
مهریه های زیر ۱۱۰ سکه وام ۵ میلیونی  می گیرند 
 ویژه  
طرح های 
توسعه شرکت 
فوالدمبارکه  

پرداخت ۵۰ هزار فقره وام ازدواج تا پایان سال 
 هزینه ایجاد هر شغل 3۰۰

میلیون تومان! 366
ضلع غربی میدان امام حسین)ع( 

بر روی خودروها بسته شد

 با سرمایه گذاری کیفیت
 و ساختار خودرو تغییر می یابد

برگزاری کنگره بزرگداشت 
امامزادگان  در ۲۵ شهرستان استان

  بهره برداری آزمایشی از  
 فاز دوم تله کابین صفه 

کالهبرداری با ترفند برنده شدن 
در قرعه کشی عتبات عالیات

 ضلع غربی میدان امام حسین)ع(
 بر روی خودروها بسته شد

ی 
یو

رش
س :آ

عک

عدم وجود الگوی کشت، دلیل گرانی خیار و سیب زمینی 3

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

حذف  دالل ها از میدان بارفروشان

3

4و5

6

3

6

6

6

تنور مستحق ترین گروه ها 
گرم نیست

وزیر کار می گوید دول��ت با اس��تفاده از بانک اطالعاتی 
موجود به دنبال این است که تعداد خانوارهای مشمول 
دریاف��ت بس��ته های غذای��ی را از7/5 ب��ه 10 میلیون 
خانوار افزای��ش دهد، البته وی عنوان ک��رد این اقدام به 
شرط کس��ب منابع بیش��تر از محل حذف پُردرآمدها از 
هدفمندی یارانه ها قابل انجام است. کارشناسان بازار کار 

می گویند در حال حاضر، کارگران، روستائیان..

3

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

برداشت اعتبار از محل صندوق 
توسعه ملی برای نجات زاینده رود 

معاون پارلمانی رئیس جمهور

3

3

3

معاون وزیر نیرو با تش��ریح سیاست های جدید 
افزایش س��هم برق خورش��یدی در سبد انرژی 
خانوارهای ایرانی از نص��ب و راه اندازی 4500 
نیروگاه برق خورشیدی خانگی خبر داد و اعالم 
کرد: ایران در احداث نیروگاه های 2/5 مگاواتی 

بادی خودکفا می شود.
هوشنگ فالحتیان با اش��اره به برنامه ریزی به 
منظور افزایش س��هم انرژی ه��ای تجدید پذیر 

بادی و خورشیدی در سبد انرژی ...

مدیرکل اداره اس��تاندارد استان اصفهان گفت: 
این اطمینان را به مردم می دهیم که محصوالت 
لبنی تولیدش��ده در کارخانه های لبنی استان 
اصفهان از سالمت کامل برخوردارند.غالمحسین 
شفیعی در خصوص س��المت محصوالت لبنی 
تولیدشده در کارخانه های لبنی استان اصفهان 
اظهار کرد: اداره استاندارد استان اصفهان جهت 
اطمینان از سالمت محصوالت لبنی تولیدشده 

در اصفهان 90 نمونه از ...

مع��اون پارلمان��ی رئیس جمه��ور بابی��ان اینکه دول��ت یازدهم 
بدون پرداختن به حاش��یه ها راه خود را ادام��ه خواهد داد، گفت: 
رئیس جمهور طی یک سال گذشته غبار بین روسای سه قوه را از 

بین برده و صمیمیت را برقرار کرد.حجت االس��الم مجید انصاری 
در نخستین یادواره یک هزار شهید کارمند استان اصفهان که در 

محل تاالر کوثر اصفهان برگزار شد، ضمن گرامی داشت هفته...

 ورود خورشید به سبد
 انرژی خانوارها

محصوالت لبنی اصفهان
  روغن پالم ندارد
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 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 1393/۰6/1۰ ال�ی 1393/۰6/26 ب�ا واری�ز مبل�غ 3۰۰/۰۰۰ ریال ب�رای 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 
 اصفهان حداکثر تا پای�ان وقت اداری روز پنج ش�نبه م�ورخ 1393/۰6/27 می باش�د و هزین�ه درج آگه�ی روزنامه به عهده برن�ده مناقصه 

می باشد. 
موضوع مناقصه : خریدو اجرای آبیاری قطره ای و فضای سبز ناحیه صنعتی جمبزه ) تجدید (

مبلغ برآورد اولیه: 978/216/92۰ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال دررشته کشاورزی از دفتر فنی استانداری و یا اداره کار و امور اجتماعی یا رتبه ۵ به باال در آب  
موضوع مناقصه : تکمیل محوطه سازی )فاز توسعه ( امیر کبیر کاشان ) تجدید ( 

مبلغ بر آورد اولیه : 1۰/۵27/3۵۵/682 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرد ه 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 ) تجدید ( 

مبلغ بر آورد اولیه: 3/۵74/۰82/13۵ 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 :احداث ساختمان اداری و آشیانه آتش نشانی شهرک صنعتی کمشچه 
مبلغ بر آورد اولیه : 3/686/131/۵33 ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۵2/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال دررشته ابنیه 

موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی کمشچه 
مبلغ بر آورد اولیه: 3/۵81/۰64/۵62 ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : ۵2/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه ۵ و به باال تاسیسات و تجهیزات

موضوع مناقصه : تهیه مصالح ، اجرای شبکه 2۰ کیلو ولت فاز توسعه شهرک صنعتی سگزی   
مبلغ برآورد اولیه : 2/811/۰21/6۵۰ ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 4۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال نیرو

اداره کل حمل و نقل پایانه های  استان اصفهان 

نوبت  اول 

نام سازمان مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان 
موضوع مزایده ها به شرح زیر می باشد:

1-س�اخت، نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 4 دس�تگاه بیلبورد تبلیغاتی در 
محور آران و بیدگل – کاشان 

2- نصب بنر ، به�ره برداری و نگهداری از 2 دس�تگاه بیلب�ورد تبلیغاتی در محور 
اصفهان – شیراز 

توضیح: موارد موضوع مزایده مس�تقل می باشد و پیش�نهاد دهندگان باید جهت 
شرکت در هر یک از موارد به صورت جداگانه قیمت پیشنهادی و سپرده شرکت در 

مزایده را ارائه نمایند.
مهلت و محل دریافت اس�ناد: تا مورخ 93/6/2۰ – اصفهان ، بل�وار میرزاکوچک 
خان ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان ، طبقه ششم ، اداره پیمان و 

رسیدگی ، دبیرخانه کمیسیون مناقصات 
مهلت و محل تحویل پیشنهادها: تا س�اعت 9 صبح مورخ 93/7/1 – اداره پیمان و 

رسیدگی  دبیرخانه کمیسیون مناقصات 
بازگشایی پاکتها: ساعت 1۰ صبح مورخ 93/7/1 – اداره کل حمل و نقل و پایانه های 

استان اصفهان 

http://iets.mporg.ir                      برای کسب اطالعات بیشتر رجوع کنید به سایت

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان 
م الف 14255

آگهی مزایده عمومی یک 
مرحله ای شماره 93/۲۱/4

 صدای مردم اصفهان  درباره خشکی 
زاینده رود  به سراسر کشور رسید 



اخبار کوتاهيادداشت

  استیضاح هیچ وزيری دردستور کار 
مجلس نیست

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعالم کرد فعاًل استیضاح هیچ 
وزیری در دستور کار مجلس نیست و اعالم وصول نشده است.

بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد و سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به برخی اخبار منتشره مبنی 
بر کلید خوردن طرح استیضاح 5 وزیر آموزش وپرورش، نیرو، 
کشور، ارشاد و ارتباطات در پارلمان، اعالم کرد مجلس که تا 
پایان شهریورماه جلس��ه علنی نخواهد داشت و تعطیل است 

بنابراین عماًل طرح استیضاح هیچ وزیری وجود ندارد.
وی افزود: بیان چنین اخباری توسط برخی رسانه ها، بیشتر 
گمانه زنی است چراکه فعاًل طرح اس��تیضاح هیچ وزیری در 

دستور کار مجلس نیست و اعالم وصول نشده است.
س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس در پایان تأکید کرد: تنها 
موضوع اس��تیضاح حمید چیت چیان وزیر نی��رو مطرح بود 
که آقای قاضی پ��ور نماینده ارومیه 2 ب��ار در صحن علنی در 
این زمینه تذکر داده بود که آن هم مقرر شد آقای قاضی پور و 
وزیر نیرو جلسه مشترکی داشته باشند تا مسائل و مشکالت 

حل وفصل شود.

اقدام متقابل در برابر نقض توافق ژنو 
حق ايران است

 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسالمی ایران 
هرگونه تفسیر به رأی و برداش��ت یک جانبه و غیرقابل قبول 
توافق ژنو از س��وی آمریکا را رد کرده، و قوی��اً اعتقاد دارد که 
تحریم های اعالم شده خالف تعهدات آمریکا بر اساس توافق 

ژنو است.
در آستانه ش��روع دور جدیدی از مذاکرات هس��ته ای میان 
جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضو 1+5، دولت آمریکا 
بار دیگر اقدام به وضع تحریم های جدید علیه تعدادی از افراد 
و مؤسس��ات ایرانی و غیر ایرانی نمود. سخنگوی وزارت امور 
خارجه این اقدام را در تضاد با برنامه عمل مش��ترک توصیف 
کرد و گفت: این اق��دام در تعارض کامل ب��ا روند حل وفصل 

کنونی موضوع هسته ای است.
مرضیه افخ��م اضافه کرد: چنی��ن اقدامات��ی به ویژه جدیت، 
صداقت و حسن نیت آمریکا و سایر طرف های مذاکره کننده 
با جمهوری اس��المی ایران را زیر س��ؤال ب��رده و تعهد آن ها 
را به هرگونه تواف��ق نهایی احتمالی، که قطع��اً باید متضمن 
برداش��ته ش��دن تمامی تحریم های غیرقانونی و نامش��روع 
 علیه جمهوری اسالمی ایران باش��د، موردشک و تردید قرار

 می دهد.
مرضیه افخ��م در پایان تصری��ح کرد: دوره کارب��رد تاکتیک 
ناکارآمد فشار و مذاکره سپری شده است و زمان آن رسیده که 
آمریکا به طورجدی و صریح به اتخ��اذ یک رویکرد واقع بینانه 
ثابت در قبال برنامه صلح آمیز هس��ته ای ایران و رفتار عملی 

یکنواخت مبتنی بر آن روی آورد.
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باوجودآنک��ه پیش��تر می��ان کش��ورهای عض��و اتحادی��ه اروپ��ا در م��ورد انتخاب»فدریکا 2
موگرینی«به عنوان مس��ئول سیاس��ت خارجی اختالف نظر وجود داش��ت اما وی در نشست 

رهبران اتحادیه اروپا به این سمت انتخاب شد.
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کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایران، مهم ترین موضوعی اس��ت که موردتوجه مطبوعات 
بین المللی قرارگرفته اس��ت. در این میان، مهم ترین بحث 
موردتوجه، دیدگاه روحانی درباره تحریم های جدید آمریکا 
علیه ایران بوده اس��ت. تأیید ادامه مذاکرات هس��ته ای در 
حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل، ازجمله دیگر 

اخبار موردتوجه درباره ایران است.
»کریس��تین س��اینس مانیتور« ازجمله مطبوعاتی است 
که به این موضوع پرداخته و می نویس��د، ایران تحریم های 
جدید ایاالت متحده را تجاوزگری خوانده، اما وعده داده که 

مذاکرات ادامه خواهد یافت. 

این روزنام��ه به نق��ل از روحان��ی می نویس��د: »تحریم ها 
تجاوزگری علیه مردم ایران هستند. ما باید در مقابل تجاوز 
مقاومت کرده و متجاوزان را سر جای خودشان بنشانیم. ما 
نباید اجازه ادامه و تکرار تج��اوز را بدهیم«. بااین حال، این 
روزنامه بر این باور اس��ت، اقدام روز جمعه آمریکا درزمینه 
تحت تحریم ق��رار دادن چند ش��رکت ایران��ی، به معنای 
وضع تحریم ه��ای جدید نبوده و در حقیق��ت، اجرای مفاد 

تحریم های موجود است. 
سایت شبکه خبری »بلومبرگ« نیز توجه خود را بر همان 
بخش از س��خنان روحانی قرار داده که گفت��ه، اقدام اخیر 
آمریکا س��بب توقف مذاکرات هس��ته ای نخواهد شد. این 
س��ایت به نقل از روحانی می نویس��د: »ای��ن تحریم ها به 
مذاکرات صدمه نمی زند؛ اما به اعتماد موجود ضربه می زند. 
بهتر بود اگر آمریکایی ها می توانستند با رفتاری بهتر، روابط 
را در آین��ده بهبود بخش��ند«؛ بنابرای��ن، بلومبرگ نتیجه 
می گیرد که به عقیده روحانی، تحریم ها تأثیر مس��تقیم بر 
مذاکرات هس��ته ای نخواهد داش��ت. این سایت همچنین 
اشاره می کند که به گفته روحانی، تحریم های جدید باروح 

توافقنامه مقدماتی ژنو در تضاد است. 
در ای��ن می��ان، دیگ��ر مقام��ات مس��ئول ایران��ی نی��ز 
موضع گیری هایی در قبال تحریم های جدید آمریکا داشته اند 
که در شماری از مطبوعات و رس��انه ها بازتاب یافته است. 
روزنامه »عرب نیوز« با اشاره به سخنان معاون وزیر خارجه 
ایران می نویسد، ایران، آمریکا را به سبب وضع تحریم های 

جدید علیه خود به دورویی متهم کرده است. 

از سوی دیگر و در مطلبی دیگر درباره مذاکرات هسته ای، 
خبرگزاری »رویترز« از ادامه مذاکرات ایران و گروه 1+ 5 در 
حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده است. 
این خبرگزاری می نویسد، کاترین اشتون، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا گفته، شش قدرت جهانی در حاشیه 
اجالس مجمع عمومی در نیویورک در ماه سپتامبر، درباره 
راه های رسیدن به توافق جامع با ایران به گفت وگو خواهند 

پرداخت. 
رویترز اشاره می کند باوجوداینکه قرار است اشتون ماه اکتبر 
مأموریت خود را به پایان رسانده و از سمت خود کنار برود، 
همچنان مسئولیت هدایت مذاکرات هس��ته ای ایران را بر 

عهده خواهد داشت. 
 در پای��ان در می��ان دیگر مطالب، س��ایت ش��بکه خبری 
»راش��ا تودی«، موضوع ساخت یک س��امانه دفاع موشکی 
جدید از سوی ایران را موردتوجه قرار داده و می نویسد، ایران 
یک سامانه دفاع موشکی برد بلند بانام »باور ۳۷۳« ساخته 
 که گفته می ش��ود، جایگزین س��امانه »اس ۳۰۰« روسی

 است. 
این س��ایت به نق��ل از فرمان��ده ق��رارگاه پدافن��د هوایی 
خاتم االنبیا می نویس��د، س��امانه مذکور نخستین شلیک 
موفقیت آمیز خود را انجام داده است. راشا تودی می افزاید، 
به گفته مقامات ایرانی، این سامانه بهتر از اس ۳۰۰ روسی 
اس��ت، زیرا می توان��د همزم��ان 1۰۰ ه��دف را رهگیری 
 کن��د و آن ها را ب��ا توانایی بهتری از س��امانه روس��ی آماج 

گیرد.

ناوگ��روه س��ی و یک��م نداجا متش��کل از 
ناوشکن جمهوری اسالمی ایران بایندر و ناو 
جمهوری اسالمی ایران بندرعباس، پس از 
جدا شدن از اسکله بندر جیبوتی یک فروند 
کشتی که به مقصد کش��ورمان درحرکت 
 ب��ود را از چن��گ دزدان دریای��ی نج��ات

 داد.
بر اس��اس این گزارش، هش��ت فروند قایق 
دزدان دریای��ی مجهز به انواع س��الح های 
س��بک و نیمه س��نگین  در حوالی شمال 
تنگه باب المندب قصد تعرض به یک فروند 

کشتی را داشتند که با حضور به موقع و آتش 
پرحجم ناوگروه س��ی و یکم نیروی دریایی 
ارتش و تیم اسکورت این نیرو مواجه شده و 

پا به فرار گذاشتند.
همچنین هفته گذشته و قبل از پهلوگیری 
ناوگروه س��ی و یکم نی��روی دریایی ارتش 
در بن��در جیبوت��ی، این ناوگروه توانس��ت 
حمله ش��ش فرون��د قای��ق دزدان دریایی 
در مح��دوده خلیج عدن را به یک کش��تی 
 دیگ��ر ن��اکام بگ��ذارد و آن ه��ا را متواری

 کند.

 پروفس��ور شیرین طهماس��ب هانتر استاد 
دانشگاه جرج تاون آمریکا معتقد است که 
اقدام پهپاد اسرائیلی در تجاوز به خاک ایران 
با تبانی یکی از همس��ایگان ای��ران صورت 
گرفته و هدف کش��اندن آمریکا به مداخله 

نظامی با ایران است.
ی��ک پرن��ده کوچ��ک رادار گری��ز رژی��م 
صهیونیس��تی که پیش��رفته ترین فناوری 
پنه��ان کاری و نامرئی ب��ودن و رادار گریز 
بودن در تمام اجزای آن به کار گرفته ش��ده 
بود با س��طح مقطع راداری بسیار کوچک 

به محض ورود و عبور از م��رز این پرنده در 
رصد و رهگیری سیس��تم هوایی جمهوری 

اسالمی ایران قرار گرفت و منهدم شد.
وی تصری��ح ک��رد: اس��رائیل خیل��ی 
عالقه مند اس��ت ک��ه ب��ا تحری��ک ایران 
بتواند ش��رایط و موقعیتی را ایجاد کند که 
 باعث دخالت نظام��ی آمریکا علی��ه ایران

 شود.
وی تأکید کرد: نکته مهم این است که ایران با 
این اقدام تحریک نشده است و بازیچه دست 

اسرائیل قرار نگرفته است.

بازتاب سخنان دکتر حسن روحانی در رسانه های بین الملل 

جاسوسی پهپاد اسرائیلی با تبانی يکی از همسايگاننجات دو فروند کشتی  از چنگ دزدان دريايی 

رئیس جمهور:تحریم های جدید ایاالت متحده تجاوزگری است

وزیر خارجه ایتالیا جانشین اشتون شد

حجت االسالم انصاری:

برداشت اعتبار از محل 
صندوق توسعه ملی برای 

نجات زاينده رود 
مع��اون پارلمانی رئیس جمه��ور بابی��ان اینکه دولت 
یازدهم بدون پرداختن به حاش��یه ها راه خود را ادامه 
خواهد داد، گفت: رئیس جمهور طی یک سال گذشته 
غبار بین روسای س��ه قوه را از بین برده و صمیمیت را 

برقرار کرد.
حجت االسالم مجید انصاری در نخستین یادواره یک 
هزار شهید کارمند اس��تان اصفهان که در محل تاالر 
کوثر اصفهان برگزار ش��د، ضمن گرامی داش��ت هفته 
دولت اظهار داش��ت: این هفته توفیقی را برای اعضای 
هیئت دولت ایجاد ک��رد تا بتوانن��د از نزدیک با مردم 
استان های مختلف دیدار داشته و از نزدیک با مطالبات 

آن ها آشنا شوند.
وی انقالب اسالمی را هدیه ای الهی دانست که به واسطه 
رهبر کبیر انقالب به مردم اعطاشده و در  خصوص نحوه 
شکل گیری انقالب بیان داش��ت: این انقالب درزمانی 
که اسالم در تاریک ترین نقطه تاریخی خود بوده اتفاق 

افتاده است.
عضو مجلس خب��رگان رهبری بابیان اینک��ه تا قبل از 
انقالب مسلمانان جهان سربه زیر و خجالت زده بودند، 
ادامه داد: دانشمندان مسلمان تا قبل از انقالب قدرت 

حضور  در مجامع بزرگ علمی را نداشتند.
وی بابیان اینک��ه امام خمینی )ره( بای��د بیضای خود 
اسالم را به جهانیان و آزادی را به مردم ایران هدیه کرد، 
افزود: با ش��کل گیری انقالب اس��الم از حاشیه به متن 
زندگی مردم واردشده بود و بر اساس آن قانون اساسی 

کشور تنظیم شد.
حجت االس��الم انصاری در ادامه با بیان اینکه مشکل 
زاینده رود در کانون توجه ش��خص رئیس جمهور قرار 
گرفته اس��ت، افزود: طرحی برای نجات زاینده رود در 
حال برنامه ریزی اس��ت که ب��ه زودی نتایج آن اعالم 

خواهد شد.
وی مه��ار آب های م��رزی و افزایش به��ره وری را نیز 
ضروری دانس��ت و بیان داش��ت: در این راستا استان 
اصفهان باید پیشتازی خود را در ارایه الگوهای استفاده 

بهینه از آب ارایه کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: به  دستور رهبر 
معظم انقالب برداش��ت اعتبار از محل صندوق توسعه 
ملی برای حل مشکل کم آبی و ویژه برای حل مشکل 
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تحدید حدود اختصاصی 
23236 شماره: 103/93/580/337-93/2/24 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
محصور به شماره پالک 2114- فرعی از شماره 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 
11 که به نام علیرضا رشیدی طرقی فرزند غالم در جریان ثبت می باشد که به علت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح  ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
روز 1393/8/5 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
شد. خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20  ماده 

تاریخ انتشار:1393/06/10 م الف:24 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
آگهی تحدید حدود اختصاصی

482 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ پالک 2069 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمود ریحا 
نیان زواره فرزند عبدا لکریم  و غیره در جریان ثبت است بعلت اینکه تحدید عمومی 
آن قبال از نوبت خارج شده  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15 قا نون ثبت وبر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روزچهار شنبه مورخ 07/09 /1393 
با  در صورت مصادف شدن  خواهدآمد.و  بعمل  و  محل شروع  در  از ساعت 9صبح 
تعطیلی ناگهانی تحدید حدود درروز بعدازایام تعطیلی انجام خواهدشد.لذا بموجب این 
این  در  مقرر  و روز  در ساعت  که  گردد  اخطارمی  و مجاورین  مالکین  کلیه  به  آگهی 
آگهی در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده20قانون ثبت از تاریخ 
تحدید  تقاضای  به  خواهدشد.اعتراض  پذیرفته  تا30روز  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم 
حدودبایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. تاریخ انتشار:93/06/10 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی فقدان سند مالکیت

