
بحران شغل سوم بر فراززندگی مدرن امروز
اشغال بیش از یک شغل توسط میلیون ها نفر
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مشاور عالی شهردار اصفهان اعالم کرد: اجالس بین المللی 
میراث فرهنگی ناملموس شامل سه بخش اجالس مجمع 
عمومی، اجالس بانوان و جشنواره است.دکتر مهدی جمالی 

نژاد با بیان این مطلب گفت: هرساله از سوی سازمان

برگزار ی اجالس بین المللی
 میراث فرهنگی ناملموس در سه بخش

بانک صادرات ۵۰ هزار فقره وام 
ازدواج پرداخت می کند 4

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به 
نمایشگاه مطبوعات اصفهان می آید 5 3                 

حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ 
معضل آینده کشور

پیکان 
دست دوم 
چند؟ !

جنگ، توریست و غیر توریست 
نمی شناسد

»امتحانات نهایی شهریور 
دانش آموزان« از اول شهریور

روحانی: امیدی به مساعدت 
آمریکا وجود ندارد

برپایی نمایشگاه 
سرمایه گذاری شهرهای جدید

ساخت مدرن ترین استارترهای 
برق کشور در اصفهان
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 ساماندهی کودکان
 کار و خیابان در  شهرکرد

معاون ام��ور اجتماع��ی بهزیس��تی چهارمحال و 
بختی��اری گفت: س��ال گذش��ته با اج��رای طرح 
س��امان دهی ک��ودکان خیابان��ی و کار در قال��ب 
مرکز حمایتی - آموزش��ی ک��ودک و خانواده در 
 شهرکرد تعداد ۶۰ کودک خیابانی شناسایی شد.

جواد نجف��ی اظهار ک��رد: ح��وزه معاون��ت امور 
اجتماعی بهزیستی با هدف ارائه خدمات ...
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 خرید و فروش اشیاء تاریخی 
جرم است

???????????

تجمع کودکان در اعتراض به کشتار کودکان غزه

س[
س :فار

]عک

اجرای30 میلیارد تومان پروژه خدمات 
روبنایی درشرکت عمران  جدیدشهرمجلسی

پرونده دانشگاه ایرانیان
 بسته شد 

اعزام خبرنگاران اصفهانی برای 
انعکاس مظلومیت کودکان غزه

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر 
جدی��د مجلس��ی گف��ت: ب��رای 
احداث س��اختمان ه��ای خدمات 
روبنای��ی ه��ر واح��د مس��کونی 

مس��کن مهر به ط��ور میانگین 12 
 تا 15 میلی��ون تومان اعتب��ار نیاز

 است.مهندس محمدرضا احمدی 
در بیان عملکرد این شرکت..

فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان نسبت به غیر قانونی بودن 

خرید و فروش اشیاء تاریخی به مردم هشدار داد.
  به نقل از س��ایت خبرگزاری اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری اس��تان اصفهان، سرهنگ 

پاس��دار عطاا.. ش��ریفی افزود: با توجه به اینکه خرید و 
فروش اشیاء تاریخی جرم محسوب می شود همشهریان 
عزیز باید هوشیار و مراقب باشند که فریب افراد سودجو 

را نخورند.
وی اظهار داشت: متاسفانه اخیراً خرید...
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 WWW.ESRW.ir محل دریافت اسناد : سايت اينترنتی شركت آب منطقه ای اصفهان

 محل تحویل اس�ناد : اصفهان - پل خواجـو - بلوار آئينه خانه - شـركت آب منطقـه ای اصفهان - دفتر قـرار داد ها - 

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 123و322 فاكس : 36611073

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد . 

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

2/432/351/671122/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-200

1/274/825/01564/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-201

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه  شبکه آب منطقه لنجان  ) قرار داد باز( 93-2-202

3/383/651/750162/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان93-2-203

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/25 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/26

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 

نوبت دوم

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

 آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای همراه
 با ارزیابی کیفی 

امور پیمانهای شرکت  شهر کهای صنعتی استان اصفهان 

نوبت  اول    

ش�رکت ش�هرکهای صنعت�ی اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد اج�رای پ�روژه ه�ای زی�ر را از مح�ل اعتب�ارات داخل�ی ب�ه پیمان�کاران 
واجد ش�رایط واگ�ذار نماید ل�ذا از کلی�ه ش�رکتهای پیمانکاری ک�ه دارای ش�رایط ذکر ش�ده در ذی�ل صفحه می باش�ند دعوت می ش�ود 
 ت�ا از تاری�خ 1393/۰۵/14 ال�ی 1393/۰۵/29 ب�ا واریز مبل�غ 3۰۰/۰۰۰ ری�ال برای هر پ�روژه به ش�ماره 217۵67۰2۰3۰۰3 حس�اب س�یبا 
) بانک مل�ی ( و دریافت اس�ناد ارزیابی ت�وان اجرای کار و مش�خصات فن�ی پروژه و اس�ناد پیش�نهاد قیمت ب�ه دبیرخانه ش�رکت واقع در 
 اصفه�ان خ 22 بهم�ن ، مجتم�ع اداری امی�ر کبیر مراجعه یا برای کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت ش�رکت ش�هرکهای صنعت�ی اصفهان
 www.isfahaniec.ir مراجع�ه نمایی�د. مهلت تحویل اس�ناد ارزیابی و پیش�نهاد قیمت به دبیر خانه ش�رکت ش�هرکهای صنعتی اس�تان 
 اصفه�ان حداکثر تا پای�ان وقت اداری روز پنج ش�نبه م�ورخ 1393/۰۵/3۰ می باش�د و هزین�ه درج آگه�ی روزنامه به عهده برن�ده مناقصه 

می باشد. 
موضوع مناقصه : تکمیل محوطه سازی و جدولگذاری ناحیه صنعتی دهسرخ

مبلغ برآورد اولیه: 3/۵17/231/67۵ ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : ۵1/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال در رشته راه  و باند

موضوع مناقصه : خرید و اجرای آبیاری قطره ای و فضای سبز ناحیه صنعتی جمبزه 
مبلغ بر آورد اولیه : 978/216/92۰  ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرد ه شرکت  در مناقصه : 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال در رشته کشاورزی از دفتر فنی استانداری و یا اداره کار و امور اجتماعی 

موضوع مناقصه : تکمیل محوطه سازی ) فاز توسعه ( امیر کبیر  کاشان  
مبلغ بر آورد اولیه: 1۰/۵27/3۵۵/682 ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 19۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال در رشته راه و باند 

موضوع مناقصه : تکمیل محوطه سازی ناحیه صنعتی محمد آباد جرقویه 
مبلغ بر آورد اولیه : 3/۵74/۰82/13۵ ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۵1/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی و تکمیل شبکه 2۰ کیلو ولت شهرک فناوری 

مبلغ بر آورد اولیه: ۵/336/۵۵1/۵26 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 11۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

موضوع مناقصه : خرید و اجرای اتصال پساب تصفیه خانه  به شبکه آبیاری قطره ای موجود شهرک صنعتی رنگسازان  
مبلغ برآورد اولیه : 1/72۵/۰77/89۵ ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 3۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال در رشته کشاورزی از دفتر فنی استانداری و یا اداره کار و امور اجتماعی 



اخبار کوتاهيادداشت

تعطیلی تعدادی از دفاتر شبکه های 
ماهواره ای غیر قانونی

با اقدامات اطالعاتی س��ربازان گمنام ام��ام زمان)عج( دفاتر 
تولید تعدادی از ش��بکه های ماهواره ای که در چهار استان 
کشور به طور مخفیانه و غیر قانونی در راستای ایجاد اختالفات 
مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسالم و تخریب وجهه تشیع 
فعالیت می کردند، شناسایی و با حکم قضایی تعطیل و عوامل 

آنها بازداشت شدند.
برخی از این ش��بکه ها ی ماه��واره ای که مرک��ز پخش آنها 
 در انگلیس و امریکا اس��ت توس��ط این دفاتر و عوامل آن در

استان های قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی به پشتیبانی 
 از برنام��ه های اخت��الف افکنان��ه در جهان اس��الم مبادرت

می کردند.
بر اساس این گزارش ، این شبکه ها در راستای اهداف برخی 
سرویس های اطالعاتی بیگانه و تأمین اهداف استکبار جهانی 

فعالیت می کردند.
این گروه درجه��ت مخدوش کردن وح��دت و مصالح جهان 
اسالم در پوشش برنامه های مذهبی و شعائر اسالمی فعالیت 

می کردند .
اختالف افکنی بین پیروان مذاهب اس��المی از طریق توهین 
و افترا به مقدسات آنها ، اهانت به علمای جهان اسالم ، اعالم 
هفته برائ��ت در مقابل هفته وحدت،  مح��ور و رویکرد اصلی 

برنامه های تولیدی این دفاتر بوده است.
هم چنین تبلیغ و ترویج س��بک های غلط خرافی و خش��ن 
عزاداری را می توان از دیگر رویکردهای اصلی آنها عنوان کرد.

گزارش اليحه الحاق م�وادی به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

جلس��ه هیئت دولت روز یکش��نبه به ریاس��ت دکتر حسن 
روحانی رئیس جمهوری برگزار ش��د و اعضای دولت درباره 
مهم ترین مسائل و مباحث اجرایی روز کشور با یکدیگر تبادل 

نظر کردند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهب��ردی رییس جمهوری در 
این جلسه گزارشی در خصوص الیحه الحاق موادی به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هیئت وزیران ارائه داد.     
معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رئی��س جمهوری 
در این گزارش پیشنهاد کرده اس��ت با توجه به اینکه برخی 
از احکام قانون بودج��ه و قانون برنامه س��نواتی و برنامه های 
 توسعه دارای ماهیت دائمی هس��تند و وجود آنها در قوانین

یاد شده باعث حجیم شدن آنها می شود.
 برای پیش��گیری از تکرار آنها در قوانین بودج��ه و برنامه به 

صورت الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی شود.
اما الیحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت، از تصویب هیئت وزیران گذش��ت و در  ادامه، تعدادی 
از پیشنهادهای دس��تگاه های اجرایی پس از بحث و  بررسی 
و تصمی��م گیری در مورد آنه��ا در نهایت ب��ه تصویب هیئت 

وزیران رسید.
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  وزیر امور خارجه ضمن تاکید بر ضرورت رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی 2
در غزه گفت: شرایط غزه نسل کشی اس��ت و جامعه بین الملل باید بیش از این 

حیثیت خود را خدشه دار نکند.

 

ص��ادق خ��رازی ب��ا اش��اره ب��ه واکن��ش س��ازمان ه��ای 
 بین المللی پیرام��ون حوادث اخی��ر غزه گفت: ام��روز این
 س��ازمان ها ک��ه بای��د هدفش��ان آرامش انس��ان باش��د،

بی خاصیت ترین سازمان ها هستند و تنها به دادن یک بیانیه 
اکتفا کردند.

صادق خ��رازی گفت: اتفاق��ات اخیر غزه این ض��رورت را بر 
آحاد مردم و امت اس��المی ایجاب می کند که به عمق وجود 
چنین حوادث تلخ��ی در یک دهه اخیر بیش��تر توجه کنیم 
و چیس��تی و چرایی این گونه حوادث را از منظر مناس��بات 
سیاس��ی مورد ارزیابی جدی قرار دهیم.وی ادامه داد: نسل 
ما در عین حال که نس��ل آمیخته با آگاه��ی، دانش و برنایی 
است متاسفانه نسلی است که امروز در سرزمین های سوخته 
ناظر بس��یاری از تلخی ها و جنایاتی اس��ت که انس��ان قرن 
 20 و 21 از دیدن آنها تعجب می کند. مهمترین درس��ی که

 می توانی��م ام��روز  از  این وقای��ع بگیریم، پایان مناس��بات
بین المللی در عصر حاضر و تدوین مناسبات جدید بین المللی 
است. تاکنون بیش از 1700 شهید و در میان آنها بیش از 600 
کودک به شهادت رس��یده اند.معاون اسبق وزارت خارجه با 
اشاره به جریان حاکم جهانی عنوان کرد: امروز جریانی حاکم 
 است و آن نظام سلطه و قدرتی است که به هیچ گونه از قواعد

بین الملل��ی که قرن ه��ا جه��ان آن را تجربه ک��رده و برای 
 امنیت جهان کار س��از بوده پایبندی ندارد.امروز س��کوت و

بی تفاوتی از درون دنیای اس��الم است و مهم ترین متحدان 
رژیم صهیونیستی در چنین جنایتی سران کشورهای اسالمی 
هستند. بهار عربی یا بیداری اسالمی با توطئه عربی و توطئه 
سران عرب تا حدی زمین گیر ش��ده است.خرازی ادامه داد: 
ما امروز در عراق، پاکس��تان و افغانستان با وضعیت ناگواری 
مواجه ایم که آن ترور و جنگ داخلی یا استبداد وحشتناک 
گروه های تکفیری است که با مکتب فکری عربستان سعودی 
و جریان های آمریکای��ی هماهنگ است.س��فیر و نماینده 
 اسبق ایران در س��ازمان ملل افزود: سازمان های بین المللی
 ام��روز از ه��ر زمانی بی تف��اوت تر هس��تند. س��ازمان ملل

بی خاصیت ترین سازمانی است که امروز وجود دارد. سازمان 
عفو بین الملل، حقوق بشر و... بنا شده اند که زندگی امن، آرام 
و مرفه را برای انسان امروز متجلی کنند اما چه شده که این 
سازمان ها هیچ مسئولیتی را احس��اس نمی کنند و به یک 
بیانیه اکتفا کرده اند؟خرازی ادام��ه داد: در غزه مردم قربانی 
نظریه پردازی نظام سلطه و قدرت ها شده اند. در جهان اسالم 

دانایی و  برنایی وجود دارد که می تواند تحوالت چشم گیری 
را از درون خود آغاز کند و به منطقه سرایت دهد. اما آیا گوش 

شنوا در جهان در برابر چنین تحوالتی وجود دارد؟
خرازی با طرح سواالت دیگری اضافه کرد: آیا قدرت مقاومت 
و ایستادگی وجود دارد و آیا قانون می تواند جلوی خشونت، 
تج��اوز و انح��راف را در منطقه بگی��رد؟ دنیای ق��درت باید 
 تصورات خود را تغییر دهد و تغییر قدرت ها جز با آگاهی مردم

امکان پذیر نیست.
این فعال سابق دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: ایران کشوری 
است که ثبات و امنیت خود را از تمام کانون های بحرانی حفظ 
کرده است. امنیت منطقه امروز بدون حضور ایران مفهومی 
ندارد و ایران تنها راه حل موجود است اما دیپلماسی ایران باید 
فعال تر از گذشته به آینده نگاه کرده و از ظرفیت های موجود 
خود استفاده کند. دنیای اسالم، کنفرانس اسالمی و جنبش 
عدم تعهد ساز وکارهایی بودند که به دلیل بی توجهی مورد 

غفلت قرار گرفتند.
خرازی با بیان اینک��ه ایاالت متحده امریکا ام��روز به مراتب 
ضعیف تر از دهه های قبل است گفت: آگاهی و بصیرتی که 
امروز در  دنیای اسالم وجود دارد قابل قیاس با گذشته نیست. 
امروز تنها راه حل ما همبستگی عمومی با دنیای اسالم است.

وی در پایان بیان کرد: اسرائیل امروز ضعیف تر از اسرائیل دهه 
قبل و حتی دو سال قبل است. امروز ما به دنبال نفی خشونت 
هستیم. یهود، مسیحیت و  اسالم واقعیت منطقه هستند و ما 

به دنبال پایان خشونت هستیم.

معاون اسبق وزارت خارجه:

دستگاه ديپلماسی ايران بايد فعال تر عمل کند

سازمان ملل، بی خاصیت ترین سازمانی که امروز وجود دارد

جامعه بین الملل بیش از این حیثیت خود را خدشه دار نکند

روحانی: امیدی به مساعدت 
آمريکا وجود ندارد

 رییس جمهور در نشست اعضای کمیته فلسطین 
جنبش عدم تعهد پیامی صریح به امریکا داد.

به گزارش خبرآنالین، حجت االسالم و المسلمین 
حس��ن روحانی رییس جمهور کش��ورمان صبح 
امروز در نشست اعضای کمیته فلسطین جنبش 
عدم تعهد با بیان اینکه امیدی به مساعدت آمریکا 
وجود ندارد تصریح کرد: تا زمانی که آمریکایی ها 
در سیاس��ت های اعالمی و اجرایی خود چشم بر 
واقعیت ها بس��ته و دفاع از ظالم را به عنوان رکن 
سیاس��ت خارجی خود اعالم می کن��د ، امیدی 
به مس��اعدت آنان ب��رای بهبود ش��رایط کنونی 
وجود ندارد. رئی��س جمهور کش��ورمان اینگونه 
 ناامیدی خ��ود از تغییر مش��ی و ش��یوه امریکا را

 نشان داد.
با تاکید ب��ر این که حضور اعضای ای��ن کمیته در 
اجالس امروز نمایانگر اهمیتی است که دولت های 
عضو جنبش عدم تعهد ب��رای کهنه ترین بحران 
حل نش��ده جهان معاصر یعنی موضوع فلسطین 
قائلند، اظهار کرد: امیدوار هس��تیم که نشس��ت 
حاضر فرصتی مغتنم برای بررسی تحوالت جاری 
در سرزمین های اش��غالی به ویژه وضعیت غزه و 
همچنین همفکری همه اعضا برای یافتن راه های 
عملی به منظور یاری رس��اندن به مردم ش��جاع 
و مظلوم اس��یر در چنبره توطئه های استعماری 
باشد.وی با اش��اره به حمالت رژیم صهیونیستی 
به م��ردم فلس��طین، اضافه کرد: با کمال تاس��ف 
رژیم صهیونیس��تی ط��ی هفته های اخی��ر و در 
ماه مب��ارک رمض��ان با زی��ر پا گذاش��تن اصول 
انس��انی و قوانین بین المللی به ویژه حقوق بش��ر 
و حقوق بشردوس��تانه بین المللی، ب��ا بکارگیری 
پیش��رفته ترین جنگ افزاره��ا در جنگی بس��یار 
ناعادالنه و نامتناسب سرزمین فلسطین و نوار غزه 
را هدف شدیدترین و بی رحمانه ترین حمالت خود 

قرار داده است.
در این تجاوز جنایتکارانه ارتش رژیم کودک کش 
به ش��کلی کامال هدفمن��د و برنامه ریزی ش��ده 
سیاست همیشگی خود یعنی کشتار و نسل کشی 
یک مل��ت از طری��ق کش��تار علنی و گس��ترده 
غیرنظامیان و انحدام مراک��ز غیرنظامی از جمله 
تاسیس��ات زیربنایی، مناطق مس��کونی و مراکز 
درمان��ی و مدارس و مس��اجد و حت��ی گروه های 

امدادرسان و رسانه ای را ادامه داده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد

بهره برداری از طرح های نیمه تمام 
استان تا سال ۹۴

استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: تخصیص سه هزار میلیارد 
ریال اعتبار ب��ه طرح های نیمه 
ملی، اس��تانی و ملی استانی در 
 س��فر رئیس جمهورپیش بینی

می ش��ود ک��ه ب��ا تخصی��ص 
 ای��ن می��زان اعتب��ار طرح های

نیمه تم��ام س��ال ۹۳ و ۹۴ در 
آین��ده نزدی��ک بهره ب��رداری 
 م��ی شود.قاس��م س��لیمانی

اظهار کرد: بهره برداری از طرح های نیمه تمام و تجهیز طرح های 
بهره برداری ش��ده از مهم ترین برنامه های اجرایی است.وی افزود: 
 توس��عه راه های ارتباطی، تخصی��ص اعتبار به ط��رح اجرای خط

 راه آهن اصفهان - شهرکرد - اهواز، پتروشیمی و کارخانه سیمان 
و فوالد از جمله این طرح ها است.اس��تاندار چهارمحال وبختیاری 
گفت: توسعه صنعت گردش��گری و ایجاد زیرس��اخت ها و جذب 
س��رمایه گذاری در اجرای طرح های گردشگری و تولیدات صنایع 
دس��تی از دیگر طرح های قابل س��رمایه گذاری است.س��لیمانی 
خاطرنشان کرد: با تخصیص این میزان اعتبار طرح های نیمه تمام 

سال ۹۳ و ۹۴ در آینده نزدیک بهره برداری می شود.

حمايت بانک های عامل از طرح های 
صنعتی در چهارمحال و بختیاری 

مش��اور اس��تاندار چهارمحال و 
بختی��اری گف��ت: طرح ه��ای 
صنعتی با هماهنگی بانک های 
عامل در چهارمحال و بختیاری 
می ش��ود.خداداد  حمای��ت 
خدادادی اظهار کرد: اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری در تهران 
با وزرا و مع��اون اجرایی رئیس 
جمهور به منظور هماهنگی سفر 
به چهارمحال و بختیاری دیدار و 
رایزنی کرد.وی افزود: با پیگیری های انجام شده با حضور وزیر راه و 
شهرس��ازی در اس��تان عملیات اجرایی طرح های عمرانی شتاب 
می گیرد.مش��اور اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به 
پیگیری های انجام ش��ده در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور 
گفت: در سفر رئیس جمهور به استان، جلسه ای با سرمایه گذاران به 
منظور واگذاری طرح های صنعتی، تولیدی، گردشگری و توسعه 
زیرس��اخت ها به بخش خصوصی برگزار می ش��ود.وی از حمایت 
طرح های صنعتی چهارمحال و بختیاری ب��ا هماهنگی بانک های 
عامل در استان خبر داد و افزود: تالش می شود مرکز اسناد اعتباری 

استان به منظور تأمین اعتبار طرح ها راه اندازی شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: 
سال گذشته با اجرای طرح س��امان دهی کودکان خیابانی 
و کار در قالب مرکز حمایتی - آموزش��ی ک��ودک و خانواده 
در ش��هرکرد تعداد 60 کودک خیابانی شناسایی شد.جواد 
نجفی اظهار کرد: حوزه معاونت امور اجتماعی بهزیس��تی 
با هدف ارائه خدمات حمایت��ی و تخصصی به جامعه هدف 

که شامل خانواده، زنان و کودکان اقش��ار آسیب پذیر است 
در قالب دفاتر امور کودکان و نوجوانان، امور آسیب دیدگان 
اجتماعی و توانمندس��ازی زنان و خانواده فعالیت می کند.

وی افزود: بهزیس��تی با هدف کنترل، سامان دهی و کاهش 
آسیب ها و معضالت و در قالب طرح های مختلف و از طریق 
مراک��ز مربوطه به ارائ��ه خدمات تخصص��ی - اجتماعی به 
 جامعه ه��دف می پردازد.معاون امور اجتماعی بهزیس��تی

چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کودکان خیابانی یکی 
از جوامع هدف بهزیستی اس��ت، گفت: فقر خانواده، اعتیاد 
والدین، بدسرپرس��تی، بی سرپرس��تی و  فرهنگ نادرست 
برخی از خانواده ها از مهم ترین دالی��ل روی آوردن کودکان 
به مشاغل خیابانی اس��ت.نجفی تصریح کرد: سال گذشته 
با اجرای طرح س��امان دهی کودکان خیابانی و کار در قالب 
مرکز حمایتی - آموزشی کودک و خانواده تعداد 60 کودک 
خیابان��ی ش��امل 50 کودک پس��ر و 10 ک��ودک دختر در 
شهرکرد شناسایی ش��د.وی افزود: از این تعداد کودک، ۳0 
نفر ۹-6 ساله، 8 نفر 12-10 س��اله و 22 نفر 16-1۳ ساله 
 بودند.معاون امور اجتماعی بهزیستی چهارمحال و بختیاری

خاطرنش��ان کرد: ۳8 نفر از این کودکان شناسایی شده در 
مقطع ابتدایی و مابقی در دیگر مقاطع تحصیلی مشغول به 

تحصیل بوده اند.
نجفی ب��ا بیان اینک��ه اجرای ط��رح س��امان دهی کودکان 
خیابان��ی و کار در قال��ب مرک��ز حمایت��ی - آموزش��ی 
ک��ودک و خان��واده به ص��ورت پایل��وت در شهرس��تان 
ش��هرکرد اجرا ش��د، افزود: در این طرح پس از شناس��ایی 
ک��ودکان خیابان��ی و کار، خان��واده ای��ن کودکان توس��ط 
 بهزیس��تی شناس��ایی ش��ده و مددکاران پ��س از بازدید و

گفتگو با خانواده ها دالیل روی آوردن کودکان به کار را بررسی 
می کنند.

