
سالمتی  اصفهانی ها در کوره ها می سوزد
پرواز شهرکرد 
به کویت برقرار 
می شود

فعالیت  ۷۰ کوره آجرپزی  درمنطقه شرق 
اختیارات نامحدود زمینه ساز

2 رانت و فساد می شود 
 جشنواره گنبدهای فیروزه ای

3 برگزار می شود
 عسل های ارزان تر از

4۰ هزار تومان تقلبی است 4

دانشجوی بدهکار مشمول 
جریمه دیرکرد می شود

 دستگاه نقش تمبر قابل حمل 
در اصفهان طراحی و ساخته شد

انتقال آب از تونل سوم کوهرنگ
 ماه آینده آغاز می شود

عامل حادثه خونين گلپایگان 
در مألعام مجازات مي شود
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 تمام کارگران ساختمانی
  بيمه  می شوند

سنگک و بربری ۱۰۰۰ تومانی می شود

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن های کارگری ایران

آغاز طرح آزادپزی نانوایی ها  در  بهمن ماه 4

4 4

 ریاست جمهوری پس از مصوبه مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان
 بیمه کارگران ساختمانی  را ابالغ کرد

عضو هیات مدیره اتحادیه نانوایان استان اصفهان از اجرای طرح آزادپزی نان در ۳۰۰ نانوایی 
شهر اصفهان از ابتدای بهمن ماه خبر داد.

محمدرضا خواجه با اشاره به اینکه طبق مصوبه هیات دولت در ۲۶ آبان امسال مقرر شد نرخ 
نان ۳۰ درصد افزایش یابد، اظهار داش��ت: برطبق این مصوبه قرار است ۲۰ درصد نانوایان 

کشور آزادپر شوند؛ البته تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته است. 
وی آزادپزی نرخ نان را با توجه به اختالف قیمت بین آرد دولتی و آزاد را اقدامی شایس��ته 
و بجا عنوان کرد و بیان داش��ت: وجود اختالف قیمت بی��ن آرد دولتی و آزاد موجب ترویج 
فس��اد و قاچاق آرد در کشور می ش��ود به گونه ای که ش��خصی طی ۲ ماه ۱۱ هزار کیسه 
آرد را اختالس کرده ب��ود. عضو هیات مدی��ره اتحادیه نانوایان اصفهان ب��ا بیان اینکه نرخ 
هر کیس��ه آرد دولتی ۲۰ هزار تومان اس��ت که در ب��ازار آزاد بین ۴۰ تا ۵۰ ه��زار تومان 
فروخته می ش��د، گفت: آبان امس��ال دولت به طور زیرکانه میزان سوبسید پرداختی بابت 

 آرد را کاهش داد به گونه ای که هر کیس��ه آرد را که تا پیش از ای��ن ۲۳ هزار تومان به نانوا
  م��ی فروخ��ت ام��روز ب��ا قیم��ت ۳۳ ه��زار توم��ان در اختی��ار نانوای��ان ق��رار 
می دهد. وی اف��زود: دولت با افزای��ش ۳۰ درصدی نرخ نان به جای حل مش��کل نانوایان، 

مشکل خود را حل کرد. 
خواجه با بیان اینکه طبق مصوبه هیات دولت قرار است ۳۰۰ واحد از ۱۷۰۰ واحد نانوایی 
در اصفهان آزادپز شوند، اظهار داش��ت: طبق این مصوبه نرخ نان براساس قیمت تمام شده 
آن، مصاحبه و فروخته می شود. وی افزود: طبق برآورد اولیه با آزادپزی نانوایان قیمت هر 
نان تافتون ماشینی و تنوری از ۲۱۰ تومان به حدود ۳۲۵ تومان افزایش می یابد همچنین 
نرخ نان سنگک و بربری هزار تومانی خواهد شد. با آزادپزی نان، نانوایان آرد مورد نیاز خود 
را از ش��هری که تمایل دارند خریداری می کنند و در این صورت بستر قاچاق آرد نیز پاک 

می شود. ..

مردم منتظر کاهش قیمت خودرو 
نباشند 

در روزهای��ی ک��ه ش��ورای رقاب��ت همچنان مس��وول 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو ب��ه حس��اب می آی��د، برخ��ی 
اقتصاددانان کشور، عملکرد این ش��ورا را به نقد کشیده 
و معتقدند وجودش هیچ نقش��ی در رقابتی ش��دن بازار 
خودروهای داخلی نداشته و اصال نباید به قیمت گذاری 
خ��ودرو ورود می کرده اس��ت.وی در پاس��خ ب��ه این که  
قیمت خودرو تا پایان امس��ال تغییری نخواهد کرد  گفت 
:قطعا تغییر نمی کند.باید منتظ��ر بمانیم تا بانک مرکزی 
اطالعات را به ما ارایه دهد؛ معموال این پروس��ه دو ماهی 
طول می کشد. احتماال در اردیبهشت یا خرداد سال آینده، 

قیمت ها را بازنگری خواهیم کرد؛ هر چند....
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ش�ركت ش�هركهای صنعت�ی اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد اج�رای پ�روژه  ه�ای 
زي�ر را از مح�ل  مناب�ع ج�اری ب�ه  پيمان�كاران واج�د ش�رايط واگ�ذار نماي�د ل�ذا 
 از كلي�ه ش�ركتهای پيمان�كاری ك�ه دارای ش�رايط ذك�ر ش�ده در ذي�ل صفح�ه
 می باش�ند دعوت م�ی ش�ود ت�ا از تاري�خ 1393/10/22 ال�ی 1393/10/30 ب�ا واريز 
 مبل�غ 300/000 ري�ال برای ه�ر پروژه ب�ه ش�ماره 2175670203003 حس�اب س�يبا 
) بانک مل�ی ( و دريافت اس�ناد و مش�خصات فنی پروژه و اس�ناد پيش�نهاد قيمت به 
دبيرخانه ش�ركت واقع در اصفه�ان خ 22 بهم�ن ، مجتم�ع اداری امير كبي�ر مراجعه 
 يا ب�رای كس�ب اطالعات بيش�تر ب�ه س�ايت ش�ركت ش�هركهای صنعت�ی اصفهان

 www.isfahaniec.ir مراجع�ه نماييد. مهلت تحويل پيش�نهاد قيم�ت به دبير خانه 
شركت ش�هركهای صنعتی اس�تان اصفهان حداكثر تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه 
 م�ورخ 1393/11/09 می باش�د و هزين�ه درج آگهی روزنام�ه به عهده برن�ده مناقصه 

می باشد. 
 موضوع مناقصه : تكميل محوطه سازی و احداث سايت كارگاهی شهرک صنعتی ورزنه 

مبلغ برآورد اولیه : 5/984/803/194 ريال از محل منابع استانی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 120/000/000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند 
موضوع مناقصه : اجرای تكميل محوطه سازی ناحيه صنعتی و زيرآباد 

مبلغ برآورد اولیه: 2/225/867/715ريال از محل منابع استانی
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :40/000/000 ريال 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال دررشته راه و باند

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای
همراه با ارزیابی کیفی 

نوبت  دوم    

امور پیمانهای شرکت  شهر کهای صنعتی استان اصفهان 
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نوبت  اول    

تجدیدآگهی مزایده    نوبت  اول

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

شهرداری زرين شهر به اس�تناد موافقت نامه ش�ماره 705 مورخ 1393/9/15 
شورای محترم شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری رستوران سنتی واقع در پارک 
جوان زرين شهر به صورت اجاره برای مدت دو سال از طريق مزايده  عمومی  اقدام 
نمايد . لذا متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطالعات 
 بيش�تر از تاريخ انتش�ارتاپايان وقت اداری 93/11/9 به ش�هرداری زرين  شهر

 مراجعه نمايند.



