
 ایران در آستانه تبدیل به بهشت سرمایه گذاران
بازرگانان آلمان، فرانسه و هلند وآرد گود سرمایه گذاری شدند

   فرماندار اصفهان عنوان کرد 

3

6

 کارلوس کی روش قبل از سفر تیم ملی به پرتغال برای برگزاری 
اردوی تدارکاتی ، در مورد دلیل دعوت نشدن بازیکنانی چون 
عقیلی و رحمتی اظهار داشت: اگر بخواهیم درباره نام بازیکنان 
شروع به صحبت کنیم و از الف تا حرف آخر الفبا بخواهیم حرف 

بزنیم باید به اندازه تمام حروف الفبا صحبت کنیم.

مبنای انتخابم عملکرد بازیکنان 
است، نه نام باشگاه ها

اخطار برای مشترکان پر مصرف آب 
در بهارستان 4

امکان پرداخت تمام قبوض 
با سامانه تلفنی ۲۰۰۰ 4 3

ارتباط مستقیم هئیت  رئیسه فرماندهی 
انتظامی استان با مردم

 ۱۴۲۰ واحد تولید طال در 
استان شناسنامه دار شدند

 تولید روزانه ۱۰۵ ذوب در
 ناحیه فوالدسازی فوالد مبارکه

صنایع دستی چهارمحال و 
بختیاری توسعه پیدا می کند 

مصباحي مقدم: رشد اقتصادي 
کشور به افسانه شبیه  تر است

اعزام بیماران نقص ایمنی از 
اصفهان به ۵ کشور اروپایی

4

4

2

4

3

 در سراسر کشور نماز 
باران خوانده شود 

امام جمعه موقت ته��ران تأکید کرد: متأس��فانه 
حج و بیت اهلل الحرام اسیر دس��ت وهابیون است و 

نمی گذارند به خوبی استفاده شود. 
آیت اهلل موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران 
در خطبه های نماز عید سعید قربان که در دانشگاه 
تهران برگزار شد، با اش��اره به ظرفیت عظیم حج 

برای امت اسالم، »حج« و »بیت اهلل الحرام« ...

2

قبح مصرف قلیان شکسته 
شده است 

جشنواره فیلم کودک و نوجوان مردم  را با هنر هفتم آشتی می دهد
ش��هردار اصفهان با اعالم خبر اختصاص 100 میلیارد تومان برای س��اخت فیلم 
کوتاه توسط فیلمس��ازان اصفهانی گفت: الزم اس��ت اعتماد متقابل بین سینما و 
مردم از طریق جش��نواره هایی همچون جش��نواره فیلم کودک و نوجوان تقویت 
ش��ود تا آش��تی مردم با هنر هفتم را ش��اهد باشیم.س��یدمرتضی س��قائیان نژاد 
جمعه ش��ب در مراس��م افتتاحیه بیست و هش��تمین جش��نواره فیلم کودکان و 

 نوجوانان اظهار داش��ت: 35 س��ال از انقالب اس��المی ما می  گذرد و در طول این
 سال ها دقت در شیوه های سبک زندگی و استفاده صحیح از ظرفیت  های بی نظیر 
کشورمان در زمینه های مختلف باعث شده که کش��ور ما به مرحله تمدن سازی 
برسد.وی با بیان اینکه ادامه این تمدن سازی به دست آینده سازان محقق می شود، 

افزود: باید با زمینه سازی در راستای پیشرفت ....

س :ایمنا [
]عک

مراسم قالیشویان، عینیت تمام نمای میراث فرهنگی 
ناملموس است

 فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه شیوع 
مصرف قلی��ان در بین جوان��ان و از بین 
رفتن ُقب��ح آن در جامعه نگ��ران کننده 
اس��ت، از دس��تگاه هاي متولي خصوصا 

آموزش و پرورش خواس��ت با ارائه برنامه 
هاي آموزشي مناس��ب و فراگیر، جوانان 
و نوجوانان جامع��ه را از خطرات مصرف 

قلیان که باعث روي آوري آن ها به ...

3

3

3

اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: مراس��م 
قالیش��ویان، عینیت و آئین��ه تمام نمای 
میراث فرهنگ��ی ناملموس ب��وده و این 
آئین باید به تمام دنیا شناس��انده ش��ود.

رس��ول زرگرپ��ور در نشس��ت تبیی��ن 
گردش��گری آئی��ن مذهب��ی منطق��ه 
فرهنگی، گردشگری کاشان اظهار کرد: 
کاشان شهر دیانت و فقاهت، علم و عمل 
و زیبایی و هنر اس��ت.وی افزود: کاش��ان یک ش��هر، موزه بزرگ تاریخی در اصفهان و دارای 
حرف های بسیار برای گفتن است.استاندار اصفهان سخت کوش��ی و قناعت را از ویژگی های 

بارز مردم این منطقه عنوان کرد و بیان کرد...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

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

12 12 12
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

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

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

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

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

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

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

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

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

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

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

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

07 02 08 29 56
ماه روز ساعت

 روز شمارآیین افتتاحیه اجالس 
بین المللی میراث فرهنگی ناملموس

ثانیه دقیقه
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اخبار کوتاهيادداشت

امام جمعه اصفهان:احیای رسوم 
گذشته، برگشت به عقب نیست

آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد در دیدار با دبیر اجالس 
و جش��نواره بین المللی می��راث فرهنگی ناملم��وس اظهار 
کرد: برگزاری اجالس و جش��نواره در اصفهان برنامه بس��یار 
ارزش��مندی اس��ت. وی با بیان اینکه فرهنگ ایرانی به  طور 
عمده ریشه در مباحث مذهبی و اسالمی دارد، افزود: منظور 
از احیا و بازنگری در سنت ها و آداب و رسوم قدیم برگشت به 
عقب نبوده، بلکه منظور این اس��ت که فرهنگ قدیم و سبک 
زندگی گذش��تگان و فرهنگ امروزی تلفیق شود و نمونه ای 
مناسب برای بهره گیری در س��بک زندگی کنونی تهیه شود. 
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان بیان ک��رد: ویژگی ها و 
اخالقیات گذش��تگان ما به  طور عمده منشأ اسالمی داشته و 
نباید به دست فراموشی سپرده ش��ود و برگزاری این رخداد 
فرهنگی فرصت مناس��بی برای ماندگاری ای��ن ویژگی های 

ارزشمند است.

 کنگره بزرگداشت سرداران
 و ۳۷۲ شهید گلپايگان 

امام جمعه گلپایگان گفت:روز پنجس��نبه ۱۷ مهرماه کنگره 
بزرگداشت سرداران و ۳۷۲ شهید شهرستان پس از ۱۱ سال، 
با حضور مسئوالن کش��وری در آستان مبارک امامزاده هفده 
تن برگزار می ش��ود .  حجت االسالم و المس��لمین محمدرضا 
اسماعیلی در خطبه های نماز عید قربان که در مصلی برگزار 
ش��د، اظهار کرد: هر کاری که در راس��تای بندگی خداوند و 
رضای او انج��ام گیرد، ماندگار می ش��ود مانن��د کار حضرت 
ابراهیم)ع( که سراسر بندگی خداوند بود.امام جمعه گلپایگان 
گفت: سنت قربانی کردن نیز سنت حسنه ای است و افراد باید 
بر اساس این س��نت نیکو قربانی ها را به افراد محروم برسانند 
و اگر فردی را سراغ ندارند به کمیته امداد تحویل دهند تا به 

دست مستحق برساند.

بازديد اعضای کمیسیون اصل 90 
مجلس  از تأسیسات هسته ای نطنز

محمدعلی پورمختار عضو کمیس��یون اص��ل 90 مجلس، از 
بازدید اعضای این کمیس��یون از تأسیس��ات هسته ای نطنز 
خبر داد و گفت: این بازدید در هفته آینده برای رس��یدگی و 
بررسی وضعیت این تأسیسات و برخی پرونده ها و موضوعات 

انجام می شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اس��المی همچنین با اشاره 
به آخری��ن پرونده های زمی��ن خواری در کمیس��یون اصل 
90 قانون اساس��ی مجل��س، ادام��ه داد: این کمیس��یون به 
صورت جدی پیگیر رس��یدگی به این پرونده ها اس��ت و در 
آینده ای نزدیک هم برای بررس��ی بیشتر به چند استان سفر 
 خواهیم ک��رد تا از نزدیک ش��اهد روند رس��یدگی پرونده ها

 باشیم.
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معاون پارلمانی رئیس جمهور از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس در روز سه شنبه هفته ۲
جاری خبر داد. حجت االسالم مجید انصاری ، اظهار داشت: نشست مشترک دولت و مجلس به 

میزبانی مجلس در ساختمان بهارستان برگزار می شود.
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امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: متأسفانه حج و 
بیت اهلل الحرام اسیر دست وهابیون است و نمی گذارند 

به خوبی استفاده شود. 
آیت اهلل موح��دی کرمانی امام جمع��ه موقت تهران 
در خطبه های نماز عید سعید قربان که در دانشگاه 
تهران برگزار ش��د، با اش��اره به ظرفیت عظیم حج 
برای امت اس��الم، »حج« و »بیت اهلل الحرام« را اسیر 
دست وهابیون دانس��ت و تأکید کرد: متأسفانه این 
حج و بیت اهلل الحرام اس��یر دس��ت وهابیون است و 
نمی گذارند به خوبی اس��تفاده شود در حالی که اگر 
 حج به خوبی انج��ام گیرد، امت اس��المی، امت واال

 می شود.
وی کف��ر ورزی��دن ام��ت اس��المی به طاغ��وت را 
موجب عزیز ش��دن امت اس��الم عنوان کرد و افزود: 
اگر امت اس��المی قدر ح��ج را بدان��د و آن طور که 
باید و شاید از حج اس��تفاده کند و مس��لمان بیدار 
ش��وند و راه های مقابله با دش��من و مکاید دش��من 
 را بشناس��ند، این امت دیگر طعم ذل��ت را نخواهد 

چشید.
امام جمعه موقت تهران تأکید ک��رد: اگر کعبه قائم 
باش��د، دین هم قائم اس��ت و به برکت کعبه، مردم 
قائم می شوند و روی پای خود می ایستند و مستقل 
می شوند و خود تصمیم می گیرند و با عزت می شوند و 

همه اینها به برکت آن تجمع عظیم است که اطراف 
کعبه شکل می گیرد.

معضل بی آبی و کم بارانی در سراس��ر کشور موضوع 
دیگری بود که آیت اهلل موحدی کرمانی به آن اشاره و 
بر لزوم پرهیز از اسراف تأکید کرد و توصیه های دین 

اسالم درباره نماز باران را یادآور شد.
»گاهی یک جم��ع عظیم نم��از می خوانند ولی من 
پیشنهاد می دهم در تمام مس��اجد تهران و مناطق 
ایران که گرفتار کم آبی هستند، نماز باران بخوانند.«

وی با یادآوری نماز باران حضرت موس��ی )ع( گفت: 
حضرت موسی )ع( نماز باران خواند اما باران نیامد و 
خطاب آمد در بین شما یک سخن چین بود و بواسطه 
او رحمت نازل نشد و دیگران از آتش او سوختند لذا 
موسی عرض کرد خدایا به من بگو این فرد چه کسی 
است تا او را بیرون کنم اما خطاب آمد من آبروی او را 
نمی برم لذا حضرت موسی )ع( خطاب به جمع فرمود 
یک نمام در بین ماست که مش��کل قضیه است لذا 
بیرون برود اما نمام شروع کرد به گریه کردن و گفت 
خدایا اگر من بروم، رسوا می شوم لذا توبه کرد و باران 
نازل شد؛ بدون اینکه کسی برود. موسی عرض کرد 
چه ش��د، خطاب آمد آن نمام تائب شد. لذا هر کس 
گناهی دارد، توبه کند و سپس در نماز باران شرکت 

کند. امید است ان شاءاهلل رحمت بر ما نازل شود.

آیت اهلل موحدی کرمانی، »تقوا« را بهترین توشه برای 
انس��ان در زندگی دنیوی و آخرت ذک��ر کرد و ادامه 
داد: تقوا نمی گذارد انسان در ظلمت باقی بماند و به 
بن بست برسد بلکه انسان را به نور وارد و و راه را برای 

رسیدن انسان به کمال و سعادت فراهم می کند.
وی عید س��عید قربان را »عید بهره گیری از برکات 
ایام متبرک« دانس��ت و با تبریک این عید سعید، به 
برکات فراوان دهه اول ماه ذی الحجه بویژه روز عرفه 
و عید قربان اش��اره کرد و گفت: در نماز عید سعید 
قربان، خدا را به حرمت امروز قس��م دادیم و این در 
حالی اس��ت که معموال در دعاها خ��دا را به حرمت 
پیامبر )ص( و اهل بیت)ع( قسم می دهیم اما امروز 
گفتیم »اس��ئلک بحق هذا الیوم«، یعن��ی خدایا به 
 حق امروز، آنچه درخواست می کنم را به من عنایت

 بفرما.
امام جمعه موقت تهران با اش��اره به حدیث “َمن لَم 
یُغَفر لَُه فی ش��هِر رمضاَن لَم یُغَفر لَُه إل��ی ِمثلِِه ِمن 
قابٍِل االاّ أن یَش��َهَد َعَرَفَة” درب��اره عظمت روز عرفه، 
خاطرنش��ان ک��رد: چه بس��ا انس��ان هایی، رحمت 
الهی در ماه رمضان ش��امل حالش��ان نشده اما غصه 
نخورند چراکه قدرت عرفه برای ری��زش گناهان از 
رمضان بیشتر اس��ت البته اگر در عرفه شاهد باشند 
و غائب نباش��ند چراک��ه خیلی ها در این س��اعات و 
روزهای متبرک، غائب هس��تند درواقع در روز عرفه 
 بوده و نفس کش��یده اما غائب ب��وده و عرفه را درک

 نکرده است.
آیت اهلل موحدی کرمانی روز عرفه و روز عید قربان را 
روزهای بسیار ارزنده ای خواند و با بیان اینکه »دعاها 
به ما جرأت می دهن��د که درخواس��ت های بلندی 
بکنیم«، افزود: انسان هایی که در دهه اول ذی الحجه 
که مکمل مناج��ات یک ماهه حضرت موس��ی )ع( 
بوده است، این توفیق را داش��تند که با خدا راز و نیاز 
کردند و دل را شستش��و دادند، می توانند به مقامات 

بلند برسند.
»انسان به برکت این برنامه می تواند اشرف مخلوقات 
شود. کس��ی نگوید انسان اش��رف مخلوقات است. 
گاهی می شود این انسان خسیس ترین و پست ترین 
موجودات باشد اما می تواند اش��رف مخلوقات شود 
و مقامش ار فرش��تگان هم باالتر رود و فرش��تگان 

خادمش شوند.«

آيت اهلل موحدی :حج و بیت اهلل الحرام اسیر دست وهابیون است

در سراسر کشور نماز باران خوانده شود 

برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس 

نیروی انتظامی در اجرای قانونمند

 طرح امنیت اجتماعی سربلند 
خواهد شد

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای عزت، اقتدار و کارآمدی 
امروز نیروی انتظامی را مرهون حرکت مؤمنانه و خادمانه، هوشمندی و 
روزآمدسازی س��امانه های برنامه ریزی راهبردی و عمل توأم با قاطعیت 

آن دانست. 
به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رس��انی س��تاد کل نیروهای مس��لح در 
بخشی از این بیانیه آمده اس��ت: نیروی انتظامی با گذر از مقاطع پرفراز 
و نشیب شکل گیری، انسجام، اس��تحکام و تبدیل شدن به یک سازمان 
کارآمد و موثر برای نظام و جامعه اسالمی، امروز با برخورداری از اشراف 
و تس��لط متناس��ب بر ضرورت ها و مولفه های ماموریتی خود در شرایط 
قابل اعتمادی به س��ربرده و به رغ��م پیچیدگی های ف��راوان در عرصه 
وظایف و انتظارات توانسته است به مثابه یک نهاد موفگ به ایفای نقش 
بپردازد. در این بیانیه با اش��اره ب��ه حرکت مومنانه و مس��ئوالنه نیروی 
انتظامی در اجرای ماموریت ها و برنامه ه��ای ابالغی و رویکرد علمی آن 
در ارتقاء قابلیت ها و توانمندی های سازمانی خود خاطرنشان شده است: 
برنامه ریزی و بهره مندی متناسب از توان و ظرفیت های موجود کشور در 
راستای برقراری و ارتقای نظم و امنیت عمومی در سطح کشور از طریق 
اجرای طرح های گس��ترده و مناس��ب از جمله طرح امنیت اجتماعی از 
نقاط برجسته در کارنامه نیروی انتظامی در س��ال های اخیر است. این 
بیانیه در ادامه ب��ا تاکید بر جایگاه حس��اس نی��روی انتظامی در عرصه 
مقابله با جنگ نرم دش��منان علیه انقالب اس��المی و ملت بزرگ ایران 
تصریح کرده است: در ش��رایطی که پروژه اهریمنی اس��تکبار جهانی از 
طریق ترویج بی بند و باری و هجمه به بنیان های فکری و اخالقی جامعه 
اس��المی با طراحی و هدایت اتاق های فکر نظام س��لطه توسط برخی از 
عناصر و پیاده نظام فرهنگی غرب در داخل کشور دنبال می شود، حضور 
هوش��مندانه و توام با بصیرت و صالبت نیروی انتظامی و بکارگیری عزم 
و مدیریت جهادی برای رویارویی ب��ا آن از جمله در عرصه های پیگیری 
و اج��رای قانونمند طرح های امنی��ت اجتماعی و سالم س��ازی محیط و 
حجاب و عفاف، جهاد مقدسی را رقم زده اس��ت که فرجام آن بی تردید 
با سربلندی این نیرو و سایر دستگاه ها و سازمان های فعال و مسئول در 
حوزه مقابله با جنگ نرم همراه خواهد بود. این بیانیه در پایان با تجلیل 
از ش��هیدان و جانبازان نیروی انتظامی در دوران 8 سال دفاع مقدس و 
سپس در مصاف با اشرار و سوداگران مرگ، حفظ جان، ناموس و آبروی 
مردم و ایجاد محیطی امی��ن و آرام برای زندگی آنه��ا را هدف مقدس و 
آرمان س��ترگ فرزندان ملت ایران در نیروی انتظامی دانس��ته و تاکیده 
کرده است: ارتقای مهارت و استانداردهای حرفه ای پلیس با بهره گیری 
از دانش و فن آوری های پیش��رفته و به روز و بکارگیری نس��لی فهیم، با 
بصیرت و برخوردار از قابلیت انعطاف و تغییر وضعیت عملیاتی متناسب 
با تهدیدات، ش��رایط و مقتضیات ماموریتی و واقعی��ات فراروی، نیروی 
انتظامی را در کنار س��ایر دس��تگاه های امنیتی، اطالعات��ی و نیروهای 
 مس��لح به ی��ک مجموعه ممت��از و اثربخ��ش در جامعه مبدل س��اخته

 است.

 ۳ شرکت مسافربری در استان
 فعالیت می کنند

مدیرکل حمل ونقل وپایانه هاي چهارمحال و بختیاري گفت: 4۳ شرکت 
مسافربری و تعاونی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

فریبرز کرمی با اشاره به اینکه4۳ شرکت مسافربری و تعاونی در استان 
چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، ادامه داد: این تعداد ش��رکت 

و تعاونی به مسافران در نقاط مختلف استان خدمت رسانی می کنند.
 وی ادامه داد:۳۱۱ اتوبوس توس��ط این شرکت ها و تعاونی ها مدیریت 

می شوند که وظیفه مسافربری را بر عهده دارند.
فریبرز کرمی با اش��اره به اینکه در حدود ۷49 مینی بوس در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری وظیفه جابجایی مسافران را بر عهده دارند، یادآور 
ش��د: این تعداد مینی بوس درمسیر های مختلف استان بین شهرها و 
روستاها وظیفه جابجایی مسافران را بر عهده دارند.مدیرکل حمل ونقل 
وپایانه هاي چهارمحال و بختیاري همچنین به فعالیت ۷۷۱ سواری کرایه 
در استان اشاره کرد و یادآور شد: تمام تالش ها در راستای ارائه خدمات 

بهتر در جابجایی مسافران در استان است.
 برگزاری دوره آموزشی برای شرکت های حمل و نقل

وی در ادامه با اش��اره به اینکه در راستای ارائه خدمات با کیفیت و بهتر 
جلسات مختلف با تعاونی ها و مسئوالن شرکت ها برگزار می شود، اذعان 
داشت: تمام تالش ها در این مسیر در راستای رضایت مسافران از ارائه 

خدمات مسافری در استان است.
مدیرکل حمل ونقل وپایانه هاي چهارمحال و بختیاري در ادامه با اشاره 
به اینکه دوره آموزشي برای مدیران و متصدیان شرکت هاي حمل و نقل 
در این استان برگزار شده است، عنوان کرد: به منظور ارتقاء سطح عملکرد 
و استانداردسازي فعالیت شرکت هاي حمل و نقل و افزایش آگاهي هاي 

شغلي و فني این دوره های آموزشی برگزار شده است.
وی بیان کرد: حدود 80 نفر در این دوره های آموزشی شرکت کردند و با 

آخرین مطالب فنی و استاندارد ها آشنا شدند.
فریبرز کرمی عنوان کرد: این دوره های آموزشی در تابستان سالجاری 

برگزار شده است.