483 آقای مجتبی گنجی زاده به موجب وکالتنامه شماره 29240-93/5/9دفتر 49 زواره 
دوبرگ  باستناد  زاده  گنجی  از ورثه محمدرضا  احدی  زاده  گنجی  آقای حسین  وکیل 
استشهاد یه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند 
مالکیت 60 سهم مشاع از1440سهم ششدانگ  پالک 82 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
هفده ثبت اصفهان که در صفحه 443دفتر 23 امالک بنام محمدرضا گنجی زاده فرزند 
رمضان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده وبه حکایت دفتر امالک معامله ای انجام 
درخواست صدور سند  باینکه  نظر  است   مفقود شده  انگاری  اثر سهل  ودر  نگردیده 
مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می 
شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده ( نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مزایده

530 به موجب پرونده های اجرائی کالسه 9200001 ،9200002 ،9200003 ،9200004 
در  پالک8110واقع  از  شده  ثبتی9709مجزی  پالک  زمین  قطعه  ششدانگ  و9200007 
بمساحت10000مترمربع  اصفهان  بخش17ثبت  گرمسیر  دهستان  اصلی  یک  اردستان 
با حدود شماال به باقیمانده پالک8110بطول100متر شرقا اول دیواریست به باقیمانده 
به  دیواریست  احداثی درپالک8110سوم  به جاده  دیواریست  و  پالک8110 دوم درب 
غربا  پالک8690بطول100متر  بدیوار  جنوبا  بطول100متر  پالک8110جمعا  باقیمانده 
از  العبور  ارتفاقی:با حق  پالک8110بطول 100متر حقوق  باقیمانده  به  فرضیست  خط 
12282بشماره  ثبت  شماره  به  567دفتر228امالک  صفحه  در  که  پالک8110باقیمانده 
14ثبت  ثبت  بشماره  پاسارگاد   بست  تهران  تعاونی  شرکت  مسلسل560409بنام 
شرکتهای زواره سابقه ثبت و سند مالکیت دارد به آدرس جاده زواره ناحیه صنعتی 
کارخانه شامل  در  ابنیه موجود  الف:  کارشناسان رسمی  نفره  هیئت سه  نظر  و طبق 
ساختمان اداری،اطاق چاه،سرویس بهداشتی و انبار ،پست برق،سوله انبار،سوله تولید 

محوطه سازی  بهمراه  غربی(  )بجز ضلع  زمین  پیرامون  کشی  دیوار  و  سوله  بچه  و 
میباشد.ساختمان اداری بمساحت حدود127مترمربع که ایوانی بعرض 1/5متر درضلع 
جنوبی و غربی آن با کفسازی سنگی اجرا گردیده ،سقف از نوع طاق ضربی و تیراهن 
و  سنگ  متر  یک  حدود  بارتفاع  دیوارها  داخلی  است.پوشش  اجری  باربر  دیوارها   و 
 بقیه اندود گچ و رنگ است دربهای داخلی چوبی و درب و پنجره های خارجی فلزی

با  حدود20مترمربع  بمساحت  چاه  اطاق  میباشد.  لفتون  اجر  از  نما  دارای  و  است 
انبار  و  بهداشتی  تیرآهن.سرویس  و  ضربی  طاق  سقف  و  باربر  اجری  دیوارهای 
باربر  دیوارها  و  تیرآهن  و  ضربی  طاق  نوع  از  ،سقف  حدود66مترمربع  بمساحت 
درب  و  سیمانی  اندود  دیوار  بتنی،پوشش  کفسازی  دارای  انبار  است.قسمت   آجری 
فلزی بمساحت حدود 28مترمربع و بخش سرویس بهداشتی بمساحت حدود38مترمربع 
کاشی  پوشش  2متردارای  حدود  ارتفاع  تا  دیوارها  و  است  سنگی  کفسازی  دارای 
بمساحت  برق  است.پست  فلزی  خارجی  درب  و  الومینیومی  داخلی   بوده،دربهای 
از  نما  و  موزائیک،دربهافلزی  .کفسازی  است  بتنی  اسکلت  دارای  58مترمربع   حدود 
حدود6متر  پایه  ارتفاع  با  1440مترمربع  بمساحت  انبار  میباشد.سوله  لفتون   آجر 
 دارای درب و پنجره های فلزی،پوشش سقف ورق گالوانیزه موجدار و عایق پشم شیشه 
با توری سیمی که در برخی قسمتها عایق و توری کامل نمیباشد همچنین فضای داخلی سوله 
دارای بخشهای مختلفی میباشد که بوسیله دیوارهای اجری وسقف تیراهن و طاق ضربی 
احداث گردیده است .سوله تولید و بچه سوله بمساحت1908مترمربع که1440مترمربع 
مربوط به سوله تولید با ارتفاع پایه حدود8متر و دارای جرثقیل سقفی است و468مترمربع 
پوشش و  فلزی  نوع  پنجره هااز  و  .درب  است  سوله  بچه  بنای  زیر  سطح   باقیمانده 

دیوارها  میباشد  سیمی  توری  با  شیشه  پشم  عایق  و  موجدار  گالوانیزه  ورق  سقف 
بمساحت  کوره ای  همچنین  است  بتنی  نوع  از  کفسازی  و  نما  دو طرف  اجری  نوع  از 
حدود65مترمربع با اسکلت بتنی و دارای اتاق کنترل داخل سوله احداث گردیده است.

به  دیواری  کارخانه  زمین  جنوبی  و  شمالی  اضالع  در  سازی  محوطه  و   دیوارکشی 
ارتفاع حدود2/1متربا اجر زبره و قرنیز بتنی روی آن اجرا گردیده و ضلع شرقی دارای 
 دیوار از نوع آجر لفتون میباشد ولی در ضلع غربی هیچگونه دیوار و مرز مشخصی 
زمین  محوطه  سطح  در  رکالژ  و  تسطیح  ندارد.عملیات  وجود  مجاور  زمین  با 
بتنی اجرا گردیده  پیاده رو  پیرامون سوله ها  از  انجام شده و در بخشهایی   کارخانه 
رو  پیاده  شامل  سازی  محوطه  عملیات  شمالی  ضلع  و  ورودی  بخش  در  همچنین 
است  پذیرفته  صورت  اسفالت  اجرای  بهراه  باغچه  ایجاد  و  کاری   سازی،جدول 
مدل  القایی  بشرح:1-کوره  غیرمنقول  تجهیزات  و  آالت،تاسیسات  ماشین  بانضمام 
واتی- 1500کیلو  فرکانس  مبدل  تابلو  شامل  ذوب  3تن  ظرفیت  1500با   MF-M-ST
در  470لیتر  بمیزان  کننده  خنک  آب  اینورتور-سیستم  خازنی-تابلو  کنترل-بانک  پانل 
دقیقه بانضمام دو دستگاه الکترو پمپ چهار طبقه با توان7/5کیلو وات با فشار 3بار و 
یکدستگاه الکتروپمپ سیرکوله آب و سه دستگاه فن خنک کننده،کلید تغییر و یکدستگاه 
کوره2-یکحلقه  کنترل  اتاق  در  مدلCW-C182KF-Wواقع  پاناسونیک   گازی  کولر 
بدون  15000لیتری  هوایی  مخزن  و  عمق140متر  به  جدار  لوله  با  شده  حفاری  چاه 
پمپ و تجهیزات 3-حق انشعاب آب شرب به قطر یک اینچ4-لوله کشی آب سالنها و 
400V/20KVساختمان اداری با تجهیزات جانبی 5-پست برق با ترانس و نسبت ولتاژ

و توان1000کیلو وات با تجهیزات مربوطه6-سیستم روشنایی سالن و ساختمان امور 
اداری.ب: ماشین آالت و تجهیزات منقول:1- یکدستگاه جرثقیل آزما صنعت به ظرفیت 
قالب  عدد  2-هشت  345000000ریال  ارزش  به  پل18متری   دهنه  مدلK.G.با  5تن 
میکسر  ارزش 9500000ریال3-یکدستگاه  به  ابعاد35*20*200سانتیمتری  به  2متری 
به  چهارچرخ  مستعمل  نردبان  2600000ریال4-یکدستگاه  ارزش  به  خاک  و  چسب 
ارتفاع4متربه ارزش1100000ریال 5-چهارعدد بشکه مستعمل220لیتری محتوی مواد 
به ارزش700000ریال6-سه عدد کپسول پودری آتشنشانی به ارزش750000ریال7-

کولر  8-یکدستگاه  520000ریال  ارزش  به   CO230کیلوئی اتشنشانی  کپسول  یکعدد 
آبی3500CFM و یکدستگاه کولر آبی 4000CFMبه ارزش1250000ریال 9-یکدستگاه 
تهویه سالن)فن دیواری(به قطر یک متر و توان 2کیلو وات به ارزش4200000ریال10-
11-یکدستگاه  ارزش8500000ریال  به  12000لیتری  ظرفیت  پایه  با  آب  مخزن  یک 
تاسیسات  کلیه  و  پالک  ششدانگ  قیمت  ارزش500000ریال.  به  مستعمل  آبسردکن 
قیمت  و  بمبلغ16515000000ریال  جمعا  غیرمنقول  آالت  ماشین  و  ،لوازم،تجهیزات 
ماشین آالت و تجهیزات منقول هریک به شرح فوق ارزیابی گردیده.که موجب اسناد 
و76016مورخ87/3/27  و75717مورخ87/2/14  74988مورخ86/10/15  شماره  رهنی 
بانک  رهن  در  76601مورخ87/6/28دفترخانه51اردستان  و  و76379مورخ87/5/26 

صادرات اصفهان قرارگرفته و طبق اعالم بانک مورد مزایده فاقدبیمه میباشد، از ساعت 
مزایده  به  زواره  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  در   93/7/1 مورخ  شنبه  سه  روز  9الی12 
گذارده میشود. مزایده برای ششدانگ پالک و تاسیسات،لوازم،تجهیزات و ماشین آالت 
پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  خریدار  هرکس  به  و  شروع  فوق  مبالغ   بشرح 
از  اعم  گاز  برق،  آب،  به  مربوط  بدهی های  پرداخت  است  بذکر  الزم  میشود.   فروخته 
 حق انشعاب و یا حق اشتراک  و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها ب

از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  بدهی های  نیز  و   اشد 
ضمن  است  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه 
از  بابت هزینه های فوق  پرداختی  از مزایده در صورت وجود مازاد،وجوه   آنکه  پس 
وصول  نقداً  مزایده  حق  و  عشر  نیم  میگرددو  مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد   محل 
مي گردداین آگهی در یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ و منتشر خواهد شدو در 
انتشار:1393/06/10  میگردد.تاریخ  موکول  بعد  روز  به  مزایده  روز  تعطیلی   صورت 

ذبیح اله فدائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
تحدید حدود اختصاصی 

باغ  یکدرب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/6/3-103/93/1685/337 شماره:   642
محصور و مشجر به شماره پالک 512 فرعی از شماره 141-اصلی واقع در باغستان 
 پایین طرق جزء بخش 11 که به نام خانم اقبال ابوفاضلیان در جریان ثبت می باشد که
موجب  به  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  عدم حضور  علت  به 
در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور 
ساعت 9 صبح روز 1393/8/5 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز 
مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان 
تا 30 روز پذیرفته  تاریخ صورتمجلس تحدیدی  از  امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
اسناد  ثبت  رئیس  شادمان  مجتبی  م الف:102   1393/06/10 انتشار:  شد.تاریخ  خواهد 

وامالک نظنز
ابالغ اخطار ماده 101 

 9001789/2 پرونده:  بایگانی  شماره   9000400200400717/1 پرونده:  شماره   668
به  بدینوسیله   101 ماده  اخطار  ابالغ  آگهی   139305102004001408 ابالغیه:  شماره 
سکینه توکلی کوپایی فرزند عبدالکریم ساکن اصفهان- خیابان کاوه-کوچه مصدق فر-

کوی سودانی بدهکار پرونده کالسه 9001789 که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9001789 له بانک مسکن 
شعبه ولی عصر اصفهان علیه خانم سکینه توکلی کوپایی طبق گزارش مورخ 1393/2/1 
)آپارتمان  شماره  ثبتی  پالک  پیوست  تصویر  شرح  به  دادگستری  رسمی  کارشناس 
مسکونی( 15182/9661 به انضمام پارکینگ شماره 15182/9682 و به انضمام انباری 
شماره 15182/9670 مورد وثیقه سند رهنی شماره 136122 مورخ 1387/2/18 تنظیمی 
دفترخانه شماره 3 اصفهان به مبلغ 5/275/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 
1/500/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضی که خارج از موعد 
نخواهد شد. داده  اثر  ترتیب  باشد  نظر  تجدید  کارشناس  بانکی دستمزد  فیش  فاقد   یا 

م الف: 13980 افسانه اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اجراییه

 669 شماره پرونده: 139304002004000030/1 شماره بایگانی پرونده: 9300107/2
 : کالسه ییه  ا جر ا بالغ  ا آگهی   139305102004001246  : بالغیه ا ره  شما
پروین  خانم  و  هنری  غالمحسین  آقای  به  بدینوسیله   139304002004000030/1
سوم-پالک24  بست  شاهد-بن  نیرو-خ  اصفهان-خ  ساکنان  اصفهانی  سمسارزاده 
نیروی  مامور  گزارش  برابر  که   139304002004000030/1 پرونده کالسه  بدهکاران 
-5709 شماره  رهنی  سند  برابر  که  می گردد  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  انتظامی 

1390/9/8 دفترخانه اسناد رسمی شماره 243 اصفهان بین شما و بانک مسکن مبلغ 
1/492/416/246 تا 92/11/17 و روزانه تا زمان وصول 1/238/065 ریال بدهکار می 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 

در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی موضوع ششدانگ پالک 
9234 فرعی از 15190 بخش 5 ثبت اصفهان طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف:13138 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

670  آقای نجفعلی جهاندار دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسۀ 
327/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حیاتقلی جهاندار بشناسنامه 62 در تاریخ 92/8/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نجفعلی جهاندار فرزند 
حیاتقلی، ش.ش 19 )فرزند متوفی( 2- پروانه جهاندار فرزند حیاتقلی، ش.ش 16 )فرزند 
متوفی( 3- شیرزاد جهاندار فرزند حیاتقلی، ش.ش 19 )فرزند متوفی( 4- علی جهاندار 
فرزند حیاتقلی، ش.ش 15 )فرزند متوفی( 5- بهرام جهاندار فرزند حیاتقلی، ش.ش 47 
)فرزند متوفی( 6- مصطفی جهاندار فرزند حیاتقلی، ش.ش 12 )فرزند متوفی( 7- ابراهیم 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(.  )فرزند   20 ش.ش  حیاتقلی،  فرزند  جهاندار 
درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف باغبادران 
تحدید حدود اختصاصی 

اطاق  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون  شماره:93/6/9-103/93/1719/337   698
معروف لب جوی به شماره پالک 378 فرعی از شماره 127 اصلی واقع در دسجرد 
بخش 9 که به نام آقای داود ضرغامی فرزند علی در جریان ثبت می باشد که به علت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح  ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
روز 1393/06/31 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
شد. خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20  ماده 

تاریخ انتشار:1393/06/10 م الف:107 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
اخطار اجرایی

700 کالسه:2097/92 به موجب رای شماره 346 تاریخ 93/3/8 شعبه 32 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سمیه شهریاری اندانی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت ضمانت 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  یکصد  مبلغ  و  وام 
92/12/13 به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: سید حسن میرعالیی به 
ماده  ابوذر-پالک21.  قاسمی-فرعی  بهشت شرقی-کوی شهید  اصفهان-هشت  نشانی 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:13041 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

701 کالسه: 1162/93ش6ح به موجب رای شماره 452 تاریخ 93/3/26 حوزه ششم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- مرتضی 
اخگری فرزند محمدعلی 2- علی قربانی فرزند عباس هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم 
 هستند به پرداخت مبلغ 37/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 104/000 ریال

)1/000/000ریال( هزینه کارشناسی در حق  ریال  میلیون  مبلغ یک  دادرسی و  هزینه 
جنوبی- صدوق  شیخ  اصفهان-خ  نشانی  به  باقر  فرزند  نوربخش  مهرداد  خواهان 
احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  نوربخش.  پرستو2-طبقه3-منزل  کوچه14-ساختمان 
روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین 
مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13270 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



یادداشت

برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان جوان اصفهان

رتبه چهارم استان در صادرات 

مسئول کمیته جوانان اتاق اصفهان گفت: با برنامه ریزی صورت 
گرفته مراس��م تجلی��ل از صادرکنندگان ج��وان برتر اصفهان 
برگزارشده و از جوانان نمونه صادرکننده استان اصفهان، در روز 

ملی صادرات تجلیل می شود.
امیر کشانی در کمیته جوانان اتاق اصفهان اظهار کرد: حمایت 
از جوانان صادرکننده یکی از اهداف اصل��ی این کمیته بوده، و 
در این راستا کارگروه ویژه ای در کمیته برای انتخاب این جوان 

تشکیل می شود.
وی اف��زود: 29 مهرماه روز مل��ی صادرات بوده، که در اس��تان 
اصفهان پس از برنامه گرامیداشت کش��وری، با چند روز تأخیر 

برگزار می شود.
مس��ئول کمیته جوانان اتاق اصفهان بیان کرد: استان اصفهان 
به عنوان چهارمین استان صادرکننده کش��ور شناخته شده، و 

همواره نقش موثری در صادرات غیرنفتی دارد.
وی تصریح کرد: ش��رایط احراز جوان نمونه صادرکننده استان 

اصفهان به زودی اطالع رسانی می شود.
عضو هیئت نمایندگان ات��اق اصفهان در این جلس��ه با تبیین 
جایگاه یک کارآفرین برای جوانان اظهار کرد: جوانان باید برای 
خود خلق مزیت کنند و برای آن باید وقت بگذارند و کار کنند تا 

خروجی مغز خود را افزایش دهند.
مصطفی رناسی یادگیری زبان دوم را یکی از الزامات یک جوان 
کارآفرین و فعال اقتصادی دانست و افزود: هر فعالیت اقتصادی 
نیازمند ارتب��اط بین المللی ب��وده، و فعال اقتص��ادی که زبان 
انگلیسی بلد نباشد، نمی تواند در این عرصه چندان موفق باشد.

وی خاطر نش��ان کرد: جوانان به ج��ای تفک��ر کارمندی باید 
کارآفرینی را در خود تقویت کرده، و تفکر کارمند بودن در یک 
سازمان بزرگ را به مدیریت در یک سازمان کوچک تغییر دهند.

عض��و هیئت نماین��دگان اتاق اصفهان خواس��تار تس��هیل در 
عضوگی��ری کمیته جوانان ات��اق اصفهان ش��د و گفت: حضور 
جوانان مش��تاق به کارآفرینی و فعالیت های اقتصادی در اتاق 

می تواند آینده موفقی برای شهر اصفهان رقم بزند.
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آرامش در بازار ارز و طال
مقایسه نوسان قیمت دالر و سکه بهار آزادی در ماه های فروردین تا هفته اول شهریورماه 
نشان می دهد متوسط نوسان قیمت دالر در س��ال 93 معادل 12 تومان بوده است در 
حالی که در دوره مشابه در سال 92 این شاخص معادل 35 تومان بوده که گویای کاهش 

66 درصدی نوسانات دالر و ثبات بازار در سال جاری است.

3

وزیر کار می گوید دولت با استفاده از بانک اطالعاتی 
موجود به دنبال این اس��ت که تع��داد خانوارهای 
مشمول دریافت بس��ته های غذایی را از7/5 به 10 
میلیون خانوار افزایش دهد، البت��ه وی عنوان کرد 
این اقدام به شرط کسب منابع بیشتر از محل حذف 
پُردرآمدها از هدفمندی یارانه ها قابل انجام اس��ت. 
کارشناس��ان بازار کار می گویند در ح��ال حاضر، 
کارگران، روستائیان، زنان سرپرست خانوار، عشایر، 
دانش��جویان متأهل، س��اکنان مناط��ق محروم و 
همچنین مرزنشینان می توانند به صورت بالقوه در 
لیست جدید دولت قرار بگیرند.دولت طی یک مرحله 
در سال گذشته اقدام به تأمین مالی بسته هایی حاوی 
برخی اقالم غذایی مانند برنج، روغن، ماکارونی و ... 
کرد و در قالب سبد کاال در اختیار میلیون ها خانوار 

ایرانی قرار داد.
پس ازآن مقامات دولت تدبیر و امید اعالم کردند این 
برنامه ادامه خواهد یافت و عنوان شد در سال جاری 
نیز طی چند مرحله، دولت اقدام به تأمین و واگذاری 
این بس��ته ها خواهد کرد. با این حال، اندکی بعد با 
چرخش از برنامه های اولیه، عنوان ش��د سبدهای 
رایگان کاالیی با تغییر نام به بسته امنیت غذایی تنها 

به گروه های خاصی از جامعه تعلق خواهد گرفت.