يادداشت

آمريکا توان پیش بینی عکس العمل 
ايران را ندارد 

مشاور بین الملل رییس مجلس گفت: آمریکا توان اقدام نظامی 
علیه کشورمان و پیش بینی عکس العمل ایران را ندارد.

حسین شیخ االسالم مشاور بین الملل رییس مجلس شورای 
اس��المی درباره اظهارات س��خیف فرمانده س��تاد مشترک 
ارتش آمریکا اظهار داش��ت: آمریکا توان اقدام نظامی و توان 

پیش بینی عکس العمل ایران را ندارد.
وی افزود: هیچ گاه آمریکا توانایی اق��دام نظامی علیه ایران را 

نداشته و غلط کرده که بخواهد چنین اقدامی کند.  
گفتنی اس��ت، اخیراً رییس س��تاد مش��ترک ارت��ش امریکا 
در گفتگو با ش��بکه فاکس نیوز با تکرار ادعاه��ا درباره برنامه 
هسته ای ایران گفته است که واشنگتن برای به تأخیر انداختن 

برنامه هسته ای ایران، آمادگی نظامی دارد.  

 آغاز دور دوم اردوهای راهیان نور 
دانش آموزی از ۲۹ دی ماه 

معاون پرورش��ی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان 
گفت: دور دوم اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور از ۲۹ 

دی در اصفهان آغاز می شود.
جواد پورحسین با اشاره به جلسه توجیهی اعزام مرحله دوم 
اردوی راهیان نور اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: جلسه ای 
توجیهی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان و تعدادی 
از روس��ای ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان های 
مختلف استان اصفهان به منظور بررس��ی اعزام های مرحله 
 دوم راهیان ن��ور دانش آموزی ک��ه از ۲۹ دی آغاز می ش��ود، 

برگزار شد.

واريز صد در صد منابع حساب 
ذخیره ارزی به خزانه داری 

با موافقت نماین��دگان به منظور افزایش س��رمایه بانک های 
دولتی تا پایان س��ال آین��ده 50 درصد و تا پایان س��ال ۹5 
صددرصد منابع حس��اب ذخیره ارزی به حساب خزانه داری 

کل کشور واریز می شود.
در جلسه علنی  دیروز مجلس شورای اسالمی بررسی الیحه 
رفع موانع تولید رقاب��ت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور در 

دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.
براس��اس این ماده تا پایان س��ال آینده 50 درصد و از س��ال 
13۹5 صددرصد )100درصد( منابعی که از محل حس��اب 
ذخی��ره ارزی ب��ه عاملیت بانک ه��ای دولتی ص��رف اعطای 
تس��هیالت به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و طی 
سال های آتی وصول می  ش��ود، پس از کسر تعهدات قبلی به 
حساب خزانه داری کل کش��ور واریز و جهت افزایش سرمایه 
دولت در بانک های دولتی با اولویت هم��ان بانک های عامل 

منظور می شود.

پورمختار در نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم 
اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور افزود: اسامی 
مفس��دان اقتصادی و اداری باید اعالم ش��ود تا م��ردم آنان را 
 بشناسند و نقش رس��انه ها در این امر مهم است زیرا رسانه ها

 می توانند با پیگی��ری همه اقدامات مس��ووالن نقش مهم و 
اساسی داشته باشند.رییس کمیسیون اصل ۹0 مجلس افزود: 
با توجه به محذوریت قانونی، قوه قضائیه پیش از قطعی شدن 
احکام متهمان مجوز انتش��ار اس��امی آنها را ندارد اما مجلس 
شورای اس��المی از این موضوع مستثنی اس��ت و هم اکنون 
فهرستی از مدیران مفسد اقتصادی در رده های مختلف تهیه 
شده و در آینده به استحضار مردم خواهد رسید.پورمختار گفت: 
متاسفانه شاهدیم مسوولی که متولی دستگاهی است و پس 
از وقوع جرایم اقتصادی باید پاسخگو باش��د تنها انتقاد و ابراز 

نگرانی می کند که این جرم 
در جامعه زیاد شده است.

علل سیر صعودی فساد اقتصادی ريشه يابی شود
پورمختار گفت: آمار دستگاه های متولی باید راستی آزمایی 
شود چرا که گزارش هایی به دست ما می رسد مبنی بر اینکه 
مشکلی در آن سازمان وجود ندارد اما وقتی از نزدیک بررسی 

می کنیم روند فساد در آن دستگاه ادامه دارد.
وی افزود: حتی برخی از دستگاه ها برای اینکه به موقع اقدام 
نکردن خود را در برخورد با  این جرایم توجیه کنند ، فرافکنی و 
به جای پاسخگویی دیگری را متهم می کنند تا از مسوولیت فرار 
کنند.رییس کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی گفت: 
تنها برخورد با جرایم اقتصادی کافی نیست بلکه باید ریشه های 

اصلی این نوع فساد را بخشکانیم.

پورمختار ادامه داد: پلیس باید بتواند بر اس��اس داشته ها این 
افراد را شناسایی کند تا مسووالن به درستی کار خود را انجام 
دهند.رییس کمیس��یون اص��ل ۹0 مجلس ش��جاعت ، پاک 
بودن و سالم بودن متولیان مبارزه با این جرم را مهم دانست و 
گفت : تهدیدها در این حوزه بس��یار است و حتی ممکن است 
با ماموری که پرچمدار مبارزه با این جرایم است برخورد شود 
و علیه او جوس��ازی و ش��ایعه پراکنی و تخریب کنند.رییس 
کمیس��یون اصل ۹0 مجلس شورای اس��المی گفت: اعطای 
 اختیارات نامحدود به مسووالن زمینه ساز بسیاری از مفاسد و 

رانت هاست و انحصارات زاییده این نوع مفاسد است.
پورمختار با بیان اینکه یکی از آس��یب ها بررسی نکردن علل 
بروز این جرایم است، گفت : تنها توانسته ایم افرادی را که در 
لبه این جرم هستند محاکمه کنیم اما باید رویه های غلطی که 
منجر به بروز این جرم می ش��ود از بین برد.وی افزود: وقتی با 
مجرم اقتصادی برخورد می کنیم گروهی دیگر با همان روش 
آن جرم را تکرار می کنند لذا رویه های غلط همچنان باقی است 
و کمتر به آنها توجه می شود.وی گفت : باید از فعالیت مدیرانی 
که ادعای اش��تباه دارند اما بعدا مش��خص می شود که تعمدا 
کاری را انجام داده اند که موجب فساد شده جلوگیری کرد.وی 
افزود: نباید مدیرانی که فساد اقتصادی کرده و محکوم شده اند، 
پس از محکومیت در جای دیگری به کار گرفت چرا که ثابت 
شده است کسانی که سابقه فساد اقتصادی دارند دستشان در 
ارتکاب جرایم باز اس��ت و قبح ارتکاب جرایم برای آنها از بین 
رفته است.وی درباره اسامی مفسدان اقتصادی مطرح شده در 
سخنان رییس جمهور قبلی نیز گفت: فهرست 300 نفره  ای که 
رییس دولت قبلی از آن نام می برد عمدتا بدهکاران مالی بودند 
که هم اکنون با توجه به توافقات انجام شده میان آنها و بانک ها، 

مهلت بازپرداخت بدهی آنها تمدید شده است.