وی تصریح کرد: در این طرح خدمات و  آموزش ها در سطح 
خانواده ها ارائه ش��ود و با آگاه س��ازی خانواده ه��ا از تبعات 
ناخوش��ایند کار کودکان در خیابان ها، از  ب��روز  مجدد این 
 مس��ئله جلوگیری کرد.مع��اون امور اجتماعی بهزیس��تی

چهارمحال و بختیاری گفت: در این طرح پس از شناس��ایی 
کودکان، والدین معتاد برای ترک به مراکز ترک اعتیاد و در 
 صورت عدم اشتغال به واحدهای اشتغال معرفی می شوند.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحدچهارمحال و بختیاری 
میزان بهره وری در جهاد دانش��گاهی را با توجه به امکانات 
موج��ود قابل قبول دانس��ت و  بر  ل��زوم بازنگ��ری در کلیه 
فعالیت های این نهاد به ویژه در بحث اشتغال به عنوان معضل 
اصلی جامعه و جوانان تاکید کرد.علی رئیس��ی با اش��اره به 
16 مردادماه، سالگرد تأس��یس جهاد دانشگاهی، دور بودن 
جهاد دانشگاهی از بازی های سیاس��ی را راز  بقای ۳5 ساله 
این نهاد انقالبی دانس��ت و گفت: اگر س��ازمان های علمی و 
تحقیقاتی درگیر بازی های سیاس��ی ش��وند به طور قطع از 
رسالت خود دور خواهند شد. وی به تشریح اهداف این نهاد 
انقالبی در اس��تان پرداخت و گفت: صعود جهاد دانشگاهی 
واحد چهارمحال و  بختیاری متناسب با برنامه پنجم جهاد 
و با هم��کاری و تبادل اطالعات بیش��تر با س��ایر نهادهای 
همکار در اس��تان، از اهداف پیش بینی ش��ده ب��رای بهبود 
 کیفیت فعالیت های این نهاد انقالبی است.رئیس��ی افزود:

به طور قطع بهبود کیفیت فعالیت های جهاددانشگاهی در 
سطح اس��تان ها نتیجه ای مطلوب در راستای اعتالی نظام 

خواهد داشت.معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان 
به کیفیت همکاری س��ایر دس��تگاه ها با جهاد دانشگاهی 
اش��اره کرد و گفت: این همکاری قابل قبول اس��ت ولی در 
 حد انتظار نیس��ت.به گفته وی، برخ��ی از نهادهای همکار،

 جهاد دانشگاهی را در مقابل و نه در کنار خود می بینند که این 
نوع نگرش آسیب جدی بر پیکره این نهاد انقالبی وارد خواهد 
کرد.وی افزود: در همین راستا می طلبد، سایر نهادها عالوه بر 
تخصیص بودجه خاص به فعالیت های علمی خود، از پتانسیل 

جهاد دانشگاهی نیز به عنوان مکمل فعالیت های علمی خود 
اس��تفاده کنند تا به نتیجه مطلوب تری دست یابند.رئیسی 
با مطلوب ارزیابی کردن پتانس��یل نی��رو  و  امکانات علمی 
جهاددانشگاهی، اظهار کرد: این نهاد در کلیه مباحث علمی، 
تخصصی، اطالعات، اکتشافات و به ویژه پزشکی حرف های 
زیادی برای گفتن دارد، اما برای افزایش کیفیت این برنامه ها 
نیاز زیادی به حمایت دولت دارد به طوری که اگر اعتباراتی 
تجمیع شده و در اختیار جهاد دانشگاهی قرار بگیرد، شاهد 

پیشرفت های چشمگیری در این نهاد خواهیم بود.
معاون آموزش��ی جهاددانش��گاهی واحد  استان همچنین 
پیشرفت علم و  فناوری و افزایش تعداد مراکز ارائه خدمات 
علمی، صنعتی و پژوهشی را یادآور ش��د  و گفت: با افزایش 
دس��تگاه های موازی با فعالی��ت جهاد دانش��گاهی، میزان 
استفاده از  این نهاد کمتر شده اما چنانچه نقش و مأموریت 
کلیه نهادهای علمی، تخصصی شود هر نهاد با انجام وظایف 
مختص به خود می توان��د موثرتر در راس��تای اهداف نظام 

حرکت کند.

    محمد علی پ��ور مختار گفت: پرونده دانش��گاه ایرانیان از 
 دستور کار این کمیس��یون خارج شده اس��ت.محمد علی

پور مختار اظهار کرد: شکایتی مربوط به برداشت 16 میلیارد 
تومانی به حساب دانش��گاه ایرانیان در کمیسیون اصل ۹0 
مطرح بود که با اقدام ب��ه موقع دیوان محاس��بات این پول 
برگش��ت و  پرونده دانش��گاه ایرانیان در کمیس��یون اصل 
۹0 بس��ته ش��د.وی افزود: همچنین در مورد قانونی بودن 
 فعالیت دانش��گاه ایرانیان از ش��ورای عالی انقالب فرهنگی

استعالم شد که مشخص ش��د این ش��ورا فعالیت دانشگاه 
ایرانیان را به تصویب رس��انده و فعالیت این دانشگاه قانونی 
است.رئیس کمیسیون اصل ۹0 مجلس درباره پرونده فساد 

در فوتبال که در یکی از کمیته های این کمیسیون بررسی 
شده نیز  یاد آور شد: به احتمال زیاد هفته آینده گزارش این 

پرونده در صحن کمیسیون اصل ۹0 مطرح خواهد شد و  بعد 
از تصویب برای قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس 
ارائه خواهد ش��د.پور مختار با اش��اره به بررسی پرونده های 
مربوط به زمین خواری در کمیسیون اصل ۹0 نیز گفت که 
اعضای کمیس��یون بنا دارند برای بررسی بیشتر موضوع به 
استان های شمالی، البرز و تهران سفر کنند.وی در پایان در 
پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اصل ۹0، افزایش قیمت 
خودرو را بررس��ی کرده یا خیر؟ اظهار کرد: با توجه به اینکه 
ش��ورای رقابت و نمایندگان ناظر مجلس در این شورا فعال 
عمل می کنند ما ورودی به این موضوع نداشته ایم و  امیدواریم 

این موضوع به خوبی حل  و فصل شود.

معاون بهزيستی چهارمحال و بختیاری:

معاون آموزشی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

نهادها از پتانسیل جهاد دانشگاهی  به عنوان مکمل  علمی بهره گیرند 

پرونده دانشگاه ايرانیان بسته شد 

کودکان کار و خیابان در  شهرکرد ساماندهی می شوند 

  تمايل زنان استان 
 به زايمان طبیعی 

متخصص زن��ان و زایم��ان اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: تمایل زنان ب��ه زایمان طبیعی در 
این اس��تان افزایش یافته است.شیدا ش��بانیان با 
 اش��اره به اینکه تمایل زنان به زایم��ان طبیعی در
 چهارمح��ال و بختی��اری افزای��ش یافته اس��ت،

اظهار داشت: هم اکنون حدود 55.5 تا 5۹.5 درصد 
زنان باردار تمایل به زایمان طبیعی دارند.وی افزود: 
زایمان طبیعی نسبت به س��زارین دارای مزایایی 
اس��ت که مادران باردار بیش��تر به س��مت زایمان 
طبیعی تمایل پیدا کرده اند.وی با اشاره به مزایای 
زایمان طبیعی بیان کرد: مادری که زایمان طبیعی 
انجام داده است در شیر دهی کودک موفق تر است.

متخصص زنان و زایمان بیان کرد: از نظر روحی نیز 
ارتباط مادر و کودک زودتر برقرار می ش��ود و مادر 
بعد از دو س��اعت از زایمان طبیعی می تواند فرزند 

خود را شیر دهد.

 صادرات ۱۴2 هزار تن
 کاال از استان 

 رئی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: از ابتدای امس��ال 
 تاکن��ون 1۴2 هزار ت��ن کاال از این اس��تان صادر

ش��ده اس��ت.نعیم امام��ی اظه��ار ک��رد: در 
 چه��ار ماه��ه نخس��ت امس��ال ص��ادرات کاال از

چهارمحال و بختی��اری 6۴ میلیون دالر ارز آوری 
داش��ته اس��ت.وی تصریح کرد: از ابتدای امس��ال 
تاکن��ون 1۴2 هزار ت��ن کاال از این اس��تان صادر 
شده است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمح��ال و بختیاری اف��زود: بیش��ترین اقالم 
صادراتی شامل بادام، مصالح ساختمانی، سیلندر 
گاز، مصنوعات فلزی، لوازم خانگی، سیمان، کابل 

برق، کاشی و سرامیک است.

 پايگاه های انتخاب رشته 
در چهارمحال و بختیاری

مع��اون آم��وزش متوس��طه آم��وزش و پرورش 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: 1۴ پایگاه انتخاب 
رش��ته وابس��ته ب��ه اداره کل آم��وزش و پرورش 
چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا حض��ور مش��اوران 
مجرب فعالیت خ��ود را در زمینه انتخاب رش��ته 
 کنکور سراس��ری آغ��از کردند.عوض علی حبیبی

اظهار کرد: در این پایگاه ها مشاوران عالوه بر ارائه 
خدمات انتخاب رشته، مش��اوره و راهنمایی های 

الزم را در اختیار داوطلبان قرار می دهند.
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یادداشت

اعزام خبرنگاران اصفهانی برای 
انعکاس مظلومیت کودکان غزه

فعاالن رس��انه ای س��ازمان بس��یج رس��انه اصفهان با تاسی از 
ایثارگری های ش��هدای رس��انه، با محکوم کردن تجاوزات رژیم 
اشغالگر، آمادگی خود را برای اعزام و انعکاس جنایات صهیونیسم 
بین الملل و اوج فجایع انس��انی در کش��تار ک��ودکان غزه اعالم 
می کند.حمله بی رحمانه اسرائیل و کش��تار وحشیانه بی سابقه 
این رژیم اش��غالگر به ویژه کشتار وس��یع زنان و کودکان و غیر 
نظامیان و تخریب منازل، مدارس، بیمارستان ها، زیرساخت ها و 
مراکز تلویزیونی و حمایت بی چون و چرای سران آمریکا و اروپا از 
این جنایات هولناک حقایق زیادی را برای جهانیان فاش کرد و 
ماهیت این رژیم پوشالی را بر همگان نمایان تر نمود.خبرنگاران و 
فعاالن رسانه ای برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سازمان 
بسیج رسانه اس��تان اصفهان خیابان کمال اس��ماعیل- کوچه 
 شهید س��ید جواد حسینی-ساختمان ش��هید چمران-واحد 7

 مراجعه کنند.

 خرید و فروش اشیاء تاریخی 
جرم است

فرمانده��ی یگان حفاظ��ت می��راث فرهنگی صنایع دس��تی و 
گردشگری اس��تان اصفهان نس��بت به غیر قانونی بودن خرید 
و فروش اش��یاء تاریخی به مردم هش��دار داد.به نقل از س��ایت 
خبرگزاری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان، س��رهنگ پاسدار عطاا.. ش��ریفی افزود: با توجه 
به اینکه خرید و فروش اش��یاء تاریخی جرم محس��وب می شود 
همشهریان عزیز باید هوش��یار و مراقب باش��ند که فریب افراد 
س��ودجو را نخورند.وی اظهار داش��ت: متاس��فانه اخی��راً خرید 
 و فروش اش��یاء تاریخ��ی از طری��ق پیامک و س��ایر روش های

اطالع رس��انی و کالهبرداری زیاد شده اس��ت.وی بر هوشیاری 
مردم در مقابل ترفندهای افراد فرصت طلب و سود جو تاکید کرد 
و گفت: آگهی های فروش اموال تاریخی - فرهنگی و یا صفحات 
 فضای مجازی در این خصوص از دیگ��ر روش های کالهبرداری

محس��وب می گردد که در س��ال های گذش��ته نیز مش��کالتی 
را ب��رای م��ردم ایجاد ک��رده است.س��رهنگ ش��ریفی تصریح 
کرد: تجربیات و پرونده های پیش��ین نش��ان داده ک��ه در اکثر 
مواقع اش��یاء مورد معامله فاق��د ارزش تاریخی ب��وده و جاعالن 
با سوءاس��تفاده از عدم آگاهی افراد، اش��یاء تقلب��ی را با قیمت 
گزاف با عن��وان اش��یاء تاریخی و اصل��ی به فروش رس��انده اند.

فرمانده یگان حفاظت اس��تان یادآور ش��د: با توج��ه به وظایف 
یگان حفاظت، تحقیقات و اقدام��ات الزم برای جلوگیری از بروز 
 هرگونه جرم علیه مواری��ث فرهنگی –تاریخی در دس��تور کار

قرار گرفته است و یگان حفاظت با اقتدار و هوشیاری کامل با این 
قبیل سوداگران فرهنگی برخورد جدی خواهد نمود.             
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نمکوگوشتقرمز،سنگکلیهراتشدیدمیکند
یک فوق تخصص نفرولوژی و پیوند با بیان این که بسته به نوع سنگ کلیه، مصرف برخی 
مواد غذایی سنگ سازی را تشدید می کند، گفت: به طور کلی مصرف نمک و مصرف 

گوشت قرمز در رژیم غذایی برای پیشگیری از ابتال به انواع سنگ ها باید محدود شود.
3

فصل تورهای تابس��تانی است. چشمتان به مقاصد 
گردش��گری در ترکیه زیاد خورده است. اما حاضر 

هستید در بحبوجه جنگ، به اوکراین بروید؟
چه کس��ی فکرش را می کرد هواپیمایی مالزی در 
کمتر از شش ماه دومین بوئینگ 777 خود با تمام 
سرنشینانش را از دست بدهد؟ اولی در اقیانوس هند 
ناپدید ش��د و دومی به تیر غیب گرفتار با موشکی 
که نژادش روس��ی یا اوکراینی بود، منفجر شد و در 

اوکراین سقوط کرد.
اوضاع اوکراین هم مانند اوضاع چند کشور خاورمیانه 
خوب نیس��ت. اختالفات غرب گراها و روس گراها 
هنوز به پایان نرس��یده اس��ت و البته کار دشمنی،  
به اسلحه کشی هم رسیده. خبرهایش را البته همه 
دارند و عکس ها و فیلم ه��ای تظاهرات و اعتراض ها 
را هم البد بسیار دیده اند.اوکراین اما از سال ها قبل 
یک مقصد گردشگری تابستانی بوده است. تا حدی 
گردشگری در این کشور رونق داشته که در رده های 
باالی مقاصد گردش��گری قرار می گی��رد. حداقل 
در سه ماه از فصل گرم، مش��تری های زیادی برای 
سفر دارد. به عنوان مثال در سل ۲۰۱۳، حدود ۲۵ 

میلیون توریست داشته است.

اما یک س��الی هس��ت ک��ه اوض��اع گردش��گری 
در این کش��ور چن��دان روب��ه راه نیس��ت. حداقل 
 در ش��رق اوکراین و حوالی کریمه،  کس��ی آفتابی

 نمی شود. 
به گزارش خب��ر آنالین ،مخصوصاً پس از س��قوط 
بوئینگ 777 مالزی ایرالین، مسیر هوایی از اوکراین 
ناایمن معرفی شد و بسیاری از شرکت های هوایی، 
مسیرهای دیگری از جمله ایران را جایگزین کردند.

تا پیش از ش��روع جنگ و اختالفات سیاسی، رشد 
صنعت گردشگری در اوکراین ساالنه باالی 7 درصد 
بوده است. اما اوضاع کنونی فرق می کند.در این گیر 
و دار جنگ،  اما تبلیغات تور اوکراین در کنار تورهای 
بی شمار س��واحل ترکیه، در روزنامه ها خودنمایی 
می کند. ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان. البته این قیمت برای 
هتل سه ستاره است. هتل ۴ ستاره ۲ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان و هتل ۵ س��تاره، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان. این قیمت ها برای ش��ش ش��ب و هفت روز 
اقامت در شهر کیف، پایتخت اوکراین است. اما تور 

ترکیبی هم هست. کیف و سواحل اوداسا.
جال��ب اینکه که مس��ئوالن تور می گوین��د آنقدر 
ت��ور اوکراین با اقب��ال مواجه ش��ده ک��ه از اکنون 

 ب��رای روز ۴ ش��هریور می توانن��د مس��افر پذیرش 
کنند.

با این حال یک س��ؤال این وس��ط هس��ت؛ اوکراین 
امن اس��ت که ب��ه عنوان ی��ک مقصد گردش��گری 
شناخته شود؟ از مس��ئوالن تور که بپرس��ید،  قطعاً 
می گویند کیف امن امن اس��ت و تم��ام درگیری ها 
در ش��رق اوکراین اتف��اق می افتد. کیف ه��م که در 
 مرک��ز اوکرای��ن ق��رار دارد و از درگیری ه��ا فاصله

 دارد.
تا حدودی این پاس��خ درس��ت اس��ت. ام��ا چگونه 
می ش��ود به اوکراین رس��ید؟ پروازی که ای��ن تور از 

آن اس��تفاده می کند، 
متعلق ب��ه هواپیمایی 
اوکرای��ن اس��ت. ام��ا 
مس��یر پروازی کمی 
غیرعادی است.مسیر 
هواپیما برای رسیدن 
به کیف مسیر مستقیم 
ترکیه و دریای س��یاه 
نیس��ت. این پ��رواز از 
 کریدور پروازی روسیه

انجام می ش��ود و پس 
از عب��ور از ب��الروس،  
وارد اوکراین ش��ده و 
به کیف می رسد.البته 
دلی��ل انتخ��اب ای��ن 
مس��یر هم مش��خص 
اس��ت. ایکائو، سازمان 

بین المللی هوانوردی، پس از س��قوط بوئینگ 777 
هواپیمایی مال��زی در اوکراین، مس��یرهای پروازی 
اوکراین را ناامن اعالم کرد و در پی آن ش��رکت های 
 هواپیمای��ی تم��ام مس��یرهای پ��روازی خ��ود را را

تغییر دادند. درواقع برای ورود به اوکراین از س��مت 
ش��رق و جنوب و جنوب ش��رق، باید دور قمری زد و 
مثاًل از تهران به کیف، ابتدا به روس��یه رفت و سپس 
از بالروس در شمال ش��رقی اوکراین، به کیف رسید.

حتی مسیر جنوبی هم امن نیست، چه اینکه بخشی 
از شمال غربی دریای سیاه هم مورد مناقشه اوکراین 
و روسیه اس��ت و مس��یر پروازهای جنوب شرقی به 
 ش��مال غرب��ی )تهران-کی��ف( از آن با ریس��ک باال

 همراه اس��ت.با این حال پرواز تهران - کیف از مسیر 
بالروس، سه س��اعت و نیم طول می کش��د و ظاهراً 
هم خطری ش��ما را تهدی��د نمی کند. اما کاًل س��فر 
کردن به کش��وری که درگیر جنگ اس��ت، ریسک 
 باالی��ی می طلبد. جنگ توریس��ت و غیر توریس��ت

 نمی شناسد.

تور اوکراین؛ ۲ میلیون تومان ناقابل، جانتان هم کف دستتان است!

جنگ،توریستوغیرتوریستنمیشناسد

یادداشت

وام های یک میلیون تومانی را برای 
تشرف دانشجویان به عمره

معاون سازمان حج و زیارت با بیان اینکه اعزام های عمره سال 
۹۳-۹۴ از نیمه آذرماه آغاز می شود گفت: اولویت های یک تا 
۳۵۰ بانک های ملی و ملت در دور جدید به عمره مفرده اعزام 

خواهند شد.
ناص��ر خ��در ن��ژاد گف��ت: برنام��ه ری��زی و زم��ان بن��دی 
م��ا ب��ه گون��ه ای اس��ت ک��ه از نیم��ه دوم آب��ان م��اه ثبت 
ن��ام از اولویت ه��ای جدید آغاز ش��ود و همچنی��ن زمینه ها 
فراهم ش��ود ت��ا زائ��ران بتوانند عالوه ب��ر مراجعه ب��ه دفاتر 
 خدم��ات زیارت��ی ثبت ن��ام خ��ود را ب��ه ص��ورت اینترنتی

انجام دهند.وی ادامه داد: اولویت هایی که برای عمره ۹۳-۹۴ 
در نظر گرفته شده است از اولویت یک تا ۳۵۰ بانک های ملی 
و ملت اس��ت و اعزام ها از نیمه آذرماه آغاز می شود و تا پایان 
خرداد ۹۴ ادامه خواهد داشت.معاون س��ازمان حج و زیارت 
افزود: در صورت عدم تکمیل ظرفی��ت اولویت های جدید به 
منظور تکمیل ظرفیت اعالم خواهند شد.خدر نژاد همچنین 
با اش��اره به انعقاد تفاهم نامه میان سازمان حج و زیارت ستاد 
عمره دانش��جویی و بانک تجارت از پیوستن بانک تجارت به 
جمع بانک های خدم��ات دهنده به عمره گ��زاران خبر داد و 
گفت: بانک تجارت از این پس وام های ی��ک میلیون تومانی 
را برای تشرف دانش��جویان به عمره و عتبات عالیات به آن ها 

پرداخت خواهد کرد.

حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ 
معضل آینده کشور

وزیر کش��ور با اش��اره به اینکه موض��وع حاشیه نش��ینی در 
شهرهای بزرگ بس��یار مهم اس��ت گفت: در آینده با معضل 
 حاشیه نشینی در ش��هرهای بزرگ کش��ور روبه رو خواهیم

 بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلس��ه شورای اجتماعی وزارت 
کشور با اشاره به موضوع حاشیه نش��ینی در شهرهای بزرگ 
گفت: موضوع این جلسه حاشیه نش��ینی در شهرهای بزرگ 
کشور اس��ت و این معضلی اس��ت که در آینده با آن روبه رو 
هس��تیم.وی افزود: دولت و قوه قضائی��ه و مجلس باید توجه 
جدی به این موضوع داش��ته باش��ند زیرا این ی��ک موضوع 
میان بخشی اس��ت و همه باید پای کار بایس��تند و مشکالت 
محیط را برطرف کنند. وزیر کش��ور اظهار ک��رد: 8 کارگروه 
 در شورای اجتماعی کشور تشکیل ش��ده است که قرار است

جمع بندی کنیم. رحمانی فضلی به س��فر اخیرش به مشهد 
اشاره کرد و گفت: در مشهد هم مشکل حاشیه نشینی داریم. 
۲۵۰ هزار نفر در استان خراسان رضوی حاشیه نشین داریم. 
وی تصریح کرد: در ش��ورای تأمین اس��تان جلس��ه ای برای 
برطرف کردن این موضوع برگزار ش��د. وزیر کشور درباره امر 
به معروف گردش��گران خارجی گفت: در این باره نظر خاصی 
ندارم ولی گردش��گران خارجی که وارد کش��ور ما می شوند 
باید مقررات ما را رعایت کنند و ما هم وقتی وارد کش��ورهای 

خارجی می شویم باید مقررات آن ها را رعایت کنیم.

مشاور عالی شهردار اصفهان:

برگزار ی اجالس بین المللی میراث 
فرهنگی ناملموس در سه بخش

مشاور عالی ش��هردار اصفهان اعالم کرد: اجالس بین المللی 
میراث فرهنگی ناملموس ش��امل س��ه بخش اجالس مجمع 

عمومی، اجالس بانوان و جشنواره است.
دکتر مهدی جمالی نژاد با بیان این مطلب گفت: هرس��اله از 
سوی سازمان بین المللی ICCN ویژه برنامه هایی در قالب 
اجالس، جش��نواره و کارگاه های آموزشی در راستای اهداف 
سازمان مبنی بر پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس جهان 

اجرا می شود.
وی افزود: در این راس��تا و در س��الی که توس��ط مقام معظم 
رهبری س��ال )اقتص��اد و فرهنگ با ع��زم مل��ی و مدیریت 
جه��ادی( ن��ام گرفت��ه اس��ت، مدیری��ت ش��هری اصفهان 
توانس��ته با ابتکار عم��ل، میزبانی این رخ��داد مهم فرهنگی 
جه��ان در ح��وزه حکمران��ان محل��ی را ب��ه دس��ت آورد.

