکری پارسال ۲1 هزار ميليارد تومان از 
دولت کمک گرفته که این رقم معادل هزینه های عمرانی یک 

سال است.
دولت اجازه داشته 1۰۳ هزار نفر استخدام کند اما 6۵۰ هزار نفر 

را استخدام کرده است.
حجم زیادی نامه داریم که در آن خواسته شده افراد مختلف را 

استخدام کنند. صدها زونکن از این دست نامه ها وجود دارد.
بيشتر سفارش ها از دفتر رئيس جمهور بوده است. مثاًل نوشته اند 
آقای ایکس به همراه خواهرشان می آیند، آنها را استخدام کنيد.

کارشناسان سازمان مدیریت منابع انسانی که مقابل این سونامی 
استخدامی ایستاده بودند مواخذه شدند.این مشکالت تا حداقل 

۳۰ سال دیگر کم  و بيش همراه دولت است.
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 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1393 اداره ثبت
اسناد و امالک میمه 

ماده  و  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   12 ماده  موجب  به   240279
59 اصالحی آیین نامه مربوط امالکی که در سه ماهه اول  سال 
شماره های  همچنین  و  شده  پذیرفته  ها  آن  ثبت  تقاضای   1393
از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات نظارت آگهی آن ها باید 
آگهی  ذیل  شرح  به  را  میمه  ثبتی  حوزه  به  مربوط  شود  تجدید 

می نماید:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه 

عباسعلی و حسین رضائی  فرزند  زمانی  قربانعلی  آقایان   5541
دانگ  دانگ و یک سوم  باالمناصفه مشاعا چهار  فرزند مصطفی 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت خندق به مساحت 

605 متر مربع 
11259 آقای مصطفی نیکونام فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین 
محصور محل شارع متروکه در دشت درب باغ زینل به مساحت 

40 متر مربع  
شماره های 1 و 9 و 10 اصلی قنوات سه گانه میمه مشهور به 
مزد آباد و رویه و بیر که مبدا و مظهر و مقسم  و گردش آن ها 

به شرح آگهی های قبلی می باشد 
بانوان طاهره صانعیان و فاطمه ضانعیان و فردوس صانعیان و 
طوبی صانعیان همگی فرزندان حسینعلی باالسویه مشاعا تمامی 

چهار سهم از جمله 2016 سهم قنوات مذکور 
 2016 از  سهم  نیم  تمامی  عباسعلی  فرزند  صانعیان  مریم  خانم 

سهم هر یک از قنوات مذکور 
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در ونداده 

3558 آقای احمد خدابنده فرزند محمد اسماعیل ششدانگ یک باب 
خانه در کوی غرچفه به مساحت 289/17 متر مربع 

3918 آقای جالل زیدی فرزند جلیل ششدانگ یک باب خانه در 
کوی درمانگاه به مساحت 518/30 متر مربع 

شماره  های 32 و 33 اصلی قنوات مشهور علیا و سفال زیاد آباد 
که مبدا و مظهر و مقسم و گردش آن ها به شرح آگهی های قبلی 

می باشد:
خانم فاطمه یبگم باقی فرزند یداله تمامی دو سهم از جمله 2114 

سهم ششدانگ قنوات مذکور 
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در ازان 

996 آقایان داود جباری و ایزد جباری فرزندان ولی اله و بانوان 
زهرا سالمی فرزند محمد و خدیجه سالمی فرزند عباس باالسویه 
مشاعا ششدانگ یک باب خانه در کوی پروند به مساحت 331/35 

متر مربع 
3866 آقای علی اقدامی فرزند محمد حسین ششدانگ یک باب بوم 

کن در صحاری ازان به مساحت 200 متر مربع 
3867 آقای علی اقدامی فرزند محمد حسین ششدانگ یک باب بوم 

کن در صحاری ازان به مساحت 200 متر مربع 
4128 آقای علی رضا علی جانی فرزند محمود و خانم شهربانو 
رجائی فرزند ابوالقاسم  بالمناصفه مشاعا شدشانگ یک باب خانه 

در کوی باغ طاهر به مساحت 502/65 متر مربع 
4329 آقای محمد رضا یوسفیان فرزند صفر علی و خانم زهرا 
یوسفیان فرزند مسلم بالمناصفه مشاعا ششدانگ یک باب خانه 

در کوی باغ طاهر به مساحت 552/90 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقع در خسرو آباد 

باب  یک  ششدانگ  چراغعلی  فرزند  زورمند  محمد  آقای   879
بهاربند در کوی پشت قلعه به مساحت 328/80 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در حسن رباط 
زمین  قطعه  ششدانگ  نوراله  فرزند  مجیدی  اله  روح  آقای   781

محصور در ده حسن رباط به مساحت 577/62 متر مربع 

زمین  قطعه  مرتضی ششدانگ  فرزند  رحمانی  اصغر  آقای   782
محصور در ده حسن رباط به مساحت 1858/92 متر مربع 

783 خانم نوش آفرین فضلی فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه 
در ده حسن رباط به مساحت 767/76 متر مربع 

آقای روح اله رحمانی فرزند مرتضی ششدانگ قطعه زمین   784
محصور به مساحت 926/73 متر مربع 

زمین  قطعه  ششدانگ  مرتضی  فرزند  رحمانی  محمد  آقای   785
محصور به مساحت 932/80 متر مربع 

شمار ه فرعی از شماره 70 اصلی واقع در حسن رباط علیا 
77 آقای رضا یاوری فرزند احمد ششدانگ یک درب باغ موستان 

در حسن رباط علیا به مساحت 1278 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا 

390 آقای عبداله توکلی فرزند نوروز ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 593/20 متر منربع مفروزی از شماره 11قرعی از اصلی 

مرقوم 
394 آقای حیدر کریمی فرزند رحیم و خانم عهدیه کریمی فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ طاهر به مساحت 1367 

متر مربع 
شماره فرعی از شمراه 90 اصلی واقع در قلعه بلند الی بید 

236 آقای موسی رحمتی فرزند ابراهیم ششدانگ یک باب خانه در 
کوی قلعه بلند به مساحت 813/53 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در ده موته 
477 آقای محمد علی توکلی فرزند مهدی ششدانگ یک درب باغ 

موستان در ده موته به مساحت 1036/60 متر مربع 
479 آقای جواد فالحی فرزند محمد تقی ششدانگ یک باب خانه 

در ده موته به مساحت 585 مترمربع 
شماره فرعی از شماره 150 اصلی واقع در صحاری قاش عمری 

الی بید 

و  دانگ  یک  تمامی  حسین  فرزند  نژاد  قمری  ناصر  آقای   117
آن  داخل  بوم کن و مستحدثات  باب  از ششدانگ یک  نیم مشاع 
به مساحت 1519/10  بید  قاش عمری الی  در صحاری مشهور 

مترمربع 
چنانچه کسی  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به  لذا 
اعتراض )واخواهی( داشته  این آگهی  نسبت به امالک مندرج در 
باشد نسبت به آن هایی که تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ 
دادخواست  مدت90روز  ظرف  آگهی  این  نوبت  اولین  انتشار 
رسید  و  نموده  اداره  این  تسلیم  را  خود   ) )اعتراض  واخواهی 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  بایستی  معترض  ضمنا  دارد  دریافت 
ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی 
اداره تسلیم نماید در  این  نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به 
صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف 
دعوا بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوا ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد 
از انقضای مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 16 
و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و 
صورت مجلس تحدیدقیدو واخواهی صاحبان امالک ومجاورین 
نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن 
پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت و به فاصله )30(روز از 
تاریخ اولین نوبت انتشار در روز نامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 1393/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 1393/06/01 
م الف:9786 رئیس ثبت میمه حسین نوروز 

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال1393  اداره ثبت
اسناد و امالک شهرضا

240308 بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصالحی 
آیین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه اول سال 1393تقاضای 
ونیز  افتاده  قلم  از  شماره های  وهمچنین  شده  پذیرفته  آنها  ثبت 
تجدید  باید  آنها  ثبت،آگهی  نظارت  محترم  هیات  آراء  طبق  آنچه 
شود مربوط به بخش یک شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید:

ردیف الف(
شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

پرویز  فرزندان  طالبیان  حمیدرضا  و  حمید  1398باقیمانده- 
باالسویه:ششدانگ قطعه زمین که شماره های 7836و7837 ازآن 

مجزی گردیده است به مساحت39/95مترمربع.
که  خانه  یکباب  سیف اله:ششدانگ  فرزند  اباذری  افسانه   -8131

قبالقسمتی ازپالک237بوده است به مساحت140مترمربع.
فرزند  فرزندعباسعلی وصدیقه حقوقی  اطرشی  8141- حجت  اله 
از2997به  شده  مجزی  خانه  یکباب  باالسویه:ششدانگ  غالمعلی 

مساحت91/49مترمربع.
سوم  هزاره  آفاق  پدیده  ای  زنجیره  فروشگاه  شرکت   -8162
قطعه  اصفهان:ششدانگ  شرکتهای  41874ثبت  ثبت  شماره  به 
زمین محل راه متروکه به مساحت32/90مترمربع که به انضمام 
وقطعه  ساختمان  یکباب  پالکهای5299و5300و8160جمعاتشکیل 

زمین متصله راداده است.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

8713- غالمرضا قرقانی فرزند سرفراز:ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت294/20مترمربع.

به  خانه  یکباب  امراله:ششدانگ  فرزند  عزیزپور  نادر   -9940
مساحت150/40مترمربع.

13299- مهناز طاهری فرزند حسینعلی:ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت95مترمربع.

14099- علیرضا خونکاری فرزند بهمن:ششدانگ قطعه زمین پی 
کنی شده به مساحت216مترمربع.

به  خانه  یکباب  نادر:ششدانگ  فرزند  سلیمی  حسن   -14106
مساحت111مترمربع.

یکباب  عبدالکریم:ششدانگ  فرزند  غالم الدین  فردوس   -14110
خانه مجزی شده از5041به مساحت106/05مترمربع.

شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14111
شهرضا:ششدانگ عرصه وقف یکباب خانه که قبال710باقیمانده 
مساحت  به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  به  مشهور  است  بوده 

81/30مترمربع واعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14112
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  اله  سیدفضل  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت96/45مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14113
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت108/85مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14114

مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  فضل اله  سید  موقوفه  به  از710مشهور  شده 

مساحت122/75مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14115
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت127/50مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14116
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت140/30مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14117
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت162/75مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14118
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت120/10مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14119
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 

به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 
مساحت130/15مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14120
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  اله  سیدفضل  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت206/30مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14121
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت90/85مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14122

مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت77/45مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14123
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت79/30مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14124
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل  اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت79/50مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14125
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت90مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14126

مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت79/40مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14127
شهرضا:ششدانگ قطعه زمین وقفی مشهوربه موقوفه سیدفضل اله 

حجازی به مساحت138/75مترمربع.
خانه  یکباب  فرزندحسین:ششدانگ  محمدرضارزی   -14130

مجزی شده از415به مساحت87/70مترمربع.
شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

848- نوراله پروانه فرزند یداله:ششدانگ قطعه زمین محصوربه 
مساحت567/50مترمربع.

1287- رحمت اله صف شکن عمله فرزندمنوچهر:ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت260/60مترمربع.

یکباب  عبدی:ششدانگ  فرزند  درشوری  کاویانی  افسانه   -2617
خانه به مساحت190/68مترمربع.

مجزی  خانه  یکباب  فیروز:ششدانگ  فرزند  تیموری  علی   -2618
شده از2577به مساحت140/85مترمربع.
شماره فرعی از19- اصلی مزرعه زرهه

مهناز و  و  و محمدحسن هرکدام 18حبه مشاع  254- محمدعلی 
و  عبدالرسول  فرزندان  همت  همگی  مشاع  9حبه  هرکدام  مهوش 
مرجان و روشنک و شیرین همگی موالئی فرزندان اسداله هرکدام 
3حبه مشاع ونسرین و میترا و مریم همگی همت فرزندان خلیل 
به  مزروعی  زمین  قطعه  از:ششدانگ  مشاع  حبه  سه  هرکدام 

مساحت17650مترمربع.
شماره  های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

یکباب  فرزندعباس:ششدانگ  صفی  محمدحسن  680باقیمانده- 
خانه که پالک2041ازآن مجزی شده به مساحت179/40مترمربع.
ولی اله:ششدانگ  فرزند  جاوری  زهره  1413باقیمانده- 
به  شده  مجزی  2523الی2525ازآن  پالکهای  که  خانه  یکباب 

مساحت125/53مترمربع.
2523- غالمرضاعسگری فرزند نعمت اله و الهام شبانپور فرزند 
حیدرعلی باالسویه: ششدانگ یکباب خانه مجزی شده از1413به 

مساحت123/11مترمربع.
خانه  یکباب  نعمت اله:ششدانگ  فرزند  امیرمحمدعسگری   -2524

مجزی شده از1413به مساحت125/20مترمربع.
فرزند  ناظم  آزاده  و  حسین  فرزند  گرامی  مهدی   -2525
از1413به  شده  مجزی  خانه  یگباب  باالسویه:ششدانگ  بهرام 

مساحت125/32مترمربع.
شماره های فرعی از32- اصلی مزرعه دست قمشه

به  نسبت  شکراله  فرزند  شهرضائی  احمدرضااحمدیان   -2490
عباسعلی  فرزند  جعفرپورشهرضا  آباندخت  و  مشاع  دانگ  پنج 
نسبت به یکدانگ مشاع از:ششدانگ قسمتی از یکباب خانه محل 
راه متروکه به مساحت134/41مترمربع که به انضمام ششدانگ 

پالک2460جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.
سلطانی  شمس الملوک  و  صهباءفرزندحسین  هدایت اله   -2493
فرزند محمدرضا باالسویه:ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه مجزی 
ششدانگ  انضمام  به  که  مساحت85/75مترمربع  از320به  شده 
یکباب  ازپالک315/1جمعاتشکیل  وقسمتی  پالک315/2باقیمانده 

خانه راداده است.
شماره فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

پور  مهنازنیک  و  فرزندرمضان  طحانی  غالمحسین   -2361
از195به  خانه مجزی شده  یکباب  باالسویه:ششدانگ  فرزنداحمد 

مساحت109/50مترمربع.
شماره های فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

نسبت  نیازعلی  فرزند  کرمشاهی  رجبعلی  محمدعلی   -440
نسبت  علی  حمزه  فرزند  محمدی  مریم شاه  و  مشاع  به4/5دانگ 
به1/5دانگ مشاع از:ششدانگ یکباب خانه به مساحت104مترمربع.

473- سیدمهدی عمرانی فرزند سیدداداله:ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت200مترمربع.

ردیف ج(
امالکی که آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر، لیکن بواسطه 
آراء  بموجب  داده است و  آنها رخ  انتشار  در  اشتباه موثری که 
هیئت محترم نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی 
هیئت نظارت موضوع بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه بخش 
آگهی  تجدید  به  منجر   1365 سال  مهر  اول  تا  ثبتی   نامه های 

شده اند:
شماره فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

1541- بتول وصدیقه اسحاقی فرزندان نعمت اله باالسویه:ششدانگ 
قطعه ملک محصورکه درآگهی نوبتی اولیه نوع ملک اشتباهاقطعه 

زمین محصورآگهی گردیده است اینک تجدیدآگهی می گردد.
و  امالک  به  نسبت  چنانچه کسی  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به 
تاریخ  از  باید  باشد  داشته  این آگهی واخواهی  رقبات مندرج در 
انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به 
شرح ردیف های الف وب ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی که 
طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف 
ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره 
ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت ،معترض می بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 
مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی 
که قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا باید 
گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه 
نماید .اعتراضات یاگواهی طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل 
 17 وتبصره   16 ماده  اخیر  قسمت  مطابق  و  است  اثر  بال  شود 
قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود درصورت مجلس قید و 
و حقوق  به حدود  نسبت  امالک ومجاورین  واخواهی صاحبان 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2ماده واحده قانون 
شد.این  خواهد  پذیرفته  ثبت  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین 
آگهی نسبت به ردیف های الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز 
و نسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در 

روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/06/01

م الف:149 سید مهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1393 ثبت اردستان
240331 آگهی نوبت اول آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1393 
ثبت اردستان بخش هفده ثبت اصفهان بند الف مستند به ماده 12 
قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه آن امالک 
و رقبات واقع در اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که تقاضای ثبت 
آن در سه ماهه اول سال 1393 پذیرفته شده است برای 2 مرتبه 
به فاصله یک ماه منتشر و مهلت اعتراض بر آن از تاریخ اولین 

نوبت انتشار به مدت 3 ماه می باشد به شرح ذیل آگهی می نماید:
دهستان گرمسیر-شهر اردستان به شماره 1 اصلی و فرعی های 

زیر
13666 آقایان عباس یزدانیان فرزند علی اکبر و حسین عسکری 
فرزند نصرا... ششدانگ کوچه )جاده صحرایی( به مساحت 94/24 
جهت تجمیع با پالک 1304 به نسبت های عباس یزدانیان چهل و 
چهار حبه یک پنجم حبه مشاع و حسین عسکری بیست و هفت 
حبه و چهار پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک 

مرقوم
ا... ششدانگ  13701 آقای محسن فیروزی اردستانی فرزند فتح 
جوی صحرایی متروکه جهت تجمیع با پالک 13146 به مساحت 

11 مترمربع 

13702 آقای حجت ا... فیروزی اردستانی فرزند فتح ا... ششدانگ 
جوی صحرایی متروکه جهت تجمیع با پالک 13148 به مساحت 

بیست متر بیست دو صدم مترمربع 
13084 آقای عباس مالیی اردستانی فرزند علی اصغر و خانمها 
پروین هوشمند فرزند غالمرضا و اعظم مالیی اردستانی فرزند 
علی ششدانگ جوی متروکه به مساحت چهل و هفت متر و شصت 
و دو صدم مترمربع به نسبت های عباس یک و یک دوم دانگ و 

پروین یک و یک دوم دانگ و اعظم 3 دانگ 
شهر مهاباد به شماره 51 اصلی و فرعی زیر

1394 خانم معصومه زینلی فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه که 
قبال 3 دانگ مفروز از پالک 365 بوده به مساحت یکصد و سی و 

نه متر و شست و هشت صدم مترمربع 
بند )ب( امالکی که آگهی نوبتی آن در وقت مقرر منتشر ولکن به 
واسطه اشتباه موثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آرا 
هیات نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیات 
تا  ثبتی  های  بخشنامه  مجموعه  385و386و387  بندهای  نظارت 

اول مهرماه 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند.
دهستان گرمسیر شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی زیر 

حاجی  فرزند  اردستانی  پور  عسکریان  اصغر  علی  آقای   630
غدیر چهل و شش حبه و یک پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
آگهی  در  که  به شترخان  معروف  کاروانسرا  باب  یک  ششدانگ 
ا... مصطفوی و  نام خانوادگی مستدعیان ثبت فضل  قبلی  نوبتی 
عباس مصطفوی فرزندان احمدعلی از قلم افتاده است. به موجب 
چنانچه کسی  مربوطه  قانونی  مواد  دیگر  و  ثبت  قانون   16 ماده 
نسبت به امالک مرقوم در بند الف اعتراضی داشته باشد از تاریخ 
اولین نوبت انتشار تا نود )90( روز و نسبت به امالک ب تا 30 
روز پس از انتشار باید دادخواست واخواهی و اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
با این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در 
اقامه شده باشد طرف  انتشار آگهی دعوایی  از  صورتی که قبل 
باید  انتشار  از  تا 30 روز پس  قبلی  نوبتی  آگهی  باید در  دعوی 
دادخواست واخواهی و اعتراض خود را به این اداره تسلیم و طبق 
تکلیف پرونده های معترضی  تعیین  قانون  تبصره 2 ماده واحده 
اداره  این  با  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  ثبت 

گواهی  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی 
تقدیم دادخواست را اخذ  و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی 
که قبل از انتشار آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید 
گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی را ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید. اعتراضیات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدتهای 
اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16  مذکور واصل شود بال 
و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. حدود و حقوق 
ثبت در  قانون  نامه  آیین  ماده 56  به  امالک فوق مستند  ارتفاقی 
حدود  تحدید  مجلس  صورتی  در  و  بررسی  حدود  تحدید  موقع 
قید خواهد شد و اعتراض صاحبان امالک و مجاورین نسبت به 
آن تابع مفاد قانون ثبت و ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی مفقود شده خواهد بود. این آگهی نسبت به ردیف الف 
در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت 
از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/05/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/06/1 
م الف:181 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان  
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1393 اداره ثبت
 اسناد و امالک نطنز         

  240336 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 
آنها در سه  ثبت  تقاضاي  امالکي که  نامه مذکور  آیین  اصالحي 
ماهه اول سال 93 پذیرفته شده و امالکي که در آگهي نوبتي قبلي 
از قلم افتاده و مدت اعتراض بر آنها از تاریخ انتشار )93/5/1( به 

مدت 90 روز مي باشد. به شرح ذیل آگهي مي گردند:
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

ازشماره یک – اصلي اوره ، فروعات ذیل
آقای رضا رضازاده طباطبایی فرزند علی اکبر دو دانگ   –  258
و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه مخروبه بمساحت 145 متر 

مریع  
عباس  سید  فرزند  حسینی  میرزاده  احمد  سید  آقای   –  1388

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 309/55 متر مربع 
2125 – آقای سید مهدی رسول زاده حسینی فرزند سید عباس 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 149/38 متر مربع مجزی 

شده از 1856 فرعی   
ازشماره 33 – اصلي شهر نطنز ، فروعات ذیل 

یک  و  به سه  علی نسبت  فرزند  میری  آقای جواد کوچه   –  785
یک  به  نسبت  علی  فرزند  میری  کوچه  اعظم  خانم  و  دانگ  سوم 
سوم دانگ و خانم طیبه حسین یزدی فرزند محمد نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مخروبه و باغچه بمساحت 

566/60 متر مربع 
خانم عذرا شیر محمدی فرزند جعفر یک سهم مشاع و   – 4015
آقایان محمود و محمد و ابوالقاسم همگی شیر محمدی فرزندان 
احمد هر یک نسبت به یک سهم مشاع از نه سهم ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 252/07 متر مربع مفروز و مجزی شده از شماره 