قائم مقام س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اس��تان 
اصفهان گفت: ش��یوه های برخورد در امر به معروف و نهی از 
منکر در سال های گذشته اشتباه بوده و باید امر به معروف و 
نهی از منکر توأم با مهربانی باشد. حجت االسالم مجتبی اخوان 
در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گلپایگان که به 
میزبانی شورای ش��هر گلپایگان برگزار شده بود، اظهار کرد: 
اگر در خانواده ها اصول و آموزه ه��ای دینی از دوران کودکی 
به فرزندان آموزش داده شود، بنای اعتقادی آنان در جوانی 

مستحکم می شود.وی با بیان اینکه شیوه های برخورد در امر 
به معروف و نهی از منکر در سال های گذشته اشتباه بوده است، 
تصریح کرد: با خشونت و برخوردهای خشن امر به معروف و 
نهی از منکر در جامعه کارس��از نخواهد بود.وی  افزود: برای 
اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر باید از راهکارهای 
علمی استفاده کرد و برخوردهای احساسی و خشن تاثیرگذار 
نخواهد بود.وی ادامه داد: برای اینکه امر به معروف و نهی از 
منکر در مخاطب اثربخشی بیشتری داشته باشد باید توأم با 

مهربانی و عطوفت و زبان خوش همراه شود.اخوان با اشاره به 
اینکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دستگیری از مردم 
است و نه مچ گیری، بیان کرد: با فرهنگ سازی و ارتقای سطح 
فکری مردم و ترویج آموزه های دینی امر به معروف و نهی از 
منکر در جامعه نهادینه می شود.امام جمعه گلپایگان نیز در 
ادامه گفت: ط��رح امام رئوف با هدف جم��ع آوری ماهواره از 
مردم و تحویل گیرنده های دیجیتال از سال گذشته در سراسر 

کشور اجرا شد.

پورمختار: فهرستی از مفسدان اقتصادی تهیه شده که اعالم می شود

امر به معروف و نهی از منکر بايد توأم با مهربانی باشد

اختیارات نامحدود زمینه ساز رانت و فساد می شود 
سنا تحريم هاي جديدي را 

علیه ايران وضع مي کند
  یک روزنامه صهیونیس��تی پس از اظهارات نماینده 
آمریکا در سازمان ملل مبني بر عدم وضع تحریم های 
جدید علیه ایران، مدعی شد نمایندگان مجلس سنا 
طرح تحریم های جدید علیه ای��ران را در هفته جاری 
وضع می کنند.روزنامه صهیونیس��تی جروزالم پست 
پس از اظه��ارات نماینده آمریکا در س��ازمان ملل که 
خواستار عدم وضع تحریم های جدید علیه ایران شده 
ادعا می کند نمایندگان مجلس سنا طرح تحریم های 

جدید علیه ایران را در هفته جاری وضع می کنند.
جروزالم پست روز سه ش��نبه از قول منابعی که آنها را 
معاونان ارشد در کنگره معرفی کرد گزارش داد مجلس 
سنا در هفته جاری طرحی که تحریم های جدید علیه 
ایران را در صورت شکست مذاکرات تشدید می کند، 
تصویب خواهد کرد.به نوش��ته این روزنامه س��ناتور 
لیندسی گزاهام هفته گذشته گفته سنا عالقه مند است 
تا قبل از تاریخ ۲0 ژانویه که روز س��خنرانی وضعیت 
کش��ور توس��ط رییس جمهور اس��ت یک طرح را به 
تصویب برساند.مطابق این ادعا، یکی از دستیاران آشنا 
به فرایند تدوین این ط��رح پیش بینی کرده می تواند 
ظرف چند روز آینده ۶5 طرفدار برای ضمانت تصویب 
را پیدا خواهد کرد. با این حال »گراهام می کوی« او در 
محاسباتش به دنبال ۶۷ طرفدار است تا از غیرقابل وتو 

بودنش اطمینان حاصل کند.

انگلیس در باالترين درجه 
آماده باش امنیتی قرار گرفت

روزنامه تایمز روز س��ه ش��نبه به نقل از منابع امنیتی 
گ��زارش داد: ب��ه دنب��ال تهدی��دات ص��ورت گرفته 
ازس��وی افراط گرای��ان، نیروهای امنیت��ی و نظامی 
 انگلی��س در باالتری��ن مرحل��ه آم��اده ب��اش ق��رار 
گرفته اند. این روزنامه نوشت: این آماده باش پس از آن 
صورت گرفته که اطالعاتی درخصوص حمله احتمالی 
افراط گرایان علیه اعضای نیروهای مس��لح ، پلیس و 
افراد شاغل در دس��تگاه های اطالعاتی بدست آمده 
است.به نوشته این روزنامه، منابع امنیتی انگلیس گفته 
اند که این اطالعات به دنبال رصد گفت وگوهای انجام 
شده میان اعضای گروه های افراطی در شبکه اینترنت 
درخصوص کپی برداری از اقدامات گروه تروریس��تی 
داعش ازجمله بریدن سر افراد دستگیر شده، به همراه 
فیلم برداری از این اقدام و انتش��ار آن بر روی ش��بکه 

اینترنت، صورت می گیرد. 

اخبار کوتاه

۲
انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور در آينده نزديك

    سخنگوی وزارت کشور با بیان این که افراد مختلفی برای تصدی وزارت کشور معرفی 
شده اند گفت: در حال حاضر انتصاب معاون سیاسی در مراحل جدی است و به زودی 

منصوب می شود.
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مدير فرودگاه شهرکرد:

پرواز شهرکرد به کويت برقرار می شود
مدیر فرودگاه ش��هرکرد از راه ان��دازی پرواز 
ش��هرکرد به کوی��ت از فرودگاه ش��هرکرد 
خبر داد.سید علی  جعفرنیا در شورای عالی 
ایرانیان اظهار داشت: پرواز شهرکرد-کویت 
ب��ه  زودی برقرار می ش��ود.وی با اش��اره به 
اعالم آمادگ��ی آژان��س هواپیمایی زاگرس 
برای انجام ای��ن پرواز از فرودگاه ش��هرکرد 
 افزود: هواپیم��ای بوئین��گ ام.دی ظرفیت

 جابه جایی 50 نفر در هر پرواز این مسیر را 
دارد.جعفرنیا با اشاره به تفاهم نامه  فرودگاه 
ش��هرکرد و این آژانس هواپیمایی، فرودگاه 
جابه جایی 41 مس��افر در پرواز ش��هرکرد - 
کویت تضمین کرده است که ۲1 نفر آنها از 
کارمندان ادارات دولتی است.وی گفت: برای 
ادامه یافتن این پرواز در ش��هرکرد باید 80 

درصد مسافران از این مسیر مسافرت کند.
همچنین اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: مدیران برای ثبات پرواز ش��هرکرد - 
مشهد تالش کنند. قاسم سلیمانی دشتکی 
در شورایعالی ایرانیان در استان چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: مدیران برای ثبات پرواز 
شهرکرد – تهران – مشهد، تالش بیشتری 

داشته باشند.
وی گف��ت: مدی��ران باید برای رس��یدن به 
موفقی��ت در ثبات پرواز ش��هرکرد – تهران 
– مشهد اقدام ترویجی و فرهنگی کرده و در 
این زمینه، فرهنگ س��ازی و تالش بیشتری 

انجام بدهند.
سلیمانی دش��تکی تأکید کرد: اس��تفاده از 
ظرفی��ت رس��انه های مکت��وب، تصویری و 

اینترنتی در اس��تان چهارمحال و بختیاری، 
نقش مه��م و مؤث��ری ب��رای تبلی��غ پرواز 
شهرکرد – تهران – مشهد و ارتقای آگاهی 
عمومی از مزیت ه��ا و تخفیف های ویژه این 
پرواز دارد.مردم شهرها و روستاهای استان 
چهارمحال و بختیاری، اکنون از مزیت های 
این پ��رواز مطلع نیس��تند و همین موضوع، 
احتمال تعطیلی پرواز ش��هرکرد – تهران – 

مشهد را به دنبال دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
مسووالن فرودگاه بین المللی شهرکرد، باید 
برای ثبات این پ��رواز، با فرمان��داران، ائمه 
جمعه و خبرنگاران رس��انه های گروهی در 
این اس��تان، نشس��ت های متفاوت برگزار و 
مردم را در این زمین��ه آگاه کنند.وی اظهار 
داشت: در صورتی که روند استقبال مردم از 
پرواز شهرکرد – تهران – مشهد، مطابق قبل 

باشد، این پرواز تعطیل و بازگشت دوباره آن 
مشکل می شود.