مش��اور عالی ش��هردار اصفهان با بیان اینکه کارشناس��ان از 
اجالس بین الملل��ی می��راث فرهنگی ناملم��وس اصفهان، 
 به عن��وان مهم ترین رخ��داد فرهنگ��ی ایران در س��ال ۹۳،

یاد کرده اند، تصریح کرد: این رویداد می تواند دس��تاوردهای 
بین المللی کالنی برای جمهوری اس��المی ای��ران به ارمغان 

داشته باشد.
وی در خصوص این دس��تاوردها ادامه داد: ب��ه طوری که از 
س��ویی گام مهمی در زمینه معرفی فرهن��گ و هنر ایران در 
عرصه بین المللی برداش��ته می ش��ود از س��ویی دیگر چهره 
جمهوری اس��المی ایران به عنوان حامی صلح و آشتی میان 

ملت ها تثبیت می گردد.
جمالی ن��ژاد با بی��ان اینک��ه اجالس بی��ن الملل��ی میراث 
فرهنگی ناملموس شامل س��ه بخش اجالس مجمع عمومی، 
اجالس بانوان و جش��نواره است، خاطرنش��ان کرد: اجالس 
 مجمع عمومی متش��کل از نمایندگان ش��هرهای عضو، نهاد

 ICCN تصمیم گیرنده و مهم ترین بخش سازمان بین المللی
است که هر دو سال یک بار تشکیل می شود.

وی با تاکی��د بر اینکه اج��الس مجمع عمومی ب��ه دو بخش 
تقس��یم می گردد، ادامه داد: در یک بخش به بحث و بررسی 
پیرامون مس��ائل س��اختاری س��ازمان ICCN، عضویت ها 
می پردازد و در بخش دوم پیرامون موضوع پاسداری از میراث 

فرهنگی ناملموس بحث و گفت و گو می کند.
مش��اور عالی ش��هردار اصفهان به موضوعات مجمع عمومی 
در ش��هر اصفهان اش��اره کرد و گف��ت: پاس��داری از میراث 
فرهنگ��ی ناملموس در برنام��ه ریزی ش��هری، نقش میراث 
فرهنگی ناملموس در بهبود محیط زیست و کیفیت زندگی، 
راهکارهای ترغیب گردش��گری می��راث فرهنگی ناملموس 
جهت ارتقای دیپلماس��ی ش��هری، نقش می��راث فرهنگی 
ناملم��وس به منظور اصالح س��بک زندگ��ی جوامع و هویت 

انسانی موضوعات این اجالس است.

اخبار کوتاه
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رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش

»امتحانات نهایی شهریور دانش آموزان« از اول شهریور
مدیر روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر:

برپایی نمایشگاه، فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید

رئیس مرکز س��نجش وزارت آم��وزش و پ��رورش از آغاز 
 امتحانات نهایی ش��هریورماه دانش آموزان از اول شهریور

خب��ر داد.عب��د الرس��ول عم��ادی، رئی��س مرک��ز 
ب��ا اش��اره  س��نجش وزارت آم��وزش و پ��رورش 
دانش آم��وزان ش��هریورماه  امتحان��ات   ب��ه 

اظهار داشت: بخشنامه برگزاری امتحانات شهریورماه ابالغ و 

امتحانات نهایی دانش آموزان از اول شهریور آغاز خواهد شد.
وی افزود: بر اس��اس برنامه امتحانات شهریورماه ۹۲-۹۳، 
امتحانات نهایی مربوط به دانش آموزان سال »سوم متوسطه 
نظری سالی واحدی و نیم سالی واحدی و داوطلبان آزاد«، 
»دانش آموزان سال سوم فنی و حرفه ای«، »پیش دانشگاهی 
روزانه، بزرگس��االن و داوطلبان آزاد« و »دانش آموزان پایه 
دوره دوم متوسطه روزانه و غایبان موجه مربوط به هماهنگ 
کشوری« و »یک امتحان در دوره اول دوم متوسطه روزانه 
و غایبان موجه« ابالغ ش��ده اس��ت.عمادی ب��ا بیان اینکه 
امتحانات نهایی دانش آموزان از اول شهریورماه آغاز می شود 
و در متوسطه نظری تا ۱۹ شهریورماه ادامه خواهد داشت، 
خاطرنش��ان کرد: امتحانات نهایی دانش آم��وزان در پیش 
دانشگاهی از اول شهریورماه آغاز و تا هشتم شهریورماه ادامه 
دارد و در فنی و حرفه ای از اول شهریورماه آغاز l می شود و تا 

۱۱ شهریورماه ادامه دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
از برگ��زاری نمایش��گاه »فرصت های س��رمایه گذاری 
و توانمندی های ش��هرهای جدید ای��ران« از ۱۹ تا ۲۲ 
 مرداد سال جاری خبر داد. علی فریدی زاده در گفتگو با

زاینده رود با اعالم این خبر افزود: این نمایشگاه با شعار 
»شما در شهرهای جدید سرمایه گذاری امنی خواهید 

داشت« در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
برگزار می شود.

 وی ب��ه اهداف برگ��زاری این نمایش��گاه اش��اره کرد و 
یاد آور ش��د: ارائ��ه توانمندی های مختلف ش��هرهای 
جدید و جلب س��رمایه گ��ذار در بخش ه��ای مختلف، 
اج��رای سیاس��ت های اص��ل ۴۴ قان��ون اساس��ی در 
 راس��تای اهتمام ب��ه بخش خصوص��ی، توجه ب��ه امر

سرمایه گذاری و روان سازی فرآیند جذب سرمایه گذاری 
در ش��هرهای جدید از اهداف برگزاری این نمایش��گاه 
است. فریدی زاده گفت: شرکت عمران شهر فوالدشهر 
حدود ۲۱ پروژه س��رمایه گذاری در قال��ب پروژه های 
 اداری، تجاری، خدماتی، گردشگری و ورزشی را تعریف

کرده اس��ت که تع��داد ۱۲ پ��روژه در محالت مس��کن 
 مه��ر و مابق��ی در برزن ه��ای دیگر ش��هر فوالد ش��هر

 است.

تازه به منزل آمده بودم و می خواستم بخوابم که پدرم چراغ ها را روشن کرد 
و س��رم داد کش��ید »بازم پیش اون دختره بودی؟ آگه یک بار دیگه بخوای 
دنبالش بری، از ارث محرومت می کنم« دیگر طاقتم تمام شده بود، نفهمیدم 

چه می کنم با پدرم درگیر شدم و ...
به گزارش ایمنا، صبح روز هش��تم مرداد ماه جاری، در پ��ی تماس تلفنی با 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد قتل عمد در یکی از محالت 

شهرستان نایین، بالفاصله ماموران به محل حادثه اعزام شدند.
در بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که مرد مسنی به نام »مهدی« ۵8 
ساله در داخل اتاق خواب منزلش درحالی که آثار جراحات بر بدن وی، مشهود 

بود به صورت طاق باز بر روی زمین افتاده و به قتل رسیده است.
در تحقیقات انجام شده، یکی از فرزندان مقتول که با مرکز ۱۱۰ تماس گرفته 
بود، عنوان داشت که »قاتل، برادر کوچک ترم است که از مدت ها قبل با پدرم 
اختالف داشت و سرانجام شب گذشته با یکدیگر درگیر شدند و این درگیری 

منجر به قتل پدرم شد«.

قاتل، با حضور در کالنتری، خودش را تسلیم کرد
ماموران با ش��نیدن اظهارات فرزند مقت��ول، تحقیقات برای دس��تگیری و 
شناسایی مخفیگاه قاتل را در دستور کار خود قرار داده بودند که خسرو، فرزند 
مقتول خود را به یکی از کالنتری های ش��هر معرفی و ب��ه طور صریح به قتل 

پدرش اعتراف کرد.

قتل به خاطر ازدواج با دختر مورد عالقه
خسرو در اعترافات خود گفت: » مدت هاس��ت که با دختری آشنا شده ام و با 
او رابطه دوس��تی دارم و تصمیم گرفته ام که با وی ازدواج کنم اما پدرم با این 
وصلت مخالف بود و هر بار هم که موضوع را برایش بازگو می کردم با عصبانیت 
و خشونت با من برخورد می کرد و اجازه حرف زدن را به من نمی داد، تا اینکه 

شب حادثه، با دختر مورد عالقه ام به گردش و تفریح رفته بودم هنگامی که 
به منزل برگش��تم، دیدم چراغ ها خاموش اس��ت خیال کردم پدرم خوابیده 
است. خوشحال ش��دم و گفتم با آرامش می روم در رختخوابم و می خوابم اما 
به محض اینکه وارد منزل ش��دم چراغ ها روشن شد و پدرم مثل یک کوره به 
طرفم حمله ور شد و یقه ام را گرفت و با داد و فریاد گفت »باز هم سراغ دختره 
رفته بودی؟ مگه بهت نگفتم فکر اونو از سرت بنداز بیرون... اگر یک بار دیگه، 

بخوای دنبالش بری، تو رو از ارث محروم می کنم و ...«
من هم که از حرف های پدرم به ش��دت عصبانی ش��ده بودم، دیگر نفهمیدم 
چه می کنم و با او درگی��ری لفظی پیدا کردم و بعد هم با هم درگیر ش��دیم. 
درگیری ما تا اتاق خواب پدرم کش��یده ش��د در بین درگیری ب��رای اینکه 
خودم را از دس��ت پدرم نجات دهم با دس��تم، دمبلی ک��ه روی زمین بود را 
برداشتم و یک ضربه محکم به س��ر پدرم زدم. خون از سرش جاری شد و بر 

 روی زمین افتاد. دیگ��ر صدایش درنمی آمد، چند نفس بلند کش��ید و تمام
 کرد.

من که حس��ابی وحش��ت ک��رده ب��ودم، از ت��رس ب��ه خ��ودم می لرزیدم. 
از خان��ه بی��رون زدم ب��ا ب��رادر بزرگ ترم تم��اس گرفت��م و موض��وع را به 
او گفت��م و بعد هم ب��رای دختر م��ورد عالق��ه ام، جریان را تعری��ف کردم تا 
صب��ح در خیابان ه��ا و پارک ها پرس��ه می زدم. ع��ذاب وجدان داش��ت مرا 
 می کش��ت تا اینک��ه تصمیم گرفتم ب��ه کالنت��ری بیایم و خودم را تس��لیم

 کنم.
گفتنی اس��ت، با اظهارات صریح متهم در این باره، پرونده قتل مرد ۵8 ساله 
بسته ش��د و متهم به قتل نیز دستگیر و برای س��یر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی تحویل داده شد.

هشدار به خانواده ها
معاون اجتماع��ی فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان وق��وع قتل مذکور 
را هش��دار به خانواده ه��ا دانس��ت و اف��زود:  خانواده ها و به خص��وص پدر و 
مادرها باید با صعه س��در بیش��تری با فرزندان خود برخورد کرده و فرزندان 
جوان خ��ود را به ط��ور صحی��ح و درس��ت راهنمایی ک��رده و راه درس��ت 
زندگی کردن را به آن��ان بیاموزند نه اینکه با فرزندان ج��وان خود که دارای 
 غرور جوانی هس��تند درگیر ش��ده و بخواهن��د حرف های خ��ود را به آنان

تحمیل کنند.
س��رهنگ جهانگیر کریم��ی در عی��ن حال ب��ه جوان��ان نیز هش��دار داد:  
به پدر و م��ادر خود احترام گذاش��ته و س��عی کنید ب��ا مدارا با آن��ان رفتار 
کنی��د و هرگز اجازه ندهید که عصبانیت و خش��م بر ش��ما مس��لط ش��ود، 
زیرا انس��ان در حالت عصبانیت ممکن اس��ت دس��ت به کارهای��ی بزند که 
 جبران آن برایش بس��یار س��خت باش��د و یک عمر پش��یمانی را ب��ه دنبال 

آورد.

درگیری خانوادگی بر سر یک دختر، منجر به قتل شد

پسر عاشق پدرش را کشت

 پرواز تهران - کیف 
از مسیر بالروس، سه 

ساعت و نیم طول 
می کشد و ظاهراً 

هم خطری شما را 
تهدید نمی کند. اما 

کاًل سفر کردن به 
کشوری که درگیر 

جنگ است، ریسک 
باالیی می طلبد



اخبار کوتاهيادداشت

افزايش ۱۵۹ درصدی تولید فوالد 
خام در ذوب آهن

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: در واحد 
فوالدسازی این شرکت ۹۳۵ هزار و ۳۰۰ هزار تن فوالد خام 
تولید ش��د که این می��زان ۱۵۹ درصد بیش��تر از چهار ماهه 
نخست س��ال گذش��ته اس��ت.افضلی با تاکید بر اینکه تولید 
محصوالت شرکت ذوب آهن اصفهان امس��ال بیش از یک و 
نیم برابر افزایش یافت، اظهار داشت: چهار ماهه نخست امسال 
یک میلیون و ۲۵۶ هزار تن آگلومره در واحد آگلومراس��یون 

این شرکت تولید شد.
وی افزود: در واحد کک س��ازی ذوب آهن هم ۲۵۴ هزار و ۷۹ 
تن کک با ۱۶۲ درصد بیش��تر از مدت مش��ابه سال گذشته 
تولید شده است.معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان 
تصریح کرد: در این شرکت ۹۲۰ هزار و ۷۳۲ هزار تن شمش 
آماده تولید شده که ۱۵۸ درصد بیشتر از چهار ماهه نخست 
سال ۹۲ است.گفتنی است شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
ظرفیت اس��می تولی��د س��االنه دو میلی��ون و ۴۰۰ هزار تن 

محصوالت فوالدی را دارد.

 تحريم ها درهای ارتباط 
با خودروسازان دنیا را بسته است

رئیس انجمن قطعه س��ازان اتومبیل استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر ارزان ترین قیمت خ��ودرو را در ایران داریم، البته 
باید قبول کرد از لحاظ کیفیت خودروهای تولیدی هم پایین تر 

از استانداردهای دنیا هستیم.
ابراهیم احمدی با اشاره به قیمت گذاری خودروهای داخلی 
اظهار کرد: بارها گفته ایم که قیمت خودرو در کش��ور واقعی 
نیست.وی ادامه داد: هزینه های تولید بسیار زیاد است و این 
در حالی است که قیمت ارز تغییر نداشته است.وی اعالم کرد: 
قیمت خودرو مدت هاس��ت به صورت دس��توری پایین نگه 
داشته شده که این خود یک مشکل است. خودرو باید مسیر 
خود را طی کند تا بتواند راه پیشرفت خود را باز کند.احمدی با 
بیان اینکه تحریم ها باعث آسیب به صنعت خودرو سازی شده 
عنوان کرد: تحریم ها باعث شده دروازه ها به روی خودروسازان 
ایرانی بسته ش��ود و ارتباط آنها با خودروسازان بزرگ دنیا را 
قطع کرده است.وی تصریح کرد: شورای رقابت سال گذشته 
قیمت هایی برای خودروهای داخلی ارائ��ه داد اما باید توجه 
داشت از سال گذشته تاکنون ۲۵ درصد بر هزینه های تولید 
اضافه شده که این موضوع در قیمت گذاری امسال باید اعمال 

شده باشد، وگرنه خودروسازان دچار ضرر می شوند.

فعالیت ۳ هزار و ۲۰۰ کشاورز 
اصفهانی در کشت و تولید پنبه

مسئول پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان گف��ت: پیش بینی می ش��ود آبان ماه ح��دود ۹ هزار 
تن وش پنبه از مزارع این اس��تان برداش��ت شود.بنی اسدی 
 با اش��اره به اینکه کش��ت پنبه از فرودین ماه آغاز شده است،

اظهار داشت: کش��ت پنبه در س��ه هزار هکتار مزارع استان 
اصفهان به پایان رس��ید.وی اف��زود: هم اکنون کش��ت پنبه 
در مزارع شهرس��تان های اصفهان، کاش��ان، آران و بیدگل، 
اردس��تان، شاهین ش��هر و نائین به پایان رسید.مسئول پنبه 
و دانه های روغنی س��ازمان جهادکش��اورزی استان اصفهان 
تصریح کرد: امسال ۱۱۵ تن بذر گواهی شده پنبه رقم ورامین 
و خرداد که مقاوم به خشکی و شوری هستند بین کشاورزان 
به صورت یارانه توزیع شد.وی خرید تضمینی وش پنبه را ۲۲ 
هزار ریال اعالم کرد و بیان داش��ت: بیش از س��ه هزار و ۲۰۰ 
کشاورز در استان اصفهان در کشت و تولید پنبه فعالیت دارند.

جلوگیری از برداشت های غیر مجاز 
با طرح ساماندهی حريم زاينده رود

فرماندار اصفه��ان گفت: با اج��رای کامل طرح س��اماندهی 
بس��تر و حریم رودخانه زاینده رود از برداشت های غیر مجاز 
به ویژه برداش��ت مس��تقیم از فاضالب جلوگیری می ش��ود.

فضل اهلل کفیل ضمن بازدید از کار ساماندهی بستر رودخانه 
زاین��ده رود، احداث جاده دسترس��ی در دو ط��رف رودخانه 
و تصفیه خان��ه فاضالب ش��رق اصفهان، با تأکی��د بر اجرای 
کامل س��اماندهی زاینده رود به منظور نظارت مستمر بر آن 
و جلوگیری از تخلفات و برداش��ت های غیرقانونی، خواستار 
همکاری کشاورزان و مالکان اراضی اطراف رودخانه در اجرای 
این طرح شد.وی اجرای این طرح را در مرحله نخست به نفع 
کش��اورزان دانس��ت و افزود: با اجرای کامل این طرح ضمن 
جلوگیری از برداشت های غیرمجاز به ویژه برداشت مستقیم از 
فاضالب و جلوگیری از آلودگی محصوالت کشاورزی، بهترین 

بهره وری از فاضالب موجود خواهد شد.

ساخت مدرن ترين استارترهای برق 
کشور در اصفهان

رئیس انجمن برق و الکترونیک خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: در حال حاضر مدرن ترین استارترهای 
برق کشور در اصفهان ساخته می شود و جایگاه خوبی به شهر 
اصفهان در سطح کش��ور داده است.سید محسن پورسعید با 
بیان اینکه جایگاه اصفهان در تولیدات لوازم برق و الکترونیک 
راضی کننده است، اظهار داش��ت: هنوز برای حرکت راه هایی 
بس��یاری باید طی ش��ود. وی با بیان این که انجمن تخصصی 
صنایع همگن برق و الکترونیک از انجمن های موفق س��طح 
کشور محسوب می ش��ود، افزود: این انجمن شامل ۹ کمیته 

و ۴۵۰ عضو است. 
رئیس انجم��ن ب��رق و الکترونی��ک خانه صنع��ت، معدن و 
تجارت استان اصفهان بیان داشت: انجمن برق و الکترونیک 
تاکنون توانسته فعالیت های بسیاری انجام دهد، این انجمن 
مشمول تولیدکنندگان قطعات، ملزومات برق و الکترونیک و 

شرکت های خدماتی و دیگر اعضا است. 
وی اضافه کرد: تحریم ها اگر برای همه دس��تگاه ها وضعیت 
نامناسبی ایجاد کرده، اما از طرفی هم می توانسته به صنعت 

کمک کند و سبب شکوفا شدن صنعت شود. 

4
سکه در اصفهان ۹۵۲ هزار  تومان معامله شد

 با افزایش ۲۰ تومانی بهای دالر، دیروز هر قطعه س��که تمام بهار آزادی در اصفهان با افزایش۲ هزار 
تومانی ۹۵۲ هزار تومان معامله ش��د.دیروز در بازار اصفهان قیمت هر نیم سکه ۴۷۹ هزار تومان، ربع 

سکه ۲۷۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۵ هزار تومان اعالم شد.
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در حال حاض��ر بین ۴.۷ ت��ا ۷.۱ میلیون نف��ر در ایران دو 
شغله و یا سه شغله هستند و ۵.۲ میلیون نفر نیز می گویند 
در جس��تجوی آن هس��تند. افزایش هزینه های زندگی، 
تجمالت، قانع نب��ودن، افت ارزش ریال و دس��تمزد پایین 
ایران در مقایسه با برخی کش��ورها مهم ترین دالیلی است 
که باعث شده تا میلیون ها نفر ۱۲ تا ۱۶ ساعت از شبانه روز 
را در بازار کار به سر ببرند.به گزارش خبرنگار مهر، تا دو دهه 
پیش در بیش��تر خانواده ها تنها یک نفر کار می کرد و بقیه 
اعضای خانواده از طریق درآم��د وی، روزگار می گذراندند. 
 مخارج زندگی تامین می شد، فرزندان به مدرسه و دانشگاه

می رفتند، هزینه س��فرهای زیارتی و سیاحتی خانواده ها 
تامین می شد و در مواردی مبالغی نیز برای سرمایه گذاری 
در نزد اف��راد باقی می ماند.بر پایه این گ��زارش، تا دهه ۶۰ 
زندگی ها تجمالتی نبود و انقدر مانند ای��ن روزها افراد به 
دنبال به روز کردن سبک زندگی های خود نبودند. معموال 
افراد قانع تر بودن��د و با درآمد اندک نیز روزگار خوش��ی را 
س��پری می کردند. آن روزها با وجود اینکه خانواده ها نیز 
پُرجمعیت تر از حاال بود، اما خیلی خبری از زندگی ماشینی 
 و هیاهوه��ای امروزی نبود.حاال اما دس��ت کم ۲۰ س��الی
 می ش��ود که س��بک زندگی م��ردم تغیی��ر یافت��ه، همه

می خواهند همیشه به روز باشند، از بهترین و آخرین لوازم 
و خدمات ارائه شده در بازارهای داخلی و خارجی استفاده 

کنند، برندها را به خانه هایش��ان ببرند، تجمالتی باش��ند، 
 همه عالقه مند زرق و برق ش��ده اند و خالصه اینکه مردم

می خواهند در برابر آشنایان و اقوام خود سرآمد باشند.
فشار به بازار کار برای کسب درآمد

این طرز فکر نه چندان خوب حت��ی در نحوه تحصیل افراد 
نیز به وضوح دیده می شود به نحوی که افزایش روز افزون 
تمایل جامعه به زندگی های امروزی باعث شده تا درصد قابل 
توجهی از خانواده ها فرزندان خود را با میل و بی میل راهی 

دانشگاه های مختلف کشور کنند.
نتیجه اینکه جهش جمعیتی کش��ور در دهه ۶۰ و متعاقب 
آن تغییر س��بک زندگی خانواده ها، هجوم به دانش��گاه ها 
 برای دریافت مدرک، رشد چشمگیر شهرنشینی و افزایش

هزینه های زندگی باعث شد تا افراد فشار مضاعفی را به بازار 
کار کشور وارد کنند.حضور با ساعات طوالنی در محیط کار 
با هدف کسب درآمد باالتر، اشغال دو تا چند موقعیت شغلی، 
قانع نبودن از میزان درآمد، از بین رفتن توازن بین درآمدها 
و هزینه های زندگی، ایجاد هزینه های جدید در زندگی ها 
و مسائلی از این دست باعث ش��د تا امروز میلیون ها نفر از 

جمعیت کشور دستکم دو شغل داشته باشند.
هرچند دوشغله و چندشغله شدن می تواند درآمد بیشتری 
را برای افراد و خانواده ها به همراه داشته باشد، اما از آن سو 
آسیب های بعضا جبران ناپذیری را نیز بر زندگی ها تحمیل 

می کند.کمرنگ ش��دن حضور پدر و مادر در محیط خانه، 
دورماندن در س��اعات طوالنی از فرزندان، آسیب خوردن 
تربیت فرزندان به دلیل حضور کمرن��گ والدین در منزل، 
 خس��تگی های مفرط، سردش��دن زندگی ها و گس��ترش

زندگی ه��ای اداری و تبدیل 
شدن بس��یاری از منازل به 
صرف��ا خوابگاه زی��ان هایی 
اس��ت که در مقاب��ل درآمد 
بیشتر ممکن اس��ت به افراد 

تحمیل شود.
تع�داد  افزاي�ش 
ش�اغالن خان�واده ها به 

بیش از يک نفر
با ای��ن حال، ش��رایط جدید 
زندگی ها باعث ش��ده تا در 
بس��یاری از خانواده ها تعداد 
ش��اغالن به بیش از یک نفر 
افزایش یابد. در حال حاضر، 
در بسیاری از خانواده ها عالوه 
بر زن و م��رد، حتی فرزندان 

نیز در ب��ازار کار فعالیت دارند که ماحص��ل درآمد مجموع 
 افراد خانوار برای تامین هزینه های معیش��ت به کار گرفته

می ش��ود.دالیل گوناگون مانند اف��ت ارزش درآمد و پول، 
افزایش هزینه های زندگی، تجمالت و موارد دیگر دالیلی 
است که باعث شده تا منجر به حضور خانوادگی افراد برای 
 کس��ب درآمد در بازار کار کش��ور ش��ود. این روزها مردم

می گویند دیگر اش��تغال یک نفر جوابگوی نیازها و هزینه 
های زندگی نیست و بنابراین افراد بیشتری از هر خانوداده 
مجبور هستند برای کسب درآمد، راهی بازار کار شوند.بروز 
این گونه مسائل خود به خود بر از بین رفتن تعادل در عرضه 
و تقاضای نیروی کار و فش��ار بیش از حد ب��ه بازار کار تاثیر 
مستقیم دارد. در کشور ما تقاضای صدها هزار متولد دهه ۶۰ 
برای اشتغال، عدم انجام سرمایه گذاری های الزم از سوی 
دولت ها در سالیان متمادی به منظور ایجاد زمینه مناسب 
و فرصت های جدید شغلی و همچنین اشغال بیش از یک 
شغل توسط میلیون ها نفر به دالیلی که ذکر شد، باعث شده 
تا ایران در ردیف بیکارترین کشورهای منطقه قرار گیرد و 
در حال حاضر، صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی 

منتظر ورود به بازار کار باشند.