331 فرعی
محمدرضا کیهانیان فرزند مصطفی نسبت به دوسهم   – 4032  
مشاع و مهدی و احترام خانم و فخری و جمیله و اشرف و عذرا 
و طاهره و فاطمه همگی کیهانیان فرزندان مصطفی هر یک نسبت 
مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  سهم  ده  از  مشاع  سهم  یک  به 

بمساحت 3897/40 متر مربع 
4036 – آقای حسن حرمتی فرزند نصراله ششدانگ قطعه زمین 

محصور معروف قدمگاه بمساحت 2973/44  متر مربع 
ازشماره 71 – اصلي سرشک ، فرعي ذیل 

آقای عباسعلی دیداری سرشگی فرزند محمود نه سهم   – 1346
بمساحت  مشجر  زمین  قطعه  ششدانگ  سهم  دوازده  از  مشاع 

1523/07 متر مربع
  از شماره 118 – اصلي جاریان ، فرعی ذیل

زمین  قطعه  ششدانگ  رضا  فرزند  بدیعی  اسداله  آقای   –  1058
محصور بمساحت 42 متر مربع 

از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذیل 
62– خانم مریم عزیزی خفری فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین 

پی کنی شده بمساحت 222 متر مربع
آقای بهرام ابراهیمی فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از   – 113

ششدانگ یکباب خانه بمساحت 863 متر مربع  
1550 – آقای رمضانعلی کریمی خفری فرزند نوروزعلی ششدانگ 

یکباب خانه بمساحت 200/50 متر مربع 
خانه  یکباب  عباس ششدانگ  فرزند  آقای محمد خدامی   –  1564

بمساحت 214/50 متر مربع مجزی شده از شماره 180 فرعی 
از شماره 128 – اصلي یوز جریب جزن ، فرعی ذیل 

296 – غالمرضا و علیرضا رشیدی جزنی فرزندان محمد هر یک 
نسبت به 44 سهم و بی بی جان رشیدی جزنی فرزند حسن نسبت 
به 12 سهم مشاع از یکصد سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

بمساحت 2102/93 متر مربع
از شماره 129 – اصلي جزن ، فرعی ذیل 

آقای حسین احمدی جزنی فرزند احمد ششدانگ یکدرب   – 144
باغ بمساحت 813/57 متر مربع 

دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه
از شماره یک – اصلي فریزهند ، فرعی ذیل

2330 – آقای محمد مرتضائی فرزند میرزاحسین ششدانگ بکباب 
خانه و باغچه بمساحت 595/56 متر مربع 
از شماره 25 – اصلي چیمه ، فروعات ذیل 

564 – آقای ولی اله موذنی چیمه فرزند رمضان ششدانگ قطعه 
زمین محصور بمساحت 151/90 متر مربع 

586 – آقای سید فخرالدین جاللی چیمه فرزند سیدعلی ششدانگ 
قطعه زمین محصور معروف سر قیرستانی بمساحت 73/55 متر 

مربع 
1627 – آقای سیدحسن جاللی چیمه فرزند سید اسداله ششدانگ 

یکباب اطاق بمساحت 43/10 متر مربع 
3338 – آقای سیدرحیم جاللی چیمه فرزند سیدمرتضی دو سهم 
بمساحت 126/60  کند  بوم  یکباب  از هفت سهم ششدانگ  مشاع 

متر مربع 
از شماره 44 – اصلی ابیانه، فرعی ذیل 

اکبر ششدانگ  علی  فرزند  علی  استاد  مهدی حسن  آقای   –  520
یکباب اتاق فوقانی بمساحت 48/70 متر مربع 
از شماره 95 – اصلي شجاع آباد ، فرعی ذیل

ششدانگ  حسین  سید  فرزند  رضائی  عباس  سید  آقای   –  321
یکباب خانه بمساحت 177/50 متر مربع 

از شماره 103 – اصلي احمد آباد ، فرعی ذیل
51 – آقای عباس لطفی فرزند علی اکبر ششدانگ دوباب اطاق و 

محوطه متصل به آن بمساحت 149/30 متر مربع 
از شماره 119 – اصلي مزرعه الکج ، فرعی ذیل

33 – خانم معصومه وهابیان نی نی فرزند محمد علی ششدانگ 
جوب  به  معروف  آن  داخل  اطاقک  و  مزروعی  زمین  قطعه 

عبدالغفوربمساحت 800 متر مربع 
از شماره 128 – اصلي هنجن ، فروعات ذیل 

310 و 311 و 313 –آقای حسین شریفی فرد هنجن فرزند علی 
اکبر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 76/10 متر مربع

اله  نعمت  سید  فرزند  هنجنی  موسوی  سادات  خانم   –1097
ششدانگ قطعه زمین مشجر بمساحت 182/15 متر مربع

ازشماره 134- اصلی یارند، فروعات ذیل
یکباب  عباس ششدانگ  فرزند  طرئی  جواهر صباغ  خانم   –  986

خانه بمساحت 92/50 متر مربع
1847 - خانم جواهر صباغ طرئی فرزند عباس ششدانگ یکباب 

اطاق تحتانی و فوقانی بمساحت 17/55 متر مربع
از شماره 149 – اصلي طره ، فرعی ذیل

660 – آقای محمد اکبری فرزند علی ششدانگ یکباب خانه معروف 
محله پله مسیح بمساحت 71/05 متر مربع که مقدار 27/20 متر 

مربع آن فوقانی بر روی مجاور )661 فرعی ( واقع است 
ازشماره 150- اصلی برز، فروعات ذیل

84 و 86  – آقای نادر حاجی عابدی برزی فرزند امراهلل ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 235/70 متر مربع

199 – علی اصغر و مسعود و عفت و علی همگی میرزائی برزی 
فرزندان محمدعلی بالسویه هرکدام 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه بمساحت 471/20 متر مربع 
سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه 

ازشماره 37– اصلي کشه ، فروعات ذیل
زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  منانی  محسن  آقای   –  419

بمساحت 2618/30 متر مربع 
765 – آقای عباس مبینی کشه فرزند محمود ششدانگ قطعه زمین 

محصور بمساحت 367/30 متر مربع 
772 – دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش 
یکباب  ششدانگ  نطنز(  پرورش  و  آموزش  )اداره  پرورش  و 

مدرسه بمساحت 1521/20 متر مربع 
991 – آقای ابراهیم عقیلی کشه فرزند میرزا ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی و مشجر بمساحت 1672/50 متر مربع 
ازشماره 141 – اصلي باغستان پایین طرق ، فروعات ذیل 

411 – آقای عباس فوالدی طرقی فرزند غالمعلی ششدانگ یکدرب 

باغ محصور و مشجر بمساحت 767/80 متر مربع
 538 – آقای ابوالفضل رفیع طرقی فرزند رضا ششدانگ یکباب 

طویله بمساحت 31/50 متر مربع
آقای ابراهیم محمد یحیی فرزند مسلم  ششدانگ قطعه   – 1603

زمین محصور معروف باغ خالق بمساحت 293/31 متر مربع 
ازشماره 152 – اصلي نیه ، فرعی ذیل 

60 – آقای حسین محبوبی نیه فرزند علی محمد ششدانگ یکدرب 
باغ بمساحت 1234/50 متر مربع 

ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 
4036 –  آقای محمد صفر عابد فرزند عباس ششدانگ یکدرب باغ 

معروف لنبی بمساحت 539/65 مترمربع 
4252 – خانم احترام ابوفاضلی فرزند محمدآقا ششدانگ یکدرب 

باغ معروف محله لنبی بمساحت 560/20 مترمربع
4258 - آقای محمد صفر عابد فرزند عباس ششدانگ یکدرب باغ 

معروف محله لنبی بمساحت 1537/70 مترمربع
ازشماره 213- اصلي مزرعه کهق طرق ، فروعات  ذیل  

زمین  قطعه  ششدانگ  میرزا  فرزند  غفاری  عباس  آقای   –  121
مزروعی مشهور به باغ سنگی بمساحت 3291/50 متر مربع 

زمین  قطعه  ششدانگ  میرزا  فرزند  غفاری  عباس  آقای   –  128
مزروعی بمساحت 433/50 متر مربع

 لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه اشخاص 
نسبت به امالک مندرج در این آگهي از تاریخ اولین انتشار به مدت 
90 روز در دو نوبت درج و منتشر شده اعتراضي داشته باشند 
واخواهي خود را به این اداره و دادگاه صالحه تسلیم نمایند و در 
صورتي که قبل از انتشار این آگهي اقامه دعوي شده باشد ظرف 
مدت فوق تسلیم نمایند اعتراضات یا گواهي طرح دعوي که بعد از 
انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشد و همچنین برابر 
مصوب  ثبتي  پرونده هاي  تکلیف  و  تعیین  قانون  ماده   2 تبصره 
اعتراض خود را  انتشار  تاریخ  از  1373/3/6 معترض مي بایست 
یک  نماید و ظرف مدت  تسلیم  دادگاه محل  و  ثبت  اداره  به  کتبًا 
ارائه دهد و  از مراجع صالحه  ماه گواهي مشعر بر طرح دعوي 
در  ارتفاقي  حقوق  ثبت  قانون  نامه  آیین   56 ماده  طبق  همچنین 
موقع تحدید حدود مشخص مي شود و واخواهي صاحبان امالک 
ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقي  حقوق  و  حدود  مجاوران  و 
پذیرفته خواهد شد. این آگهي در دو نوبت به فاصله 30 روز در 

روزنامه زاینده رود درج ومنتشر مي گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/6/1

م الف:95 مجتبي شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1393- اداره ثبت
اسناد و امالک جوشقان قالی بخش 12 کاشان

240338 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 
اصالحی و آیین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه اول سال 
1393 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده بشرح ذیل آگهی می گردد:

شماره های فرعی ازپالک یک اصلی جوشقان قالی
یکدانگ  رمضانعلی  فرزند  لطفیان  جواد  محمد  آقای  فرعی-   53
مساحت  به  جوشقان  در  واقع  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 

420/36متر مربع
4109 فرعی- آقای عباسعلی شهبازیان فرزند غالمرضا و خانم 
زهرا صالحی فرزند علی آقا بالمناصفه نسبت به یکدانگ مشاع و 
آقایان امیرحسین و شهاب شهبازیان فرزندان عباسعلی بترتیب 
هر کدام نسبت به یکدانگ و نیم مشاع و خانم سهیال علی اصغری 
فرزند رمضانعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
محصور و گاراژ متصل جزء خانه واقع در جوشقان به مساحت 

165/03متر مربع
شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی کامو

ششدانگ  میرزاآقا  فرزند  رحیمی  غالمرضا  آقای  فرعی-   2048
یکباب خانه مجزی شده از شماره 37 فرعی و 1694 فرعی واقع 

در کامو به مساحت 1131/89 مترمربع
شماره فرعی از پالک بیست و دو اصلی چوقان

576 فرعی- آقای حسین حمامیان فرزند غالمحسین و خانم مهتاج 
رمضانی فرزند براتعلی بالمناصفه نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

واقع در چوقان به مساحت 504 متر مربع 
شماره 32 اصلی مزرعه موشابه کامو

32-اصلی آقایان عباسعلی و رمضان علی و علی محمد و حسین 
فرزندان  دلخوشیان  همگی  شهرت  رضا  و  فاطمه  خانم  و  علی 

قربانعلی و آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی وخانم نرگس 
شهرت همگی دلخوشیان فرزندان غالمحسین وارثین دسته اول 
نسبت به ربع دانگ مشاع از نیم دانگ از ششدانگ و کما فرض اله 
و وارثین دسته دوم نسبت به ربع دانگ مشاع از نیم دانگ مشاع 

از شش دانگ
و کما فرض اله که جمعا" تمامی نیم دانگ  از شش دانگ مزرعه 
موشابه که مشتمل است بر دو رشته قنات اختصاصی و اراضی 

تابعه ان باستثناء شماره های فرعی آن واقع در کامو
شماره های فرعی از پالک 38-اصلی مزرعه کرسکان علیا

2 فرعی-آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا و خانم فاطمه 
ایلیاتی فرزند نصراله بالمناصفه شش دانگ قطعه زمین مزروعی 

واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 771/18 مترمربع
7فرعی-آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا و خانم زهرا 
قربانیان قهرودی فرزند رضا بالمناصفه شش دانگ قطعه زمین 
مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 489/83 متر 

مربع
13 فرعی- آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا شش دانگ 
مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعه 

377/10 متر مربع
20 فرعی-آقای علی اکبر زّوار رضا فرزند حبیب شش دانگ قطعه 
زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 228/13 

مترمربع
خانم  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  فرعی-   22
فاطمه ایلیاتی فرزند نصراله به ترتیب نسبت به پنج دانگ و دو 

سوم دانگ و یک سوم از یک دانگ مشاع از شش دانگ قطعات 
زمین مزروعی متصل واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 

5172/90 مترمربع
دانگ  فرزند رضا شش  قهرودی  قربانیان  زهرا  فرعی-خانم   28

مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعه 
1123/92 مترمربع

زمین  قطعات  حبیب  فرزند  زّواررضا  اکبر  علی  فرعی-آقای   30
 1110/30 مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی 

مترمربع
خانم  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  فرعی-   44
زمین  قطعه  دانگ  شش  بالمناصفه  نصراله  فرزند  ایلیاتی  فاطمه 
 241/45 مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی 

مترمربع
فرزند حبیب و خانم زهرا  زّواررضا  اکبر  علی  آقای  فرعی-   47
قربانیان قهرودی فرزند رضا بالمناصفه شش دانگ قطعات زمین 
 2161/04 مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  زاقع  مزروعی 

مترمربع
خانم  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  فرعی-   50
پنج دانگ و دو  به  ترتیب نسبت  به  ایلیاتی فرزند نصراله  فاطمه 
دانگ  از شش  مشاع  دانگ  یک  از  یک سوم  و  مشاع  دانگ  سوم 
قطعات زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 

3121/56 مترمربع
57 فرعی- آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا شش دانگ 
مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعه 

373/98 مترمربع
خانم  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  فرعی-   58
فرزند  زّواررضا  اکبر  علی  آقای  و  نصراله  فرزند  ایلیاتی  فاطمه 
حبیب باالسویه شش دانگ قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه 

کرسکان علیا به مساحت 885/94 مترمربع
61 فرعی-آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا شش دانگ 
قطعات زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 

1140/48 مترمربع

دانگ  فرزند رضا شش  قهرودی  قربانیان  زهرا  فرعی-خانم   64
مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعه 

397/99 مترمربع
71 فرعی-آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا شش دانگ 
قطعات زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 

650/68 مترمربع
خانم  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  فرعی-   92
ایلیاتی فرزند  زهرا قربانیان قهرودی فرزند رضا و خانم فاطمه 
نصراله باالسویه شش دانگ یک درب باغ مخروبه واقع در مزرعه 

کرسکان علیا به مساحت2069/77 متر مربع
لذا طبق ماده 16 فانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این اگهی اعتراضی داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار 
آگهی به مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را کتبا" به این 
در  معترض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  و  تسلیم  اداره 
را  دادخواست  تقدیم  و گواهی  نماید  اقامه دعوی  دادگاه صالحه 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید.در صورتی که قبل از انتشار آگهی 
مشعر  دادگاه  گواهی  باید  دعوی  طرف  باشد  شده  اقامه  دعوی 
یا  نماید.اعتراض  بر جریان دعوی را ظرف مدت مذکور تسلیم 
گواهی طرف دعوی که پس از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد 
بال اثر می باشد و برابر قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد.ضمنا"طبق ماده 56 آیین نامه قانون 
مجلس  صورت  ودر  حدود  تحدید  موقع  در  ارتفاقی  حقوق  ثبت 
تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک نسبت به حقوق ارتفاقی 

مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/6/1

م الف:9794 زرگری  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان

 آگهي نوبتي سه ماهه اول سال 1393 ثبت اسناد وامالک 
زواره بخش 17 ثبت اصفهان

23811 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 59  
اول سال  ماهه  که در سه  امالکي   ، نامه مربوطه  آئین  اصالحي 
زواره  امالک   و  اسناد  ثبت  اداره  در  آنها  ثبت  تقاضاي   1393

پذیرفته شده به شرح ذیل آگهي مي گردد:
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:
سیدرضا  فرزند  زواره  امامی  سیدمحمدسعید  آقای   -1584

ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 589/80 مترمربع.
5840- خانم فاطمه خالقی زواره فرزند عباسعلی ششدانگ جوی 

متروکه بمساحت 7/11 مترمربع.
یکباب  ششدانگ  اله   روح  فرزند  صادقی  محمود  آقای   -5861

گاوداری بمساحت 5729 مترمربع.
دهستان سفلی

قریه شهراب 28 اصلی و فرعی ذیل:
190- آقای مراد صالحی شهرابی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 222/84 متر مربع.
آئین   86 ماده  و  وامالک  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  بموجب  لذا 

نامه قانون ثبت چنانچه کسي نسبت به امالک مندرج در این آگهي 
واخواهي داشته باشد باید از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهي به 
اداره  این  به  کتبًا  را  خود  واخواهي  دادخواست  روز   90 مدت  
تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  نموده  تسلیم 
تسلیم  تاریخ  روزاز   30 مدت  ظرف  ثبتی  معترض  پرونده هاي 
مرجع  به  دادخواست  تقدیم   با  بایستي  اداره  این  به  اعتراض 
ذیصالح قضائي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
انقضاء مهلت  از  که پس  نماید، ضمنًا گواهي طرح دعوي  تسلیم 
اثر بوده و مطابق قسمت اخیر ماده 16  قانوني واصل شود بال 
و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق 

ماده 56 آئین نامه ثبت، حقوق ارتفاقي در موقع تعیین حدود و در 
صورتمجلس قید و واخواهي صاحبان امالک و مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبت پذیرفته 
تاریخ  از  فاصله 30 روز  به  نوبت  دو  در  آگهي  این  خواهد شد. 
انتشار اولین آگهي در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 

منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/06/1 

م الف:175 ذبیح اله فدائی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

آگهي فقدان سند مالكیت
استشهاد محلي  برگ  دو  ارائه  با  آقائي  آقاي محمدرضا  اینکه  به  نظر 
سند  مفقود شدن  مدعي  رسمًاگواهي شده  امضاء شهود  و  هویت  که 

مالکیت بشماره 294438الف90 بشماره پالک 1/8089 واقع در ابنیه 
بخش یک ثبتي شهرضا شده که سند مذکور ذیل ثبت 88623 در صفحه 
512 دفتر 512 بنام وي ثبت و سند صادر شده اینک نامبرده درخواست 
120آئین  ماده  اجراي  در  که  است  نموده  المثني  مالکیت  سند  صدور 
نوبت آگهي مي شود که هر کس  ثبت مراتب یک  قانون  نامه اصالحي 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي 
نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت 
سند  اصل  یا  و  نرسد  اعتراض  مقرر  مهلت  ظرف  اگر  و  نماید  تسلیم 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق 
مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
و اصل سند  المثني  متقاضي  به  آن  یک نسخه  و  تنظیم  دو نسخه  در 
و  اسناد  ثبت  رئیس   - میرمحمدي  دهنده مسترد خواهد شد.  ارائه   به 

امالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

23490 شماره 103/93/887/337 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه معروف خانه باقر و به شماره پالک 326 فرعی از شماره 120 

اصلی واقع در خفر جزء بخش 9 که بنام حسین شاخه در جریان ثبت 
تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  عدم حضور  علت  به  که  می باشد 
آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/6/2 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
مجاورین  اعترضات  بهم رسانند ضمنا  درمحل حضور  آگهی  این  در 
تاریخ صورتمجلس  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان 
 1393/5/1 انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا   تحدیدی 

م الف:74 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

قطعه  حدود ششدانگ  تحدید  چون   103/93/892/337 23503 شماره 
فرعی   758 پالک  شماره  به  و  اکبر  باغ  معروف  قفیزی  چهار  زمین 
نام حسن  به  از شماره 118 اصلی واقع در جاریان جزء بخش 9 که 
ماندگار در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک در آگهی 
قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 
قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 
به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در   1393/6/16 روز  صبح 
اخطار  امالک  صاحبان  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب 
می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی درمحل حضور بهم 
اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20  رسانند ضمنا 
تا 30 روز پذیرفته خواهد  تاریخ صورتمجلس تحدیدی  از  قانون ثبت 

ثبت  رئیس  شادمان  مجتبی   41 م الف:   1393/5/1 انتشار:  تاریخ  شد. 
اسناد وامالک نظنز

تحدید حدود اختصاصی 
قطعه  حدود ششدانگ  تحدید  چون   103/93/892/337 23504 شماره 
زمین معروف هشت قفیزی معروف سر قبر دراز و باغ اکبر و به شماره 
پالک 757 فرعی از شماره 118 اصلی واقع در جاریان جزء بخش 9 که 
به نام حسن ماندگار در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور 
مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در ساعت 9 صبح روز 1393/6/16 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی درمحل حضور 
بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار:1393/5/1 م الف:42 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد 

وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/975/337 شماره   23607
واقع  212-اصلی  از شماره  فرعی   1167 پالک  به شماره  زمین  قطعه 
در دشت بزرگ طرق جزء بخش 11 که به نام مهناز لباف زاده طرقی 
در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح  ثبت و تقاضای 
به موجب  لذا  آمد  به عمل خواهد  روز 1393/6/29 در محل شروع و 
می  اخطار  امالک  صاحبان  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این 
بهم  حضور  درمحل  آگهی  این  در  مقرر  روز  و  ساعت  در  که  گردد 
اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20  رسانند ضمنا 
تا 30 روز پذیرفته خواهد  تاریخ صورتمجلس تحدیدی  از  قانون ثبت 
 شد.تاریخ انتشار:1393/5/1 م الف:80 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد 

وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

23653 شماره 103/93/1005/337 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه به شماره پالک 1562 فرعی از شماره 120-اصلی واقع در خفر 
جزء بخش 9 که به نام عباس خفری در جریان ثبت می باشد که به علت 
به  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  عدم حضور 
موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز1393/6/9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی درمحل 
حضور بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/5/1 م الف:81 مجتبی شادمان رئیس ثبت 

اسناد وامالک نظنز
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مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  "آگهی   23896

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  اله  فرزندنعمت  نیا    معتمد  محسن  :آقای  شماره1012هیات  رای  1ـ 
شناسنامه 305 در شش دانگ یک بابخانه  به مساحت93/50مترمربع پالک 2135 