س��لیمانی دش��تکی خاطرنش��ان ک��رد: 
بایستی مردم و دستگاه های اجرایی استان 
چهارمحال و بختیاری، به جای اس��تفاده از 
پروازهای استان های همجوار، از پروازهای 
فرودگاه بین المللی شهرکرد استفاده کنند.

وی بیان داشت: دولت تدبیر و امید، از ابتدای 
فعالی��ت خ��ود تاکن��ون، برنامه ریزی های 
مناس��بی را ب��رای ارتق��ای ش��اخص های 
توس��عه ای، در نقاط مختلف کشور و استان 
چهارمح��ال و بختیاری، انجام داده اس��ت.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: 
مسووالن ارشد استان چهارمحال و بختیاری 
نیز، در یک س��ال گذش��ته، برای برقراری، 
توسعه و ثبات پروازهای فرودگاه بین المللی 

شهرکرد، اقدامات ویژه ای را انجام داده اند.

وی عن��وان داش��ت: افزای��ش پروازه��ای 
ف��رودگاه بین الملل��ی ش��هرکرد و برقراری 
پروازهای خارج��ی از این ف��رودگاه، نقش 
مهم و تأثیرگذاری را در ش��تاب بخش��ی به 
روند توسعه ای استان چهارمحال و بختیاری 
دارد. وی اظه��ار ک��رد: برق��راری پ��رواز به 
کشورهای عربستان، کویت، سوریه و عراق، 
می تواند در زمینه ارتقای رفاه عمومی زایران 
و گردش��گران، نقش مهمی داش��ته باشد.

وی گفت: برای ارتق��ای پروازهای فرودگاه 
بین المللی ش��هرکرد و برق��راری پروازهای 
داخلی و خارج��ی جدید در ای��ن فرودگاه، 
هم��کاری تمام��ی مس��ووالن و مدی��ران 
دس��تگاه های اجرایی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ضرورت دارد.استاندار چهارمحال 
و بختی��اری تأکید کرد: در رابط��ه با ارتقای 
پروازهای ف��رودگاه بین المللی ش��هرکرد و 
برقراری پروازه��ای داخلی و خارجی جدید 
در ای��ن ف��رودگاه، مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازی و مدیران شرکت های هواپیمایی 

مختلف، قول های مساعدی را داده اند.
وی اف��زود: اس��تفاده از توان ب��االی بخش 
خصوصی و افزایش س��رمایه  گذاری در این 
زمینه، نقش بس��یار مطلوب��ی را در ارتقای 
پروازهای ف��رودگاه بین المللی ش��هرکرد و 
برقراری پروازه��ای داخلی و خارجی جدید 

در این فرودگاه، ایفا می کند.
رونق اقتص��ادی، بهبود وضعیت معیش��ت 
مردم، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، 
ارتقای خدمات رس��انی عمومی و رشد رفاه 
اجتماعی، از مهم ترین دستاوردهای ارتقای 
پروازهای ف��رودگاه بین المللی ش��هرکرد و 
برقراری پروازه��ای داخلی و خارجی جدید 

در این فرودگاه، محسوب می شود.

شهردار شهرکرد از برخورد جدی با متخلفانی که به ساخت وسازهای غیرمجاز درحریم و داخل 
شهر اقدام کنند، خبر داد.

نوراهلل غالمیان در جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز، این موارد را تجاوز به حقوق شهروندان 
دانست و اظهار داشت: شهروندان در کاهش این تخلفات به شهرداری کمک کنند.

وی از تخریب بیش از 15 واحد س��اختمانی غیرمجاز در راس��تای اجرای آرای صادره توس��ط 
کمیس��یون ماده 100 در ش��هرکرد در س��ال جاری خبر داد.شهردار ش��هرکرد گفت: مأموران 
اجراییات ش��هرداری با بازرس��ی از ساخت وس��ازهای غیرمجاز از ادامه فعالیت آنها جلوگیری 
می کنند.غالمیان از مأموران شهرداری خواستار نظارت دقیق بر جلوگیری از تخلفات ساختمانی 

در شهر شد و بر بازدید و نظارت بر دیگر پرونده های ساختمانی مجاز و فاقد شاکی توسط مأموران 
تأکید کرد.وی با اشاره به اینکه باید فضایی ایجاد ش��ود تا متخلفان ساخت و ساز احساس ناامنی 
کنند، افزود: احس��اس امنیت متخلفان ساختمانی سبب می ش��ود تا بی دغدغه به فعالیت خود 
ادامه دهند و بدون شک این موضوع خس��ارت جبران ناپذیری به شهر و شهروندان وارد می کند.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه در مجموعه مدیریت شهری نگاه درآمدی به تخلفات ساختمانی 
نداریم، خاطرنشان کرد: ش��هرداری و شورای اس��المی ش��هرکرد با قدرت به دنبال جلوگیری 
 از اعمال تخلفات س��اختمانی است تا توس��عه ش��هری در مرکز اس��تان به نحو مطلوبی دنبال 

شود.

 خريد و فروش عرصه های 
ملی ممنوع است

دبیر س��تاد مب��ارزه ب��ا زمین خ��واری چهارمحال و 
بختیاری گفت: با مش��اوران امالکی که در اس��تان 
اقدام به خرید و فروش عرصه های ملی کنند، برخورد 
می ش��ود. رضا دوس��تی ایرانی اظهار ک��رد: با توجه 
ب��ه برنامه ریزی های انجام گرفته در س��تاد مبارزه با 
زمین خواری استان چهارمحال و بختیاری احکامی 
که در حوزه زمین در مراجع ذی صالح صادر ش��ده 
است باید تا پایان سال جاری به مرحله اجرا درآید.وی 
افزود: با بنگاه ها و مشاوران امالکی که اقدام به خرید 
و فروش عرصه های ملی می کنند برخورد می ش��ود 
و طبق مق��ررات برای پلم��ب کردن آنه��ا اقدامات 
الزم در دس��تور کار قرار می گیرد.دبیر ستاد مبارزه 
با زمین خ��واری چهارمحال و بختی��اری گفت: باید 
با برنامه ریزی درس��ت مصادیق زمین خ��واری را به 
صورت کامل مشخص کرده و برنامه های عملیاتی را 

در دستور کار قرار دهیم.

 راه اندازی بازارچه های
 صنايع دستی در  استان  

بازارچه ه��ای عرضه محص��والت صنایع دس��تی با 
همکاری بخ��ش خصوص��ی همزمان ب��ا تعطیالت 
 ن��وروز ۹4، در ش��هرهای چهارمح��ال و بختی��اری 
راه اندازی می ش��ود. معاون هماهنگی امور عمرانی 
اس��تانداری چهارمح��ال و بختی��اری در کارگ��روه 
گردشگری اس��تان اظهار داش��ت: این نمایشگاه ها 
در مراکز شهرستان های شهرکرد، بروجن، لردگان، 

کوهرنگ، سامان، فارسان و بن برپا می شود.

تشديد در برخورد با 
حفاري هاي غیرمجاز 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری از تش��دید اقدامات انتظامي 
در برخورد با حفاري هاي غیرمج��از در آثار تاریخي 
و قاچ��اق ام��وال تاریخ��ي اس��تان خبرداد.بهم��ن 
عسگری اظهارکرد: در راس��تای حفاظت از عرصه و 
حریم آثار تاریخ��ي، مبارزه با قاچاق اش��یاء و اموال 
تاریخ��ی فرهنگ��ي، پیش��گیری از حفاری های غیر 
مجاز در این آث��ار و آمادگی برای ارای��ه خدمات در 
ستاد خدمات س��فر به مس��افران، پلیس پیشگیری 
اس��تان همکاری بیش��تري با ای��ن اداره کل خواهد 
داش��ت.وی با بی��ان اینکه گردش��گری ی��ک حوزه 
بین بخش��ی اس��ت که ارائ��ه خدمات مناس��ب در 
 این زمینه، هم��کاری همه دس��تگاه های اجرایی را 

می طلبد.