بروز شدن افراطی آفت شد

اشتغال بیش از يک شغل توسط میلیون ها نفر

بحران شغل سوم بر فراززندگی مدرن امروز
رونق به بازار طال و سکه 

بازگشت
رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر از بازگشت 
رونق ب��ه بازارهای طال و س��که طی دو س��ه روز 
گذشته و پس از دو ماه رکود خبر داد و گفت: در 
یک هفته اخیر قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۵ دالر و قیمت سکه تمام ۸ هزار تومان 

در ۱۰ روز اخیر کاهش یافته است.
محمد کشتی آرای از بازگشت رونق به بازارهای 
طال و سکه طی دو سه روز گذشته و پس از دو ماه 
رکود در این بازارها خبر داد و گفت: همزمان با این 
اتفاق، قیمت طال در بازارهای جهانی نیز با کاهش 

همراه شده است.
رئیس اتحادیه کش��وری ط��ال و جواه��ر افزود: 
معموال در فصل خردادماه ب��ه دلیل قرار گرفتن 
فصل امتحان��ات و درگی��ری خانواده ه��ا با این 
 موض��وع، بازاره��ای اقتص��ادی با رک��ود همراه

می شوند، امسال نیز در ادامه خرداد، ماه رمضان 
آغاز ش��د و با توجه به گرمی هوا، بازارها از جمله 

سکه و طال با رکود مواجه بودند.
وی ادامه داد: این موضوعات ب��ا کاهش بازدهی 
برخی فعالیت های اقتصادی همراه بود و همین 
 امر بر رک��ورد بازار س��که و ط��ال دام��ن زد، اما

پیش بینی می شد که پس از ماه مبارک رمضان 
رونق به بازار س��که و طال بازگ��ردد که این اتفاق 

افتاد و بازارهای مذکور فعال شده اند.
کش��تی آرای پیش بینی کرد که ت��ا پایان فصل 
تابستان همچنان بازار س��که و طال رونق خرید و 
فروش داشته باشد، زیرا تابستان بهترین زمان از 
نظر مسائل اقتصادی، گردش مالی، داد و ستدها 

در تمام دنیا است.
وی با بیان این مطلب که حرک��ت پولی در حال 
 حاضر در جامعه مش��هود اس��ت، عن��وان کرد:
هم اکن��ون در حال برون رفت از رکود هس��تیم.

رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر ادامه داد: با 
توجه به آرامش و س��کون از جمله آرامش پس از 
بحران اوکراین و عراق، از نگرانی ها کاسته شده 
و بازارهای جهانی طال با رونق مواجه شدند، زیرا 
همواره بازارهای مالی متاثر از بازارهای سیاسی 
هستند؛ بنابراین با توجه به ثبات مباحث سیاسی، 

اقتصاد نیز به آرامش و سکون رسیده است.
وی اضافه کرد: انتش��ار برخی آمارهای اقتصادی 
در روزهای گذشته نشانه های مثبت اقتصادی در 

کشورهای دنیا را به نمایش می گذارد.

جهش جمعیتی 
کشور در دهه 6۰ و 
متعاقب آن تغییر 

سبک زندگی 
خانواده ها

باعث شد تا افراد 
 فشار مضاعفی را

 به بازار کار کشور 
وارد کنند

با گذشت حدود یک دهه از زمان توقف تولید پیکان، این 
خودرو که زمانی یکه تاز جاده ه��ای ایران بود همچنان 
در کشور خرید و فروش می ش��ود.با گذشت حدود یک 
دهه از زم��ان توقف تولی��د پیکان اما همچن��ان تعداد 
قاب��ل توجهی از مدل های دس��ت دوم ای��ن خودرو در 
خیابان های کش��ور به خصوص در ش��هرهای کوچک 
تردد می کنند و بازار خرید و فروش آنها نیز کم و بیش 

گرم است.س��ر زدن به بازار خرید و فروش خودروهای 
دست دوم حکایت از قیمت میانگین پنج، شش میلیون 
تومانی این خودرو دارد. به عنوان مثال قیمت فروش یک 
دستگاه پیکان مدل ۸۰ به رنگ شیری و با کارکرد ۲۵۰ 
هزار کیلومتر معادل ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم 
شده است.پیکان مدل ۸۱ به رنگ س��فید و با کارکرد 
۱۰۰ هزار کیلومتر نیز به قیمت ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان به فروش می رس��د. یک دستگاه پیکان مدل ۸۱ 
نیز با کارکرد ۱۶۰ هزار کیلومتر معادل ۵ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان قیمت گذاری ش��ده اس��ت.خرید و فروش 
پیکان های دست دوم در حالی اس��ت که دیگر پیکان 
صفر در س��طح نمایش��گاه های عرض��ه اتومبیل یافت 
نمی شود هرچند شاید باشند شهروندانی که پیکان خود 
را به دالیلی در حد صف��ر و در پارکینگ خود نگهداری 
می کنند!مالک یکی از نمایشگاه های اتومبیل پایتخت 
می گوید: مدت زیادی است که پیکان از چرخه خرید و 

فروش در نمایشگاه های اتومبیل حذف شده است.

بانک صادرات ایران برای حل مش��کالت مالی زوج های 
جوان، از عید فطر تا پایان شهریورماه سال جاری، عالوه بر 
سهمیه مصوب ساالنه، به ۵۰ هزار نفر از زوج های جوان، 
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت 

می کند.
براس��اس هماهنگی های ص��ورت گرفته بی��ن وزیر امور 
اقتصادی و دارای��ی، رئیس کل بانک مرک��زی و مدیران 
عامل بانکها و برای کاهش حجم لیست انتظار متقاضیان 

دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، در 
یک اقدام ضربتی، ضمن تعیین سهمیه های اضافی برای 
بانک، بر لزوم پرداخت این تسهیالت تا پایان شهریورماه 

تأکید شد.
بر این اس��اس، س��همیه در نظر گرفته ش��ده برای بانک 
صادرات ایران، تعداد ۲۵ هزار فقره بود که با توجه به نظر 
مهندس پیش��رو مدیرعامل این بانک مبنی بر حمایت از 
زوج های جوان و در راستای سیاست های حمایتی بانک، 
این رقم به ۵۰ هزار فقره افزای��ش یافت. این رقم عالوه بر 
سهمیه ۳۰۰ هزار نفری بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۳ 
می باش��د.بانک صادرات افزود: زوج های جوان متقاضی 
دریافت تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزیه 
می توانند با مراجعه به سامانه قرض الحسنه ازدواج بانک 
مرکزی و دریافت کد رهگیری، به شعبه تعیین شده بانک 
صادرات ایران مراجع��ه و پس از تکمیل م��دارک و ارائه 
صرفاً یک ضامن معتبر، این تس��هیالت را در کمتر از ۱۰ 

روز دریافت کنند.

تا پايان شهريور

بانک صادرات ۵۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت می کند
با گذشت حدود يک دهه از زمان توقف تولید پیکان

پیکان دست دوم چند؟!

به برچسب گوشت 
قرمز توجه کنید

 ابهام برند صنعتی 
در بازار لوازم خانگی

در حالی که اخیرا محصوالت یک برند مشهور حوزه صنایع سنگین وارد 
بازار لوازم خانگی ایران ش��ده است، پیگیری های ایسنا نشان می دهد 
این محصوالت هیچ ارتباطی به برند مذکور ندارد!اخیرا محصوالتی در 
بازار لوازم خانگی به چشم می خورد که با استفاده از شهرت و اعتبار یک 
برند صنعتی کره ای، لوازم خانگی خود را به بازار مصرف عرضه کرده اند. 
اما با پیگیری های صورت گرفته از سوی مرکز اطالعات لوازم خانگی 
از طریق سفارت ایران در کره مشخص شد که این برند صنعتی کره ای 
هیچ گونه لوازم خانگی در هیچ زمین��ه ای تولید نمی کند.مدیرعامل 
مرکز اطالعات لوازم خانگی در گفت وگو با خبرنگار ایس��نا، گفت: این 
برند کره ای حدود نیم قرن است که در زمینه ماشین آالت سنگین، نیمه 
سنگین و سبک و ابزارآالت صنعتی فعال است.وی همچنین توصیه 
کرد هنگام خرید لوازم خانگی از اصالت محصول اطمینان حاصل کنید.

رییس اداره بهداش��ت عمومی و مواد غذایی دامپزش��کی اس��تان 
اصفهان گف��ت: مردم در هنگام خرید به برچس��ب و مهر گوش��ت 
قرمز توجه کنند. سید رضا موسوی افزود: گوشت قرمز با دو )لیبل( 

برچسب زرد و سفید در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه لیبل زرد نش��ان دهنده پیش سرد شدن گوشت 
قرمز در کشتارگاه های دام اس��ت، ادامه داد: گوشت گرم تازه باید 
به مدت ۲۴ س��اعت و آالیش خوراکی به مدت ۴۸ ساعت در دمای 
صفر تا چهار درجه سانتی گراد نگهداری شود تا مراحل جمود نعشی 
را سپری کند. موس��وی با بیان اینکه در اثر جمود نعشی و اسیدی 
شدن گوش��ت، ویروس های بیماری زا از بین می رود، ادامه داد: در 
کشتارگاه های دارای پیش سردکن الشه دام و آالیش خوراکی آنها 

در دمای صفر تا چهار درجه سانتی گراد نگهداری می شود.

 ط��ی هماهنگ��ی ه��ای ص��ورت گرفت��ه ب��ا ش��رکت
ش��هرک ه��ای صنعت��ی اس��تان س��منان، گروهی از 
کارشناس��ان فعال در حوزه صنعت ف��والد، متالورژی و 
ریخته گری این استان، به هشتمین نمایشگاه ملی فوالد 

اصفهان اعزام خواهند شد.
ای��ن گ��روه ۲۲ مردادم��اه همزمان ب��ا نخس��تین روز 
 از نمایش��گاه ملی فوالد ب��ه اصفهان عزیم��ت خواهند

 کرد.
همچنین مدیر توسعه صنعتی و توسعه بنگاه های شرکت 
شهرک های صنعتی فارس، از اعزام صنعتگران این استان 
به نمایش��گاه بین المللی متالورژی،  ریخته گری،  فوالد، 
معادن و صنایع وابسته در اصفهان در قالب تور صنعتی- 

نمایشگاهی خبر داد.
ظرفیت ها و توانمندی ه��ا و نیز آخری��ن فناوری های  س��ید محم��ود قیوم��ی اف��زود: در ای��ن نمایش��گاه

روز و پیشرفت های موجود در زمینه صنعت متالورژی،  
صنعت ریخته گری، آهنی و غی��ر آهنی، صنایع مربوط 
به مع��دن، تهیه و توزیع م��واد اولیه و روش��های تولید،  
 تکمیل و تحویل محصوالت مرتبط ب��ا این صنایع، ارایه 

خواهد شد.
وی حض��ور صنعتگ��ران مرتبط ب��ا صنای��ع متالورژی 
 استان در این نمایش��گاه را فرصت مناسبی برای عرضه

توانمن��دی ه��ای صنایع اس��تان و نیز تب��ادالت فنی و 
اقتصادی اعالم کرد.

وی تکمیل زنجیره تولید برای دس��تیابی به محصوالت 
و خدمات ب��ا ارزش اف��زوده باالت��ر به منظ��ور افزایش 

ص��ادرات، توس��عه س��رمایه گ��ذاری و رف��ع موانع 
صنعت متالورژی و صنایع وابس��ته و ارتق��اء و انتقال 
دانش فن��ی و فناوری ه��ا را از مهمتری��ن محورهای 
 نمایش��گاه بی��ن الملل��ی متال��وژی و ف��والد اصفهان

اعالم کرد.
مدیر توس��عه صنعت��ی و توس��عه بنگاه های ش��رکت 
شهرک های صنعتی فارس افزود: برگزاری تور صنعتی 
بازدید از فوالد مبارک��ه س��پاهان و ذوب آهن اصفهان 
 از دیگ��ر برنامه ه��ای این ت��ور صنعتی-نمایش��گاهی

 است.
هش��تمین نمایش��گاه بین الملل��ی متال��ورژی، فوالد، 
معدن و صنایع وابس��ته از ۲۲ تا ۲۴ م��رداد ماه در محل 
 برگزاری نمایش��گاه های بی��ن المللی اس��تان اصفهان

برگزار می شود.

طی ۲۲ تا ۲4 مرداد صورت می گیرد؛

اعزام صنعتگران فارس و سمنان به نمايشگاه ملی فوالد



یادداشت

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سمیرم از مسافرت 100 هزار 
گردشگر در تعطیالت عید سعید فطر امسال به این شهرستان خبر داد. وی اظهار کرد: 

بیش از 18 گروه کوهنوردی در تعطیالت عید فطر به دنا و زاگرس صعود کرده اند.
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100 هزار گردشگر از  شهرستان سمیرم دیدن کردند
هفتیادداشت

 ۱۰۲۶ اثر به هشتمین
 جشنواره موسیقی جوان رسید

 پس از اتمام فراخوان هش��تمین جش��نواره موسیقی جوان، 
10۲۶ اثر از هنرمندان جوان سراس��ر کش��ور ب��ه دبیرخانه 
جش��نواره ارس��ال ش��د.علی ترابی دبیر اجرایی هش��تمین 
جش��نواره موس��یقی جوان با اعالم این خبر گف��ت: این آمار 
نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.وی ادامه 
داد: جشنواره هشتم نیز همانند سال گذشته برپایه تکنوازی 
و تکخوانی در دو شاخه » کالس��یک « و »دستگاهی ایرانی « 
برگزار می شود و آثار رس��یده در هر دو بخش قابل چشمگیر 
است. به طوری که در بخش موس��یقی کالسیک به طور کلی 
۴0۷ اثر و در بخش موس��یقی دس��تگاهی ایران ۶1۹ اثر در 
اختی��ار دبیرخانه قرار گرفته اس��ت.دبیر اجرایی هش��تمین 
جشنواره موسیقی جوان اظهار داش��ت: هیئت انتخاب آثار از 
ش��نبه کار خود را آغاز کرده اند که پس از بازبینی، گروه های 
انتخابی اعالم می شوند.اما هشتمین جشنواره موسیقی جوان 
به دبیری» هومان اس��عدی« با تمرکز بر دو بخش تک نوازی 
و تک خوانی در حوزه موسیقی دس��تگاهی ایرانی و موسیقی 

کالسیک شهریورماه امسال در تهران برگزار می شود.

 حافظ و شهرام ناظری با هم
 به روی صحنه می روند

خالق آلبوم »بُعد یازدهم« از مجموعه »سمفونی رومی« برای 
نخس��تین بار در تهران روی صحنه می رود.حافظ ناظری در 
ماه های گذشته و با آلبوم »بُعد یازدهم« مورد توجه رسانه های 
معتبر جهان قرار گرفته اس��ت.این کنس��رت در سالن وزارت 
کشور و اواخر شهریور ماه برگزار خواهد شد و »شهرام ناظری« 
نیز به عنوان خواننده در برخی از قطعات این کنسرت حضور 
خواهد داشت.ارکستر و نوازنده های این کنسرت نیز از جمعی 
از برترین نوازنده های جهان تش��کیل شده است که برای این 
اجرا قرار است به ایران س��فر کنند و در کنار شهرام ناظری و 
حافظ ناظری به اجرای برنامه بپردازند.حافظ ناظری پیش از 
این در کانادا و چند شهر آمریکا به اجرای برنامه پرداخته بود و 
این بار قرار است  قطعات آلبوم »بُعد یازدهم« را در تهران روی 
صحنه ببرد.زمان دقیق این کنسرت به زودی اعالم خواهد شد.

»مهندسی زبان بدن « را بیاموزید
کارگاهی با عنوان » مهندسی زبان بدن، زبان درست می گوید 
یا بدن« از سوی موسسه مطالعاتی رویش دیگر برگزار می شود.

مدیر این موسسه گفت: این کارگاه با هدف آموزش مقدماتی 
اصول زبان بدن برگزار می ش��ود، ضمن اینک��ه با موضوعاتی 
مثل روانشناس��ی، ف��ن بیان و س��خنوری، اص��ول مذاکره و 
مدیریت منابع انسانی نیز دارای مرزهایی مشترک خواهد بود.

محمدرضا واعظ افزود: سخنرانی این کارگاه را»آرین سپهری« 
بر عهده دارد که در این حوزه دارای پیشینه مطالعاتی فراوانی 

است.

و   مطبوع��ات  نمایش��گاه 
خبرگزاری های اصفهان دیروز 
در مجتمع فرهنگی فرشچیان 
با حضور ۳0 غرفه از نش��ریات 
حرف��ه ای و غی��ر حرف��ه ای 
اصفهان ش��امل خبرگزاری ها، 

روزنامه ها و ... بر پا شد.
مدی��ر کل اداره فرهن��گ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان 
با اش��اره به برگزاری اختتامیه 
نهمی��ن جش��نواره مطبوعات 
و خبرگزاری ه��ای داخل��ی 
اس��تان اصفهان در تاریخ 15 
مردادماه بیان داشت: فراخوان 
این جش��نواره در اوایل خرداد 
منتش��ر و دریافت آثار تا هفته 

اول تیرماه بوده است.
وی ادامه داد: در مجموع تعداد 
هزار و 5۲۶ اثر دریافت ش��ده 
است.قطبی با بیان اینکه امسال 
 ش��اهد افزای��ش 15 درصدی

شرکت کنندگان در 10 بخش 
 فن��ی ای��ن جش��نواره بودیم،

تاکید کرد: بیش��ترین آثار در 
این بخ��ش مربوط ب��ه بخش 
گزارش با ۳۴۲ اثر بوده اس��ت 
و در مجموع ۳0 اث��ر برگزیده 

در بخش فنی معرفی می شود.

دریاف�ت ۲۱4۰ اثر در 
بخش موضوعی جش�نواره 

مطبوعات

حجت االسالم قطبی با اشاره به 
رشد 50 درصدی آثار دریافتی 
در بخش موضوع��ی گفت: در 
این بخش دو هزار و 1۴0 اثر در 
سال جاری دریافت شده است و 
به ترتیب بخش فرهنگ و هنر با 
۲۲۹ اثر، بهداشت و درمان ۲01 
اثر و میراث فرهنگی با 1۹۲ اثر 
بیش��ترین تعداد آثار ارس��الی 
را در بخ��ش موضوعی به خود 

اختصاص داده است.
وی اضاف��ه ک��رد: 5 ش��اخص 
داوری ش��امل عم��ق و ق��وت 
محتوا، کاربردی بودن، مستند 
و مس��تدل ب��ودن، تناس��ب 
زمان��ی با زب��ان مخاطب گروه 
ه��دف و توج��ه به ش��رایط و 
اقتضائ��ات محیطی و فرهنگی 
 در این جش��نواره مدنظر قرار

گرفته است.
مدیر کل اداره ارشاد وفرهنگ 
اس��المی اس��تان اصفه��ان 
تاکی��د ک��رد: همچنی��ن در 
آیی��ن اختتامی��ه، لوگ��وی 
برگزیده جشنواره مطبوعات و 
خبرگزاری های استان اصفهان 

رونمایی می شود.
اختتامیه جشنواره مطبوعات و 
خبرگزاری های استان اصفهان 
با حض��ور حس��ین انتظامی، 
معاون مطبوعاتی وزیر ارش��اد 
در تاری��خ 15 مردادم��اه از 
ساعت 1۶ در مجتمع فرهنگی 
 هن��ری فرش��چیان اصفه��ان

برگزار می شود.
 گفتنی اس��ت عالق��ه مندان 
می توانند هر روز از ساعت 18 
تا ۲1 مرداد م��اه در فضای باز 
مجتمع فرشچیان حضوریابند.

یک هنرمن��د کاریکاتوریس��ت 
اصفهانی اف��زود: اکن��ون نقش 
کاریکاتور در رس��انه ی��ا به طور 
ویژه در خبرگزاری ها و روزنامه ها در اصفهان نس��بتاً 
کمرنگ اس��ت.نگین نقیه در پاس��خ به این سؤال که 
حضور کاریکاتور در رسانه ها را تا چه اندازه می بینید  
ادام��ه داد: از گذش��ته به دلی��ل فعالیت بیش��تر در 
زمینه کارتون های ش��خصی و جشنواره ای از حضور 
کاریکاتور و یا به طور کلی طنز در رسانه و کیفیت آن 
اطالع دقیقی ندارم.نقیه اضافه کرد: شاید بتوان گفت 
روزنامه ها و خبرگزاری ه��ا به طور کلی اهمیتی برای 
هنر کاریکاتور قائل نمی شوند یا درخواستی برای درج 
کاریکاتور در روزنامه یا خبرگ��زاری خود نمی دهند. 
به عب��ارت دیگر کمتر ش��اهد حض��ور کاریکاتور در 
رسانه ها هس��تیم اما اخیراً شاهد حرکت های تازه ای 
در این زمینه نیز بوده ایم.این هنرمند کاریکاتوریست 
اصفهان��ی در این خص��وص ادامه داد: ش��اید یکی از 
دالیل عدم حضور قوی کاریکاتور در رسانه، دید خاص 
مردم و یا عدم اط��الع دقیق آن ها از هن��ر کاریکاتور 
باشد.وی با اش��اره به نمایش��گاه هایی که هنرمندان 
 کاریکاتوریس��ت با حمای��ت مس��ئوالن در اصفهان

برگ��زار می کنن��د، گف��ت: عم��ده نمایش��گاه های 
کاریکاتوری که در اصفهان برگزار می ش��ود از سوی 
شهرداری یا حوزه هنری است و کمتر اتفاق می افتد 
که فردی به طور خصوصی اقدام به برگزاری نمایشگاه 
کاریکاتور کند.مردم با هنر کاریکاتور آشنایی ندارند.
 نقی��ه ادام��ه داد: زمان��ی ک��ه ای��ن نمایش��گاه ها

برگزار می ش��ود و مردم از آن بازدید می کنند متوجه 
می شویم که اطالعات مردم از کاریکاتور بسیار اندک 
اس��ت و گاهی مس��ائل دیگری را از ی��ک کاریکاتور 
اس��تنباط می کنند.وی اضافه کرد: اس��تنباط مردم 
از کاریکاتور غیر از آن چیزی اس��ت که ترسیم شده 
اس��ت و این موضوع ما را به این نتیجه می رساند که 
مردم آش��نایی با این هنر ندارند.این کاریکاتوریست 
اصفهانی گفت: بانوان کاریکاتوریس��ت اصفهانی در 
جش��نواره های کشوری و جهانی بس��یار موفق عمل 
می کنند.وی با اش��اره به اینکه به طور کلی در ایران، 
کاریکاتور هنرمن��دان اصفهانی، تهران��ی، تبریزی و 
مشهدی حرف اول را می زند، گفت: اکنون هنرمندان 
کاریکاتوریست اصفهانی پا به پای هنرمندان تهرانی 
عملکرد فوق العاده ای دارند.نقیه افزود: از زمانی که 
کانون گام اول و خانه کاریکاتور حوزه هنری که هر دو 

در زمینه کاریکاتور و طنز فعالیت می کنند، همکاری 
خود را با یکدیگر آغاز کردند، کیفیت عملکرد اعضای 

این دو مرکز بسیار باال رفته است.
رتبه ها و جوایز برتر جش�نواره در دستان 

هنرمندان اصفهانی
این هنرمن��د کاریکاتوریس��ت اصفهانی درخصوص 
عوامل موفقیت هنرمندان کاریکاتوریست اصفهان در 
جش��نواره های داخلی و خارجی اظهار کرد: تدریس 
اس��اتید مجرب و خالق از جمله پیام پورفالح )مدیر 
خانه کاریکاتور و دفتر طنز ح��وزه هنری اصفهان( و 
هنرمندانی همچون آی��ت نادری موجب رونق هرچه 
بیشتر این هنر در اصفهان ش��د.نقیه با تاکید بر روند 
رو به رش��د هن��ر کاریکات��ور در اصفه��ان ادامه داد: 
موفقیت اعضای خانه کاریکات��ور و کانون گام اول در 
جشنواره ها بس��یار زیاد بوده و همیشه رتبه های برتر 
و جوایز ویژه را چه در داخل کش��ور و چه در خارج از 
کش��ور از آن خود کرده اند.وی با تاکید بر تأثیر باالی 
تش��ویق های حوزه هنری اصفهان بر روی هنرمندان 
کاریکاتوریست برای شرکت در جشنواره ها و حمایت 
مالی این مرک��ز از هنرمن��دان در تمام��ی عرصه ها 
گفت: تشویق ها و حمایت های حوزه هنری اصفهان 
از اعضای خانه کاریکاتور س��بب تمایل بس��یار زیاد 
هنرمندان برای ش��رکت در جش��نواره ها ش��د.این 
هنرمند کاریکاتوریس��ت اصفهانی که خ��ود یکی از 
اعضای فع��ال خان��ه کاریکاتور اصفهان نیز هس��ت، 
گفت: زمانی ک��ه فراخوان جش��نواره های کاریکاتور 
در داخل یا خارج از کش��ور منتش��ر می ش��ود، خانه 
کاریکات��ور حوزه هنری ب��ا اعالم این خب��ر به اعضا، 
هنرمندان کاریکاتوریس��ت را تش��ویق به شرکت در 
جشنواره می کنند.وی ادامه داد: خانه کاریکاتور پس 
از دریافت آثار هنری کاریکاتوریس��ت ها، این آثار را 
 به هزینه خود برای جش��نواره ارس��ال می کند.نقیه

اضافه کرد: مس��ئوالن حوزه هن��ری اصفهان با اعالم 
عمومی جش��نواره ها و تقبل هزینه ارسال آثار کمک 
زیادی به هنرمندان می کنند.وی خاطرنش��ان کرد: 
ش��اید در ابتدا انتظاره��ای زیادی از ح��وزه هنری 
داش��تیم اما پس از اینکه در یکی از جلس��ات حوزه 
هنری دعوت ش��ده و ش��رکت کردیم به این نتیجه 
رسیدیم که این مرکز در حد توان خود به هنرمندان 

یاری داده است.
نگین نقیه، هنرمند کاریکاتوریست اصفهانی است که 
از جمله موفقیت های او در چندین جشنواره داخلی 
و خارجی می توان به رتبه دوم جشنواره تصویر سال، 
سال 1۳۹۲ و جایزه ویژه جشنواره بین المللی آیدین 

دوغان ترکیه، سال 1۳۹1 اشاره کرد.