فرعی از2638اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  اصغر   علی  فرزند  قندیانی   محمد  هیات:آقای  شماره1216  رای  2ـ 
شناسنامه51  شماره  اله  رحمت  فرزند  گردی  دانه  مریم  وخانم   278 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 264/38مترمربع پالک شماره  
2134 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 

خریدا ی عادی از حسین اکرمیان )مالک رسمی(
3- رای شماره 11098هیات:خانم عذرا رسولیان آرانی  فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 296  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 415/05مترمربع پالک 
2133 فرعی از2638 اصلی و 17 فرعی  از 2257 اصلی واقع در احمد آبادواماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
4ـ رای شماره 10634هیات :خانم سمیه گلستانی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
411 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 80/80مترمربع پالک2132فرعی از 

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

5- رای شماره   318هیات:آقای حبیب اله قدیریان   فرزند حسن شماره شناسنامه 
در  )بالمناصفه(   637 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  مبشر  زینب  خانم  و   519
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 200/55 مترمربع پالک 2131 فرعی از 2638 
اصلی در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه 

ازحسن اکرمیان )مالک رسمی( 
فرزندماشااله  آرانی  بیکی  اسمعیل  عباس  آقای  10582هیات:  شماره   رای  6ـ 
بشماره شناسنامه345 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 234/05مترمربع 
آران  ثبتی  3حوزه  بخش  آباد  احمد  در  واقع  اصلی   2638 از  فرعی  پالک2130 

وبیدگل
آبادی آرانی  فرزندناصر بشماره  7ـ رای شماره 1030هیات: آقای مهدی خرم 
پالک  به مساحت 146/07مترمربع  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  شناسنامه 229 
آباد   احمد  در  واقع  2638اصلی  از  19فرعی  از  شده  مفروزومجزی  2129فرعی 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
غالمرضا    فرزند  آبادی  جعفر  غالم  پور  محمد  1019هیات:آقای  شماره  رای  8ـ 
بشماره شناسنامه 12155 وزهره قنبری قمصری فرزندعلی به شماره شناسنامه 
پالک  150/57مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  22)بالمناصفه(در 

2128 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 195هیات:آقای نوروز سورنی  فرزند نوخاص  شماره شناسنامه 
389  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 218/85 مترمربع پالک2127 فرعی 
مجزی شده از  60 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد   بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
شماره  فرزندرضا  آرانی   رحمتی  عبداالکریم  760هیات:آقای  شماره   رای  10ـ 
)بالمناصفه(   229 شناسنامه  شماره  آرانی  خندان  عطاخانم  و   187 شناسنامه 
فرعی   2126 پالک  288/80مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 

از2638اصلی واقع در احمد  آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  تقی  محمد  فرزند   آبادی   خرم  رضا  644هیات:آقای  شماره  11-رای 
شناسنامه  شماره  میرزا  فرزند  آرانی  کویری  اکرم  وخانم    348 شناسنامه 
392/50مترمربع  مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  386)بالمناصفه( 
پالک2125فرعی مجزی شده از  60 فرعی از 2638اصلی واقع در  احمد آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  زبان  تر  مهدی  آقای  شماره758هیات  12-رای 
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  آبادی  فخر  زینب  خانم  و    11568
462)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت140مترمربع پالک 2124 

فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  محمد  علی  فرزند  زارعی   اله  امر  :آقای  هیات   198 شماره  رای   -13
شناسنامه 423  وخانم زهرا دستمزد فرزند سیف اله شناسنامه 163)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت320/35مترمربع پالک7614 فرعی مجزی 
ثبتی  آباد بخش 3حوزه  در مسعود  واقع  اصلی   از 2637  فرعی  از 1189  شده 

آران وبیدگل.
14- رای شماره  215 هیات:آقای  اصغر به حالج  آرانی   فرزندحسن  بشماره 
آرانی  فرزند خیراله شماره شناشنامه  آبادی  شناسنامه 289 وخانم زهرا عابد 
3477 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت146/80مترمربع  پالک 
شماره7613فرعی مجزی شره از 1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  استاد رضا    فرزند  میرزائی   عباس  رای شماره 1207هیات:اقای   -15
شناسنامه7 و خانم عذرا مقنی  فرزندعین اله شماره شناسنامه 485)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 326/50مترمربع پالک شماره 7612فرعی 
مجزی شده از 320و323 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
16-رای شماره294هیات:آقای علی اصغر صادقی آرانی فرزندآقا محمد بشماره 
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  اقبالیان  اقدس  وخانم   287 شناسنامه 
پالک  215/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  41)بالمناصفه(شش 
7611فرعی  مجزی شده  از 1189فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش

 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
17- رای شماره 194هیات:آقای رمضانعلی شمس آبادی مفرد آرانی   فرزندحسین  
بشماره شناسنامه  324 وخانم فاطمه شمس آبادی فرزند علی شماره شناسنامه 
پالک  مساحت214/60مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  324)بالمناصفه(در 
آباد  مسعود  در  واقع  2637اصلی  از  فرعی   1189 از  مجزی شده  فرعی    7610

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره  341 هیات: آقای ماشااله کشت کار بیدگلی   فرزندیداله  بشماره 
شناسنامه  57 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 132مترمربع  پالک شماره 
2083 فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 

خریداری عادی از یداهلل کشتکار )مالک رسمی(
بشماره  جواد  فرزند  بیدگلی  ذبیحی  مرتضی  269هیات:اقای  شماره  رای   -19
شناسنامه  262   وخانم سمیه سالمی پور  فرزند عباس شماره شناسنامه 616 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  85/50 مترمربع پالک شماره 

2082فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3ثبتی آران وبیدگل
اله  شماره  فرزندرحمت  بیدگلی   قندی  20ـ رای شماره  408هیات:آقای حسین 
شناسنامه 338 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت100مترمربع پالک 2081 

فرعی از3اصلی واقع در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  علیرضا   فرزند  بیدگلی   ناظمی  علی  :آقای   390هیات  شماره  21-رای 
شناسنامه 105 شش دانگ یک باب خانه به مساحت154مترمربع پالک2079 فرعی 
مجزی شده از 439 فرعی از3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
بشماره  فرزندعلیرضا  بیدگلی  ناظمی  جواد  هیات:آقای  شماره389  22-رای 
پالک  152/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   4 شناسنامه 
2078فرعی  مجزی شده از439 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
23- رای شماره 775 هیات:آقای محمود وحید نژاد فرزندید اله  بشماره شناسنامه 
1250050723  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  144/55مترمربع پالک 

2077فرعی از  3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  غالمرضا   فرزند  مفرد  صادقی  جواد  هیات:آقای  شماره271  رای   -24

شماره  علی  محمد  فرزند  بیدگلی  آبادی  ابوزید  فاطمه  وخانم    128 شناسنامه 
شناسنامه 7531)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت200/25مترمربع  
پالک شماره749فرعی مجزی شده از 106فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
25ـ رای شماره  409هیات: خانم  کشور آزاد وار فرزندمحمد شماره شناسنامه118 
)نسبت به 4 دانگ( وخانم فاطمه پیش دست فرزند محمد حسین شماره شناسنامه 
9868)نسبت به 2دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  207/50مترمربع 
پالک 748فرعی مفروزومجزی  شده از  107 فرعی از6اصلی واقع در حسین آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
26-رای شماره 752هیات:آقای ماشااله رافعی نوش آبادی  فرزند  مجمد  بشماره 
شناسنامه 1شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 170مترمربع پالک410فرعی از 

43اصلی واقع در  غیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/4/16 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/5/1                              
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مزایده 
23971 اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به کالسه 920243ج12 جلسه مزایده ای در تاریخ 93/5/16 ساعت 
9 صبح در محل این اجرا اتاق 321 طبقه سوم دادگستری کل واقع در خ شهید 
نیکبخت جهت فروش پالک ثبتی شماره 11815 باقی مانده بخش 5 ثبت اصفهان 
نشانی  به  توانند  می  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 خرید  طالبین  نماید.  برگزار 
اصفهان-خ مشتاق دوم-خ مهر-خیابان مهران مراجعه و از ملک بازدید و با تودیع 
نقدی 10% قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. ملک یاد شده به مساحت 619/5 مترمربع عرصه طبق 
سند مالکیت ارایه شده و عرصه طبق پروانه ساختمان مورخه 88/2/1 به مقدار 
520/5 مترمربع است که کمتر از میزان قید شده در سند مالکیت می باشد که به 
دلیل اینکه مقدار 99 مترمربع به شهرداری اصفهان واگذار و رفع تصرف شده و 
فاقد اعیان و تنها دارای یک دیوار خشتی در سمت شرق پالک و فاقد انشعابات 
شهری و پروانه ساختمانی برای احداث 5 سقف شامل زیرزمین،پارکینگ،همکف 
و سه سقف مسکونی روی همکف جمعا به مساحت 1944 مترمربع صادر گردیده 
بوده  محاسبات  مالک  ساختمانی  پروانه  در  شده  قید  مانده  باقی  متراژ  و  است 
محاسبات  مالک  گردید  گیری  اندازه  مترمربع   540 بر  بالغ  که  موجود  متراژ  و 
نمی باشد و شش دانگ پالک مذکور به مساحت 520/5 مترمربع جمعا به ارزش 
است. آموزشی  کاربری  دارای  ضمنا  گردیده  ارزیابی  ریال   39/000/000/000

م الف:8200 مدیر اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

23972 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
آهی  مرضیه  خانم  وکالت  به  اکبری  یعقوب  آقای  له  5125/91ش ج/یک  اجرایی 
علیه سید روح ا... محمدی به آدرس مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی جمعا به مبلغ 69/251/901 ریال به منظور فروش اموال توقیفی محکوم 
علیه به شرح یک دستگاه سواری پراید تیپGT 91 مدل 1386 رنگ سفید موتور 
انتظامی  به شماره   S به شماره 1412286365478  M-1302075298 و شاسی 
باطری  که  اسپادانا  پارکینگ  در  متوقف  خودرو  وضعیت  که  459ط94ایران13 
با آج3 درصد  خراب و شیشه درب عقب چپ شکسته و دارای 4 حلقه الستیک 
موتور خاموش و درب عقب چپ و گلگیر عقب چپ پوسیدگی دارد و لبه گلگیر جلو 
و به درب موتور زنگ زدگی دارد برای بازسازی خودرو نیاز به خدمات صافکاری 
جزئی و رنگ آمیزی بررسی نقاط خسارت دیده دارد و خودرو فاقد بیمه نامه 
شخص ثالث معتبر می باشد مدت زیادی است که در پارکینگ متوقف بوده است 
ارزش خودرو با توجه به نوع مدل و همچنین در نظر گرفتن وضعیت خودرو و 
در نظر گرفتن وضعیت بیمه شخص ثالث خودرو و طبق نظریه کارشناسی رسمی 
دادگستری به مبلغ 52/000/000 ریال ارزیابی شده است در مورخ 93/5/14 در 
نیکبخت ساختمان  خیابان  در  واقع  احکام  اجرای  محل  در  11-10 صبح  ساعت 
طالبین  برگزار می شود  اختالف  احکام شورای حل  اجرای  دادگستری   2 شماره 

شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد مبلغ کارشناسی به شماره حساب 
2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش 5 روز قبل از مزایده به این 
شعبه اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند. شخص یا اشخاصی که باالترین 
مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند بود.م الف:8198 مدیر اجرای احکام 

شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 احکام شعبه  اجرای   23973
پرونده کالسه 920546ج2 مربوط به خواهان جمشید محمودی و خوانده محمد 
مهدی محمودی با قیمومیت شوکته محمودی با خواسته 610/624/747 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش 
انبوه سازی  از مجموعه  ثبتی 3/539  دانگ پالک  از 72 حبه شش  53/615 حبه 
قهجاورستان فاز 5 در روز پنج شنبه 93/5/16 ساعت 8/5 تا 9/5 صبح در محل خ 
نیکبخت-دادگستری کل استان اصفهان-طبقه سوم-اتاق302 نماید. طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل واقع در قهجاورستان-شهرک بهار-بلوار 

جنوبی-فاز5-پ38  شیرازی  صیاد  شهید  شرقی-بلوار  سروستان  بهار-خیابان 
بازدید نمایند مزایده از قیمت پایه آغاز و برنده کسی است که حداقل 10% مبلغ 
ارزیابی شده را به حساب سپرده 2171290210008 واریز کرده باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس:یک باب خانه جنوبی دوخوابه احداثی در طبقه 
اعیان 70 مترمربع سازه ساختمان  همکف مساحت عرصه 140 متر و مساحت 
گازی  بخاری  گرمایش  آجرنما-سیستم  بلوک-روکار  تیرچه  سقف  باربر  دیوار 
و سرمایش کولر آبی-دربها و پنجره ها با پروفیل آهن-دربهای داخلی از جنس 
چوب با چهارچوب فلزی-کف حیاط موزاییک-قدمت احداث 12 سال و دارای آب 
و برق و گاز ارزش ملک 820/000/000 ریال برآورد می شود.م الف:8202 مدیر 

اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240309 در خصوص پرونده کالسه 267/93 خواهان موسسه مالی و اعتباری 
ثامن الحجج)ع( به مدیریت سید ابوالفضل میرعلی به وکالت عماد ربیعی سامانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- کورش مومزایی 2- مختار صالحی 3- 
جواد گلکار تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/6/11 
ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
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 میشود. م الف:8797 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
پور  کرمان  مجید  خواهان   1356/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   240310
طرفیت  به  پور  کرمان  مجید  تجدیدنظرخواهی  دادخواست  بر  مبنی  دادخواستی 
علی خلیلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای یک هفته پس از ابالغ همه روزه 
ساعت 12-8 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 بهارستان-انتهای خیابان الفت-جنب شرکت عمران-مجتمع قضایی بهارستان 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:8784 شعبه 

چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شاهی  قلعه  مصطفی  خواهان   356/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240311
نموده  تقدیم  پاشاکالئی  عظیمی  جانعلی  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
با  است  گردیده  تعیین  93/6/3 ساعت 10صبح  مورخ  برای  وقت رسیدگی  است 
توجه به مجهواللمکان 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 میشود. م الف:8786 شعبه 
هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
240312 در خصوص پرونده کالسه 275/93 خواهان شرکت تعاونی ثامن الحجج 
با مدیریت آقای میرعلی و با وکالت آقای ربیعی دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
ابراهیمی  ابراهیمی-مهدی  طرفیت مسعود فروزنده-آریان دخت فروزنده-فردین 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/1 ساعت 11صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  این شعبه واقع در اصفهان  رسیدگی به 
نمایید.  اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم را  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
میشود. م الف:8787 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

240313 در خصوص پرونده کالسه 274/93 خواهان شرکت تعاونی ثامن الحجج 
به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  ربیعی  آقای  وکالت  با  میرعلی  آقای  مدیریت  به 
امیریان و  طرفیت آناهیتا حافظی و محمد عدالت زاده و سعید حافظی و حسین 
93/6/1 ساعت  مورخ  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  فاطمه شوشتریان 
المکان بودن خوانده حسب  با توجه به مجهول  11/30صبح تعیین گردیده است 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
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 میشود. م الف:8790 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

240314 در خصوص پرونده کالسه 93-276 خواهان موسسه مالی و اعتباری 
ثامن الحجج با مدیریت سیدابوالفضل میرعلی و با وکالت آقای ربیعی دادخواستی 
خلیلیان  محمد  1- سید  طرفیت  به  غیره  و  وکیل  الوکاله  حق  و  ید  خلع  بر  مبنی 
گورتانی 2- زهرا ثمن بویی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/1 
ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
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 میشود. م الف:8789 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

240315 در خصوص پرونده کالسه 273/93 خواهان شرکت تعاونی ثامن الحجج 
به مدیریت ابوالفضل میرعلی و با وکالت آقای عماد ربیعی سامانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدا... جوان بخت و ایمان عباسی و غالم علی حیدری 
و مراد جوان بخت تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/1 ساعت 
12ظهر 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 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی  هشتم  شعبه  الف:8788  م  میشود.  اتخاذ 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

240316 در خصوص پرونده کالسه 278/93 خواهان شرکت تعاونی ثامن الحجج 
با وکالت آقای ربیعی دادخواستی مبنی بر مطالبه و حق الوکاله و غیره به طرفیت 
احمد جنیرانی - مهران رحمتی و همت جمال پور و وحید جنیرانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/1 ساعت 9/45صبح تعیین گردیده است با 
در جراید  مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم  ابالغ شده  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را 
مقتضی اتخاذ میشود. م الف:8791 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

240317 در خصوص پرونده کالسه 278/93 خواهان شرکت تعاونی ثامن الحجج 
بر  مبنی  دادخواستی  ربیعی  آقای  وکالت  با  میرعلی  سیدابوالفضل  مدیریت  به 
تقدیم  آقایی  آقایی-بهادر  آقایی-فریدون  آقایی-محمد  خسرو  طرفیت  به  مطالبه 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/1 ساعت 10/45صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:8792 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

240318 در خصوص پرونده کالسه 268/93 خواهان موسسه مالی و اعتباری 
سامانی  ربیعی  عماد  وکالت  با  میرعلی  سیدابوالفضل  مدیریت  به  ثامن الحجج 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمدعلی سپیده 2- محمدحسین فرخ 
3- رضا شاهین فر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
93/6/11 ساعت 9/30صبح 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 میشود. م الف:8793 شعبه نهم حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری  تعاونی  خواهان شرکت   272/93 کالسه  پرونده  در خصوص   240319
سامانی  ربیعی  عماد  وکالت  با  میرعلی  سیدابوالفضل  مدیریت  به  ثامن الحجج 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- رضا بابادی 2- مهین بادیه 3- همت 
وقت  است  نموده  تقدیم  کرمی  امیرشاه  حمید   -5 نیا  دوی  فاطمه   -4 جمالپور 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/6/11 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:8794 شعبه 

نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری  تعاونی  خواهان شرکت   273/93 کالسه  پرونده  در خصوص   240320
سامانی  ربیعی  عماد  وکالت  با  میرعلی  سیدابوالفضل  مدیریت  به  ثامن الحجج 
اکبر هاشم زاده  به طرفیت 1- زهرا مدح خوان 2-  بر مطالبه  دادخواستی مبنی 
3- حمیدرضا بابایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت   93/6/11
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 میشود. م الف:8795 شعبه نهم حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
اعتباری  تعاونی  خواهان شرکت   269/93 کالسه  پرونده  در خصوص   240321
سامانی  ربیعی  عماد  وکالت  با  میرعلی  سیدابوالفضل  مدیریت  به  ثامن الحجج 
 -3 توکلی  باقرپور 2- محسن  هادی  به طرفیت 1-  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
محمدرضا سلیمانی 4- علی معاذی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 93/6/11 ساعت 8/30صبح 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 میشود. م الف:8796 شعبه نهم 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

کبیری  محمد  خواهان  624/93ش11  کالسه  پرونده  خصوص  در   240322
وقت  است  نموده  تقدیم  صبری  باقر  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/6/2 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهواللمکان  به  توجه  با 
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 میشود. مالف:8800 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

آقاعلیان  محسن  خواهان   309-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240323
وقت  است  نموده  تقدیم  محمدی  محمد  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
گردیده  تعیین  4/30 عصر  93/5/26 ساعت  مورخه  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در  است 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

240324 شماره 103/93/2201/33 چون رحمت ا... عباسپور فرزند مسیب و غیره 
در اجرای مقررات ماده 147و148 قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت نسبت 
به ششدانگ قسمتی از یک باب دکان و راه پله واقع در محدوده پالک 66 واقع 
در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان را 
نموده و رای شماره 4485-1388/11/11 هیئت حل اختالف موضوع قانون اصالح 
مواد 1و2و3 ماده 147و148 قانون ثبت نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 66 اولیه تاکنون به عمل نیامده لذا طبق تبصره 4و5 ماده 
پله پالک  از یک باب دکان و راه  2 قانون مزبور تحدید حدود ششدانگ قسمتی 
شماره 13857 مفروز شده از شماره 66 واقع در کوی محال اردستان یک اصلی 
دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به نام آقای رحمت ا... عباسپور فرزند 
مسیب و غیره در روز دوشنبه 1393/5/20 از ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعترضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های 
معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند. م الف:179 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تغییرات 
240325 شماره: 93/2187/33/و آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کاالی دریابار 
العاده و  اردستان سهامی خاص به استناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق 
اردستان سهامی خاص  نقل کاالی دریابار  عادی و هیات مدیره شرکت حمل و 
به شماره ثبت 658 و شناسه ملی 10860008120 هر سه مورخه 1393/04/01 
پایانه های  نقل و  اداره کل حمل و  نامه شماره 1393/04/08-7153/21  که ذیل 
استان اصفهان تایید و به این اداره ارسال شده است تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی 
آدرس  از  اصلی شرکت  مرکز   -1 است:  آمده  عمل  به  در شرکت  زیر  به شرح 
اردستان-جنب کارخانه سیمان اردستان به نشانی نایین-شهرک حمل و نقل نایین 
انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. 2- آقایان فرهاد سلطانی 
فرزند منوچهر با کدملی 1285841591 به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به 
سمت رئیس هیات مدیره و هوشنگ سلطانی اردستانی فرزند محمدآقا با کدملی 
1189711990 به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و خانم مرجان سلطانی اردستانی فرزند هوشنگ با کدملی 0054761808 
به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو 
امضای  با  مالی شرکت  و  تعهدآور  اسناد  و  اوراق  کلیه   -3 انتخاب شدند.  سال 
غیاب  در  و  معتبر  مهر شرکت  با  توام  و  متفقا  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل 
رئیس با امضای نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 4- آقایان 
داود عبدالهی با کدملی 1091984190 به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدالهی با 
کدملی 1092025722 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب 
شدند. 5- روزنامه زاینده رود اصفهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