 نخبگان در دهکده مخترعان  
استان  گرد می آيند 

رییس بنیاد نخب��گان چهارمحال و بختی��اری از راه اندازی 
دهکده مخترعان برای ایجاد فعالیت منس��جم شرکت های 

مورد حمایت بنیاد نخبگان استان خبر داد.
خداداد پیرعلی در نشست با نخبگان اس��تان اظهار داشت: 
دهکده مخترعان استان در شهرک صنعتی شهرکرد یا سامان 
راه  اندازی می ش��ود.وی با اشاره به اینکه بیش��تر مخترعان 
اس��تان در حال حاضر در قطب صنعتی ش��هرکرد مشغول 
به فعالیت هس��تند، افزود: راه اندازی این دهکده از پراکنده 
عمل کردن مخترع��ان جلوگیری کرده و ب��ا در اختیار قرار 
دادن فضایی ب��رای فعالیت مخترعان و ش��رکت های مورد 
حمایت بنیاد نخبگان استان س��بب ترغیب و تشویق بیشتر 
نخبگان به کار و تولید می ش��ود.در این دهکده دفتر ارتباط 
با نخبگان با صنعت نیز راه اندازی می ش��ود و در حال حاضر 
اقدامات اولیه انجام ش��ده و در صورت تعیی��ن نهایی زمین 
و حمایت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان 
این طرح عملیاتی می ش��ود.پیرعلی از جذب یک میلیارد و 
53۷ میلیون ریال تس��هیالت بالع��وض و ۹ میلیارد و 400 
میلیون ریال تس��هیالت تجاری سازی از س��وی بنیاد ملی 
نخب��گان و معاونت علم��ی و فناوری ریی��س جمهور جذب 
طرح های نوآوری و اختراعات استان خبرداد.وی خاطرنشان 
کرد: نخبگان و مخترعان اس��تان تاکنون در جش��نواره های 
مختلف موفق به تأیید 45 طرح مختلف شده اند.رییس بنیاد 
نخبگان چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه 100 نفر از 
برگزیدگان بنیاد نخبگان اس��تان محصول محور هس��تند، 
گفت: فضای هم اندیشی و هم فکری مخترعان و نخبگان در 
اس��تان برای افزایش تولید و ایجاد فعالیت های علمی مورد 
نیاز است.پیرعلی با اشاره به بررسی مشکالت نخبگان استان 
خاطرنشان کرد: اقداماتی برای رفع مشکالت نخبگان استان 

در دست پیگیری است.

آلبوم موسیقی » وير« منتشر شد
رییس حوزه هن��ری چهارمحال و بختیاری از انتش��ار آلبوم 
»ویر « اث��ر زنده یاد مس��عود بختیاری خب��ر داد.حجت اهلل 
شیروانی افزود:آلبوم یاده شده ، اثر زنده یاد بهمن عالءالدین 
با ن��ام هنری مس��عود بختی��اری ،محصول مش��ترک مرکز 
موس��یقی حوزه ی هنری کش��ور و حوزه هنری چهارمحال 
و بختیاری اس��ت که روانه بازار ش��د.   وی گفت : این آلبوم  
که در زبان محل��ی به معنای یاد اس��ت که با ص��دای زنده 
یاد بهمن عالءالدین و تنظیم و آهنگس��ازی ارژنگ س��یفی 
 زاده از سوی واحد موس��یقی حوزه هنری تولید و نشر یافته

 است.

ساخت  و سازهای غیرمجاز در شهرکرد تخريب می شود

 فهرست 300 
نفره  ای که ريیس 
دولت قبلی از آن 
نام می برد عمدتا 

بدهکاران مالی 
بودند که هم اکنون 
با توجه به توافقات 

انجام شده میان 
آنها و بانک ها، 

مهلت بازپرداخت 
بدهی آنها تمديد 

شده است



يادداشت
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گشتی در اخبار رونمایی از نماد ضامن آهو در خیابان امام رضا)ع(

مصوبه ای که با گذشت 5 سال خبری از اجرای آن نیست؛

مصوبه جابجایی صنایع آالینده اصالح شود

     ازنماد ضامن آهو در خیابان امام رضا با حضور ش��هروندان منطقه ۱۱اصفهان رو 
نمایی شد .مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان در حاشیه رونمایی از نماد ضامن آهو 
در خیابان امام رضا گفت: ش��هرداری منطقه ۱۱ اصفهان پیشنهاد نصب نمادی از 
امام رضا در خیابان امام رضا )ع( را به سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان ارایه داد.
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 تربیت 2000 حافظ قرآن کريم 
در زندان های استان 

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: با برگزاری دوره های حفظ 
و تفس��یر قرآن کریم و همکاری و کمک اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان تاکنون 2 هزار حافظ قرآن کریم در زندان های استان 
اصفهان تربیت ش��ده اند. رمضان امیری اظهار کرد: جلسات متعدد با 
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان داشتیم که منجر 
به امضای تفاهمنامه ای برای در اختیار گذاش��تن مربیان در راستای 
آموزش زندانیان برای حفظ و تفس��یر قرآن کریم ش��د.وی در ادامه 
تصریح کرد: این تع��داد نفرات حافظ قرآن با ش��رکت در کالس های 

آموزش موفق به حفظ این کتاب آسمانی از یک تا 30 جزء شدند.

 جشنواره گنبدهای فیروزه ای
 برگزار می شود

رییس مرکز پژوهش های شورای اس��المی شهر اصفهان گفت: 
برگزاری جشنواره گنبدهای فیروزه ای در حوزه مباحث زیست 
محیطی از فعالیت های مرکز پژوهش  های شورای اسالمی شهر 
اصفهان است.  س��ید احمدعلی عاملی با بیان اینکه فرا رسیدن 
فصل وارونگی هوا و وجود آلودگی هوا در شهر از مهم ترین دالیل 
برگزاری این نشست خبری است، اظهار کرد: مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر بر اساس اساسنامه از ابتدای فعالیت شورا 
فعال بوده اس��ت.وی به برنامه های مرکز پژوهش های ش��ورای 
اسالمی شهر اشاره کرد و ادامه داد: سیاستگذاری، برنامه ریزی 
و نظارت بر برنام��ه و بودجه ش��هرداری به عن��وان برنامه های 
این مرکز محس��وب می ش��ود.عاملی گف��ت: این جش��نواره با 
عنوان جش��نواره آثار خالقان��ه هنری در چه��ار بخش عکس، 
 کاریکاتور، پوستر و ش��عر در مورد آلودگی هوای اصفهان برگزار 

می شود.

  12 هتل در حال 
ساخت است

نایب رییس اتحادیه هتل داران اصفهان از ساخت ۱2 هتل جدید 
در استان اصفهان خبر داد. مهدی نریمانی در حاشیه افتتاح دفتر 
خدمات مسافرتی بخش خصوصی اظهار کرد: تعدادی درخواست 
نیز برای دریافت مجوز ساخت هتل های جدید ثبت شده که در 

حال انجام کارهای مقدماتی اداری هستند.
وی حمایت شورای اسالمی شهر و شهرداری اصفهان در افزایش 
سرمایه گذاری در بخش هتل س��ازی را مؤثر عنوان کرد و افزود: 
معافیت س��رمایه گذاران هتل در بخش عوارض شهرداری سبب 

افزایش انگیزه های بخش خصوصی شده است.
نایب رییس اتحادیه هتل داران اس��تان اصفهان خواستار تحقق 
وعده های مربوط به ارایه تسهیالت ارزان قیمت برای ساخت هتل 
شد و بیان کرد: بخش خصوصی روی تسهیالت با سود بانکی کم 