یک کاریکاتوریست اصفهانی:

نقش کاریکاتور در رسانه کمرنگ است

 حضور ۳0 غرفه از نشریات حرفه ای و غیر حرفه ای

 در نمایشگاه مطبوعات
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به نمایشگاه 

مطبوعات اصفهان می آید

ناهید مرادی 
قهدریجانی
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مفاد آرا
240568 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

صادر خواهد شد. 
 اول  -  شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه ومستغالت شهرضا 

ش  ش  به  یداله  فرزند  جاوری  139360302008002581–رمضانعلی  شماره  1-رای 
286 شهرضا وشماره ملی 1198889713 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 336 به مساحت ششدانگ 137/33 متر مربع.
به اله   2- رای شماره 139360302008002582–فاطمه صغری جاوری فرزند حبیب 
ش ش 589 شهرضا وشماره ملی 1198949503 یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی  از پالک 336 به مساحت ششدانگ 137/33 مترمربع.
3-رای شماره 139360302008002583–یوسف جاوری فرزند رمضانعلی به ش ش 
باب  یک  از ششدانگ  ونیم مشاع  یکدانگ  ملی 1199189502  1079 شهرضا وشماره 

خانه مفروزی از پالک 336 به مساحت ششدانگ 137/33 مترمربع.
4 -رای شماره 139360302008001545-سیف اله اکبری فرزند اکبر به ش ش 466 
حوزه یک آبادان وشماره ملی 1816941832 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1017 به مساحت ششدانگ 214/24 متر مربع.
به  علی  جان  فرزند  پور  رئیسی  139360302008001550–پری  شماره  -رای   5 
ش ش 314 حوزه دوآبادان وشماره ملی 1817445881 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1017 به مساحت ششدانگ 214/24 مترمربع.
6 -رای شماره 139360302008001943–جمال مندک فرزند جمشید به ش ش 1962 
شهرضا وشماره ملی 1199854573 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 5055 به مساحت ششدانگ 147 متر مربع.
 767 ش  ش  به  جمشید  فرزند  مندک  139360302008001944–کمال  شماره  7-رای 
شهرضا وشماره ملی 1199273643 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 5055 به مساحت ششدانگ 147 متر مربع.
دوم – شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد

8- رای شماره 139360302008002576–ابراهیم حیدری شهرضا فرزند محمد علی 
باب خانه دوطبقه  به ش ش 657 شهرضا وشماره ملی 1199215279 ششدانگ یک 

مفروزی از پالک 486 به مساحت 104/40 متر مربع
به  عبدالرسول  فرزند  نصیری  139360302008002122–مرتضی  شماره  -رای   9 
ش ش 259 شهرضا وشماره ملی 1199196258 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 548 به مساحت 236 متر مربع.
10-.رای شماره 139360302008002569 –مهدی حیدری شهرضا فرزند محمد علی  
به ش ش 119 شهرضا وشماره ملی 1199412686 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 788 به مساحجت 128/30 متر مربع.
11-رای شماره 139360302008002467–رمضانعلی اسماعیلی فرزند علی به ش ش 
29 حوزه یک روستائی شهرضاوشماره ملی 1199587621 ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی از پالک 940 به مساحت 169/90 متر مربع.
ش  ش  به  علیرضا  فرزند  عرفان  طیبه   –139360302008000936 شماره  12-رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ   1199265187 ملی  وشماره  2011شهرضا 

دوطبقه مفروزی از پالک 1328 به مساحت ششدانگ 188/55 متر مربع.

 893 ش  ش  به  قاسم  فرزند  سامع  139360302008000938–جنت  شماره  13-رای 
شهرضا وشماره ملی 1198978260 دودانگ مشاع ازششدانگ یک یک یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 1328 به مساحت ششدانگ 188/55 مترمربع.
14-رای شماره 139360302008000970–ناهید صادقی دستگردی فرزند عزیز اله به 
ش ش 109 حوزه4خمینی شهر وشماره ملی 1142496872 یکدانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1328 به مساحت ششدانگ 188/55 متر مربع.
15-رای شماره 139360302008002904–محمد علی سامع فرزند  اصغر به ش ش 
876 شهرضا وشماره ملی 1198916621 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1328 به مساحت ششدانگ 188/55 متر مربع.
 129 ش  ش  به  علی  فرزند  آقائی  139360302008002552–عباس  شماره  -رای   16
حوزه دوشهرضا وشماره ملی 1199703281 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1490 باقیمانده و7594 به مساحت 151 متر مربع.
 34 ش  ش  به  علی  فرزند  رفیعی  139360302008002702–طاهره  شماره  17-رای 
شهرضا وشماره ملی 1199935727 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 1554 به مساحت ششدانگ 167/79 مترمربع.
18-رای شماره 1139360302008002703–محمد رضا حسینی رادفرزند علیرضا به 
ش ش 393 شهرضا وشماره ملی 1199312177 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1554 به مساحت ششدانگ 167/79 متر مربع.
اله به ش ش  اله متوسل فرزند سیف  19-رای شماره 139360302008001362–نبی 
195 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199404152 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 258/75 متر مربع.
20-رای شماره139360302008001364–راضیه میر علی ملک فرزند ابراهیم به ش ش 
109 شهرضا وشماره ملی 1199332992 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی  از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 258/75 مترمربع.
به  علی  فرزندسید  قریشی  139360302008002584–سیدخیراتعلی  شماره   21-رای 
ش ش 38 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209843609 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1718 به مساحت 130/24 مترمربع.
ش  ش  به  داود  فرزند  رضائی  –قدمعلی   139360302008000825 شماره  -رای   22
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209538431 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   1427

مفروزی از پالک 1719 به مساحت 101/10 متر مربع.
23 - رای شماره 139360302008002675-غالمحسن باقری فرزند کاکاجان به ش ش 
2269 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209544113 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1719 به مساحت 210/81 متر مربع.
24- رای شماره 139360302008002120–چراغعلی قرقانی فرزند حسنعلی به ش ش 
2121 قشقایی شیراز وشماره ملی 2293818101 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1761 به مساحت 224/55 متر مربع.
25 -رای شماره 139360302008002670–سید نادعلی موسوی فرزند سید محسن به 
ش ش 3244حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209243326 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 200/30 متر مربع.
26 –رای شماره 139360302008003658 –عفت آغااسدی فرزند حسین به ش ش 63 
شهرضا وشماره ملی 1199341762 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالکهای 1763 و8193 به مساحت ششدانگ 226/11 متر مربع
–سعید زمانزاد فرزند خدابخش به ش ش  27 -رای شماره139360302008003659 
139 شهرضا وشماره ملی 1198983604 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالکهای 1763 و8193 به مساحت ششدانگ 226/11 متر مربع.
28 -رای شماره 139360302008002704–عبدالکریم محمد زمانی فرزند رحمت اله به 
ش ش 701 حوزه 9 آبادان وشماره ملی 1819314901 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی ازپالک 3502 به مساحت 113/45 متر مربع.
ش  ش  به  عباسعلی  فرزند  بلکامه  139360302008002699–رضا  شماره  -رای   29
احداثی  باساختمان  مغازه  باب  یک  ششدانگ  شهرضا   1190026430 ملی  وشماره 

برروی آن مفروزی از پالک 3745 به مساحت 37/85 متر مربع.
محمد  فرزند  شهرضا  حیدری  اسماعیل   –139360302008002577 شماره  30-رای 

علی به ش ش 1784 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199326097 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 3768 به مساحت ششدانگ 101/35 

متر مربع.
31-رای شماره 139360302008002579–مینا یزدانی شهرضا فرزند محمد به ش ش  
وشماره ملی 1190064103 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 3768 به مساحت ششدانگ 101/35 مترمربع.
32-رای شماره 139360302008002873–محمد مهدی میر فتاح فرزند محمد حسین 
به ش ش 383 حوزه یک شهری شهرضا وشماره ملی 1199312071 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 13644 و13645 به مساحت 127/60 مترمربع.
سوم-  شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

33 -رای شماره 139360302008002709 –زهرا نیکفر فرزند حسین به ش ش وشماره 
ملی 1190084325 شهرضا سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

806 و807 به مساحت ششدانگ 131 متر مربع.
 34 -رای شماره 139360302008002710 -عباس آرامی شهرضا فرزند یداله به ش ش

وشماره ملی 1190003988 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
از پالک 806 و807 به مساحت ششدانگ 131 متر مربع.

35 - رای شماره 139360302008002901 –جمشید تصدیقی شاهرضایی فرزند محمد 
علی به ش ش 928 شهرضا وشماره ملی 1199005398 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 
از پالک 1119 به مساحت 249/53 متر مربع که دررهن بانک مسکن شعبه  مفروزی 

مرکزی شهرضامی باشد.
36 –رای شماره 139360302008002471–حسن خاتمی فرزند علی به ش ش 18716 
شهرضا وشماره ملی 1198467053 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1152 به 

مساحت 220/20 متر مربع.
به  فرزند سید موسی   37-رای شماره 139360302008001571–سید رحیم عمادی 
ش ش 3375 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209244632 سه دانگ  مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه  مفروزی از پالک 1226 به مساحت ششدانگ 24/54 مترمربع.
به ش ش  فرزند جهانگیر  38 -رای شماره 139360302008001574–افسر موسوی 
4291 حوزه 3 سمیرم وشماره ملی 1209253887 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 1226 به مساحت ششدانگ 24/54 مترمربع.
39-رای شماره 139360302008002595–علی اکبری وشاره  ومحمد اکبری وشاره 
فرزندان فیض اله به ش ش  ملی 1190219001 و1190114704  27 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از پالک 976 به مساحت ششدانگ 143 متر مربع. 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه حسن  درازاءسه حبه مشاع از72حبه ششدانگ 

وجمیله مرآتی وانتقال قهری ازطرف معصومه دهقان. 
به  اکبر  فرزند  وشاره  اکبری  اله  139360302008002598–فیض  شماره  -رای   40 
ش ش 1911 حوزه 9 آبادان وشماره ملی 1819387607   چهل وپنج حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 976 به مساحت ششدانگ 143 متر مربع.

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه حسن  درازاءسه حبه مشاع از72حبه ششدانگ 
وجمیله مرآتی وانتقال قهری ازطرف معصومه دهقان. 

چهارم – شماره فرعی از چهار اصلی مزرعه برزوک آباد
41 -رای شماره 139360302008002121–محسن رستگار فرزند افغان به ش ش 412 
حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209565455 ششدانگ یک باب خانه باستثناءبهاءثمنیه 

اعیانی آن مفروزی از پالک 833 به مساحت 75/80 مترمربع.
پنجم –شماره فرعی از 21 اصلی مزرعه رشکنه

42 -رای شماره 139360302008002687–مجید رئیسی شهرضائی فرزند رحمت اله 
به ش ش وشماره ملی 1190002744 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 491 به 

مساحت 138/70 متر مربع.
 ششم -  شماره فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آباد 

43–رای شماره 139360302008003214-مسیب دوستی فرزند حسینقلی به ش ش 
1149 شهرضا وشماره ملی 1199176230 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 148 به مساحت ششدانگ 184/90 متر مربع.
44–رای شماره 139360302008003215-ملیحه صالحپور فرزند علیرضا به ش ش 

1821 شهرضا وشماره ملی 1199284181 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 148 به مساحت ششدانگ 184/90 متر مربع.

45-رای شماره139360302008002069-مرتضی شادمان پور فرزند عباس به ش ش 
853 شهرضا وشماره ملی 1199161527 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 160 به مساحت ششدانگ 182/22 متر مربع. 
 647 ش  ش  به  احمد  فرزند  پژوم  139360302008002071-مریم  شماره  46-رای 
شهرضا وشماره ملی 1199272442 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 160 به مساحت ششدانگ 182/22 متر مربع. 
هفتم - شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه 

به  علی  ستار  فرزند  ممتاز  –غالمرضا   139360302008002599 شماره  -رای   47 
ش ش 27 حوزه یک روستائی سمیرم سفلی وشماره ملی 5129871634 ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 23 به مساحت 486 متر مربع،در ازاء 28 حبه مشاع از 72 

حبه ششدانگ.انتقال عادی مع الواسطه از طرف میرزا آقا میربد.
علی اصغر  فرزند  اسالمی  بیگم  –صغری  48 -رای شماره 139360302008002573 
به ش ش 4380 شهرضا وشماره ملی 1198323787 ششدانگ قطعه زمین محصور 
واطاقک موجود در آن مفروزی از پالک 126/1 باقیمانده به مساحت 178/45 متر مربع.

هشتم – شماره فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد
به  اله  سیف  فرزند  بهرامی  رضا  شماره139360302008002594-محمد  رای   -49 
ش ش 18 حوزه یک روستائی شهرضا وشماره ملی 1199542660 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 566 به مساحت 31/95 متر مربع.
نهم – شماره های فرعی از یکصد اصلی مزرعه فیض آباد

 50-رای شماره 139360302008001199–باز علی حیدری فرزند علی اکبر به ش ش 
از  باب خانه مفروزی  10 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209817561 ششدانگ یک 
پالک 1 به مساحت 120 متر مربع.درازاء120سهم مشاع از84000سهم ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه ازطرف فروغ السادات مدنی فرزندحسام.
به  علی  سید  فرزند  قریشی  سامی  –سید   139360302008002619 شماره   51–رای 
ش ش 52 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209830051 ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1 به مساحت 141/5 متر مربع.در ازاء141/5 سهم مشاع از 84000 
سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمد رضا مدنی احدی از ورثه 

سید حسام مدنی.
به  اله  فضل  فرزند  سالخورده  139360302008002551–غالمرضا  شماره   52-رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   5129474694 ملی  وشماره  شهرضا   2 حوزه   744 ش  ش 

مفروزی از پالک 89 به استثناءبهاءثمنیه اعیانی به مساحت 250/89 متر مربع.
53-رای شماره 139360302008001892–اویس انصاری فرزند فضلعلی  به ش ش 
116 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209849518 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 384 به مساحت 100/25 متر مربع.
فرزند  آبادی  موسی  نامداری  139360302008002876-اسماعیل  شماره  رای   -54

امراله به ش ش 23 حوزه یک سمیرم سفلی وشماره ملی 5129847032 
از پالک 1444به مساحت 126/13  از یک باب خانه مفروزی  الف - ششدانگ قسمتی 

متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 537 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
 34/22 مساحت  به   537 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ   – ب 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1444 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است .

دهم-  شماره 157 اصلی مزرعه محمودیه 
 13 ش  ش  به  فرزندمظفر  اکبری  139360302008002618–عباس  شماره  55-رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   6299863447 ملی  وشماره  گندمان  روستائی  یک  حوزه 

مفروزی از پالک 157 اصلی به مساحت 200 متر مربع.
56-رای شماره 139360302008002843–فیض اله بهزادی فرزند روز علی به ش ش 
814 حوزه یک روستائی گندمان وشماره ملی 6299573910 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 157 اصلی به مساحت 141 متر مربع.
تاریخ انتشارنوبت اول:93/05/14
تاریخ انتشارنوبت دوم:93/05/29

م الف:166 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا



اخبار کوتاهیادداشت

 مدارک سپاهان و ذوب آهن 
به سازمان بازرسی رفت

س��ازمان بازرسی کل کش��ور در 
نامه ای از مهدی ت��اج نایب رئیس 
فدراسیون فوتبال و رییس سازمان 
لیگ فوتبال ایران درخواست کرد 
مدارک برخی از باشگاه های لیگ 
برتر، برای بررسی بیشتر به هیئت 
بازرسی مستقر در س��ازمان لیگ 
ارائه ش��ود.این مدارک مربوط به 

فصل ۹۲-۹۳ و ۹۳-۹۴ خواهد بود و  به شرح ذیل است:
۱-آیین نامه های مربوط ب��ه مقررات بازیکن��ان تیم های زیر 

مجموعه لیگ حرفه ای فوتبال
۲-فهرست اسامی بازیکنان تیم های تراکتور سازی تبریز، مس 
کرمان، س��پاهان و ذوب آهن اصفهان، پرسپولیس و استقالل 

تهران به همراه مشخصات آنان
۳-تصویری از  برآورد بودجه سالیانه باشگاه های مذکور که قبل 
از ش��روع فصل در اجرای بند یک ماده ۳۶ در اختیار مدیریت 

برنامه و بودجه سازمان لیگ قرار گرفته
۴-تصویری از مس��تندات اخذ ش��ده مبنی بر تسویه حساب 
مالیاتی تمامی بازیکنان باش��گاه های یاد ش��ده موضوع بند ۳ 
ماده ۳۶ آیین نامه نقل و انتقاالت بازیکن��ان حرفه ای فوتبال 

مصوب ۱۳۹۲
۵-معین پرداخت های سازمان به باشگاه های صدر االشاره

۶-تصوی��ری از مس��تندات اخذ ش��ده مبنی ب��ر معافیت و یا 
کارت پایان خدمت بازیکنان۷-تصویری از دس��تور العمل ها 
و بخشنامه های صادره از سوی سازمان لیگ در فصول یاد شده

 نیم فصل دوم رونمایی
 از سپاهان واقعی

محسن یزدخواستی با اشاره به بازی 
نخست سپاهان در لیگ برتر برابر 
پیکان اظهار ک��رد: این دی��دار را 
می توان به س��ه بخش درخشش 
شریفی و سپاهان، افت سپاهان و 
بازهم اوج گیری سپاهان در زمینه 
مسابقه  تقسیم کرد.وی افزود: دوره 
بدنس��ازی دوره ای است که انرژی 
بازیکنان تحلیل می رود و  اکنون به صورت قطعی نمی توان در 
مورد تیم ها نظر داد.ملی پوش سابق سپاهان گفت: توانایی واقعی 
تیم ها از نیم فصل دوم آغاز می شود و آنجاست که می تواند در 

مورد تیم ها نظر داد.

نیازی به تیم ذوب آهن نوین نداریم
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: 
برخ��ی از کارشناس��ان می گویند 
ذوب آهن نوین پشتوانه تیم فوتبال 
بزرگساالن است اما به اعتقاد من 
تیم های امی��د و جوانان ذوب آهن 
جایگزین خوبی ب��رای ذوب آهن 
نوین هستند.سعید آذری، با بیان 
اینکه سازمان لیگ اعالم کرده که 
باید 8 بازیکن زیر ۲۳ س��ال و هش��ت بازیکن تیم امید در تیم 
بزرگساالن داشته باش��یم، افزود: ما تیم امید و جوانان داریم و 
دیگر نیازی به تیم ذوب آهن نوین نداریم، زیرا هزینه های زیادی 
برای ما دارد و به همین خاطر می خواهیم این تیم را به فروش 

برسانیم. به هر حال روزهای خوب ذوب آهن فرا خواهد رسید.

برگزاری مسابقات آفرود
مسابقات آفرود، به مناسبت گرامی 
 داش��ت ش��هدای مرص���اد، در

اس��الم آباد برگزار ش��د.به نقل از 
فدراس��یون  عموم��ی  رواب��ط 
موتورسواری و اتومبیل رانی، این 
مسابقات در استان کرمانشاه در دو 
کالس ۴ و ۶ سیلندر برگزار شد که 
نفرات برتر هر کالس معرفی شدند.

در کالس ۴ سیلندر:
مرتضی نوری با کسب زمان ۱0/۵۷/۱ ثانیه )مقام اول(
وحید یوسفی با کسب زمان ۴۲/۴۲/۲ ثانیه )مقام دوم(
جبار ویسی با کسب زمان ۴۶/۴۵/۲ ثانیه )مقام سوم(

در کالس ۶ سیلندر:
تحسین پرویزی با کسب زمان ۶8/۳۴/۲ ثانیه )مقام اول(

سید صادق فاطمی با کسب زمان ۶۱/۴0/۲ ثانیه )مقام دوم(
افشین محمدی با کسب زمان ۱۲/۴۵/۲ ثانیه )مقام سوم(

همچنین به محمد زاهد کمانگر کاپ اخالق تقدیم شد.

اردوی تیم ملی تنیس روی میز 
دختران در اصفهان

اردوی آمادگی تیم ملی نوجوانان و 
جوانان دختر جهت کسب آمادگی 
الزم برای ش��رکت در مس��ابقات 
آس��یایی هند ب��ه م��دت ۶ روز از 
دوشنبه دوازدهم مرداد ماه در شهر 
اصفهان آغاز شد.بیس��تمین دوره 
رقابت های قهرمان��ی نوجوانان و 
جوانان آسیا ۲۱ تا ۲۵ شهریور ماه 
سال جاری به میزبانی هند در بمبئی برگزار می شود و تیم های 
ملی نوجوانان و جوانان دختر و پس��ر ایران در این مس��ابقات 

شرکت خواهند کرد.

رقابت های پرورش اندام در فالورجان
در مس��ابقات قهرمانی پ��رورش ان��دام ۵0 نفر برای کس��ب 
جواز حضور در مس��ابقات انتخابی اس��تان رقاب��ت کردند. در 
پایان،  باش��گاه ش��هاب فالورج��ان ، اول و باش��گاه قهرمانان 
 زرین ش��هر و تی��م یکتا کلیش��اد ب��ه ترتی��ب دوم و س��وم 

شدند.