م الف:178 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ رای 

240326 کالسه پرونده: 583/92 شماره دادنامه: 275-93/4/15 مرجع رسیدگی: 
خوراسگانی  عکاف  حسن  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   22 شعبه 
ارسالن  پور  احمد   -2 بر  ارسالن  1- محمدرضا  عکاف خواندگان:  وکیل: سعید 
عباس   -6 پورارسالن  محمود   -5 تبعیدیان  منصور   -4 تبعیدیان  محمدعلی   -3
انتقال  به  الزام  خواسته:  تبعیدیان  عصمت   -8 تبعیدیان  ا...  ولی   -7 تبعیدیان 
اعضای محترم  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  گردشکار: 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
آقای  خواهان  دعوای  در خصوص  قاضی شورا:  رای  می نماید.  رای  به صدور 
مرحوم  ورثه  طرفیت  به  عکاف  آقای سعید  وکالت  به  عکاف خوراسگانی  حسن 
ارسالن  پور  احمد   -2 بر  ارسالن  محمدرضا   -1 خوراسگانی  تبعیدیان  حسن 
عباس   -6 پورارسالن  محمود   -5 تبعیدیان  منصور   -4 تبعیدیان  محمدعلی   -3
تبعیدیان 7- ولی ا... تبعیدیان 8- عصمت تبعیدیان به خواسته الزام به انتقال 220 
مترمربع از پالک ثبتی شماره 9435 بخش 5 اصفهان به انضمام مطلق خسارات 
تمامت  اینجانب  موکل  مدعیست  خواهان  وکیل  که  توضیح  این  با  وارده  قانونی 
پالک ثبتی شماره 9435 بخش 5 اصفهان واقع در کنکاز جی بواره دشتیان را از 
مدعی عموم حسن تبعیدیان به موجب قولنامه عادی مورخ 58/11/2 و صلحنامه 
های مورخه 62/12/2 و 86/3/12 خریداری نموده و در حال حاضر در مالکیت 
نامبرده می باشد ولی ورثه ایشان با توجه به تنفیذ مستندات مذکور از حضور در 
نمایند تقاضای  امتناع می  اینجانب  نام موکل  به  انتقال آن  دفاتر اسناد رسمی و 
الزام آنان را از شورا خواستار گردیده است. شورا با توجه به محتویات پرونده 
و مستندات ابرازی خواهان استعالم اخذ شده از سازمان ثبت اسناد و امالک به 
شماره 812 مورخه 92/5/28 همچنین نظریه کارشناسی شماره 1038-22 مورخه 
92/10/30و93/1/20 که مصون از هرگونه اعتراض مانده است دعوای خواهان 
را وارد دانسته و از آنجایی که خواندگان با وصف ابالغ قانونی حاضر نگردیده 
اند هیچگونه اعتراضی و یا تکذیبی به خواسته خواهان به عمل نیاورده اند مستندا 
به مواد 10-219-221 قانون مدنی و مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی 
اول-دوم-چهارم-ششم-هفتم-هشتم  ردیف  خواندگان  محکومیت  به  حکم  مدنی 
انتقال سهم االرث مشاعی هر کدام  از دفاتر اسناد رسمی و  به حضور در یکی 
در  همچنین  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  خود  قدرالسهم  میزان  به 
خصوص خواندگان ردیف سوم و پنجم با عنایت به اینکه قولنامه های ابرازی به 
امضاء آنان نرسیده است به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین 
شعبه سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
240327 کالسه پرونده: 92-1043 شماره دادنامه: 219-93/3/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن رضایی اغدائی به نشانی 
محمدجالل  خوانده:  فادیا  ها-فروشگاه  کاشی  قهوه  امام-بازار  اصفهان-میدان 
ترکاشوند به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه به تاریخ 93/3/12 شعبه 23 
شورای حل اختالف به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 1043-92 
مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح 
محسن  دعوی  خصوص  در  شورا:  رای  می نماید  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
مطالبه 9/500/000  به خواسته  ترکاشوند  به طرفیت محمدجالل  اغدائی  رضائی 
ریال وجه دو فقره چک به شماره 1- 684640 و 2- 603101 بانک ملی به انضمام 
که  نزد خواهان  مستندات  اصول  ابقاء  به  نظر  دادرسی  و خسارات  تادیه  تاخیر 
دفاع  و  ایراد  هیچگونه  خوانده  اینکه  و  دارد  خوانده  ذمه  دین  استقرار  بر  داللت 
موجهی در خصوص دعوای مطروحه و مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
به عمل نیاورده اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد و تشخیص داده و به استناد 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  رای  ق.آ.د.م   522-515-519-198 مواد 
9/500/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید مورخه 1- 92/8/17 و 
2- 92/9/22 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 23 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

240328 شماره درخواست: 9310460358600002 شماره پرونده: 9309980358600606 
پرونده  در  رهبر  کمالی  اینکه حمیدرضا  به  نظر  بایگانی شعبه: 930606  شماره 
اتهام  به  عبدالرسول  فرزند  اخالقی  عزت  شکایت  موضوع  930606ب7  کالسه 
سرقت گوشی تلفن همراه از طرف این بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرسی 
جنب  خ شریعتی  در  واقع  اصفهان   5 مجتمع شماره  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
بانک آینده جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.م الف:8690 
رنجبر بازپرس شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع5( 

ابالغ 
240329 شماره درخواست: 9310460358600001 شماره پرونده: 9309980358600605 
شماره بایگانی شعبه: 930605 نظر به اینکه لیال دولت آبادی در پرونده کالسه 
930605ب7 موضوع شکایت نیما پوربهزاد فرزند احمد به اتهام سرقت کیف دستی 
از طرف این بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت 
انقالب  انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و  یک ماه از تاریخ 
مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خ شریعتی جنب بانک آینده جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.م الف:8691 شعبه هفتم بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع5( 
احضار

240330 شماره درخواست: 9310460369600002 شماره پرونده: 9109980359800832 
دادنامه  از  میرکیانی  فاطمه  خانم  تجدیدنظرخواه  بایگانی: 920712 چون  شماره 
1835 مورخ 91/12/26 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان علیه 
آقای حسین رستمی فرزند رستم مبنی بر خیانت در امانت و مزاحمت تلفنی تجدید 
ثبت  به کالسه 920712ت14  و  اجراع  این شعبه  به  پرونده  و  نموده  نظرخواهی 
و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 93/6/11 ساعت 9 صبح تعیین شده و نظر 
به اینکه تجدید نظرخواه مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین 
محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
تلقی و  ابالغ شده  وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:8697 مظاهری مدیر دفتر شعبه 

14 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240341 شماره ابالغیه: 9310100351301951 شماره پرونده: 9209980351301207 
شماره بایگانی: 921385 خواهان مصطفی رئیسی گهروئی دادخواستی به طرفیت 
و  خواسته  تامین  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  زانیانی  ریاحی  محمد  خوانده 
اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق 355 ارجاع و به کالسه 9209980351301207 ثبت گردیده 
علت  به  است  شده  تعیین   09:00 ساعت  و   1393/06/29 آن  رسیدگی  وقت  که 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف:8700  شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240342 شماره ابالغیه: 9310100351301861 شماره پرونده: 9309980351300044 
شماره بایگانی: 930049 خواهان عباس داستانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
فرامرز بهرامی گهروئی به خواسته تامین خواسته و مطالبه طلب تقدیم دادگاههای 
دادگاه  سیزدهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی( 
به  و  ارجاع   355 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان 
کالسه 9309980351300044 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/20 و 
ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  خواهان 
کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  و دستور  مدنی  امور  در 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

دریافت  را  دادخواست و ضمائم  دوم  کامل خود نسخه  نشانی  اعالم  و و ضمن 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:8701 شعبه سیزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240343 شماره ابالغیه: 9310100351301927 شماره پرونده: 9309980351300359 
اکبر روئین تن وشاره دادخواستی به طرفیت  بایگانی: 930395 خواهان  شماره 
ا... جعفرزاده و محمد غالمی و فاطه ولی خانی و سهراب غالمی  خواندگان فتح 
به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق 355 ارجاع و به کالسه 9309980351300359 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/22 و ساعت 09:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده غالم بهرامی و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:8702  مصاحبی منشی شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
240344 در خصوص پرونده کالسه 589/93 خواهان عباس باقری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین کرمی دالور تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 93/6/12 ساعت 8صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی 
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. م الف:8703 شعبه 

نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار متهم

240345 شماره ابالغیه: 9310100354202956 شماره پرونده: 9209980358000928 
شماره بایگانی شعبه: 921064 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در 
پرونده کالسه 9209980358000928 برای شهرام دایی زاده به اتهام خیانت در 
ارجاع و وقت  این شعبه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی  تقاضای کیفر  امانت 
رسیدگی برای مورخه 1393/07/01 ساعت 11:45 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   116 شعبه  منشی  اسماعیلی  م الف:8251  آمد. 

اصفهان 
احضار متهم

240346 شماره ابالغیه: 9310100354202967 شماره پرونده: 9209980359501564 
در  اصفهان  دادگستری شهرستان  کیفری  محاکم  بایگانی شعبه: 930324  شماره 
خیانت  اتهام  به  عسگری  نصیب ا...  برای   9209980359501564 کالسه  پرونده 
در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1393/07/02 ساعت 10:45 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی 
است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

م الف:8252 اسماعیلی منشی شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

240347 شماره ابالغیه: 9310100354203007 شماره پرونده: 9309980358100028 
شماره بایگانی شعبه: 930309 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در 
پرونده کالسه 9309980358100028 برای علی براتعلی به اتهام ضرب و جرح 
عمدی با چاقو تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/06/30 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان  بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  یک 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
به عمل خواهد آمد.  م الف:8254 اسماعیلی منشی شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری 

شهرستان اصفهان 
احضار

نظم  در  اخالل  بر  مبنی  توحید دوستی  آقای  علیه  240348 چون ---- شکایتی 
اقتصادی کشور مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930404ک121 این دادگاه 
ثبت وقت رسیدگی برای روز 93/8/18 ساعت 12 ظهر تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
از  از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و  یک نوبت در یکی 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی  در وقت مقرر حاضر شود و در 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه  عدم حضور  صورت 

خواهد نمود. م الف:8255 شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار

نظم  در  اخالل  بر  مبنی  دهقانی  دانیال  آقای  علیه  شکایتی   ---- چون   240349
اقتصادی کشور مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930405ک121 این دادگاه 
ثبت وقت رسیدگی برای روز 93/8/10 ساعت 12 ظهر تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
از  از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و  یک نوبت در یکی 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی  در وقت مقرر حاضر شود و در 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه  عدم حضور  صورت 

خواهد نمود. م الف:8256 شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار

شیخ  مجید  آقای  علیه  شکایتی  اصغر  فرزند  هادیان  مهدی  آقای  چون   240350
قریشی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده که پرونده آن به 

کالسه 930347 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز 93/7/20 ساعت 11 صبح 
قانون  لذا حسب ماده 115  اینکه متهم مجهول المکان  میباشد  به  تعیین شده نظر 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی  در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:8676 شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
240351 شماره درخواست: 9310460353500003 شماره پرونده: 9309980359600080 
دادگاههای  تقدیم  شکایتی  شیرازی  اکبر  علی  چون   930189 بایگانی:  شماره 
عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 109 دادگاه عمومی)کیفری( 
نیکبخت ساختمان  باال خ شهید  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 253 ارجاع و به کالسه پرونده 930189 
ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 93/08/10 و ساعت 11/30صبح تعیین شده است 
دستور  و  گنجعلی  فرزند  باصری  کاهیده  علیرضا  بودن  مجهول المکان  علت  به 
خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 
ثانی  دریافت نسخه  دادگاه مراجعه و  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  پس 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  ضمائم  و  دادخواست 
عمومی  دادگاه   109 شعبه  منشی  رستمی  م الف:8670  گردد.  حاضر  رسیدگی 

جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240352 در خصوص پرونده کالسه 634/93 خواهان معصومه قادری زفره  ای 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد صادقی حسن آبادی تقدیم نموده است 
با  است  گردیده  تعیین  11/30صبح  ساعت   93/5/28 مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه 
 – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8802 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
رسول پور  محمود  خواهان   632-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240353
منصوری  به طرفیت رضا  ریال  مبلغ 24/000/000  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/6/11 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در  است 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8809 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان 

احضاریه
240354 شماره درخواست: 9310460365600015 شماره پرونده: 9209980365601505 
شماره بایگانی شعبه: 921505 پیشنویس آگهی ابالغ آقای حسن مفردی به اتهام 
مزاحمت تلفنی و توهین و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 921505 تحت 
تعقیب است ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب 
دادیاری   37 در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به 
در  شود  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
اقدام قانونی معمول  انتشار آگهی  صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
خواهد شد. م الف:8225 شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان
احضاریه

240355 شماره درخواست: 9310460365600013 شماره پرونده: 9209980365601038 
شماره بایگانی شعبه: 921038 پیشنویس آگهی ابالغ آقای مهدی رامی به اتهام 
فروش مال غیر و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 921038 تحت تعقیب 
است ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 
مراتب  کیفری  امور  در  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله 
دادیاری   37 در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به 
در  شود  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
اقدام قانونی معمول  انتشار آگهی  صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
خواهد شد. م الف:8226 شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان
احضاریه

240356 شماره درخواست: 9310460365600012 شماره پرونده: 9209980365600103 
شماره بایگانی شعبه: 920103 پیشنویس آگهی ابالغ آقای محسن بویری به اتهام 
مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و اخالل در نظم عمومی و قدرت 
نمایی با چاقو و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 920103 تحت تعقیب 
است ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 
به  مراتب  کیفری  امور  در  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.در 
ضمن هزینه نشر آگهی از حساب دادگستری پرداخت گردد. م الف:8227 شعبه 37 

دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضاریه

240357 شماره درخواست: 9310460365600011 شماره پرونده: 9109980365600479 
به  اسدزاده  عزیزا...  آقای  ابالغ  آگهی  پیشنویس  بایگانی شعبه: 910482  شماره 
اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
920482 تحت تعقیب است ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
دادسرای  دادیاری مجتمع شماره سه  م الف:8228 شعبه 37  معمول خواهد شد. 

عمومی و انقالب اصفهان
احضاریه

240358 شماره درخواست: 9310460365600014 شماره پرونده: 9209980365600828 
به  حسینی  هادی  آقای  ابالغ  آگهی  پیشنویس   920828 شعبه:  بایگانی  شماره 
این دادسرا در پرونده کالسه 920828 تحت  از طرف   ... اتهام ورود به عنف و 
تعقیب است ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب 
دادیاری   37 در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به 
در  شود  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
اقدام قانونی معمول  انتشار آگهی  صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
خواهد شد. م الف:8229 شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
احضاریه

240359 شماره درخواست: 9310460365600010 شماره پرونده: 9209980365600904 
شماره بایگانی شعبه: 920904 پیشنویس آگهی ابالغ آقای علی احمدی به اتهام 
ایراد صدمه بدنی عمدی و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 920904 تحت 
تعقیب است ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب 
دادیاری   37 در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به 
در  شود  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
اقدام قانونی معمول  انتشار آگهی  صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
خواهد شد. م الف:8230 شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
احضار

240360 شماره درخواست: 9310460352800062 شماره پرونده: 9309980358200143 
علیه  شکایتی  رحیمی  آذرمیدخت  خانم  چون   930395 شعبه:  بایگانی  شماره 
آقای حیدر رحیمی مبنی بر قصور پزشکی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
930395ک102 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 93/06/03 ساعت 
لذا حسب  میباشد  متهم مجهول المکان   اینکه  به  نظر  است  تعیین شده  8/30صبح 
از روزنامه های  ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رسیدگی  در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
م الف:8246 شعبه 102  نمود.  اتخاذ خواهد  دادگاه تصمیم مقتضی  و  تلقی  شده 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار متهم

240361 شماره ابالغیه: 9310100353301972 شماره پرونده: 9309980358300062 
شماره بایگانی شعبه: 930353 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9309980358300062 برای رسول قهری 
فرزند محمد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از 
امتیازات و خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
تعیین   11:00 ساعت   1393/07/06 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه 
در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده 
اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:8248 منشی شعبه 107 دادگاه عمومی 

کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240362 شماره ابالغیه: 9310100361702880 شماره پرونده: 9309980361700432 
طرفیت  به  دادخواستی  گورتی  بشیری  فهیمه  خواهان   930439 بایگانی:  شماره 
خوانده فرشاد حیدری به خواسته مطالبه دیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
به کالسه 9309980361700432  ارجاع و  اتاق 214   2 استان اصفهان طبقه  کل 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/11 و ساعت 11:30 تعیین شده است 
به تجویز ماده 73  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  تا خوانده پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:8692 شیرین کام منشی شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

240363 شماره ابالغیه: 9310100353302069 شماره پرونده: 9209980358101661 
شماره بایگانی شعبه: 930368 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9209980358101661 برای احمد حایری 
نجفی فرزند ضیاءالدین به اتهام کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/06/19 ساعت 
08:30صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی 
دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به 
از  تا متهم جهت دفاع  انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر  عمومی و 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:8669 شعبه 107 

دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

240364 کالسه پرونده: 921055ک111 وقت رسیدگی: 93/5/25 ساعت 10 صبح 
خواهان: مهران خسروی فرزند هیبت ا... خوانده: 1- بهروز قاسمی فرزند حیدر 
تومان  میلیون  شصت  مبلغ  مطالبه  خواسته:  علی  فرزند  زاده  طینه  مصطفی   -2
ضرر و زیان ناشی از جرم به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
111 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
تا  می شود  آگهی  محلی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 
فرخنده خوی  م الف:8675  هم رساند.  به  باال جهت رسیدگی حضور  مقرر  وقت 

مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار متهم

240365 شماره ابالغیه: 9310100354602088 شماره پرونده: 9209980358101711 
شماره بایگانی شعبه: 930382 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در 
پرونده کالسه 9209980358101711 برای امیرحسین ابوترابی به اتهام جعل و 
این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  مجعول  اوراق  از  استفاده 
تعیین   08:30 ساعت   1393/06/31 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه 
در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده 
اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:8680 شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

240366 شماره ابالغیه: 9310100354602050 شماره پرونده: 9209980360100122 
شماره بایگانی شعبه: 930121 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در 
حمیدرضا  و  عبدالوهاب  ابوالفضل  برای   9209980360100122 کالسه  پرونده 
جعفری به اتهام انتقال مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1393/05/21 ساعت 08:30صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  
بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
بدیهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت 
است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

م الف:8681 اعظمی رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
مزایده 

240367 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با 
مشخصات زیر برگزار نماید: پرونده 910444ج ح5، له 1- پروین لموچی 2- عماد 
تباشیری 3- نجمه روشن دل 4- بهزاد باباگلی 5- سعید رحیمی 6- محمدجواد 
شرکت  علیه  میر  شهناز   -9 اسحاقی  جواد   -8 دل  روشن  نفیسه   -7 تباشیری 
ساختمان اصفهان به مدیریت عاملی میرمحمد هاشمی نسب به نشانی اصفهان-

بلوار دانشگاه-روبروی درب شمالی دانشگاه مورد مزایده: فروش جمعا 4/234 
حبه از 34/702 حبه از 72 حبه مالکیت شرکت ساختمان اصفهان بر روی پالک 
ثبتی 1940/5 در ضمن سهم شرکت پیمان ساختمان از ملک در پرونده 242/90 
شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان به میزان 185/000/000 ریال در حق آقای محمد 
 910315 پرونده  در  و  می باشد  بازداشت  در  خواسته  تامین  قرار  بابت  تبریزی 
شعبه 5 اجرای احکام حقوقی اصفهان یک سهم شرکت ساختمان اصفهان از ملک 
 150/000/000 و  تاتایی  احسان  آقای  در حق  ریال   102/000/000 بابت  مذکور 
بابت  ریال   500/000 مبلغ  ازای  در  همچنین  و  فیاض  پیمان  آقای  حق  در  ریال 
نیم عشر دولتی بازداشت می باشد. سهم هر یک از محکوم لهم از 34/702 حبه: 
1- پروانه لموچی 0/242 حبه، 2- عماد تباشیری 0/784 حبه، 3- نجمه روشن 
دل 0/404 حبه، 4- بهزاد باباگلی 0/484 حبه، 5- سعید رحیمی 0/242 حبه، 6- 
جواد   -8 حبه،   0/404 دل  روشن  نفیسه   -7 حبه،   0/784 تباشیری  جواد  محمد 
اسحاقی 0/484 حبه، 9- شهناز میر 0/404 حبه. ارزش مورد مزایده: شش دانگ 
حبه   72 از  حبه   34/702 از  حبه   4/232 مقدار  که  ریال   16/750/000/000 ملک 
از  حبه   34/702 از  حبه   0/002 همچنین  و  شده  برآورد  ریال   1/265/200/000
اصفهان-ابتدای  ملک:  محل  دولتی.  االجرای  حق  ریال   500/000 بابت  حبه   72
 10 ساعت   93/5/20 زمان:  فروهر-پ18،  انقالب(-کوچه  عباسی)میدان  چهارباغ 
اصفهان-طبقه  کل  نیکبخت-دادگستری  اصفهان-خ  مزایده:  مکان  دوشنبه  صبح 
اول-اتاق103-اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک به نشانی یاد شده دیدن 
کرده و با سپردن 10% ارزش آن به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی 
دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده 
از قیمت پایه شروع می شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 

بود.م الف:9668 مدیر اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   25 شعبه  احکام  اجرای   240368
اجرایی کالسه 920357ج/25 له خانم اعظم ربیعی فرزند شکرا... با وکالت خانم 
مطالبه  خواسته  به  حسین  فرزند  معتمدی  بابک  آقای  علیه  و  خدابخشی  زهرا 
حسین  مرحوم  از  علیه  محکوم  سهم االرث  فروش  جهت  مزایده ای  جلسه  مهریه 
معتمدی شامل 14/58 حبه مشاع از 72 حبه از ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
به پالک ثبتی 712 واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان به آدرس اصفهان-خیابان 
آتشگاه-خ قدس-کوچه بهار-بن آفتاب-پالک44 که اکنون در تصرف محکوم علیه 
متر   155 حدود  و  عرصه  مترمربع   390/90 مساحت  به  و  می باشد  برادرش  و 
قسمت جنوب سقف ها  در  و  تیرچوبی  آن سقف ها  قسمت شمالی  در  که  اعیانی 
آشپزخانه،  فلزی،  و  چوبی  پنجره ها  و  فلزی  خارجی  دربهای  و  آجر  و  تیرآهن 
سرویس بهداشتی، سیستم گرمایش آبگرمکن و بخاری گازی، سرمایش کولرآبی، 
انشعابات موجود آب و برق و گاز و فاضالب که در مجموع طبق نظریه کارشناس 
شش دانگ آن معادل 3/900/000/000 ریال ارزیابی و 14/58 حبه مشاع از 72 
حبه از ششدانگ سهم االرث آقای بابک معتمدی از مرحوم حسین معتمدی معادل 
758/333/333 ریال)هفتاد و پنج میلیون و هشتصد و سی و سه هزار و سیصد 
و سی و سه تومان( درازاء بخشی از خواسته را برگزار نماید. طالبین می توانند 5 
روز قبل از برگزاری مزایده در محل از ملک دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده 
چهارم  طبقه   452 اتاق  اجرا  این  دفتر  در  صبح   9 ساعت   1393/5/19 درتاریخ 
دادگستری کل استان اصفهان حاضر شوند. فروش ازمبلغ ارزیابی شده شروع 
مبلغ    %10 و  باشد  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  که  بود  خواهد  برنده کسی  و 
هزینه های  و  نماید  واریز  دادگستری  سپرده  حساب  به  فی المجلس  را  تصویبی 

مربوطه را تقبل نماید. م الف:9197 مدیر اجرای احکام شعبه 25 حقوقی اصفهان 



یادداشت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: بودجه فرهنگی استان اصفهان 
در شرایط مطلوبی به س��ر نمی برد و باید تالش کنیم که بخش های مختلف بودجه ای 
استان را ترمیم کرده و برای حضور بخش خصوصی در عرصه فرهنگ و هنر اقدام کنیم.
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بودجهفرهنگیاستاندرشرایطمطلوبیبهسرنمیبرد
هفتیادداشت

محل فعلی برگزاری جمعه بازار 
کتاب در شان اصفهان نیست

مدیر امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه شهرداری اصفهان اعالم 
کرد: وضعیت مکان برگزاری جمعه بازار کتاب نامطلوب است.