سپس عنوان شد بسته هایی برای حمایت از معیشت 
خانوارهای تحت پوش��ش کمیته امداد و س��ازمان 
بهزیس��تی پیش بینی شده و قرار اس��ت آن ها را در 
اختیار 7 میلیون و 500 هزار خانوار قرار دهند و دیگر 
چیزی به عنوان سبد کاال در اختیار سایر گروه های 

اجتماعی قرار نخواهد گرفت.
همچنین مطرح شد که دولت باهدف کمک فوری 
به معیش��ت برخی گروه های اجتماعی مانند افراد 
تحت پوش��ش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در 
این زمینه اقدام ک��رده و عالوه ب��ر آن، منابعی نیز 
برای توزیع سبدهای کاالیی در بین سایر اقشار در 
اختیار ندارد.حاال علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی می گوید: از 7 میلیون و 500 هزار خانوار 
مس��تحق تاکنون به 7 میلی��ون و 200 هزار خانوار 
این بسته تعلق گرفته و اکنون مردم با آرامش برای 

دریافت این بسته مراجعه می کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه بابیان اینکه به دنبال شناسایی 
خانوارهای نیازمند بیشتری هستیم گفت: از بانک 
اطالعاتی استفاده می کنیم تا بیش از 2 میلیون خانوار 
مستحق را به 7 میلیون و 500 خانوار اضافه کنیم. 
البته منابع ما محدود اس��ت و فقط 2 ه��زار و 400 
میلیارد تومان بودجه داریم که 300 میلیارد تومان 

آن به توزیع شیر در مدارس اختصاص یافته است.
ربیعی یک شرط را نیز برای امکان واگذاری سبدهای 
کاالیی به گروه ه��ای جدید تا حداکث��ر 10 میلیون 
خان��وار )7/5میلیون خان��وار در قال��ب کمیته امداد 
و بهزیستی مش��مول ش��دند(، تعیین کرد و عنوان 
داشت: در صورتی که بتوانیم منابع بیشتری از حذف 
 افراد پُردرآمد از هدفمندی یارانه ها به دس��ت آوریم، 
بی تردید دولت ای��ن میزان را ت��ا 10 میلیون خانوار 

افزای��ش خواه��د داد.
با ای��ن حال، پ��س از 
اع��الم برنام��ه جدید 
دولت در س��ال جاری 
ک��ه ح��ذف تمام��ی 
گروه ه��ای اجتماعی 
به غیر از اف��راد تحت 
پوش��ش کمیته امداد 
و س��ازمان بهزیستی 
اتفاق افتاد، نمایندگان 
کارگ��ران مباحثی را 
با وزارت تع��اون، کار و 
رف��اه اجتماعی مطرح 
کردند و در این زمینه 
نامه نگاری های��ی نیز 
ب��ا وزی��ر کار صورت 

پذیرفت.
هادی ابوی در گفتگو 
با مهر با تاکید بر اینکه 
در زمین��ه واگ��ذاری 

سبدهای کاالیی به کارگران که از ضعیف ترین اقشار 
اجتماعی هس��تند، با وزیر کار نامه نگاری کردیم و از 
وی خواس��تیم تا درباره فراهم کردن زمینه واگذاری 
 بس��ته های غذایی ب��ه کارگ��ران، در دول��ت رایزنی 

کند
.عضو هیئت مدیره کانون عال��ی انجمن های صنفی 
کارگران ایران اظهارداش��ت: در ح��ال حاضر، بخش 
زیادی از کارگران و مشموالن قانون کار تنها حداقل 
دستمزد مصوب 609 هزارتومانی شورای عالی کار را 
دریافت می کنند؛ ازای��ن رو تأمین هزینه های زندگی 
برای بیش��تر خانوارهای کارگری با مشکالتی همراه 

است.
ابوی خاطرنش��ان کرد: حتی برخ��ی از کارگران که 
تخمین زده می شود تعداد آن ها 5 میلیون نفر باشد زیر 
حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هرماه را 
دریافت می کنند و بیمه نیز نیستند؛ بنابراین این دسته 
از کارگران از مستحق ترین گروه هایی هستند که باید 

در لیست حمایتی دولت قرار داشته باشند.

الک گرفتن سیاه مشق سبد کاال

تنور مستحق ترین گروه ها گرم نیست

یادداشت

ورود خورشید به سبد انرژی 
خانوارها

     معاون وزیر نیرو با تشریح سیاست های جدید افزایش سهم 
برق خورشیدی در س��بد انرژی خانوارهای ایرانی از نصب و 
راه اندازی 4500 نیروگاه برق خورش��یدی خانگی خبر داد و 
اعالم کرد: ایران در احداث نیروگاه ه��ای 2/5 مگاواتی بادی 

خودکفا می شود.
هوشنگ فالحتیان با اشاره به برنامه ریزی به منظور افزایش 
سهم انرژی های تجدید پذیر بادی و خورشیدی در سبد انرژی 
ایران، اظهار داشت: بر این اس��اس هم اکنون طراحی و تولید 
اولین توربین 2.5 مگاواتی ایرانی توسط متخصصان داخلی در 

حال انجام است.
وی با اعالم اینکه پیش بینی می ش��ود تا دو سال آینده ایران 
در طرح و تولید توربین های 2.5 مگاواتی به خودکفایی کامل 
برسد، از افزایش ظرفیت تولید برق بادی در اولین مزرعه بادی 

کشور از 20 مگاوات فعلی به 100 مگاوات خبر داد.
معاون وزیر نیرو یکی از برنامه های در دس��ت اجرا را توسعه 
نیروگاه های برق خورشیدی خانگی عنوان کرد و افزود: برای 
استفاده مردم از انرژی خورشیدی و بهره مندی مردم از برق 
خورشیدی، چند راهکار جدید تعریف و عملیاتی خواهد شد.

 433 پرونده مظنون به قاچاق 
در گمرکات اصفهان

مدیر کل گمرک اس��تان اصفهان گفت: در 5 ماه اول امسال 
میزان واردات کاال به استان اصفهان 16 درصد نسبت به مدت 

مشابه افزایش یافته است.
اس��داهلل احمدی ونهری اظهار داش��ت: اس��تان اصفهان در 
پنج ماهه س��ال جاری از لح��اظ ارزش ص��ادرات بیش از 10 
درصد، ارزش واردات بیش از 16 درصد، از لحاظ امور مسافری 
نزدیک به 24 درصد و کسب درآمد عمومی بیش از 16 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش فعالیت داشته است.
مدیر کل گمرک اس��تان اصفهان ادامه داد: در پنج ماهه سال 
جاری استان اصفهان با صادراتی به ارزش بیش از 929 میلیون 
دالر و به وزن بیش از یک هزار و 325 تن کاال در رتبه چهارم 

استان های صادراتی کشور قرارگرفته است.
وی اعالم کرد: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ وزن 18 درصد کاهش و از لحاظ ارزش 10 درصد 

افزایش داشته است.
مدیر کل گمرک استان اصفهان در خصوص پرونده های قاچاق 
کاال بیان داش��ت: با توجه به افزایش مبارزه ب��ا قاچاق کاال و 
کنترل راه های مواصالتی 433 فقره پرونده مظنون به قاچاق، 
کشف شده توسط سازمان های کاشف دیگر، باارزش بیش از 
112 میلیون و 200 هزار ریال در واحد حقوقی قضایی گمرک 

اصفهان در حال بررسی اسناد، مدارک و پیگیری است.

 سامانه رسیدگی به شکایات
 شرکت گاز اصفهان

 سرپرست روابط عمومی شرکت گاز اس��تان اصفهان گفت: 
بر اس��اس نتایج نظرس��نجی و تحلیل کانال ه��ای ارتباط با 
مشتریان، برای نخس��تین بار در سطح شرکت ملی گاز ایران 
سامانه رسیدگی به شکایات )CRM( در اصفهان افتتاح شد.

سید حسن موسوی با اش��اره به این پروژه، اظهار داشت: این 
 ISO10002 سامانه در پی استقرار سیستم مدیریت شکایات
در راس��تای پاس��خگویی س��ریع و جامع به درخواس��ت ها، 
 ش��کایات و پیش��نهادات مش��ترکان طراحی و پیاده سازی

 شد.
وی افزود: طراحی این س��امانه از اواخر س��ال 92 آغاز شد و 

همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.
سرپرس��ت رواب��ط عموم��ی ش��رکت گاز اس��تان اصفهان 
بیان داش��ت: در این س��امانه تمام ش��کایات، درخواست ها 
و پیش��نهادات مش��تریان به صورت الکترونیک��ی از طریق 
اینترنت، اینترانت )شبکه داخلی(، ارسال پیام کوتاه به شماره 
30003194 و همچنین تماس باتلفن گویا، س��امانه سامد و 
حتی مراجعه حضوری ثبت می شود و پس از یکپارچه سازی، 

به صورت متمرکز پیگیری و پاسخگویی می شود.
وی تاکید ک��رد: به کمک این س��امانه فرآیند رس��یدگی به 
شکایات در سطح ادارات گازرسانی استان اصفهان نیز مکانیزه 

خواهد شد.

هزینه ایجاد هر شغل 300میلیون 
تومان!

معاون توسعه اش��تغال و کارآفرینی وزیر کار متوسط هزینه 
ایجاد یک ش��غل را 300 میلیون تومان ذکر کرد و از اجرای 

دستور العمل طرح کارورزی از مهرماه سال جاری خبرداد.
حس��ن طایی اظهار کرد: از روز گذشته دس��تور العمل طرح 
کارورزی را به جهت بررسی و ارائه نقطه نظرات به تمام استانها 
ارس��ال کردیم و پیش بینی می کنیم ک��ه از ابتدای مهر ماه 

قابل اجرا باشد.
وی درب��اره هزینه ایجاد یک ش��غل در کش��ور گف��ت: البته 
در بخ��ش تعاون ای��ن هزین��ه پایین ت��ر و ارزان تر از س��ایر 
بخش ه��ا اس��ت ولی ب��ه ط��ور کل��ی در ایجاد یک ش��غل 
عوام��ل متع��ددی همچ��ون آم��وزش، مه��ارت و تخصص 
 دخیل اس��ت ک��ه س��رمایه یک��ی از ای��ن عوامل به ش��مار

 می رود.
معاون توس��عه اش��تغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در عین حال درباره شغل های خالی و تغییر ذائقه 
جوانان جویای کار اظهار کرد: توصیه ما به جوانان و کارجویانی 
که می خواهند وارد بازار کار شوند این است که شرایط موجود 
را درک کنند و بپذیرند ممکن اس��ت که یک شغل جذابیت 
الزم را درابتدا برای آنها نداشته باشد ولی با ورود به آن حرفه و 
افزایش بهره وری زمینه های بهتری برایشان فراهم می شود.

ب��ه اعتقاد طای��ی هیچ فرد ش��اغل موفق��ی با فراه��م بودن 
 هم��ه امکان��ات در ابت��دا کار خود را ش��روع نکرده اس��ت و

 فارغ التحصی��الن دانش��گاهی و جوانان کارجو بهتر اس��ت 
 که از فرص��ت های موج��ود اس��تفاده کنند و خ��ود را ارتقا 

دهند.

اخبار کوتاه
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جریمه دیرکرد از 
نظر شرعی ایراد دارد، اما بانک ها حتی اگر وام فردی یک یا 
دو روز با تأخیر پرداخت شود، جریمه دیرکرد اخذ می کنند.

سید ناصر موسوی الرگانی با انتقاد از اینکه بانک ها توجهی 
به بخش��نامه های بانک مرکزی و ش��ورای پ��ول و اعتبار 
نمی کنند، اظهار داش��ت: تحقیق و تفح��ص از بانک ها در 
دس��تور کار مجلس اس��ت و در کمیس��یون اقتصادی نیز 
موردبررسی قرارگرفته، امیدواریم بتوانیم تحقیق را هر چه 

سریع تر به سرانجام برسانیم.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس درباره تضمین وام های 
زیر 10 میلیون تومان، تاکید کرد: بانک مرکزی بخشنامه ای 
صادر کرد مبنی بر این که یک ضامن بگیرند، اما بانک ها در 

حال حاضر برای 2 میلیون تومان هم دو ضامن درخواست 
می کنند.

وی با اش��اره به اخ��ذ جریمه دیرک��رد از س��وی بانک ها،  
گفت:  بس��یاری از مراجع عالی قدر نس��بت به اخذ جریمه 
دیرکرد حساس��یت نش��ان دادند و اع��الم کردند جریمه 
دیرکرد از نظر ش��رعی ای��راد دارد، اما بانک ه��ا در قرارداد 
 اعطای تس��هیالت از وام گیرنده برای جریمه دیرکرد امضا 

می گیرند.
موسوی الرگانی اضافه کرد: در حالی که جریمه دیرکرد از 
نظر شرعی ایراد دارد بانک ها حتی اگر کسی یک یا دو روز 
هم وامش تأخیر کند جریمه دیرکرد اخذ می کنند که همین 

باعث بروز مشکالت بسیاری برای افراد شده است.
وی یادآور شد: افرادی اصل وام آن ها سه میلیون تومان بوده، 
اما به خاطر جریمه ای که ش��امل حال آن ها شده بیش از 2 

برابر پرداخت کردند.
نماینده مردم فالورجان در مجل��س بابیان اینکه پیگیری 
وصول معوقات بانکی یکی از اقدامات مهم است، تصریح کرد: 
رسیدگی به این مس��اله چنانچه قانون و مصوبه می خواهد 
باید سریع تر وصول شود تا بانک ها از محل افزایش سرمایه 
بتوانند تسهیالت مورد نظر تولیدکنندگان را بدهند و رکود 

از بین برود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، علت گرانی خیار 
و سیب زمینی طی روزهای اخیر را عدم وجود الگوی کشت 
معین عنوان کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم 
خیار بین 2500 ت��ا 3200 تومان و قیم��ت هر کیلوگرم 

سیب زمینی بین 1000 تا 1600 تومان متغییر است.
سید حسین مهاجران بابیان اینکه ما در خردادماه با وفور 
میوه های بهاره و تابس��تانی مواجه هس��تیم اما در اواخر 
تیرماه تولیدات بهاره به پایان می رسند، افزود: در مردادماه 
نیز فصل میوه هایی مانند گیالس، آلبالو، گوجه درختی و 
چغاله تمام می شود و در نتیجه قیمت سایر میوه ها افزایش 
می یابد. به عن��وان مثال، زمان��ی که فص��ل زردآلو تمام 

می ش��ود، مردم هلو را بهتر خریداری می کنند؛ در نتیجه 
قیمت آن تغییر می کند.

وی با اش��اره به اینکه در اواخر مرداد و شهریور بخشی از 
تولیدات برای ذخیره س��ازی جهت ماه های آبان و آذر به 
سردخانه فرستاد می شوند، گفت: به همین دلیل هر سال 
طی ماه های مرداد و ش��هریور ما با افزای��ش قیمت میوه 
مواجه بودیم که خوش��بختانه امس��ال این اتفاق رخ نداد 
علت آن نیز این است که در سال جاری دالل ها از میدان 

بارفروشان حذف شده اند.
وی، علت گرانی خیار و سیب زمینی طی روزهای اخیر را 
عدم وجود الگوی کش��ت معین عنوان کرد و ادامه داد: ما 
4 مرکز عمده تولید خیار در کش��ور داریم )کرج، نهاوند، 
دماون��د و تولیدات گلخان��ه ای(. امس��ال دو مرکز کرج و 
نهاوند تولیدشان بسیار کم و در حد تأمین نیاز خودشان 
بوده اس��ت، چیزی از تولیدات این مراک��ز هم وارد تهران 

نشده است.
مهاج��ران بابی��ان اینک��ه س��ه س��ال متوال��ی تولیدات 
سیب زمینی کاران نیز از آنان به قیمت مناسب خریداری 
نشد، اضافه کرد: کش��اورزان هم از کاشت منصرف شدند 
و تولید کاهش یافت س��اماندهی این ام��ر نیز موضوعی 

زمان بر است.

حذف دالل ها از میدان بارفروشان

عدم وجود الگوی کشت، دلیل گرانی خیار و سیب زمینی
اخذ جریمه دیرکرد وام بانکی ایراد شرعی دارد

تحقیق و تفحص از بانک ها در دستور کار مجلس است

 رئیس انجمن خودرو نیرومحرک��ه خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه اصرار مجلس برای 
کاهش قیمت خودرو پتک بر آهن س��رد کوبیدن اس��ت، 
گفت: در حال حاضر افزایش قیمت خودرو در کش��ور به 

صورت عادی باال می آید.
ابراهی��م احم��دی در ب��ا تاکی��د بر ب��اال رفت��ن قیمت 
خودرو، اظه��ار داش��ت: باکمی بررس��ی در ب��ازار و باال 
رفتن قیمت م��واد اولی��ه به ای��ن نتیجه می رس��یم که 
 افزای��ش قیم��ت خ��ودرو در ب��ازار بای��د وجود داش��ته

 باشد.وی با اشاره به زیان ده بودن خودروسازی در کشور، 
ادامه داد: بنده نمی دانم که چرا مجلس اصرار دارد قیمت 
خودرو کاهش پیدا کند.رئیس انجمن خودرو نیرومحرکه 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به مشکالت 
خودروسازان اش��اره کرد و گفت: در حال حاضر بهره های 
بانکی بسیار باالست و بانک ها نیز تسهیالت خوبی در اختیار 
خودروس��ازان قرار نمی دهند به همین سبب این صنعت 

زیان ده شده است.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو در حال حاضر به طور 
عادی باال می آید.احمدی در خصوص کیفیت خودروهای 
داخلی، افزود: کیفیت خودروهای داخلی پائین نیس��ت 
بلکه ساختار آن ها قدیمی شده بنابراین باید این ساختار 
با سرمایه گذار مناس��ب تغییر پیدا کند.وی تصریح کرد: 

خودروسازان نمی توانند قیمت ها را کاهش دهند مگر اینکه 
دستور و اجباری از سوی مس��ئوالن به آن ها وارد شود که 
در این صورت نسبت به گذشته زیان ده تر می شوند قوای 
محرکه پراید بسیارخوب است اما متاسفانه ساختار بدنه آن 
قدیمی است و اقدامی در این خصوص نمی توان انجام داد.

رئیس انجمن خودرو نیرومحرک��ه خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان بیان داشت: در حال حاضر خودروی 
پژو 206، آل 90 و پارس خودروهای خوب داخلی ما هستند 
که دارای ساختار مناسبی هستند.وی با اشاره به قیمت 36 
میلیونی پژو 206، گفت: با این قیمت کجای دنیا این چنین 

خودرویی می توان خریداری کرد.احمدی تاکید کرد: مقصر 
اصلی خودروه��ای داخلی که دارای س��اختار بی کیفیت 
هستند کارگر و خودروساز نیست بلکه باید برای ایجاد یک 

تولید خوب سرمایه گذاری هایی مطلوبی انجام شود.
وی اف��زود: متاس��فانه مس��ئوالن کش��ور فق��ط اع��الم 
می کنن��د کیفی��ت خودروه��ای داخل��ی پائین اس��ت 
اما هی��چ قدمی در این خص��وص برنمی دارن��د به همین 
 علت کیفیت خودروهای داخلی روز ب��ه روز کاهش پیدا 
می کند. رئیس انجمن خ��ودرو نیرومحرکه خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان در پاسخ به این پرسش که 
آیا خودروس��ازان در برابر اقدام مسئوالن مبنی بر کاهش 
قیمت خودرو مقاوم��ت می کنند، گفت: خودروس��ازان 
نمی توانند قیمت ها را کاهش دهند مگر اینکه دس��تور و 
اجباری از س��وی مسئوالن به آن ها وارد ش��ود که در این 

صورت نسبت به گذشته زیان ده تر می شوند.
وی با اش��اره به عدم اقدام کارشناس��انه مجلس مبنی بر 
کاهش قیمت خودرو، تاکید کرد: از سال گذشته تاکنون 
مزد کارگر و حمل ونقل 30 درصد افزایش پیداکرده پس 
چرا خودروسازان به همین نسبت نمی توانند قیمت ها را 
افزایش دهند.احمدی اظهار داش��ت: اگر تورم در کش��ور 
کنترل ش��ود خوروس��ازان به هیچ وجه قیمت ه��ا را باال 

نمی برند.

رئیس انجمن خودرو نیرومحرکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان 

با سرمایه گذاری کیفیت و ساختار خودرو تغییر می یابد 

 برخی از کارگران 
که تخمین زده 
می شود تعداد 

آن ها 5 میلیون نفر 
باشد زیر حداقل 
دستمزد مصوب 
 شورای عالی کار 

در هرماه را 
 دریافت می کنند

 و بیمه نیز نیستند
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معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برخی صنایع پیش��ران 
هستند و نقش مؤثری در ایجاد صنایع پایین دستی خود دارند، 
گفت: صنایع معدن��ی یکی از این صنایع اس��ت و در این میان 
صنعت فوالد یک��ی از بهترین بخش ها برای س��رمایه گذاری و 
تولید ثروت است.دکتر اس��حاق جهانگیری در مراسم افتتاح 
پروژه های توس��عه در ش��رکت فوالد مبارکه اظهار 
داشت: صنعت فوالد نیاز 
به چند مؤلفه دارد 

که همه آن ها در ایران موجود است. یکی از نیازهای اصلی تولید 
فوالد، سنگ آهن است که ذخایر عظیمی از آن در ایران وجود 
دارد و این درحالی است که بسیاری از کشورهای تولیدکننده 

فوالد، سنگ آهن را وارد می کنند.
مع��اون اول رئیس جمهور همچنین صنعت ف��والد را صنعتی 
انرژی برخواند و افزود: خوشبختانه در ایران ذخایر و منابع گازی 
بسیار فراوانی وجود دارد که البته الزم است برای استفاده از این 

منابع سرمایه گذاری های الزم صورت گیرد.
وی افزود: به هیچ عن��وان نباید این ذل��ت را بپذیریم که یک 
کشور کوچک بتواند در پارس جنوبی که حق ملت ایران است، 
با س��رمایه گذاری بیشتر، استفاده بیش��تری از ذخایر و منابع 

مشترک داشته باشد.
دکتر جهانگیری در ادامه با اش��اره به نیروی انسانی متخصص 
در صنعت فوالد خاطرنش��ان کرد: صنعت ف��والد مجرب ترین 
مهندس��ان و متخصص ترین نیروها را در خود جای داده و این 
نیز یکی از ویژگیهای مثب��ت برای صنعت 

فوالد در کشور است .  