6
آغاز مسابقات پرش با اسب در 22 مردادماه

مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور )جام پیش��رفت( در مجموعه سوارکاری نوروزآباد 
تهران برگزار خواهد شد.سوارکاران طی روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مردادماه به مدت سه روز در 

رده های نونهاالن، جوانان و بزرگساالن به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

هم اکنون بیش از یک م��اه از پایان کار تیم ملی فوتبال 
ایران در برزی��ل می گذرد، ولی هنوز حواش��ی مربوط 
به تیم ملی پایانی ندارد. جدیدتری��ن آن، اعتراف علی 
کفاشیان به حضور یک ایجنت )واسطه � دالل( رسمی 

در رختکن تیم ملی در روزهای جام جهانی است.
چیزی که همیش��ه در فوتبال ایران گل درش��ت بوده، 
برتری حاش��یه بر متن فوتبال ایران بوده است. عالقه 
مردم، رسانه ها، بازیکنان و حتی مسئوالن به حاشیه ها، 
همیشه موجب ش��ده تا متن فوتبال ما زیر سایه رود و 
به اص��ل آن پرداخته نش��ود.هم اکنون بیش از یک ماه 
از پایان کار تیم ملی فوتب��ال ایران در برزیل می گذرد، 
اما هنوز حواش��ی مربوط به تی��م ملی پایان��ی ندارد. 
جدیدتری��ن آن، اعتراف علی کفاش��یان به حضور یک 
ایجنت )واسطه � دالل( رسمی در رختکن تیم ملی در 
روزهای جام جهانی اس��ت.بامداد میرزایی را خیلی ها، 
دوس��ت نزدیک کارلوس کی روش می شناسند. مردی 
که مانند بسیاری از ایجنت های فوتبال ایران شایعه های 
فراوانی درباره او و روابطش بوده و هست. مردی که به 
کمک روابط غیرشفاف و عجیب و غریب فوتبال ایران، 
محدوده اختیاراتش، چیزی بیشتر از یک ایجنت است 
تا جایی که حتی در جام جهانی در رختکن تیم ملی هم 
حضور داش��ت. مردی که از او به دست راست کارلوس 

کی روش یاد می کنند!

بنا بر این گ��زارش، هنگامی که بح��ث تمدید قرارداد 
کارلوس کی روش پس از جام جهانی مطرح شد، جدای 
از همه حب و بغض هایی که از سوی مخالفان و موافقان 
در این باره مطرح ش��د، یک موضوع اساس��ی از سوی 
فدراس��یون فوتبال در نحوه تمدید قرارداد با کی روش 
لحاظ ش��د و آن، تعیین محدوده اختیارات س��رمربی 
پرتغالی تیم ملی است؛ مردی که در یک سال گذشته 
به اعتراف خیلی ها، رئیس در پرده فدراس��یون فوتبال 
ایران بوده و در سایه بی تدبیری های علی کفاشیان در 
اموری غیر از امور فنی نیز دخالت می کرده و اکنون که 
جام جهانی پایان یافته، علی کفاشیان به دنبال تعیین 

مرز مربی پرتغالی محبوب ایرانی هاست.
یک��ی از این ام��ور، خلوت ک��ردن دور مرب��ی پرتغالی 
اس��ت که پیش از این، همیش��ه پرس��ش های فراوانی 
درباره آن وج��ود داش��ت؛ از کمک مربی هایی که کنار 
کی روش هس��تند تا افرادی که مش��خص نیست چه 
ارتباطاتی با تیم مل��ی دارند.یکی از این اف��راد بامداد 
میرزایی اس��ت. یک ایجنت رس��می که پی��ش از این، 
کارهای مربوط به رزرو هتل های تیم ملی را در جریان 
اردوها و حض��ور در برزیل انجام م��ی داد. وقتی از علی 
کفاشیان پرسیده می شود، با توجه به حضور بچه های 
رواب��ط بین المل��ل فدراس��یون فوتبال ک��ه انجام این 
امور وظیفه ش��ان اس��ت، چرا بامداد میرزایی این کار 

را برای تی��م ملی انجام می ده��د، می گوید: »بچه های 
روابط بین الملل نمی توانس��تند این کار را انجام دهند. 
آقای بام��داد میرزایی در ای��ن کار قوی اس��ت. اینکه 
 برود جایی قرارداد ببندد، هتل بگیرد و فاینانس��ش را

مشخص کند. توانایی اش باال بود«.با این حساب، علی 
کفاش��یان بچه های تیم روابط بین الملل فدراسیون را 
با خود به برزیل برده بود ت��ا کارهایی نظیر چک کردن 
ایمیل و مس��ائلی از این دس��ت را انجام دهد.افزون بر 
حضور بامداد میرزایی، هوشنگ مقدس نیز مرد دیگری 
بود که در برزی��ل در رختکن تیم ملی حضور داش��ت. 
علی کفاش��یان درباره علت حض��ور وی در جام جهانی 
در کنار تیم ملی می گوید: »ما مش��کل نق��ل و انتقال 
مالی داشتیم. پول می ریختیم به حساب آقای مقدس، 
ایش��ان هم می رفتند معادل ارزی اش را برای ما تأمین 
می کردند. در واقع فاینانس ما بودند«.با این ش��رایط، 
هنوز معلوم نیست علت حضور آقای طباطبایی، مدیر 
مالی فدراس��یون در برزیل چه بوده و اینکه فدراسیون 
فوتبال اساساً چرا در ساختار خود پست های نظیر روابط 
بین الملل و امور مالی دارد وقتی همه این امور توس��ط 
افراد واس��طه ای که کارمند این فدراس��یون نیستند، 
انجام می ش��ود؟بی گمان علت ق��درت گرفتن افرادی 
مانند بامداد میرزایی و هوش��نگ مقدس در کنار تیم 
ملی فوتبال ایران، ارتباط مستقیمی با بی تدبیری های 
فدراسیون فوتبال ایران دارد که به جای مدیران خود، 
امورات کار را به افراد این چنینی سپرده تا حاال شایعات 
عجیبی در کن��ار تیم ملی قدرت بگی��رد. همین هفته 
پیش بود که یک روزنامه سیاس��ی پرتیراژ از نقش یک 
دالل خارج نشین برای افزودن بازیکنان دورگه به تیم 
ملی خبر داده بود و اینک��ه این دالل با باج خواهی مالی 
به دنبال اضافه کردن بازیکنان ایرانی س��اکن خارج به 
ترکیب تیم ملی است. ش��ایعه تکان دهنده ای که گویا 
نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل نود را هم حساس 

کرده است.

رختکن تیم ملی در جام جهانی محل حضور دالل ها

گل درشتی حاشیه برمتن فوتبال ایران
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صعود کوهنوردان 
استان به قله دماوند

شرکت تیم تکواندو
ذوب آهن در لیگ

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، 
تیمی متش��کل از ۳۴ نفر از آقایان و بانوان کوهنورد اصفهانی به 
منظور آمادگی ب��رای صعود به قله کازبک در گرجس��تان، به قله 
دماوند صعود کردند.صغری حسنی سرپرست گروه گفت: تیم ۳۴ 
نفره کوهنوردان اس��تان بعد از ظهر روز دوشنبه ششم مرداد ماه 
عازم تهران شد و عصر روز سه شنبه به قصد صعود به قله حرکت 
خود را از روس��تای ناندل آغاز کرد و برای شب مانی در جان پناه 
تخت فریدون اطراق نمود.وی گفت: این برنامه جهت آمادگی تیم 
برای صعود به قله کازبک در کش��ور گرجس��تان که در تاریخ ۲۳ 
مردادماه خواهد بود، انجام شد. حسنی افزود: طبق تقویم تابستانی 
هیئت، در پایان هفته ج��اری کوهنوردان اس��تان به قله ۳۹0۴ 
متری هشتاد یکی از قلل فنی در فریدون شهر صعود خواهند کرد.

جواد ابن یمین اظهار ک��رد: لیگ برت��ر تکواندو  نوجوان��ان از ۲0 
 مرداد با حضور تیم تکواندو نوجوانان ذوب آهن آغاز می ش��ود.وی

تصریح کرد: به همین منظور دومین جلس��ه انتخابی تیم تکواندو 
ذوب آهن را با هوگ��وی الکترونیکی با اس��تانداردهای روز که کار 
جدیدی بود در روز عید فطر برگزار کردیم.سرپرست تیم تکواندو 
نوجوانان ذوب آهن ادامه داد: نخس��تین بازی خود را باید برابر تیم 
شهید صنعتی کرمانشاه برگزار کنیم.وی با بیان اینکه طی دو فصل 
گذشته قهرمان لیگ برتر تکواندو نوجوانان شدیم، افزود: نکته قابل 
توجه این است که آرنج اصلی دو سال گذشته خود را از دست داده ایم 
و با ترکیبی کاماًل متفاوت پا به رقابت های لیگ می گذاریم.ابن یمین 
در مورد شرایط فعلی ذوب آهن گفت: شرایط مالی ذوب آهن در حال 
حاضر در حدی نیست که در رده های سنی دیگر نیز تیم داری کند.

هشدار فان خال به بازیکنان یونایتد
سرمربی منچستریونایتد به بازیکنان تیمش هشدار 
داد فری��ب نتایج پیش فص��ل را نخورند. ش��یاطین 
سرخ در حال حاضر در اردوی آمریکا حضور دارند و 
توانسته اند بازی های خوبی را به نمایش گذاشته اند.

تمجید سایت AFC ازتیموریان
س��ایت AFC ضمن تمجی��د از آندرانی��ک تیموریان در 
واکنش به انتخاب آندرانیک به عنوان بهترین بازیکن لیگ 
ایران نوشت: تیموریان ستاره تیم کم فروغ استقالل در فصل 
گذشته بود که در لیگ قهرمانان آسیا خیلی زود حذف شد.

جواد نکونام و پسرش در  اسپانیا
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که تصمیم گرفته فوتبالش را در اس��پانیا 
دنبال کند، همراه خانواده اش به این کشور رفته تا قرارداد خود را ببندد. در 
تصویر  نکونام را در کنار پسرش آریانا می بینید. قرارداد او با تیم اوساسونای 

اسپانیا دوساله است.

گزارشی از همه نکات منفی هفته اول لیگ برتر فوتبال

لیگ بی کیفیت بعد از جام جهانی، بزرگ ترین شکنجه برای فوتبالی ها
شاید تماشای یک لیگ بی کیفیت درست دو- سه هفته 
بع��د از بهترین جام جهان��ی تاریخ یک��ی از بزرگ ترین 

شکنجه ها برای یک فوتبال دوست باشد.
لیگ برتر ایران پنجش��نبه گذش��ته باالخره آغاز شد اما 
این لیگ از همان هفته اول نشان داد نمی تواند انتظارات 
فوتبال دوستان بی شمار ایرانی را بر آورده کند. از همان 
بازی افتتاحیه آغاز می کنیم، دیداری که با بی سلیقگی 
مسئوالن سازمان لیگ در برق آفتاب تبریز برگزار می شد 
تا یک استقبال ضعیف از حس��اس ترین بازی هفته بین 
تراکتورسازی و فوالد به عمل بیاید. چمن ورزشگاه بازی 
افتتاحیه اما بیش��تر از هرچی��ز در ذوق مخاطب می زد، 
چمنی که مسئوالن ورزشگاه زحمت یک طراحی مختصر 
را هم روی آن نداده بودند، امری که در سایر ورزشگاه ها 
به غیر از ورزشگاه آزادی نیز مشهود بود. اما همه این ها به 
کنار بازی افتتاحیه از لحاظ فنی هم چنگی به دل نزد و 
شاید فقط توانایی های فردی بازیکنان بود که در مقاطعی 

بازی را زیبا می کرد.
بازی صبای ق��م و ذوب آهن اما اوج ش��اهکار قمی ها را 
نش��ان داد، آن ها که ادعا دارند صبا باید به طور کامل به 
قم منتقل شود و در آن ش��هر تمرین کند در یک پخش 
مستقیم س��اده ناکام مانده بودند! در نهایت بازی از آغاز 
نیمه دوم روی آنت��ن رفت و خب این ها همه پتانس��یل 
پایین یک ش��هر را برای داش��تن یک تیم فوتبال لیگ 

برتری نشان می دهد. در سوی دیگر اما ورزشگاه تختی 
 تهران میزبان دیدار اس��تقالل و راه آهن ب��ود، تیم امیر

قلعه نویی همچن��ان به لطف تاکتیک قدیمی س��انتر از 
جناح ها نتیجه می گیرد، روی سکوها اما تماشاگران این 

تیم از خجالت لطیفی، مربی راه آهن در می آیند.
می رسیم به روز دوم بازی ها، از دیداری باید بگوییم که 
تا مرز لغو ش��دن هم پیش رفت. اس��تقالل خوزستان- 
گس��ترش فوالد. قضیه از آن ق��رار بوده که مس��ئوالن 
تیم اس��تقالل خوزس��تان وقتی چمن افتضاح ورزشگاه 
غدی��ر را می بینن��د س��ریعاً درخواس��ت می کنند بازی 
به ورزش��گاه تخت��ی منتقل ش��ود اما س��ازمان لیگ با 
این دلیل که نور ورزش��گاه تختی کافی نیس��ت آن ها را 
مجبور می کند در ورزش��گاه غدیر ب��ازی کنند که البته 
مسئوالن اس��تقالل خوزس��تان این بار درخواست لغو 
بازی را می کنن��د! بازی در نهای��ت در چمن بی کیفیت 
 برگزار ش��د تا خلل��ی در بازی ه��ای هفت��ه اول ایجاد

 نشود.
در ورزشگاه آزادی پرسپولیس و نفت تهران به مصاف هم 
رفتند، دیداری که با تساوی به پایان رسید تا پرسپولیس 
 در اولی��ن ب��ازی خانگی خ��ود ۲ امتیاز از دس��ت دهد. 
علی دایی اما پس از این تس��اوی مطاب��ق معمول داور 
را مقصر ناکامی تیم��ش جلوه می ده��د و از کار خود و 
ش��اگردانش راضی اس��ت. در اصفهان بع��د از گلی که 

سوکای از بین پاهای رحمتی وارد دروازه پیکان می کند 
تماشاگران سپاهان س��ر از پا نمی شناس��ند و شروع به 
تمس��خر رحمتی می کنند، بعد از پایان بازی اما مهدی 
رحمتی در میکس زون لهجه اصفهانی ها را تقلید می کند 

تا به نوعی پاسخ تمسخر تماشاگران را بدهد.
اما در همه بازی های هفته اول از توپ های فصل گذشته 
لیگ برتر اس��تفاده ش��د. توپ های نارنجی که محبوب 

نبودند.
 این در حالی بود که قبل از آغاز لیگ از توپ های جدید 
آل اش��پورت رونمایی ش��ده بود و قرار بود از توپ های 
مشکی و س��فید در فصل جدید استفاده شود. مسئوالن 
سازمان لیگ اما خیلی راحت از نرسیدن توپ های جدید 

می گویند تا نشان دهند چقدر در کار خود وارد هستند!
به هم��ه این ه��ا کیفی��ت بس��یارپایین تصویربرداری 

ن��ی  وکارگردا
ی  ی ه��ا ز با
لی��گ برت��ر را 

اضاف��ه کنی��د، 
شاید فقط در اصفهان و 

تهران کیفیت مطلوب 
باشد اما کافی 

به  است 
ی  شا تما

یک بازی در قم یا اهواز بنش��ینید تا به عمق فاجعه پی 
ببرید.

این ها شاید بخش��ی از حواش��ی منفی فوتبال ایران در 
نخستین هفته از باالترین سطح لیگش باشد، با این همه 
اما هنوز انتظار داریم تماشاگران جذب این فوتبال پر از 

ایراد شوند.

لینه کر:بالتر »دیکتاتور«  است
مهاجم سابق تیم ملی انگلیس و بارس��لونا از تصمیم 
فیفا برای انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی به 

شدت انتقاد کرد.
 او همچنین س��پ بالتر را »دیکتات��ور« معرفی کرد 
که سال هاس��ت بزرگ ترین نهاد فوتبال��ی جهان را بر 

عهده دارد.
کشور قطر در سال ۲0۱0 به عنوان میزبان جام جهانی 

۲0۲۲ انتخاب شد.
 از آن زم��ان تاکن��ون این تصمی��م فیفا ب��ا انتقادات 
ش��دیدی از س��وی چهره ه��ای فوتبال��ی جه��ان 
مواجه ش��ده اس��ت. آن ها معتقدند که ای��ن تصمیم 
به ض��رر فوتبال اس��ت، چرا که کش��ور قطر ش��رایط 
 میزبان��ی تورنمن��ت مهم��ی مث��ل ج��ام جهانی را 

ندارد.
گری لینه کر، مهاجم س��ابق تیم ملی انگلیس آخرین 
فردی است که این تصمیم فیفا را زیر سؤال برده است.
 او ب��ا مضح��ک خوان��دن قط��ر ب��ه عن��وان میزبان

جام جهانی گفت: فیفا اعتبار خود را با انتخاب قطر به 
عنوان میزبان جام جهانی زیر سؤال برد.گری لینه کر، 
کارشناس شبکه بی بی س��ی انگلیس در گفت وگو با 
مجله "GQ” درباره انتخاب قطر به عنوان میزبان جام 
جهانی ۲0۲۲ گفت: این تصمیم های فیفا حال من را 
بر هم می زند. در واقع تمام فیفا و مس��ئوالن آن فاسد 
هستند و این تصمیم نش��ان دهنده فساد در باالترین 

نهاد فوتبالی جهان است. 
متاس��فانه س��پ بالتر در فوتبال دیکتات��وری به راه 
انداخته و سال ها اس��ت که بدون هیچ دلیلی ریاست 

فیفا را بر عهده دارد. 
فوتبال ورزش بزرگی اس��ت که ه��واداران زیادی در 
 سراس��ر جهان دارد و انتخاب قطر به عن��وان میزبان

جام جهانی یک ده��ن کجی به تم��ام فوتبال جهان 
است.مهاجم س��ابق تیم ملی انگلیس ادامه داد: شب 
قبل از انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی ۲0۲۲ 
به همراه دیوید بکام بودم و همان ش��ب فهمیدیم که 
اتفاق های عجیبی در حال وقوع اس��ت و در واقع این 
قضیه بودار اس��ت. همان ج��ا فهمیدیم ک��ه انتخاب 
 قطر از قبل تعیین ش��ده و دیگر هی��چ کاری فایده ای

 نداشت.
لینه کر در پایان درباره راه حل این موضوع گفت: تنها 
راهی که به ذهنم می رس��د این اس��ت که کشورهای 
بزرگ فوتبال جهان، جام جهانی ۲0۲۲ را تحریم کنند. 
تنها با این راه است که فیفا متوجه اشتباه خود به خاطر 

میزبانی قطر خواهد شد.
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
240145 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره  1316هیات:آقای عباس احمدی بیدگلی فرزندصدرالدین شماره شناسنامه 
46 در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 21/90مترمربع پالک 4666فرعی مجزي شده 
از37 فرعی از2840اصلی واقع درریگستان دیمکار آران بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  
2ـ رای شماره411 هیات:آقای مهدی ریحانی آرانی فرزند قدرت بشماره شناسنامه 388و 
)بالمناصفه(   207 شناسنامه  شماره  اصغربه  علی  فرزند  آرانی  مندعلیزاده  طیبه  خانم 
4736فرعی  پالک  18مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  از  قسمتی  دانگ  شش  در 
مفروزومجزی شده از267 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل  
 567 شناسنامه  بشماره  دخیل  فرزند  برزگر  محمد  147هیات:اقای  شماره  رای   -3
 11533 شناسنامه  شماره  عزیز  فرزند  آرانی  عظیمی  فریبا  وخانم  دانگ(   4 به  )نسبت 
)نسبت به 2دانگ( در شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر مغازه  به مساحت 55مترمربع 
در  واقع  اصلی   2840 از  فرعی   205 شماره  از  شده   مفروزومجزي  پالک4735فرعي 

ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
عبدالکریم  فرزند  آرانی  جعفرآقازاده  فاطمه  1345هیات:خانم  شماره  رای  4ـ 
پالک  154مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   309 شناسنامه  بشماره 

1316مفروزومجزی شده از 287فرعی از 2640اصلی واقع در
 آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

شماره  عبدالکریم  فرزند  آرانی  جعفرآقازاده  حسین  1344هیات:آقای  شماره  رای   -5
شناسنامه 388  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 193/20 مترمربع پالک 1317 
آران دشت بخش 3  واقع در  از 2640 اصلی  از 287 فرعی  فرعی مفروزومجزی شده 

حوزه ثبتی آران و بیدگل
6ـ رای شماره 1338هیات: خانم جمیله بشیری فرزند ناصر بشماره شناسنامه18 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 133/35مترمربع پالک 1319فرعی مجزي شده  از 

287 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل
7ـ رای شماره1348هیات: آقای اصغر اکبرزاده  آرانی فرزند امر اله بشماره شناسنامه 
فرعی   1314 پالک  163/46مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   106
مفروزومجزی شده از 235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی از امراهلل اکبرزاده آرانی )مالک رسمی(
8ـ رای شماره 11096هیات:آقای محمدجعفرنژه دار فرزند عیسی بشماره شناسنامه 539 
وخانم الهامه خانی آرانی فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه 1591 )بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 111مترمربع پالک 1339فرعی مفروزو مجزی شده  از 

235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
شماره  محمدعلی  فرزند  آبادی  ده  عربزاده  علیجان  290هیات:آقای  شماره  رای  9ـ 
شماره  به  علی  همت  فرزند  پور  حسن  فاطمه  4دانگ(وخانم  به  )نسبت   15 شناسنامه 
شناسنامه 342)نسبت به 2دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 198/30مترمربع 
پالک1338فرعی مجزی شده از  235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
10ـ رای شماره 1210هیات:آقای حبیباله نراقی آرانی فرزندمحمدآقا  شماره شناسنامه 
114 و آقای علیا کاظم پورآرانی فرزندمحمد به شماره شناسنامه 133)بالمناصفه (در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 236مترمربع پالک 1337فرعی مفروزومجزی  شده 

از376فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل.