وی افزود:چنانچه مسئوالن ش��هری، مکان مناسبی را در اختیار 
 قرار دهن��د، جمعه ب��ازار کتاب را در مکانی مناس��ب ت��ر برگزار

 می کنیم.
 »امیرحس��ین م��اه آور پور«گفت: جمع��ه بازار کت��اب از جمله

 طرح های مهم شهری در حوزه کتاب به شمار می رود.
مدیر امور کتابخانه ها و س��الن های مطالعه ش��هرداری اصفهان  
اظهار داشت: این طرح جمعه هر هفته با استقبال خوبی از سوی 
ش��هروندان روبرو اس��ت اما در حال حاضر جمعه ب��ازار وضعیت 

 نامطلوبی دارد. 
ماه آورپ��ور ادام��ه داد: از آنجایی که ش��هر اصفه��ان داعیه دار 
حرکتهای فرهنگی اس��ت، اجرای طرح جمعه بازار کتاب در یک 
پارکینگ سربسته در مرکز شهر که با تردد فراوان وسایل نقلیه و 

انواع آلودگی ها همراه است، در شأن اصفهان نیست.
وی خاطرنشان کرد: پارکینگ طالقانی به عنوان مکانی نامناسب 
با تهویه ای نامطلوب و نداشتن نظم خاص در بین فروشندگان و 
همچنین عدم ام��کان غرفه بندی هر ی��ک از بخش های فروش 
کتاب، مکانی کامال نامناس��ب جهت برگزاری جمعه بازار کتاب 

به شمار می رود.
ماه آورپور با اشاره به عوارض بدی حضور در یک فضای نامناسب 
برای شهروندان و فروشندگان کتاب، یادآور شد: با توجه به اینکه 
جمعه هرهفت��ه تعداد قابل توجهی از ش��هروندان ب��ه پارکینگ 
طالقانی مراجعه می کنند و جمعه بازار کتاب، با اس��تقبال خوبی 
مواجه است، ضروری است، هرچه زودتر مکان مناسبی برای آن 

در نظر گرفته شود.
مدیر امور کتابخانه ها و س��الن های مطالعه ش��هرداری اصفهان 
گفت: در صورت تامین مکان مناس��ب، در جه��ت تغییر محل و 

مناسب سازی شرایط جمعه بازار کتاب، اقدام خواهیم کرد.
اما جمعه بازار کتاب جمعه ها از س��اعت ۸ ت��ا ۱۳  بعدازظهر در    

 پارکینگ طالقانی دایر است.

برگزاری نمایشگاه قرآن در ماه نزول این کتاب آسمانی 
سبب اس��تقبال بس��یار مردم اصفهان از این نمایشگاه 
ش��ده و فضای معنوی آن به گونه ای در این روزها رقم 
خورده که گویی واژه های الهی در چنین حجمی جاری 

شده اند.
توجه به نسل جوان

به گزارش مهر، مسئول غرفه مرکز تحقیقات رایانه ای 
حوزه علمیه اصفهان در یازدهمین نمایش��گاه قرآن و 
عترت اصفهان گفت: به دلیل فعالیت های رایانه ای این 
مرکز، مخاطبانمان بیشتر، قشر جوان هستند که بیش 
از کتاب به استفاده از نرم افزارها عالقه مند هستند. به 
همین دلیل هر س��ال به جز این نمایشگاه در نمایشگاه 

کتاب استانی نیز حضور داریم.
وی با اش��اره به اینکه میزان اس��تقبال از نمایشگاه در 
روزهای اخیر بهتر ش��ده اس��ت، اف��زود: در این مرکز 
ب��ه تولی��د ن��رم افزاره��ای عل��وم اس��المی و قرآنی، 
 نه��ج البالغ��ه، صحیف��ه س��جادیه و تفس��یر آنه��ا

 می پردازیم.
وی افزود:90 درصد فعالیتمان، جمع آوری کتاب های 
قبلی در این حوزه است که دانش نامه اهل بیت، کتاب 
رستاخیز شامل ۱05 تابلوی نقاش��ی برگرفته از آیات 

قرآن و روایات اهل بیت درباره معاد از این جمله است.
وی ادامه داد: مخاطب برخی ن��رم افزارهای تحقیقاتی 

از جمل��ه »کتابخانه ائم��ه معصومین«ش��امل زندگی 
۱4 معصوم، 9 نرم اف��زار و 4200 جلد کت��اب و مقاله 
در این زمینه و ن��رم افزارهای »نق��د وهابیت« و »نقد 
بهاییت«، محققان علوم اس��المی هستند و برای عموم 
مردم نیز آثاری چ��ون »فیض تمام«، که ش��امل متن 
عربی و ترجمه فارس��ی گویای قرآن کریم، نهج البالغه 
و صحیفه سجادیه اس��ت، به عنوان پرفروش ترین نرم 
 افزارمان، منتش��ر می کنی��م.وی بیان داش��ت: دانش

 نامه ها که ترکیب��ی از آثار کتابخان��ه ای، متنی و آثار 
صوتی یا انیمیشنی هستند، از دیگر آثار ویژه مخاطب 
عام بوده که از آن جمله می توان به دانش نامه »شاخه 
طوبی« شامل ۱49 انیمیش��ن کوتاه براساس داستان 
های زندگی حضرت زهرا و »محراب«، دانش نامه جامع 

نماز اشاره کرد.
تجدید نظر در ساعات کاری نمایشگاه 

مسئول انتش��ارات س��وره مهر نمایندگی اصفهان نیز 
درب��اره کتاب های این انتش��ارات در نمایش��گاه قرآن 
گفت: کتاب های انتش��ارات س��وره مه��ر اصفهان در 
حوزه قرآن، ائمه، دفاع مقدس و والیت اس��ت و کتاب 
های تازه تر با عناوین »من زنده ام« درباره مقام معظم 
رهبری، »عباس دس��ت طال«، مجموعه ۸50 حکایت 
از زندگ��ی پیامبر اعظم ب��ه صورت موضوع��ی، »پای 
درس امام ص��ادق«، نگاهی موحدانه به ش��گفتی های 

آفرینش و کتاب »قصه های دلنش��ین داس��تان های 
موضوعی قرآن«هس��تند.مهدی آقایاری بیان داشت: 
اکنون اذان مغرب ساعت ۸:۳0 اس��ت و مردم در طول 
روز به علت گرمای هوا از نمایش��گاه بازدید نمی کنند 
و پس از اذان مغرب نیز مش��غول افطار و س��ریال های 
تلویزیون می شوند، در نتیجه بیشترین زمان مراجعه، 
ساعات نزدیک به ظهر اس��ت که نمایشگاه قرآن در آن 
زمان تعطیل می شود.وی به پیشنهاد خود در رابطه با 
نمایشگاه، مبنی بر اینکه نمایشگاه قرآن اصفهان مانند 
نمایشگاه تهران از ساعت 9 شب تا سحر برگزار شود تا 
مردم بتوانند از فضای قرآنی آن استفاده کنند، ادامه داد: 
موقعیت مکانی نمایشگاه اصفهان مناسب نیست، زیرا 
 نمایشگاه قرآن شهرهای مختلف به طور معمول در کنار 
پارک های پررفت و آمد برگزار می شود تا مردم پس از 

افطار در پارک از آن بازدید کنند.
وی با بیان این که میزان اس��تقبال از نمایشگاه نسبت 
به سال های گذشته کمتر ش��ده، عنوان داشت: وجود 
کتاب قرآنی در نمایش��گاه قرآن، مخاطبان خاص خود 
را دارد، ولی متاس��فانه گاه تعداد کتاب های نمایشگاه 
کاهش پیدا کرده و نمایش��گاه به محل��ی برای نمایش 
تابلوهای هنری تبدیل می شود. وی با اشاره به اینکه در 
گذشته ناشران اصفهانی بیشتری در نمایشگاه شرکت 
می کردند، اما اکنون میزان استقبال آنها کم شده است، 
اذعان داش��ت: اگر محتوای تحقیقی قرآنی نمایش��گاه 
بیشتر باشد، مطلوب تر است زیرا در این صورت ناشران 
 قدرتمند اصفهانی نیز نسبت به آن انگیزه بیشتری پیدا 

می کنند.
تجلی قرآن در هنرهای سنتی

مس��ئول غرفه هنرکده زیبا چوب اصفهان در نمایشگاه 
قرآن نیز گفت: هنر معرق و مشبک روی چوب از جمله 
آثاری است که در نمایش��گاه ارائه داده ایم، الزم به ذکر 
است که این هنر دارای س��ابقه دیرینه بوده و در دوران 

سلجوقی رواج بسیار زیادی داشته است.
فخر الس��ادات هاش��می ادام��ه داد: اس��تفاده از آیات 
ق��رآن در این هن��ر به هنرمن��د آرامش بیش��تری می 
 دهد، زیرا کار با چ��وب، خود، فعالیت آرامش بخش��ی

 است.
وی بیان داش��ت: میزان اس��تقبال از آثار معرق چوب 
قرآنی نس��بت به آثار دیگر هنر معرق بیشتر است.وی 
در این خص��وص افزود: افراد زیادی ب��ه یاد گرفتن این 
هنر یا خری��داری آثار هن��ری آن عالقه مند هس��تند. 
استقبال از نمایشگاه نیز زیاد بوده و متقاضیان بسیاری 
برای یادگیری در راس��تای حفظ و نگه��داری این هنر 

داشته ایم.

استقبالگستردهاصفهانیهاازنمایشگاهقرآن

با اجرا و تهیه کنندگی سیدعلی ضیاء

»نبش جنت آباد« ویژه برنامه عید فطر شبکه 3 شد
از سوی حوزه هنری برگزار می شود

برگزاری نشست تخصصی نگارگری و تذهیب

خانه تجس��می حوزه هنری اس��تان اصفهان مراس��م 
اختتامیه نمایشگاه آرایه های کهن را همراه با نشست 
تخصصی نگارگ��ری و تذهیب با عن��وان کارگاه تجزیه 
و تحلی��ل صفحه آرایی ق��رآن در دوره ه��ای مختلف 
تاریخی س��لجوقی، تیموری، صفوی، قاج��ار تا معاصر 

برگزار می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور اس��تاد 
طاهر نبی زاده، از اس��اتید مرک��ز آفرینش های هنری 
آستان قدس رضوی در ساعت 9 صبح الی ۱۳ بعدازظهر 
روز چهارشنبه اول مردادماه در خانه هنرمندان اصفهان 

برگزار خواهد شد.
نمایشگاه آرایه های کهن )آثار تذهیب و گل و مرغ( با 
همکاری مرکز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 

در گالری نقش خانه به مدت دو هفته دایر بود و در روز 
چهارشنبه اختتامیه آن در دو بخش تئوری و عملی و به 

صورت کارگاهی برگزار می شود
 در این نشست استاد نبی زاده به بررسی صفحه آرایی 
قرآن در دوره های تاریخی سلجوقی، تیموری، صفوی 

و قاجار و معاصر خواهند پرداخت.
همچنین محسن س��لیمانی، مدیر خانه خط گفت: با 
توجه به اتم��ام داوری های این همای��ش و همچنین 
انتخاب نفرات برتر توسط هیأت داوران که شامل استاد 
عباسی، اس��تادپوروقار، استادگلشنی و استاد شفیعی، 

بودند، مراسم اختتامیه این همایش برگزار شد.
وی تأکید کرد: در این مراسم سید عظیم فاطمی معاون 
فرهنگی ح��وزه هنری اس��تان اصفهان به س��خنرانی 
پرداخت و از برگ��زاری همایش و کارگاه نقاش��ی خط 

اسماء الحسنی در آینده ای نزدیک خبرداد.
سلیمانی خاطرنشان کرد: نفرات برتر این همایش   به 
ترتیب ش��راره خدایار، ابوالفضل آقایی، احمدعزیزپور، 
اعظم باس��ره، احم��د داوری، حمیدرضا قوم��ی نژاد، 
افس��انه رس��تمی، زه��را فاض��ل بودندو س��ید احمد 
مهدوی ، اعظم آقابابایی، ندامحس��نی ، فروغ دوستی، 
 مرضیه حاج��ی آقامعمار ب��ه عنوان نف��رات تقدیری 

معرفی شدند.

شبکه ۳ س��یما با ویژه برنامه »نبش جنت آباد« با اجرا 
و تهیه کنندگی س��یدعلی ضیاء به استقبال عید سعید 
فطر می رود.این برنامه تلویزیونی از دوشنبه 6 مرداد تا 
پنجشنبه 9 مردادماه هر شب به صورت زنده از شبکه ۳ 

سیما پخش خواهد شد.
در این خصوص الزم به ذکر اس��ت که  علی ضیاء تهیه 

کننده و مجری آن خواهد بود. 
چهره های مختلف هنری، ورزشی و اجتماعی با حضور 
در »نبش جنت آب��اد« به گپ و گفت ب��ا مجری برنامه 

خواهند پرداخت.
ضیاء آخرین بار در س��ال های 9۱ و 92 اج��رای برنامه 
صبحگاهی »ویتامین ۳« را برعهده داشت که با استقبال 

روبه رو و برنامه ای پربیننده شد.

 برنامه »سه ستاره« که در روزهای منتهی به آغاز سال نو 
و سال تحویل از شبکه ۳ روی آنتن رفت نیز برنامه های 
شبکه ۳ را به مناس��بت 20 س��الگی آن به نظرسنجی 

گذاشت.
به عالوه  »ویتامین ۳« در کنار »ماه عس��ل« و »سمت 
خدا« عنوان بهترین برنامه را طبق رأی مردم از آن خود 
کرد. سیدعلی ضیاء نیز به عنوان یکی از بهترین مجریان 

سال های فعالیت شبکه سه انتخاب شد.
یک نکته جالب درباره »ماه عسل« امسال نیز تکرار دو 

مهمان از برنامه های ضیاء در آن است.
  به نحوی که محمد داوری خلج فرد به عنوان معتادی که 

همراه خانواده اش به برنامه آمده بود.
خلیل عقاب نیز  که سیرک دارد پیش از این در »ویتامین 
۳« نیز حاضر شده و حرف های تکراری روی آنتن زنده 

شبکه سه در ویژه برنامه افطارش ارائه کردند.
 »ماه عسل« همچنین سال گذش��ته میرقنبرحیدری 
شیش��وانی مس��ن ترین داوطل��ب کنکور را ب��ه عنوان 
 یکی از مهمانان خود داش��ت که او ه��م چندی قبل در 
»ویتامین ۳« حاضر شده بود.ضیاء با این برنامه نخستین 
تجربه تهیه کنندگی خود را پش��ت س��ر می گذارد و به 
جمع مجریانی می پیون��دد که برنامه هایش��ان را خود 

تهیه می کند.

جنابآقایبهمنزینالدین جنابآقایبهمنزینالدین

حسناشفاق
مدیرچاپرنگینکمان روابطعمومیشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایرانمنطقهاصفهان

ضایع�ه تاس�ف ب�ار فق�دان گرام�ی مادرت�ان را تس�لیت 
گفت�ه و ب�رای آن مرحوم�ه رحم�ت خداون�د و ب�رای 
 جنابعال�ی و خان�دان محت�رم صب�ر و ش�کیبایی مس�ألت

 می نمایم.

با نهایت تاس�ف و تال�م مصیب�ت وارده را تس�لیت عرض 
نم�وده ؛ از درگاه احدی�ت ، ب�رای بازمان�دگان صب�ر 
 جزی�ل و ب�رای  آن مرحومه آم�رزش و مغفرت مس�ألت 

می نمایم .

هوالباقی اناهللواناالیهراجعون

 شهرام شکوهی در بستر
 بیماری افتاد

این خواننده پاپ در صفحه ش��خصی خود در این باره نوشته 
است: »باالخره بعد از چند روز تحمل درد شدید ناچار شدم که 

مجددا به بیمارستان و عمل آنژیوگرافی تن بدهم...
برایم دعا کنید که مش��کل قلبم با آنژیو یا نهایتا آنژیوپالستی 

حل بشه و کار باال نگیره.
شهرام شکوهی خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار اهل ایرانی 
است ، هنرمندی که خود را اصالتا شیرازی می داند، موسیقی 
را از س��ال ۱۳۷۱ ب��ا کالس آواز ایرانی ش��روع کرد. س��بک 
خوانندگی شهرام شکوهی موس��یقی سنتی ایرانی است. وی 
که معتقد است به اندازه کافی این صداها شنیده شده، بنابراین 
سعی کرد نوع استفاده از آن را تغییر داده و با موسیقی بر پایه 

گیتار اسپانیش تلفیق کند.
اما ورود وی به عرصه موس��یقی حرفه ای در س��ال ۱۳۸5 و با 

آهنگ »مدارا« اتفاق افتاد.

فراخوان » ما می توانیم «
دبیرخانه جش��نواره ه��ای حوزه هن��ری با اع��الم فراخوان 
هشتمین جشنواره عکس ما می توانیم، سامانه ثبت نام برای 

عالقه مندان را فعال کرد.
فراخوان هشتمین جش��نواره عکس » ما می توانیم « بر روی 
پایگاه اینترنتی این مرکز به نش��انی www.artfest.ir قرار 
گرفت و سامانه ثبت نام هنرمندان عکاس برای حضور در این 

رقابت هنری فعال شد.
بر این اس��اس، هنرمندان عکاس سراس��ر کش��ور می توانند 
 تا تاری��خ 20 آذرم��اه ۱۳9۳ نس��بت ب��ه ثبت نام و ارس��ال

 عکس های خود، متناس��ب با موضوعات مندرج در فراخوان 
جشنواره از جمله تالش ها و پیش��رفت های، علمی، هنری، 
ورزشی، صنعت و تکنولوژی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و 

فرهنگی، اقدام کنند.
الزم به ذکر اس��ت که تاریخ برگزاری نمایشگاه آثار منتخب و 
معرفی برگزیدگان نهایی در این فراخوان ۳0 دی ماه ۱۳9۳ و 

آخرین مهلت ارسال آثار 20 آذر ماه ۱۳9۳ اعالم شده است.

 » اصفهان؛ شهر زیبای خدا « 
برگزار می شود

 به همت فرهنگس��رای اهتمام، وابسته به س��ازمان فرهنگی 
تفریح��ی ش��هرداری اصفهان برنام��ه ای تفریحی ب��ا عنوان 
»اصفهان؛ ش��هر زیبای خدا« در روزهای یکش��نبه هر هفته 

برگزار می شود. 
مدیر فرهنگس��رای اهتمام با بیان این خب��ر گفت: این برنامه 
به صورت یک اردوی درون ش��هری بوده که در آن دیدن آثار 
تاریخی، پیاده روی، کوه گش��ت و انج��ام برنامه های متنوع 

تفریحی صورت می گیرد. 
ُدرشمال عنوان کرد: بازدید از خانه مشروطیت، کوه صفه، پیاده 
روی در ناژوان، زیارت گلزار شهدا همزمان با سالروز بازگشت 
آزادگان و... از جمله اردوهای تدارک دیده ش��ده از سوی این 

فرهنگسرا است.
مدیر فرهنگس��رای اهتمام خاطرنش��ان ک��رد: اردوهای در 
نظرگرفته ش��ده به ترتیب در تاریخ ه��ای 5 و ۱2 و ۱9 و 26 
مردادماه با حضور بانوان عالقه مند در مناطق ذکرشده انجام 

می گیرد.
گفتنی اس��ت؛ عالقه مندان جهت ثبت ن��ام حضوری در این 
برنامه می توانند به فرهنگس��رای اهتمام واقع در خیابان امام 
خمینی، روبروی خانه اصفهان، خیابان بعثت مراجعه کرده و 

یا با شماره تلفن ۳۳۳40۱0۱ تماس حاصل فرمایند.

طرح ویژه بلیت نیم بهای تابستانی 
سینما اجرا می شود

 سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش از اجرایی شدن طرح ویژه 
بلیت های نیم بهای تابستانی در دو سانس ابتدایی از عید فطر 
در سینماهای سراسر کش��ور خبر داد.علیرضا فرجی در این 
باره اظهار داشت: پوسترهایی جهت اطالع رسانی از دو نوبته 
شدن س��ینماها آماده شده و به زودی در س��ینماهای کشور 

نصب خواهد شد.
سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران فیلم های »فرشته ها 
با هم می آیند«، کالشینکفگ، آذر، شهدخت، پرویز و دیگران 
و امروز از چهارشنبه ۱ مرداد ماه خبر داد و گفت: البته مبنای 

فروش این فیلم ها از ۸ مرداد است.
در واقع هفته آخر ماه مبارک رمضان در محاسبه فروش فیلم ها 

در نظر گرفته نخواهد شد.