 طرح هادی در روستاهای
 بروجن اجرا شد

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی گفت: طرح هادی در سه 
روستای نصیرآباد، سولیجان و آقبالغ شهرستان بروجن بااعتباری معادل 

4 میلیارد و ۲40 میلیون ریال اجرایی شد.
امیرعباس سلطانی ، با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و شروع بارندگی ها 
و آب گرفتگی معابر و کوچه های روس��تایی اظهار کرد: س��طح معابر و 
کوچه های روستایی شهرستان بروجن در فصل زمستان و مدارس بایستی 

به شکل مناسب سامان دهی شود.
وی افزود: مبلغ یک میلیارد و ۳50 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح 
هادی روستایی سولیجان از توابع بخش گندمان و یک میلیارد و ۷40 
میلیون ریال برای اجرای طرح هادی روس��تایی آقبالغ از توابع بخش 
بلداجی اختصاص داده ش��د.نماینده مردم بروجن در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: مبلغ یک میلیارد و ۱50 میلیون ریال نیز برای اجرای 
طرح هادی روستایی نصیرآباد از توابع بخش گندمان، سامان دهی جوی، 

جدول و چشمه های این روستاها نیز در دست اجراست.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان چهارمحال و بختیاری با اش��اره ب��ه اختصاص 
تخصیص تسهیالت بانکی در حوزه صنایع دستی گفت: 
صنایع دستی اس��تان چهارمحال و بختیاری در آینده 

نزدیک توسعه پیدا می کند.
بهمن عسگری با اشاره به اینکه صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری توس��عه پیدا می کند، ادامه داد: تس��هیالت 
بانکی قابل توجهی برای توس��عه حوزه صنایع دستی به 

استان اختصاص یافته است.
وی افزود: ۱0 میلیارد ریال تسهیالت بانکی برای توسعه 
حوزه صنایع دس��تی به اس��تان چهارمحال و بختیاری 

اختصاص یافته است.
بهمن عسگری افزود: این اعتبارات با کارمزد ۱0.5 درصد 

در اختیار استان قرار گرفته است.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون استان 

چهارمحال و بختیاری صنایع دس��تی مختلفی دارد که 
بسیاری از آنها شناخته ش��ده اند و زمینه قابل توجهی 

برای توسعه دارند.
 توسعه صنايع دستی نقش قابل توجهی در ايجاد 

اشتغال دارد
وی اذع��ان داش��ت: توس��عه صنای��ع دس��تی نق��ش 
قاب��ل توجه��ی در ایج��اد اش��تغال دارد و م��ی تواند 
 درص��د قاب��ل توجه��ی از آم��ار بی��کاران را کاه��ش

 دهد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان چهارمحال و بختیاری گفت:  تولید صنایع دستی 
و فروش آن نقش قابل توجهی در بهبود معیشت خانوارها 
داشته باش��د و می تواند در رونق اقتصادی استان موثر 

واقع شود.
عسگری در ادامه با اشاره به هفته گردشگری تاکید کرد: 
واحد های اقامتی استان چهارمحال و بختیاری در این 

هفته به مسافران خدمات را با تخفیف ارائه می دهند.
بهمن عس��گری در ادامه با اش��اره به اینکه مس��افران 
بسیاری در تابس��تان سالجاری به اس��تان سفر کردند، 
گفت: ارائه خدمات به مس��افرات در تابستان سالجاری 
مطلوب بوده است و رضایتمندی خوبی در بین مسافران 

داشته ایم.
قالی دس��تبافت، لباس ه��ای محلی بختی��اری، قفل، 
جاجیم، گلیم، محصوالت سفالی، محصوالت نمدی و... 
مهمترین صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری را 

تشکیل می دهند.

مانور مقابله با بیماری لمپی اسکین در چهارمحال و بختیاری 
با دامپزشکان و کارشناسان بیماری های دامی برگزار شد.

رئی��س دامپزش��کی اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 
گف��ت: ای��ن مان��ور ب��ه منظ��ور آمادگ��ی مجموع��ه 
دامپزش��کی اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری ب��رای 
 مقابل��ه ب��ا بیماری ه��ای دام��ی اجرای��ی و محق��ق

 می شود.
عبد المحمد نجات��ی ادامه داد: بیماری لمپی اس��کین یک 
بیماری ویروسی مش��ترک بین انس��ان و دام است که این 
مانور برای آمادگی بیش��تر در زمان دیده شدن این بیماری 

انجام شد.
وی تاکید کرد: در استان دو کانون تش��کیل شده بود که با 

تدابیر اندیشیده شده به موقع  بیماری کنترل شد.
نجاتی اظهار داش��ت: این بیماری باعث ایج��اد ضرر و زیان 
اقتصادی از طریق کاهش تولید، ضایعات پوس��تی و حتی 

تلفات در جمعیت گاو و گوساله می شود.
رئیس دامپزش��کی اس��تان چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه این مانور با ۱4 مرحله توس��ط کمیته ه��ا برگزار می 
شود، ادامه داد: یماری لمپی اسکین عالوه بر تماس گاوهای 
آلوده با یکدیگ��ر و تماس ب��ا محصوالت خ��ام دامی آلوده 
 از طری��ق گزش حش��رات و انتق��ال مکانیکی نی��ز منتقل

 می شود.

مدير کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان 

مانور مقابله با بیماری لمپی اسکین در  استان  برگزار شد

صنایع دستی چهارمحال و بختیاری توسعه پیدا می کند 

 سد سورک آبان ماه
 آبگیری می شود

مدیرعامل آب منطقه ای اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: سد سورک در چهارمحال و بختیاری آبان ماه آبگیری 

می شود.
حسین صمدی بروجنی در بازدید از سد سورک با اشاره به 
اینکه سد سورک در چهارمحال و بختیاری آبان ماه آبگیری 
می شود، اذعان داشت: سد س��ورک یکی از پروژه هایی که 

در راستای حفظ آب و هدر رفتن از آب احداث شده است.
وی ادامه داد: سد سورک پیشرفت قابل توجهی داشته است 

و در آبان ماه آبگیری می شود.
وی تاکید کرد: با افتتاح این سد مشکل آب بسیاری از مزارع 
کشاوری و باغات منطقه رفع می شود و امیدواریم در توسعه 

کشاورزی منطقه نقش مهمی ایفا کند.
مدیر عامل آب منطقه ای اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
عنوان کرد: سد باباحیدر نیز پیشرفت قابل توجهی داشته 

است و تالش برای پایان این پروژه در حال انجام است.
وی ادامه داد: سد سورک بسیاری از مزارع کشاورزی منطقه 
را مورد آب دهی قرار می دهد و کمبود آب در منطقه را حل 
می کند.حس��ین صمدی بروجنی در ادامه اظهار داش��ت: 
مشکل کمبود آب در استان چهارمحال و بختیاری یکی از 
مشکالت مهم است که در این راستا باید در خصوص مصرف 

آب صرفه جویی شود.
مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: فرهنگ سازی صرفه جویی در آب باید مورد توجه قرار 

گیرد تا مشکلی در حوزه آب در استان نداشته باشیم.

پرداخت 14 میلیارد ريال وام 
خوداشتغالی به جوانان استان 

فرمانده س��پاه حضرت قمر بنی هاش��م)ع( چهارمحال 
و بختیاری گفت: در س��ال جاری ۱4 میلیارد ریال وام 
خوداش��تغالی به جوانان فارغ التحصیل و بسیجیان این 

استان پرداخت شده است.
 رضا محمدس��لیمانی اظهار کرد: این می��زان وام ها در 
حوزه ماهی��ان س��ردآبی، گلخانه، ورمی کمپوس��ت، 

شترمرغ، قارچ و... بوده است.
وی با اش��اره به اینکه وام های خوداشتغالی در راستای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و ایجاد شغل های مولد 
در جامعه صورت گرفته اس��ت اذعان داش��ت: هدف از 
پرداخت وام های خوداش��تغالی هر خان��ه یک کارخانه 
است که بتوان در همه منازل شغل مولد و پایدار، سود 
باال و هزینه کم ایجاد کرد.محمدسلیمانی با بیان اینکه 
ایجاد ش��غل های مولد در جامعه باعث توانمند ش��دن 
م��ردم در جامعه می ش��ود، گفت: ب��ا برنامه ریزی های 
صورت گرفته ش��غل های پایدار در استان چهارمحال و 
بختیاری شناسایی ش��ده و در سال جاری به متقاضیان 

این مشاغل، وام خوداشتغالی پرداخت می شود.



یادداشت
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یادواره شهدای محله مارنان اصفهان برگزار شد

 شامگاه پنجشنبه دهم مهرماه جاری، شش��مین یادواره ۱۲۷ شهید محله مارنان در 
مسجد موسی بن جعفر )ع( خیابان خاقانی اصفهان برگزار شد. بر اساس این گزارش، 
این مراسم با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 

و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.

3

ش��هردار اصفهان با اعالم خبر اختص��اص ۱00 میلیارد 
توم��ان برای س��اخت فیلم کوتاه توس��ط فیلمس��ازان 
اصفهانی گفت: الزم اس��ت اعتماد متقابل بین سینما و 
مردم از طریق جش��نواره هایی همچون جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان تقویت شود تا آشتی مردم با هنر هفتم 

را شاهد باشیم.
سیدمرتضی سقائیان نژاد جمعه شب در مراسم افتتاحیه 
بیست و هشتمین جش��نواره فیلم کودکان و نوجوانان 
اظهار داشت: 35 س��ال از انقالب اسالمی ما می  گذرد و 
در طول این سال ها دقت در ش��یوه های سبک زندگی 
و استفاده صحیح از ظرفیت  های بی نظیر کشورمان در 
زمینه های مختلف باعث ش��ده که کش��ور ما به مرحله 

تمدن سازی برسد.
وی با بی��ان اینک��ه ادامه این تمدن س��ازی به دس��ت 
آینده سازان محقق می شود، افزود: باید با زمینه سازی 
در راستای پیشرفت ساختارهای سینمایی کشور و آشتی 

مردم با هنر هفتم تمدن خود را به جهان تسری دهیم.
می توان اعتماد متقابل بین سینما و مردم را از طریق این 

جشنواره ها تقویت کرد
شهردار اصفهان اضافه کرد: می توان اعتماد متقابل بین 
سینما و مردم را از طریق این جشنواره ها تقویت کرد تا 

این ارتباط همانند رودی جریان پیدا کند.
وی کیفیت جشنواره امسال را بسیار بهتر از سال گذشته 
دانس��ت و تاکید کرد: تمام تالش ما بر این بوده است تا 
زیرساخت های این جشنواره تقویت شود و بر این مبنا با 
راه اندازی بخش فیلم کوتاه در دو سال گذشته، 50 فیلم 
کوتاه نیز در س��ال جاری  توس��ط اصفهانی ها برای این 

بخش آماده شده است.
وی اضافه ک��رد:  ۲5 فیل��م از این تعداد در مس��ابقات 
جشنواره  های مختلف انتخاب شده است که نوید بخش 
پیشرفت بیشتر در این زمینه هنری در سال های آینده و 

ایجاد انگیزه برای دیگر فیلمسازان نیز هست.
سقائیان نژاد با اعالم این تصمیم که این 50 فیلم در سال 
آینده به ۱00 فیلم نامه تبدیل می ش��ود، ابراز داشت: بر 
این اساس امسال 500 میلیون تومان اعتبار برای بخش 
فیلم کوتاه تخصیص داده ش��د که س��ال آینده به  یک 

میلیارد تومان می رسد.
وی با بیان اینکه اصفهان م��ی تواند به عنوان مرکز فیلم 
کودک و نوجوان تبدیل شود، گفت: امسال از سه هنرمند 
اصفهانی سینما و تئاتر ایران یعنی آقایان حسن اکلیلی، 
حریرچیان و میاندار تقدیر می ش��ود چرا که احس��اس 
ما بر این بود که حق این هنرمندان اس��ت که در فضای 

بین المللی تجلیل شوند.

س�الک: تاثیرات جش�نواره کودک به ماندگاری 
حکاکی روی سنگ است

عض��و کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: انتق��ال فرهنگ، انتقال مس��ائل اخالقی، تربیتی 
و اجتماعی، احت��رام به پدر و مادر از جمله حس��ن های 

جشنواره کودک و نوجوان است.
حجت االس��الم احمد س��الک اظهار کرد: هن��ر یکی از 
راه های انتقال فرهنگ به جامعه است و بی شک هنر در 

جشنواره ها نقش اساسی دارد.
وی افزود: ما به دنبال هنر ارزشی هستیم نه اینکه هنر را 
آلوده کنیم برای مثال دفاع مقدس و کودک از آن دست 
موضوعاتی هستند که برپایی جشنواره برای آنها می تواند 
هنر ارزشی را معنا کند و می تواند هنر اسالمی و ارزشی 

را به مردم منتقل کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: تفاوت جشنواره کودک با دیگر جشنواره ها در این 
است که کودک و نوجوان در این س��نین آماده دریافت 
مطالب و ساخت زندگی آینده هستند پس هرگونه اثری 
که جشنواره بر روی آنها بگذارد همچون حکاکی بر روی 

سنگ تا سنین کهنسالی با یک کودک باقی می ماند.
وی اضافه کرد: آنچه ضرورت دارد این اس��ت که ارزش 
نگاه عمیق به ارزش ها در جش��نواره ک��ودک و نوجوان 
اس��ت و آنچه مهم اس��ت این اس��ت که نباید در چنین 
جش��نواره هایی فرهن��گ پوچ گرایی اش��اعه یابد و هر 
حرکتی باید دارای پیام باشد چرا که چنین رویدادهایی 

بهترین موقع برای شکل دادن به کودکان هستند.
س��الک اظهار ک��رد: انتقال فرهن��گ، انتقال مس��ائل 
اخالقی، تربیتی و اجتماع��ی، احترام به پ��در و مادر از 
جمله حسن های جش��نواره کودک و نوجوان است، اما 
آنچه مهم و حساس اس��ت جلوگیری از انحراف چنین 

جشنواره هایی است.
برنامه ریزی مشخص و مناسبی برای آموزش 

کودکان در جامعه وجود ندارد
بازیگر س��ینما و تلویزیون گفت: در جامع��ه امروز برای 

کودکان آموزش مشخص و مناسبی وجود ندارد.
رابعه اسکویی در حاشیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
در اصفهان اظهار کرد: در بسیاری از کشورها برنامه ریزی 
برای کودکان و تربیت آنها بر عهده دولت است و خانواده 

نقش کمتری دارد.
وی افزود: آموزش های غلط تنها چیزی است که کودکان 
امروز ما در خانوده های خود می بینند و این آموزش های 

نادرست آینده آنها را دچار مشکل می کند.
بازیگ��ر س��ینما و تلویزی��ون گف��ت: در جامع��ه م��ا 

محدودیت های��ی وجود دارد ک��ه اجازه س��اخت فیلم 
کودک را نمی دهد.

وی ادامه داد: مش��کالت ما در تربیت و آموزش کودکان 
ریشه ای است، زیرا کودکان اولین آموزش ها را در خانواده 
می بینند و عمدتا این آموزش ها نادرست است زیرا دولت 
برای آموزش کودکان در س��ن ک��م برنامه ریزی ندارد.

اس��کویی گفت: ۱۱ میلیون زوج نابارور در کشور وجود 
دارد و این یک فاجعه ملی اس��ت چراک��ه خانواده ها به 
دلیل عدم برنامه ریزی دولت برای آنها مایل به بچه دار 

شدن نیستند.
وی تصریح کرد: در بس��یاری از کشورها کودکان از سن 

دوسالگی به بعد در چارچوب دولتی آموزش می بینند.
بازیگر س��ینما و تلویزیون تصریح کرد: بیش��تر ساعت 
کودک در مدرسه گذرانده می شود و ساعت کمتری در 
خانواده است به همین جهت سیس��تم آموزشی کشور 

باید برای کودکان برنامه ریزی مشخصی داشته باشد.
ستاره اسکندری: کیفیت فیلم های کودک و 

نوجوان کاهش یافته است
بازیگرس��ینما و تئاتر گفت: در حال حاضر حوزه کودک 
و نوجوان تنها به جش��نواره فیلم کودک مختص ش��ده 
و سبب ش��ده که فعاالن س��ینمای کودک دیگر به فکر 

کارهای جدا از جشنواره نباشند.
ستاره اس��کندری درباره برگزاری جش��نواره فیلم های 
کودک و نوجوان در اصفه��ان اظهار کرد: تنها در یکی از 
دوره های جشنواره فیلم کودک و نوجوان که در اصفهان 
برگزار می ش��ود، حضور داشتم و امس��ال نیز عالقه مند 
هستم که بتوانم در جشنواره حضور پیدا کنم و همچنین 
در یک فیلم سینمایی نیز که در حال آماده سازی برای 
جش��نواره کودک بود کار کردم، ولی متاسفانه این فیلم 

برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان آماده نشده است.
وی افزود: جش��نواره فیلم کودک و نوجوان جش��نواره 
خوبی در حوزه س��ینمای کودک بوده ول��ی در تعجب 
هستم که چرا فعاالن سینمای کودک فقط حوزه کودک 
را محدود به این جشنواره می دانند و نباید به این صورت 
باشد.بازیگر سینما و تلویزیون کش��ور بیان کرد: حوزه 
فیلم کودک در کش��ورمان باید به صورت فعال تر باشد 
و مختص به جشنواره نش��ود تا این حوزه از سینمای ما 
به سطح باالتری رس��د همچنین در گذشته نیز با وجود 
جشنواره فیلم کودک کارهای کودک دیگری نیز انجام 
می شد.وی با اشاره به جش��نواره فیلم کودک و نوجوان 
در دهه های اخیر گفت: من به عن��وان بازیگر نمی توانم 
صحبتی درباره دور های قبلی جشنواره انجام دهم زیرا 
در جریان کامل سیاست گذاری های مسئوالن آن نیستم 

ولی با توجه به دهه های قبلی س��ینمای ایران مثل دهه 
شصت اهمیت سینمای کودک بس��یار بیشتر از اکنون 
در بین فعاالن حوزه هنر احساس می شد و در آن دوران 
سینمای کودک ارزش  دیگری در بین افرادی بود که در 

حوزه کودک فعالیت انجام می دهند.
اس��کندری تصریح کرد: اگر با دقت به دهه ش��صت که 
کارهای بس��یاری در حوزه کودک توس��ط کارگردانان 
بزرگی مثل ابوالفضل جلیلی انجام شده، دقت کنیم، در 
می یابیم که آن کارگردانان در آن زمان توانسته بودند با 
کارهای خود دنیای کودکان را متحول کنند ولی اکنون 
گاهی ما فیلم ها و برنامه های جانبی را در این جشنواره 
مش��اهده می کنیم که با دنیای کودکان بسیار متفاوت 

هستند.
وی درباره کار س��ینمایی اخیر خود که ب��ا موضوعیت 
ک��ودک ب��وده، بیان ک��رد: مدت��ی پی��ش در فیلمی با 
موضوعیت کودک با عنوان س��الم مامان به کارگردانی 
اصغر توس��لی بازی ک��ردم ولی متاس��فانه ای��ن کار به 
جشنواره کودک نرس��ید زیرا در مدتی از زمان این کار 
با سرعت بس��یار کمی آماده می ش��د و تا جایی که من 
در جریان این فیلم هس��تم، هنوز موس��یقی آن آماده 
 نشده بوده و این کار به جشنواره فیلم کودک و نوجوان

 نرسید.
س�ینمای ک�ودک در کش�ور دوران تجربی 

کمرنگی دارد
بازیگر سینما و تلویزیون ایران گفت: کیفیت هر رویدادی 
از فرهنگ و تجربه ما متاثر  می ش��ود و سینمای کودک 
در کش��ور ما دوران تجربی کمرنگی دارد.بهزاد فراهانی 
اظهار کرد: کیفیت هر روی��دادی از فرهنگ و تجربه ما 
متاثر  می ش��ود و س��ینمای کودک در کش��ور ما دوران 
تجربی کمرنگی دارد.وی با بیان اینکه برای نخس��تین 
بار است که در این جشنواره حضور دارد، افزود: کیفیت 
این جش��نواره مانند همه جش��نواره های دیگر کش��ور 
 بوده اما با جش��نوا ره های خ��ارج از کش��ور قابل قیاس

 نیست.
بازیگر س��ینما و تلویزیون ایران با بیان اینکه س��ینمای 
ایران برای مخاطب بزرگس��ال به س��مت بیراهه پیش 
می رود، گفت: امیدواریم س��ینمای کودک که تا کنون 
متعهدانه عمل کرده به این روند ادامه دهد و به س��مت 

وسوی سینمای بزرگسال نرود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه دوران ج��ادو و جمب��ل و 
س��اختن داس��تان هایی ب��ا این مضم��ون دیگ��ر تمام 
ش��ده، تصریح کرد: باید توجه داش��ت ک��ه در صورت 
 ایج��اد فاصله بی��ن عی��ن و ذه��ن، انحراف ب��ه وجود

 می آید.
فراهانی درباره تالش های دولت برای بهبود اوضاع سینما 
با بیان اینکه برای قضاوت درب��اره عملکرد دولت هنوز 
کمی زود است، خاطرنشان کرد: جنگیدن با هنرمندان 
بسیار سخت است زیرا هنرمندان نوکر مردم هستند و از 

پشتوانه آنان برخوردارند.