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مجموعه 
این ویژگی ه��ا و مؤلفه ها که برای توس��عه 
صنعت فوالد در ایران وجود دارد، باید توجه 
سرمایه گذاران و بخش خصوصی را به خود 
جلب کند چرا که سرمایه گذاران می توانند 
در این بخش به اه��داف و برنامه های خود 

برای تولید ثروت دست یابند.
وی افزود: البته برای توس��عه صنعت فوالد 
نیازمند آن هستیم که یک نقشه راه دقیق 
و جامع تدوین ش��ود و الزم است وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت برنامه ریزی و 
طراح��ی الزم را در این خصوص انجام 
دهد تا هدف گذاری های تعیین شده 
برای توس��عه صنعت فوالد در کشور 

محقق گردد .  
معاون اول رئی��س جمهور در ادامه 
به موضوع زاینده رود نیز اش��اره و 
تصریح کرد: یک��ی از دردآورترین 
مسائل و مشکالت استان اصفهان 
مش��کالت زاینده رود اس��ت که 

هیچ ایرانی نمی تواند بپذیرد زاینده رود خشک باشد . ایشان 
تصریح نمود: حتماً باید برای این مش��کل راه حلی پیدا کنیم 
و انتظار می رود همه کس��انی که می توانند در افکار عمومی 
یا فرهنگ جامعه تأثیرگذار باش��ند، فرهن��گ صرفه جویی و 
استفاده بهینه از آب را در میان مردم و بخصوص مردم اصفهان 
ترویج دهند .  دکتر جهانگیری با بی��ان اینکه ۹۲ درصد آب 
کشور در بخش کشاورزی مصرف می ش��ود، بر لزوم استفاده 
از روش ه��ای نوین آبی��اری و به��ره وری در آب تاکید کرد و 
گفت: اگر در بخش کش��اورزی تنه��ا ۱۰ درصد صرفه جویی 
صورت گیرد بخش زیادی از مشکالت کمبود آب کشور رفع 

خواهد شد .  
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اقدامات انجام شده در 
فوالد مبارکه در راس��تای کاهش مصرف آب علیرغم افزایش 
تولید در این ش��رکت گفت: فوالد مبارکه توانس��ته است در 

مصرف آب کاهش 66 درصدی داش��ته باشد که جای تقدیر 
دارد، لذا متصدیان و فعاالن صنایع کل کش��ور نیز بایس��تی 
موضوع بهره وری آب را مورد توجه قرار داده و با اس��تفاده از 
شیوه های نوین، در اس��تفاده بهینه از منابع آبی نهایت تالش 
خود را انجام دهند . وی با اشاره به اعتبار قابل توجهی که برای 
صرفه جویی در بخش ان��رژی در اختیار دول��ت قرار گرفته 
اس��ت، گفت: دولت اجازه پیدا کرده اس��ت، 
۱۰۰میلیارد دالر برای بهینه س��ازی مصرف 
انرژی استفاده کند و صاحبان صنایع و بخش 
کشاورزی می توانند از این اعتبارات برای 

کاهش مصرف انرژی استفاده نمایند.
مع��اون اول رئی��س جمه��ور در بخش 
دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که 
اصفه��ان می تواند کانون اصلی توس��عه 
کشور باشد، خاطرنشان کرد: در بازدیدی 

که از ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان داش��تم، معتقدم 
اصفهان می تواندبا توس��عه صنایع دانش بنی��ان که متکی به 
فکر و اندیشه انسان اس��ت، زمینه توس��عه این نوع صنایع را 
در این اس��تان افزایش دهد .  دکتر جهانگیری به جاذبه های 
گردشگری و تاریخی استان اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: یکی 
دیگر از زمینه های توسعه اس��تان اصفهان توسعه گردشگری 
اس��ت که باید به طور ویژه به آن پرداخته ش��ده و بسترهای 
الزم برای توسعه صنعت گردشگری فراهم گردد.  معاون اول 
رئیس جمهور با تأکید بر اهمی��ت حمایت از صنایع بزرگ در 
کشور گفت: برخی صنایع بزرگ زمینه ایجاد صنایع کوچک تر 
و اشتغالزایی فراوان در سطح کشور را فراهم می کنند که الزم 

است حمایت های بیشتری از این نوع صنایع انجام شود .
ایشان تصریح کرد: صنعت فوالد یک زنجیره بهم پیوسته است 
که از معدن شروع می ش��ود تا به محصول نهایی تبدیل شود، 
لذا به نظر می رس��د در بخش تولید فوالد گلوگاه هایی وجود 
دارد که برای تکمیل این زنجیره الزم اس��ت س��رمایه گذاری 
الزم انجام شود.وی خاطرنش��ان کرد: همان طوری که گفته 
شد شرکت فوالد مبارکه، نیاز بیش از ۱۰۰۰ واحد صنعتی را 
به طور مستقیم تأمین می کند، لذا اگر بحرانی در این شرکت 
ایجاد ش��ود واحدهای بعدی که از محص��والت فوالدمبارکه 
 استفاده می کنند دچار مشکل و بحران می شوند و به تبع آن

 ۲۰۰۰ واحد صنعتی و خدماتی که س��رویس می دهند نیز با 
بحران مواجه خواهند ش��د.دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه 
باید قدر واحدهای بزرگ صنعتی را دانست، افزود: واحدهای 
بزرگ همچون فوالد مبارکه، س��رمایه های کشور هستند که 

صنعت کشور را با خودشان به تحرک وا می دارند.  

دکتر جهانگیری در مراسم افتتاح پروژه های توسعه در شرکت فوالد مبارکه:

صنعت فوالد يکی از بهترين بخش ها برای سرمايه گذاری و تولید ثروت است

مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح طرح های توسعه شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با تبریک افتتاح پروژه های شرکت فوالدمبارکه و نیز هفته دولت اظهار داشت: 
خوشبختانه معاون اول رئیس جمهورخود صنعتگر بوده و هستند و مشوق وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در هیئت وزیران در راستای توسعه فعالیت های تولیدی کشور نیز می باشند.نعمت زاده 
ضمن تشکر از همکاران پیمانکار، مشاوران، سرمایه گذاران و همه دست اندرکارانی که موجب 
تکمیل این پروژه ها و خوشحالی مردم سرافراز ایران اسالمی شدند گفت: صنعت فوالدکشور به 
عنوان یکی از صنایع پایه کشور مورد عنایت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و هست. البته 
به خاطر برخی از مسائلی که سال های گذش��ته بخاطر تحریم ها صورت پذیرفت در بعضی از 
موارد با مشکل روبرو شده ایم که موفق به اجرای به موقع آن ها نبوده ایم و همین امر باعث ایجاد 
نواقصی در زنجیره تولید فوالد شده اس��ت.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ما بر این 
اهتمام ورزیده ایم که با کمک تمامی سرمایه گذاران، بتوانیم طرح های مورد نیاز برای تکمیل این 
زنجیره را متعادل و هم وزن پیش ببریم. وی افزود: در حال حاضر در چندین بخش از این زنجیره 
به خصوص کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فوالدخام محدودیت داریم که انشاء ا... با تالش و 

کوشش هر چه بیشتر این مشکالت مرتفع خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: معادن سنگ آهن گرچه نسبت به نیاز امروز مناسب است اما 
باید توسعه در این بخش را انجام دهیم. در بخش نورد، حدود 34 میلیون تن ظرفیت نصب شده 

داریم و این در حالی است که در حال حاضر ۱6 میلیون تن فوالد خام تولید می کنیم که امسال 
 باید بخش��ی از مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنیم تا طرح های تکمیلی به نتیجه برسد.مهندس

 نعمت زاده با تشکر از کارکنان فوالدمبارکه و با اشاره به سال ۱35۹ و آغاز پروژه فوالدمبارکه 
افزود: در سال ۱35۹ با حضور مسئولین وقت در اینجا بیابانی را نظاره گر بودیم که امروز با همت 
مثال زدنی همه کارکنان این واحد معظم به بزرگ ترین تولید کننده آهن اس��فنجی جهان و 
بزرگ ترین تولید کننده فوالدخام در خاورمیانه تبدیل شده اس��ت که امید است بتوانیم این 
چنین سرمایه گذاری ها را هم در سراسر کشور و هم در خارج از کشور به مرحله اجرا در آوریم 
چرا که بر این باوریم که کشور جمهوری اسالمی ایران از لحاظ دانش فنی، مهندسی و ساخت 
تجهیزات در شرایط و مرحله ای اس��ت که می توان گفت ما در این صنعت خودکفا و خود اتکاء 
هس��تیم و اگر در بعضی از موارد وارداتی هم صورت می گیرد به جهت توجه به اقتصاد موضوع 
است.وزیر صنعت معدن و تجارت در پایان خاطر نشان کرد: مدیران باید جسارت بیشتری داشته 
باشند و به توانایی های داخلی بیشتر متکی باش��ند تا بر اساس منویات مقام معظم رهبری در 
قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی، اتکا همه کشور ابتدا به تولید و اشتغال و سپس به صاردات 

غیر نفتی باشد.

 کسب رکورد جديد تولید وکیفیت محصول
 در ناحیه فوالدسازی ونورد پیوسته سبا

کارکنان پرتوان وبلند همت ناحیه فوالدسازی ونورد پیوسته سبا موفق شدند برای پنجمین ماه پیاپی با تولید 68 هزار تن کالف گرم 
وهمچنین برای دومین بار با تولید کیفی۹7/6۱ درصددر مرداد ماه سال جاری رکورد شکنی کنند .

 احمداحمدیان مدیر ناحیه فوالسازی ونورد پیوسته با اعالم این خبر افزود: رکورد قبلی این واحد تولید کالف گرم به میزان 67 هزار و
 47 تن بوده است که در تیرماه امسال محقق گردید و رکورد کیفی تولید قبلی نیز به میزان۹7/47 درصد بود که دْرآذر ماه سال ۹۲ به 
دست آمده است .وی علل دستیابی به این موفقیت ها را همت فوالدگران جبهه صنعت و تولید، کاهش تعداد و زمان توقفات، برنامه ریزی 

مناسب در تولید ، مشارکت وهمدلی نیروهای تولید ،تعمیرات وبرنامه ریزی وکنترل تولید بیان کرد.
مدیر ناحیه فوالدسازی ونورد پیوسته سبا در پایان ضمن تشکر از حمایت های مدیر عامل، معاونت ها و مدیریت های شرکت از تالش های 
همه کارکنان و سرویس های پشتیبانی کننده در راستای تحقق اهداف و برنامه های ناحیه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا تقدیر نمود و 

اظهار امیدواری کرد این روند تولید در ماه های آتی نیز ادامه یابد.

 ثبت رکورد جديد در واحد احیاء
 مستقیم2 فوالد مبارکه

کارکنان پرتالش واحد احیاء مستقیم۲ شرکت فوالد مبارکه موفق شدند در مردادماه ۱3۹3 به رکورد جدید تولید ۱۲7 هزار و 35۹ تن 
آهن اسفنجی همراه با حفظ پارامترهای کیفی دست یابند.

رحیم عبدی مدیر ناحیه آهن سازی با اعالم این خبر گفت: رکورد قبلی این واحد به میزان ۱۲۲ هزار و 4۰5 تن بود که در خردادماه سال 
جاری محقق شد.محمد رضا فتحی رئیس واحد احیاء مس��تقیم۲ نیز در این خصوص گفت: این رکورد حاکی از توانایی و تعصب ملی 
کارکنان بوده و با مشارکت مؤثر نیروهای تولید و تعمیرات واحد، مدیریت مناسب و نیروی انسانی و با حمایت واحدهای خدمات فنی و 

پشتیبانی به دست آمده است و با راه اندازی مگامدول دوم شاهد ثبت رکوردهای بیشتری خواهیم بود.
در همین راستا احمد دهقانی سرپرست تولید واحد احیاء مستقیم۲ افزود: این رکورد نتیجه تالش، همت و تعهد پرسنل تولید و تعمیرات 
بوده و پرسنل تولید با بهره گیری از دانش و تجربیات به دست آمده، کنترل بهینه فرآیند، افزایش بهره وری و کاهش توقفات اضطراری و به 

حداقل رساندن زمان های آماده سازی در رسیدن به این رکورد تأثیر به سزایی داشتند.
رضا خادم کیمیایی رئیس تعمیرات واحد احیاء مستقیم نیز با اشاره به انجام با کیفیت و منظم استانداردهای تعمیراتی و بازرسی های 
مستمر در واحد احیاء مستقیم ۲، تالش پرسنل تعمیرات در استفاده بهینه از منابع انسانی و تجهیزات، ارتقاء آماده به کاری تجهیزات، انجام 

مؤثر تعمیرات برنامه ریزی شده و جلوگیری از بروز توقفات اضطراری را از دیگر دالیل دستیابی به این رکورد عنوان نمود.
همچنین رحمان دهقان سرپرس��ت تولی��د و جابجایی حمل مواد نی��ز دریافت به موقع گندل��ه، ایجاد امکان ش��ارژ گندله به صورت 
 مستقیم از محوطه واحد احیاء مستقیم۲ و مدیریت ارس��ال آهن اسفنجی به فوالدس��ازی را از دیگر دالیل دستیابی به رکورد تولید 

برشمرد.
مدیر ناحیه آهن سازی در پایان از همکاری و تالش کلیه پرسنل تولید و تعمیرات، برنامه ریزی تولید، دفاتر فنی تولید و تعمیرات، پرسنل 

واحد انباشت و برداشت و سایر کارکنان واحدهای پشتیبان تقدیر و تشکر نمود.   

وزير صنعت، معدن و تجارت:

امروز در صنعت خودکفا و خوداتکا هستیم

 فوالد مبارکه توانسته است در 
مصرف آب کاهش 66 درصدی 
داشته باشد که جای تقدير دارد
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یادداشت

مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارکه ضمن 
خیرمقدم ب��ه معاون اول رئی��س جمهور و 
هیئت بلندمرتبه همراه در خصوص افتتاح 
مگا مدول احیاء مستقیم ش��ماره 2 پروژه 
ش��هید خرازی گفت: با بهره برداری از این 
پروژه ظرفیت تولید آهن اسفنجی در گروه 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان س��الیانه به 
11/3 میلیون تن می رسد و هدف از اجرای 
طرح مگامدول شماره2 پروژه شهید خرازی 
که امروز به بهره برداری رسید تولید سالیانه 
1/5 میلیون تن آهن اس��فنجی می باش��د 
که ب��ا ارزش س��رمایه گذاری 180 میلیون 
یورو در مدت سه س��ال اجرایی شد و از این 
طریق زمینه اشتغال برای 360 نفر به صورت 

مستقیم فراهم گردید.
بهرام سبحانی همچنین در خصوص طرح 
تصفیه خانه پس��اب صنعتی و بهداش��تی 
فوالدسازی و نورد پیوسته سبا  اظهار داشت: 
اهداف این پروژه حذف روغن، جامدات معلق 
و سختی موقت، ترسیب فلوراید موجود بر 
فاضالب خام، تنظیمph فاضالب و کاهش 
جامدات محل��ول در آب، تولید آب تصفیه 
به گونه ای که خروجی آن آب صنعتی بوده 
و توسط لوله خط انتقال برای استفاده مجدد 
در خط تولید به تصفیه خانه آب بر می گردد 
و تصفیه فاض��الب بهداش��تی تولیدی در 
فوالدسبا و استفاده مجدد از فاضالب تصفیه 
شده برای فضای س��بز طبق استانداردهای 
محیط زیست کشور می باش��دکه به مدت 
28 ماه با سرمایه گذاری 112میلیارد ریال 

به بهره برداری رسید.
ایش��ان در زمینه توس��عه و بهینه س��ازی 
 پست 400 به 33 کیلوولت و توسعه پست
  33 کیلوول��ت مرک��زی درفوالد س��ازی و

 نورد پیوسته سبا نیز افزود: هدف ما تأمین 
برق مورد نیاز جهت توسعه ناحیه فوالدسازی 
و نورد پیوسته س��با تا ظرفیت 1/6 میلیون 
 تن در س��ال و ایجاد یک ایس��تگاه پس��ت

 33 کیل��و ولت جه��ت تغذیه واح��د احیا 
مس��تقیم و توس��عه پس��ت 33 کیلو ولت 
مرکزی جهت تغذیه پلنت های اکس��یژن و 
تصفیه خانه های آب صنعتی و آش��امیدنی 
و پس��اب صنعتی و بهداش��تی می باش��د 
که مدت اج��رای ای��ن پ��روژه 28 م��اه با 
 س��رمایه گذاری ح��دود 350 میلیارد ریال

 اجرایی شد.
دکت��ر س��بحانی تصفیه خانه ه��ای آب 
 صنعتی، آشامیدنی و استخر ذخیره آب در

 فوالد سازی و نورد پیوس��ته سبا را از دیگر 
 پروژه ه��ای ای��ن افتتاحیه معرف��ی کرد و

 گف��ت : ای��ن پ��روژه به م��دت 35 م��اه و 
 س��رمایه گذاری 244 میلیارد ری��ال اجرا 

گردید.
دریاچه مصنوعی فوالدسازی و نورد پیوسته 
س��با چهارمین پروژه مورد بهره برداری این 
ناحیه بود که مدیرعامل فوالدمبارکه هدف 
از اج��رای آن را اح��داث دریاچه مصنوعی 
با ظرفی��ت نامی300 هزار مت��ر مکعب، به 
منظور اس��تفاده جهت خنک کاری سرباره 
کوره قوس الکتریکی واحد فوالدس��ازی و 
نورد پیوسته و استفاده در فضای سبز بیان 
داش��ت و افزود: این پروژه با سرمایه گذاری 
 77 میلی��ارد ریال ب��ه مد ت 25 م��اه اجرا 

گردید.
ایشان همچنین در ادامه به تبیین عملکرد 
این شرکت در مسیر توسعه و تعالی پرداخت 
و گف��ت: ش��رکت فوالدمبارکه ب��ه عنوان 
بزرگ ترین کارخانه فوالدس��ازی در سطح 
خاورمیانه افتخ��ار دارد با11/3میلیون تن 
ظرفیت آهن اسفنجی به عنوان بزرگ ترین 
تولید کننده آهن اسفنجی در جهان مطرح 

باشد.
وی  ب��ا اش��اره ب��ه محص��والت تولی��دی 
فوالدمبارکه گف��ت: ان��واع ورق های گرم، 
س��رد و ورق ه��ای پوش��ش دار )قلع اندود، 
گالوانیزه و رنگی( در ش��رکت فوالدمبارکه 
تولید می ش��ود و ظرفیت فوالد کش��ور در 

سند چش��م انداز 1404 حدود 55 
میلیون تن پیش بینی شده است 

که سهم فوالد مبارکه در تولید 
فوالد خام کشور 

در سال 92 معادل 50/1 درصد، ذوب آهن 
اصفه��ان 15/9 درصد، ش��رکت ملی فوالد 
9/2 درصد و فوالد خوزس��تان 24/8 درصد 
بوده اس��ت ضمن اینکه در چهار ماهه اول 
سال 93 ش��رکت فوالدمبارکه سهم 50/7 
درصد، ذوب آهن 18/3درصد، شرکت ملی 
فوالد 8/5 درصد و فوالد خوزس��تان 22/5 
درصد تولید فوالد کشور را به خود اختصاص 
داده اند که این روند ازسال 89 تاکنون رو به 

افزایش می باشد.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه با اش��اره 
به آخرین رتب��ه بندی ش��رکت های فوالد 
س��ازی درمنطقه، گ��روه ف��والد مبارکه را 
بعد از ش��رکت اردمیر ترکی��ه در رتبه دوم 
معرفی ک��رد گفت: این در حالی اس��ت که 
فوالد مبارکه در سال 92 رتبه اول کشور را 
با تولید7 میلیون و 17هزار تن فوالد خام به 
 خود اختصاص داده که نسبت به سال 91با 
 8 درص��د افزای��ش تولی��د روب��رو ب��وده

 است. 
دکتر س��بحانی افزود: م��ا در فوالدمبارکه 
در راس��تای سند چش��م انداز کشور، نقشه 
راه توس��عه های ف��والد مبارک��ه را تعریف 
نموده ای��م که ب��ا اج��رای ای��ن طرح های 
توس��عه س��هم بیش از 50 درصدی تولید 
 این ش��رکت تا س��ال 1404 حفظ خواهد

 شد.
وی  فوالدمبارکه را یک شرکت ملی قلمداد 
نمود و گفت: فعالیت های این ش��رکت در 

سراسر کشور پراکنده 
ش��ده بط��وری ک��ه 

توس��عه های خود را در نقاط مختلف کشور 
دنبال می کند.وی یادآورشد: ظرفیت تولید 
در فوالد سبا از 700 هزار تن به 6/1میلیون 
ت��ن کالف گ��رم، هرم��زگان از ظرفی��ت 
1/5میلیون ت��ن به 3میلیون ت��ن تختال، 
گالوانیزه کاشان با ظرفیت 100 هزار تن ورق 
گالوانیزه، ورق خودرو چهار محال و بختیاری 
با ظرفیت400هزارتن درسال وهمین طور 
طرح فوالد سفیددشت که یک طرح استانی 
با  ظرفیت 800 هزار تن می باشد و با اجرای 
طرح های توسعه آن به 2 میلیون تن خواهد 
رسید از نمونه های بارز این فعالیت ها می باشد 
ضمن اینکه مجموع هایی در سنگان داریم 
که 5 میلیون تن کنسانتره و 5 میلیون تن 

گندله تولید خواهد نمود.
وی  در خص��وص محدودیت های ش��رکت 
فوالد مبارک��ه در بحث ان��رژی و خصوصاً 
آب گفت : ب��ا قطع یک س��اعت آب در این 
ش��رکت تولید ورق برای 1500 دس��تگاه 
خودرو متوقف خواهد ش��د. ضم��ن اینکه 
محدودیت انرژی نیز باعث آسیب رسیدن 
 به زنجی��ره تولید کش��ور در س��ایر صنایع 

می گردد.
بحث اش��تغال موضوع دیگری بود که مدیر 
عامل شرکت فوالد مبارکه به آن اشاره نمود 
و گفت : با ظرفیت فعلی فوالد مبارکه با تولید 
5/4 میلیون تن، اشتغال مستقیم 14هزار و 
100نفر و غیر مستقیم 290 هزار نفر را فراهم 