اخبار کوتاهیادداشت

 قرارداد بازیکنان و مربیان 
در لیگ برتر را منتشر کنید

معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان 
در نام��ه ای به رئیس س��ازمان لیگ 
فوتبال خواستار انتشار قرارداد مربیان 
و بازیکنان لیگ برتری و رعایت سقف 

بودجه باشگاه ها شد.
در نامه امیر رضا خادم به مهدی تاج 
آمده است: پیرو جلسه مابین مدیران 
عامل باش��گاه های لیگ برتر با مقام 
عالی وزارت و توافقات صورت گرفته در آن جلسه و همچنین 
تاکید وزیر صنعت، معدن و تج��ارت مبنی بر رعایت و عمل به 
مقررات و مصوبات آیین نامه اجرایی سازمان لیگ، خواهشمند 
است دستور فرمائید نسبت به عملیاتی شدن موارد ذیل اقدام 
مقتضی معمول شود. ۱-درج رقم قرارداد بازیکنان و کادر فنی بر 
روی سایت آن سازمان۲-رعایت سقف هزینه قرارداد بازیکنان و 

کادر فنی تیم لیگ برتر جمعاً تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال
 ۳-رعایت س��قف قرارداد بازیکنان و کادر فن��ی و هزینه های 
باشگاه های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا تا سقف ۱۸۰ میلیارد 

ریال 

 اصفهان میزبان مسابقات
 بازي هاي رایانه اي قهرماني کشور

اولین دوره مسابقات رسمي بازي هاي 
رایانه اي کشور )انتخابي جام جهاني 
فرانس��ه( به میزبانی اصفهان برگزار 

خواهد شد.
رئیس کمیته بازی های الکترونیکی 
هی��ات ورزش های همگانی اس��تان 
اصفهان با اعالم ای��ن خبر گفت: بعد 
از برگ��زاری اولین دوره مس��ابقات 
بازی های الکترونیکی انتخابی تیم استان، درخواست میزبانی 
مسابقات کشوری را به فدراسیون ورزش های همگانی و انجمن 
بازی های الکترونیکی ارس��ال کردیم که آنها نی��ز با توجه به 
امکانات اصفهان و هی��ات ورزش های همگانی اس��تان با این 
درخواس��ت موافقت کردند. محمد مهدی کاظمی ادامه داد: 
اولین دوره مسابقات رسمي بازي هاي رایانه اي کشور )انتخابي 
جام جهاني فرانسه( از تاریخ ۱۷ لغایت ۱۹ شهریورماه به میزباني 
استان اصفهان در مجموعه جام دیجیتال )بزرگترین مجموعه 

بازي هاي رایانه اي کشور ( برگزار می شود. 
به گفته رئیس کمیته بازی های الکترونیکی هیات ورزش های 
همگانی استان اصفهان ۱۷ شهریورماه مراسم افتتاحیه و ۲۰ 
شهریورماه مراسم اختتامیه مسابقات با اعالم نفرات برتر برگزار 

خواهد شد. 

 راه اندازی خانه ورزش 
در روستاهای فالورجان 

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
و ان��دازی  راه  از   فالورج��ان 

 تجهیز خانه های ورزش روستایی در 
این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه 
به نق��ش س��ازنده ورزش درکاهش 
معض��الت اجتماع��ی و همچنی��ن 
پیش��گیری از مصرف مواد مخدر به 
منظور تحقق اصل سوم قانون اساسی 
اقدام به راه اندازی خانه های ورزش جهت دسترس��ی آسان و 
رایگان به ورزش اق��دام نموده ایم ،که این خانه ها بیش��تر در 
روستاهای سطح شهرستان تجهیز می گردند .مهدی مرادی  
گفت: به منظور همگانی شدن هر چه بیش��تر و  جهت جذب 
عموم مردم به ورزش، راه اندازی خانه های ورزش با همکاری 
هیات های ورزشی ، شوراهای شهر و روستا ها و دهیاران انجام 

می شود.

کاراته کاي جوان اصفهاني طالیی شد 
در پیکارهای کاراته بین المللی تایلند 
جوان اصفهانی به نش��ان طال دست 
یافت. به گزارش پای��گاه خبری اداره 
کل ورزش و جوانان اصفهان مسابقات 
بین المللی تایلند که از صبح دیروز ۲۸ 
تیر ماه، تیم نوجوانان پسر در بخش 
کومیت��ه در وزن منهای 6۱کیلوگرم 
توسط میالد افش��انی جوان شایسته 
اصفهانی به مدال طال رسید. مس��ابقات بین المللی کاراته در 
بانکوک از ۲۸ تیرماه سال جاری با حضور ۱۲ کشور آغاز شده و 
از صبح امروز نیز این رقابت ها در رده سنی زیر ۲۱ سال دنبال 
می شود. به گفته دعوائی ها رئیس هیأت کاراته اصفهان در چهار 
ماهه نخست سال ۹۳ کاراته استان اصفهان با رکوردی بی سابقه 
 موفق به کس��ب نه مدال رنگین در مس��ابقات ب��رون مرزی و

 بین المللی شده است .

تجمع اعتراض آمیز هواداران علی 
کریمی علیه باشگاه پرسپولیس

هواداران »علی کریمی« در شبکه های 
اجتماع��ی در مح��ل تمری��ن تی��م 
پرسپولیس تهران توقف کرده و علیه 

این باشگاه موضع گیری کردند.
تمرین پی��ش فص��ل تی��م فوتبال 
پرسپولیس در ورزش��گاه درفشی فر 
آغاز ش��د. ۳۰ دقیقه پس از ش��روع 
تمری��ن، نزدی��ک ب��ه ۲۰ ه��وادار 
»علی کریمی« در ش��بکه های اجتماعی مقابل این ورزشگاه 
 تجمع کردند که ب��ا دخالت ماموران نی��روی انتظامی متفرق

 شدند.
این هواداران همراه خود کاغذهای کوچکی در دست داشتند که 
روی آن نوشته شده بود »جادوگر خداحافظی تو بر دشمنانت 

مبارک باد« و »تو همیشه در قلب ما هستی«.

10
نویدکیا طالیی پوش ماند

در آخرین روز مهلت نقل و انتقالت لیگ برتر، قرارداد محرم نویدکیا در هیأت فوتبال استان 
اصفهان ثبت شد.به نقل از پایگاه اطالع رسانی هیأت فوتبال استان اصفهان، محرم نویدکیا 

بازیکن باشگاه سپاهان اصفهان قرارداد خود را به مدت یک فصل با این تیم تمدید نمود.

جام جهانی ۲۰۱4 به پایان رس��ید 
و پس از آن س��رمربیان و روس��ای 
باش��گاه های مط��رح اروپایی برای 
جذب ستارگان این جام همچنین بازیکنان صاحب سبک 
تیم های مختلف به تکاپو افتادن��د.در این میان چهار تیم 
مدعی چلسی،بارس��لونا،رئال مادرید و منچس��تر یونایتد 

خریدهایی منحصر به فرد داشته اند.
آقای خاص ستاره ها را جمع کرد

از بی��ن تم��ام تی��م ه��ای اروپای��ی چلس��ی در ش��کار 
س��تارگان عملکرد ق��وی تری داش��ته اس��ت. کاس��تا، 
کورتوآ،لوکاکو،فاب��رگاس، پاس��الیچ، داوی��ا و فیلیپ��ه 
لوئیسبازیکنانی هستند که برای فصل جدید لیگ جزیره 
در اختیار مورینیو قرار گرفته اند.به نظر می رسد از میان این 
بازیکنان فیلیپه لوییس بتواند سرمربی چلسی را به خواسته 
هایش نزدیک تر کند. این مدافع برزیل��ي در 4 فصلي که 
براي اتلتیک��و مادرید بازي ک��رد، 4 جام به دس��ت آورد و 
نقش مهمي در قهرماني تیمش در اللیگا و نایب قهرماني 
لیگ قهرمانان داشت؛ هرچند در نهایت در فهرست نهایي 
لوئیس فیلیپه اسکوالري در جام جهاني قرار نگرفت. لوئیس 
پیراهن شماره ۵ چلسي را به تن مي کند و جاي اشلي کول، 
مدافع باتجربه انگلیسي را پر خواهد کرد که بعد از ۸ فصل 

حضور در چلسي، چند روز قبل به رم پیوست.خود لویئس 
نیز از اینکه به جمع ش��اگردان آقای خاص پیوسته بسیار 
خوشحال است و می گوید:» این انتقال رویایي بود که براي 
من به حقیقت تبدیل شد. من اکنون این فرصت را دارم که 
براي چلسي بازي کنم و تجربه بازي در لیگ برتر را به دست 
بیاورم. من خیلي خوش��حالم و مي خواهم در طول فصل 

پیش رو، بهترین بازي هایم را به نمایش بگذارم.«
مثلث مسی،نیمار و سوارز

مسئوالن بارسلونا نیز  امسال بیکار ننشستند و بازیکنانی 
همچون سوآرز، رافینیا ،دیولوفئو،کرکیچ،براوو، راکیتیچ، 
تراش��تگن و  هلیلوویچ را آبی اناری پوش کردند.اما خرید 
سوارز ،بازیکن جنجالی اروگوئه ای می تواند بهترین خرید 
کاتاالن ها باشد.انریکه به محض رسمی شدن مربیگریش 
در بارس��ا از بارتومئو رئیس باشگاه بارس��لونا خواسته بود 
تا هر طور که ش��ده زمین��ه انتقال این مهاج��م جنجالی 
اروگوئه ای را به بارس��ا فراهم کند. کار دشواری که البته با 
 رخ دادن یک سری اتفاقات غیر قابل پیش بینی به سرانجام 

رسید.
این خرید اما به مذاق مربی و اسطوره سابق بارسلونا خوش 
نیامد و این خرید را اش��تباه خواند. یوهان کرویف در این 
خصوص می گوید:» نمی توانم بفهمم که بارسلونا چگونه 

قصد دارد به سبک قدیمی اش بازی کند وقتی به جای کار 
گروهی، تمرکز این تیم روی حرکات مسی، نیمار و لوئیس 
سوارز قرار می گیرد. هر سه این بازیکنان بیش از حد به بازی 
انفرادی روی می  آورند. بارس��لونا با خرید سوارز،  نشان داد 
که تکیه به نبوغ فردی را به کار گروهی فوق العاده ترجیح 

می دهد.«
آقای گل جام جهانی را رئال شکار کرد

اما بزرگترین ش��کار امس��ال را می توان مربوط��ه به رئال 
مادرید دانست. خامس رودریگس این فصل به کهکشانی 
ها می پیوندد تا او پس از توني ک��روس، دومین خرید تیم 
پرس��تاره رئال مادرید باش��د. رودریگس که فصل گذشته 
در تیم موناکوي فرانس��ه عضویت داش��ت،در جام جهاني 
۲۰۱4 موفق ش��د با 6 گل زده ب��ه عنوان آق��اي گل این 
رقابت ها انتخاب ش��ود تا تمام های مطرح اروپایی برای او 
به تکاپو بیفتند.تونی کروس نیز خرید بزرگ و موفقی برای 
رئال مادرید به شمار می آید.او که از بایرن مونیخ به جمع 
کهکشانی ها پیوسته در خصوص حضورش در این تیم می 
گوید:» از پیوستن به رئال مادرید خیلي خوشحالم. به نظرم 
رئال برترین تیم جهان است و یک پله از بایرن باالتر است. 
به همین خاطر باید خوشحال باش��م که به این تیم بزرگ 

پیوستم.«
منچستر با جوان گرانقیمتش در پی کسب جام 
شیاطین سرخ اما ظاهرا امسال هم تیمی های جدید زیادی 
نخواهند داشت و تاکنون حضور لوک شاو و آندرهررا در این 
تیم انگلیسی قطعی شده است. آندرهررا که فصل گذشته 
در تی��م اتلتیک بیلبائو اس��پانیا بازی می ک��رد قراردادی 
چهار ساله و ۳6 میلیون یورویی با باشگاه منچستر یونایتد 
امضا کرده اس��ت. این بازیکن ۲4 اس��پانیایی در خصوص 
پیوس��تنش به منچس��تر یونایتد می گوید:» پیوستن به 
باشگاه منچستر یونایتد رویایی بود که به حقیقت پیوست. 
من بی صبرانه منتظرم نخستین بازی خود را با پیراهن قرمز 
منچستر یونایتد انجام دهم.«لوک ش��او هم یکی از جوان 
ترین بازیکنان لیگ جزیره است که امسال لباس شیاطین 
سرخ  را خواهد پوشید. این بازیکن ۱۸ ساله با قراردادي به 
ارزش ۳۱.۵ میلیون پوند و حقوق هفتگي ۱6۰ هزار پوند 
به منچستر پیوست تا گرانترین بازیکن جوان حال حاضر 
فوتبال دنیا شود.شاو از ۸ س��الگي در ساوتهمپتون حضور 
داشت و از س��ال ۲۰۱۲ که به تیم اصلي راه یافته بود، 6۷ 

بازي رسمي براي این تیم انجام داد.

نگاهی به بازار نقل و انتقاالت قاره سبز

تور سرمربیان اروپایی کدام ستاره ها را صید کرد
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بسکتبالی ها 
7مرداددر لهستان 

  والیبالیست ها بدون 
کواچ بازگشتند

ملی پوشان بسکتبال ایران پس از کسب عنوان قهرمانی پنجمین 
دوره مسابقه های بسکتبال جام آسیا در شهر ووهان چین، ساعت 
۲۲ دوشنبه شب وارد تهران شده و روز ۷ مرداد نیز عازم لهستان 
می ش��وند.اعضای تیم ملی بس��کتبال ایران ، پس از استراحتی 
کوتاه، از روز 4 مرداد ماه تمرینات آماده س��ازی خود را به منظور 
ش��رکت در مسابقات جهانی اس��پانیا بار دیگر از س��ر می گیرند.

تمرینات ملی پوشان بسکتبال تا روز 6 مرداد ماه ادامه می یابد و 
آنان روز ۷ مرداد ماه عازم شهر ورشو پایتخت لهستان می شوند.

اردوی تیم ملی بس��کتبال در لهس��تان یک هفته ب��ه طول می 
انجامد و ملی پوش��ان ایران، یک دیدار تدارکاتی در این کش��ور 
برگزار خواهند کرد.با عملی شدن این برنامه ها و تدارکات تیمی 
آسمان خراش های ایران خود را برای شرکت در مسابقات جهانی 

بسکتبال در اسپانیا آماده می کند.

تیم ملی والیبال ایران پس از قرار گرفتن در رتبه چهارم لیگ جهانی 
والیبال از فلورانس به تهران بازگشت. این در حالی بود که اسلوبودان 
کواچ ، س��رمربی صربس��تانی تیم ملی ایران به تهران نیامد و برای 
استراحت به کشور خودش رفت. نصراهلل سجادی، معاونت ورزش 
حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و کیومرث هاشمی، رییس 
کمیته ملی المپیک به همراه نایب رییس و دبیر فدراسیون والیبال 
از جمله چهره های شاخصی بودند که به استقبال تیم ملی رفتند.

تیم ملی والیبال ایران از هشتم مرداد تمرینات خود را برای شرکت 
در مسابقات قهرمانی جهان که در لهستان برگزار می شود پیگیری 
می کند.سید محمد موسوی مدافع روی تور والیبال ایران نیزاظهار 
کرد: در ورزش چیزی قابل پیش بینی نیس��ت. ما تمام تالشمان را 
می کنیم که بعد از سه، چهار روز تعطیلی با جدیت تمرینات را دنبال 

کنیم و بهترین نتایج را در مسابقات جهانی بگیریم.

دویدن یک اصفهانی در بازی های آسیایی
کمیته ملی المپیک اسامی ملی پوشان دو و میدانی 
اعزامی به بازی های آسیایی را اعالم کرد.رضا قاسمی 
دونده اصفهانی نیز در دوهای ۱۰۰، ۲۰۰، 4 در ۱۰۰ 
متر و 4 در 4۰۰ متر این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

ورون گزینه نخست مربیگری آرژانتین
قرارداد آلخاندرو سابه یا، سرمربی آرژانتین با این تیم به پایان 
رسیده  و فدراسیون فوتبال آرژانتین از خوآن سباستین ورون 
ملی پوش اسبق آرژانتین به عنوان گزینه نخست خود برای 

جانشینی سابه یا نام برد.

اورا یوونتوسی شد
پاتریس اورا هافبک فرانسوی که سال ها در تیم منچستریونایتد بازی کرد 
تصمیم گرفت تا با امضای قراردادی دو ساله به عضویت باشگاه یوونتوس 
ایتالیا دربیاید.او را  در طول دوران حضور خود در منچستر موفق شد ۳۷۹ 

بازی برای این تیم انجام دهد و ۱۰ گل نیز به ثمر برساند. 

کفاشیان: برای آینده دو هدف بزرگ داریم

برای استفاده از کی روش ریسک نکردیم
رئیس فدراس��یون فوتبال با تاکید بر اینک��ه برای همکاری 
با کی روش ریس��ک نکردیم گف��ت: تیم ملی ای��ران برای 
 آینده دو ه��دف ب��زرگ دارد که یک��ی موفقی��ت در جام 
ملت های آسیا و دیگری صعود به جام جهانی بعدی و عبور از 
مرحله اول است.علی کفاشیان که به همراه تیم ملی فوتبال 
ایران در جام جهانی برزیل حضور داشت حاال پس از حضور 
در این رویداد بزرگ در تدارک آماده س��ازی تیم ملی برای 
حضور در جام ملت های آسیاست. او به دنبال این است که 
بتواند با کارلوس کی روش عنوان قهرمانی قاره کهن را برای 
فوتبال ایران به ارمغان بی��اورد اما هنوز وضعیت قطعی کی 
روش مشخص نیست. رئیس فدراسیون فوتبال به سواالت 

مطرح شده پاسخ داد:
گفته می ش�ود تمدید ق�رارداد ک�ی روش به خاطر 
فشارهایی بوده که به شما از ناحیه های مختلف وارد 

شده است؟
- در هر صورت مربی که ما برای تیم  ملی  انتخاب می کنیم 
باید سرمربی باش��د که هم برخورِد خوبی  داشته باشد و هم 
عملکردش قابل دفاع باشد. ایشان در سه سال گذشته خوب 
بوده اند و با توجه به کارنامه موفقی که داشته اند، فدراسیون 
فوتبال به دنبال تمدید قراردادش خواهد بود.ضمن اینکه کی 
روش از فوتبال ایران و شرایط لیگ برتر و بازیکنان شناخت 
خوبی دارد و چالش های فوتبال کش��ورمان را هم به خوبی 
می داند. به همین خاطر ما تمایل داشتیم که قرارداد ایشان 

را تمدید کنیم و اینطور نبوده که کس��ی بخواهد فشاری به 
ما وارد کند.

 با توجه به مبلغی که س�االنه به کی روش می دهید، 
اگر در جام ملت های آس�یا موفق نباشد بازهم با وی 
ادامه می دهید و مبلغ قرارداد ساالنه اش را پرداخت 

خواهید کرد؟
 بله، همین طور خواهد بود. هدف ما ابتدا قهرمانی در آس��یا 

و س��پس صعود به جام جهانی بعد است. ضمن اینکه هدف 
گذاری ما این اس��ت که بتوانیم در مرحل��ه بعد جام جهانی 
هم حضور داش��ته باش��یم. اگر عکس این اتف��اق افتاد و به 
جام جهانی نرسیدیم ش��اید تصمیم دیگری گرفته شود.* 
دستاورد مدیریتي ش�ما از برزیل برای فوتبال ایران 

چه بوده است ؟
- در جام جهانی همه ش��اهد بودند که شور اشتیاق خاصی 

در کشور برزیل و کش��ورهای راه یافته ایجاد شده بود و این 
رو حتی در چهره رئیس جمهور کش��ورها و مس��ئوالن هم 
 دیده می ش��د.بنده دو دوره جام جهانی متف��اوت را تجربه

 کرده ام. 
وقتی در دوره قبل نتوانس��تیم به جام جهانی برسیم تبعات 
منفی آن را هم دیدیم و االن وقتی که به جام جهانی رفتیم 
و عملکرد خوبی داشتیم نظرها مس��اعد شده و دیگر کسی 
جرات نمي کند از تیم ملی انتقاد کند.این رویداد بزرگ را باید 
مسئوالن درک کنند. واقعیت این است که از نظر اجتماعی و 
سیاسی نظرها در رابطه با ایران عوض شده است. برای مثال 
بازی ایران - آرژانتین حدود یک میلیارد بیننده داش��ته که 
شاید ۷۰ درصد از آنها اصال ایران را نمي شناختند اما بعد از 
بازی نظرشان مثبت بود. این خودش دستاورد بزرگی است. 
پس ارزش این را دارد که مس��ئوالن نگاه ویژه ای به فوتبال 

داشته باشند.
 فدراسیون شما به بخش های پایه هم توجه ویژه ای 

داشته است؟
- الزمه پیش��رفت فوتب��ال توجه به این بخش هاس��ت. در 
قسمت های پایه هم سرمایه گذاری های سنگین و وسیعی 
انجام داده ایم که در آینده حاص��ل آن را در فوتبال ملی در 
سطح جهانی خواهید دید و در فوتسال هم هدف ما این است 
که جزو چهار تیم اول دنیا باشیم و در فوتبال ساحلی هم در 

جهان اول باشیم.