11-رای شماره 10608هیات:آقای مسلم معیلی آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
347 وآقای ماشااله معیلی آرانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 139)بالمناصفه 
به مساحت 154/45مترمربع پالک 1336فرعی مجزی شده   باب خانه   دانگ یک  (شش 

ازفرعی 235از 2640صلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل
12-رای شماره1017هیات: آقای حسین اقا بیکی آرانی فرزند منده علی بشماره شناسنامه 
79 و خانم عصمت مشتاق فرزند حسین به شماره شناسنامه 10611)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 200/25مترمربع پالک 1335فرعی مجزی شده 235فرعی 
عادی خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  3حوزه  بخش  دشت  آران  واقع   از2640اصلی 

مع الواسطه از حسین اوقانی )مالک رسمی(
13- رای شماره 1024 هیات:آقای مهدی احسنی آرانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
364  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 119/70 مترمربع پالک1334  فرعی مجزی 

شده از 235فرعی از2640 اصلی  واقع درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندعباس  آرانی  ناظرحضرتی  اله  روح  هیات:آقای   761 شماره  رای   -14
شناسنامه 595 و خانم زهرا پیری آرانی فرزندمحمد به شماره شناسنامه 113 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96/08 مترمربع پالک شماره1333فرعی مجزی 
شده از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

بشماره  رحمتاله  فرزند  آرانی  باغبانیزاده  روحاله  403هیات:اقای  شماره  رای   -15
شناسنامه1321  شماره  فرزندذکراله  آرانی  بهتاج  معصومه  خانم  و   176 شناسنامه 
شماره  پالک  مترمربع   131/61 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه( 
1332فرعی مجزی شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل
16-رای شماره 398هیات:آقای رمضانعلی چهارسوقی فرزندعباس بشماره شناسنامه 
183 و خانم اعظم کاظم پور آرانی فرزندمحمود به شماره شناسنامه 403)بالمناصفه( 
شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر مغازه  به مساحت 242/02مترمربع پالک 1331فرعی 
مجزی شده  از 139 فرعی از 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل
بشماره  علی  فرزند  آرانی  زاده  باغبان  اله  رحمت  379هیات:آقای  شماره  رای   -17
شناسنامه 9 )نسبت به 4 دانگ(وخانم فاطمه رسول اف فرزندحسن به شماره شناسنامه 
پالک  مترمربع   135 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  2دانگ(در  به  )نسبت   308
1330فرعی  مجزی شده از 302 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
18- رای شماره381هیات: آقای رحمتاله باغبانزاده آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 
9 )نسبت به 4دانگ( وخانم فاطمه رسول اف فرزندحسن به شماره شناسنامه308 )نسبت 

به 2دانگ (
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 209مترمربع پالک شماره 1329 فرعی مجزی 
شده از 302 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل

19- رای شماره 783هیات:اقای مسلم دارچینی آرانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 25 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 187/65مترمربع پالک شماره 1328فرعی مجزی 

شده از 139 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3ثبتی آران و بیدگل
20ـ رای شماره 267هیات:آقای علیرضا پیردهقان فرزندحسین شماره شناسنامه 641 
باب  یک  دانگ  به شماره شناسنامه 377در شش  علی محمد  فرزند  مریم شیخ  و خانم 

فرعی  از376   مفروزومجزی شده  فرعی   1327 پالک  مترمربع  به مساحت144  خانه 
از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

21-رای شماره 305هیات:آقای  رمضانعلی بیک آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
20و خانم فاطمه شکری ستوده آرانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 127 )بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 211/50مترمربع پالک 1326 فرعی مجزی شده 
از 302 فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل
شناسنامه  بشماره  فرزندرضا  آرانی  بوجار  عباس  هیات:آقای  شماره406  22-رای 
1278در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 87/64 مترمربع پالک 1325 فرعی مجزی 

شده از376 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل
بشماره  فرزندسیداحمد  آرانی  عباسزاده  سیدحسن  هیات:آقای   667 شماره  رای   -23
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  صالحیان  صدیقه  خانم  و   35 شناسنامه 
9482)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  242/50 مترمربع پالک 235 

فرعی مجزی شده از 2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  سیدمحمود  فرزندآقا  هنرمند  سیدحسین  هیات:آقای   1214 شماره  رای   -24
شناسنامه 1وخانم کبریا عبدالهی آرانی فرزند مسلم به شماره شناسنامه 402)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت295/60 مترمربع پالک شماره966 فرعی مجزی 
شده از 859فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

25-رای شماره  9038 هیات:آقای حسن داروغه گی فرزند رضا بشماره شناسنامه 437 
در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 222/49 مترمربع پالک شماره965 فرعی 
مجزی شده از 323 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

بشماره  ماشااله  فرزند  آرانی  علیرضا سعدآبادی  هیات:آقای  26-رای شماره  11042 
پالک  مترمربع    102/55 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   2633 شناسنامه 
شماره964 فرعی مجزی شده از 340 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل
27- رای شماره 1642 هیات :آقای محمد اکبرزاده آرانی فرزند سیفاله بشماره شناسنامه  
شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  آرانی  آور  آب  محبوبه  خانم  و   6190008798
6190031706 )بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت92/50 مترمربع پالک 
شماره1312 فرعی مجزی شده از 235 از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل
28-رای شماره 8491 هیات:آقای امیرحسین قدیری آرانی فرد فرزند عباسقلی بشماره 
 9 شناسنامه  شماره  به  حسین  غالم  فرزند  نجاری  اعظم  خانم  و   9178 شناسنامه 
پالک شماره1  مترمربع  به مساحت 170/32  خانه  باب  یک  دانگ  (در شش  )بالمناصفه 

فرعی مجزی شده از 1971 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
بشماره  سیدجالل  فرزند  بیدگلی  مطلبی  سیدرضا  1437هیات:آقای  شماره  رای   -29
پالک  مساحت72/94مترمربع  به  مغازه   باب  یک  دانگ  شش  در   7301 شناسنامه  
اماکن بخش 3 حوزه  از112 اصلی واقع در  از 3 فرعی  شماره116 فرعی مجزی شده 

ثبتی آران و بیدگل
30- رای شماره 7488هیات:آقای علیرضا قامتی آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
44791 وخانم لیال منصوری آرانی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 440 )بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 108/50 مترمربع پالک شماره924  فرعی مجزی 
شده از 340از2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  آرانی  اوقانی  طیبه  هیات:خانم   657 شماره  31-رای 
11934 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 122/54مترمربع  پالک شماره 7 فرعی 

مجزی شده از 1101 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
بیدگلی فرزند رضا بشماره شناسنامه  قنبری  32-رای شماره 770 هیات:آقای علیجان 
233 در شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 138/25 مترمربع پالک شماره 
9  فرعی مجزی شده از 5 فرعی از 190 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل
33- رای شماره 664 هیات:آقای عباس خلیق آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه  273 
(در شش  )بالمناصفه   325 شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  آرانی  قندی  جمیله  وخانم 
دانگ یک باب خانه به مساحت 167/75 مترمربع  پالک شماره16 فرعی مجزی شده از 
3و4وقسمتی ازمشاعات  از 2010 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

بشماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  سیفیپور  مهدی  هیات:آقای   335 شماره  34-رای 
 94 شناسنامه  شماره  به  محمد  علی  فرزند  بابائیزاده  رقیه  وخانم   10154 شناسنامه 
)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  158/25 مترمربع پالک شماره 8 
فرعی مجزی شده از7فرعی از 2307و2308  اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل
35-رای شماره 1011 هیات:خانم عذرا مصلح فرزندآقا محمد بشماره شناسنامه 424 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 212/50 مترمربع پالک شماره 6  فرعی مجزی شده 
از1و2و3و5و مشاعات از 2024 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

بشماره  محمود  فرزند  بیدگلی  قاضیان  محمد  11108هیات:آقای  شماره  36-رای 
شناسنامه4461 وخانم امینه خلیفه پور بیدگلی فرزند سیفاله به شماره شناسنامه 5500 
)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 150/20مترمربع  پالک شماره 119 
و  آران  ثبتی  اماکن بخش 3 حوزه  در  واقع  از 112اصلی  از5فرعی  فرعی مجزی شده 

بیدگل
بشماره  غالمحسین  فرزند  بیدگلی  رزاقی  نصراله  هیات:آقای   776 شماره  37-رای 
شماره  پالک  20/55مترمربع  مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  شش  40در  شناسنامه 
ثبتی  اماکن بخش 3 حوزه  در  واقع  اصلی  از 620  ازمشاعات مجزی شده  11وقسمتی 

آران و بیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/04/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/05/14 

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل
مفاد آرا

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا   آگهی   240507
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
فرزندمحمد  بخش  امید  احمد  آقای  شماره93/2/14-139360302031000212  1-رای 
ششدانگ مفروزی یک باب خانه وبهاربند احداثی در پالک ثبتی قسمتی از4126  اصلی 
خریداری  مربع  متر  مساحت1452.70  به  نایین  ثبت   3 بخش  سفلی  جوزدان  در  واقع 

ازحسین زارع پوربالباد مالک رسمی
2-رای شماره 139360302031000739-93/4/15 آقای علی شبانی انارکی فرزندمحمد 
نایین به مساحت  اتاق از پالک ثبتی 897  اصلی واقع درانارک بخش4  ثبت  ششدانگ 
26.75 متر مربع خریداری مع الواسطه بصورت عادی ازمحمدحسن رفیعی انارکی مالک 

رسمی 
فرزندحسین  قاسمی  مهدی  آقای   93/4/15-139360302031000740 شماره  3-رای 
ششدانگ مفروزی یک باب مغازه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از4339  اصلی واقع در 
نائین بخش 3 ثبت نایین به مساحت 134.90 متر مربع خریداری بصورت رسمی مشاعی
محمود   فرزند  آبشناس  فریبا  خانم   93/4/15-139360302031000741 شماره  4-رای 
ششدانگ مفروزی زمینی که درآن احداث بنا گردیده احداثی در پالک ثبتی قسمتی از506 
مربع  متر   500 مساحت  به  نایین  ثبت   2 بخش  نائین  در  واقع  اصلی  از19579   فرعی 

خریداری عادی از سکینه کاشفی محمدی مالک رسمی
5-رای شماره 139360302031000742-93/4/15 خانم فرشته آبشناس فرزند محمود 
ششدانگ مفروزی زمینی که درآن احداث بناگردیده احداثی در پالک ثبتی قسمتی از506 
مربع  متر   500 مساحت  به  نایین  ثبت   2 بخش  نائین  در  واقع  اصلی  از19579   فرعی 

خریداری عادی از سکینه کاشفی محمدی مالک رسمی
ابوالقاسم  فرزند  زارع  اقدس  خانم   93/4/17-139360302031000770 شماره  6-رای 
واقع  اصلی   4433 ثبتی  ازپالک  درقسمتی  احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ 

درمحمدیه بخش 2 تبث نایین بمساحت 194.45 مترمربع خریداری رسمی
علی  محمد  فرزند  بینا  حمید  آقای   93/4/17-139360302031000771 شماره  7-رای 
واقع  اصلی   4433 ثبتی   پالک  از  درقسمتی  احداثی  خانه   یکباب  مفروزی  ششدانگ 

درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 238.05 مترمربع خریداری رسمی
آباد  حسین  عاشقی  مهری  خانم   93/4/17-139360302031000772 شماره  8-رای 
ازپالک  درقسمتی  بناگردیده  احداث  درآن  که  زمینی  مفروزی  ششدانگ  صمد  فرزند 
ثبتی 305 فرعی از20038و20041 اصلی واقع درنایین بخش 2 نایین بمساحت 152.25 

مترمربع خریداری رسمی
فرزند  نائینی  احدپور  فاطمه  خانم   93/4/17 شماره139360302031000775-  9-رای 
واقع  اصلی   1138 ثبتی  ازپالک  درقسمتی  احداثی  خانه  مفروزی  غالمحسین ششدانگ 

درمزرعه چیرسوخته بخش 3 ثبت نایین بمساحت 113.60 مترمربع خریداری رسمی
10-رای شماره 139360302031000777-93/4/17 آقای مسیب دهقان نصیری فرزند 
نجفعلی سه دانگ مشاع ازششدانگ مفروزی زمینی که درآن احداث بناشده درقسمتی 

ازپالک ثبتی 4016 اصلی واقع درمزرعه دولت آباد بخش 3 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 
574.18 مترمربع خریداری اززهراگنوئیه مالک رسمی بصورت عادی

فرزند رضاعلی  زهراگنوئیه  خانم   93/4/17-139360302031000778 11-رای شماره 
ازپالک  بناشده درقسمتی  احداث  سه دانگ مشاع ازششدانگ مفروزی زمینی که درآن 
ششدانگ  بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  آباد  دولت  درمزرعه  واقع  اصلی   4016 ثبتی 

574.18 مترمربع خریداری رسمی
 12-رای شماره 139360302031000779-93/4/17 آقای داودودعی نایینی فرزند نعمت اله

واقع  اصلی   16883 ثبتی  پالک  قلعه  یکباب  ششدانگ  سهم   72 از  مشاع  چهارسهم 
درروستای اوشن بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ537 مترمربع خریداری از عباس 

وحسین ومحمد ونظرعلی اوشنی مالکین رسمی بصورت عادی
فرزند  نایینی  ودعی  حسن  آقای   93/4/17-139360302031000780 شماره  13-رای 
عبداله 12 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب قلعه پالک ثبتی 16883 اصلی واقع 

درروستای اوشن بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ537 مترمربع خریداری از عباس 
وحسین ومحمد ونظرعلی اوشنی مالکین رسمی بصورت عادی

فرزند  نایینی  ودعی  فریده  خانم   93/4/17-139360302031000781 شماره  14-رای 
نعمت اله 2 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب قلعه پالک ثبتی 16883 اصلی واقع 
درروستای اوشن بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ537 مترمربع خریداری از عباس 

وحسین ومحمد ونظرعلی اوشنی مالکین رسمی بصورت عادی
15-رای شماره 139360302031000782-93/4/17 آقای هدایت اله متولیان نائینی فرزند 
حسن ششدانگ مفروزی زمینی که درآن احداث بنا شده درقسمتی ازپالک ثبتی 2262 

اصلی واقع درورزجان بخش 2 ثبت نایین بمساحت 419.10 مترمربع خریداری رسمی
16-رای شماره 139360302031000815-93/4/26 خانم مرجان رمضان زاده محمدی 
ثبتی  ازپالک  فرزند حسن سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه مفروزی احداثی درقسمتی 
مترمربع   197.90 ششدانگ  بمساحت  نایین   2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی   2342

خریداری از داود حسن زاده بصورت عادی
محمدی  زاده  حسن  داود  آقای   93/4/26-139360302031000816 شماره  17-رای 
ازپالک  درقسمتی  احداثی  مفروزی  خانه  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  محمد  فرزند 
نایین بمساحت ششدانگ 197.90 مترمربع  ثبتی 2342 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 
خریداری 34.135-9 سهم بصورت رسمی و101.135 سهم ازیک سهم مشاع از 10 سهم 

خریداری عادی از علی وفاطمه وزمزم مستقیمی بصورت عادی
18-رای شماره 139360302031000817- 93/4/26 آقای محمد رضا پوربافرانی فرزند 
حمید ششدانگ مفروزی مغازه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 87 فرعی از1601 اصلی 

واقع دربخش 1 نایین بمساحت 26.18 مترمربع خریداری رسمی
علی  فرزند  صفاپوربافرانی  خانم  شماره93/4/26-139360302031000818  19-رای 
اکبرششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 87 فرعی از1601 اصلی واقع 

دربخش 1نایین بمساحت 135.13 مترمربع خریداری رسمی
مقدم  اصغرموسوی  سید  آقای  شماره93/4/26-139360302031000819  20-رای 
دربافران  واقع  اصلی  6289و6290  ثبتی  ازپالک  خانه  رضاششدانگ  سید  فرزند 
عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع   118.87 بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش 

ازرضاپوربافرانی مالک رسمی
21-رای شماره139360302031000820-93/4/26 خانم کوکب پوربافرانی فرزند محمد 
رضاششدانگ خانه مفروزی احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 6202 اصلی واقع دربافران 
مالک  بافرانی  عرب  ازربابه  عادی  خریداری  مترمربع   232.85 بمساحت  نایین   2 بخش 

رسمی
22-رای شماره139360302031000821-93/4/26 آقای حسینعلی ابراهیمی خان آبادی 
فرزند حبیب اله ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 258 اصلی 
واقع درمزرعه یک باغی بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 689.85 

مترمربع خریداری عادی از ابراهیم ابراهیمی مالک رسمی
23-رای شماره139360302031000822-93/4/26 خانم معصومه ابراهیمی خان آبادی 
فرزند حبیب اله ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 258 اصلی 
واقع درمزرعه یک باغی بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 685.85 

مترمربع خریداری عادی از عباس محمدی خرم دشتی
تاریخ انتشار نوبت اول:93/5/14

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/5/29 
 م الف:206 رسول زمانی نایینی کفیل ثبت اسناد و امالک نایین 

مفاد آرا
240233 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 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.
1ـ رای شماره1621هیات :خانم سمیه اناری نوش آبادی  فرزند حسن شماره شناسنامه 
فرعی   3633 پالک   مساحت141/50مترمربع  به  بابخانه  یک  دانگ  شش  در   5944

از40اصلی واقع در نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  محمد  فرزند  آبادی   نوش  گرامی  اله  روح  :آقای  هیات  شماره1628  رای  2ـ 
شناسنامه 5671 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 156/50مترمربع پالک شماره  
750فرعی از 62 فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل 
3- رای شماره 1591هیات:آقای امراله سلطانی نوش آبادی   فرزند رحمت اله  بشماره 
شناسنامه 4629 وخانم مریم محمود ی نوش آبادی  فرزند محمود شماره شناسنامه 
91 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت256/25مترمربع پالک 3632فرعی 

از3003 فرعی  از40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
4ـ رای شماره 1623هیات :آقای علی خلیلی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 78  وخانم 
فاطمه نیکویی نوش آبادی فرزند حسن شماره شناسنامه 78 )بالمناصفه( در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 235/50مترمربع پالک3634فرعی از 3137 فرعی  از 40اصلی 

واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
5- رای شماره  1634هیات :آقای مهدی مهدویان آرانی   فرزند حسین شماره شناسنامه 
289 و خانم اعظم سعیدی آرانی فرزند جواد شماره شناسنامه 11956 )بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 123/50 مترمربع پالک 7619فرعی از 1176فرعی  

از 2637 اصلی در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  محمد  فرزندعلی  آرانی  جعفردالورزاده  آقای  1638هیات:  شماره  رای  6ـ 
 341 اکبر شماره شناسنامه  علی  فرزند  آرانی  موالیی  شناسنامه11145 وخانم خدیجه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 213/50مترمربع پالک2142 فرعی از 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از ورثه 

محمد خلعتبری )مالک رسمی (
7ـ رای شماره 279هیات: آقای حسن آرامی فرزندعلی اکبر بشماره شناسنامه 184  در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 508مترمربع پالک 2139فرعی 2638اصلی واقع در 

احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  غالمحسین  فرزند  محمودآبادی   سلمانی  لیال  671هیات:خانم  شماره  رای  8ـ 
شناسنامه 479 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 83/5مترمربع پالک2138فرعی 

از35 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 1407هیات:آقای داود عباسی بیدگلی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 94 
وخانم مریم نوریان بیدگلی فرزند عباس شماره شناسشنامه 531)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 109/45 مترمربع پالک106 فرعی از 6 اصلی واقع در 

حسین آبادبیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزندحسنعلی   بیدگلی   فرد  زاده  رئیسی  علیرضا  1430هیات:آقای  شماره  رای  10ـ 
شماره شناسنامه 358 و خانم ریحانه ساجدین فرزند سید هاشم شماره شناسنامه 426 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 127/50مترمربع پالک 2076 فرعی 

از3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 10583هیات :آقای عباس نمکی بیدگلی فرزند محمود بشماره شناسنامه 
شناسنامه  محمودشماره  فرزند  آرانی  بیدگلی  نمکی  حسین  وآقای   1250041724
2292)بالمناصفه( شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 210/75مترمربع پالک 9 فرعی 

از یک الی 8 ومشاعات از 867اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  اله  لطف  فرزند  بیدگلی  کیانی  غالمرضا  آقای  هیات   1313 شماره  12-رای 
شناسنامه  شماره  حسینعلی  فرزند  بیدگلی  اناری  زهرا  خانم  و   92 شناسنامه 
365)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت238 مترمربع پالک 27 فرعی از 

972 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  زاده  حاجی  عبداله  هیات:آقای   1311 شماره  رای   -13
شناسنامه 472 )نسبت به 4دانگ( وخانم تاج حاجی زاده بیدگلی فرزند تقی شناسنامه 
1652)نسبت به 2 دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت250/50مترمربع پالک 2 

فرعی از 1083 اصلی  واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
14- رای شماره 1293 هیات:آقای  احمد داروغه آرانی فرزندعلی اکبر  بشماره شناسنامه 
8392 وخانم صدیقه داروغه آرانی  فرزند محمد آقا شماره شناشنامه 322 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت101/10مترمربع  پالک شماره16 فرعی از 1فرعی 

از  1356 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  محمد  علی  فرزند  آرانی   پور  یتیم  محسن  159هیات:اقای  شماره  رای   -15
شناسنامه  شماره  فرزندحسین  بیدگلی  دلیری  زهرا  خانم  و  شناسنامه1443 
1250017688)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 124/10مترمربع پالک 
شماره 26 فرعی از18و19و20وقسمتی از مشاعات از 1122اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
16-رای شماره1306هیات:آقای علی محمد تفکری  فرزند محمد تقی  بشماره شناسنامه 
 11 الی   6 از  فرعی   21 پالک  210مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش   205

وقسمتی از مشاعات  از 1242 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

17- رای شماره 270هیات:آقای علی دافعی بیدگلی فرزندمحمد بشماره شناسنامه  9673 
وخانم اسماء مهر آبادی آرانی فرزند محمد  شماره شناسنامه 2687)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت71مترمربع پالک 259فرعی از 15فرعی از    1965اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره  1221 هیات: آقای حسن داروغه فرزندعلی اکبر  بشماره شناسنامه  
11750 وخانم سکینه کاکلی فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه40)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 177/56مترمربع  پالک شماره 17 فرعی از 1 فرعی  از 

1356اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 
19- رای شماره 101608هیات:اقای مسلم معیلی آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
13فرعی  شماره  پالک  مترمربع   91/70 مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  درشش   347

ازقسمتی از 3فرعی و11فرعی از1664اصلی واقع در اماکن بخش 3ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/04/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/05/14                               
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مزایده اموال غیرمنقول
 8609980351401934 پرونده:  شماره   9310110372400308 نامه:  شماره   240576
شماره بایگانی شعبه: 891188 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
قدسی  نجفی  محمد مسعود  آقای  له  ح14  پرونده کالسه 891188ج  در خصوص  دارد 
وحید- اصفهان-خ  نشانی  به  ریاضیات(  مهدی  وکالت  )با  سیاوشان  بقا  مجید  علیه  و 
ساختمان عزیزخانی-طبقه سوم-واحد35 با خواسته مطالبه مبلغ 2/861/103/139 ریال 
با احتساب خسارات و تاخیر تادیه و حق االجرای دولتی و حق الوکاله و حق الدرج مبنی 
بر فروش 3 دانگ از 6 دانگ پالک ثبتی 107/372 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان ملکی 
به طرف زیار-روستای جار)کبوترآباد(-مقابل پمپ  محکوم علیه واقع در آبشار سوم 
بنزین-کوچه باشگاه پارادایس)سوارکاری(-کوچه بهار-بن بست بهار-جلسه مزایده ای 
در روز چهارشنبه مورخ 93/5/29 ساعت 11-10 در محل اجرای احکام شعبه 14 واقع 
در اصفهان-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری طبقه سوم اتاق324 برگزار نماید که 
براساس نظر کارشناسان پالک فوق واقع در آدرس اعالمی که به صورت باغ می باشد 
و دارای سند ثبتی شماره 22873 و کال مساحت 6 دانگ آن 3339/25 مترمربع با حدود 
اربعه از شمال دیواریست مشترک به طول 66/80 متر به باقیمانده – از جنوب درب و 
دیواریست به طول 68/19 متر به گذر- از شرق درب و دیواریست به طول 51/04 متر به 
گذر-و از غرب در دو قسمت اول دیواریست پخی شکل به طول 1/31 متر به گذر-دوم 
دیواریست به طول 46/41 متر به گذر و حقوق ارتفاقی ندارد. باغ مورد نظر به صورت 
مو-انجیر-زردآلو-توت-گردو-سیب-آلبالو-آلوچه-آلو- مثمر  درختان  انواع  با  مشجر 
زیتون و غیره با سن تقریبی 7 تا 13 سال می باشد. باغ مذکور به صورت محصور و 
دارای یک ساختمان ویالیی 110 متری-3 باب اطاق سرایداری-آالچیق-استخر-محوطه 
دارای  باغ  این  تلفن می باشد  و  گاز  و  انشعابات آب شهری-برق  دارای  و  سازی شده 
حقابه از چاه مشترک محلی و یک حلقه چاه اختصاصی دو اینچ با پروانه بهره برداری 
این باغ با  انجام شده ارزش روز عرصه و اشجار  با توجه به بررسیهای  می باشد که 
توجه به موقعیت مکانی ملک-داشتن سند ششدانگ با کاربری باغ ویال و واقع بودن در 
بافت روستای جار-سه نبش بودن عرصه آن و جمیع عوامل موثر در قضیه ارزش آن 
از قرار هر مترمربع 1/420/000 ریال و در سطح 3339/25 مترمربع مساحت باغ به مبلغ 
4/741/735/000 ریال ارزیابی می گردد و از لحاط اعیانی باغ مذکور چنین کارشناسی 
شده است 1- ساختمان ویالیی وسط باغ سمت شمال دارای 2 اتاق خواب و پذیرایی با 
موزاییک فرش و موکت-دربهای داخلی و کمدها چوبی- درب و پنجره بیرونی پروفیل 
سیستم  فلزی و حفاظ مربوطه-آشپزخانه اوپن با کاشی و سرامیک و کابینت فلزی – 
 – کولرآبی  و  اسپیلیت  دستگاه  و شومینه- سیستم سرمایشی  گازی  بخاری  گرمایش 
به  مترمربع 2- ساختمان سرایداری  اعیانی حدود 148  دارای مساحت  و  نمای آجری 
صورت 3 اتاق خواب که زمان بازدید به عنوان انباری و مرغ داری مورد استفاده بوده و 
دارای مشخصات ساختمانی دیوارهای باربرآجری-پوشش سقف تیرآهن و آجر و درب 
و پنجره پروفیل فلزی و حفاظ – دیوارها اندود گچ و نمای آجری و دارای مساحت اعیانی 
40 مترمربع-3- احداث آالچیق در مجاورت استخر به مساحت حدود 30 مترمربع و به 
صورت چند وجهی با اسکلت فلزی-پوشش سقف از زیر لمبه کوبی چوب چهارتراش و 
اردواز رنگی روی آن- دیوار کوتاه در اطراف آالچیق با نمای آجری بتن و سنگ سفید 
درپوش روی آن 4- استخر شنا با ابعاد 4/5×8/5 متر از عمق 1/5 متر الی 2/20 متر 
اطراف  ایوان  باغ شامل  مربوطه 5- محوطه سازی  بتن و سنگ و سکوهای  اجرای  با 
ساختمان ویالیی- جداول و پیاده روسازی و روشنایی فضای محوطه باغ – دیوارکشی 
چهارضلع باغ با بدنه سازی و نقاشی و سیمان برفی روی آن با ارتفاع حدود 4 متر و به 
طول 240 متر با احتساب دو لنگه درب آهنی ماشین رو در ضلعهای جنوبی و شرقی و 
یک درب آهنی نفررو در ضلع شمالی باغ 6- دارای انشعابات برق تکفاز و سه فاز-گاز 
فوق  مراتب  به  توجه  با  می باشد.  فاضالب  چاه  حلقه  سه  آب شهری-  مترمکعبی-   10
که  می گردد  برآورد  ریال   1/258/600/000 مبلغ  جمعًا  مربوطه  مستحدثات  کل  ارزش 
جمعًا با ارزش عرصه معادل 6/000/335/000 ریال برآورد قیمت شده است و مبلغ مورد 
مطالبه خواهان و حق االجرا که 2/861/103/139 ریال می باشد که معادل 34/34 حبه از 
سه دانگ باغ مذکور می باشد طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از ملک 
بازدید نمایند کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که حداقل 10 درصد مبلغ موضوع 
فروش را در جلسه مزایده به همراه داشته باشند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
م الف:10553  دهند.  ارائه  را  قیمت  باالترین  که  افرادی می باشند  یا  فرد  مزایده  برنده   و 