از محل صندوق توسعه ملی حساب کرده است. 
وی با بیان اینکه سود تسهیالت بانکی اعم از دولتی و خصوصی 
برای سرمایه گذاران مقرون به صرفه نیست، تصریح کرد: حمایت 
و همراهی بانک ها برای توس��عه زیرس��اخت های گردش��گری 
ضروری اس��ت.نریمانی همچنین در پاسخ به این سؤال که برای 
توسعه هتل س��ازی در دیگر شهرس��تان ها چه برنامه ای دارید، 
گفت: در شهرس��تان هایی ک��ه قابلیت جذب گردش��گر دارند، 
سرمایه گذارانی برای س��اخت هتل ابراز آمادگی کرده اند، اما در 
نهایت این سرمایه گذار است که انتخاب می کند که باید در کجا 

سرمایه گذاری کند

 جامعه به سمت کهنسالی می رود
     رییس گروه تخصصی نظام مهندس��ی اصفهان تصریح کرد: با 
توجه به اینکه میانگین سن افراد جامعه به مرز ۶0 سال نزدیک 
است، موضوع مناسب سازی، موضوعی است که باید در دستور 

کار همه سازمان ها و ارگان ها قرار گیرد.
دیهیم تاکی در دومین نشست »کمیته مناسب سازی محیط های 
شهری شهرستان اصفهان« ابراز کرد: از آنجایی که میانگین سن 
افراد جامعه به مرز ۶0 سال نزدیک است، موضوع مناسب سازی، 
موضوعی است که باید در دستور کار همه سازمان ها و ارگان ها 

قرار گیرد، چرا که جامعه به سمت افراد کهنسال پیش می رود.
وی خاطر نشان کرد: سازمان نظام مهندسی بر اساس قوانین ملی، 
به ساخت ساختمان هایی می پردازد که معموال مناسب سازی 

آنها توسط مامورین رعایت می شود.
رییس گروه تخصصی نظام مهندسی اصفهان گفت: بحث مبلمان 
شهری و روان سازی شهرسازی برای معلوالن ، بحث بسیار مهمی 
است و اگر این اتفاق رخ ندهد، به غیر از معلولین، افراد عادی نیز با 

مشکل روبرو خواهند شد.
تاکی تصریح کرد: بایستی در ضوابط و برنامه هایی که در رابطه با 
شهرسازی صورت می گیرد، مسیرهای عابر پیاده تقویت شود و در 
کل به لحاظ ضوابط و مقرراتی که توسط سازمان نظام مهندسی 
انجام می شود، راهکارهای اجرایی صورت گیرد و از لحاظ فیزیکی 

دنبال شود.
 

 اظهارات وزير کشور درباره
 اسیدپاشی اصفهان

وزیر کشور گفت: همچنان دستگیری عامالن اسید پاشی اصفهان 
در دستور کار است و تقریبا هر هفته معاون امنیتی وزارت کشور با 
مسووالن استان اصفهان، نیروی انتظامی تهران و اطالعات برای 

دستگیری عامالن اسیدپاشی جلسه دارند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه برگزاری نشست مشترک 
مشاوران امور زنان و خانواده استانداری ها با وزیر کشور در وزارت 
کشور در پاسخ به سوالی در زمینه آخرین اقدامات انجام شده برای 
دستگیری عامالن اسیدپاشی اصفهان گفت:  بر اساس برنامه ها 
و اقدامات شورای امنیت دس��تورعمل هایی تدوین شد و نیروی 
انتظامی با جدیت پیگیر دستگیری عامالن اسیدپاشی اصفهان 
است. البته عامالن اسیدپاشی هایی که پس از اصفهان رخ داد به 

سرعت شناسایی شدند.

در 7 ماه گذشته 

انجام بیش از 281 هزار زايمان 
طبیعی رايگان 

معاون درمان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی گفت: در هفت ماه اج��رای برنامه تحول 
نظام س��المت بیش از 28۱ ه��زار زایمان طبیعی 
در 3۶0 بیمارس��تان وابس��ته به وزارت بهداشت 
به صورت رای��گان صورت گرفته اس��ت که حدود 
30۶ هزار تومان بابت هر زایمان از محل یارانه ها 

پرداخت شده است.
دکتر محمد آقاجانی گف��ت: برنامه های مختلفی 
برای ترویج زایمان طبیعی و کاهش میزان سزارین 
در بیمارس��تان های دولتی جهت ارتقاء شاخص 
سالمت مادر و نوزاد تدوین شده است که می توان 
به بهینه س��ازی فضای فیزیکی اتاق های زایمان 
جهت حفظ حری��م خصوص��ی مادران ب��اردار و 
افزایش رضایتمندی آنها و ارایه بسته های تشویقی 
به ارایه دهندگان خدمات در مراکز دولتی اش��اره 

کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در این بسته 
خدمتی، کالس های آموزش بهداش��ت باروری و 
زایمان به ص��ورت رایگان برای م��ادران باردار در 
هشت جلس��ه برگزار می ش��ود. هدف از برگزاری 
این دوره های آموزش��ی، توانمندس��ازی مادران 
جهت انتخاب زایمان طبیعی اس��ت که از ابتدای 
برنامه تاکنون 50 هزار مادر باردار در این کالس ها 

شرکت کرده اند.
آقاجانی در ادامه گفت: در این هفت ماه با افزایش 
اقبال مادران ب��ه زایمان طبیع��ی از طریق فراهم 
کردن امکان زایمان بی درد دارویی مواجه شده ایم 
که 5۶00 مورد زایمان بی درد رایگان در سراس��ر 

کشور انجام شده است.
وی گف��ت: برنام��ه جدی��د وزارت بهداش��ت 
بهینه س��ازی فضای فیزیکی بلوک ه��ای زایمان 
اس��ت که اعتبار آن تأمین ش��ده و تخصیص پیدا 
کرده اس��ت به طوری که بس��یاری از بلوک های 
زایمانی بیمارس��تان ها نوسازی ش��ده و در موارد 

مورد نیاز توسعه یافته است.
براس��اس گزارش وبدا، وی یادآور شد: در مناطق 
محروم بلوک های زایمان از نظ��ر فضای فیزیکی 
نامناس��ب بوده اس��ت که در برنامه  ترویج زایمان 
طبیعی اولویت اختص��اص اعتبار ب��ه بلوک های 

زایمان مناطق محروم است.

سالمتی  اصفهانی ها در کوره ها می سوزد 
     

با وجودی که این روزها ش��اخص آلودگی هوای اصفهان حاکی 
از سالم بودن آن است اما عوامل متعدد از جمله فرسایش خاک 
و بهره برداری غیر اصول��ی از زمین های گچ و فعالیت کوره های 
آجرپزی در شرق اصفهان نیز تهدید بزرگی برای هوای این شهر 
است به گونه ای که به اعتقاد برخی از کارشناسان کوره های گچ و 

آجرپزی سالمت مردم اصفهان را به مخاطره می اندازد.
حدود 5 س��الی اس��ت که مصوبه ش��ورای برنامه ریزی استان 
برای کاهش فرسایش خاک در دشت سجزی اصفهان مبنی بر 
جابجایی کارخانه های آجرپزی اصفهان از این منطقه، روی میز 
مسووالن خاک می خورد و بخش خصوصی زیر بار این جابجایی 
نمی روند اکنون دش��ت س��جزی به عنوان کانون ریزگردهای 
شرق اصفهان به بحران زیست محیطی این منطقه مبدل شده و 

اصفهانی ها یکه و تنها هزینه این آلودگی را می پردازند. 
نبايد حتی يک کارخانه آجر در اصفهان فعالیت کند 
استاندار اصفهان نیز متعقد اس��ت حتی نباید یک کارخانه آجر 
در اصفهان فعالی��ت کند، چرا که این کارخان��ه ها طال را تبدیل 
 به خش��ت مي کنند و اگر کارخانه اي هم در این زمینه فعالیت 
مي کند باید از ضایعات استفاده کنند. رسول زرگرپور با بیان اینکه 
متاسفانه تصمیماتي که تاکنون در خصوص کارخانجات گچ، قیر و 
... در استان اصفهان گرفته شده اجرایي نشده است، می گوید: باید 