 یک استرالیایی روی سوارز
 را سفید کرد

اس��ترالیایی ها برای یکی از بازیکنان ش��اغل در لیگ 
راگبی این کش��ور که به ج��ان یک��ی از بازیکنان تیم 
حریف س��وء قصد کرد جریمه تأمل برانگیزی در نظر 

گرفتند.
در روزهای گذشته اتفاقی در استرالیا رخ داد که نگاه 
اهال��ی دنیای ورزش را به این کش��ور خی��ره کرد. در 
جریان یکی از بازی های لیگ راگبی این کشور، میان ۲ 
تیم نورث ملبورن کانگروز و هاوتورن هاوکس، برایان 
لیک، بازیکن تیم کانگروز پس از برخورد با درو پتری 
بازیکن تیم حری��ف، برخوردی ک��ه در ورزش راگبی 
عادی تلقی می شود به شدت با وی درگیر شد به طوری 
که روی سینه او نشست و ۲ دست خود را دور گلوی او 

فشرد و  اقدام به خفه کردن وی کرد.
تالش برایان لیک ب��رای خفه ک��ردن بازیکن حریف 
به ق��در مصرانه ب��ود که حت��ی زمانی ک��ه گروهی از 
بازیکنان ۲ تیم اقدام به ج��دا کردن دو بازیکن درگیر 
کردند، او دس��ت بردار نبود و همچنان دس��تان خود 
را دور گل��وی پتری نگ��ه داش��ت.با انتش��ار تصاویر 
این صحن��ه تکان دهن��ده که بازتاب گس��ترده ای در 
رسانه های جهان داشت انتظار می رفت که مسئوالن 
لیگ راگبی اس��ترالیا جریمه س��نگینی برای برایان 
لیک در نظ��ر بگیرند حداق��ل این جریم��ه چند ماه 
محرومیت از حضور در میادین باشد اما آنها در کمال 
 ناباوری بازیکن تیم گانکروز را تنها 4 جلس��ه محروم 
کرده اند.محرومیت 4 جلسه ای که استرالیایی ها برای 
بازیکن سوء قصد کننده به جان بازیکن حریف در نظر 
گرفته اند، کمتر از یک ماه پ��س از محرومیت 4 ماهه 

فیفا برای لوئیس سوارز، مهاجم تیم ملی اروگوئه بود.
این بازیکن به خاطر گاز گرفتن شانه جورجو کیه لینی، 
مدافع تیم ملی ایتالیا در ج��ام جهانی ۲۰۱4 صورت 

گرفته است.
 مجازاتی که با وجود اعتراض بس��یار از اهالی فوتبال 
نسبت به سنگین بودن آن،  همچنان پابرجا مانده است.

محسن 
سعیدی فر
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یادداشت

 35 نقطه برای برگزاری راهپیمایی 
روز قدس در نظر گرفته شده است

رئیس شللورای هماهنگللی تبلیغات اسللامی چهارمحال و 
بختیاری گفت: 35 نقطلله در چهارمحللال و بختیاری برای 

برگزاری راهپیمایی روز قدس در نظر گرفته شده است.
علی گرجی در جلسه سللتاد انتفاضه و قدس اسللتان اظهار 
داشت: سال گذشته راهپیمایی روز قدس در این استان و دیگر 
استان های کشللور بسیار چشللمگیر بود و امید است در سال 
جاری نیز حضور مردم در این روز دو چندان شود.وی تصریح 
کرد: اطاع رسانی به روحانیت برای قرار گرفتن در کنار عامه 
مردم در راهپیمایی و مراسم مرکز استان و شهرستان هاو اعام 
آمادگی اسللاتید حوزه و مبلغان برای سخنرانی در شهرهای 
مختلف سراسر استان و همکاری با ستاد استان با مسئولیت 

ستاد اقامه نماز از اقدامات انجام شده است.

مصرف سرانه لبنیات دراستان 
مطلوب است

یکی از کارشناسان ارشللد بهداشت محیط معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شللهرکرد گفت: مصرف سرانه لبنیات 
در چهارمحال و بختیاری مطلوب اسللت.محمد بنائی اظهار 
کرد: استفاده از مواد لبنی در سفره های مردم در ماه رمضان 
بسیار مهم است و نیاز بدن انسان را برای مدت بیشتری تأمین 
می کند.وی افزود: شیر به عنوان منبع کلسیم یکی از مهم ترین 
ترکیبات معدنی مغذی اسللت و باید از طریللق غذا وارد بدن 
انسان شود و کلسیم نقش اساسی در استحکام استخوان ها و 
سامت دندان ها دارد. بنائی بیان داشت: شیر و لبنیات حاوی 
بسیاری از مواد به خصوص مواد معدنی و ویتامین ها است که 
از جمله آن ها کلسیم، پتاسیم، منیزیم، فسفر، سدیم و مقدار 
کمی آهن است. یکی از کارشناسللان ارشد بهداشت محیط 
معاونت بهداشللتی دانشللگاه علوم پزشکی شللهرکرد گفت: 
گرچه ما می توانیم پروتئین، کربوهیدرات و چربی شللیر را از 
موادی همچون تخم مرغ، برنج، نان، ماکارونی و سیب زمینی 
دریافت کنیم، اما اماح و ویتامین های شیر، به ویژه کلسیم را 
نمی توانیم به این مقدار از خوراکی های دیگر به دست آوریم.

بارندگی در استان 15 درصد کاهش 
داشته است

مدیر کل محیط زیست چهار محال و بختیاری گفت: بارندگی 
در چهار محال و بختیاری 15 درصد کاهش داشته است.

سعید یوسللف پور در نشسللت مطبوعاتی اظهار داشت: این 
استان رتبه 12 کشللور در خشکسللالی را به خود اختصاص 
داده اسللت و علت آن کاهش بارندگی در اسللتان بوده است.

 وی با اشاره به اینکه وضعیت شللرایط اقلیمی در بیابان زایی 
تأثیر گذار است، تصریح کرد: هرچه زمان می گذرد تغییرات 

اقلیمی موجب بیابان زایی نیز می شود. 

واگذاری مجوز بهره برداری از 
آب سازه های آبخیزداری 

معللاون آبخیللزداری منابللع طبیعللی چهارمحال و 
بختیاری گفللت: با توجه بلله تکمیل بللودن ظرفیت 
آبگیری بسللیاری از سللدهای چهارمحال و بختیاری 
در طول سللال، پیشللنهاد می شللود با بهره برداری از 
آب این سللدها بتوان اسللتفاده بهینه ای از این منابع 
آبی کرد .حسللین بهرامی اظهار کللرد: چهارمحال و 
بختیاری با میانگین بارش 630 میلی متر در سال در 
مقایسه با بسللیاری از مناطق کشور از وضعیت بارش 
نسبتاً مطلوبی برخوردار است.وی با بیان اینکه تمرکز 
بارش در ماه های سرد سال و توزیع نامناسب بارش از 
ویژگی های عمده بارش در این اسللتان است، افزود: 
این دو ویژگی سبب شللده برخاف بارش مناسب در 
چهارمحال و بختیاری، در فصول رشد گیاهان کمبود 
منابع آبی در این اسللتان وجود داشللته باشد.معاون 
آبخیزداری منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت: 
توپوگرافی شدید چهارمحال و بختیاری سبب تبدیل 
بارش ها به رواناب و جاری شدن آن به سمت دره ها و 
رودخانه ها شللده و در نتیجه مانع از ذخیره شدن این 
آب در ماه های سرد سللال در نقاط باالدست می شود.

بهرامی تصریح کرد: براسللاس مطالعللات آبخیزداری 
انجام شده و درخواست های متعدد مردمی در بسیاری 
از نقاط استان می توان با احداث سازه های آبخیزداری 
کوچک و کم هزینه مانند سدهای خاکی کوتاه، رواناب 
حاصل از بارندگی را به میزان زیادی در فصول بارش 
جمع آوری و در هنگام نیاز در فصول خشللک سال به 

کار برد.
وی با اشللاره به اینکه برخاف درخواست های مردم، 
شللرکت آب منطقه ای اسللتان مجوز بهره برداری از 
آب حاصل از فعالیت های آبخیزداری را به کشاورزان 
و متقاضیان واگللذار نمی کند، افزود: اسللتفاده از آب 
اسللتحصال شللده در اثر فعالیت های آبخیللزداری با 
مشارکت مردم در اسللتان یکی از راهکارهای مناسب 
برای مقابله با خشکسالی و کم آبی محسوب می شود.

معللاون آبخیللزداری منابللع طبیعللی چهارمحال و 
بختیاری با تأکید بر اینکه ظرفیت آبگیری بسللیاری 
از سللدهای اسللتان ماننللد سللد نعللل اشللکنان در 
کوهرنگ و سللد دوراهللان در بروجن در طول سللال 
تکمیل اسللت، افزود: مجللوز بهره بللرداری از آب این 
این سللدها واگذار نمی شللود و پیشللنهاد می شود با 
 بهره برداری از آب این سدها از آن ها استفاده بهینه به 

عمل آید.

اخبار کوتاه یادداشت دوقاچاقچی کاال در چهارمحال وبختیاری نقره داغ شدند
 پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان بروجن از یک دستگاه کامیون 10 چرخ 
مقادیر زیادی بادام زمینی قاچاق کشف کرد که پرونده ای به اتهام حمل کاالی قاچاق در 

این زمینه تشکیل وبه شعبه اول بدوی تخصصی شهرستان بروجن ارجاع شد.
11

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه راهکارهای 
از بین بردن بی سللوادی دچار روزمرگی و انفعال شللده 
است، گفت: تنها راه ریشه کن کردن معضل بی سوادی 
در تخصیص بودجه و اعتبار نیست بلکه رفع این معضل 
نیازمند یک روحیه جهادی است.قاسللم سلللیمانی در 
جلسه شورای آموزش و پرورش استان با بیان اینکه بعد 
از گذشت 35  سال از شللکل گیری انقاب، 7/8 درصد 
از مردم استان بی سللواد هسللتند، این آمار بی سوادی 
را یللک فاجعه بزرگ برای اسللتان دانسللت. وی افزود: 
طبق آمار سرشللماری در سللال 90، تعداد 557 هزار و 
71۴ نفر از جمعیت چهارمحللال و بختیاری برابر 91.8 
درصد باسواد و ۴7 هزار و 129 نفر نیز بی سواد هستند.

سلیمانی با اشاره به تاکیدات ویژه و مستمر رهبر انقاب 
مبنی بر ریشه کن کردن بی سوادی در کشور، تحقق این 
مهم را در گرو حرکت و عزم جهادی مدیران و مسئوالن 
دانست و گفت: معضل بی سللوادی در کشور و استان نه 
با اباغ دسللتورالعمل و سللیر روال و اتومایسون اداری 
بلکه با یک حرکت انقابی و مدیریت جهادی ریشه کن 
خواهد شللد.تخصیص اعتبار تنها راهللکار حل معضل 
بیسوادی نیسللت .وی با بیان اینکه متاسفانه بعضی ها  
تنها راه ریشلله کن کردن معضل بی سوادی را تخصیص 
بودجه و اعتبار مناسللب در این زمینه می دانند تصریح 
کرد: از بین بردن بی سللوادی در جامعه قبل از آنکه نیاز 
به پول و دستورالعمل داشته باشد، نیازمند یک روحیه 

جهادی و حرکت قوی است.سلیمانی با طرح این سوال ها 
 که تاکنون چلله میزان اعتبللار برای ریشلله کن کردن

 بی سوادی تخصیص داده شده است؟ آیا تنها راه عاج 
این مشللکل در نبود پول اسللت؟ تاکید کرد: باسوادی 
روحیه جهللادی و حرکتی انقابللی می خواهد؛ اگر این 
معیارها و شللاخصه های اصلی در بدنه سیستم ادارای 
و متولیان امر وجود نداشللته باشللد به یقیین هیچ گاه 
این معضل برطرف نخواهد شد.از ظرفیت کمیته امداد 
و بهزیستی در رفع بی سللوادی به نحو مطلوب استفاده 

نشده است .
وی با بیان اینکه متاسفانه از ظرفیت و پتانسیل کمیته 
امداد و بهزیسللتی در حل این معضل به شکل مطلوب 
استفاده نشده است تصریح کرد: بخش اعظمی از جامعه 

بی سواد ما تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند 
که می طلبد متولیان با یک مدیریللت جهادی و برنامه 
ریزی دقیق دسللتگاه های مربوط را بر تعلیم و آموزش 

دهی به افراد بی سواد موظف کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه راهکارهای 
از بین بردن بی سواد ی در کشور و استان دچار روزمرگی 
و انفعال شللده اسللت، بر لزوم برنامه ریزی و مدیریتی 
جهادگرانه، عالمانه، مدبرانه، منطقی و به دور از هر گونه 
نگاه صرف مادی گرایانه در ارتباط با این مسللئله مهم 
تاکید کرد.وی نامگذاری امسال از سوی رهبر انقاب با 
عنوان »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی« 
و مسئله اقتصادی مقاومتی را یادآور شد و گفت: حاکم 
شدن مدیریت جهادی و روحیه انقابی در بدنه سیستم 
اداری و مدیریتی کشور نقش بسزایی در ریشه کن کردن 
بی سوادی و حرکت به سمت رشد و تعالی خواهد اشت.

سلللیمانی با تاکید بر اینکه باید از شعاری عمل کردن 
در ایللن گونه مسللائل به شللکل جللدی پرهیللز کرد، 
دستاوردهای این جلسللات در اصاح و بهبود وضعیت 
موجود را بسیار ضروری دانست و گفت: اگر در این گونه 
جلسات بسیار مهم صرف چند مصوبه و پیشنهاد اکتفا 
شود به طور قطع هیچ پیشرفت و نتیجه ای در کار حاصل 

نخواهد شد.
دل خوش بودن به دسللتگاه های اجرایی و اعتبار ناچیز 

بی سوادی را ریشه کن نخواهد کرد.

معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد گفت: شورای گسترش 
آموزش عالی کشور با افزایش 12 رشته دکتری تخصصی 
به رشللته های پردیس دانشللگاهی دانشللگاه شهرکرد، 
موافقت کرده اسللت. غامرضا عرب اظهللار کرد: بر این 
اساس تعداد رشته گرایش های پردیس دانشگاهی این 
دانشللگاه در مقطع دکتری تخصصی به 15 عنوان و در 

مقطع کارشناسی ارشد به 12 عنوان رسید.
 معاون آموزشللی دانشللگاه شللهرکرد گفت: رشته های 
خاک شناسللی گرایش پیدایللش و رده بنللدی خاک، 
مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی مکانیک گرایش 

طراحی کاربللردی، فیزیولوژی ورزشللی، زبان و ادبیات 
فارسللی گرایش های ادبیات عرفانللی و ادبیات معاصر، 
بهداشت مواد غذایی، بیماری های داخلی دام های بزرگ، 
ریاضی کاربللردی گرایش تحقیق در عملیات، شللیمی 
تجزیه، فیزیک حالت جامد و بیوشیمی، به 3 رشته علوم 
دامی گرایش تغذیه دام، علوم و مهندسللی آب گرایش 
آبیاری و زهکشی و ریاضی محض گرایش جبر در مقطع 

دکتری تخصصی پردیس دانشگاه شهرکرد اضافه شد.
عرب افزود: متقاضیان پذیرش در پردیس دانشللگاهی 
دانشگاه شهرکرد ملزم به شرکت در آزمون نیمه متمرکز 

دوره های پردیس خودگردان سازمان سنجش آموزش 
کشور هستند.وی خاطرنشان کرد: پردیس دانشگاهی 
دانشگاه شهرکرد با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص، 
بر اساس مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، از سال 
92 آغاز به کار کرده اسللت و هم اکنون در 15 رشته در 
مقطع دکتری تخصصی و 12 رشته در مقطع کارشناسی 
ارشد دانشجو می پذیرد.معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد 
گفت: رشللته های مورد پذیللرش در مقطللع تحصیلی 
کارشناسللی ارشللد این دانشللگاه گرایش های رشللته 
مهندسی برق، کشاورزی، زیست شناسی و ریاضی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

بی سوادی بیش از 47 هزارنفر در استان 

12 رشته جدید به پردیس دانشگاهی دانشگاه شهرکرد اضافه شد

دل خوش بودن به اعتبار ناچیز،بی سوادی را ریشه کن نمی کند

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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فقدان سند مالكيت
و  هويت  كه  محلي  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  باقري  مهران  آقاي  اينكه  به  نظر 
 0464135 بشماره  مالكيت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  امضاءشهود 
بشماره پالك 2/1827 واقع در فضل آباد، دو اصلي بخش يك ثبتي شهرضا شده كه 
صادر  سند  و  ثبت  وي  بنام   468 دفتر   313 درصفحه   79635 ثبت  ذيل  مذكور  سند 
اجراي  در  كه  است  نموده  المثني  مالكيت  سند  صدور  درخواست  نامبرده  اينك  شده 
هر كس  كه  مي شود  آگهي  نوبت  يك  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئين  ماده 
نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده و يا مدعي 
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين 
اعتراض  مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نمايد  تسليم  مثبت  مدارك  با  خودرا  اعتراض  آگهي 
نرسدو يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت المثني 
يا سند  مالكيت  اگر سند  .و  نمود  متقاضي تسليم خواهد  به  و  را طبق مقررات صادر 
معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم 
خواهدشد.  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  يك   و 

مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
ابالغ

شكايت  حسب  فحاشی-تهمت-مزاحمت  اتهام  به  رضايی  غزل  اينكه  به  نظر   240379
شركت شميم باران از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 930263 تحت تعقيب است و 
ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگريده بدينوسيله در اجرای 
ماده 115 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به 
دادسرای  دادياری   38 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاريخ  از  يكماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده 
عمومی اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور 
م الف:9678  شد.  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاريخ  از  يكماه  از   پس 

شعبه 38 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
مزایده 

پرونده كالسه  دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص  احكام شعبه 28  اجرای   240380
در  جنتی  عليرضا  و  وعيدی  آقايان مصطفی  عليه  كريمی  رضا  آقای  له  606/92ج28 
اجرای  در  صبح   11 تا   10 ساعت   1393/5/22 تاريخ  در  مزايده ای  جلسه  دارد  نظر 
احكام شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خ نيكبخت-ساختمان دادگستری-طبقه 
حبه)بابت   72 از  حبه   3 و  خواسته  اصل  بابت  حبه   38 فروش  جهت   214 دوم-اطاق 
از شماره  فرعی   2 ثبتی شماره  به پالك  آپارتمان  دانگ يك دستگاه  حق االجرا( شش 
2613 اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند 5 روز 
 قبل از مزايده از ملك به نشانی اصفهان-خ ابن سينا-كوچه مسجد حجت-بن بست شهيد 
مبلغ  درصد  ده  واريز  با  و  كرده  ديدن  همكف(  اول)روی  پور-پ80-طبقه  انصاری 
اين  به  آن  فيش  ارائه  و  دادگستری  به حساب 2171290210008 سپرده  كارشناسی 
اجرا در جلسه مزايده شركت نمايند. مزايده از مبلغ كارشناسی شروع و برنده مزايده 
فرد يا افرادی می باشند كه باالترين قيمت از نظريه كارشناسی را پيشنهاد دهند. نظريه 
به  مترمربع   104/42 مساحت  به  دوخوابه  مسكونی  آپارتمان  دستگاه  يك  كارشناس: 
نام مصطفی وعيد، ساختمان دارای اسكلت بتونی-پوشش سقف تيرچه بلوك-مصالح 
سطوح رويه-كف سراميك فرش-ديوارها اندود گچ و نقاشی و ديواركوب پی وی سی-
با كابينت ام دی اف-دربهای داخلی چوبی-پنجره ها آلومينيوم- آشپزخانه سراميك 
دارای نمای آجری و انشعابات و مشتركات آب و فاضالب و برق و گاز است. ارزش 
ملك 1/775/140/000 ريال برآورد می شود.م الف:9852 دودی نيا مدير اجرای احكام 

شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

240381 خانم بهجت فتحی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به كالسۀ 
247/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/2/25 تاريخ  در   71 بشناسنامه  براتی  عفت  شادروان 

زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بهجت فتحی فرزند حيدر 
ش.ش 7 )فرزند متوفی( 2- بهرام فتحی فرزند حيدر ش.ش 14 )فرزند متوفی( 3- مهوش 
فتحی فرزند حيدر ش.ش 892 )فرزند متوفی( 4- شهرام فتحی فرزند حيدر ش.ش 1773 
)فرزند متوفی(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را سه نوتب پی در 
پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:324 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبهادران
مزایده

240382 شعبه دوم و چهارم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان درخصوص 
پرونده های اجرايی به شماره های 3324/92ش ج/4 و 3323/92ش ج/4 له آقای رضا 
 محمدی و پرونده 599/92ش ج/4 له آقای رجب علی فروغی و پرونده 1586/92ش ج/4
و  نجارپور  عشرت  خانم  له  ج/2  1776/92ش  پرونده  و  زاده  عابدی  فاطمه  خانم  له 
ج/4  پرونده 3757/92 ش  و  علی  آقای علی رضا عشق  له  پرونده 3990/91 ش ج/2 
زمانيان  مسعود  آقای  له  ج/4  1638/93 ش  پرونده  و  گلشنی  همدانی  مهدی  آقای  له 
و پرونده 2165/91 ش ج/4 له آقای علی رضا عشق علی و پرونده 4504/91ش ج/4 
با  رضوی  حميد  سعيد  آقای  له  ج/4  ش   688/91 پرونده  و  پور  غالم  مجيد  آقای  له 
اصفهان- آدرس  به  هاديان  محمدعلی  آقای  عليه  همگی  غالمی  مرضيه  خانم  وكالت 
محكوم  بابت  هاديان  امالك  راست-مشاور  جی-ارغوانيه-سروستان2-سمت  خيابان 
در  ريال   42/839/999 مبلغ  به  ج/4  3324/92ش  پرونده  در  اجرايی  های  هزينه  و  به 
مبلغ  به  ج/4،  599/92ش  پرونده  در  و  ريال   47/341/738 ج/4،  3323/92ش  پرونده 
پرونده  در  ريال   53/833/333 ج/4،  1586/92ش  پرونده  در  و  ريال   30/964/518
1776/92ش ح/43/900/2،000 ريال در پرونده 3990/91ش ج/2 به مبلغ 550/663/513 
پرونده  در  و  ريال   10/090/000 مبلغ  به  ج/4  3757/92ش  پرونده  در  و  ريال 
به مبلغ  به مبلغ 63/369/333 ريال و در پرونده 2165/91ش ج/4،  1638/92ش ج/4، 
در  و  ريال   89/424/696 مبلغ  به  ج/4  4504/91ش  پرونده  در  و  ريال   56/523/200
پرونده 688/91ش ج/4 به مبلغ 68/611/871 ريال و در پرونده 109/92 ش ج/2 به مبلغ 
72/413/696 ريال و طی نامه شماره 3936 مورخ 92/9/13 از طرف بانك كشاورزی 
بانك به  هاديان  محمدعلی  آقای  بدهی  ميزان  به   92/9/23 تاريخ  تا   شعبه خوراسگان 