مدیر اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده)مال غیرمنقول(

 8809980350701183 پرونده:  شماره   9310110371700428 نامه:  شماره   240577
نظر  در  اصفهان  دادگاه حقوقی   7 احکام شعبه  اجرای  بایگانی شعبه: 900210  شماره 
با  کشفی  محمدحسن  له  ح/7  900210ج  کالسه  در خصوص  مزایده ای  جلسه  در  دارد 
وکالت امید امینی علیه رحمت ا... مسعودیان به نشانی اصفهان-سه راه صغیر-سه راه 
ماهی فروشها-کوچه لت فر-پ7 مبنی بر مطالبه 477/347/716 ریال بابت اصل خواسته 
و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین هزینه های اجرا که پس 
الی 10   9 از ساعت  در روز چهارشنبه مورخ 1393/05/29  تعیین می شود  مزایده  از 
صبح در محل این اجرا اتاق 313 طبقه 3 دادگستری کل اصفهان جهت فروش 11/5 حبه 
از 72 حبه قطعه پالک ثبتی 3826 اصلی از 1 فرعی بخش 3 ثبت اصفهان به نام محکوم 
ا... مسعودیان به نشانی اصفهان-خ کمال-کوچه کمر زرین-سه راه ماهی  علیه رحمت 
گیری-مقابل پاساژ جعفری می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 
ارزش کل 72 حبه )ششدانگ( مبلغ 2/980/000/000 ریال ارزیابی گردیده متناسبا ارزش 
11/5 حبه آن به مبلغ 477/347/716 ریال می باشد و در مزایده فوق مقدار 11/5 حبه 
طالبین  لذا  مانده  باقی  اعتراض  از  مصون  کارشناس  نظریه  ضمنًا  می رسد.  فروش  به 
از  و  مراجعه  مربوطه  ملک  نشانی  به  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 از  می توانند  خرید 
آن بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی یعنی به مبلغ 47/734/771 ریال در 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف  نمایند. پیشنهاد دهنده  مزایده شرکت 
طبقه  از  قسمتی  که  است  طبقه   3 عمارت  یک  به صورت  مزبور  ملک  مزایده:  موضوع 
نمای خارجی آن  استفاده می شود. به صورت دو نبش که  به عنوان مغازه  همکف آن 
انجام نشده است. دارای حدوداً 221 مترمربع مساحت می باشد و طبق نظریه کارشناسی 
طبق  و  می باشد  اعیانی  مترمربع   388 دارای   88 سال  شهرداری  نوسازی  عوارض  و 
نظریه مساحت مغازه 22 مترمربع که مشخص نمی باشد که دارای کاربری تجاری هست 
است.م الف:10549  بوده  مارکت  سوپر  صورت  به  مغازه  ارزیابی  زمان  در  و  خیر   یا 

مدیر اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

با  مزایده ای  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   5 شعبه  احکام  اجرای   240241
علیه  برگانی  بهادری  مجید  له   920540 کالسه  پرونده  نماید:  برگزار  زیر  مشخصات 
شهر-بلوار  سپاهان  نشانی  به  همگی  برگانی  بهادری  نعمت ا...  و  ایرج،فرزانه،نسرین 
به  برگانی  بهادری  بیژن  و  عقاب-نگین6-واحد12  صالبت-کوچه  غدیر-الوند3-کوی 
چپ-روبروی  اکبری-سمت  غالمحسین  شهید  دوم-کوچه  حجتیه  سجاد-خ  خ  نشانی 
بخش   2347/1428 ثبتی  پالک  شماره  به  آپارتمان  مزایده:  مورد  پادگان-پ51  دیوار 
خواب،سالن  اتاق  دو  با  مترمربع   109/5 مساحت  با  واحدی   11 مجتمع  یک  در  ثبت   5
آشپزخانه حمام و سرویس بهداشتی، دسترسی به طبقات آن با دستگاه پله و دارای یک 
واحد انباری به شماره 2347/14 با مساحت 6/44 مترمربع در طبقه زیرزمین به انضمام 
قدمت ساخت  پارکینگ مشاعی  از  قدرالسهم  و  اعیانی مشاعی  و  از عرصه  قدرالحصه 
تلفن. ارزش شش دانگ از اشتراکات آب و فاضالب و گاز و برق و  از 20 سال   بیش 
جوهری-کوچه  نظرشرقی-کوچه  خ  ملک:  محل  ریال.   3/832/500/000 مزایده:  مورد 
صبح   10 ساعت   93/5/26 زمان:  اول-واحد4  شمس-طبقه  مسکونی  شمس-مجتمع 
اول- اصفهان-طبقه  کل  نیکبخت-دادگستری  اصفهان-خ  مزایده:  مکان  شنبه.  یک 
روز   5 می توانند  خرید  طالبین  اصفهان  حقوقی  دادگاه   5 احکام شعبه  اتاق103-اجرای 
با  و  یاد شده دیدن کرده  به نشانی  از ملک  اجرا  این  با  از مزایده ضمن هماهنگی  قبل 
دادگستری  ملی  بانک   2171290210008 حساب  شماره  به  آن  ارزش   %10 سپردن 
پایه  قیمت  از  مزایده  کنند.  مزایده شرکت  جلسه  در  اجرا  این  به  فیش  ارائه  و  اصفهان 
الف:8943  بود.م  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  می شود.پیشنهاد   شروع 

مدیر اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان 
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موفقیت تویوتا در فروش ۷۶۰هزار دستگاه خودروی آیگو 
طی ۹ سال اخیر باعث شده مدل جدید آیگو  روانه بازار شود. 
این خودرو  بر  اساس فرهنگ معاصر جوانان ژاپنی طراحی 

شده است.
تویوتا Aygo یکی از آن مدل هایی است که سال ها همراه 
عالقه مندان تویوتا بوده و دیوید ترای س��ازنده این خودرو، 
هدف اصلی خود از خلق آن را ساخت خودرویی می داند که 

همه عاشقش شوند.
 این مدل بارها به  روز رسانی ش��ده و  در رنگ های مختلف
 ارائه ش��ده اس��ت. نس��ل اول آن در س��ال ۲۰۰۵ / ۱۳۸۴

ارائه ش��د. در آن زمان انتظارات از این خ��ودروی کوچک 
بسیار باال بود. آیگو نه تنها نخس��تین مدل تویوتا در بخش 
خودروهای ش��هری و جمع و ج��ور بود، بلکه نخس��تین 
PSA ثمره ش��راکت و س��رمایه گذاری جدید کمپان��ی با 

به حس��اب می آمد. چالش اصل��ی آیگو ج��ذب جوانان و 
 مشتریان شهرنش��ین و اضافه کردن چاش��نی احساس و

شوخ طبعی به برند تویوتا بود. خوشبختانه آیگوی کوچک به 

خوبی از  عهده وظایف خود برآمد و در طول سال ها به فروش 
بیش از ۷۶۰ هزار دستگاه دست یافت.

مدل جدید آیگو نیز متحمل تغییراتی شده و ویژگی های 
جدیدی ارائه می کند. طراحی آن زیبا و س��رگرم کننده تر 
و سواری اش لذت بخش تر اس��ت. تم طراحی جدید آیگو 
»J-Playful« یا س��رگرم کنن��ده ن��ام دارد و  به فرهنگ 
معاصر جوانان ژاپنی اشاره دارد که شکل ها و  فرم های صریح 

 و  قوی در  آن از ارکان اصلی به حس��اب می آیند. خصیصه
س��رگرم کنندگی به خوبی در آیگو نمایان اس��ت. طراحی 
"X مانند قس��مت جلو  بهتر از هر ویژگی دیگ��ری در آیگو

نمایان گر این خصیصه است.این خودرو همانند نسل قبلی 
خود از موتور سه س��یلندر ۱ لیتری با قدرت ۶۸ اسب بخار 

بهره می برد و قیمت پایه آن ۱۳۵۰۰ دالر آمریکا است.

تویوتا آیگو، خودرویی برای سرگرم کردن نسل جوان 

بن��ا ب��ر تحقیق��ات محققان 
دانش��گاه تگ��زاس در داالس 
در مورد چگونگ��ی اثرگذاری 
ناش��نوایی ناش��ی از ص��دای 
بلند )NIHL( بر تش��خیص 
صداهای کالمی توس��ط مغز، 
ق��رار گرفت��ن طوالنی مدت 
مغز در معرض صداهای بلند، 
چگونگی پردازش کالم توس��ط این عض��و را تغییر داده و 
دش��واری تش��خیص  صداهای کالمی را افزایش می دهد.

قرار گرفتن در مع��رض صداهای بلند منجر به آس��یب  به 
سلول های مو که به عنوان گیرنده های صدا در گوش عمل 
می کنند، می شود. زمانی که این سلول ها آسیب می بینند، 
دوباره رشد نمی کنند و منجر به ناشنوایی می شود. این امر 

اثرات مستقیم بر چگونگی پاسخ دهی مغز به کالم دارد.

زنبوره��ا ب��ا جم��ع آوری 
 ش��هد گیاه��ان اطالع��ات

زیس��ت ش��ناختی درباره 
وج��ود رس��وبات فل��زی و 
شیمیایی در محیط اطراف 
را فراهم می کنن��د و بدین 
ترتیب می��زان آلودگی هوا 
را ان��دازه  می گیرن��د.ده ها 
هزار زنبور در فرودگاه کارخانه هواپیماس��ازی ایرباس در 
»هامبورگ«، با جمع آوری شهد گیاهان اطالعاتی در مورد 
میزان آلودگی به دس��ت می آورند.در این فرآیند موس��وم 
به »بیومانیتورینگ« یا »خبرگیری زیس��تی« مقدار مواد 
شیمیایی موجود در عس��ل کندوی زنبورها در آزمایشگاه 
محلی مستقلی اندازه گیری می ش��ود.به طور کلی زنبورها 

نقش مهمی در اندازه گیری تأثیر ما بر طبیعت دارند.

 گاه��ی اوق��ات فرام��وش 
می کنی��م که در گذش��ته 
 از چ��ه وس��ایلی  اس��تفاده

می کردیم. اکن��ون کمپانی 
اپ��ل س��اعتی متف��اوت و 
ترکیب��ی از دی��روز و  امروز 
را روانه ب��ازار کرده اس��ت.

کمپانی های بزرگ و مشهور 
فناوری به دنب��ال راه هایی 
هس��تند که بتوانن��د در تکنولوژی های جدید از وس��ایل 
گذشته استفاده کنند زیرا تحقیقات نشان داده که کاربران 
 از  وس��ایلی ک��ه ارتباطی بین آنها و وس��ایل دیروزش��ان

برقرار کند، استقبال می کنند. اکنون کمپانی اپل، ساعت 
آنالوگ جذابی را طراحی کرده که ترکیبی بین ساعت های 

امروز و  دیروز است.

افشای تأثير صداهای بلند 
بر مغز

زنبورها ميزان آلودگی هوا را 
می سنجند

 ساعتی بين 
دیروز و امروز

کرامپ های گرمایی، گرفتگی های متعدد و غیرارادی عضالت 
در اثر گرمای هوا هس��تند که به طور ش��ایع گریبان گیر افراد 
پر تحرک و فعال خواهد بود، مثل اف��رادی که در هوای گرم و 
مرطوب به ورزش یا انجام کارهای بدنی س��نگین می پردازند.

این گرفتگی عض��الت معموال با دهیدراتاس��یون و کاهش آب 
 )heat cramps( بدن در ارتباط هستند. کرامپ های گرمایی
معموال عضالت بزرگ بدن را درگیر می کنند که در هوای گرم، 
فشار زیادی بر آنها وارد می ش��ود.این کرامپ ها بیشتر از همه 
عضالت پاها )به ویژه عضله پش��ت ران(، عضالت شکم، کمر و 

بازوها را درگیر می کنند.
علت کرامپ های گرمایی چيست؟

این کرام��پ های عضالنی معموال چند س��اعت پ��س از اتمام 
فعالی��ت بدنی ایجاد می ش��وند. اگرچه دهیدراتاس��یون و کم 
آبی بدن و نیز عدم تعادل الکترولی��ت ها نقش مهمی در ایجاد 
کرامپ گرمایی دارند، اما امروزه عل��ت های پیچیده دیگری را 
 نیز برای آن ذکر کرده اند. کرامپ های گرمایی در حقیقت اولین

نشانه های ش��روع یک بیماری گرمایی هس��تند که با تعریق 
قابل توجه و احس��اس گرفتگی در عضالت بزرگ بدن، خود را 
نش��ان می دهند.کرامپ های گرمایی با کرامپ های عضالنی 
 که به طور معمول ورزش��کاران و فوتبالیس��ت ها به آن دچار

می ش��وند متفاوت اس��ت. همان طور که گفتیم کرامپ های 
گرمایی در عرض چند ساعت بعد از اتمام یک فعالیت سنگین 

بدنی ایجاد می شوند.
عالئم کرامپ های گرمایی

اگر فردی عالئم و نش��انه هایی مثل ضعف، تهوع و اس��تفراغ، 
س��ردرد و س��رگیجه را ب��ه هم��راه درد و گرفتگ��ی عضالت 
 بدن تجربه کند و یا احس��اس خس��تگی مزم��ن و گرمازدگی
 داش��ته باش��د، احتماال مبتال به کرامپ گرمایی ش��ده است.

کرامپ ه��ای گرمایی با تعریق ش��دید همراه هس��تند. اما در 
موارد ج��دی تر، تعری��ق متوقف ش��ده، دمای ب��دن افزایش 
 یافته و فرد تب م��ی کند.حمالت قلبی از مه��م ترین عوارض

کرامپ های گرمایی هستند که می توانند تهدیدی جدی برای 
زندگی بیماران قلبی باشند.توانایی بدن برای خنک کردن خود 
محدود است و در دمای بیش از ۴۱ درجه سانتی گراد به شدت 
کاهش پیدا می کند. پ��س کاهش هوش��یاری، گیجی و کما، 
نتیجه نهایی آن خواهد بود.پس در صورت مواجهه با هر یک از 
این عالئم در بیماران قلبی الزم اس��ت بیمار را در محیط خنک 
قرار داده، لباس های او را کم کرده و بدن او را خنک کنید.
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مرا بغل کن !
روزی زنی روس��تایی که هرگز حرف دلنش��ینی از همسرش 

نشنیده بود، بیمار شد. 
 ش��وهر او که راننده موتور س��یکلت بود و از موت��ورش برای 

حمل و نقل کاال در ش��هر اس��تفاده می کرد ب��رای اولین بار 
همس��رش را س��وار موتورس��یکلت خود کرد. زن با احتیاط 
 س��وار موتور ش��د و از دس��ت پاچگی و خجالت نمی دانست

دس��ت هایش را کجا بگذارد که ناگهان شوهرش گفت: »مرا 
بغل کن.«

زن پرسید: »چه کار کنم؟« و وقتی متوجه حرف شوهرش شد 
ناگهان صورتش سرخ شد. با خجالت کمر شوهرش را بغل کرد 

و کم کم اشک صورتش را خیس نمود. 
 به نیمه راه رس��یده بودند که زن از شوهرش خواست به خانه

 برگردند.
 ش��وهرش با تعجب پرس��ید: »چ��را؟ تقریبا به بیمارس��تان

رسیده ایم.«
 زن ج��واب داد: »دیگر الزم نیس��ت، بهتر ش��دم. س��رم درد

نمی کند.«ش��وهر همس��رش را ب��ه خانه رس��اند ولی هرگز 
متوجه نخواهد ش��د که گفتن همان جمله ی س��اده ی »مرا 
بغل کن« چقدر احس��اس خوش��بختی را در قلب همسرش 

 س��ردردش را خوبباعث شده که در همین مسیر کوتاه، 
 کرده است.

عشق چنان 
عظیم است 

ک��ه در تصور 
نمی گنجد. فاصله 
ابراز عش��ق دور 

نیست. فقط از قلب 
تا زبان اس��ت و کافی 
است که حرف های 

دلت��ان را بی��ان 
کنید.

داستان 

مدیرعام��ل ش��رکت عم��ران ش��هر جدی��د مجلس��ی گف��ت: برای 
اح��داث س��اختمان ه��ای خدم��ات روبنایی ه��ر واحد مس��کونی 
 مس��کن مهر به ط��ور میانگین ۱۲ ت��ا ۱۵ میلیون توم��ان اعتبار نیاز

 اس��ت.مهندس محمدرضا احمدی در بیان عملکرد این ش��رکت در 
س��ال جاری در گفتگو با خبرنگار ما افزود: تا کنون بالغ بر شش هزار 
واحد مسکونی مسکن مهر در ش��هر جدید مجلسی احداث شده است 
که برای تامین س��اختمان های روبنایی خدمات��ی بالغ بر ۸۰ میلیارد 
تومان اعتب��ار نیاز اس��ت.وی با بیان ای��ن مهم که در س��ال ۹۳، ۳۰  
میلیارد تومان پروژه مش��ارکتی در بخش های آموزش��ی، ورزش��ی و 
 بهداشتی در حال اجرا است، افزود: برای تامین کلیه خدمات روبنایی و

 ساختمان های خدماتی مسکن مهر به مشارکت سرمایه گذاران نیاز 
است که این ش��رکت اقدام به تعریف پروژه هاي مشارکتي و تهاتری 

برای جلب رضایت و تضمین سود سرمایه گذاران نموده است.
 وی اف��زود: پی��ش بین��ی می ش��ود ظرف س��ه س��ال آین��ده کلیه

 س��اختمان های م��ورد نی��از خدماتی در س��ایت مس��کن مهر این 

ش��هر جدید ش��امل احداث واحدهای آموزش��ی، فرهنگی، مذهبی، 
انتظام��ی، ورزش��ی و تفریح��ی و همچنین اح��داث فضای س��بز و 
واحدهای تجاری با مشارکت س��رمایه گذاران به بهره برداری برسد.

وي  افزود: این ش��رکت با انعقاد تفاهم نامه همکاری با بنیاد مس��کن 
انقالب اس��المی اس��تان اصفهان اقدام به آماده س��ازی محالت باقی 
مانده طرح تفصیلی این ش��هر جدید با وس��عت ۵۰۰ هکت��ار نموده 
اس��ت که هم اکنون پیش��رفت فیزیکی ۱۵ درصدی را داشته است.

وی در ادام��ه به برگ��زاری مناقصه اح��داث هفت واحد آموزش��ی به 
همراه یک واحد انتظامی و یک واحد بهداش��تی درمانی اش��اره کرد 
 و گفت: در س��ال جاری ۵ هزار متر فضای تجاری در این شهر احداث

 می شود.
پایيز امسال، فصل بهره برداری از پروژه های خدماتی شهر 

جدید مجلسی
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید مجلس��ی در ادام��ه از پاییز 
امس��ال به عنوان فصل به��ره برداری از پ��روژه های خدماتی ش��هر 
 جدید مجلس��ی نام برد و افزود:  اولین فرهنگس��رای احداث شده در

سایت های مسکن مهر شهرهای جدید استان اصفهان در شهر جدید 
مجلسی احداث شده و این پروژه فرهنگی با اعتبار ۶۵۰ میلیون  تومان 

و با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد پاییز امسال به بهره برداری می رسد.
وی به احداث س��ه پارک تفریحی و فضای س��بز به وس��عت ۵ هکتار 
اش��اره کرد و گفت: برای احداث این س��ه پ��ارک بالغ بر ی��ک و نیم 
میلیارد تومان توس��ط این ش��رکت هزینه شده اس��ت که هم اکنون 
با پیش��رفت فیزیکی ۸۰ درصدی اوایل پاییز امس��ال به بهره برداری 
می رس��د.مهندس احمدی در ادامه ب��ه احداث ۵۰ واح��د تجاری با 
هدف ارائه نیازمندی های ش��هروندان اش��اره کرد و گفت: امیدواریم 
اوایل پاییز امس��ال ش��اهد بهره برداری از این مجتم��ع های تجاری 
باش��یم.مدیرعامل شرکت عمران ش��هر جدید مجلس��ی در ادامه به 
احیاء قدیمی ترین قن��ات منطقه ب��ا اعتباری بالغ ب��ر ۳۰۰ میلیون 
تومان اشاره کرد و گفت: احداث اولین استخر سرپوشیده شهر جدید 

مجلسی که به صورت مشارکتی در حال اجرا اس��ت هم اکنون با ۱۰ 
درصد پیش��رفت فیزیکی دارد  که ب��رای تکمیل این پروژه ش��رکت 
اقدام ب��ه هزینه اعتب��اری بالغ ب��ر دو میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
نموده اس��ت.مهندس احمدی در ادامه به س��اخت یک باب مسجد با 
اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان اش��اره کرد و گفت: ساخت این مسجد هم 
 اکنون با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی پاییز امس��ال به بهره برداری

 می رسد.مدیرعامل شرکت عمران ش��هر جدید مجلسی در ادامه به 
افتتاح ۱۰۰۰ واحد مسکن مهر در شهریور ماه امسال به عنوان شاخص 
عملکردی این شرکت اش��اره کرد و گفت: برای احداث این واحدهای 
مسکونی مس��کن مهر ۳۵ میلیارد تومان هزینه شده است، که شامل 
۲۰۰ واحد مسکونی تعاونی ساز، ۶۰۰ واحد مسکونی سه جانبه و ۲۰۰ 

واحد مسکونی خود مالکان است.
وی ادامه داد: در س��ال ۹۱ نیز ۱۷۵۰ واحد مس��کونی مس��کن مهر 
 در این ش��هر واگذار ش��ده اس��ت که این ش��رکت اقدام ب��ه احداث

 س��اختمان های روبنایی شامل ساخت مس��جد، یک واحد آموزشی، 

فضای س��بز ۴ هکتاری و احداث ۱۰۴ 
واحد تجاری نموده است.

افتت�اح چند پروژه ورزش�ی و 
آموزش�ی در هفته دولت امسال در 

شهر جدید مجلسی
وی همچنی��ن به بهره برداری از اولین س��الن ورزش��ی سرپوش��یده 
 چند منظ��وره با اعتب��ار ۶۰۰ میلی��ون تومان اش��اره ک��رد و گفت:

 بهره برداری از این سالن ورزشی هم زمان با هفته دولت امسال برگزار 
می ش��ود.وی افزود: همچنین در هفته دولت امس��ال به بهره برداری 
از یک واحد آموزش��ی با اعتبار ی��ک میلی��ارد و ۲۵۰ میلیون تومان 
در ش��هر جدید مجلس��ی آغاز خواهد ش��د.وی در پایان افزود: شهر 
جدید مجلس��ی در مح��دوده ای ب��ه مس��احت ۱۱هزار هکت��ار و با 
هدف گنجایش ۱۴۰ هزار نف��ر در کنار قطب صنعت��ی فوالد مبارکه 
 اصفه��ان و در ۶۵ کیلومتری جنوب غرب کالن ش��هر اصفهان ایجاد 

شده است.

در سال جاری 30 ميليارد تومان پروژه خدمات روبنایی
توسط این شرکت در حال اجراست 

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی :
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