نموده است، در فوالد سبا با ظرفیت فعلی 
اشتغال مستقیم 913 نفر و غیر مستقیم 
19 هزار نفر و در ف��والد هرمزگان نیز 1 
 هزار و 196 نفر مس��تقیم و 25 هزار نفر 
غیر مس��تقیم را فراهم نموده اس��ت که 
جمعاً گروه فوالد مبارکه اشتغال مستقیم 
و غیر مستقیم 351 هزار نفر را تاکنون با 

ظرفیت های فعلی ایجاد کرده اس��ت.دکتر 
سبحانی عملکرد تولید واحدهای مختلف 
ش��رکت درچهار ماهه اول س��ال جاری را 
مثبت ارزیابی نمود و گفت: 103درصد برنامه 
پیش بینی شده تولید داشته ایم، به طوری که 
در اکثر نواحی بیش از برنامه پیش بینی شده 
تولید داش��ته ایم و مواردی که این ظرفیت 
کمتر می باشد به دلیل محدودیت های انرژی 

بوده 
است.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه درخصوص 
مصارف آب و انرژی در شرکت فوالدمبارکه 
تصریح نمود: در قرارداد س��ال 68 با وزارت 
نیرو در زمینه مصرف آب زاینده رود، برداشت 
حدود 40 میلیون متر مکعب آب در سال بود 
ولی جمع برداشت ما درحال حاضر علیرغم 
افزایش تولید چشمگیری که از سال 86 به 
بعد داشته ایم حدوداً 29 میلیون متر مکعب 

می باشد.
ایش��ان روند افزایش بهره وری مصرف آب 
در تولی��د فوالد این ش��رکت را نس��بت به 
رقم جهانی چش��مگیر خوان��د و گفت: 66 
درصد کاهش مص��رف آب علیرغم افزایش 
تولید و اجرای طرح های توسعه از اقدامات 
مؤث��ر این ش��رکت می باش��د و ی��ک قطر 
 ه آب دور ری��ز در فوالد مبارک��ه نخواهیم

 داشت .
بومی سازی از دیگر اقدامات فوالدمبارکه بود 
که دکتر سبحانی به آن اشاره نمود و گفت: 

بسیارخوبی در در این زمین��ه اقدامات 

ش��رکت صورت گرفته اس��ت به طوری که 
قطعات بس��یار پیچیده ایی ک��ه در زنجیره 
تولید شرکت استفاده می شود و در سال های 
قبل از خارج وارد می ش��د به یمن تحریم ها 
و توجه به س��ازندگان داخل��ی این قطعات 
و تجهیزات بومی سازی ش��ده و امروز اکثر 
 قطعات ما توسط س��ازندگان داخلی تأمین

 می شود.
ایشان جایگاه و نقش شرکت فوالدمبارکه را 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالدهای 
تخ��ت در ای��ران و خاورمیان��ه ارزش��مند 
برشمرد و گفت: این شرکت دومین شرکت 
واگذار ش��ده به بخش خصوصی در اجرای 
سیاس��ت های اصل 44 و دومین ش��رکت 
بورس اوراق به��ادار از لحاظ بازار س��رمایه 
می باشد، کسب س��هم 3درصدی در تولید 
ناخالص داخل��ی GDP((، وج��ود 2300 
تأمین کننده خدمت و کاال در زنجیره تأمین 
شرکت و حدود 1000 کارگاه وکارخانه به 
طور مستقیم و 3000 به طور غیر مستقیم 
به عنوان مشتری از ویژگی های مهم فوالد 
مبارکه اس��ت که مورد تأیید ایش��ان قرار 
گرفت. وی  با اش��اره به فعال نم��ودن بازار 
صادرات  ش��رکت فوالدمبارکه گفت: سال 
92 در بخش محصوالت نوردگرم نس��بت 
به برنامه پیش بینی ش��ده 129 درصد و در 
بخش محصوالت سرد 104 درصد و جمعاً 
126 درصد پیش��رفت داش��ته ایم و این در 
حالی است که 51 درصد صادرات ما به اروپا 
و خاور دور و 49 درص��د دیگر به خاورمیانه 

بوده است.
وی  در خصوص اقدامات زیس��ت محیطی 
این ش��رکت تصریح نمود: افتت��اح و بهره 
ب��رداری از آخری��ن مرحله پ��روژه عظیم 
اصالح و توسعه سیستم های غبارگیر ناحیه 
فوالدس��ازی با1800 میلی��ارد ریال، عقد 
قرارداد ایجاد شبکه های جمع آوری و تصفیه 
پساب های شهرهای مجاور و بهره گیری از 
آن در فرآیند تولید، نص��ب و بهره گیری از 
سیس��تم های پایش لحظه ای پارامترهای 
زیس��ت محیطی ش��رکت )هوا و پساب(، 
تصفیه کامل پس��اب های تولیدی مطابق با 
حدود استاندارد ملی و بازگردانی بخشی از 
 پساب تصفیه شده به فرآیند تولید با بیش از 
40 هزارمت��ر مکع��ب در روز، ایج��اد و 
نگه��داری 1600 هکتار فضای س��بز با به 
کارگیری آبیاری قط��ره ای، امضای توافق 
نامه مش��ارکت در احداث فرهنگ س��رای 
محیط زیست در شهر اصفهان، حمایت مالی 
و علمی از کنفرانس های زیس��ت محیطی 
کشوری و اس��تانی، اعالم آمادگی در طرح 
بیابان زدایی اس��تان با بهره گیری از سرباره 
فرآوری شده و بهره گیری وسیع از تصفیه 
پس��اب و بازچرخان��ی آب در فرآیندهای 
 ش��رکت از جمله ای��ن اقدامات به ش��مار 

می آید.
دکتر س��بحانی در خص��وص مبلغ فروش 
محصوالت فوالد مبارکه در سال 92 گفت: 
بی��ش از 97000 میلی��ارد ری��ال فروش 
 داش��ته ایم که ای��ن مقدار رش��دی معادل

 138 درصد نس��بت به س��ال91 را نشان 
می دهد .ایش��ان در پایان از همه کارکنان، 
پیمان��کاران و مش��اورین ک��ه در کس��ب 
ای��ن افتخ��ارات، ش��رکت ف��والد مبارکه 
 را همراه��ی کرده ان��د، تش��کر و قدردانی

 نمود.

 خیز بلند فوالد مبارکه در بهره برداری
 از طرح های توسعه 

بیش از 50 درصد تولید این شرکت تا سال 1404 حفظ خواهد شد

در هفته دولت با حضور معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت

با ظرفیت فعلی فوالد 
مبارکه با تولید 5/4 
میلیون تن، اشتغال 

مستقیم 14هزار و 
100نفر و غیر مستقیم 

290 هزار نفر را فراهم 
نموده است، در فوالد سبا 
با ظرفیت فعلی اشتغال 

مستقیم 913 نفر و غیر 
مستقیم 19 هزار نفر 

و در فوالد هرمزگان 
نیز 1 هزار و 196 نفر 

 مستقیم و
  25 هزار نفر 

غیر مستقیم را فراهم 
نموده است که جمعاً 
گروه فوالد مبارکه 

اشتغال مستقیم و غیر 
مستقیم 351 هزار نفر 
را تاکنون با ظرفیت های 

فعلی ایجاد کرده است

با انجام اصالحات اساسی بر 
روی سگمنت های 6 تا 

11 ماشین های 2 و 4 ریخته گری 
مداوم، ع��الوه برافزای��ش زمان 
آماده ب��کاری این ماش��ین های 
ریخته گ��ری، مدت زمان تعویض 
خط به می��زان 90 درصد کاهش 
یافت و با کاهش نفر س��اعتی که 
در زمان تعمیرات صورت گرفت 

به لحاظ اقتصادی نیز 
ی��ک میلی��ارد و 
103 میلی��ون و 
200 ه��زار ریال 
ی��ی  فه جو صر
اقتصادی حاصل 

شد.

این خبر را اکب��ر رضا زاده ش��یفت فورمن تعمی��رگاه ریخته گری مداوم ف��والد مبارکه 
داد و در ای��ن رابط��ه اف��زود: ناحی��ه فوالدس��ازی جهت تولی��د تختال ه��ای باکیفیت 
باالتر و همچنی��ن افزایش توانمندی ب��رای تولید محص��والت خاص، اق��دام به اجرای 
طرح توس��عه بر روی ماش��ین های 2 و4 ریخته گری نم��ود به نحوی که ب��ا اضافه کردن 
 س��گمنتهای 6تا 11  به جای غلتک های کش��اننده و مس��تقیم کننده ، این مهم حاصل 

گردید.  
س��گمنتهای 6ت��ا11 مذک��ور دارای 6 ردی��ف غلت��ک ب��وده ک��ه وظیف��ه 
ش��کل دهی و افزای��ش کیفی��ت تخت��ال ت��ا انته��ای ماش��ین ریخته گ��ری را ب��ر 
 عه��ده داش��ته و ب��ر روی ه��ر دو خ��ط ماش��ین های ریخته گ��ری 2 و4 نص��ب 

می شوند .
هر س��گمنت دارای 2 عدد غلتک موتوری هس��ت که آب خن��ک کاری این غلتک های 
موتوری،توسط روتاری جوینت  ازیک طرف غلتک واردشده و پس از خنک کاری ازهمان 
طرف خارج می ش��ود و در طرف دیگر غلتک، کوپلینگ و قطع��ات الزم جهت اتصال به 
موتور محرک نصب می ش��ود که این طراحی اولیه 2 مش��کل داش��ت : اول اینکه محل 
ورود و خ��روج آب خنک کاری طراحی ضعیفی داش��ته و در ش��رایط کاری ریخته گری، 
با نش��تی آب و درنتیجه موجب توقف ماش��ین ریخته گری می ش��د دوم اینک��ه ، هرگاه 
نیاز به تعویض خط س��گمنتهای 6تا11 باشد، سگمنت می بایس��ت 180 درجه بچرخد 
بنابراین الزم اس��ت که جای کوپلینگ موتور و روتاری جوین��ت آب خنک کاری عوض 

ش��ود لذا برای این کار، نفرات تعمیرکار می بایس��ت مجدداً فریم های س��گمنت را از هم 
جدا کرده و س��پس هردو غلتک موتوری را دمونتاژ ک��رده و 180 درجه بچرخانند و پس 
از تغییر نش��یمنگاه س��نتر بیرینگ، غلتک های موتوری را مونتاژ ک��رده و بعد فریم های 
سگمنت را روی هم اس��مبل نمایند که مجموع این فعالیت ها حدود 64 نفرساعت بوده 
 که توس��ط 4 نفر به مدت16س��اعت انجام و تمام این زمان فعالیت ب��دون ارزش افزوده 

می باشد .
وی با اش��اره به روند اجرای کارهای تعمیراتی بر روی س��گمنتهای ریخته گری  تصریح 
کرد: بنا ب��ه نیاز ماش��ین های ریخته گ��ری 2و4، در طول یک س��ال ح��دود 20 مرتبه 
می بایس��ت خط س��گمنتهای ریخته گ��ری را تغییر داد ک��ه این امر نفرس��اعت بدون 
ارزش اف��زوده زی��ادی به واح��د تحمیل ک��رده و موجب توق��ف ماش��ین ریخته گری 
 در این م��دت  و همچنین کاه��ش به��ره وری تعمی��رگاه و ماش��ین های ریخته گری

 می گردید.وی  در خصوص راهکار ارائه ش��ده برای حل این مش��کل گفت: برای برطرف 
کردن این مشکل، بر اساس یک پیشنهاد تصمیم گرفته شده که در هردو طرف غلتک های 
موتوری ، کوپلیگی طراحی و نصب گردد که بتوان هم روتاری جوینت آب خنک کاری را 
روی آن نصب کرد و هم کوپلینگ مربوط به موتور به نحوی که هنگام نیاز به تعویض خط، 
به جای مراحل طوالنی و بدون ارزش افزوده فوق و ب��دون نیاز به دمونتاژ کردن فریم ها و 
غلتک ها ، فقط با تعویض جای روتاری جوینت و کوپلینگ موتور ، خط سگمنت را عوض 
کردکه به همین منظور برای انجام این کار ابتدا کوپلینگ مورد نظر طراحی شده سپس 
نقشه ساخت آن تهیه و طی یک درخواست ساخت تحویل کارگاه مکانیک تعمیرگاه مرکزی 
گردید و پس از ساخت، بر روی غلتک های موتوری نصب گردید که برای این کار، بر روی 
نشیمنگاه روتاری جوینت و کوپلینگ موتور نیز اصالحات الزم صورت گرفت تا قابلیت نصب 

بر روی هر دوطرف غلتک را پیدا نمایند.
شیفت فرمن تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد مبارکه با اشاره به نتایج حاصل از اجرای 
این طرح موفقیت آمیز اف��زود: در نهایت با انجام اصالحات و س��اخت قطعات مورد نیاز، 
 نصب آزمایش��ی انجام گرفت و س��گمنت جدید به خط تولید ارس��ال گردید که پس از

 بهره برداری هیچگونه مشکل نشتی آب از س��نتر بیرینگ مشاهده نشد و از طرفی مدت 
زمان تعویض خط نیز به می��زان 90درصد کاهش پیدا کرد ک��ه از این طریق میزان یک 
میلیارد و 103 میلیون و 200 هزار ریال صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش نفرساعت 
تعمیرات حاصل گردید و عالوه برآن زمان آماده بکاری ماشین ریخته گری نیز افزایش یافت 
بنابراین طرح جدید مورد تأیید قرار گرفت و بر روی تمام سگمنتهای6 تا11 ماشین های 
 ریخته گری 2و4 این تغییر طرح انجام ش��د و در حال حاضر کام��اًل در حال بهره برداری

 می باشد.
اکبر رض��ا زاده در پایان از همکاران دفت��ر فنی تعمیرات ریخته گ��ری و کارگاه مکانیک 
 تعمیرگاه مرکزی که در اجرای این پروژه همکاری نمودند، صمیمانه تش��کر و قدردانی

 کرد.

 کاهش زمان تعویض خط 
سگمنت های ریخته گری

با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مهندس نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهندس چیت چیان وزیر نیرو، دکتر زرگرپور استاندار اصفهان، دکتر ایرانپور نماینده مردم شهرستان 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استان و شهرستان و مدیران ارشد فوالدمبارکه  طرح های توسعه این شرکت 
شامل، مگامدول احیاء مستقیم شماره 2 پروژه شهید خرازی، تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی، پست 400 به 33 کیلوولت 
و توسعه پس�ت 33 کیلوولت مرکزی، تصفیه خانه های آب صنعتی و آشامیدنی و استخر ذخیره آب و دریاچه مصنوعی در ناحیه 

فوالد سازی و نورد پیوسته سبا به بهره برداری رسید.



اخبار کوتاهیادداشت

 طالب و روحانیون به دنبال اصالح 
جامعه و تبلیغ دین هستند

مدیر حوزه علمیه اصفهان با اش��اره به اهمیت نش��ر و تبلیغ 
معارف دینی گفت: مش��اغل مختلف هرچند هم برای جامعه 
مفید باش��ند به دنبال دس��تاوردهای مادی خود هستند اما 
طالب و روحانیون به دنبال اصالح جامعه و نشر معارف دینی 

و تبلیغ دین هستند.
آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد، در آیین افتتاحیه سال 
جدید تحصیلی حوزه علمیه اصفهان در مدرسه صدر، با اشاره 
به اهمیت آموزش مفاهیم قرآنی و احکام دینی در حوزه علمیه 
اظهار کرد: به نظر بنده باید تا پایه شش��م طالب حافظ قرآن 
شوند و اگر این مس��أله عملی می شد شاهد اتفاقات خوبی در 

حوزه علمیه می بودیم.
وی ضمن توصیه ب��ه حفظ و فراگیری احکام ش��رعی گفت: 
طالب بای��د در زمینه اخالق، قرآن و مع��ارف دینی به خوبی 
کسب اطالع کنند، شهید ثانی که از بزرگان جهان تشیع و از 
علمای بزرگ شیعه است در طول 54 سال از مدت عمر خود 
حدود 90 کتاب نوشته است و این بیانگر اهتمام وی به مسائل 

علمی و دینی و نشر معارف دینی است.

 ضلع غربی میدان امام حسین)ع(
 بر روی خودروها بسته شد

معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان اعالم کرد: 
 ضلع غرب��ی میدان امام حس��ین)ع( حدفاص��ل خیابان های 
باب الرحمه و طالقانی به دلیل آغاز احداث ایس��تگاه مترو بر 

روی خودروها بسته شد.
علیرضا صلواتی بابیان این مطلب گفت: با توجه آغاز عملیات 
اجرایی ایس��تگاه قطار ش��هری میدان امام حسین)ع(، ضلع 
غربی می��دان مرکزی ش��هر در مقابل س��اختمان جهان نما 

مسدود شده است. 
وی افزود: با توجه به مس��دود ش��دن ضلع غربی میدان امام 
حسین)ع( مس��یر عبور خودروها از س��مت خیابان چهارباغ 
پایی��ن، خیابان های باب الرحمه، طی��ب، طالقانی و چهارباغ 

عباسی می باشد. 
معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: 
اصالح هندس��ی ورودی خیابان های منتهی ب��ه میدان امام 

حسین)ع( انجام شده است. 
صلواتی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش حجم گردشگران 
در ماه پایانی تابستان و همچنین آغاز خریدهای دانش آموزی 
از شهروندان می خواهیم از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده 
نمایند تا از بروز ترافیک س��نگین در محدوده مرکزی ش��هر 

جلوگیری شود. 

 بهره برداری آزمایشی از   فاز دوم 
تله کابین صفه 

شهردار منطقه پنج اصفهان گفت: فاز دوم تله کابین صفه به 
صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.

حمید عصار زادگان  راه اندازی فاز دوم تله کابین صفه را یکی از 
پروژه های اجرایی مهم در منطقه پنج دانست و اظهار کرد: فاز 
دوم تله کابین صفه از ایستگاه دوم تا شاه دژ با حضور معاون اول 

رئیس جمهور به اصفهان به صورت آزمایشی راه اندازی شد.
وی بابیان اینکه حدفاصل بین ایس��تگاه دوم تا شاه دژ یکی از 
بهترین نقاط شهر اصفهان است، اضافه کرد: فاز دوم تله کابین 
صفه تکمیل شده اس��ت و پس از انجام برنامه ریزی های الزم 
از سوی شهرداری مرکزی بهره برداری رس��می از این پروژه 

صورت می گیرد.
وی به اتمام پیاده روسازی خیابان محتشم کاشانی و خیابان 
قائم در س��پاهان ش��هر اش��اره کرد و افزود: همچنین پارک 
ترافیکی سپاهان شهر به عنوان فضایی برای آموزش مباحث 

ترافیکی تا دو ماه دیگر راه اندازی می شود.

انتخابات هیات رئیسه  شورای 
اسالمی شهر فالورجان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ش��هرداری فالورج��ان، در یک صد 
و هشتمین جلس��ه شورای اس��المی ش��هر فالورجان که با 
حضور کلیه اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر فالورجان برگزار 
شد.انتخابات س��االنه هیات رئیس��ه ش��ورا انجام پذیرفت و 
اعضای شورای اسالمی شهر فالورجان برای یک سال رئیس، 
نائب رئیس، سخنگو، خزانه دار و منشی را از میان اعضای هفت 
نفره شورای اسالمی ش��هر فالورجان انتخاب نمودند.در این 
انتخابات، امیر قاس��می فالورجانی به عنوان رئیس ش��ورای 
اسالمی ش��هر فالورجان ابقا گردید و آقایان علیرضا کیانی و 
حمید قاسمی نیز در س��مت های خود به عنوان نایب رئیس 

شورا و خزانه دار شورا باقی ماندند.
 آقایان نجات رحیمی و مجید جمشیدی نیز به عنوان سخنگو 
و منشی شورای اسالمی  ش��هر فالورجان برای مدت یکسال 

برگزیده شدند.

 مرگ سالیانه بیش از 2 میلیون نفر
بر اثر حوادث شغلی

س��ازمان جهان��ی کار از ب��روز 860 ه��زار حادث��ه ش��غلی 
در ه��ر روز خب��ر داد و اعالم ک��رد: 2.3 میلیون نف��ر نیز هر 
 س��اله به دلیل بیماری های ش��غلی و حوادث ناش��ی از کار،

 می میرند.
س��ازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره کنگره 
جهانی ایمنی و بهداشت کار اعالم کرد: داشتن جهانی بدون 
حوادث ش��غلی منجر به مرگ، امکان پذیر است. طبق اعالم 
س��ازمان جهانی کار، س��الیانه 2 میلیون و 300 هزار نفر در 
سراس��ر جهان به دلیل بیماری های ش��غلی و حوادث ناشی 
از کار می میرن��د. همچنی��ن در ه��ر روز، 860 ه��زار حادثه 
در محیط ه��ای کاری رخ می دهد. حوادث ناش��ی از کار، در 
محیط های شغلی جدی هستند و ازاین رو هنوز باید کارهای 
بسیار زیادی انجام شود. برخورداری از یک محیط کار ایمن 
و سالم، از حقوق اساسی بشر اس��ت؛ بنابراین پیشگیری های 

الزم در این زمینه باید صورت پذیرد.
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استرس یا »سونامی فیزیولوژیک«
 ذهن و جسم با یکدیگر
 ارتباط تنگاتنگی دارند

میزان و نحوه اثرگذاری ذهن بر بدن موضوع مهمی است و آگاهی از 
آن بدن را در برابر مشکالت غیرمنتظره آماده می سازد.

ما می توانیم جس��م خود را به روش های مختلف قوی کنیم اما از 
سوی دیگر مش��کالت ذهنی و روانی نظیر افسردگی، استرس و 
اضطراب می توانند تأثیر کامالً منفی بر سالمت بدن داشته باشند.