یک تصمیم قاطع در این خصوص گرفته و اجرایي شود.
 رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
اصفهان با اشاره به اینکه حدود ۷0 کوره فعال گچ پزی و 3 شرکت 

بهره بردار تامین کننده گچ مورد نیاز کوره های گچ پزی در این 
منطقه و می گوید: براساس مجوزهای صادر شده، این سه شرکت 
در طول 20سال گذش��ته بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی منطقه 

را تخریب کرده اند. 
کوره هايی که راضی به جابجايی نمی شوند 

کارشناسان محیط زیست اس��تان نیز معتقدند با تخریب بافت 
خاک در منطقه س��جزی، جریان ورود ریزگردها که بخش��ی از 
آلودگی شهر اصفهان به آنها مربوط اس��ت، تشدید می شود که 
سالمتی مردم را نیز تهدید می کند. معاون فنی اداره کل محیط 
زیست استان اصفهان در گفت و گو با ایمنا با اشاره به اینکه معادن 
شن و ماسه و همچنین کوره های گچ پزی و آجرپزی که در شرق 
و شمال شرق اصفهان واقع است موجب تغییر بافت خاک شده 
 و جریان ورود ریزگردها به ش��هر اصفهان را تش��دید کرده اند،

 می گوید: ایستگاه های سنجش آلودگی ها که در حاشیه شرقی 
اصفهان قرار دارند نش��ان می دهد که ذرات گرد و غبار بیشتری 
از منطقه شرق وارد شهر اصفهان می شود که اندازه برخی از این 
 ریزگردها کمتر از 2.5 میکرون است و سالمتی انسان را تهدید
  می کند. رجبعلی قاس��می با بی��ان اینکه با توجه به اس��تقرار

 کوره های گچ در شرق اصفهان، آلودگی این منطقه بیشتر است 
در پاسخ به این س��وال که چرا طبق مصوبه شورای برنامه ریزی 
کوره های گچ هنوز جابجا نش��ده اند،  می گوید : مصوبه شورای 
برنامه ریزی مبنی بر ای��ن بود که کوره ها جابجا ش��وند اما باید 
نخست از سوی سازمان صنعت، محلی برای انتقال این کوره ها 

فراهم می شد که متاسفانه این س��ازمان هنوز پیشرفتی در این 
خصوص نداشته است. وی با تاکید بر اینکه ۷0 کوره آجرپزی در 
منطقه شرق اصفهان به خصوص در منطقه قهاب مستقر هستند، 
تصریح کرد: البته جابجایی این کوره ها ب��ه راحتی امکان پذیر 
نیست و این کار بر عهده س��ازمان صنعت، معدن و تجارت است 
که باید جانمایی آن را انجام دهند. وی در پاسخ به این سوال که 
چرا با وجود پیگیری استاندار اصفهان و همچنین سازمان محیط 
زیست هنوز جابجایی این کوره ها انجام نشده است، بیان داشت: 
مهمترین مشکل بر سر این کار راضی کردن واحدها به جابجایی 
و پیدا کردن منطقه ای که خاک مناسب برای کوره داشته باشد. 
جابجاي�ی ک�وره های ک�چ و آج�ر پش�توانه مالی 

می خواهد 
معاون فنی اداره کل محیط زیست استان اصفهان می گوید: به 
اعتقاد سازمان محیط زیست این کوره ها به جای استفاده از خاک 
رس باید به س��مت استفاده از خاک ش��یل بروند که شاید هنوز 

تکنولوژی آن توسط واحدها فراهم نشده است. 
وی با تاکید بر اینکه یکی از ایرادات این مصوبه پیش بینی نشدن 
اعتبارات و س��رمایه گذاری برای جابجایی واحدهای گچ و آجر 
اس��ت، تصریح می کند: این واحدها عنوان م��ی کنند جابجایی 
واحدها بدون هیچ گونه پشتوانه مالی برای آنها هزینه زیادی دارد 

و به این دلیل این کار به تعویق افتاده است.
قاسمی با بیان اینکه سازمان محیط زیست تاکنون تعداد زیادی از 
این واحدها را که آلودگی آنها مشهود بوده را پایش و به آنها اخطار 
داده و یا به مراجع قضایی معرفی کرده است، می گوید: سازمان 
محیط زیس��ت تاکنون 20 واحد آجرپزی را ب��ه دادگاه معرفی 
کرده است. وی در خصوص س��هم آلودگی کوره های گچ و آجر 
در آلودگی هوای اصفهان، می گوید: این واحدها ذرات آلودگی و 
غبار را در سطح شهر بیشتر می کنند چرا که عمده آلودگی آنها که 
ذرات گرد و غبار است که توسط مواد اولیه و دودکش ها توسط باد 

جابجا شده و موجب آلودگی هوای اصفهان می شود. 
مصوبه جابجايی صنايع آالينده نیازمند اصالح است 
معاون انجمن همگن مصالح س��اختمانی خانه صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان با تاکید بر اینکه جابجایی کوره های آجرپزی به 
راحتی حمل ساک دستی نیس��ت، می گوید: مصوبه دولت برای 
جابجایی صنایع آالینده نیازمند اصالح اس��ت و باید به س��مت 
جلوگیری از آالیندگی آنها تغییر کن��د. رضا چینی در خصوص 
آالیندگی کوره های آجرپزی در اصفهان و جابجایی آنها مبنی بر 
مصوبه شورای برنامه ریزی استان، بیان می کند: تاکنون جابجایی 
کوره های آجرپزی انجام نش��ده چرا که مطالعات جابجایی آنها 

حتی از سوی استانداری انجام و تکمیل نشده است. 
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دادستان کل کش��ور اعالم کرد: دس��تگاه قضایی به دنبال 
این اس��ت که مجرمان حادثه گلپایگان در همان مکان به 
مجازات برسند.حجت االس��الم والمس��لمین سید ابراهیم 
رئیسی در نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم 
اقتصادی پلیس آگاهی استان های کشور گفت: امنیت دو 
پایه اساسی دارد و کاهش تهدید از سوی تهدید کنندگان و 
حضور نیروهای خودی دو پایه اساسی امنیت هستند. وی 
اظهار کرد: با حوصله پیگیری کردن گزارش ها یکی دیگر از 

نکاتی است که باید پلیس آگاهی داشته باشد. پلیس نسبت 
به بعضی مس��ایل به خصوص مس��ایلی که جنبه سازمان  
یافته دارن��د نیاز به پیگی��ری دایم و حوصله ف��راوان دارد. 
دادستان کل کشور افزود: در جرایم سازمان یافته، ایجاد و 
احساس ناامنی در جامعه بسیار مضاعف است و رسیدگی 
به جرمی که سازمان یافته است باید در اولویت قرار گیرد. 
وی خاطرنش��ان کرد: پلیس یا دستگاه قضایی باید موجب 
التیام و آرامش فرد آسیب دیده ای که به آنها مراجعه می کند 
باشد. دادستان کل کش��ور با بیان اینکه تالش بر این است 
که پرونده های جرایم اقتصادی به س��رعت در دستگاه قضا 
مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد، گفت:  دستگاه قضایی به 
دنبال این است که مجرمان حادثه گلپایگان در همان مکان 
مورد محاکمه قرار گیرند. وي با اشاره به اینکه پرونده های 
اقتصادی در دادگاه های انقالب و تعزیرات در حال پیگیری 
هستند، گفت: باید کاری ش��ود که قاچاق برای قاچاقچی 
صرف نکند و ب��رای این کار در کن��ار پیگیری های قضایی 
 و انتظام��ی باید سیاس��تگذاری اقتص��ادی دقیقی صورت 

بگیرد.