سقائیان نژاد خبر داد: اختصاص 100 میلیارد تومان برای ساخت فیلم کوتاه توسط اصفهانی ها

جشنواره فیلم کودک و نوجوان مردم را با هنر هفتم آشتی می دهد 

یادداشت

برگزاری دوره تربیت مربی امر به 
معروف و نهی از منکر در اصفهان

     معاون فرهنگی س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
استان اصفهان گفت: دوره تکمیلي تربیت مربی امر به معروف 
و نهی از منکر با حضور ۱60 نفر از خواهران طلبه در اصفهان 

برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین میثم ریاحی با اشاره به اینکه در 
س��ال 9۲، دوره مقدماتی تربیت مربی امر به معروف و نهی از 
منکر با حضور ۲۲0 نفر از خواهران طلبه، دانش��جو، طلبه و 
کارمند تمامی شهرستان های استان اصفهان برگزار شد، ابراز 
داشت: پس از شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه، ۱60 نفر از 

خواهران طلبه به دوره تکمیلی راه یافتند.
وی افزود: دوره تکمیلي تربیت مرب��ی امر به معروف و نهی از 
منکر به مدت دو روز و با تدریس اس��اتید حوزه و دانشگاه در 
آستان مقدس امامزاده سیدمحمد )ع( خیابان وحید برگزار 

شد.

 قبح مصرف قلیان در بین جوانان 
شکسته شده است 

     فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه شیوع مصرف قلیان در بین 
جوانان و از بین رفتن ُقبح آن در جامعه نگران کننده اس��ت، 
از دس��تگاه هاي متولي خصوصا آموزش و پرورش خواست با 
ارائه برنامه هاي آموزشي مناسب و فراگیر، جوانان و نوجوانان 
جامعه را از خطرات مصرف قلیان که باعث روي آوري آن ها به 

مصرف مواد مخدر مي شود آگاه سازند.
فضل اهلل کفیل در نشست ش��وراي هماهنگي مبارزه با مواد 
مخدر شهرس��تان اصفهان ابراز داش��ت: یک��ي از مؤثرترین 
راهکارها براي پیش��گیري از اعتیاد و مبارزه ب��ا مواد مخدر، 
اجتماعي کردن آن و فعال سازي سازمان هاي مردم نهاد در 

این زمینه است. 
وي افزود: دس��تگاه هاي مرتبط بایستي ضمن برنامه ریزي و 
آموزش، نسبت به فرهنگ سازي و نهادینه ساختن این امر در 

جامعه تدبیر کنند.
فرمان��دار اصفهان گفت: در راس��تاي پیش��گیري از اعتیاد و 
مبارزه با مواد مخدر، راه اندازي اتاق فکر، اقدامي کم نظیر در 

این حوزه است. 
وي بیان داشت: امیدواریم فعالیت این اتاق فکر با استفاده از 
کارشناسان مجرب حوزه و دانشگاه و دس��تگاه هاي اجرایي 
منجر به تهیه نقش��ه راه عملي متناسب با شهرستان اصفهان 

شود. 

ارتباط مستقیم هیأت رئیسه 
فرماندهی انتظامی استان با مردم

هئیت رئیس��ه فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان در هفته 
نیروی انتظامی ضمن حضور در دفتر نظارت همگانی ۱9۷به 
صورت حضوری و تلفنی با مردم گفتگو و به مش��کالت آنان 

رسیدگی می کنند.
در راس��تای پاس��خگویی به نظرات، انتق��ادات، دیدگاه ها و 
مش��کالت مردمی در خصوص عملکرد پلیس، هئیت رئیسه 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان به همراه روسای بازرسی، 
پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس امنیت عمومی، مدیریت 
گزینش و استخدام از روز دوشنبه چهاردهم مهرماه در اولین 
روز از هفته نیروی انتظامی تا بیس��تم مه��ر )به جز روزهای 
پنجش��نبه و جمعه هفدهم و هجدهم مه��ر( در دفتر نظارت 

همگانی ۱9۷ حضور به هم می رسانند. 
بر اس��اس این گزارش، رئیس پلیس آگاهی و معاون وظیفه 
عموم��ی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان ب��ه ترتیب در 
روزهای سه شنبه پانزدهم و چهارشنبه شانزدهم مهر ماه در 

این سامانه برای رسیدگی به مشکالت مردم حضور دارند. 
گفتني اس��ت، این جلسات از س��اعت 9 صبح تا ۱۱ در محل 
دفتر نظارت همگانی واقع در اصفهان، خیابان بزرگمهر جنب 
کالنتری ۱۴ – دفتر نظارت همگانی ۱9۷ برگزار می ش��ود؛ 
هم استانی های عزیز می توانند با مراجعه حضوری به آدرس 
مذکور و تماس تلفنی و یا با شماره تلفن های ۱9۷ در اصفهان 
مشکالت خود را با مسئوالن مربوطه در میان گذاشته و پاسخ 

الزم را دریافت کنند.

اعزام بیماران نقص ایمنی از اصفهان 
به 5 کشور اروپایی

مدیرعامل انجمن خیری��ه حمایت از بیم��اران نقص ایمنی 
حضرت صدیقه طاهره )س( گفت: این خیریه با انعقاد تفاهم 
نامه ای با کشورهایی همچون آلمان)هانوفر و مونیخ(، فرانسه، 
انگلستان، س��وئد و کانادا اقدام به اعزامی تعدادی از بیماران 

برای درمان به این کشورها کرده است.
س��ید محمد باقر حجازی اظهار داشت: بدنبال اعزام بیماران 
نقص ایمنی از اصفهان برای درمان به کشورهای اروپایی ، دو 

ژن جدید از این بیماری کشف و ثبت شد.
وی بیان داش��ت: خیریه بیماران نقص ایمنی در این راستا با 
کشورهایی نظیر آلمان )هانوفر و مونیخ(، فرانسه، انگلستان، 
سوئد و کانادا تفاهم نامه امضا کرده و در این راستا تعدادی از 

بیماران بر اساس نیاز به این کشورها اعزام شدند.
حجازی ادامه داد: خیریه بیماران نقص ایمنی از سال ۱386 
به همت جمعی از پزش��کان، نیک اندیش��ان و خیران استان 

اصفهان راه اندازی شد.
وی افزود: رویکرد این خیریه در امور مختلف توجه به آموزش، 
پژوهش و پیش��گیری بوده اس��ت و در همین راس��تا مرکز 

تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی راه اندازی شد.
حجازی ادامه داد: آموزش، پژوهش و درمان مهمترین رسالت 

و الویت این خیریه است.
مدیرعامل انجمن خیری��ه حمایت از بیم��اران نقص ایمنی 
حضرت صدیقه طاه��ره )س( تصریح کرد: ای��ن خیریه تنها 
خیریه حمایت از بیم��اران نقص ایمنی اس��ت و بیماران در 
سراسر کشور مورد حمایت این خیریه قرار دارند و حمایت از 
این خیریه توسط پزشکان، خیران و خیراندیشان در سراسر 
کشور انجام می ش��ود که امیدواریم با حمایت خیراندیشان 

بتوانیم در زمینه های مختلف موفق باشیم.

اخبار کوتاه

SMS

استاندار اصفهان گفت: مراسم قالیشویان، عینیت و 
آئینه تمام نمای میراث فرهنگی ناملموس بوده و این 

آئین باید به تمام دنیا شناسانده شود.
رسول زرگرپور در نشس��ت تبیین گردشگری آئین 
مذهبی منطقه فرهنگی، گردشگری کاشان اظهار 
کرد: کاشان شهر دیانت و فقاهت، علم و عمل و زیبایی 
و هنر است.وی افزود: کاشان یک شهر، موزه بزرگ 
تاریخی در اصفهان و دارای حرف های بس��یار برای 
گفتن است.استاندار اصفهان سخت کوشی و قناعت 
را از ویژگی های بارز م��ردم این منطقه عنوان کرد و 
بیان کرد: شهرستان کاشان خاستگاه خلق ابتکار و 
هنر بوده و شهر موزه ای است که تعالی هنر و زیبایی 

روح را به منصه ظهور گذاشته است.وی با بیان اینکه علم، زیبایی عقل بوده و هنر 
زیبایی روح، تصریح کرد: در هنر ابتذال وجود نداشته و هنر همیشه پاک بوده، و 
بسیاری از علمای بزرگ که در علم سرآمد هستند در هنر نیز سرآمدند.زرگرپور با 
اشاره به اینکه مقام معظم رهبری هنر را رمز ماندگاری آثار عنوان نموده اند، گفت: 
در کنار هنر دین، تدین، ایثار و شهادت نیز خود نمایی می کند.وی به ظرفیت های 
باالی اصفهان در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: 
اصفهان جز ۱0 مکان دیدنی دنیا بوده و بالغ بر ۲0 هزار اثر تاریخی قابل توجه و 6 
هزار اثر ثبت شده ملی و 5 اثر ثبت شده جهانی دارد، که ۲ اثر ثبت شده جهانی 

آن در کاشان قرار گرفته است.
استاندار اصفهان در ادامه مراسم در مصاحبه با شبکه جدیدالتاسیس گردشگری 
به اهمیت این موضوع در اس��تان اصفهان اش��اره و اظهار ک��رد: اصفهان تنها 
اس��تانی بوده که در هر 3 مقوله گردشگری، صنایع دس��تی و میراث فرهنگی 

جایگاه ویژه ای دارد.وی ب��ا بیان اینکه اصفهان 
در زمینه های گردشگری درمانی، گردشگری 
گیاهان دارویی و حتی طبیعت گردی س��رآمد 
است، افزود: شهرستان کاشان نیز در این زمینه 
سرآمد شهرهای استان است.زرگرپور بیان کرد: 
راه  اندازی شبکه جدیدالتاسیس گردشگری در 
استان اصفهان و دفتر منطقه ای آن در کاشان را 
در راستای معرفی بهتر و بیشتر فرهنگ ملموس 
و ناملموس استان، بسیار مفید و موثر است.وی 
در ادامه به ظرفیت های باالی کاشان در میراث 
فرهنگی ملموس و ناملموس اش��اره و تصریح 
کرد: شهرستان کاشان رازهایی دارد که همان 
میراث ناملموس بوده و در این راس��تا فرش کاشان نگین فرش های ایران بوده 
و آموزه هایی که در طراحی این فرش ها دیده می شود، همان میراث ناملموس 
است.استاندار اصفهان در ادامه مراسم قالیشویان را عینیت و آیینه تمام نمای 
میراث فرهنگی ناملموس برشمرد و گفت: این آئین باید به تمام دنیا شناسانده 
ش��ود.وی با تاکید بر اینکه، فرهنگی که میراث ناملموس را حفظ می کند باید 
مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: استادان صنایع  دستی باید انتقال دهنده 
این هنر و زیبایی ها به نسل بعد خود باشند.زرگرپور در ادامه اظهار کرد: میراث 
ناملموس در واقع فرهنگی است که در زندگی عادی، مردم جریان داشته و ایثار 
و شهادت مردم متدین استان نیز برگرفته از فرهنگ و میراث غنی ناملموس در 
کشور است.وی افزود: برخورداری کاشان از مدیریت های جوان و با نشاط و تالش 
مضاعف آنان سبب شده که این شهرستان در راس میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی استان قرار گیرند.

وزیر بهداشت در اصفهان با اشاره به اینکه ۲8 مرکز درمانی تا پایان سال از 
وزارت راه و شهرسازی، تحویل وزارت بهداش��ت می شود، گفت: این مراکز 
درمانی نیازمند ۲ هزار نفر نیرو هس��تند که امیدواری��م معاونت راهبردی 

رئیس جمهور این نیروها را تأمین کند.
سید حسن هاشمی در حاش��یه دیدار با مسئوالن دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان اظهار کرد: ۲8 مرکز درمانی تا آخر سال از وزارت راه و شهر سازی 

تحویل وزارت بهداشت می شود.
وی افزود: این مراکز درمانی نیازمند ۲ هزار نفر نیرو هس��تند که امیدواریم 

معاونت راهبردی رئیس جمهور این نیروها را تأمین کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی خاطرنشان کرد: برای این طرح ها 
از هم اکنون به دنبال تأمین تجهیزات هستیم و امیدوار هستم دیگر شاهد 
 این نباشیم که بیمارستانی ساخته و تجهیز شده اما افتتاح نشود و یا پس از

 بهره برداری بدون استفاده رها شود.
وی با بیان اینکه در سفر به اصفهان درباره مشکالت حوزه بهداشت و درمان 
در این استان آگاه شدم، گفت: از ۲ مرکز درمانی هم بازدید داشتم و امیدوارم 
در ماه های آینده فرصتی ایجاد ش��ود تا بتوانیم در جریان مش��کالت دیگر 

شهرستان استان اصفهان هم قرار گیریم.
هاش��می افزود: در این س��فر مقرر ش��د تا پایان س��ال در کن��ار اقدامات 
مؤثربهداش��تی، چند طرح مهم بهداش��ت و درمان در اس��تان اصفهان به 

بهره برداری برسد.
وی از اجرای ۲8 طرح در حوزه بهداش��ت و درمان تا پایان س��ال در کشور 
خبرداد و گفت: این طرح ها قرار است تا پایان امس��ال از طرف وزارت راه و 
شهرسازی تحویل وزارت بهداشت شود و از هم اکنون در صدد فراهم کردن 

تجهیزات برای افتتاح و بهره برداری از این طرح ها هستیم.

استاندار اصفهان:

مراسم قالیشویان، عینیت تمام نمای میراث فرهنگی ناملموس است
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 وزارت راه ۲۸ مرکز درمانی تا پایان امسال
 به وزارت بهداشت تحویل می دهد



اخبار کوتاهيادداشت

اخطار برای مشترکان پر مصرف آب 
در بهارستان

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: از 
ابتدای شهریور ماه تاکنون بیش از ۱۲۰۰ مورد اخطاریه برای 

مشترکان پر مصرف بهارستان صادر شده است.
هاش��م امینی با اش��اره به این مطلب، اظهار داش��ت: آبفای 
 بهارس��تان از ابتدای فص��ل گرما تاکن��ون اقدام ب��ه توزیع

 اخطاریه های مربوط به مشترکان پرمصرف کرده است.
 وی ادامه داد: این عملیات با توجه به بحران و کم شدن سطح 
منابع آبی نیز در راس��تای فرهنگ س��ازی در بخش کاهش 
میزان آب و جلوگیری از هدر رفت بیهوده منابع آبی توس��ط 

مصرف کنندگان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تصریح کرد: 
با توجه به دستورالعمل های صادره از آبفای استان از ابتدای 
ش��هریور ماه تاکنون نیز بیش از ۱۲۰۰ مورد اخطاریه برای 

مشترکان پر مصرف صادر شده است.
وی تاکی��د کرد: ع��الوه ب��ر توزی��ع اخطاریه به مش��ترکان 
راهکارهای مناس��ب در رابطه با کاهش مصرف آب به همراه 
کتابچه های آموزش��ی در همی��ن زمینه به مش��ترکانی که 

مراجعه حضوری به شرکت داشته اند، ارائه شده است.

تولید روزانه ۱۰۵ ذوب در ناحیه 
فوالدسازی فوالد مبارکه

  رئیس گروه فنی ناحیه فوالدس��ازی و ریخت��ه گری مداوم 
فوالد مبارکه گفت: در راس��تای تحقق اهداف کمی و کیفی 
شرکت فوالد مبارکه، ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

این شرکت موفق به ثبت رکورد تولید روزانه ۱۰۵ ذوب شد.
مرتضی مؤمن��ی در خصوص ای��ن رکودزنی اظهار داش��ت: 
کارکنان این ناحیه با بکارگی��ری حداکثر توان در پنجم مهر 
امس��ال موفق به تخلیه ۱۰۵ ذوب با تناژ ۱۹ هزار و ۹۹۲ تن 
فوالد مذاب از ک��وره های قوس و تولید ۱۸ ه��زار و ۹۵۱ تن 

تختال از ماشین های ریخته گری مداوم شدند. 
رئیس گروه فنی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد 
مبارکه بیان داش��ت: ارتقاء کمی و کیفی حاصله در روزهای 
اخیر ناشی از تعلق خاطر کارکنان این ناحیه به ارتقاء جایگاه 

سازمان در ایفای نقش محوری در صنایع کشور است. 
وی با بیان اینکه برخی مسائل جاری و محدودیت های بیرونی 
در فصول مختلف از قبیل برق، آب و گاز تثبیت شرایط تولید 
را تحت الش��عاع قرار داده اس��ت، تصریح کرد: ب��ا وجود این 
شرایط این دستاورد در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

فوالد مبارکه به دست آمد. 

امکان پرداخت تمام قبوض 
با سامانه تلفنی ۲۰۰۰

معاون بازاریابی و فروش ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان 
 گف��ت: ش��رکت مخابرات اس��تان اصفه��ان س��امانه تلفنی

 آسان پرداز ۲۰۰۰ را به منظور پرداخت غیرحضوری تمامی 
قبوض آب،برق،گاز، تلفن ثابت و همراه، عوارض شهرداری و 

... به صورت ملی برنامه ریزی و طراحی کرده است.
مس��عود بهاریان با اش��اره به این مطلب اظهار داشت: پس از 
موفقیت س��امانه ۱۸۱۸ و استقبال مش��ترکان تلفن ثابت از 
آن، شرکت مخابرات ایران سامانه تلفنی»آسان پرداز ۲۰۰۰ 
« را به منظور پرداخ��ت غیر حضوری تمام��ی قبوض اعم از 
آب،برق،گاز، تلف��ن ثابت وهمراه، عوارض ش��هرداری و ... به 

صورت ملی برنامه ریزی و طراحی کرده است. 
وی افزود: س��امانه تلفنی آس��ان پ��رداز ۲۰۰۰ در ش��رکت 
مخابرات استان اصفهان توس��ط متخصصان داخلی شرکت 

پیاده سازی شده و هم اکنون قابل استفاده است. 
معاون بازاریابی و فروش ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان 
با بیان اینکه توسعه خدمات روی این س��امانه به راحتی و از 
طریق منابع ارتباطی و فناوری اطالعات موجود در ش��رکت 
انجام خواهد ش��د، افزود: س��امانه مذکور که با شماره گیری 
۲۰۰۰ از طری��ق تلفن های ثاب��ت و همراه قابل دسترس��ی 
اس��ت به صورت رای��گان تعری��ف ش��ده و مردم اس��تان به 
 واس��طه ش��ماره گیری این س��امانه هیچ هزینه ای پرداخت

 نمی کنند.

روشن کردن تلفن همراه درعربستان 
هزينه اي ندارد

اپراتور همراه اول با تأکید بر اینکه برخالف ش��ایعات موجود، 
روش��ن کردن تلفن همراه در کش��ور عربس��تان هیچ گونه 
هزینه اي ندارد، گف��ت: حجاج مي توانن��د هرگونه اطالعات 
تعرفه اي رومینگ بین الملل را از طری��ق پرتال همراه اول و 

سامانه پیامکي ۸۰۷۰ دریافت کنند.
با توجه به تعرفه هاي جدی��د همراه اول، از ابت��داي مهرماه، 
حجاج بیت اهلل الح��رام مي توانند با دقیق��ه اي ۵۵۰ تومان با 
ایران مکالمه کرده و به ازاي دریاف��ت تماس دقیقه اي ۷۰۰ 
تومان و با ارس��ال هر پیام��ک ۲۰۰ تومان هزین��ه پرداخت 

خواهند کرد. 
براس��اس طرح تخفیفي هم��راه اول، تماس حجاج با س��یم 
کارت ه��اي هم��راه اول به مقصد ایران و کش��ور عربس��تان 
دقیقه اي ۵۵۰ تومان، دریافت تم��اس دقیقه اي ۷۰۰ تومان 
و ارس��ال هر پیامک ۲۰۰ تومان هزینه خواهد داشت. پیش 
از این، هر دقیقه تماس با ایران و عربستان ۶۰۰ تومان اعالم 
شده بود که با ۵۰ تومان تخفیف مجدد، دقیقه اي ۵۵۰ تومان 
محاسبه مي شود. این تخفیف هاي ویژه تا پایان مهرماه ادامه 

خواهد داشت. 
همراه اول با اشاره به مزیت هاي اس��تفاده از سیم کارت هاي 
این اپراتور در ایام حج، تم��اس ارزان قیمت، دریافت رایگان 
پیامک و امکان انتقال آس��ان ش��ارژ را از عمده ترین مزایاي 

سیم کارت هاي خود عنوان کرده است. 
اپراتور همراه اول با تأکید بر اینکه برخالف ش��ایعات موجود، 
روش��ن کردن تلفن همراه در کش��ور عربس��تان هیچ گونه 
هزینه اي ندارد، تاکید کرد: حجاج مي توانند هرگونه اطالعات 
تعرفه اي رومینگ بین الملل را از طری��ق پرتال همراه اول و 

سامانه پیامکي ۸۰۷۰ دریافت کنند. 