مطالعات تأیید می کند که مردم اغلب در روزهای پُراسترس دچار 
سردردهای عصبی، افزایش ضربان قلب و کم اشتهایی یا پراشتهایی 
می شوند. به گفته پزشکان، ذهن و جسم با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی 

دارند و هر کدام روی دیگری به طور چشمگیر تأثیر می گذارند.
»مدیکال دیلی« در گزارش��ی به شرح تأثیر س��وء و بیماری زای 
استرس بر سیستم ها و دس��تگاه های مختلف بدن و خارج کردن 
فرد از وضعیت تعادل پرداخته و تاکی��د دارد که به همین دالیل، 

یادگیرِی نحوه کنترل استرس بسیار حائز اهمیت است:
بیماری عضالنی

در صورتی که از سردردهای عصبی همراه با درد گردن رنج می برید 
می توان به خوبی مشاهده کرد به چه میزان استرس موجب فشار 
و انقباض ماهیچه ها می ش��ود. زمانی که تحت اس��ترس هستیم 
سطح ترشح آدرنالین افزایش می یابد و باعث می شود فرد در مورد 
یک حادثه در شرف وقوع، نگران ش��ود. به همین دلیل است که 
ماهیچه ها با منقبض شدن به استرس واکنش نشان می دهد. در 
حالی که به نظر می آید این اقدام بدن جهت بهبود وضعیت باشد 
اما به هرحال منقبض ش��دن ماهیچه ها برای طوالنی مدت با درد 

همراه خواهد بود.
بیماری قلبی - عروقی

استرس موجب ترش��ح هورمون های استرس همچون آدرنالین، 
نور آدرنالین و کورتیزول می ش��ود. در این وضعیت ضربان قلب و 
فشارخون افزایش می یابد. همچنین استرس های مزمن در نهایت 
به سیستم قلبی – عروقی آسیب می رسانند و در بروز بیماری های 

مزمن برای قلب و رگ های خونی نقش دارند.
بیماری دستگاه تنفسی

زمانی که فرد دچار استرس و اضطراب است به او توصیه می شود 
نفس عمیقی بکشد به همین دلیل در مدیتیشن یا مراقبه فرد با 
نفس های عمیق سعی می کند اس��ترس مزمن را تسکین دهد. 

بیماری های سیستم عصبی
عملکرد سیس��تم عصبی بدن در واقع ایجاد تع��ادل دقیقی بین 
فعالیت چندین جزء تش��کیل دهنده این سیستم است. سیستم 
اعصاب مرکزی شامل نخاع و مغز و سیستم های عصبی ANS و 
SNS است که این بخش ها مسئول واکنش دهی به شرایط استرس 
زا هستند و استرس زیاد و مداوم می تواند به تعادل این سیستم را 

برهم بزند که بی تردید برای بدن عوارض سوء دارد.

مدیرعامل بانک س��په از پرداخت 50 هزار فقره وام 
ازدواج تا پایان س��ال خبر داد و گفت: به افرادی که 
مهریه شان زیر ۱۱0 سکه است وام 5 میلیون تومانی 

ازدواج پرداخت می شود.

کامل تقوی نژاد در حاش��یه نشس��تی که در وزارت 
اقتصاد برگزار ش��د در خصوص پرداخت وام ازدواج، 
اظهار داش��ت: 22 هزار فق��ره را در مرحله اول تعهد 
کرده ایم که تاکنون 2۱ هزار 500 نفر پرونده تشکیل 

داده اند و هزار و ۱00 فقره وام پرداخت ش��ده است و 
مابقی در مرحله تکمیل پرونده هستند. 

وی افزود: بنا به شرایطی که زوجین دانشجو باشند، 
یکی از زوجین والدین خود را از دست داده باشند و یا 
مهریه کمتر ۱۱0 سکه باشد وام 5 میلیونی پرداخت 

خواهد شد و در اولویت قرار می گیرند. 
مدیرعامل بانک سپه با بیان این مطلب که پرداخت 
50 هزار فقره وام تا پایان س��ال در دستور کار است، 
بیان داشت:   امیدواریم با منابعی که به زودی به بانک 

تزریق می کنیم این میزان وام پرداخت شود. 
وی در پاسخ به این س��ئوال که 8 میلیارد دالر منابع 
صندوق توسعه ملی به چه طرح هایی پرداخت خواهد 
شد، گفت: س��رمایه گذاری بانک سپه هم در صنایع 
باالدستی و هم پایین دستی نفت حدود 3.5 میلیارد 
دالر رقمی است که برای آن مس��دودی گرفته ایم و 
مشخصاً برای میدان های مشترک نفتی است در غرب 
و جنوب کشور است. تقوی نژاد تصریح کرد: در سال 
جاری هم از محل اختیارات قانون بودجه 2.5 میلیارد 
دالر برای توسعه میادین غرب کارون تصویب شده و 
باید اهدا شود همچنین، پتروشیمی فیروزآباد، فسا، 
داراب و اندیمشک و میان دوآب و چندین نیروگاه از 
قبیل نیروگاه جنوب فارس و هریس و چندین نیروگاه 

کوچک مقیاس در برنامه کاری قرار دارد. 

مدیرکل اداره اس��تاندارد اس��تان اصفهان گفت: این 
اطمین��ان را به مردم می دهیم ک��ه محصوالت لبنی 
تولیدش��ده در کارخانه های لبنی اس��تان اصفهان از 
س��المت کامل برخوردارند.غالمحسین شفیعی در 
خصوص س��المت محصوالت لبنی تولیدش��ده در 
کارخانه های لبنی اس��تان اصفهان اظهار کرد: اداره 
استاندارد اس��تان اصفهان جهت اطمینان از سالمت 
محصوالت لبنی تولیدش��ده در اصفهان 90 نمونه از 
محصوالت استان در صنایع مختلف را مورد آزمایش 
قرار داد.وی افزود: از میان این 90 مورد تنها دو مورد 
از محصوالت روغن گیاهی از جمله ذرت، آفتابگردان 
و سویا داشتند اما هیچ گزارشی در زمینه استفاده از 

روغن پالم که روغن درخت خرما اس��ت، نداشته ایم.
مدیرکل اداره استاندارد اصفهان تصریح کرد: جهت 
اطمینان کامل از عدم وجود روغن پالم در محصوالت 
لبنی تولیدشده، 75 نمونه از بازار خریداری شده و در 
آزمایشگاهی که تنها می تواند روغن پالم را آزمایش 
کند مورد آزمایش ق��رار گرفت، ام��ا تاکنون جوابی 
دریافت نش��ده که بالفاصل��ه پ��س از دریافت نتایج 
آزمایش ها به مردم اعالم می کنی��م.وی بابیان اینکه 
با رصدی که ما انجام می دهیم سالمت کامل و کافی 
در لبنیات استان اصفهان وجود دارد، تأکید کرد: این 
اطمینان را به مردم می دهیم که می توانند با اعتماد 
کامل از محصوالت لبنی کارخانه های استان اصفهان 

استفاده کنند و ما موردی در زمینه استفاده از روغن 
پالم مشاهده نکرده ایم استفاده از روغن های گیاهی و 
روغن پالم در 6 محصول از جمله بستنی، پنیر خامه ای، 
خامه، کره خامه و ماست پروبیوتیک با درصد مشخصی 
قابل اس��تفاده اس��ت اما ازآنجایی که این محصوالت 
مقدار چربی باالیی دارند بای��د در مصرف آن ها دقت 
کافی وجود داشته باشد اما مورد تأیید اداره استاندارد 

استان هستند.
استفاده از روغن پالم تنها در محصوالتی مانند شیرهای 
پرچرب و یا کم چرب، انواع ماست و دوغ قابل استفاده 
نیست و کارخانه های تولیدی مجوز استفاده از آن را 

ندارند.

پرداخت ۵۰ هزار فقره وام ازدواج تا پایان سال 

مدیرکل اداره استاندارد استان خبرداد

محصوالت لبنی اصفهان  روغن پالم ندارد 

مهریه های زیر ۱۱۰ سکه وام ۵ میلیونی  می گیرند 

 برگزاری کنگره بزرگداشت امامزادگان
 در 2۵ شهرستان استان

 هایپرمارکت هوایی و هوانوردی
 راه اندازی می شود 

معاون فرهنگی، اجتماع��ی اداره کل اوق��اف و امور خیریه 
اس��تان اصفهان گفت: همزمان با روز تجلیل از امامزادگان 
و بقاع متبرکه و باهدف معرفی امامزادگان به مردم و به ویژه 
نسل جوان، کنگره بزرگداشت امامزادگان در 25 شهرستان 

استان اصفهان برگزار می شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن امیری ابراز داشت: روز دهم 
شهریورماه هر س��ال به نام روز تجلیل از امامزادگان و بقاع 

متبرکه نام گذاری شده است. 
وی اف��زود: در همین راس��تا  ام��روز  کنگره بزرگداش��ت 
 امام��زادگان در 25 شهرس��تان اس��تان اصفه��ان برگزار 

می شود. 
معاون فرهنگی، اجتماع��ی اداره کل اوق��اف و امور خیریه 
اس��تان اصفهان گفت: معرفی امامزادگان به مردم و به ویژه 
نسل جوان، معرفی کرامات و برکات وجودی امامزادگان در 
منطقه و ارتقای جایگاه امامزادگان در تبدیل شدن به قطب 
 فرهنگی منطقه و اس��تان از اهداف برگ��زاری این کنگره ها 

است. 
امیری بیان داش��ت: تجلیل از هیئت امن��ا و خادمان نمونه 
امامزادگان از برنامه های کنگره بزرگداش��ت امامزادگان در 

شهرستان ها است. 

س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و 
هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
باه��دف توانمندس��ازی زنجیره تأمین هوایی کش��ور 
در جه��ت درآمدزای��ی، ش��بکه هایپرمارک��ت هوایی 
و هوان��وردی را راه ان��دازی می کند.فاطمه س��عیدی، 
مسئول تجاری سازی و توسعه شرکت های دانش بنیان 

س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و 
هوانوردی معاونت علمی با اعالم این خبرگفت: شبکه 
هایپرمارکت هوایی و هوانوردی جهت انسجام بخشی به 
فعالیت های زنجیره تأمی��ن صنعت هوایی و هوانوردی 

تشکیل می شود. 
او مش��ارکت و روان س��ازی در فعالیت ه��ای زنجی��ره 
تأمین را از جمله رس��الت های این ش��بکه اعالم کرد 
و گفت: ش��بکه هایپرمارک��ت هوای��ی و هوانوردی در 
س��ال جاری باه��دف فراهم ک��ردن بس��تر الزم برای 
سهولت دسترس��ی به فعالیت های زنجیره تأمین اعم 
از تأمی��ن مواد و قطع��ات، خدمات طراحی، س��اخت، 
مونتاژ، تعمیر و نگهداری ناوگان هوایی و لجس��تیک و 
 بازرگانی، به فعاالن حوزه هوایی و هوانوردی تش��کیل

 می شود.
ساخت و خدمات موردنظر در حوزه هوایی و هوانوردی 

از جمله اهداف این شبکه است.

 کالهبرداری با ترفند
 برنده شدن در قرعه کشی 

عتبات عالیات
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اعالم کرد: فردی که با ترفند 
برنده شدن در قرعه کشی عتبات عالیات، شهروندی را به کنار 
دستگاه خودپرداز کش��انده و با فریب وی، بالغ بر 400 میلیون 
ریال از او کالهبرداری کرده بود، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی 

استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ ستار خسروی گفت:  در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر کالهبرداری فردی ناشناس از وی با ترفند برنده شدن 
در قرعه کشی عتبات عالیات، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار کارآگاهان این پلیس قرار گرف��ت. وی افزود:  در تحقیقات 
صورت گرفته، مشخص شد که فرد ناشناسی با مالباخته تماس 
گرفته و به بهانه اینکه وی در قرعه کشی عتبات عالیات، برنده 
کمک هزینه سفر به عتبات شده، او را فریب داده و با چرب زبانی، 
وی را به کنار دستگاه خودپرداز کشانده است. این مقام مسوول 
تصریح کرد: فرد ناش��ناس بابت دریافت مبل��غ ناچیزی از فرد 
برنده شده از او خواست از منوی انگلیسی اس��تفاده کرده و به 
همین طریق او را وادار نمود تا به فرمان او عمل کند.وی  عنوان 
داش��ت:  فرد مالباخته، وقتی پس از چند روز خبری از ارس��ال 
جایزه اش نش��د حس��اب بانکی خود را چک کرد و متوجه شد 

که بالغ بر 400 میلیون ریال از حساب وی برداشت شده است. 
این مقام انتظامی عنوان داشت:  با شناسایی هویت متهم و آدرس 
محل س��کونت وی، ماموران طی هماهنگی با مقام قضایی در 

عملیاتی ویژه و ضربتی متهم را دستگیر کردند .

 صدور سالی 2۵۰ هزار
  شناسنامه المثنی

 در کشور
مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور بابیان اینکه 
ساالنه 250 هزار شناسنامه المثی در کشور صادر می شود، 
گفت: در حال حاضر 26.5 درصد از جمعیت کشور شناسنامه 
مکانیزه و 73.5 درصد شناس��نامه جلد قرمز قدیمی دارند.

محسن اس��ماعیلی افزود: صدور شناسنامه المثنی همیشه 
ناشی از فقدان نیس��ت؛ بلکه 20 تا 25 درصد از آن به دلیل 
تعویض شناس��نامه برای اصالح مشخصات صادرشده است 
که شناس��نامه قبلی آنان از درجه اعتبار ساقط ش��ده است.

وی اف��زود: در حال حاضر جمعیت زنده کش��ور77 میلیون 
و 769 هزار نفر اس��ت که 6.5 میلیون نفر دارای شناسنامه 
المثنی هستند.مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال 
کشور در رابطه با صدور شناسنامه های جدید، گفت: از سال 
89 تا تیرماه سال جاری هفت میلیون و 600 هزار شناسنامه 
جدید با ویژگی های امنیتی و چاپی صادرشده است و به طور 
متوسط ساالنه دو میلیون و 300 هزار جلد شناسنامه جدید 
صادر می شود.اسماعیلی تاکید کرد: فراخوانی در پروسه صدور 
شناسنامه های جدید وجود ندارد و هر فردی که برای تعویض 
و یا اعالم فقدان مراجعه می کند از این شناس��نامه دریافت 
می کند.برای موالید نیز شناس��نامه های ن��وع جدید صادر 
می شود و افراد زیر۱5 سال دارای شناسنامه جدید هستندوبه 
طور کلی در حال حاضر 26.5 درصد از جمعیت شناسنامه 

مکانیزه و 73.5 درصد شناسنامه جلد قرمز قدیمی دارند.

فعالیت 37۰ شرکت دانش بنیان 
در شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان 
رئیس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از استقرار 
و فعالیت 370 ش��رکت دانش بنیان در این مجموعه 

خبر داد.
 مهدی کشمیری افزود: ۱50 موسسه و شرکت دانش 
بنیان در س��ال گذش��ته برای فعالیت در این شهرک 

پذیرفته شدند.
وی بابیان اینکه نرخ بی��کاری دانش آموختگان بیش 
از 20 درصد اس��ت، ادامه داد: این ش��هرک توانس��ته 
اس��ت با اس��تفاده از کمتر از یک صد میلی��ارد تومان 
 از مناب��ع عموم��ی بی��ش از پنج ه��زار ش��غل ایجاد 

کند.
کش��میری تصریح ک��رد: اش��تغال دانش آموختگان 
دانشگاهی در شهرک حالت تکاثری دارد و در بسیاری 
موارد زمینه اشتغال غیر مستقیم را نیز فراهم می کند.

وی در خصوص جای��گاه بین المللی این ش��هرک نیز 
گفت: ای��ن ش��هرک در انجمن جهانی پ��ارک علمی 
)IASP( و انجمن پارک های علمی آسیا )ASPA( و 

هیات مدیره انجمن عضویت دارد.
 IASP- کش��میری به برگزاری کنفرانس مش��ترک
ASPAدر سال 2006 با حضورماهاتیر محمد اشاره 
و تصریح ک��رد: این کنفرانس در س��ال 20۱۱ مجدد 

برگزار شد.

 صدای مردم اصفهان  درباره 
خشکی زاینده رود  به سراسر 

کشور رسید 
استاندار اصفهان با اش��اره به سفر نیمی از اعضای هیئت 
دولت به اصفهان گفت: این سفرها موجب شد تا صدای 
مردم اصفهان درباره خشکس��الی زاینده رود در تهران و 

سایر شهرهای کشور بیشتر و بهتر از قبل شنیده شود.
رس��ول زرگر پور شنبه ش��ب در یادواره یک هزار شهید 
کارمند اس��تان اصفهان در سالن کوثر مجموعه شهدای 
ارتش با اشاره به شخصیت شهیدان رجایی و باهنر اظهار 
کرد: امس��ال هفته دولت برای اصفهان ش��رایط خاصی 
داش��ت و در هفته دولت نیمی از اعض��ای هیئت دولت 
به اصفهان س��فر کردند.اس��تاندار اصفهان مطرح شدن 
مشکالت کارمندان اس��تان اصفهان در رادیو اصفهان را 
از ابتکارات اس��تانداری در هفته دولت برشمرد و گفت: 
اصفهان همواره در عرصه های مختلف پیشتاز بوده است 
و باوجوداینکه 6 درصد از جمعیت کش��ور در این استان 
وجود دارد، بیش از ۱0 درصد ش��هدای کشور را به خود 

اختصاص داده است.
وی عملکرد استانداری اصفهان را مطلوب دانست و اضافه 
کرد: 2 هزار و ۱48 پروژه بااعتبار یک هزار و 600 میلیارد 
تومان که نیمی از آن مربوط به بخش خصوصی است در 
یک س��ال عمر دولت تدبیر و امید در اصفهان انجام شده 
و عمده س��رمایه گذاری ها نیز در بخش ه��ای صنعت و 

کشاورزی بوده است.
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مفاد آرا
224 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ا(رای شماره 139360302032000206 مورخ 1393/03/11 آقای سید رضا میرکاظمی 
فرزند سید ابراهیم ششدانگ یک درب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 434 فرعی 
از 75 اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 186 مترمربع انتقالی 

رسمی از طرف سید ابراهیم میرکاظمی مالک رسمی 
مهری  خسرو  آقای   1393/03/12 مورخه   139360302032000211 شماره  رای   )2
 1430 پالک  از  قسمتی  روی  بر  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حسن  فرزند  اردستانی 
 213/02 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  در  واقع  اردستان  اصلی  یک  از  فرعی 

مترمربع انتقال رسمی از طرف حسن مهری  
3( رای شماره 139360302032000208 مورخه 1393/03/21 خانم بتول وثوق فرزند 
نه  از  فرعی  از پالک 18  بر روی قسمتی  احداثی  باب خانه  عبدالحسین ششدانگ یک 
به مساحت 473/86  انجیله دهستان علیا بخش هفده ثبت اصفهان  اصلی واقع در گل 
مترمربع انتقالی مع الواسطه به طور عادی از طرف شوکت مسکین مالکی رسمی که در 

آگهی قبلی سهواً یک اصلی اردستان اظهار آگهی شده است.
کبریایی  آقای حسین  مورخه 1393/03/03  رای شماره 139360302032000183   )4
اصلی  یک  از  فرعی   4306 پالک  از  قسمتی  روی  بر  ساختمان  ششدانگ  اکبر  فرزند 
اردستان واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 130/94 مترمربع انتقالی عادی از 

طرف محمدرضا خدایاری مالک رسمی.
5( رای شماره 139330302032000124 مورخه 1393/03/17 آقای علی دقیق فرزند 
احمد ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از پالک 169 فرعی از پنجاه و یک اصلی 
از طرف  انتقال رسمی  مترمربع  به مساحت 242/74  ثبت اصفهان  مهاباد بخش هفده 

احمد دقیق.
انزل  محمد  آقای   1393/02/06 مورخه   13933030203200088 شماره  رای   )6
اردستانی فرزند رضا ششدانگ یک باب کاهدان احداثی بر روی قسمتی از پالک 1928 
فرعی از یک اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 41/16 مترمربع انتقالی 

عادی از طرف حسین مرادی مالک رسمی.
یاری  اله  زهره  خانم   1393/03/03 مورخ   139330302032000185 شماره  رای   )7
فرزند یوسف ششدانگ یک باب ساختمان بر روی قسمتی از پالک 4306 فرعی از یک 
از  انتقال عادی  اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 94/28 مترمربع 

طرف محمدرضا خدایاری مالک رسمی.
یاری  اله  زهره  خانم   1393/03/03 مورخه   139330302032000184 شماره  رای   )8
فرزند یوسف ششدانگ یک باب ساختمان بر روی قسمتی از پالک 4306 فرعی از یک 
اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 171/65 مترمربع انتقال عادی از 

طرف محمدرضا خدایاری مالک رسمی.
9( رای شماره 13933030203200021 مورخه 1393/03/12 خانم نهضت محمودی 
قهساره فرزند منصور علی ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از پالک 4306 فرعی 
انتقال  مترمربع   160/30 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  اردستان  اصلی  یک  از 

عادی از طرف محمد رضا خدایاری مالک رسمی.
رضا  سید  آقای   1393/02/28 مورخه   13933030203200015 شماره  رای   )10
 441 پالک  از  قسمتی  روی  بر  خانه  باب  یک  ششدانگ  عباس  سید  فرزند  میرکاظمی 
فرعی از هفتاد و پنج اصلی واقع در کچومثقال دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان 
به مساحت 365/92 مترمربع انتقال عادی از طرف سید عباس میرکاظمی مالک رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول:1393/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/06/10

 م الف:226 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان 
مفاد آرا

531 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
خوروبیابانک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
منصور  آقای  هیات،   93/04/18 مورخ   139360302029000070 شماره   1.راي 
ملی  به شماره  بوشهر  از  به شماره شناسنامه 30 صادره  ابوالفضل  فرزند   مقیمی  
3501340419 در ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 29/64  متر مربع مفروز  
ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی     3643 پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی  و 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان لطفعلی و 

علی اکبر مقیمی و شاهمدد شیبانی
منصور  آقای  هیات،   93/04/18 مورخ   139360302029000071 شماره   2.راي 
ملی  شماره  به  بوشهر  از  صادره   30 شناسنامه  شماره  به  ابوالفضل  فرزند  مقیمی  
3501340419 در ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 28/17  متر مربع مفروز 
ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی     3643 پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی  و 
و  لطفعلی  آقایان  ازمالکین رسمی مشاعی  الواسطه  مع  عادی  خوروبیابانک خریداری 