مبلغ 760/461/171 ريال و روزانه به مبلغ 87/010 ريال افزايش می يابد و بانك در 
صورتی با ميزان ملك موافقت مينمايد كه از محل مزايده و فروش ملك ابتدا مطالبات 
بانك به حيطه وصول درآمده و چنانچه مازاد ارزشی داشت به سايرين پرداخت شود 
كه جمع كل محكوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 1/395/427/068 ريال ميباشد به 
جاده  در  واقع  گاوداری  درب  يك  به شرح  عليه  محكوم  توقيفی  اموال  فروش  منظور 
اصفهان-نايين-اراضی صحرای گورت-واقع در پالك دوم-كنار گذر شرقی اصفهان-
درب  يك  كه ششدانگ  عبدالهی  عباسعلی  و شيخ  عبدا...  ميرزا  آب  چاه  و  باغ  مجاور 
گاوداری در آدرس باال تحت پالك ثبتی 35/1923 بخش 18 ثبت اصفهان كه ذيل ثبت 
14275 دفتر امالك جلد 63 صفحه 53 ثبت و جهت آن سند چاپی تحت شماره 107297 
صادر گرديده و شماره پروانه دامداری به شماره 60520101 مورخ 90/3/11 و داخل 
بر محدوده شهرداری منطقه 15 و دارای مساحت 2677/56 مترمربع زمين با حصار 
ديوار سيمانی با نمای داخلی سفيد و امكانات آب و برق و ساختمان نگهبانی ورودی 
گاوداری در طبقه باال و زير آن اطاق انبار و طبقه باال با احتساب بالكن 3815 مترمربع 
و دارای دو دستگاه سوله با ديوار و نمای آجر مفتون و سقف شيروانی به مساحت 
تقريبی هر يك 3004 مترمربع داخل در مساحت اصلی و دارای انبار علوفه زمينی و 
حوضچه انبار آب در محوطه كه در حال حاضر همگی در يد مستاجر آن آقای كاظمی و 
گاوداری فاقد هرگونه گاو و دام ميباشد ارزش عرصه و اعيان بالغ بر 9/607/656/000 
ريال )معادل نه ميليارد و ششصد و هفت ميليون و ششصد و پنجاه و شش هزار ريال( 
و عرصه آن بالغ بر 5/355/120/000 ريال )پنج ميليارد و سيصد و پنجاه و پنج ميليون 
و يكصد و بيست هزار ريال( و مالكيت به نسبت محكوم به در پرونده 3757/92ش ح/4، 
0/503 حبه مشاع از ششدانگ در پرونده 109/92ش ج/2، 0/542 حبه مشاع از ششدانگ 

در پرونده 2165/91ش ج/4، 0/425 حبه مشاع از ششدانگ در پرونده 4504/91ش ج/4، 
0/669 حبه از ششدانگ و در پرونده 688/91ش ج/4، 0/514 حبه مشاع از ششدانگ در 
پرونده 4504/91ش ج/4، 0/669 حبه از ششدانگ و در پرونده 688/91ش ج/4، 0/514 
حبه مشاع از ششدانگ و در پرونده 1638/92ش ح/4، 0/474 حبه مشاع از ششدانگ در 
 پرونده 3990/91ش ج/2، 0/419 حبه مشاع از ششدانگ و در پرونده 1776/92ش ج/2،

ششدانگ  از  مشاع  حبه   0/403 ج/4،  1586/92ش  و  ششدانگ  از  مشاع  حبه   0/338
ج/4، 3323/92ش  پرونده  در  و  ششدانگ  از  مشاع  حبه   0/232 ج/4،   599/92ش 

0/356 حبه مشاع از ششدانگ 3324/92ش ج/4، 0/322 حبه مشاع از ششدانگ و بانك 
كشاورزی 5/698 حبه مشاع از ششدانگ كه كل مجموع برابر با 10/895 حبه مشاع 
از ششدانگ ميباشد كه در مورخ 93/5/19 در ساعت 12تا11 صبح جلسه مزايده ای 
با واريز 10 درصد كارشناسی به شماره  برگزار ميگردد و طالبين شركت درمزايده 
مزايده  از  قبل  روز   5 فيش  ارائه  و  دادگستری  ملی  بانك   2171350205001 حساب 
از اموال مورد مزايده بازديد نمايند شخص يا اشخاصی كه باالترين مبلغ را پيشنهاد 
نمايند برنده مزايده خواهد بود.م الف:9196 مديراجرای احكام شعبه2و4 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده

خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احكام  اجرای  اول  شعبه   240383
توجه  با  شريفيانا  محمد  عليه  و  احمديان  زهره  خانم  له  ح/اول  6141/92ش  پرونده 
اجرايی  های  هزينه  و  به  محكوم  بابت  آباد  نجف  احكام  اجرای  از  ارسالی  آدرس  به 
كالنتری  طريق  ار  گرفته  صورت  ابالغ  به  توجه  با  و  ريال   3/001/120/--- مبلغ  به 
شماره  به  نامه  و   93/1/23 مورخ  ك/1   403/003/221/93 شماره  به  دادگستری 
139305802023000149 مورخ 93/2/14 كه از طريق اداره ثبت اسناد و امالك ملك 
به پالك ثبتی 41 فرعی از 204 اصلی بخش 4 ثبت اصفهان توقيف گرديده است و طبق 
طرفين  بين  آباد  نجف  اختالف  حل  شورای  سيزدهم  شعبه  در  كه  اصالحی  گزارش 
پرونده مبنی اينكه آقای محمد شريفيانا متعهد گرديده است كه كليه تشريفات قانونی 
و هزينه های تجاری سازش ششدانگ اتاق فوقانی پالك شماره 41 فرعی دويست و 
دويست  فرعی  نه  و  چهار  و  دويست  فرعی  13و14  های  از شماره  مجزا شده  چهار 
با هزينه شخصی خود  را  تا مورخ 92/4/18  را  ثبتی اصفهان  نهم در بخش 4  پنج و 
يكباب دفتر كار واقع در اصفهان-چهارراه  نمايد ملك توقيف شده كه  انتقال  انجام و 
فلزی  كه درب شمالی  پله  راه  اول شرق  طبقه  راه  فلسطين-ضلع جنوب شرقی چهار 
راهرو  به  دفتر شماال  حدود  و  بود  پله  راه  و  رو  راه  به  دفتر  و سه طرف  با شيشه 
عرصه  و  ميگردد  منتهی  راهرو  به  غربا  و  مجاور  دفتر  به  جنوبا  پله  راه  به  و شرقا 
توجه  با  كه  ميباشد  دفتر  انتهای  در  بالكن  دارای  و  مترمربع   13 حدود  مذكور  دفتر 
ارزيابی  به مراتب فوق طبق نظريه كارشناس رسمی دادگستری 650/000/000 ريال 
ای مزايده  دارد جلسه  نظر  در  است  نگرفته  قرار  له  تعرض محكوم  كه مورد   گرديده 
در مورخ 93/5/26 و در ساعت 12تا11 صبح برگزار نمايد طالبين شركت در جلسه 
حساب  شماره  به  آن  واريز  و  پايه  قيمت  درصد   10 واريز  با  توانند  می  مزايده 
اجرای  اول  شعبه  به  مزايده  روز  از  قبل  روز   5 آن  فيش  ارائه  و   2171350205001
احكام از اموال مورد مزايده بازديد نمايند پيشنهاد دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده 
 خواهد بود.م الف:9198 مدير اجرای احكام شعبه اول حقوقی مجتمع شماره يك شورای

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

240384 در خصوص پرونده كالسه 93-237 خواهان بهزاد محموديه با وكالت آقای 
كرمانشاهچی دادخواستی مبنی بر مطالبه و هزينه های دادرسی و حق الوكاله وكيل به 
طرفيت اكبر قصری فرزند عزيز تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/5/25 
ساعت 3/30عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيليپور– جنب ساختمان صبا 
– پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:9017 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره يك شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

240385 در خصوص پرونده كالسه 93-234 خواهان حميد نوری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه چك به طرفيت عباسعلی جاللی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
روز دوشنبه مورخه 93/5/27 ساعت 3/30عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی پور– 
جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-

شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. 
م الف:9018 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
240386 در خصوص پرونده كالسه 341/93ش11 خواهان شركت كيميای نقش جهان 
قاسمپوری  جهانبخش  آقای  وكالت  با  و  امينی  اميرمسعود  دكتر  عاملی  مديريت  به 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت حسين حاتم پور جزی تقديم نموده است وقت 
با  است  گرديده  تعيين  11/30صبح  93/5/25 ساعت  مورخ  شنبه  روز  برای  رسيدگی 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
 ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:8921 شعبه 11حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  شاهنگی  مسعود  خواهان   312/93 كالسه  پرونده  در خصوص   240387
مبنی بر مطالبه برگشت واريز مبلغ 2/200/000 ريال معادل دويست و بيست هزار تومان 
صدور قرار تامين خواسته-كليه خسارات دادرسی و  از حساب 0202025804002 – 
خسارت تاخير تاديه تا زمان اجرای حكم به طرفيت عبدالعلی رستم زاده تقديم نموده 
است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/5/28 ساعت 5 عصر تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب 
 8165756441 كدپستی  پالك57   – جنب ساختمان صبا  نيليپور–  مدرسه  روبروی   –
در  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  اختالف اصفهان مراجعه و نسخه  شورای حل 
اتخاذ ميشود.  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده   صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
م الف:8930 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
240388 در خصوص پرونده كالسه 306/93 خواهان مهدی ميرزا بيگی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمی يكدستگاه 
پژو پارس به شماره انتظامی 13ايران396س85 مقوم به سه ميليون ريال به انضمام 
خداميان  اسماعيل  سيد   -2 خوانساری  مجيد   -1 طرفيت  به  دادرسی  خسارات  مطلق 
 زواره 3- مهدی كوزه ای تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/5/28 ساعت
 5/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان 
جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نيلی پور–  اول ارباب –  در خيابان سجاد – 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  8165756441 شورای  كدپستی  پالك57 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و 
 تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:8931 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره يك شورای

 حل اختالف شهرستان اصفهان 
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عرق کردن، یکی از مش��کالتی اس��ت که در روزهای گرم 
تابستان انسان را آزار می دهد. برخی  افراد از بوی عرق کالفه 
هستند و برخی دیگر از لکه هایی که عرق روی لباس هایشان 
برجای می گذارد، گله  می کنند.با این 10 توصیه می توانید از 

میزان تعریق بدنتان بکاهید و کمتر آزار ببینید.
 استرس تان را کم کنید

تنش های بیش از حد روزانه و استرس باعث تعریق بیشتر 
می شوند. برای کاهش تعریق، کمی  آرام تر باشید و استرس 

خود را کنترل کنید.
 لباس نخی روشن و کفش چرمی  بپوشید

الیاف طبیعی مث��ل کتان یا پنبه عرق را ب��ه خوبی به خود 
می گیرند، در حالی که الیاف مصنوعی آن را جذب نمی کنند 
و باعث رطوبت بیش��تر آن ناحیه و بوی بد عرق می شوند، 
بنابراین بهتر اس��ت در فصول گرم، لباس های نخی نازک 
و روشن بپوشید که نور خورش��ید را کمتر جذب می کنند 

و خنک تر هستند.
بهتر است کفش را هم از نوع جلوباز و از جنس چرم انتخاب 
کنید، زیرا کفش های بسته آن هم از جنس مصنوعی، باعث 

تعریق بیشتر پا و بوی نامطبوع آن می شوند.
عصاره مریم گلی استفاده کنید

برخی گیاهان داروی��ی مانند »مریم گل��ی« باعث کاهش 
روزان��ه 25 قط��ره از تعریق می ش��وند. می توانید 

عصاره این گیاه را در لیوان آب بریزید و بنوشید، یا به طور 
موضعی در زیر بغل تان بمالید.

نکته: البته مصرف عصاره این گیاه به کودکان، زنان باردار 
و افرادی که در معرض ابتال به س��رطان پس��تان هستند، 

توصیه نمی شود.
 شام سبکی بخورید

اگر شب ها در خواب زیاد عرق می کنید، قبل از خواب، شام 
مفصل نخورید، زیرا اگر چند س��اعت قبل از خواب، ش��ام 
سبکی میل کنید، غذایتان سریع تر هضم می شود و در نتیجه 
دستگاه گوارش مجبور نیست طی خواب فعال باشد و سموم 

را به شکل عرق از بدن دفع کند.
 از دئودورانت ها یا برچسب های ضدتعریق استفاده 

کنید
برچسب هایی در بازار وجود دارند که با قرار دادن  آنها در زیر 
بغل، عرق را جذب می کنند و اجازه نمی دهند روی لباس 
لکه ای بیفتد.دئودورانت هایی نیز وجود دارند که نه تنها بوی 
نامطبوع عرق را از بین می برند، بلکه می��زان تعریق را هم 
تنظیم می کنند. در این روزها می توانید از آنها استفاده کنید.

 مصرف نوشیدنی های کافئین دار را کم کنید
نوش��یدن برخی مایعات از جمله چای، قهوه و نوشابه های 
کوال می تواند باعث افزایش تعریق در فصل های گرم شود. 

پس مصرف آنها را به حداقل برسانید.
 اپیالسیون را فراموش نکنید

تعریق، عکس العمل طبیعی بدن برای کاهش دما و رساندن 
آن به دمای 37 درجه است. عرق ترکیبی از امالح و آب است 
و بوی نامطبوعی ندارد و آنچه باعث بوی بد آن 

می شود، باکتری هایی هستند که روی 
پوست زندگی می کنند و در محیط گرم 

و مرطوب مثل زیربغل تکثیر می شوند.
موهای این مناطق جایگاه مناسبی برای 

رشد باکتری ها هس��تند، زیرا رطوبت را در 
خود نگه می دارند.بهترین توصیه برای از 

بین بردن ب��وی نامطبوع عرق، 
اپیالس��یون )زدودن موه��ای 
زائد( زیربغل و پاها و شستشوی 

روزانه بدن با صابون یا ش��امپو و 
خشک کردن کامل بدن از جمله 

بین انگشتان پا است.
 مقدار پروتئین دریافتی تان را متعادل کنید

هضم غذا با افزایش دمای بدن همراه اس��ت. هر چه وعده 
غذایی ای که مصرف می کنید حاوی پروتئین بیشتری باشد، 
دمای بدنتان باالتر می رود و بیش��تر عرق می کنید. منابع 

پروتئین عبارتند از : انواع گوشت ها، تخم مرغ و حبوبات.
آب خیلی سرد ننوشید

نوشیدن مایعات خیلی س��رد باعث ایجاد تغییرات شدید 
دما در بدن و تعریق بیشتر می ش��ود. بر خالف آنچه تصور 
می کنیم، نوشیدن آب خنک باعث کاهش دما و خنک شدن 
بدن نمی ش��ود. وقتی بدن خنکی آب را احساس می کند، 
عکس العمل نش��ان می دهد و س��عی می کند خود را گرم 
کند و افزایش دمای بدن در این حالت، باعث تعریق بیشتر 
می ش��ود.برعکس وقتی مایع گرمی  می نوشیم، بدن سعی 
می کند خود را خنک کند. ولی از آنجا که نوشیدن مایعات 
گرم در تابستان دلچسب نیس��ت، بهترین توصیه، مصرف 

مایعاتی است که دمای ولرم دارند.
 غذاهای کم ادویه بخورید

ادویه  ها می توانند باعث باال رفتن دمای بدن و افزایش تعریق 
شوند. مصرف سبزی هایی نظیر سیر و پیاز نیز روی بوی عرق 
تاثیر می گذارد و آن را بدبو می کند.برخی موادغذایی حاوی 
روی نظیر نان گندم سبوس دار هم همین تاثیر را دارند، اما 
بدن به روی نیاز دارد و نمی توان منابع حاوی آن را از برنامه 
غذایی حذف کرد.نیازی نیست با فرارسیدن فصل های گرم 
سال، ادویه را کامال از برنامه غذایی خود حذف کنید، فقط 

کافی است میزان آن را کاهش دهید.

با این 10 توصیه کمتر عرق بریزید
عناب از میوه های بسیار مفید است که عالوه بر 
خواص تغذیه ای دارای موارد استفاده زیادی به 

عنوان یک گیاه دارویی است.
این میوه ک��ه می توان درخت��ان آن را از ایران تا 
هند و جنوب چین و حتی جنوب اروپا پیدا کرد، 
در هر منطقه ای دارای اسامی مختلفی است. در 
هند و پاکستان آن را »ایناب« و در شرق آسیا آن 
را خرمای قرمز، خرمای چینی یا خرمای هندی 
می نامند.در ایران بیشتر میوه خشک آن مصرف 
می شود، ولی جالب اس��ت بدانید که در بسیاری 
از نقاط دنیا میوه تازه آن به صورت سبز استفاده 

می شود که البته طعم بسیار خوبی هم دارد.
 در شرق آس��یا عناب های بسیار بزرگی به اندازه 
خرما و با رنگ های مختلف از جمله مشکی و قرمز 
به عمل می آید. میوه عن��اب دارای خواص طبی 
متعددی است و در مکاتب طب سنتی کشورهای 
مختلف جایگاه ویژه ای برای کمک به سالمت و 

درمان بیماری ها دارد.
 عن��اب دارای خواص ضدالتهابی، آرام بخش��ی، 
آنتی اکس��یدانی، آنتی بیوتیکی و تقویت کننده 

سیستم ایمنی است.
 عناب در درمان بیماری های کبدی از جمله کبد 

چرب مفید است.
 عناب تقویت کننده دس��تگاه گوارش اس��ت و 
مطالعات بالینی، تأثیرات آن برای رفع مشکالت 

مختلف گوارش را نشان داده است.
مصرف عن��اب به هضم غ��ذا کمک ک��رده و در 

جلوگیری از نفخ موثر است.
 تأثیر آن برای کمک به درمان یبوست با مطالعات 
بالینی مختلف به اثبات رس��یده است و به تمام 
افرادی که از یبوست رنج می برند توصیه می شود 
هر روز صبح یک تکه زنجبیل ت��ازه و چند دانه 
عناب را در یک لیوان آب جوش قرار داده و پس از 

چند دقیقه این نوشیدنی را میل کنند.
 چای عناب در شرق آس��یا یک نوشیدنی بسیار 
مطبوع در زمس��تان محس��وب می ش��ود که به 

جلوگیری از سرماخوردگی نیز کمک می کند.
 در طب سنتی ایران نیز مصرف جوشانده حاوی 
عناب برای درمان سرفه، سرماخوردگی و آنفلوانزا 

و انواع گلودرد بسیار توصیه شده است.

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

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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ًا اَلّلـُهمَّ اْجَعْلنی فیِه ُمِحبَّ
خدایا قرارم ده در این ماه دوستدار

، َوُمعاِدیـًا اِلَْعدآئَِک، ُمْسـَتّنًا بُِسـنَِّة خاتَِم   اِلَْولِیآئِـکَ
اَنِْبیآئَِک، یا عاِصَم

دوستانت و دشمن دارنده دشمنانت و پیرو راه و روش 
خاتم پیمبرانت ای نگهدارنده

 ُقُلوِب النَِّبّییَن
دلهای پیمبران

دیوانه باهوش…
خ��ودرو مردی در هن��گام رانندگی، درس��ت جل��وی حیاط 
یک تیمارس��تان پنچر شد و مجبورش��د همان جا به تعویض 

الستیک بپردازد.
هنگامی که س��رگرم این کار بود، ماش��ین دیگری به سرعت 
از روی مه��ره های چرخ که در کنار ماش��ین بودند گذش��ت 
 و آن ه��ا را ب��ه درون ج��وی آب انداخ��ت و آب مهره ه��ا را

 برد.
مرد حیران مانده بود که چه کار کند.

تصمیم گرفت که ماشینش را همان جا رها کند و برای خرید 
مهره چرخ برود.

در این حین، یک��ی از دیوانه ها که از پش��ت نرده های حیاط  
تیمارستان نظاره گر این ماجرا بود، او را صدا زد و گفت:

از 3 چرخ دیگر ماش��ین، از هر کدام یک مه��ره بازکن و این 
الستیک را با 3 مهره ببند و برو تا به تعمیرگاه برسی.

آن مرد اول توجهی به این ح��رف نکرد ولی بعد که با خودش 
 فکر ک��رد دید راس��ت می گوی��د و بهتر اس��ت همی��ن کار 

را بکند.
پس به راهنمایی او عمل کرد و الستیک زاپاس را بست.

هنگامی که خواست حرکت کند رو به آن دیوانه کرد و گفت:
خیلی فکر جالب و هوشمندانه ای داشتی.

پس چرا توی تیمارستان انداختند؟
دیوانه لبخندی زد و گفت:

من اینجام چون دیوانه ام. ولی احمق که نیستم

دعای روز بیست و پنجم 

داستان 

آگهی  مزایده 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهر سازی در نظر دارد تعداد محدودی 
از واحد های مسکونی آپارتمانی و تجاری و قطعات زمین مسکونی ویالئی  واقع درمحله های 
شهر جدید مجلسی را از طریق مزایده عمومی  واگذار نماید ، متقاضیان  محترم می توانند  از تاریخ 
نشر آگهی نوبت دوم  بمدت ده روز اداری به امور مسکن و واگذاری این شرکت مراجعه و یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  های 2284 و 52472328-021  تماس حاصل فرمایند. 
- نشانی : اصفهان - کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم- شرکت 
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جناب آقای بهمن زین الدین

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

مصیبت در گذشت والده مکرمه تان را به شما و خانواده 
محترمتان تس�لیت ع�رض نم�وده و ب�رای  آن مرحومه 
مغفرت واسعه الهی و برای  بازماندگان از درگاه خداوند 

متعال صبر و شکیبایی مسأ لت می نماییم.

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شـرح زیررا از طریق مناقصـه عمومی به پیمانکاران واجد شـرایط
 واگذار نماید . 

تضمین ) ریال ( برآورد )ریال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

3/462/283/332164/000/000جاریعملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه شش شهر اصفهان  93-2-187

2/918/324/890146/000/000جاریعملیات بهره برداری شبکه آب و فاضالب منطقه شش شهر اصفهان  93-2-188

1/466/953/75674/000/000جاریعملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین منطقه قهجاورستان 93-2-189

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/11 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 93/5/12

دریافت اسناد :سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

جناب آقای بهمن زین الدین
با نهایت تاس�ف در گذش�ت  والده گرامیتان را تس�لیت 
ع�رض نم�وده و از درگاه خداون�د متع�ال ب�رای  آن 
مرحومه غفران و رحمت الهی و برا ی خانواده محترمتان 

صبر جزیل  مسالت دارم .

محمدرضا شواخی زواره 
معاونت اطالعات و اخبار صدای و سیمای استان فارس 
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