4
جریمه 98 میلیون تومانی قاچاقچی کفش

پرونده قاچاق ۱۳۸ کارتن کفش به ارزش بیش از 4۹4 میلیون ریال که در پوشش حمل موز توسط 
یک دستگاه کامیون پس از واژگونی کشف شده بود پس از احراز تخلف توسط شعبه، متهم پرونده به 

پرداخت مبلغ معادل دو برابر ارزش قطعی کاالمحکوم شد.
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س��ازمان بین الملل��ی س��ازندگان وس��ایل نقلی��ه 
موت��وری در جدیدتری��ن گ��زارش خ��ود اع��الم کرد 
ای��ران در به��ار ۹۳ مع��ادل 4۸۸ هزار و ۶۹ دس��تگاه 
خودرو تولید کرده اس��ت که نس��بت به مدت مش��ابه 
 س��ال گذش��ته افزای��ش ۳۹.۷ درص��دی را نش��ان 

می دهد.
بر اس��اس این گزارش، تولید خودرو در ایران در س��ه 
ماهه دوم امس��ال به 4۸۸ هزار و ۶۹ دس��تگاه رسیده 
اس��ت ک��ه از ای��ن رق��م 4۱۵ ه��زار و ۳۰۶ دس��تگاه 
مرب��وط ب��ه تولی��د خودروه��ای س��واری و ۷۲ هزار 
 و ۷۶۳ دس��تگاه مربوط ب��ه خودروهای تج��اری بوده

 است. 
ای��ران در س��ه ماه��ه دوم س��ال ۲۰۱۳ مع��ادل 

 ۳4۹ ه��زار و ۳۶۹ دس��تگاه خ��ودرو تولی��د ک��رده 
بود. 

بر اساس گزارش سازمان بین المللی سازندگان وسایل 
نقلیه موتوری، ای��ران به لحاظ تولید خ��ودرو در میان 
خودروسازان جهان در این بازه زمانی در جایگاه نوزدهم 

قرار گرفته است. 
چی��ن ب��ا تولی��د ۱۱ میلی��ون و ۷۸۳ ه��زار و 
۳۳۵ دس��تگاه خ��ودرو بزرگ تری��ن خودروس��از 
 جه��ان در س��ه ماه��ه دوم ۲۰۱4 ش��ناخته ش��ده

 است. 
پس از چی��ن، آمریکا با تولید ۵ میلی��ون و ۹4۳ هزار و 
۳۲۹ دس��تگاه خودرو و ژاپن با تولی��د ۵ میلیون و ۶۶ 
 ه��زار و ۷۸ دس��تگاه در جایگاه های دوم و س��وم قرار 

گرفته اند. 
آلمان با تولید ۳.۰۶ میلیون دستگاه، کره جنوبی با ۲.۳4 
میلیون دستگاه، هند با ۱.۹۱میلیون دستگاه، مکزیک با 
۱.۶۶ میلیون دستگاه، برزیل با ۱.۵۶۶ میلیون دستگاه، 
اسپانیا با ۱.۲۹ میلیون دستگاه، و کانادا با ۱.۱۸ میلیون 
دس��تگاه رتبه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص 

داده اند. 
تولید خودرو در جهان در سه ماهه دوم ۲۰۱4، با رشد 
۳.۵ درصدی روبرو شده و به 4۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و 

۶۶۱ دستگاه رسیده است. 

بانک مرکزی با اعالم عملکرد بانک ها طی ۵ ماهه نخست 
امس��ال، از افزایش 4۰.۵ درصدی پرداخت تس��هیالت با 
نظرداش��ت اولویت ها خبر داد.بر این اس��اس تسهیالت 
پرداختی بانک ها در ۵ ماهه س��ال ج��اری به بخش های 
اقتصادی مع��ادل ۱۱۳۵ هزار میلیارد ریال اس��ت که در 
مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال ۱۳۹۲ )مبلغ ۸۰۸ هزار 
میلیارد ری��ال( افزایش قابل مالحظ��ه ای به میزان 4۰.۵ 
درصد داشته است. اطالعات موجود بیانگر سهم بخش ها 

از تسهیالت پرداختی بانک ها است.
 سهم پرداختی تسهیالت بانکی به بخش صنعت و معدن 
در ۵ ماهه اول س��ال جاری بال��غ بر ۳۶۳ ه��زار میلیارد 
)معادل ۳۲ درصد تس��هیالت پرداختی ( است که نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد ریال 

)۵۳.۲ درصد( تسهیالت بیشتری به بخش صنعت و معدن 
کشور پرداخت شده است. 

سهم تس��هیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در 
کلیه بخش های اقتصادی در پایان مردادماه س��ال جاری 
معادل ۶۷۳ هزار میلیارد ری��ال )معادل ۵۹.۳ درصد کل 
تسهیالت پرداختی( است که در مقایس��ه با دوره مشابه 
سال ۱۳۹۲ )مبلغ ۳۸۱ هزار میلیارد ریال( سهم مذکور 

معادل 4۷.۱ درصد بوده است. 
این امر بیانگر افزای��ش پرداخت س��رمایه در گردش در 
۵ ماهه س��ال جاری نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل 
 ب��ه می��زان ۲۹۲ ه��زار میلی��ارد ری��ال )۷۶.۶ درصد( 
است. س��هم تس��هیالت اعطایی بابت تأمین سرمایه در 
گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال جاری معادل 
۲۸۹ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 
4۳ درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه 
بخش های اقتصادی )مبلغ ۶۷۳ هزار میلیارد ریال( است. 
شایان ذکر است با توجه به س��هم تسهیالت پرداختی به 
بخش صنعت و معدن به مبلغ ۳۶۳ هزار میلیارد مالحظه 
می ش��ود که بالغ بر ۷۹.۵ درصد سهم تس��هیالت مزبور 
به تأمین س��رمایه در گردش )معادل ۲۸۹ هزار میلیارد 
ریال( تخصیص یافته که نش��انگر توج��ه و اولویت دهی 
 به تأمین منابع برای این بخش توس��ط بانک ها در س��ال 

جاری است. 

بانک مرکزی گزارش داد:

گزارش عملکرد ۵ ماهه تسهیالت دهی بانک ها
سازمان بین المللی سازندگان وسايل نقلیه موتوری اعالم کرد:

رشد ۳۹.۷ درصدی تولید خودروی ايران در سه ماهه دوم 

   بانک مرکزی با تاکید بر اینک��ه اقتصاد ایران در مرحله 
بازیابي توان از دس��ت رفت��ه و به عبارت دیگ��ر، بازیابی 
استفاده از ظرفیت های خالی خود قرار دارد، اعالم کرد: 
اتفاق خارق الع��اده و غیرقابل باوري در اقتصاد کش��ور 

صورت نپذیرفته است.
 بانک مرکزی در واکنش به اظهارات غالمرضا مصباحی 
مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره رشد 
اقتصادي فصل اول سال ۱۳۹۳، اعالم کرد: اقتصاد ایران 
پس از ۸ فصل نزول مستمر، در نقطه عطفي قرار گرفته 
است. مصباحي مقدم در نطق میان دستور خود در صحن 
علني مجلس در روز چهارشنبه ۹۳.۰۷.۰۹ مطالبي را در 
خصوص رقم اعالم شده براي رش��د اقتصادي کشور در 
فصل اول سال جاري بیان و چنین نرخ رشدي براي فصل 
اول س��ال جاري را "به ش��دت غلط و غلط  انداز" عنوان 
نموده و با تش��کیک در خصوص چنین رشدي آن را "به 

افسانه شبیه  تر" دانست. 
وی با مقایس��ه برخ��ي ارقام و انجام محاس��بات س��اده 
نتیجه گیري کرد که »هنوز رش��د اقتص��ادي زیر صفر 
اس��ت«. بانک مرکزی در پاس��خ به اظهارات ارائه شده، 
اعالم کرد: رشد اقتصادي 4.۶ درصدي اقتصاد کشور در 
فصل اول سال جاري بر اساس مقایسه )محاسبه درصد 
تغییرات( رقم تولید ناخالص داخلي به قیمت هاي ثابت 

سال ۱۳۸۳ در فصول اول سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به 
دس��ت مي آید. این بانک مطابق روال معمول در انتشار 
ارقام حساب هاي ملي،  در روز پنج شنبه مورخ ۹۳.۰۷.۰۳ 
گزارش مفصلي را در خصوص دالیل این رشد و سهم هر 
یک از بخش هاي اقتصادي در آن، ارائه کرد. عالوه بر این، 

طي یک گزارش مکمل دیگر که در همان روز و از طریق 
درگاه اطالع رساني بانک مرکزي منتشر شد، به صراحت 
بیان شد رقم رشد اعالم شده بر اس��اس استانداردهاي 
آماري موجود و منابع آماري رسمي محاسبه شده و لذا 

طرح هرگونه شبهه اي در این زمینه بي مورد است. 

بانک مرکزی درباره اینکه مگر مي ش��ود رشد منفي ۵.۸ 
درصدي سال گذشته در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به 4.۶ 
درصد رسیده باش��د، اعالم کرد: رشد اقتصادي در فصل 
اول سال ۱۳۹۲ معادل 4.۱- درصد بوده و ماخذ و دوره 
رش��د ۵.۸- درصدي اعالم شده از س��وي ایشان معلوم 
نیست، ضمن اینکه اساس��ا مقایسه ارقام رشد اقتصادي 
ساالنه و فصلي صحیح نیست و الزم است در مقایسه ارقام 
اقتصادي به ویژه حساب هاي ملي، تش��ابه دوره  زماني 
مقایسه رعایت شود. ش��اید در بیان رشد ۵.۸- درصدی 
توسط ایش��ان، رقم رش��د مقدماتی س��ال ۱۳۹۱ )که 
متعاقبا" طبق روال معمول در زمین��ه تجدید نظر ارقام 
حساب های ملی به ۶.۸- درصد تعدیل یافت( مدنظر بوده 
که باز هم مقایسه رشد اقتصادی در یک فصل با رقم رشد 

ساالنه در دو سال قبل، صحیح نیست. 
وی در ادامه صحبت های خ��ود ذکر کرده اند:» احتمال 
دارد در مقایس��ه س��ال ۹۳ با ۹۲ این نرخ رشد به دست 
آمده باش��د که با ک��م ک��ردن 4.۶ از ن��رخ ۵.۸- نتیجه 
۱.۲- می شود. یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است. در این 
خصوص نیز باید توجه داش��ت که اساس جمع و تفریق 
کردن نرخ های رشد اقتصادی )آن هم رشد اقتصادی یک 
فصل و نرخ اقتصادی یکسال در گذشته( از نظر علمی و 

کارشناسی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. 

بانک مرکزی:اقتصاد در مرحله بازيابي توان از دست رفته

مصباحي مقدم: رشد اقتصادي کشور به افسانه شبیه  تر است

با آغ��از کار دولت یازده��م و موفقیت برنامه ریزی ش��ده 
دیپلماس��ی خارجی در توافق ژنو، فضای سرمایه گذاری 
خارجی در کش��ور روش��ن تر ش��د و فرصت های طالیی 
 س��رمایه گذاری، ای��ران را در آس��تانه تبدیل به بهش��ت 
سرمایه گذاران قرار داد و ده ها هیات های اقتصادی اروپایی 

را راهی ایران کرد.
در حال حاضر بستر حضور فعال سرمایه گذاران خارجی در 
بخش های مختلف اقتصادی کشور فراهم شده به طوری 
که مجموع اقتصاد ما آماده میزبانی از سرمایه های خارجی 
برای توسعه مناسبات اقتصادی میان ایران و جامعه جهانی 

است. 
رسیدن به اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد 
ملی، ارتقا کارایی بنگاه های اقتص��ادی، بهره وری منابع 
مادی انس��انی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد 
ملی، افزایش سطح عمومی اش��تغال و ایجاد فرصت های 
شغلی فقط بخش��ی از اهداف جذب سرمایه های خارجی 
است. با دورنمای روشنی که برای اقتصاد کشور و گردش 
ثروت در ایران ب��ه وجود آمده و نی��ز موقعیت جغرافیایی 
منحصر به فرد ایران، قرار گرفتن در مرکز اتصال خاورمیانه، 
آسیا و اروپا، جایگاه ممتازی برای کشورمان فراهم و نگاه 

های بی شماری را به سوی کشورمان جلب کرده است.
در این راستا هئیت های  اقتصادی آلمان، فرانسه و هلند با 

استفاده از فضای مثبت ایجاد شده توافق ژنو، هیات های 
چند منظوره تجاری و صنعتی را روانه ایران کرده اند. 

با بازگشت مش��تریان قدیمی ایران یعنی اروپایی ها برای 
مراوده تجاری و س��رمایه گذاری، پیش بینی می شود که 
صادرات ایران به اروپا 4۰ درص��د افزایش یابد. اکنون این 
تقاضا از سوی اروپایی ها برای س��رمایه گذاری مشترک 
با ایران آغاز ش��ده اما محدودیت های بانکی کار را دشوار 

کرده است. 
اکنون رقابت اروپایی ها برای سرمایه گذاری و ورود به بازار 
ایران شدید شده به طوری که بیش از ۱۰۰ شرکت آلمانی 
و یکصد شرکت فعال فرانسوی درحال تالش برای ورود به 

بازار ایران هستند.
اخیرا نیز یک گروه از سرمایه گذاران فرانسوی با هماهنگی 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی 
و سازمان بنادر و دریانوردی به استان هرمزگان سفر کرده و 
از نزدیک با ظرفیت های بندر شهید رجایی به منظور یافتن 

نقاط مشترک همکاری و سرمایه گذاری آشنا شده اند. 
در ادامه رقابت هئیت های اقتصادی کشورهای اروپایی در 
ایران، سوئیسی ها نیز به سرپرستی معاون وزیر خارجه این 
کشور به تهران آمدند تا به نتایج مثبتی از مذاکره با ایران، 
دست یابند. بازرگانان، شرکت ها و صاحبان صنایع ایتالیا 
نیز پس از توافق هسته ای و تعدیل بخشی از تحریم ها و در 

پی جبران مبادالت تجاری گذشته خود به ایران آمده اند. 
در مقابل؛ ایران نیز از س��رمایه گذاری کشورهای مختلف 
از جمله اروپایی ها در کش��ورمان اس��تقبال و از رقابت در 
اقتصاد جهانی و ایجاد تعامالت منطق��ه ای و بین المللی 
با رویکرد برد - برد حمایت کرده اس��ت. اعزام رایزن های 
تجاری به کش��ورهای مختلف دنیا از جمله اروپا، امضای 
موافقتنام��ه های تج��ارت ترجیحی با کش��ورهای دنیا و 
افزایش مراودات با کش��ورهای همسایه و نیز برنامه ایجاد 
شعبات سازمان توسعه تجارت در همین چارچوب ارزیابی 
می شود.به هر حال؛ رقابتی میان کشورهای اروپایی برای 
ورود به ایران شکل گرفته و به نظر می رسد، شرکت های 
خارجی در حال مذاکره برای ورود به بازار ایران هستند که 
اثرات حضور این هیات های تجاری بزودی در اقتصاد کشور 
آشکار خواهد شد هرچند تحقق این امر منوط به باز شدن 

بیشتر فضای سیاسی کشور است. 
تاکنون برخی شرکت های دنیا به ایران آمده اند که گردش 
مالی بیش از 4۰ میلیارد یورویی دارند و بازار ایران را برای 
سرمایه گذاری جذاب دانس��ته اند که در صورت باز شدن 
بیشتر فضای سیاس��ی، آنها وارد گود خواهند شد و بخش 

تجارت خارجی ایران، نتایج خوبی را حاصل خواهد کرد.
با به نتیجه رس��یدن مذاکرات با گروه ۱+۵ نیز مشتریان 
س��نتی ایران از اروپا بار دیگر فعال خواهند شد اما عالوه 
 بر مباحثی مانند تمای��ل ایران و اروپا ب��رای همکاری در

 بخش های مختلف باید عرصه هایی که دو طرف می توانند 
در آن همکاری کنند نیز مورد توجه قرار گیرد.

به نظر می رسد؛ دسترسی ایران به آب های آزاد اقیانوسی 
در جنوب ش��رق، راهیابی ایران به آب های آزاد از طریق 
خلیج فارس در جنوب غرب، همج��واری و برخورداری از 
س��احل بزرگترین دریاچه جهان در ش��مال و همجواری 
دریایی با ۶ کشور ساحلی دریای خزر، ارتباط ایران با خط 
ریلی اروپا از طریق ترکیه در ش��مال غرب و حجم بسیار 
باالی تجارت با چین و روسیه بزرگ ترین مزیت ژئوپلتیکی 
را برای کشورمان فراهم کرده لذا سرمایه گذاران خارجی 
با ورود به بازار ایران، از تمام این مزیت ها برخوردار و سود 

قابل توجهی عاید آنها خواهد شد. 
وجود شبکه های عظیم در حوزه های مخابرات و ارتباطات 
رادیویی و بی سیم، شبکه های گسترده حمل و نقل جاده 
ای و ریلی و کریدورهای هوایی تجاری با کشورهای جهان 
از دیگ��ر عوامل موثر در افزایش س��رعت جذب س��رمایه 

گذاران خارجی به حضور در ایران است. 

بازرگانان آلمان، فرانسه و هلند وآرد گود سرمايه گذاری شدند

 ایران در آستانه تبدیل به بهشت سرمایه گذاران
۱4۲۰ واحد تولید طال در 
استان شناسنامه دار شدند

  کارش��ناس مس��ئول فلزات گرانبهای اداره کل استاندار 
اصفهان گفت: یکهزار و 4۲۰ واحد تولید طال در این استان 

کد شناسایی دریافت کرده اند.
 فرحن��از رجالی ب��ا بی��ان اینکه اصفه��ان در بی��ن دیگر

 استان های کشور در اجرای طرح کد شناسایی واحدهای 
تولیدی طال و نشان استاندارد پیشتاز بوده، اظهار داشت: 
امس��ال برنامه اداره کل اس��تاندارد اصفهان این است که 
همه واحدهای طال، نشان اس��تاندارد دریافت کنند. وی 
افزود: از بین واحدهای تولید طال در استان تاکنون ۱۰۰ 
واحد نشان استاندارد دریافت کرده اند. کارشناس مسئول 
فلزات گرانبهای اداره کل اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه 
همه واحدهای تولیدی طال موظفن��د از زمان آغاز به کار 
کد شناس��ایی دریافت کنند، تصریح کرد: کد شناسایی 
مقدمه ای برای دریافت نشان استاندارد است و نشان اعتبار 
کیفیت طال محس��وب نمی ش��ود، بنابراین تمام واحدها 

موظفند برای کد شناسایی اقدام کنند. 
وی با اظهار تاسف از اینکه اطالع رسانی برای دریافت نشان 
اس��تاندارد به طور کامل انجام نشده است، گفت: بسیاری 
از واحدهای تولیدی طال به علت ت��رس از مالیات یا ارائه 
اطالعات به دارایی، تاکنون برای ثبت مش��خصات خود و 

دریافت نشان استاندارد اقدام نکرده اند. 
رجالی با بیان اینکه از س��ال گذش��ته تاکن��ون 4۰ واحد 
کارگاهی تولید ط��ال به واحدهای اس��تان اضافه ش��ده 
اس��ت، یادآور ش��د: یکس��ری واحدهای تولی��د طالی با 
 تجرب��ه نی��ز از مس��یر تولی��د خارج ش��ده و به س��مت 
شغل های دیگر رفته اند. به گفته وی در قبال اضافه شدن 
کارگاه های طال، برخی از قش��ر متبحر ای��ن صنف از رده 
خارج می ش��وند و افراد نوکار وارد کار طال سازی شده و با 
ارائه تولیدات نامرغوب، بازار را خراب می کنند. کارشناس 
مسئول فلزات گرانبهای اداره کل استاندار اصفهان دلیل 
خروج برخی افراد با تجربه از ساخت طال را مشکل مالیات 
بر ارزش افزوده و ورود مصنوعات قاچاق و خارجی در بازار 
عنوان و تاکید کرد: در بهمن سال گذشته ورود مصنوعات 
خارجی طال در بازار اصفهان به حدی رسید که ۶۰ درصد 
مصنوعات بازار، خارجی بود. وی خاطرنشان کرد: با ورود 
کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه طال و جواهر 

و پلیس آگاهی همه این مراکز عرضه تعطیل شد. 
رجالی بیشتر مصنوعات طالی قاچاق وارد شده به اصفهان 
را از کشور های ترکیه و هند دانس��ت وی ادامه داد: نبود 
ماده اولیه و فناوری به روز صنعت طال، مهمترین مشکالت 

این صنف است. 
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
925 شماره: 103/93/1120/58-1393/9/9 آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13 آیین 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره  2028 هیات: آقای حامد اهلی بیدگلی  فرزندمحمود به شماره شناسنامه 
350  وخانم راحله سادات فدائی فرزند سید محمد شماره شناسنامه 390 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 114مترمربع پالک 4050فرعی از 2637 اصلی 

واقع در مسعودآباد بخش3  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  اله  نعمت  فرزند  آرانی  پور  اکبر  عباس  هیات:آقای  شماره2855  رای  2ـ 
شناسنامه 8067 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 188/10 مترمربع پالک 7648 
فرعی مجزی شده از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود  آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  مهدی  علی  اله  روح  3223هیات:آقای  شماره  رای   -3
فرزند مرتضی شماره شناسنامه 370  آرانی  مهتری  شناسنامه 11335 و خانم زهرا 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  104/56 مترمربع پالک 7653فرعي  

از472 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  محمد  فرزندعلی  بیدگلی  قهاری  حسین  هیات:آقای   3204 شماره  رای  4ـ 
به مساحت 80/63مترمربع پالک 7654  باب خانه  یک  دانگ  شناسنامه 9945در شش 
حوزه   3 بخش  مسعودآباد  در  واقع  اصلی   2637 از  فرعی   98 از  مجری شده  فرعی 