علی اکبر مقیمی و شاهمدد شیبانی
اصغر  علی  آقای  هیات،   93/05/15 مورخ   139360302029000106 شماره   3.راي 
به  خوروبیابانک  از  78 صادره  شناسنامه  به شماره  غالمرضا  فرزند   غالمرضائی  
به مساحت 200/22  متر مربع  یکباب خانه  شماره ملی 5409690885  در ششدانگ 
مع  عادی  ثبت خوروبیابانک خریداری   5 بخش  درشهر خور  واقع  اصلی    404 پالک 

الواسطه ازمالک رسمی آقای غالمرضا غالمرضائی
4.راي شماره  139360302029000107 مورخ 93/05/15 هیات، آقای حکمت علیخانی 
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   4 شناسنامه  شماره  به  اصغر  علی  فرزند  
5409722957  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 297/71  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک  ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی   3578 پالک  از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسن کلهر
رضا  محمد  آقای  هیات،   93/05/15 مورخ   139360302029000108 شماره  5.راي 
وهاب  فرزند  محمد به شماره شناسنامه 2 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 

5409897358  در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از قسمتی از پالک 17 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 
رضا  محمد  آقای  هیات،   93/05/15 مورخ   139360302029000109 شماره   6.راي 
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  2 صادره  شناسنامه  به شماره  محمد  فرزند  وهاب  
5409897358  در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از قسمتی از پالک 17 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 
7.راي شماره  139360302029000110 مورخ 93/05/15 هیات، آقای مجتبی کالنتری  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   65 شناسنامه  شماره  به  اصغر  علی  فرزند 
5409722337  در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 44/54 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از قسمتی از پالک 450 اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای اسماعیل غالمرضایی
8.راي شماره 139360302029000112 مورخ 93/05/16 هیات، آقای حسنقلی طاهری  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   3 شناسنامه  شماره  به  حسینقلی  فرزند  
5409701550 در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 64/65  مترمربع مفروز  و مجزی 
ثبت خوروبیابانک    5 واقع درشهر خور بخش  اصلی  از پالک  3642  از قسمتی  شده 
اسماعیل  و  اکبر  علی  آقایان  مشاعی  رسمی  ازمالکین  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

وعبدالحسین مقیمی
حسنقلی  آقای  هیات،   93/05/16 مورخ   139360302029000113 شماره  9.راي 

طاهری  فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه 3 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409701550 در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 435/34  مترمربع مفروز و مجزی 
ثبت خوروبیابانک   5 واقع درشهر خور بخش  اصلی  از پالک  3642  از قسمتی  شده 
اسماعیل  و  اکبر  علی  آقایان  مشاعی  رسمی  ازمالکین  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

وعبدالحسین مقیمی
مقیمی   عذرا  خانم  هیات،   93/05/16 مورخ  10.راي شماره  139360302029000114 
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   13 شناسنامه  شماره  به  حسینقلی  فرزند 
5409715918 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233/21 مترمربع مفروز  و مجزی 
ثبت خوروبیابانک    5 واقع درشهر خور بخش  از پالک  3211 اصلی  از قسمتی  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی سید پرویز فروغی ال داود
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/06/10                                                                                             

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/06/25                  
اباذر مهیمن رئیس ثبت خوروبیابانک 

مفاد آرا
و  اراضی  تکلیف   تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  آگهي  موضوع   643

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابر راي شماره139360302013000675  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد علی جعفری  فرزند 
امیدعلی  بشماره شناسنامه 16  صادره از فریدونشهردر یک باب خانه  به مساحت 
188/30 مترمربع پالک 236 فرعي از 230 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک52 فرعي 
از 230 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقایان علی و 

یداله قاسمی محرز گردیده است.
2-برابر راي شماره 139360302013000678هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي پویا فرزند اسمعیل 
 341.10 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   19 شناسنامه  بشماره 
مترمربع پالک 78 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 223 
اصلي واقع در شهر برف انبار محله سنگباران  خریداري از مالک رسمي آقاي اسماعیل 

یبلوئی  محرز گردیده است.
3-برابر راي شماره 139360302013000679 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود اصالني فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   81 شناسنامه  بشماره  اله  نور 
 1 پالک  از  مجزي شده  و  مفروز  اصلي   238 از  فرعي   2417 پالک  مترمربع   246.85
فرعي از238اصلي واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي نوراله اصالنی  

محرز گردیده است.
4-برابر راي شماره 139360302013000684 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
شیرزادي  غالمحسین  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  1936 صادره  شناسنامه  بشماره  شیرزاد  فرزند 
مساحت 625.50 مترمربع پالک 204 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
1 فرعي از 22 اصلي  واقع در شهر برف انبار محله خمسلو  خریداري از مالک رسمي 

آقاي میرزا یبلوئی خمسلوئی  محرز گردیده است.
5-برابر راي شماره 139360302013000685 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سعید خودسیاني آخوره 
علیائي فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 10 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
به مساحت 159.50 مترمربع پالک 2418 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 1فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي درویش 

رحیمی  محرز گردیده است.
6-برابر راي شماره 139360302013000687 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي سپیاني فرزند 
به مساحت  باب خانه  یک  در  فریدونشهر  از  صفرعلي بشماره شناسنامه 26 صادره 
317 مترمربع پالک 418 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2فرعي از 
231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حسینقلی 

عسگری محرز گردیده است.
7-برابر راي شماره 139360302013000739 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  موگوئي  مهدي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
اکبر بشماره شناسنامه 6 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه  به مساحت 87.40 
از  فرعي   3 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   231 از  فرعي   419 پالک  مترمربع 
231اصلي  واقع دروحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي رضا زمانی  

محرز گردیده است.
8-برابر راي شماره 139360302013000740 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي بهرامي فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   1824 شناسنامه  بشماره  یداله 
318/50  مترمربع پالک 205 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 22 اصلي  واقع در شهر برف انبار محله خمسلو  خریداري از مالک رسمي آقاي 

حسن یبلوئی محرز گردیده است.
9-برابر راي شماره 139360302013000761 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سهراب هارون رشیدي 
قطعه  دریک  فریدونشهر  از  صادره   1120053064 شناسنامه  بشماره  حصول  فرزند 
از 270 اصلي مفروز و  به مساحت 843.10 مترمربع پالک15 فرعي  زمین محصور  
مجزي شده از پالک  270 اصلي  واقع درروستای میدانک دوم فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي حصول هارون الرشیدی  محرز گردیده است.
10-برابر راي شماره 139360302013000767هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي قورچیاني فرزند 
عبد الرحیم بشماره شناسنامه 8 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه به مساحت 
19.40 مترمربع پالک 2295 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 510 
فرعي از 237  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي قلی قورچیانی  محرز 

گردیده است.
11-برابر راي شماره139360302013000768 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي قورچیاني فرزند 
عبد الرحیم بشماره شناسنامه 8 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه  به مساحت 
19.30 مترمربع پالک 2296 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 510 
فرعي از 237 اصلي واقع درفریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي قلی قورچیانی  

محرز گردیده است.
12-برابر راي شماره 139360302013000802 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
هارون  منوچهر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ملک  ثبت 

رشیدي فرزند علي فتح بشماره شناسنامه 79 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
به مساحت 666.70 مترمربع پالک 14فرعي از 270 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
270 اصلي واقع در روستای میدانک دوم فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي 

محمد هارون الرشیدی  محرز گردیده است.
13-برابر راي شماره 139360302013000803 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
بهرامي  محمد  دوست  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
به  دیواری   چهار  باب  یک  در  فریدن  از  13 صادره  شناسنامه  بشماره  بهرام  فرزند 
مساحت 180 مترمربع پالک 128 فرعي از 21 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 45 
فرعي از 21 اصلي  واقع در شهر برف انبار - محله خمسلو  خریداري از مالک رسمي 

خانم کوکب یبلوئی  محرز گردیده است.
14-برابر راي شماره 139360302013000804 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  حسامي  بهرام  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
محمد علي بشماره شناسنامه 154 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت  
از پالک 256/1  از 237 اصلي مفروز و مجزي شده  79  مترمربع پالک 2297 فرعي 
فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي رضا اصالنی  

محرز گردیده است.
15-برابر راي شماره 139360302013000813هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد صادق بهارلوئي 
به مساحت  باغ  فریدن در یک درب  از  اله بشماره شناسنامه 43 صادره  لطف  فرزند 
1101.10 مترمربع پالک79فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 4 فرعي از 
223 اصلي  واقع در اراضی مزرعه برف انبار سنگباران فریدونشهرخریداري از مالک 

رسمي آقاي لئون زرگریان محرز گردیده است.
16-برابر راي شماره 139360302013000822 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید محسن طهماسبي 
فرزند سید نعمت اله بشماره شناسنامه 68 صادره از فریدونشهر در یک باب ساختمان 
باسکول  به مساحت 150 مترمربع پالک 35 فرعي از 32 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک1 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای بزمه فریدونشهر خریداري از مالک رسمي 

آقاي محمد علی طهماسبی محرز گردیده است.
17-برابر راي شماره 139360302013000829 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رضا بهرامي فرزند 
به مساحت  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  بشماره شناسنامه 50 صادره  ذوالفعلي 
612.40 مترمربع پالک 80 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 223اصلي  واقع در شهر برف انبار محله سنگباران  خریداري از مالک رسمي آقاي 

ذوالفعلی بهرامی محرز گردیده است.
18-برابر راي شماره 139360302013000832 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  قالني  علیرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
محمد بشماره شناسنامه 65 صادره از فریدونشهر در یک باب چهار دیواری به مساحت 
164.60 مترمربع پالک 2419 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد قالنی  محرز 

گردیده است.
19-برابر راي شماره 139360302013000837 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  مرادي  گودرز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   429 شناسنامه  بشماره  علیداد 
مالک  از  خریداري  درفریدونشهر  واقع   237 از  فرعي   2303 پالک  مترمربع   129.30

رسمي آقاي عزیزاله توازهی  محرز گردیده است.
20-برابر راي شماره 139360302013000838 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا جدید اسالم فرزند 
عباسقلي بشماره شناسنامه 3870 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
285.20 مترمربع پالک 2304 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 212 
و 213 فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهرخریداري از مالکین رسمي  ورثه آقاي 

عباسقلی جدید اسالم محرز گردیده است.
21-برابر راي شماره 139360302013000840 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عیسي هارون الرشیدي 
فرزند رضي بشماره شناسنامه 967 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
933.90 مترمربع پالک فرعي16 از 270 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 270 اصلي  
واقع در روستای میدانک دوم فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد ولی 

هارون الرشیدی  محرز گردیده است.
22-برابر راي شماره 139360302013000853 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  قالني  علیرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
محمد بشماره شناسنامه 65 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 183.80 
مترمربع پالک 2420 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 238 
اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد قالنی  محرز گردیده 

است.
23-برابر راي شماره139360302013000852هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  قالني  علیرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
به  دیواری   چهار  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   65 شناسنامه  بشماره  محمد 
از  از 238 اصلي مفروز و مجزي شده  مساحت 277.90 مترمربع پالک 2421 فرعي 
پالک 1 فرعي از 238اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد 

قالنی محرز گردیده است.
24-برابر راي شماره 139360302013000851هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسین رشیدي فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 418 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
684.60 مترمربع پالک17 فرعي از 270 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 270 اصلي  
واقع در روستای میدانک دوم فریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي 
انقضای مدت  بدیهی است در صورت  بابا هارون رشیدی  محرز گردیده است.  علی 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 25 /06 /93  
محسن مقصودی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   

ابالغ رای 
693 کالسه پرونده:92-1581 شماره دادنامه:2017-92/12/27 مرجع رسیدگی: شعبه 
یازده شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسین مقضی نشانی: اصفهان-میدان امام 
 علی)ع(-بازار مسجدجامع-جنب مسجد-شیرینی پزی صفا-پ16 خوانده: اصغر بهره دار

انتقال یکدستگاه موتورسیکلت گردشکار: پس  به  الزام  نشانی: مجهواللمکان خواسته: 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای حسین مقضی 
خوانده  الزام  خواسته  به  بهمن  فرزند  دار  بهره  اصغر  آقای  طرفیت  به  اصغر   فرزند 
نسبت به نقل و انتقال سند یکدستگاه موتورسیکلت هوندا 125 به شماره 1376کرمان12 
یکبرگ  به  استناد  با  خواهان  ریال  میلیون   50 به  مقوم  دادرسی  هزینه  انضمام   به 
مبایعه نامه عادی مورخ 85/8/4 موتورسیکلت فوق را از خوانده خریداری و ثمن معامله 
نموده  امتناع  مالکیت  انتقال  از  لیکن خوانده  است  کرده  پرداخت  کامل  طور  به  نیز  را 
قانونی  ابالغ  با وصف  انتقال مالکیت را نموده است خوانده  به  الزام خوانده   تقاضای 
از طریق نشر آگهی و روزنامه نصف جهان مورخ 92/10/24 در جلسه رسیدگی حضور 
 نداشته الیحه یا دفاعیه ای نیز ابراز و ارائه ننموده است لذا با توجه به موتورسیکلت 
هرگونه  از  مصون  وی  اظهارات  و  میباشد  خواهان  ید  در  آن  مالکیت  اسناد  کلیه  و 
 تعرض مانده است لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد

دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   519-515-198 مواد  و  مدنی  قانون   190-35-10
متنازع  موتورسیکلت  مالکیت  ثبت  احراز  به  توجه  با  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
 قید و به نام خوانده و بقا اصول مستندات در ید خواهان حکم بر محکومیت خوانده 
به  هوندا  موتورسیکلت  مالکیت  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور   به 
حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   208/000 مبلغ  پرداخت  و   1376-12  شماره 
ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  مینماید  اعالم  و  صادر  خواهان 
 قابل واخواهی در همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
اختالف  الف:13024 شعبه 11 حقوقی شورای حل  عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م 

اصفهان
رای اصالحی 

 11 شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:92/5/22-823  شماره  پرونده:1581/92  کالسه 
امام  اصفهان-میدان  نشانی:  مقضی  حسین  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
علی)ع(-بازار مسجد جامع-جنب مسجد-شیرینی پزی صفا-پ16 خوانده: اصغر بهره 
به  عنایت  با  گردشکار:  اصالحی  دادنامه  صدور  خواسته:  نشانی:مجهول المکان  دار 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
مینماید.  اصالحی  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با 
به  دادنامه اصالحی  بر صدور  مبنی  رای اصالحی: در خصوص درخواست خواهان 
در  که  فیه  متنازع  موتورسیکلت  خودرو  شماره  نگارش  در  اشتباه  و  قلم  سهو  دلیل 
دادخواست تقدیمی خواهان شماره انتظامی آن اشتباهًا 1376 کرمان12 نگارش شده در 

دادنامه شماره 2017-92/12/27 صادره از این شورا به استناد ماده 309 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی شورا رای اصداری بدین نحو که 
شماره موتورسیکلت مذکور 1367کرمان12 بوده و اشتباهًا 1376 نگارش گردیده است 
لذا شماره موتورسیکلت از 1376کرمان12 به 1367کرمان12 اصالح میگردد و اعالم 
مینماید دفتر رای تصحیحی به طرفین ابالغ گردد و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون 
رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.م الف:13024 شعبه یازدهم حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/4/30-700 دادنامه:  شماره  پرونده:1996/92ش33  کالسه   702
شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای محسن ربیع نشانی: اصفهان-خ 
آقای  خوانده:  دوم-واحد116  باران-طبقه  گلزار-مجتمع  غربی-چهارراه  بهشت  هشت 
مصطفی کریمی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 26/000/000 ریال بابت 
قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  کارشناسی  هزینه  و  تصادف  از  ناشی  خسارات 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای مینماید.رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محسن 
ربیع فرزند علی به طرفیت آقای مصطفی کریمی به خواسته مطالبه مبلغ 26/000/000 
ریال بابت خسارات ناشی از تصادف و هزینه کارشناسی به انضمام مطلق خسارات 
افسر  نظریه  برابر  خوانده  و  خواهان  اتومبیل  بین  تصادف  در  اینکه  به  نظر  قانونی 
کاردان فنی شخص خوانده مقصر تشخیص داده شده است و برابر نظریه کارشناسی 
رسمی دادگستری خسارات وارده به اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 
26/000/000 ریال تعیین گردیده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه 
کوپن بیمه شخص خوانده را به بیمه توسعه ارائه نمودم ولیکن اعالم نمودند در حال 
هیچگونه  لیکن  باشند  نمی  خسارات  پرداخت  به  قادر  بودجه  کسری  علت  به  حاضر 
وجهی تاکنون از بیمه مربوطه دریافت ننمودم و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
مدارک  ماندن  و مصون  به شعبه  ای  دفاعیه  الیحه  ارائه  عدم  و  قانونی  ابالغ  علیرغم 
به  مستنداً  پرونده  محتویات  به جمیع  عنایت  با  لذا شورا  اعتراض  از  ابرازی خواهان 
مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال )25/000/000 ریال( بابت 
خسارت وارده ناشی از تصادف و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و ده هزار 
ریال بابت هزینه نشر آگهی و یک میلیون و پانصد هزار ریال )1/500/000ریال( بابت 
هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید و در خصوص الباقی خواسته 
به مبلغ یک میلیون ریال مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطالن 
دعوی خواهان صادر میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.م الف:13042 شعبه سی و سوم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/5/26-236  شماره  ح/35  پرونده:93-56ش  کالسه   703
نشانی:  طباطبایی  ناصر  سید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   35 شعبه 
روزبهانی  معصومه  وکیل:  ایوبی  شهید  12بهمن-کوچه  مسجدعلی-خ  خوراسگان-خ 
وکال-طبقه  شرقی-ساختمان  آباد  سعادت  کاخ  شمالی-جنب  صدوق  شیخ  خ  نشانی: 
چهارم-واحد11 خوانده: بابک ترابی نشانی: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی سید ناصر طباطبایی با وکالت خانم معصومه 
روزبهانی به طرفیت بابک ترابی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک 
شماره 422814 مورخ 90/7/10 عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
ابالغ نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر  به  با توجه  اینکه خوانده  خواسته دارد و 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد 
بر  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  و  تجارت  قانون  310و313  مواد 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و 
هشتاد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام میباشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه میباشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی شهر اصفهان میباشد. م الف:13043 شعبه 35 حقوقی مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/4/29-637 دادنامه:  شماره  93-2130ش6  پرونده:  کالسه   704
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
مهر  بانک  فرشچیان-سرپرستی  تاالر  توحید-جنب  اصفهان-خیابان  نشانی  به  نوری 
توحید- چهارراه   – اصفهان  نشانی  به  وند  نورالدین  کریمی  معصومه  وکیل:  اقتصاد 
طبقه دوم بانک ملت-ساختمان بهسامان-واحد7-موسسه حقوقی خواندگان: 1- سعید 
پالک32،   – کوی ولیعصر   – به نشانی اصفهان-خیابان فروغی  دادوند فرزند محمود 
2- سعید طاهریان فرزند مجتبی به نشانی اصفهان-پل چمران-کوچه آرام-پالک446، 
به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  به  فرزند صفر  اکبری  مهدی   -3
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد به مدیریت حمید نوری با وکالت معصومه کریمی به طرفیت آقایان 1- سعید 
دادوند 2- سعید طاهریان 3- مهدی اکبری به خواسته مطالبه مبلغ 29/000/000 ریال 
انضمام مطلق  به  بانک مسکن  به عهده  به شماره 534299 مورخ 92/2/16  وجه چک 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان  خسارت قانونی 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 
حضوری و قانونی در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
اند لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر میرسد که مستندا به مواد 313-249-

314 قانون تجارت و 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 29/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 120/000 
تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  دادرسی و حق  بابت هزینه  ریال 
در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )92/2/16( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان میباشد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و 
 ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.

م الف:13271 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

705 کالسه پرونده: 93-134ش6 شماره دادنامه: 662-93/4/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
وکیل:  اقتصاد  مهر  بانک  فرشچیان-سرپرستی  تاالر  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی: 
معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان-چهارراه توحید-طبقه دوم بانک ملت-

ساختمان بهسامان-واحد7-موسسه حقوقی خواندگان: 1- قدرت ا... عابدی 2- محمود 
عسگری هر دو به نشانی مجهول المکان 3- حسینعلی اسالمی نشانی: اصفهان-خ امام 
خمینی-خیابان امیرکبیر-جنب بانک ملت-گاراژ خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات 
آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضاء  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
مهر  بانک  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت 
اقتصاد به مدیریت حمید نوری با وکالت معصومه کریمی به طرفیت آقایان 1- قدرت ا... 
عابدی 2- محمود عسگری 3- حسینعلی اسالمی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال از وجه دو چک به شماره های 733291-92/6/10 به مبلغ 70/000/000 ریال و 
1347/009507/14-92/6/10 هر کدام به مبلغ 70/000/000 ریال معادل هفت میلیون 
تومان به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده 
توسط  پرداخت  عدم  های  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و 
مطالبه  در  استحقاق خواهان  و  ذمه خواندگان  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک 
و  اند  نیافته  جلسه حضور  در  قانونی  ابالغ  علیرغم  خواندگان  اینکه  و  دارد  آن  وجه 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
نظر  به  ثابت  لذا دعوی خواهان علیه خواندگان  ننموده  ارایه  ابراز و  از خود  خواهان 
میرسد که مستندا به مواد 249-313-314 قانون تجارت و 198-515-519-522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 
وکیل  حقالوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   194/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
موصوف  چکهای  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره  تا   )92/6/10(
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
 از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:13272 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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س��ه مهره اضاف��ی در گردن پس��ر چین��ی نه تنه��ا به او 
لق��ب» بلندتری��ن گ��ردن« را بخش��یده بلک��ه او را در 
 انج��ام کاره��ای روزانه نی��ز با مش��کالت بس��یاری روبرو 

کرده است.
پسر پانزده ساله چینی بانام »فو وانگوی« از اهالی پکن دارای 
سه مهره اضافی در گردن خود است که حرکات مختلف و 
همین طور راه رفتن وی را با مشکالت بسیاری مواجه کرده 
اس��ت. گردن به طورمعمول دارای هفت مهره است اما این 

نوجوان چینی در گردن خود 10 مهره دارد. اکنون پزشکان 
چینی درصدد جراحی گردن این پسر نوجوان برآمده اند تا 
بتوانند او را از مش��کالتی که با آن ها دست به گریبان است، 

نجات دهند.
 پدر »فو« می گوید:بلند بودن گردن پسرم و فشار بیش ازحد 
مهره ها به گردنش باعث ش��ده که درراه رفتن با مشکالت 

بسیاری روبرو باشد.
 زمان��ی ک��ه »ف��و« ش��ش س��ال داشت،پزش��کان 
 Congenital بیم��اری او را اس��کولیوز م��ادرزادی
scoliosis اخت��الل مرب��وط ب��ه س��اختمان طبیع��ی 
یک مه��ره، ع��دم صحیح ش��کل گیری مهره های س��تون 
 فقرات ی��ا اتص��ال چن��د مه��ره ب��ه یکدیگر تش��خیص

 دادند.
 اکنون »فو« منتظر عمل جراحی و درمان پزش��کان است 
تا بتوانند از تعداد مهره های گردن وی کاس��ته و او را از این 
بیماری نجات دهند. پزش��کان چینی به خانواده وی اعالم 
کرده اند که این عمل بس��یار س��نگین، س��خت و دردناک 

خواهد بود که »فو« باید قدرت تحمل خ��ود را برای مداوا 
افزایش دهد.