ثبتی آران وبیدگل 
5- رای شماره  3203هیات:آقای عباس خالقی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
300در شش دانگ یک باب خانه به مساحت284مترمربع پالک 7655 فرعی مجزی شده 

از 1189 فرعی از 2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
6ـ رای شماره  3196هیات: آقای حسن داروغه آرانی فرزندخیراله بشماره شناسنامه795 
وخانم سیده سادات شجاعی آرانی فرزند ناصر شماره شناسنامه 502)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 114/80 مترمربع پالک 7659فرعی مجزی شده 

از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 3220 هیات: آقای سید علی شجاعی آرانی فرزند سید جالل بشماره 
شناسنامه 132 وخانم فاطمه امامی فرزند محمد شماره شناسنامه 14095)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 151/73 مترمربع پالک7660 فرعی مجزی شده 

از 1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره 3240هیات:آقای محمد چاقیان آرانی فرزند احمد آقا بشماره شناسنامه 
2530 وخانم زهرا شیره پز فرزند اکبر شماره شناسنامه 0-004937-619 )بالمناصفه( 
به مساحت 116/75 مترمربع پالک 7661فرعی مفروزو  باب خانه  دانگ یک  در شش 
مجزی شده از  1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی از احمد چاقیان )مالک رسمی(
شماره  عباس  فرزند  آرانی  مقدم  پور  عباس  محمد  3483هیات:آقای  شماره  رای  9ـ 
شماره  ابوالقاسم  فرزند  بیدگلی  سلیمانیان  خاتون  نرگس  خانم  و   539 شناسنامه 
شناسنامه 10211)بالمناصفه(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 91/78 مترمربع 
پالک7668 فرعی مجزی شده از 1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10ـ رای شماره  3619هیات:آقای فریدون ذوالفقاری آرانی فرزند محمد رضا به شماره 
شناسنامه 165 وخانم الهه امینیان  فرزند عباس شماره شناسنامه 205)بالمناصفه(در 
مفروزومجزی   فرعی   7675 پالک  129مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
شده از1189فرعی 2637 اصلی واقع در مسعود آباذ بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  رضا  فرزند  آرانی  پور  نیک  محمدرضا  هیات:آقای   766 شماره  11-رای 
البنین گل چین آرانی فرزند علی  شماره شناسنامه 9913  ام  شناسنامه 306 و خانم 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 94/87 مترمربع پالک 7677 فرعی 
ثبتی  حوزه   3 بخش  مسعودآباد  در  واقع  اصلی   2637 از  از1189فرعی  شده  مجزی 

آران وبیدگل
12-رای شماره 2841 هیات: آقای سعید خانی آرانی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه( در  535 وخانم مریم گرجی آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 772 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111مترمربع پالک 2189فرعی  2638اصلی واقع 

دراحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
آبادی فرزند حسین بشماره  13- رای شماره 2837 هیات:آقای احسان رضائی علی 
شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  زاده  محمد  معصومه  وخانم   10862 شناسنامه 
441)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 171/80 مترمربع پالک2190 

فرعی 2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
14- رای شماره  2836 هیات:آقای محسن دربانی آرانی فرزندمحمد بشماره شناسنامه  
357 وخانم زهرا خانی آرانی  فرزند عبداله خان شماره شناسنامه 362)بالمناصفه(ر 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 91 مترمربع  پالک شماره2191 فرعی 2638اصلی 

واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
15- رای شماره2833هیات:آقای اصغر پور امانی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
36  وخانم اشرف خندان آرانی فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه 123)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175/65مترمربع پالک شماره 2192 فرعی از2638 
اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از ماشااله 

خان اکرمیان )مالک رسمی(
16-رای شماره 2831هیات:آقای ناصر هوائی آرانی فرزند حیدرعلی بشماره شناسنامه 
 125-017452-1 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  کشائی  شاهده  وخانم   165
فرعی   2193 پالک  مساحت405/75مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  )بالمناصفه(شش 
مجزی سده از 64 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
بشماره  فرزندماشااله  بیدگلی  مهتابی  اکبر  علی  3235هیات:آقای   شماره  رای   -17
 119 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی   علیخانی  لیال  وخانم   222 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 228/47 مترمربع پالک 2202فرعی 
آران  ثبتی  حوزه   3 آبادبخش  دراحمد  واقع  2638اصلی  از  63فرعی  از  شده  مجزی 

وبیدگل.
بشماره  محمد  فرزندعلی  آرانی  آبادی  فخر  سعید  آقای  شماره3234هیات:  رای   -18
شناسنامه 1-000507-619 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 107/90مترمربع  
آباد  احمد  در  واقع  2638اصلی  از  فرعی  از26  مجزی شده  2203فرعی  پالک شماره 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسین  فرزند  فر  وکیلی  رمضانعلی  3228هیات:آقای  شماره  رای   -19
پالک  مترمربع   114/37 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه10712 
2205فرعی از 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. خریداری 

عادی از علی خان داداشی )مالک رسمی(
رضا  فرزند  آرانی  فخرآبادی  محمد  علی  آقای  شماره3513هیات:  رای   -20

شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آبادی  عابدین  طاهره  وخانم   509 شناسنامه  بشماره 
34)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 206/21مترمربع  پالک شماره 
2212فرعی مجزی شده از 26 فرعی 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
21- رای شماره 1212هیات:آقای علی کشتکار بیدگلی فرزندامراله بشماره شناسنامه  
2163 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 84/31 مترمربع پالک شماره 2122فرعی 
از 3اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از امراله 

کشتکار )مالک رسمی(
شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  زاده  رمضان  لیال  خانم  2868هیات:  شماره  رای  22ـ 
شناسنامه 59 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت213/35مترمربع پالک 751فرعی 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  حسین  در  واقع  6اصلی  از  فرعی  از106  شده  مجزی 

وبیدگل.
بشماره  اله  فرزندحشمت  بیدگلی  دولوسی  داود  3258هیات:آقای  شماره  23-رای 
شناسنامه  شماره  محمد   علی  فرزند  بیدگلی  مقصودی   زهره  وخانم   54 شناسنامه 
34)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 140مترمربع پالک 1فرعی 

از540اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
24-رای شماره 2294هیات:آقای عباس شعوری  فرزند  علی بشماره شناسنامه 217 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 148/75مترمربع پالک 16 فرعی مجزی شده  از13و14 
وبیدگل آران  ثبتی  3حوزه  بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   765 از  مشاعات  از   وقسمتی 

بشماره  فرزندحبیب  آرانی  محمدی  استاد  مهدی  شماره3476هیات:آقای  رای   -25
شناسنامه 282 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  123/25مترمربع پالک 10فرعی  
مجزی شده از 3 فرعی از 1327 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

26- رای شماره  2087 هیات:آقای روح اله سر کار آرانی  فرزندمهدی شماره شناسنامه 
11148در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 183/55مترمربع  پالک شماره11 فرعی 
مجزی شده از 2و9وقسمتی از مشاعات از 1411و1412 اصلی واقع دراماکن   بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  قنبری  مهدی  آقای  3257هیات:  شماره  رای  27ـ 
شناسنامه306 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 108/11 مترمربع پالک 260فرعی 
مجزي شده  از25فرعی از 1965  اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
28ـ رای شماره 3255 هیات: آقای حسن آقا عابدی فرزندقولی بشماره شناسنامه 75 
وخانم صنبر نجفی آرانی  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 363)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 130 مترمربع پالک17  فرعی مجزی شده از 6وقسمتی 

از مشاعات از 1991 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
شناسنامه  بشماره  فرزنداحمد  نژادآرانی  مال  زهره  3256هیات:خانم  رای شماره  29ـ 
156 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 126/96 مترمربع پالک 25فرعی مفروزو 

مجزی شده  از 9 فرعی از 2270اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شماره  فرزندحسن  بیدگلی  زاده  یار  اله  اله  نعمت  3506هیات:آقای  شماره  رای  30ـ 
پالک2118  122/95مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه154 
ثبتی  بخش 3حوزه  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 از  فرعی   394 از  فرعی مجزی شده 

آران وبیدگل.
شماره  به  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  دخیلی  مهدی  3497هیات:آقای  شماره  رای  31ـ 
شناسنامه  شماره  ابوالفضل  فرزند  بیدگلی  مجیدی  اسماء  وخانم    10443 شناسنامه 
472)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 94/30مترمربع پالک 2116 
فرعی مفروزومجزی  شده از453فرعی 3اصلی واقع در معین آباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
جان   فرزندحسین  بیدگلی  اکبرزاده  علی  مجید رضا  رای شماره3227هیات:آقای   -32
بشماره شناسنامه 276 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  200/99مترمربع پالک 

2111فرعی  از 3اصلی واقع درمعین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
اله تدبیری نوش آبادی فرزندمحمد بشماره  33- رای شماره 3250 هیات:آقای فضل 
شناسنامه 5 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 92/50 مترمربع  پالک شماره332 
فرعی مجزی شده از 318 فرعی از 8 اصلی واقع درمعین آباد نوش آباد   بخش 2حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  نعمت  فرزند  آبادی  نوش  تدبیری  حسن  آقای  3249هیات:  شماره  رای  34ـ 
پالک  مترمربع   160/30 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه5428 
333فرعی مجزي شده  از318 فرعی 8اصلی واقع درمعین آباد نوش آبادبخش 2حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسین  فرزند  الهی  نعمت  اکبر  علی  آقای  هیات:   3248 شماره  رای  35ـ 
شناسنامه 4859 وخانم فاطمه نعمت الهی نوش آبادی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 
پالک334   مترمربع   206/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  40)بالمناصفه(در 
فرعی مجزی شده از 318 فرعی از 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
36ـ رای شماره 3494 هیات: آقای مهدی الماسی بیدگلی فرزندحسین بشماره شناسنامه 
از  فرعی  پالک1027   مترمربع   74/20 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   148 

3 اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسین  فرزند  مقدم  سعدآبادی  مهدی  1455هیات:آقای  شماره  رای  37ـ 
بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه  اکبر زاده  شناسنامه  1655  وخانم سمانه علی 
6190047580)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 71/5 مترمربع پالک 
2074فرعی از 22 فرعی از  3اصلی واقع درمعین آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

شماره  امراله  فرزند  بیدگلی  کشتکار  مرتضی  2085هیات:آقای  شماره  رای  38ـ 
62/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه6190102034 

پالک2090 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
به  ابراهیم  فرزند  بیدگلی  دادائی  علی  حسین  3244هیات:آقای  شماره  رای  39ـ 
فرزند ماشااله شماره شناسنامه  فر   شماره شناسنامه 237 وخانم معصومه سالمی 
165)بالمناصفه(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 161مترمربع پالک 2107فرعی 
مفروزومجزی  شده از1فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
بشماره  جعفر  فرزندآقا  آرانی  باقر شریفیان  سید  رای شماره3232هیات:آقای   -40

 74 شناسنامه  اکبرشماره  علی  فرزند  بیدگلی   نوحیان  انسی  وخانم   2 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  81/54مترمربع پالک 2109فرعی  

از 3اصلی واقع درمعین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  اکبربشماره  فرزندعلی  آکسته  مهدی  3229هیات:آقای  شماره   رای   -41
19298 وخانم صدیقه جندقیان فرزند دخیل عباس شماره شناسنامه 31288)بالمناصفه( 
 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 158/80 مترمربع  پالک شماره2110 فرعی  از 

3 اصلی واقع درمعین آباد   بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 
42ـ رای شماره  8505هیات:آقای مهدی خاری آرانی فرزند ماشااله  به شماره شناسنامه 
10848 وخانم طیبه تقوائی آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 11821)بالمناصفه(  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 160مترمربع پالک 1249فرعی مفروزومجزی 

شده از235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
43- رای شماره7617هیات:آقای جواد منصوری آرانی فرزندرضابشماره شناسنامه 
از  36فرعی  پالک  289مترمربع  مساحت  به  انباری  باب  یک  دانگ  شش  در   223

2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
44- رای شماره  7686هیات :آقای جعفر مسجدی آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
در  280)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  مال  معصومه  8771وخانم 
شش دانگ یقسمتی ازیک  باب خانه به مساحت 196/5مترمربع پالک شماره7460 فرعی  
از 1178 فرعی از 2637 اصلی ونیز شش دانگ قسمتی دیگر از خانه به مساحت 5/5 
متر مربع به شماره 4576 فرعی از 278 فرعی از 2840 اصلی  واقع درریگستان دیمکار 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/06/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/07/14                              
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آرا
7/220 شماره:103/93/1344/25-139/7/6 آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13 آیین 

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

تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

شماره  به  فرزندعزیزاله  آرانی    خالقی  عباس  آقای   : 1636هیات  شماره   رای  1ـ 
شناسنامه 3-002692-619  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175مترمربع پالک 

2141فرعی  2638 اصلی واقع احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1925 هیات :آقای عباس منصوری آرانی فرزند محمد علی    بشماره 
پالک  489/55مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   7187 شناسنامه 

2144فرعی از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره  3231هیات:آقای عباس ترزبان  فرزند علی بشماره شناسنامه   199  

از  2204فرعي   پالک  مترمربع    214/45 مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 
2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 

فرزندحسین بشماره  آرانی  آبادی   اله خرم  :آقای سیف  هیات  رای شماره 3226  4ـ 
 (  152 عباسقلی شماره شناسنامه  فرزند  آرانی   انباری  عزت  وخانم   417 شناسنامه 
نسبت به 1/5 و 4/5 دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 296/50مترمربع پالک 

2206 فرعی   2638 اصلی واقع در احمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
فرزند رضا  شماره  آرانی   آبادی  اله سعد  :آقای روح  5- رای شماره   3575هیات 
انی فرزند علی محمدشماره شناسنامه10938  شناسنامه 103وخانم زهره مصلح  آر 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت169/07مترمربع پالک 2207 فرعی 

از  2638 اصلی واقع در احمد آبادآران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
6ـ رای شماره  3572هیات : آقای رحمت اله سعد آبادی آرانی   فرزند رضا بشماره 

شناسنامه  شماره  ناصر   فرزند  آرانی  زاده  شبانی  صدیقه  وخانم  شناسنامه661 
پالک  168/73مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  1599)بالمناصفه( 

2209فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  فر  زاهدی  حسن  آقای  هیات:   3570 شماره  رای  7ـ 
در  اله شماره شناسنامه 105)بالمناصفه(  فرزند سیف  آرانی   35وخانم زهرا عالئی  
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111 مترمربع پالک2210 فرعی از 2638اصلی واقع 

در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره 3567هیات:آقای حسن ستاری  آرانی فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه 
109 وخانم زهرا غالمی برزکی فرزند عباس شماره شناسنامه 3466  )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 149/75 مترمربع پالک 2211فرعی مفروزو مجزی 

شده  از  26 فرعی از 2638اصلی واقع در احمد آبادبخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شماره  غالمحسین  فرزند  للکامی  سمیعی  هادی  3505هیات:آقای  شماره  رای  9ـ 
به مساحت 111/10 مترمربع پالک2215  شناسنامه  3  در شش دانگ یک باب خانه 
فرعی مجزی شده از  27 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
10ـ رای شماره 3662هیات:آقای سید مرتضی جدی آرانی فرزند آقا محمد به شماره 
پالک  204/20مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   442 شناسنامه  

2217فرعی 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 3663 هیات :خانم زینب وشادی آرانی   فرزند عباس بشماره شناسنامه 
84در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 104/30مترمربع پالک 2218فرعی 2638 

اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره 3664هیات: آقای مرتضی رضائی علی آبادی  فرزند حسین   بشماره 
پالک  135/07مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   198 شناسنامه 

2219فرعی از 2638اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 3896 هیات:خانم فاطمه اقبالیان آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
290 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک2226 فرعی مجزی 
شده از 64 فرعی از 2638 اصلی   واقع دراحمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 

خریداری طی بیع نامه عادی مع الواسطه از علی اکبر کریمیان )مالک رسمی(
14- رای شماره 3221هیات:خانم  مریم تقی پور  نیاسر فرزندعباس بشماره شناسنامه  
34  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 220 مترمربع  پالک شماره1369 فرعی  
ثبتی  3 حوزه  بخش  آران دشت  در  واقع  2640اصلی  از   فرعی   302 از  مجزی شده 

آران وبیدگل
بشماره  احمد  فرزند  آرانی  زاده   دشتبان  فرشته  شماره3215هیات:خانم  رای   -15
شماره  پالک  80مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   228 شناسنامه 
1373فرعی مجری شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل 
16-رای شماره 3585هیات:آقای غالمحسین متین پور  فرزندعلی بشماره شناسنامه 
107  وخانم فاطمه نوذر زاده آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 258)بالمناصفه(
شده  مجزی  1383فرعی  پالک  مساحت132/87مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
وبیدگل  آران  ثبتی  3حوزه  بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی   2640 از  فرعی   235 از 

خریداری عادی مع الواسطه از عزیز اهلل المع )مالک رسمی (
بشماره  محمد  فرزندعلی  افکن   دست  اله  حجت  3477هیات:آقای   شماره  رای   -17
پالک  مترمربع   142/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   2820 شناسنامه 
1386فرعی مجزی شده از 235فرعی از 2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  دل  روشن  محسن  آقای  شماره3461هیات:  رای   -18
شناسنامه  شماره  ماشااله  فرزند  آرانی  معیلی  اعظم  خانم  و   8429 شناسنامه 
شماره  پالک  94مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  675)بالمناصفه( 
1387فرعی مجزی شده از235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  میرزا  فرزند  آرانی  زاده  میرزا  احمد  3671هیات:آقای  شماره  رای   -19
شناسنامه349 وخانم جنت شیرینی آرانی فرزند دخیل شماره شناسنامه  40)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 162/15 مترمربع پالک 1393فرعی  مجزی شده 

از 235 فرعی از 2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
اله بشماره  20- رای شماره3669هیات: آقای امیر حسین اکبرزاده آرانی فرزندسیف 
شناسنامه  شماره  اله  نعمت  فرزند  آرانی  رو  خنده  فهیمه  وخانم   208 شناسنامه  
شماره  پالک  185مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  71)بالمناصفه( 
1394فرعی مجزی شده از 235 فرعی 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  خاکسار   اله  حبیب  3667هیات:اقای  شماره  رای   -21
شناسنامه  577  وخانم فضه اسماعیل بیکی آرانی فرزند ماشااله  شماره شناسنامه9779 
پالک شماره  مترمربع   240/75 به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  )بالمناصفه( 
1395فرعی مجزی شده از 235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی از نعمت اهلل اکبرزاده )مالک رسمی(
22ـ رای شماره  3652هیات: آقای حسن امین پور فرزندمحمد شماره شناسنامه 886  
در  169)بالمناصفه(   شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  وشادی  فاطمه  وخانم 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت74/88مترمربع پالک 1396فرعی مجزی شده از235 

فرعی از  2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندماشااله  آرانی   خاری  محمد  علی  3888هیات:آقای  شماره  23-رای 
شناسنامه 476  در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  207مترمربع پالک 1399  
فرعی  مجزی شده از 235 فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
24-رای شماره 1010هیات:آقای مجید دست افکن  فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(  فرزند غالمحسین  شماره شناسنامه 478   پیما  کوه  نجمه  9483 وخانم 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 169مترمربع پالک 1407 فرعی مجزی شده  

از235فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
25- رای شماره2053هیات:آقای ابوالفضل پهلوان زاده آرانی  فرزندعلی اکبر  بشماره 
پالک  111/20مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   10739 شناسنامه 
حوزه   3 دروشادبخش  واقع  اصلی   2645 از   فرعی    323 از  مجزی شده  971فرعی 

ثبتی آران وبیدگل.
اله عصار مفرد آرانی فرزندحسین شماره  26- رای شماره  3185 هیات:آقای حجت 
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آبادی  نوش  مسجدی  جنت  وخانم   529 شناسنامه 
پالک  مترمربع    137/25 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  2761)بالمناصفه( 
بخش  دروشاد   واقع  اصلی   2645 از  فرعی   343 از  شده  مجزی  فرعی  شماره995 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره شناسنامه  فرزند رمضانعلی  عباس رستار  رای شماره 3526هیات:آقای  27ـ 
1065 در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت24/70مترمربع پالک 1003فرعی مجزي 

شده  از340 فرعی 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  اکبر  فرزندعلی  آرانی    رحیم  حسین  آقای   : 3870هیات  شماره  رای   -28
 169 شناسنامه  شماره  غالمحسین  فرزند  آرانی  گلی  صدیقه  وخانم    18 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 411/75 مترمربع پالک 1008فرعی  
مجزی شده از 340فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
29- رای شماره3171هیات: آقای حسین حیدری آرانی  فرزندمحمدبشماره شناسنامه  
439 )نسبت به 4 دانگ( خانم صنمبر رمضانی بیدگلی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
306)نسبت به 2 دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 351/80مترمربع  پالک 
شماره 4778فرعی مجزی شده از205فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
مرتضی   سید  فرزند  بیدگلی  سجادی  سعید  سید  3598هیات:آقای  شماره  رای   -30
 166/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه6190004954   بشماره 
از 2840اصلی واقع درریگستان  از 37فرعی  مترمربع پالک 4795فرعی  مجزی شده 

دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
31- رای شماره3591هیات: آقای رضا دارچینی آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(   1976 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  سعدی  شیوا  وخانم   1198
به مساحت 116/75مترمربع  پالک شماره 4796فرعی  باب خانه   دانگ یک  در شش 
ثبتی  دیمکار بخش 3حوزه  در ریگستان  واقع  فرعی 2840اصلی  از 205  مجزی شده 

آران وبیدگل.
بشماره  فرزندحسین    بیدگلی  صباغیان  شمسی  3639هیات:خانم  شماره  رای   -32
شناسنامه  311 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 116 مترمربع پالک شماره 
از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش  از 37فرعی  4804فرعی مجزی شده 

3ثبتی آران وبیدگل
33ـ رای شماره  3866هیات: آقای حسن رمضانی  آرانی  فرزندعباس شماره شناسنامه 
154)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  امراله  فرزند  آرانی  صادقی  فاطمه  8637وخانم 

از  شده  مجزی  4808فرعی  پالک  مساحت213مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
569و567 فرعی ا از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
34-رای شماره 3863هیات:آقای ماشااله حسین زاده   فرزندمحمدبشماره شناسنامه 
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  زاده  حسین  زهرا  وخانم  دانگ(   2 به  1638)نسبت 
شناسنامه 146 )نسبت به 2دانگ( وخانم بتول لوافیان بیدگلی فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 53 )نسبت به 2 دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  168مترمربع 
پالک 4809  فرعی مجزی شده از66 فرعی  از2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  جواد  فرزند  آبادی    نوش  زواری  محمد  3527هیات:آقای  شماره  35-رای 
شناسنامه 261 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 212/50مترمربع پالک 3649 
فرعی مجزی شده  از158 فرعی ا از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
بشماره  رضا  فرزند  بیدگلی  دوم  مریخی  نرگس  خانم  3527هیات:  شماره  رای   -36
مترمربع   104/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   1250045118 شناسنامه 
پالک 36 فرعی مجزی شده  از11 فرعی از 285 اصلی واقع در  اماکن بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  نوذرزاده  احسان  3527هیات:آقای  شماره  رای   -37
شناسنامه  61 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  242/30 مترمربع پالک 1413 
فرعی مجزی شده  از235 فرعی   از 2640 اصلی واقع در آراندشت آران  بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسن  فرزند  آرانی  زاده  عرب  عباسعلی  7682هیات:آقای  شماره  رای   -38
شناسنامه 230  و خانم سمیه عرب زاده آرانی   فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 725 
و  خانم عذراگلشن آرانی فرزند خیراهلل  بشماره شناسنامه 204هرکدام نسبت به 2 دانگ 
از شش دانگ یک باب خانه به مساحت  222/55 مترمربع پالک 7451فرعی مجزی شده  

از1178 فرعی  از 2637 اصلی واقع در  مسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/07/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/07/30

 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
اجراييه 

7/241 شماره اجراییه: 9310420350100234 شماره پرونده: 9209980350100728 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 920744 بموجب درخواست  شماره 
لنبانی  قسامی  غالمرضا  علیه  محکوم   9209970350101665 مربوطه  دادنامه  شماره 
فرزند محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1-پرداخت مبلغ 300/000/000 
تاریخ  تا  تاریخ تقدیم دادخواست )92/6/16(  از  تادیه  ریال به انضمام خسارت تاخیر 
خسارت  بابت  ریال   6/067/000 مبلغ  پرداخت  و  اعالمی  شاخص  براساس  وصول 
دادرسی در حق محکوم له مرتضی متولی امامی فرزند جعفر به نشانی خ عبدالرزاق – 
کوی قصر –درب امام-پ37 و پرداخت مبلغ 15303350 ریال در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10آبان 
1377 توجه نمائید.م الف:17097 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
محمود  خواهان:   93/5/30-839 بایگانی:  شماره   536-93 دادنامه:  شماره   7/242
میرزایی نشانی هشت بهشت شرقی-کوی 24-فرعی3-پالک 42 خوانده: آرش نصیری 
به  ریال   10/000/000 مبلغ  به  چک  فقره  یک  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی 
انضمام کلیه خسارات گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی محمود میرزایی به طرفیت آرش نصیری به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 
ریال وجه یک چک به شماره 119701 مورخ 92/4/25 به عهده بانک سپه به انضمام 
در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارت   مطلق 
ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ابالغ  با  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده   ذمه 
مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته  حضور  جلسه  در  کافی  انتظار  و  قانونی 
لذا دعوی  ارایه ننموده  و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 313و307و315 قانون تجارت 198-

515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 
وکیل  الوکاله  حق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   245/000 و  خواسته  اصل  بابت   ریال 
چک/تقویم  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق 
 دادخواست 92/4/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای 
در همین مرجع و ظرف قابل واخواهی  ابالغ  از  غیابی و ظرف 20 روز پس   صادره 
  20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:17099 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/243 کالسه پرونده:93-648 شماره دادنامه: 1023-93/6/17 مرجع رسیدگی: شعبه 
نیلوفری نشانی سه راه سیمین-جنب پمپ  اختالف خواهان: اصغر  هفتم شورای حل 
راه  اصفهان-سه  نشانی  سالم  ثمین  وکیل:  آرش-طبقه4-واحد402  بنزین-ساختمان 
صادقی  مجید  خوانده:  آرش-طبقه4-واحد402  بنزین-ساختمان  پمپ  سیمین-جنب 
و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی 
به  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا  مشورتی  نظریه  اخذ 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای اصغر 
مبلغ  مطالبه  به خواسته  آقای مجید صادقی  به طرفیت  ثمین سالم  وکالت  با  نیلوفری 
11/000/000 ریال وجه چک به شماره 110733ب275 به عهده بانک تجارت به انضمام 
ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
ابالغ قانونی در  اینکه خوانده علیرغم  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310، 313 قانون تجارت 515-198-

519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده 
میلیون ریال 11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و صد و هشتاد هزار ریال 180/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )84/3/5( تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:17103 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/244 شماره دادنامه: 9309970350100288 شماره پرونده: 9209980350100773 
شماره بایگانی شعبه: 920789 خواهان: آقای فیروز نادری بنی به نشانی بهارستان-خ 
چهارراه اردیبهشت-اردیبهشت شرقی-خ مدرس-مدرس6-پ663 خوانده: آقای ابراهیم 
از  اعسار  خواسته:  المکان(  آباد-ک46-پ25)مجهول  دولت  شهرک  نشانی  به  قائمی 
پرداخت هزینه دادرسی گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
فیروز نادری بنی به طرفیت ابراهیم قائمی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به شهادت شهود-وضعیت مالی و معیشتی 
خواهان و میزان هزینه دادرسی دعوی ایشان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 194-

198-504-505-506-513 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعسار موقت خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:17104 

رستمی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

تبریک روحانی به قهرمانان 
رئیس جمه��وری در پیامی ،درخش��ش 
مقتدرانه ورزشکاران کشورمان در بازی 
های آسیایی »اینچئون« را به ملت بزرگ 
ایران، اعضای کاروان ورزش��ی، مدیران و 
مربیان پر تالش تبریک گفته و از زحمات 
همه آنان تجلیل کرد-دکترروحانی ابراز 

امیدواری کرد ، همواره شاهد موفقیت های بیش از پیش باشیم.

بنگر:بزرگترین اشتباه زندگي ام بازي 
براي سپاهان بود

مدافع تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: 
بزرگترین اش��تباه زندگی ام حضور در 
تی��م س��پاهان ب��ود و با ای��ن برخورد 
تماش��اگران، من از اینک��ه در این تیم 
حضور داشتم متاس��فم و اي کاش در 

این تیم بازي نمي کردم.
محسن بنگر پس از برتري سپاهان مقابل 
پرس��پولیس با بیان اینکه سپاهان آن تیم س��ال های قبل نبود، 
اظهارکرد: ش��ما این سپاهان را با آن س��پاهان مقایسه مي کنید 
که در آس��یا بازي مي کرد؟ این تیم در حال حاض��ر در لیگ برتر 
مي جنگد تا سهمیه بگیرد. همین سپاهان اگر به تهران بیاید ما از 
آنها پذیرایی خوبی به عمل می آوریم. بازی بدی نبود ما در دقایق 
آخر بازی گل خوردیم و س��پاهاني ها فکر مي کنن��د گل زدن در 

دقیقه ٩٢ هنر است.
وی در مورد تماشاگران سپاهان افزود: در مورد تماشاگران چیزی 
نگویم بهتر است. این تماشاگران اگر خانواده و ناموس داشته باشند 
نمی آیند به خانواده و ناموس یک بازیکن توهین کنند. اگر رئیس 
کمیته انضباطی خودش ناموس داشته باشد با این تماشاگران و 

باشگاه سپاهان برخورد می کند.
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه بزرگترین اشتباه 
زندگي اش را انجام داده که در س��پاهان بازي کرده است، یاد آور 
شد: بزرگترین اشتباه زندگی ام حضور در تیم سپاهان بود و با این 
 برخورد تماشاگران، من از اینکه در این تیم حضور داشتم متاسفم و

 اي کاش در این تیم ب��ازي نمي کردم. امی��دوارم رئیس کمیته 
انضباطی حاشیه های تماشاگران س��پاهان را دیده باشد و با آنها 

برخورد کند.
بنگر در مورد خ��وش و بش گرمی که با ش��هاب گردان داش��ته 
اس��ت، تصریح کرد: ش��هاب و رحمان احمدی از بچه  محل های 
من هستند و عالقه دارم آن ها همیشه در تیم ملی حضور داشته 
 باش��ند و فکر نمي کنم کار اشتباهي کرده باش��م که با آن ها گرم 

گرفتم.
وي خاطر نشان کرد: ما از راه زمیني به اصفهان آمدیم و خستگي 

زیادي بر ما مستولي شد.

دور جدید تمرینات تیم ملی  با حضور 
وزنه بردار اصفهانی

   دور جدید تمرینات تیم ملی وزنه برداری 
ایران برای حضور در رقابت های جهانی 
قزاقستان از امروز در کمپ تیم های ملی 
آغاز شد.اعضای تیم ملی وزنه برداری که 
صبح روز یکش��نبه ۶ مهرماه از دهکده 
بازی های آس��یایی اینچئون به کش��ور 
بازگش��تند، بعد از اس��تراحتی ۵ روزه، 
دوباره به کمپ تیم های ملی بازگش��تند تا تمرینات خود را برای 
حضور در رقابت های جهانی قزاقستان از س��ر بگیرند. مسابقات 
جهانی وزنه برداری در سال ٢۰۱۴، اولین مرحله انتخابی المپیک 
٢۰۱۶ به حساب می آید و کسب نتایج درخشان در آن از اهمیت 
 باالیی ب��رای تی��م مل��ی وزنه ب��رداری کش��ورمان برخ��وردار

 است.
اسامی ملی پوشان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است: 

مجید عسکری در ۵۶ کیلوگرم، جابر بهروزی و مرتضی رضائیان 
در ۶٩ کیلوگرم، کیانوش رستمی و رسول تقیان )از اصفهان( در 
۸۵ کیلوگرم، نواب نصیرش��الل، محمدرضا براری، محسن بهرام 
زاده و کیا قدمی در ۱۰۵ کیلوگرم و بهداد سلیمی و بهادر موالیی 
در ۱۰۵+ کیلوگرم. رقابت های جهانی قزاقستان از روز ۱۷ آبان ماه 

سال جاری آغاز خواهد شد.

استقبال اصفهانی ها از مدال آور 
قایقرانی ایران 

   مراسم اس��تقبال از قایقران اصفهانی و 
نایب قهرمان بازی های آسیایی اینچئون، 
در ف��رودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان 

برگزار شد
.احمدرضا طالبیان تنها نماینده اصفهان 
در تی��م مل��ی قایقرانی کش��ورمان در 
بازی های آس��یایی اینچئون بود که در 
ماده کایاک تک نفره هزار متر به مدال نقره دست یافت.طالبیان 
در ترکیب تیم کایاک ۴ نفره هزار متر ایران در این مسابقات هم 
پارو زد که تیم ایران در جایگاه چهارم ایستاد.طالبیان مدال طالی 
کایاک تک نفره بازی های آسیایی ٢۰۱۰ گوانگ ژو را در کارنامه 

دارد.

زمان حضور لژیونرها دراردوی تیم 
ملی فوتبال اعالم شد

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال در حالی 
از دیروز یکشنبه در شهر لیسبون پرتغال 
آغاز ش��د که لژیونر ها فردا به جمع ملی 
پوش��ان ملحق خواهند ش��د. بر همین 
اساس پژمان منتظری و رضا قوچان نژاد 
صبح روز یکشنبه ۱3 مهر ماه قبل از تیم 

ملی وارد لیسبون شدند. 
علیرضا جهانبخش، جواد نکونام، کریم انصاریفرد، مسعود شجاعی 
نیز بعدازظهر یکشنبه به جمع ملی پوشان ملحق شدند.همچنین 
امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه نیز اش��کان دژاگه وارد پرتغال شده تا 

تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری کند.

6
جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته پارالمپیک 

براس��اس اعالم کمیته ملی پارالمپیک، مراسم بزرگداش��ت هفته پارالمپیک در اصفهان 
همزمان با 3۱ اس��تان کش��ور از ۱۸ مهرماه به مدت یک هفته با اجرای برنامه با محوریت 
معلولین ادامه خواهد یافت و با برگزاری جش��ن بزرگداشت روز پارالمپیک در ٢۴ مهرماه 

به پایان می رسد. 

 کارلوس کی روش قبل از سفر تیم ملی به پرتغال برای 
برگزاری اردوی تدارکاتی ، در مورد دلیل دعوت نشدن 
بازیکنانی چون عقیل��ی و رحمتی اظهار داش��ت: اگر 
بخواهیم درباره نام بازیکنان شروع به صحبت کنیم و از 
الف تا حرف آخر الفبا بخواهیم حرف بزنیم باید به اندازه 

تمام حروف الفبا صحبت کنیم.
وی ادامه داد: من در مورد بازیکنانی که به اردوی پرتغال 
دعوت ش��دند، صحبت می کنم. ما این اردو را پیش رو 
داریم و با ٢۴ بازیکن به پرتغال سفر می کنیم که گروه 
اصلی این بازیکنان را نفرات حاضر در جام جهانی برزیل 

تشکیل می دهند و آنها درون تیم حضور دارند.
س��رمربی تیم ملی فوتبال با بیان اینکه اردوی پرتغال 
فرصتی برای بازیکنان جوان اس��ت، تاکید کرد: در این 
اردو بازیکنان جوانی مانند سروش رفیعی و وحید امیری 
می توانند از فرصت اس��تفاده کنند و تجربه شان بیشتر 
شود و این اردو فرصتی برای بازیکنانی است که تازه به 

اردوی تیم ملی دعوت شده اند.
کی روش در خصوص اینکه این برای اولین بار است که 
در طول ٢۰،3۰ س��ال اخیر بازیکنی از پرسپولیس به 
تیم ملی دعوت نشده و آیا این علت خاصی دارد، گفت: 

باشگاه های دیگری هم هس��تند که بازیکنی در تیم 
ملی ندارند. من انتخابم را بنا بر نام باشگاه ها انجام 

نمی دهم و انتخاب من بنابر عملکرد بازیکنان است.
وی در خصوص اینکه برخ��ی بازیکنان تیم ملی 
پس از خط خوردن از لیست اولیه موضع گرفته اند 
و صحبت هایی را انجام داده اند و آیا این بازیکنان با 
قهر کی روش مواجه خواهند شد یا نه، اظهار داشت: 
نمی دانم در خصوص چه چیزی صحبت می کنید. 

من در مورد وضعیت تیم ملی صحبت می کنم. 
این تیم ملی اس��ت و درهای آن 

ب��ه روی هم��گان 
ب��از اس��ت. 

بازیکنان به تی��م ملی می آین��د و می روند ام��ا از بعد 
انتخاب تیمی ما تنها می توانیم ٢۴ بازیکن را به اردوی 

پرتغال ببریم.
سرمربی تیم ملی فوتبال خاطرنشان کرد: مسلما تعداد 
بازیکنان حاضر در پرسپولیس، استقالل و سپاهان هم 
محدود است. آنها ٢۰۰ بازیکن ندارند، رئال مادرید هم 
تنها 3۰ بازیکن دارد و ما هم تنها می توانیم ٢۴ بازیکن 

را به اردوی تیم ملی ببریم.
کی روش در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه اردوی پرتغال 
تا چه اندازه در آماده س��ازی تیم ملی برای جام ملت ها 
نقش خواهد داشت، تاکید کرد: بی تردید داشتن اردو 
با هر مدت زمانی از نداش��تن آن بهتر است. ما در این 
اردو به دنبال آماده س��ازی تیم هس��تیم و اعتقادم این 
است که این تصمیم مناسبی برای هماهنگی تیم ملی 
است و بی تردید دستاورد و نتایج آن را در جام ملت های 

استرالیا شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: دقیقا به همین منظور برای آماده سازی و 
تست بازیکنان این فرصت را به نفرات تیم 
داده ایم که کیفیت شان را 
نشان دهند و ما هم 
آنه��ا را به کیفیت 

الزمه برسانیم.
س��رمربی تی��م 
مل��ی فوتب��ال 
تصری��ح ک��رد: 
تیم مل��ی تنها 
ن��کات  مح��ل 
تکنیکی نیس��ت 
بلک��ه ب��ه کیفیتی 
احتیاج داریم که باید 
بازیکن��ان حاض��ر در تیم 
ملی به آن برسند و عالوه بر 
تکنیک از نظر انگیزه و 
آماده سازی در 
یط  ا ش��ر

مناسب و صحیح قرار بگیرند.
وی یادآور شد: طرز تفکر صحیح بازیکنانی که روحیه و 
جنگندگی الزم برای حضور در تیم ملی را دارند، باید رو 

به  جلو سوق داده شود.
کی روش ادام��ه داد: باز 
هم تکرار می کنم که این 
نخستین گام ما و آغاز راه 
در مس��یر جام ملت های 
اس��ترالیا و امیدوارم که 
ش��روع مناس��بی برای 
حض��ور در ج��ام ملت ها 
داش��ته باش��یم و باز هم 
می گویم اگر س��والی در 
م��ورد بازیکن��ان فعلی 
تیم ملی اس��ت حاضر به 
پاس��خگویی در مورد آن 

هستم.
سرمربی تیم ملی فوتبال 
در پاسخ به این سوال که 
آیا احتمال دعوت شدن 
بازیک��ن ٢ ملیتی جدید 

در تیم ملی وج��ود دارد یا نه، گفت: تحت هر ش��رایط 
بازیکنی که کیفیت الزم را ب��رای حضور در تیم ملی را 
داشته باش��د، دعوت خواهد ش��د اما اگر وجود نداشته 

باشد نمی توانیم از خودمان بازیکن تولید کنیم.
وی درباره عالقه ادینیو ب��رای حضور در تیم ملی ایران 
نیز گفت: بارها در آفریقای جنوب��ی و پرتغال با چنین 
ش��رایطی روبه رو ش��دم اما من فقط بازیکنان��ی را در 
نظر می گیرم که ش��هروند کامل یک کشور باشند. هر 
اتفاقی که قبل از آن افتاده باش��د ارتباطی به من ندارد 
 و این موضوع بی��ن بازیکن، فدراس��یون و باقی نفرات

 است.
او ادامه داد: یک تیم ملی پویا احتیاج به دروازه بان خوب، 
دفاع خ��وب، هافبک خوب و مهاجم خ��وب دارد و من 
وقتی برای تماشای یک بازی به عنوان مثال بازی صبا و 
سایپا به ورزشگاه می روم  نمی خواهم تیم صبا یا سایپا 
را زیر نظ��ر بگیرم بلکه می خواهم بازیکن��ان آنها را زیر 
نظر داشته باش��م. اکثر اوقات اسم بازیکنان و باشگاه ها 
 برای من مهم نیس��ت و فقط کیفیت بازیکنان اهمیت

 دارد.

کی روش: درهای تیم ملی به روی همه باز است 

مبنای انتخابم عملکرد بازیکنان است، نه نام باشگاه ها
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گیتی پسند از سد 
ایرانجوان گذشت 

 امیدها در مصاف 
لیگ برتری ها

در چارچوب هفته اول مس��ابقات لیگ دس��ته یک گروه الف تیم 
فوتبال گیتی پسند با نتیجه ۱ بر ۰ از سد ایرانجوان بوشهر گذشت. 
گیتی پس��ند از آغاز بازی بر مسابقه سوار ش��د و در دقیقه ٢۷ با 
استفاده از فرصت پدید آمده، حمید کاظمی گل اول مسابقات را 
به ثمر رساند؛ در این نیمه گیتی پس��ند باز هم فرصت داشت که 
گل های دیگری به ثمر رساند اما هر بار بازیکنان این تیم توپ را به 
بیرون زدند.ایرانجوان که نمی خواست بازی اول لیگ را با شکست 
پشت سر بگذارد شروع به حمله کرد, حتی فرصت هایی هم داشت 
که هر بار دروازه بان گیتی پسند نمی گذاشت این توپ ها گل شود.

 حدود ۵۰۰ تماش��اگر اصفهانی و ۱۰۰ تماش��اگر بوش��هری در 
ورزشگاه آرارات اصفهان برای تماشای این بازی حضور پیدا کردند.

* واهیک طروسیان، سرمربی تیم گیتی پسند بازی را از سکو های 
تماشاگران مشاهده کرد.

سرپرست کمیته جوانان فدراس��یون فوتبال از برگزاری دو دیدار 
تدارکاتی تیم فوتبال امید ایران با دو تیم لیگ برتری خبر داد.

رس��ول دانش��جو، در خصوص لغو دیدار تیم امید ای��ران و عمان 
اظهار کرد: متاس��فانه فدراس��یون فوتب��ال عمان با ارس��ال نامه  
به ما اعالم کرد، تی��م امید ای��ران نمی تواند به ایران س��فر کند تا 
با تی��م امید بازی تدارکاتی داش��ته باش��د. بر همین اس��اس پس 
از مذاک��ره با تیم ه��ای تراکتورس��ازی تبریز و راه آه��ن تهران در 
تالش هس��تیم  این دو تی��م را جایگزین تیم عم��ان کنیم.وی در 
 م��ورد وضعیت تی��م جوان��ان ه��م تاکید ک��رد: همان ط��ور که 
می دانید این تیم ۴ بازی تدارکات��ی با تیم های جوانان عراق و قطر 
انجام داد که معتقدم از لحاظ فنی کمک بسزایی به بازیکنان کرده 
است.سرپرست کمیته جوانان در پایان از باشگاه هایی که با کمیته 

جوانان فدراسیون همکاری کرده ، قدردانی کرد.

عذرخواهی مسئوالن کاراته ایران
مسئوالن فدراس��یون کاراته ایران به دنبال حرکت ناشایست سجاد 
گنج زاده، نامه عذرخواهی خود را به کمیته برگزاری مسابقات ارائه 
دادند تا تبع��ات رفتار او گریبان کل کاراته ای��ران را نگیرد.کیومرث 

هاشمی به شدت از رفتار نادرست گنج زاده ابراز ناراحتی کرد.

پایان کار ایران در اینچئون با ۵۷ مدال 
کاروان ورزش��ی ایران با ٢۱ م��دال طال، ۱۸ م��دال نقره و 
۱۸ مدال برنز و مجموع ۵۷ مدال بعد از کش��ورهای چین، 
کره جنوبی، ژاپن و قزاقس��تان در جایگاه پنجم هفدهمین 

دوره بازی های آسیایی در سال ٢۰۱۴ ایستاد.

خبر خوش برای پرسپولیسی ها
پس از اینکه روز پنجشنبه مسئوالن باشگاه پرسپولیس با شرکت بهره بردار 
این باشگاه به توافقات نسبی رس��یده اند قرار است امروز دوشنبه جلسه 
نهایی در خصوص تحویل ۴ چک یک میلیارد تومانی انجام شود تا پس از 

توافقات نهایی این چک ها تحویل پرسپولیسی ها گردد.

طعنه زهرآگین قلعه نویی به فرهاد مجیدی

جای تاسف دارد که برخی آقایان خودشان را استقاللی می دانند

درخشان: مساوی برای ما حکم برد 
داشت

 فوالدشهر جهنم سرخابی ها
پیروزی 3 بر یک س��پاهان برابر استقالل، پیروزی ٢ بر یک 
ذوب آه��ن برابر اس��تقالل و در آخر پی��روزی یک بر صفر 
سپاهان برابر پرسپولیس 3 پیروزی اصفهانی ها در فوالدشهر 
بوده است همچنین تنها پیروزی سرخابی ها برابر اصفهانی ها 
پیروزی یک بر صفر پرسپولیس برابر ذوب آهن است که در 
آن بازی هم به عقیده اکثر کارشناسان ذوب آهن بازی بهتری 

از خود به نمایش گذاشت.
حمید درخشان پس از شکست یک بر صفر مقابل سپاهان 
در نشس��ت خبری گفت: به نظرم بازی خوب��ی بود و هر دو 
تیم خوب بازی کردن��د و باید به س��پاهان تبریک بگویم و 
بازیکنان خودم هم خیلی تالش کردند و زحمت کش��یدند 
و با توجه ب��ه تعویض هایی که ک��ردم بازیکن تخصصی در 
آن پست نداشتم و می خواس��تم با تعویض ها به تیم کمک 
 کنم اما بازیکنان تعویضی نتوانس��تند انتظارات را برآورده 

کنند.
وی افزود: وقتی تیمی در دقیقه ٩۶ گل می خورد نش��ان از 
اشتباه و کم تجربگی اس��ت و امیدوارم در هفته های آینده 
بتوانیم تیم را تقویت کنی��م و نورمحمدی تعویض اجباری 
بود و دو بازیکن دیگر را تعویض کردم که در آن پست بازیکن 

تخصصی نداشتند.
درخش��ان گفت: ماهینی و صادقیان محروم هستند و رضا 
نوروزی را از دست دادیم و دو سه بازیکن دیگر نیز از دست 
دادیم و روی نیمکت ما را نگاه کنید آیا روی نیمکت بازیکن 
تخصصی داشتم؟ فهرست بازیکنان ۱۸ نفره است، در این 
فصل نه ٢۰ نفر یعنی من ب��ا ۱3 بازیکن آمدم و تیمی که ۵ 
بازیکنش را از دس��ت می دهد دیگر همین می شود، وقتی 
چهار بازیکن اصلی را از دس��ت می دهیم ش��رایط س��خت 
می شود، بضاعت نیمکت سپاهان با ما را نگاه و مقایسه کنید. 

همین که تا دقیقه ٩۶ دوام آوردیم، خوب بود.
وی در مورد اینکه پرسپولیس به شیوه بحرینی دفاع می کرد، 
گفت: من دوست ندارم بازیکنم زمین بخورد و برخی وقت ها 
حتی بازیکن سپاهان به زمین افتاده بود و ما اوت را به دفاع 
شما پاس دادیم و به دنبال اتالف وقت نبودیم اما سپاهان با 
این همه مهره طبیعی بود که این همه فشار بیاورد و با این 
نفرات مساوی هم می گرفتیم، یعنی برد برای ما چون بضاعت 

 ما کم است. انتظار ما بیشتر از این نبود.
درخشان در مورد تقویت تیم پرسپولیس، گفت: صد درصد 
مصدوم زیاد داریم و محروم ه��م داریم و در نیم فصل تیم را 

حتما تقویت می کنیم.
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استقالل برنده بازی با ملوان بود. بردی که با کمک داور به دست 
آمد اما در این میان بازیکنان هم برای کسب پیروزی تالش کردند 
تا امیر قلعه نویی خوشحال تر از روزهای قبل دیده شود. سرمربی 
استقالل حاال می تواند به روزهای بهتر بیندیشد و دل ببندد به 

بازی هایی که پس از تعطیالت پیش روی تیمش قرار دارد.
آیا امیر قلعه نویی می تواند قهرمانی اش در فصل دوازدهم را تکرار 

کند؟ او امیدوار است...
 آقای قلعه نویی از بح�ران باخت های پ�ی در پی خارج 

شدید.
- کدام بحران؟ بحران را مخالفان ما با شیطنت برای مان درست 
کردند. بحران را آنهایی درس��ت کردند که با حرف هایشان در 
روزنامه ها برای ما حاشیه سازی کردند. تیم من کامل نیست. قبل 
از بازی هم گفتم که تا هفته دهم تیم کاملم را در اختیار نداشتم. 

در این بازی هم همینطور بود و برخی بازیکنانمان را نداشتیم.
 مجیدی هم در ورزش�گاه ب�ود و ظاهرا حض�ور او برای 

استقالل مفید واقع شد.
- مجیدی معرفتش را نش��ان داد. پیشکس��وت یعنی او که به 
ورزش��گاه می آید و ما را کمک می کند اما می خواس��تم بگویم 
بحران مال زمانی است که تیم هشتم و نهم جدول باشد. درون 
تیم آرامش بود و جای تاسف دارد که برخی آقایان خودشان را 

استقاللی می دانند.
 قبل از بازی با ملوان انتقاد هایی به شما می شد. در این باره 

چه نظری دارید آقای قلعه نویی؟
- چرا وقتی ۱۸ امتیازی بودیم این انتقاد ها وجود نداشت؟ من 
معتقدم که نقد همیشه باید باشد اما ما برابر فوالد خیلی خوب 
بودیم و حتی یک کرنر به آن ها ندادیم. در همین بازی امروز دو 
توپ روی دروازه ما آمد که یکی پنالتی شد و یکی هم تک به تک 
شد. امیدوارم در این دو هفته باالنس بدنی تیم را ایجاد کنیم. هیچ 
تیم آسانی در لیگ نیست عین بازی هایی که انجام داده ایم، سوای 

از نتیجه خیلی خوب بودیم.
 وابستگی استقالل به کرار جاس�م کامال مشهود است. 

خودتان هم همین نظر را دارید؟

 -

باالخره یک بازیکن خالق باید ش��عاع حرکتی بیشتری داشته 
باشد. جاسم یک بازیکن آرام است و تالش می کند. ما سه بازی 
قبلی باکیفیت بودیم یا نه؟ بازی با فوالد اوج بازی ما بود. ما آن 
بازی را باید با اختالف ۴ گل می بردیم. جاسم در ۵۰ متر رو به جلو 
خیلی موثر است و این خیلی خوب است. در گذشته جباری این 
کار را می کرد. شاید در نیم  فصل یک بازیکن مهاجم اضافه کنیم 
هر چند بدون جاسم هم با کیفیت بازی کردیم. من همیشه دو 
لیدره بازی می کنم. همیشه این کار را کرده ام چه در استقالل 

چه در تیم های دیگر.
 پیش از بازی فرهاد مجیدی رف�ت جایی مصاحبه کرد 

و گفت می خواهم سرمربی اس�تقالل شوم. در حالی که 
حتی کس�ی که تیم نوجوانان را هم تمرین نداده! حرف 
از قهرمانی آس�یا می زند! ای�ن حرف ها برای ش�ما هم 
حاشیه هایی ایجاد کرد. می خواستیم شفاف در این باره 

توضیحاتی بدهید.
- مربیگری به همین سادگی نیست. خودم را مثال بزنم. رفتم 
از تیم های کشاورز و برق شروع کردم و بعد به استقالل رسیدم. 
اینطوری نیست که یک دفعه کس��ی بتواند سرمربی استقالل 
شود. مربی باید از رده های پایین ش��روع شود. مربیگری پله به 

پله جواب می دهد. 
ضمن اینکه غیر از مجیدی دو، سه نفر دیگر هم هستند که جلوتر 
از او لیاقت مربیگری در استقالل را دارند. فرهاد هم لیاقت دارد اما 

همانطور که گفتم دو، سه نفر دیگر هم هستند.
 اما این طور جا افتاده که ش�ما دوس�ت ندارید نیمکت 

استقالل را از دست بدهید.
- اس��تقالل ارث پدری من نیس��ت. اس��تقالل در زمان نهمی 
و س��یزدهمی مال ما بود. آن مس��لمانان عمر و عاصی اینها را 
نمی گویند. من ۱۸-۱۷ قهرمانی با استقالل دارم. جاهایی که 

بودم مثل شاهین و راه آهن هم نتایج خوبی گرفته ام.
 با استقالل ۵٩ جهان شدیم اما از نظر آن آقایان به چشم نمی آید. 
فرهاد بازیکن باهوشی بود و نسل بعد از ما باید به استقالل کمک 

کند.

طرز تفکر صحیح 
بازیکنانی که 

روحیه و جنگندگی 
الزم برای حضور در 

تیم ملی را دارند، 
 باید رو به  جلو 

سوق داده شود
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آگهی تحدید حدود عمومی نوبت دوم سال 1393 اداره ثبت اسناد و امالک میمه
7/217 پیرو آگهی های نوبتی به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود 

قسمتی از امالک حوزه ثبتی میمه را بدین شرح آگهی می نماید:
شماره های فرعی از یک اصلی واقعات در میمه

1544 آقای بهمن صادق فرزند محمد جعفر و غیره ششدانگ یک باب خانه در دشت 
ریگنه 

11259 آقای مصطفی نیکونام فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور محل شارع 
متروکه دشت درب باغ زینل به مساحت 40 متر مربع 

)در روزسه شنبه 1393/08/06(
شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقعات در وزوان

قفیزی   4 مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  اسداله  فرزند  شعبانی  علیجان  آقای   4438
میاندشت 

5012 آقای غالمرضا بیدهندی فرزند عبدالحسین و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
دشت باال راه به مساحت تقریبی 468 متر مربع 

5043 آقای مجید خانعلی فرزند حسین و غیره ششدانگ یک باب بوم کن در صحاری 
رباط آغا کمال به مساحت 200 متر مربع 

)در روز چهارشنبه 1393/08/07(
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در ونداده

2355 آقای رضا منصوری فرزند قدرت اله ششدانگ یک باب خانه در کوی قرچغه به 
مساحت 493/10 متر مربع 

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

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

)در روزپنج شنبه  1393/08/08(
4059 آقای حسین مردانی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی باال به 

مساحت 203/28 متر مربع 
خیابان  در  زمین  قطعه  ششدانگ  یداله  فرزند  ونداده  موئمنی  منصور  آقای   4062

مخابرات به  مساحت 282/15 متر مربع 
4063 خانم روح انگیز عادل فرزند غالم رضا ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

62/32 متر مربع 
4064 آقای جعفر یعقوب فرزند قاسم ششدانگ یک باب خانه در کوی باال به مساحت 

130/90 متر مربع 
)در روز  شنبه 1393/08/10(

شماره های فرعی از شماره 30 اصلی واقع در زیاد آباد
3527 آقای عباسعلی عابدیان فرزند عبداله ششدانگ محل دو باب اطاق مخروبه در قلعه 

مفروزی از شماره 185 فرعی 
)در روز یک شنبه 1393/08/11 (

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در ازان
به  باب خانه  فرزند عباس و غیره ششدانگ یک اصلی  آقای حیدر علی خدادوست   8

مساحت تقریبی 1140 متر مربع  
996 آقای داود جباری فرزند ولی اله و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوی پروند به 

مساحت 331/35 متر مربع
3750 خانم رقیه رمدان فرزند آقا علی و غیره ششدانگ یک  درب باغ محصور مزروعی 

در دشت زیریانه   
3866 آقای علی اقدامی فرزند محمد حسین ششدانگ یک باب بوم کن در صحاری ازان 

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

به مساحت 200 متر مربع 
) در روز چهاشنبه 1393/08/14(
4023 خانم معصومه محمد زاده ازانی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور در 

کوی پائین به مساحت تقریبی 276/60 متر مربع 
4128 آقای علی رضا علی جانی فرزند محمود و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوی 

باغ کهنه به مساحت 502/65 متر مربع 
4329 آقای محمد رضا یوسفیان فرزند صفر علی و غیره ششدانگ یک باب خانه در 

کوی باغ کهنه به مساحت 552/90 متر مربع 
4352 خانم فاطمه یوسفیان فرزند صفر علی ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

277 مترمربع 
)در روزپنج شنبه 1393/08/15(
4358 آقای محسن اقدامی فرزند محمد آقا و غیره ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

288 متر مربع 
به  کهنه  باغ  در کوی  باب خانه  یک  فرزند محمد ششدانگ  آقای شهرام رمدان   4436

مساحت 354/87 متر مربع 
4883 آقای محسن اقدامی فرزند محمد آقا ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی پائین 

به مساحت 293/83 مترمربع 
)در روز شنبه 1393/08/17(
4890 آقای محمد حسین خدادوست فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه در ازان به 

مساحت 500/80 مترمربع 
4895 آقای حسین اسحاقی فرزند اکبر و غیره ششدانگ یک باب خانه در بلوار امام 

رضا به مساحت 248 متر مربع 
) در روز یک شنبه 1393/08/18(

شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات در قریه خسرو آباد
879 آقای محمد زور مند فرزند چراغعلی ششدانگ یک باب  بهاربند در کوی پشت قلعه 

به مساحت 328/80 متر مربع 
977 آقای حسنعلی شفیعی علویجه فرزند محمد علی ششدانگ قطعه زمین محصور در 

کوی باال به مساحت 504/88 متر مربع 
) در روز دوشنبه 1393/08/19(

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در ده حسن رباط
676 آقای یداله یاوری فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 563/40 

متر مربع 
780 آقای میثم رحمانی فرزند ابوالقاسم ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی نو به 

مساحت 90/528 متر مربع 
781 روح اله مجیدی فرزند نوراله ششدانگ قطعه زمین محصور در ده حسن رابط به 

مساحت 577/62 متر مربع 
) در روزسه شنبه 1393/08/20(
مساحت  به  زمین محصور  قطعه  مرتضی ششدانگ  فرزند  رحمانی  اصغر  آقای   782

1858/92 متر مربع 
783 خانم نوش آفرین فضلی فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه به مساحت 767/76 

متر مربع 
به مساحت  فرزند مرتضی ششدانگ قطه زمین محصور  اله رحمانی  آقای روح   784

926/73 متر مربع 
مساحت  به  محصور  زمین  قطعه  مرتضی ششدانگ  فرزند  رحمانی  محمد  آقای   785

932/80 مترمربع 
) در روز چهارشنبه 1393/08/21(

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

به مساحت 1278 متر مربع 
)در روز پنجشنبه 1393/08/22(

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در ده لوشاب
504 آقای اسداله آهنین جان فرزند حیدر ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

1652/30 متر مربع 
532 آقای علی مسافری فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه در ده لوشاب به مساحت 

1542/71 متر مربع 
540 خانم طاهره چوپانی فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه در ده لوشاب به مساحت 

907/63 متر مربع 
) در روز  شنبه 1393/08/24(
541 آقای محمد جواد میرزائی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه در ده لوشاب به 

مساحت 1766/75 متر مربع 
545 آقای حسین گرامی فرزند عرب ششدانگ یک باب خانه در ده لوشاب به مساحت 

653/13 متر مربع 
)در روز یکشنبه 1393/08/25(

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا
به  طاهر  باغ  کوی  در  خانه  باب  یک  فرزند صابر ششدانگ  توکلی  نسرین  خانم   386

مساحت 393/86 متر مربع 
به  طاهر  باغ  کوی  در  خانه  باب  یک  ششدانگ  محمد  فرزند  زارعی  الیاس  آقای   387

مساحت 420/78 متر مربع 
388 آقای رضا زارعی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی باغ طاهر 

به مساحت 371/10 متر مربع 
)در روز دو شنبه 1393/08/26(
به  باغ طاهر  در کوی  باب خانه  یک  نوروز ششدانگ  فرزند  توکلی  اسداله  آقای   389

مساحت 674/90 متر مربع 
به  طاهر  باغ  کوی  در  خانه  باب  یک  نوروز ششدانگ  فرزند  توکلی  عبداله  آقای   390

مساحت 593/20 متر مربع 
394 آقای حیدر کریمی فرزند رحیم و غیره ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1367 

متر مربع 
) در روزسه شنبه 1393/08/27(

شمار ه های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در قلعه بلند الی بید
235 آقای جابر جای مند بوج فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه در کوی قلعه بلند 

به مساحت 489/78 متر مربع 
236 آقای موسی رحمتی فرزند ابراهیم ششدانگ یک باب خانه در کوی قلعه بلند به 

مساحت 813/53 متر مربع 
) در روز چهارشنبه 1393/08/28(

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در ده موته
به  429 آقای محمود توکلی فرزند نوراله و غیره ششدانگ یک باب خانه درده موته 

مساحت 652 متر مربع 
475 بانو خانم ناز فالح فرزند مراد علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1050/70 

متر مربع 
مساحت  به  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ  نوراله  فرزند  توکلی  محمود  آقای   476

580/62 متر مربع 
) در روز پنجشنبه 1393/08/29(
477 آقای محمد علی توکلی فرزند مهدی ششدانگ بک درب باغ موستان به مساحت 

1039/60 متر مربع 
479 آقای جواد فالحی فرزند محمد تقی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 585 متر 

مربع 
)در روز  شنبه 1393/09/01(
تحدید حدود پالک های فوق به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع خواهد 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود  آمد 
که در روز مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نمایند ه قانونی آن ها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملک آن ها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 

گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار:دوشنبه 1393/07/14

م الف:18220 رئیس ثبت میمه – حسین نوروز  
فقدان سند مالکيت 

7/66 شماره: 103/93/1994/337-93/7/6 آقای حسن ابوفاضلی فرزند میرزا به استناد 
دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه و باغچه طرف شرقی به شماره پالک 3997 
فرعی از 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که در صفحه 270 
دفتر 28 امالک ذیل ثبت 3574 به نام حسن ابوفاضلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
از  دانگ مشاع  نطنز 4  دفتر 7  به موجب سند رسمی شماره 1348/06/27-31850  و 
انجام نشده  یافته و معامله دیگری هم  انتقال قطعی  ابوفاضلی  به حسینعلی  ششدانگ 
است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 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 یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
تسلیم  متقاضی  به  مرقوم صادر  مالکیت  سند  المثنی  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض 

خواهد شد.م الف:129 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکيت 

ا...  سیف  فرزند  شمسی  حاج  منیژه  خانم  شماره:93/7/6-103/93/1997/337   7/165
شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  استناد  به 
است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین معروف سرکنده چهار قفیزی 
به شماره پالک 689 فرعی از 100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
که در صفحه 529 دفتر 44 امالک ذیل ثبت 5962 بنام منیژه حاج شمسی ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 37066-1354/08/15 دفتر 7 نطنز به 
او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
نامه قانون  نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین  سند مالکیت 

ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
انتشار  از تاریخ  ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
ارائه کننده  یا  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  مالکیت و سند معامله تسلیم 
مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
 ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:124 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
اخطار اجرايی

 33 حوزه   93/4/12 تاریخ   595 شماره  رای  موجب  به  162/93ش33  شماره:   7/207
آقای  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
محمدعلی قربانی به نشانی بهاباد - یزد  محکوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
که محاسبه  تاریخ وصول  )92/11/30(تا  تاریخ سررسید  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت 
آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
محکوم له آقای رسول شعرباف کرمی به نشانی اصفهان-خ آتشگاه – خ بهشت-کوچه 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  مدنی.  احکام  اجرای  حق  در  عشر  نیم  و   21
آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
یا مالی معرفی کند  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع 
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. شعبه 33 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

 33 حوزه   93/4/12 تاریخ   594 شماره  رای  موجب  به  163/93ش33  شماره:   7/208
آقای  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
محمدعلی قربانی به نشانی بهاباد - یزد  محکوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر در تادیه )92/9/3(تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم له آقای رسول 
شعرباف کرمی به نشانی اصفهان-خ آتشگاه – خ بهشت-کوچه 21 و نیم عشر در حق 
اجرای احکام مدنی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحا اعالم نماید. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
بهای ثمنيه 

7/209 شماره: 93/2261/31/و-93/7/6 نظر به اینکه جنابعالی مالک بهای ثمنیه اعیانی 
از 72 حبه ششدانگ پالک 2301 فرعی واقع در زواره 16  بیست و چهار حبه مشاع 
احتشام  احمدخان  سید  از  موروثی  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی 
می باشید و کارشناس رسمی دادگستری طی برگ کارشناسی شماره 93/629 مورخ 
ثمنیه  بها  استثنای  )به  از شصت حبه مشاع  دو حبه  و  پنجاه  نموده  اعالم   93/06/15

به موجب سند رسمی شماره  از 72 حبه ششدانگ پالک مرقوم که  اعیانی دو دانگ( 
انتقال شده  فرزند رضا  قاسمی  لباف  محمدعلی  آقای  به   1393/05/02 مورخه   8091
فاقد بها ثمنیه اعیانی می باشد. لذا مراتب آگهی تا از تاریخ انتشار در ساعت اداری به 
این اداره مراجعه و چنانچه نسبت به کارشناسی فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت 
یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی آن را به این اداره ارائه 
نمایید در غیر این صورت بهای ثمنیه اعیانی سند مالکیت دو دانگ مشاع از پالک مذکور 

حذف می گردد.م الف:316 فدایی رئیس ثبت اسناد و امالک زواره 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9209980364601511  ابالغیه: 9310100353201256 شماره  7/221 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 921195 نظر به اینکه زهرا مهری بابادی شکایتی علیه رضا مهری 
بابادی دایر بر ضرب عمدی و فحاشی و تخریب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)کیفری(  دادگاه   106 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123 ارجاع و به کالسه 9209980364601511 و 
شماره بایگانی 921195ک106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/27 و ساعت 
09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
به  غیابی  مقررات رسیدگی  حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

عمل خواهد آمد.م الف:17825 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی مبنی  پرونده کالسه 554/93 خواهان حمید طوفانی  7/222 در خصوص 
بر مطالبه وجه به طرفیت علی عابدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخه 93/8/17 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
اصفهان- اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 

شعبه19 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  نماید.در صورت  اخذ 
اتخاذ می شود. م الف:17830 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/223 در خصوص پرونده کالسه 544/93 خواهان حسن میرزایی دادخواستی مبنی 
بر تحویل زمین مورد معامله مورخ 77/11/1 به طرفیت 1- محمود و 2- نرگس میرزایی 
تعیین  8/30صبح  ساعت   93/8/18 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شود. م الف:17835 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

7/224 در خصوص پرونده کالسه 659/93 خواهان محسن قاسمی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند به طرفیت عبدالرحمن ریگی گوته فرزند نصرت و زینب ناروئی 
سعیدآباد فرزند محمدرضا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 
93/8/22 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:17847 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
7/225 در خصوص پرونده کالسه 948/93 خواهان آرمان امجدی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه خسارت به طرفیت امینه ترک زهرانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  دوشنبه مورخ 93/8/19 ساعت 9صبح 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   14 شعبه  می شود.م الف:17849  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/226 در خصوص پرونده کالسه 1129/93 خواهان موسسه مالی اعتباری عسگریه 
با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت راضیه 
علی اکبر ندافی تقدیم نموده است وقت  اسدا... امینی –سید رسول هاشمی –  امینی – 
با  است  گردیده  تعیین  8/30صبح  ساعت   93/8/24 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:17850 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

با  عسگریه  اعتباری  و  مالی  خواهان   1130/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/227
وکالت آقای یاسر شیروانی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت زهرا جوادی 
نسب –مریم عبدالملکی – محمدرضا ابراهیمی – کورش نظری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/8/24 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:17854 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/228 در خصوص پرونده کالسه 93-1146 خواهان حمید سیاسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمد شهسواری مفرد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/8/20 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:17861 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/229 در خصوص پرونده کالسه 93-447 خواهان قربان علی کرمی با وکالت خانم 
تقدیم  انصاری  به طرفیت مصطفی و رضا  انتقال سند  بر  مبنی  دادخواستی  مهدوری 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/8/18 ساعت 12ظهر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:17866 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/230 در خصوص پرونده کالسه 1146/93 خواهان محمود میرزایی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمد یحیی آبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/8/27 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17870 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
7/231 در خصوص پرونده کالسه 1147/93 خواهان محمود میرزایی دادخواستی مبنی 
مورخه  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  امامی  ابوالقاسم  طرفیت  به  مطالبه  بر 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/8/27
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17871 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/232 در خصوص پرونده کالسه 1148/93 خواهان محمود میرزایی دادخواستی مبنی 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  پناه  حق  هاجر  طرفیت  به  مطالبه  بر 
93/8/27 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17872 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/233 در خصوص پرونده کالسه 1149/93 خواهان محمود میرزایی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت خسرو مؤمنی لندی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  93/8/27 ساعت 10صبح تعیین گردیده است 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17874 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/234 در خصوص پرونده کالسه 1106/93ش33 خواهان مختار عباسی دادخواستی 
انضمام  به   84/4/30-448676 چک  بابت  ریال   40/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  ذوالفقاری  علیرضا  به طرفیت  مطلق خسارات 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11/30صبح  ساعت   93/8/18 مورخ  یک شنبه  روز 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   33 شعبه  می شود.م الف:17878  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/235 در خصوص پرونده کالسه 1162/93 خواهان محمد آقاجانی فشارکی دادخواستی 
به  85-677ب25  انتظامی  شماره  به  خودرو  سند  انتقال  به  خواندگان  الزام  بر  مبنی 
برای  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  ناروئی  خدارحم   – راد  پرویز کاشانی  طرفیت 
مورخه 93/8/25 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17886 شعبه 13 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

7/236 شماره درخواست: 9310460350600001 شماره پرونده: 9309980350600371 
شماره بایگانی شعبه: 930418 خواهان خانم زینب بنایی دادخواستی به طرفیت خوانده 
مجید محمودی فرزند قاسم به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت یک فقره 
سفته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
باال خ  واقع در اصفهان خ چهارباغ  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان  ششم 
به  و  ارجاع   310 اتاق  طبقه3  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  شهید 
کالسه 9309980350600371 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن در تاریخ 1393/09/17 
بودن خوانده و درخواست  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است  و ساعت 09:00 
وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه  الف:17412  گردد.م  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

7/237 کالسه پرونده: 608/93 شماره دادنامه: 920-93/6/12 مرجع رسیدگی: شعبه 
نیلوفری نشانی: اصفهان-سه راه  اختالف اصفهان خواهان: اصغر  پنجم شورای حل 
نشانی:  ثمین سالم  وکیل:  بنزین-ساختمان آرش-طبقه4-واحد402  پمپ  سیمین-جنب 
خوانده:  آرش-طبقه4-واحد402  بنزین-ساختمان  پمپ  راه سیمین-جنب  اصفهان-سه 
گردشکار:  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  باغبادرانی  احمدیان   محمدرضا 
ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
 اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای
طرفیت  به  نیلوفری  اصغر  دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید. 
چک  فقره  دو  وجه  ریال   22/970/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  احمدیان   محمدرضا 
به  ملی  بانک  عهده   83/9/25-879579  -2 879578-83/8/15و   -1 های  شماره  به 
تقدیمی و مالحظه  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  دادرسی و  انضمام خسارات 
انتظار کافی در جلسه  قانونی وقت و  ابالغ  با  اینکه خوانده  اصول مستندات دعوی و 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
را حکایت  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات 
قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  کند   می 
آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   22/970/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
245/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:17092  بود.م  خواهد  این شعبه  در  واخواهی  قابل  بالغ  از  پس  روز   20  و ظرف 

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اجراييه 

7/238 شماره اجراییه: 9310420350100231 شماره پرونده: 9209980350101099 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 921130 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970350100469 محکوم علیه زهرا ملکی فرزند حسنعلی 
به  ریال   100/000/000 مبلغ  پرداخت   -1 به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به 
شاخص  براساس  وصول  تاریخ  تا   92/9/14 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام 
له  محکوم  حق  در  دادرسی  خسارت  بابت  ریال   2/360/000 مبلغ  پرداخت  و  اعالمی 
شعبانعلی بینا فرزند میرزا عبدا... به نشانی اصفهان-خ پروین-خ حکیم شفایی دوم-خ 
در حق  ریال   5118000 مبلغ  پرداخت  و  معدنی-پ111-منزل شفیعی  معلم-ک سعید 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
باشد و در صورتی  از آن میسر  به  استیفا محکوم  اجرا حکم و  کند که  مالی معرفی 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع  نداند  که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه 
و  حکم  اجرای  به  قادر  که  شود  معلوم  مذکور  مهلت  انقضاء  از  بعد  سال  سه  ظرف 
نکنید  را معرفی  اموال خود  پرداخت  فرار در  برای  لیکن  اید  بوده  به  پرداخت محکوم 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
شد.4- خواهید  محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  حبس  مجازات  به  باشد  متعسر  اجرائیه 

عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
قانون  مفاد  همچنین  و   79/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام 
الف:17098  م  نمائید.  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیتهای  اجرای   نحوه 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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اکثر کودکان به دنبال سرماخوردگی ساده دچار سرفه حاد 
می شوند که این وضعیت ممکن اس��ت در طول یک سال 

چند بار تکرار شود.
اغلب والدین با دیدن عالئم اولیه سرفه در فرزندانشان نگران 
می ش��وند، اما پزشکان معتقدند س��رفه واکنش بدن برای 
حفظ خود در برابر آسیب های مجاری تنفسی است. معموال 
به دنبال ابتال به نوعی عفونت تنفسی مثل سرماخوردگی 
ممکن است س��رفه تا چند روز در کودک ادامه یابد. به هر 
حال سرفه ای که بیش از دو یا سه هفته طول بکشد، حتما 

باید علت آن بررسی شود.
اکثر کودکان ب��ه دنبال س��رماخوردگی 
س��اده دچار سرفه حاد می ش��وند که این 
وضعیت ممکن اس��ت در طول یک سال 
چند بار تکرار شود. گاهی کودکانی که قبل 
از رسیدن به سن مدرسه در مهدکودک ها 
نگهداری می شوند در سال تقریبا هشت 
نوبت دچار عفونت تنفسی ساده می شوند 

و به دنبال آن نیز کمتر از یک هفته سرفه شان ادامه می یابد.
کارشناسان »آکادمی آلرژی، آسم و ایمنی شناسی آمریکا« 
در مورد سرفه در کودکان نکات مفیدی را به والدین توصیه 

می کنند که به شرح زیر است:
- وقتی تکرار س��رفه در طول روز ناش��ی از عفونت تنفسی 
ویروسی است، نیاز به درمان ندارد و به خودی خود پس از 
یک یا دو هفته فروکش می کند.- اگر پس از مدتی سرفه های 
فرزندتان بیش از آنچه تصور می کردید ادامه یافت حتما با 

یک متخصص اطفال مشورت کنید.
- در صورتی که فرزندتان به دلیل س��رفه های مکرر قادر به 
انجام فعالیت های عادی و روزمره خود نبود و یا پس از سرفه 
در خلط او خون مشاهده کردید از خوددرمانی بپرهیزید و 

زودتر کودک را نزد یک متخصص ببرید.
- توجه داشته باشید که بسیاری از داروهای ضدسرفه برای 

کودکان موثر نیستند.
- اگر حدس می زنید که سرفه های کودکتان ناشی از آلرژی 

یا آسم است با یک متخصص ایمنی شناسی مشورت کنید.

سرفه های کودکانه نگرانتان نکند! 

شرکت فضایی SpaceX .یک مدل رکوردشکن فضایی 
را که توانایی رس��یدن به مریخ را دارد در س��ال جاری 
پرتاب خواهد کردش��رکت فضای��ی SpaceX اولین 
پرتاب آزمایش��ی موش��ک فظایی خود با نام »فالکون 
س��نگین« را که ادعا می کند س��نگین ترین موش��ک 
موجود در دنیا است را تا پایان سال 2014 انجام خواهد 
داد.فالکون سنگین مشابه موشک استاندارد این شرکت 
با نام فالکون 9 است که دو موشک دیگر نیز در طرفین 
آن را همراهی می کنند. طبق اظهارات SpsceX تنها 
یک موشک سنگین تر از فالکون در دنیا وجود داشته و آن هم موشک Saturn 7 متعلق 
به ناسا بوده که ماموریت همراهی آپولو و اسکای لب را طی سال های 1966 تا 1973 به 
عهده داشته است.برای تصور قدرت این موش��ک 15 هواپیمای بوئینگ 747 را در نظر 
بگیرید که به هم متصل باش��ند و با تمام قدرت حرکت کنند. فالکون س��نگین 35000 
کیلوگرم توانایی کش��ش داش��ته و در مدار های نزدیک زمین حرکت خواهد کرد. این 
موش��ک می تواند 13200 کیلوگرم بار را به کمک 27 موتور مرلین خود تا سیاره مریخ 
حمل کند. قبل از پرتاب فالکون س��نگین؛ برادر کوچکت��ر آن فالکون 9 در 16 مارس به 

مقصد ایستگاه بین المللی فضایی پرتاب خواهد شد. 

وجود ماده بسیار مضر سرب در الک های رنگی دور از 
انتظار نیست.

متاسفانه بعضی مادران روی ناخن های کوچک و زیبای 
دختربچه ه��ای کم سن وس��ال خود الک ه��ای رنگی 
مختلف می زنند، اما الک های ناخ��ن حاوی مقادیری 
مواد شیمیایی هس��تند که فقط بافت نس��بتا محکم 
ناخن ها می توانن��د آنها را تحمل کنند. ممکن اس��ت 
چشم و پوس��ت کودکان در اثر تماس با این مواد الک، 
دچار تحریک و حساسیت ش��ود. این تحریک و حساس��یت برای مخاط دهان به مراتب 

شدیدتر و بدتر اتفاق خواهد افتاد.
از آنجا که برخی بچه ه��ای کوچک، عادت به جویدن ناخن های خ��ود یا در دهان کردن 
انگشت و ناخن ها دارند، ممکن است در صورت آغشته بودن ناخن ها به الک، مقداری از 
الک ناخن را بجوند و با بلعیدن مواد ش��یمیایی موجود در آن، دچار واکنش های دهانی 
یا ناراحتی های گوارشی بشوند. از سوی دیگر، وجود ماده بسیار مضر سرب در الک های 
رنگی دور از انتظار نیست. به همین دلیل والدین برای پیشگیری از ابتال به ناراحتی های 
پوستی، چش��می، مخاطی یا عوارض گوارشی، بهتر است از خیر اس��تفاده از الک روی 

ناخن های فرزندشان بگذرند.

برای دختران کوچک الک نزنیدقوی ترین موشک فضایی دنیا آماده پرتاب

می ت��وان از گل الدن برای راحتی دف��ع، مقابله با 
سرماخوردگی و مراقبت از مو استفاده کرد.

اگر ج��ز افرادی هس��تید که جعب��ه ی کمک های 
اولیه تان را پر از داروهای رنگ و ورانگ نمی کنید، 
اگر اعتقادی به داروهای ام��روزی ندارید و به قول 
بنده خدایی آن ه��ا را گچ می دانی��د و اگر طرفدار 
داروهای گیاهی و طبیعی هس��تید این مطلب به 
دردتان می خورد. می خواهیم 3 خاصیت گل الدن 

را بازگو کنیم.
لوئی چهاردهم دستور داد این گل را به خاک فرانسه 
وارد کردند تا از قابلیت تزئینی آن استفاده کنند. اما 
باید بدانید که این گل عالوه بر رنگ های زیبا و دل 
انگیز آن خواص درمانی نیز دارد. می توان از این گل 
الدن برای راحتی دفع، مقابله با س��رماخوردگی و 

مراقبت از مو استفاده کنید.
گل الدن برای راحتی دفع

دانه های خش��ک گل الدن خواص ملینی دارد. در 
واقع این دانه ها عمل دف��ع را راحت تر می کند. 70 
گرم دانه ی خشک گل الدن را پودر کنید. 150 گرم 
عسل به آن اضافه کنید. هر روز تا زمانی که حالتان 

بهتر شود 3 قاشق چای خوری میل کنید.
گل الدن برای مقابله با سرماخوردگی

سرماخوردگی، سرفه، برونشیت و غیره. گل الدن 
مانند یک پزش��ک مهربان به س��راغ درمان گلو و 
سینه ی شما می رود. گلبرگ ها و برگ های خشک 
گل الدن را دم و میل  کنید. این دم کرده تب شما 
پایین می آورد و خواب راحتی به شما هدیه می دهد.

گل الدن برای مراقبت از مو
یکی دیگر از خ��واص گل الدن یاری رس��اندن به 
موه��ای آس��یب دی��ده اس��ت. گل الدن باع��ث 
درخشندگی و تقویت موها می شود و با ریزش آن ها 
مقابله می کند. برای این کار داخل یک لیتر آب یک 
مش��ت برگ، گلبرگ و دانه های خش��ک الدن را 
ریخته و به مدت 15 دقیقه بجوشانید. اجازه دهید 
این جوشانده خنک ش��ود. موهایتان را با شامپوی 
همیشگی تان شستشو دهید و این محلول را روی 
موهایتان بریزید. 10 تا 15 دقیقه صبر کنید و آب 

بکشید.
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صد دالری 
یک سخنران معروف در مجلسی که دویس��ت نفر در آن حضور 
داش��تند، یک صد دالری را از جیبش بیرون آورد و پرسید: چه 
کسی مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ دست همه حاضرین 
باال رفت.سخنران گفت: بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی از 
شما خواهم داد ولی قبل از آن می خواهم کاری بکنم. و سپس در 
برابر نگاه های متعجب، اسکناس را مچاله کرد و پرسید: چه کسی 
هنوز مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ و باز هم دست های 
حاضرین باال رفت.این بار مرد، اس��کناس مچاله شده را به زمین 
انداخت و چند بار آن را لگد مال کرد و ب��ا کفش خود آن را روی 
زمین کشید. بعد اس��کناس را برداشت و پرسید: خوب، حاال چه 
کسی حاضر است صاحب این اسکناس شود؟ و باز دست همه باال 

رفت. سخنران گفت: دوستان، با این بالهایی که من سر اسکناس 
در آوردم، از ارزش اسکناس چیزی کم نشد و همه شما خواهان 
آن هستید. و ادامه داد: در زندگی واقعی هم همین طور است، 
ما در بسیاری موارد با تصمیم��اتی که می گیریم یا با مشکالتی 

که روبرو می شویم، خم می شویم، مچال��ه می شویم، خاک آلود 
می شویم و احساس می کنیم که دیگر پشیزی ارزش نداریم، ولی 
این گونه نیست و صرف نظر از این که چه بالیی سرمان آمده است 
هرگز ارزش خود را از دست نمی دهیم و هنوز هم برای افرادی که 

دوستمان دارند، آدم با ارزشی هستیم.

اندرزی برای زندگی نیک 
جوان ثروتمندی نزد عارفی رف��ت و از او ان��درزی برای زندگی 
نیک خواس��ت. ع��ارف او را به کن��ار پنجره برد و پرس��ید: »چه 
می بینی؟گفت: »آدم هایی که می آیند و می روند و گدای کوری 
که در خیابان صدقه می گیرد.«بعد آینه بزرگی به او نشان داد و 
باز پرسید: »در آینه نگاه کن و بعد بگو چه می بینی؟گفت: »خودم 

را می بینم!«
عارف گفت: »دیگر دیگران را نمی بینی، در حالی که آینه و پنجره 
هر دو از یک ماده اولیه ساخته ش��ده اند. اما در آینه الیه نازکی از 
جیوه در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی جز شخص خودت 
را نمی بینید حاال تونیز تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و 
آن پوشش جیوه ای را از جلو چشم هایت برداری تا بار دیگر بتوانی 

دیگران را ببینی و دوستشان بداری.
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 آیا می دانید با 

 تشخیص و درمان به موقع 
تا 85% می توان از قطع عضو )پا( 

جلو گیری کرد؟
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آیا می دانیدیخچال و 
فریزرهای مجهز به 

برفک زدایی اتوماتیک 
مصرف برق کمتری دارند?

 روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان اصفهان
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