بیمارستان چائویانگ در پکن مراحل درمان فو را آغاز کرده 
و موسسه خیریه چینی نیز هزینه های عمل را تقبل کرده 
اس��ت. »فو« می گوید: »امیدوارم من ه��م مثل تمام مردم 
گردنی طبیعی و نرمال داشته باشم تا بتوانم به سادگی راه 
بروم و ب��رای انج��ام دادن کارهای روزمره ام نیز با مش��کل 

مواجه نباشم.«

تصاویری از پسر گردن بلند چینی

دانش��جویان بلژیکی ب��رای ارائه پایان نام��ه خود یک 
پهپاد به شکل مگس ساخته اند که ترکیبی از هواپیما 

و هلیکوپتر است.
 دانشجویان دانشگاه لوور در بلژیک نوع جدیدی از یک 
هواپیمای بدون سرنش��ین به ن��ام VertiKUL و به 
شکل مگس ارائه داده اند؛ این هواپیما ترکیبی از مزایای 

یک هواپیما و یک هلیکوپتر است.
 VertiKUL مانند یک هلیکوپتر به صورت عمودی 
باال و پایین م��ی رود و بر روی زمین می نش��یند؛ مانند 
هلیکوپتر چهار ملخ هواپیما دارد و دارای دو بال مانند هواپیماس��ت؛ این پهپاد با داشتن 
GPS می تواند به سرعت به مقصد خود برس��د؛ مانند یک هواپیما در هوا پرواز می کند و 
بااینکه سرعت زیادی دارد اما مصرف انرژی آن کم است؛ این پهپاد به طور خودکار بر روی 

یک پلت فرم که دارای LED است فرود می آید.
 Ver tiKUL با س��رعت 70 کیلومتر در س��اعت حرکت می کند؛ توس��ط یک باتری 
شارژ می ش��ود؛ نمونه اولیه این هواپیمای بدون سرنش��ین به عنوان بخشی از پایان نامه 
 کارشناسی ارش��د طراحی شده اس��ت و در انتظار تصویب قانونی برای استفاده احتمالی

 طراحان است.

محققان دانشگاه بریگهام یانگ امریکا آزمایش هایی را 
با استفاده از» ام آرآی« طراحی کرده اند که به آن ها در 
تش��خیص دادن تخیل محض از پردازش های مرتبط 

مانند »به یادآوردن« کمک می کنند.
»استفانیا اش��بی« و تیم علمی اش از دانشگاه بریگهام 
یانگ امری��کا آزمایش های��ی را با اس��تفاده از ام آرآی 
طراحی کرده اند که به آن ها در تش��خیص دادن تخیل 
محض از پردازش های مرتبط مانن��د »به یادآوردن« 
کم��ک می کنند.محققان از ش��رکت کنندگان حاضر 
خواس��تند 60 عکس ش��خصی را برای بررس��ی بخش »به یادآوردن« مغ��ز ارائه دهند. 
سوژه ها همچنین پرسش��نامه ای را پر کردند تا به کمک آن دانشمندان تعیین کنند چه 
سناریوهایی برای شرکت کنندگان ناآشنا بوده و بنابراین مؤلفه هایی بهتر جهت بررسی 
بخش »تخیل« مغز هستند.محققان س��پس در طول یک جلسه ام آرآی، تصاویر افراد از 
خودشان را باهدف اس��تخراج فعالیت مغزی کاماًل حافظه محور به آن ها نشان دادند؛ در 
این مطالعه نوعی تحلیل آماری الگوهای متمایز خاطره و تخیل را آشکارس��ازی کردند 
و تیم علمی توانست تفاوت های بین به یادآوردن و تخیل را حتی در بخش های کوچک 

هیپوکامپ مشاهده کند.

مشاهده تخیل در مغز توسط دانشمندانپهپادی به شکل مگس

یکی از گیاهان نام آش��نا برای ایرانی ها، اس��پند 
اس��ت. دانه این گیاه در خانه س��وزانده می شود 
و دود غلیظ آن ب��رای ضدعفونی هوا، دورکننده 
حشرات، خوشبوکننده فضا و به باور برخی حتی 
خنثی کردن چش��م زخم و... مورداستفاده قرار 

می گیرد.
 عالوه بر تمام ای��ن موارد، در آس��یا از دانه های 
اس��پند به عنوان ضدانگل، کرم کش و کش��نده 

آمیب استفاده می کنند.
 اسپند در سایر کش��ورها نیز طرفدار دارد؛ مردم 
یونان از اس��پند به عنوان قاع��ده آور، کرم کش، 

مسکن و خواب آور استفاده می کنند.
 درگذش��ته در هند برای س��فلیس و در آفریقا 
نیز برای تب از اسپند استفاده می کردند، گرچه 
مصرف خوراکی این گیاه می تواند مسموم کننده 
باش��د، اما بعضی از افراد محلی در این کشورها 
هنوز از آن ب��رای درمان آس��م، کولی��ک، تب، 
سنگ های صفراوی، سکس��که، زردی، ماالریا، 
دردهای عصب��ی، پارکینس��ون، افتادگی رحم، 
روماتیسم و بیماری های ادراری تناسلی استفاده 

می کنند.
 اس��پند برای اف��راد گرم مزاج مضر اس��ت و اگر 
افرادی که مزاج گرم و خشک دارند، حتی مقادیر 

کمی از آن را بخورند دچار مشکل خواهند شد.
اگر جوش��انده اس��پند را صاف کرده با عس��ل و 
روغن کنجد بنوشید، به شدت حالت تهوع ایجاد 

می کند.
 این گیاه در افراد گرم مزاج باعث سردرد و حالت 

تهوع می شود.
عوارض جانبی  

معم��والً از گی��اه اس��پند بیش��تر به عن��وان 
خوش��بوکننده هوا اس��تفاده می ش��ود و شکل 
خوراکی آن کمتر مورداس��تفاده قرار می گیرد، 
چراکه مصرف ناصحیح آن باعث عوارضی چون 
تشنج، تهوع، سکس��که، ترشح بیش ازحد بزاق و 

تضعیف سیستم اعصاب مرکزی می شود.
 س��می بودن این گیاه به اندازه ای است که حتی 
حیوان��ات هم با مص��رف آن دچار مس��مومیت 
می ش��وند و مواردی از مرگ ومی��ر حیوانات نیز 

گزارش شده است.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
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 مسابقه دوی قورباغه ها

روزی از روزها گروهی از قورباغه های کوچک تصمیم گرفتند 
که باهم مسابقه دو بدهند. هدف مسابقه رسیدن به نوک یک 

برج خیلی بلند بود. 
جمعیت زیادی ب��رای دیدن مس��ابقه و تش��ویق قورباغه ها 
جمع ش��ده بودند و مسابقه شروع شد. کس��ی توی جمعیت 
باور نداش��ت که قورباغه های به این کوچکی بتوانند به نوک 

برج برسند.
از بی��ن جمعی��ت جمله هایی این چنینی ش��نیده می ش��د: 
»اوه، عج��ب کار مش��کلی!!«، »اون ه��ا هیچ وق��ت به نوک 
 برج نمی رس��ند.« یا »هیچ شانس��ی ب��رای موفقیت ش��ان

 نیست.
» برج خیلی بلنده!« قورباغه های کوچک یکی یکی شروع به 
افتادن کردند به جز بعضی که هنوز با حرارت داش��تند باال و 
باالتر می رفتند. جمعیت هنوز ادامه می داد: »خیلی مشکله! 
هیچ کس موفق همیشه!« و تعداد بیشتری از قورباغه ها خسته 

می شدند و از ادامه دادن منصرف.
ولی فقط یکی ب��ه رفتن ادام��ه داد؛ باال، ب��اال و بازهم باالتر. 
این یکی نمی خواست منصرف بشه! باالخره بقیه از باال رفتن 
منصرف شدند به جز اون قورباغه کوچولو که بعد از تالش زیاد 

تنها قورباغه ای بود که به نوک برج رسید!
بقیه قورباغه ها مشتاقانه می خواستند بدانند او چگونه این کار 
رو انجام داده؟ اونا ازش پرس��یدند که چه طور قدرت رسیدن 
به نوک برج و موفق شدن رو پیداکرده؟ مشخص شد که برنده 

مسابقه ناشنوا بوده!
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زاویه کوتاه از ورزش 

۳ اصفهانی مسافر اردن شدند
دهمی��ن اردوی تی��م مل��ی هندبال 
نوجوانان پسر ایران از دیروز یکشنبه 
۹ شهریورماه در محل تاالر فدراسیون 
زیر نظر کادر فنی با حضور 1۸ بازیکن 
آغاز ش��د. در این تمرینات که مرحله 
آخر خود را جهت حضور در ششمین 
دوره رقابت های قهرمان��ی نوجوانان 
پس��ر آس��یا در اردن پش��ت س��ر می گذارد، کادر فن��ی آخرین 
ارزیابی های خود را انجام داده تا روز پنجشنبه 1۳ شهریورماه تیم 
ملی کش��ورمان راهی محل برگزاری مس��ابقات در اردن شود.در 
ششمین دوره رقابت های قهرمانی هندبال نوجوانان پسر آسیا تیم 
ملی کشورمان با تیم های عربستان، بحرین، کویت و قطر هم گروه 
است. سجاد مزدک، وحید مسعودی و محمدجواد فقیهی نیا سه 

اصفهانی حضور یافته در این مسابقات هستند 

 سپاهان تنها در روزهای فیفا 
به تیم امید بازیکن می دهد

رسول خوروش سرپرست تیم فوتبال 
سپاهان ، با تاکید بر این که بر اساس 
اعالم نظر زالتکو کرانچار، سرمربی تیم 
فوتبال س��پاهان ای��ن تی��م تنها در 
روزهای فیف��ا و ب��ر اس��اس قوانین 
فدراسیون فوتبال جهانی به تیم ملی 
امید بازیکن می دهد گفت که باشگاه 
سپاهان سعی خواهد کرد با فدراسیون در این زمینه تعامل الزم را 
داشته باشد.وی با اشاره به این که تیم سپاهان مهدی شریفی و علی 
کریمی را به عن��وان دو بازیکن ملی خود در ترکیب تیم س��پاهان 
دارد، گفت: هیچ تیمی همانن��د ما دو بازیکن اصلی اش در ترکیب 

تیم باشگاهی شان قرار ندارند.
خوروش درباره این که تیم س��پاهان دو بازیکن امید خود را برای 
بازی های آسیایی اینچئون و اردوهای قبل از آن به تیم ملی امید 
خواهد داد یا خیر، بیان کرد: تیم ملی بازیکنان ما را از دهم شهریور 
تا سیزدهم مهر خواس��ته اس��ت اما تا جایی که ما اطالع داریم نه 
بازی های آسیایی اینچئون و اردوهای تدارک دیده شده قبل از آن 

جزء روزهای فیفا نیست.

شکایت  ژنرال از بازیکنان
علی اکبر محمد زاده رئیس کمیته اخالقی فدراس��یون فوتبال  در 
مورد شکایت قلعه نویی از جواد نکونام، مهدی رحمتی، ایمان موسوی 
و حسین کعبی به دلیل اظهارت شان مبنی بر وجود سوء جریان در 
باشگاه استقالل افزود: می خواستیم هفته گذشته رای را صادر کنیم 
ولی به دلیل برگزاری بازی های لیگ، چند بازیکن نتوانستند برای 
ارایه توضیحات حاضر شوند.به گفته وی در چند روز آینده رای کمیته 
اخالقی فدراسیون در مورد مهدی رحمتی، ایمان موسوی و حسین 

کعبی صادر می شود.

انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و تمدید قرارداد 
کارلوس ک��ی روش پرتغالی به یک��ی از بحث های مهم 
روز ورزش ایران تبدیل ش��ده و این عرصه را در آس��تانه 

بازی های آسیایی اینچئون تحت تأثیر قرار داده است.
ریشه این اختالفات به خواسته های کی روش در قرارداد 
پیشنهادی به فدراسیون فوتبال بازمی گردد که دو گروه 

را به عنوان موافقان و منتقدان مقابل هم قرارداده است. 
منتقدان این قرارداد را با توجه به برخی مفاد منتش��ره 
 مانند حق��وق 5 / 2)دو و نیم(میلیون یوروی��ی به وی و

 5/ 1)یک و نیم(میلیون یورو به دستیارانش )درمجموع 
4 میلیون یورو درسال  حدود17 میلیاردتومان(، منزل 
مس��کونی دریکی از نقاط خوب تهران، بلیت های پرواز 
با بیزنس کالس همراه با خان��واده و اقامت در هتل های 
چند ستاره، دو ماه مرخصی، بستن قراردادی چهارساله 
و پرداخت خسارت از سوی ایران در صورت لغو قرارداد، 
صحیح و فنی نمی دانند و معتقدند بای��د در این قرارداد 
تغییراتی ایجاد ش��ود.اما موافقان با اش��اره به صعود تیم 
ای��ران به عنوان تیم اول ب��ه جام جهان��ی 2014 و بازی 
قابل قبول این تیم در این جام مقابل آرژانتین بدون توجه 
به بازی مقابل بوسنی معتقدند که این مرد می تواند ایران 
را درجام ملت های آس��یا در اس��ترالیا و همچنین جام 
جهانی 201۸ ب��ار دیگر صاحب چنی��ن موقعیت هایی 
کند.منتقدان معتقدند که فدراس��یون بای��د قراردادی 
امضا کند که به نفع فوتبال ایران و کش��ور باشد و دادن 
 این همه امتیاز به این مربی و قرار دادن او در جمع گران

 قیمت ترین مربی��ان جهان در حالی که ب��ه نظر برخی 
کارشناس��ان چیز زیادی به فوتبال ایران ارائه نکرده و با 
آوردن بازیکنان ایرانی تبار از کش��ورهای اروپایی، حتی 
انگیزه را در بین بازیکنان داخلی از بین برده، در این شرایط 
سخت اقتصادی درست نیس��ت.محمود گودرزی  وزیر 
ورزش و جوانان نیز در یک موضع گیری به عنوان نفر اول 
ورزش کشور خواستار تدوین قراردادی از سوی فدراسیون 

فوتبال شده بود که منافع فوتبال ایران را در بربگیرد.
وی درعین حال یادآور ش��د که انتخاب مربیان تیم های 
ملی در حیطه فدراسیون های ورزشی است و فدراسیون ها 
باید سعی کنند در انتخاب مربیان تیم های ملی مرتکب 
اشتباه نشوند، زیرا در صورت ارتکاب اشتباه، باید پاسخگو 

باشند.این منافع می تواند کاهش مبلغ قرارداد، کم کردن 
امتیازاتی که به این مربی داده می ش��ود، لزوم استفاده 
از مربیان ایرانی و یا کس��ب امتیاز لغو قرارداد از س��وی 

فدراسیون فوتبال ایران باشد
ح��ال اینک��ه چرا ک��ی روش درس��ه س��ال گذش��ته 
هیچ مربی ایرانی را در کنار خود نگه نداش��ته اس��ت و 
اینکه چرا قب��ول نمی کند یک سرپرس��ت ایرانی باالی 
س��ر تیم باش��د و اینکه اگر پرداخت پولش یک روز هم 
عقب افتاد باید هفت درصد س��ود پرداخت شود، نشان 
می دهد که او کیس��ه بزرگی ب��رای ما دوخته اس��ت و 
 ما هم در قبال این خواس��ته ها بای��د از منافع خودمان

 دفاع کنیم.
معتقدیم که فدراس��یون فوتبال بای��د از منافع ملی 
دفاع کند و خواس��ته های خ��ود را در ثب��ت قرارداد 
براین مربی تحمی��ل کند.کی روش نباید احس��اس 

کند که فدراس��یون فوتبال ایران در خدمت او اس��ت 
، او باید در خدمت فوتب��ال ایران باش��د.البته همه این 
حرف ها و درگیری های رسانه ایی به این دلیل است که 
هنوز به صورت ش��فاف قرارداد کی روش منتشرنش��ده 

و تمام ای��ن صحب��ت ه��ااز روی گمانه زنی ها 
است و فدراس��یون فوتبال می تواند 

با انتش��ار قرارداد پیش��نهادی 
کی روش دس��ت منتقدان و 
موافقان را ب��رای نقد آن باز 
کند.کاری که فدراس��یون 
فوتبال در موضوع قرارداد 
وینگادا مربی تی��م امید 
کرد. این بار نیز با انتشار 
 ق��رارداد پیش��نهادی 
ک��ی روش نش��ان دهد 
جن��گ قدرت��ی وجود 
ن��دارد و فدراس��یون و 
وزارت ورزش در ی��ک 
جبهه قرار داشته و تالش 

می کنند و آن هم موفقیت 
تیم ملی با جذب بهترین مربی 

با بهترین شرایط.

شیرین تر از سوهان اولین 
پیروزی سرخپوشان در قم

تی��م پرس��پولیس ب��رای اولین ب��ار در ش��هر قم 
به پی��روزی رس��ید.در آخرین بازی هفته شش��م 
لیگ برتر تی��م پرس��پولیس در ورزش��گاه یادگار 
 امام ق��م موفق به شکس��ت صبا و کس��ب ۳ امتیاز

 شد.
 این برای اولی��ن بار بود که سرخپوش��ان پایتخت 
در قم به پیروزی دس��ت یافتند و صب��ا را در خانه 
 شکس��ت دادند. پرس��پولیس پیش از ای��ن بازی،

 6 بار در قم به مصاف صبا رفته بود که 2 شکست و 
4 تساوی بدست آورده بود و در هفتمین حضورش 
 در ق��م باالخ��ره موفق به کس��ب اولی��ن پیروزی 

خود شد.  

 پیروزی پر گل تنها تیم 
لیگ برتری مشهد مقابل 

راه آهن
در ادامه مس��ابقات هفته شش��م لیگ برتر فوتبال 
ایران، پدیده مشهد میزبان راه آهن تهران بود. این 
تیم توانس��ت حریف خود را با نتیجه س��ه بر صفر 

شکست دهد. 
گل ه��ای پدیده را در این مس��ابقه اکب��ر صادقی، 
رضا عنایتی و ایگور پراهیچ به ثمر رساندند.پدیده 
با این برد 12 امتیازی ش��د و به رده س��وم جدول 
 رس��ید. راه آهن هم با 7 امتی��از در رده نهم جدول

 است.
اما ش��یث رضایی مدافع جنجالی فوتب��ال ایران و 
هم اکنون تیم راه آهن که ه��ر از چندگاهی، اخبار 
عجیبی از او به گوش می رس��د در دیدار این هفته 
تیمش مقابل پدیده، روی هر دو گل خورده راه آهن 

مقصر درجه یک بود.
 در این دیدار، پدیده موفق شد با حساب ۳ بر صفر 
از سد راه آهن بگذرد که روی دو گل این تیم، شیث 

تاثیر مستقیم داشت.

کیسه دوزی  کی روش برای قبول سرمربی گری
انتشار قرارداد پیشنهادی ابهامات را پایان می دهد

سنگ نورد اصفهانی درخشید
در ادامه مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور و انتخابی 
تیم ملی جام خلیج فارس در رده سنی نوجوانان و جوانان 
)دختران( افسانه میراحمدی سوم شد.وی در رشته سر 
طناب در این رقابت ها حضور پیداک��رده بود و به دلیل 

ارتکاب یک خطای ناخواسته مقام اول را از دست داد.

هافبک بارسلونا به وستهام پیوست
باشگاه وستهام توانست در روز  پایانی نقل و انتقاالت تابستانی 
آلکس سانگ کامرونی را از بارس��لونا به خدمت بگیرد . این 
بازیکن کامرونی در جام جهانی برزیل نیز برای کشورش به 
میدان رفت. سانگ انگیزه اش را از ترک بارسلونا و پیوستن به 

وستهام حضور در لیگ برتر انگلیس عنوان کرد.

کاپلو بدون دستمزد

سرمربی تیم ملی روسیه مدت سه ماه است که هیچ پولی نگرفته است.
کاپلو سرمربی سابق تیم ملی انگلیس در ژانویه 2014 قرارداد خود را با تیم 
ملی روسیه تا جام جهانی بعدی تمدید کرد. براساس گزارش رسانه های 

روسیه دستمزد این مربی ایتالیایی سالیانه ۹ میلیون یورو است.

وزیر ورزش 
یادآور شد 
که انتخاب 

مربیان تیم های 
ملی در حیطه 

فدراسیون های 
ورزشی است و 

فدراسیون ها باید 
سعی کنند در 

انتخاب مربیان 
تیم های ملی 

مرتکب اشتباه 
نشوند
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