معاون پشتیبانی و منابع انس��انی صندوق رفاه دانشجویی 
اعالم کرد: دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان از 

سال آینده مشمول جریمه دیرکرد می شوند.
دکتر فردین تقی زاده افزود: دانشجویانی که از سال های قبل 
به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار هستند مشمول جریمه 

دیرکرد حداقل ۱2 درصدی می شوند.
وی اف��زود: البت��ه اینک��ه دانش��جو چند درصد مش��مول 

جریمه دیرکرد ش��ود به مصوبه هیات امنای صندوق رفاه 
 دانش��جویان بس��تگی دارد ولی حداق��ل ۱2 درصد اعالم

شده است.
معاون پشتیبانی و منابع انس��انی صندوق رفاه دانشجویی 
افزود: همچنین در آینده نزدیک بده��کاران صندوق رفاه 
دانش��جویی در زمره بدهکاران بانکی کش��ور قرار خواهند 

گرفت.
وی ادام��ه داد: صن��دوق رف��اه دانش��جویان ب��ه دنب��ال 
راهکارهایی اس��ت که بده��کاران صندوق رف��اه در زمره 
بدهکاران بانکی کشور قرار بگیرند و در صورتی که با صندوق 
 تس��ویه نکرده باش��ند نتوانند از خدمات بانک��ی بهره مند

 شوند.
پیش از ای��ن دکتر ناص��ر مطیع��ی رییس صن��دوق رفاه 
دانش��جویان نیز اعالم کرده بود: جریمه ای ک��ه برای این 
افراد پیش بینی ش��ده بود به اینصورت بود ک��ه فرد باید به 
ماخذ ۱2 درصد ضربدر مبلغ وامی که پرداخت آن به تعویق 
افتاده است، ضربدر مدت زمان تعویق، تقسیم بر 3۶0 روز 

پرداخت کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان با اش��اره به اینکه نرخ شیوع 
مصرف مواد مخدر در اس��تان رو به افزایش 
اس��ت، گفت: هم اکنون ۱0 درص��د مراکز 
درماني اعتیاد کشور در استان اصفهان واقع 
شده و بر اساس شیوع شناسي صورت گرفته، 
این استان از نظر مصرف مواد مخدر در رتبه 

نوزدهم کشور است.
مصطف��ی ه��ادی زاده ابراز داش��ت: رییس 
جمهور ب��ه عنوان رییس س��تاد مب��ارزه با 

مواد مخدر و وزیر کش��ور هم به عنوان دبیر 
این س��تاد فعالیت مي کنن��د. وي افزود: در 
سطح اس��تان ها نیز اس��تانداران به عنوان 
ریی��س ش��وراي هماهنگي مب��ارزه با مواد 
مخدر اس��تان و فرمانداران به عنوان رییس 
 ای��ن ش��ورا در شهرس��تان ه��ا منص��وب

 مي شوند.
 دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
 اس��تان اصفه��ان گف��ت: این ش��ورا داراي 
کمیته هاي مقابله با عرضه، حقوقي و قضایي، 
درمان و حمایت ه��اي اجتماعي، فرهنگي 
و پیش��گیري، س��ازمان هاي م��ردم نهاد و 
توسعه مش��ارکت هاي مردمي و شناسایي 
اموال و دارایي هاي قاچاقچیان اس��ت کا با 
مس��وولیت فرمانده انتظامي استان، رییس 
کل دادگستري استان، رییس دانشگاه علوم 
پزشکي، مدیرکل بهزیستي استان و معاون 
سیاسي، امنیتي و اجتماعي استاندار تشکیل 
مي شود. وي بیان داشت: به دستور استاندار 
اصفهان، کمیته هاي فرهنگي و پیشگیري 
در ادارات کل آم��وزش و پرورش اس��تان و 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعي تش��کیل ش��ده

 است. 
تقديم بیش از 3 هزار شهید در راه 

مبارزه با مواد مخدر
هادی زاده با اش��اره به اینک��ه در راه مبارزه 
با مواد مخ��در، تالش ه��اي فرواني صورت 
گرفته، گفت: تاکنون 3 هزار و ۷50 ش��هید 
 و ۱2 ه��زار و 500 جانب��از تقدی��م کش��ور

 شده اند. دبیر ش��ورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان با اش��اره به اینکه رویکرد 
دولت یازدهم، اجتماعي ش��دن مب��ارزه با 
مواد مخدر است، تصریح کرد: اگر گروه هاي 
 مختلف م��ردم در این زمینه وارد ش��وند به
  موفقی��ت هاي بیش��تري دس��ت خواهیم

 یافت. 
وي با اش��اره به اینکه امروز اعتیاد، حاکم بر 
همه آسیب هاي اجتماعي است، یادآور شد: 
اگر رس��انه ها به بحث مبارزه با مواد مخدر و 
بحث هاي پیشگیري و آگاه سازي ورود پیدا 
کنند در این زمینه پیش��رفت 50 درصدي 

خواهیم داشت. 
ضعف آگاهي خان�واده ها در زمینه 

مواد مخدر صنعتي

هادي زاده با اشاره به افزایش شیوع مصرف 
مواد مخدر صنعتي نس��بت به م��واد مخدر 
س��نتي، افزود: آگاهي خانواده ها در زمینه 
مواد مخدر صنعتي ضعیف است. دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره 
به اینکه در بحث مواد مخ��در، خانواده ها را 
به دو دس��ته معتاددار و معتادس��از تقسیم 
مي کنیم، تأکی��د کرد: خانواده معتادس��از 
خانواده اي اس��ت که به دلی��ل مدیریت بد 
 خ��ود، فرزن��دان را به س��وي اعتیاد س��وق 

مي دهد. 
 وي ابراز داش��ت: متأس��فانه هرچ��ه به جلو 
مي رویم، نرخ ش��یوع مصرف مواد مخدر در 

استان اصفهان رو به افزایش است.
اصفهان در جايگاه سوم و چهارم   

کشفیات مواد مخدر 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان گفت:  این استان در زمینه کشفیات 
مواد مخدر در رتبه سوم و چهارم کشور قرار 
دارد. وي با اشاره به عزم اس��تاندار اصفهان 
در بحث مب��ارزه با مواد مخدر، یادآور ش��د: 
در سال هاي ۹0، ۹۱ و ۹2 تنها ۱0 نشست 
شوراي مبارزه با مواد مخدر در استان تشکیل 
شد ولي در سال ۹3 تاکنون ۹ نشست برگزار 

شده است. 
نیازمند تدوين نقش�ه ُخلقي براي 

هر شهرستان هستیم

هادي زاده با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه 
با شیوع مصرف مواد مخدر باید از کپي کاري 
پرهیز کرد، تأکید کرد: در این زمینه، نیازمند 
تدوین نقش��ه ُخلق��ي براي هر شهرس��تان 
هستیم.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان یادآور شد: بحث پیشگیري از 
گرایش به سیگار و قلیان مربوط به دانشگاه 
علوم پزشکي است و در حیطه وظایف تعیین 

شده براي این شورا نیست.
به گفته ه��ادي زاده، تنها 3 درصد جمعیت 
کش��ور درگیر اعتیاد هس��تند و ۹۷ درصد 

سالم هستند.
اجتماع�ي ک�ردن ام�ر مب�ارزه با 

مواد مخدر؛ سیاست دولت يازدهم
همچنین، غالمرضا قائدیها؛ مدیرکل روابط 
عموم��ي اس��تانداري اصفهان با اش��اره به 
اینکه سیاس��ت دولت یازده��م، اجتماعي 
کردن امر مبارزه با مواد مخدر اس��ت، ابراز 
داشت: سیاس��ت مقابله صرف یا پیشگیري 
 ص��رف در مب��ارزه با م��واد مخ��در جوابگو

 نیست.
 وي افزود: نقش رسانه ها در اجتماعي کردن 

امر مبارزه با مواد مخدر غیرقابل انکار است.
قائدیها گفت: حضور پررنگ رسانه ها در آگاه 
س��ازي مردم و انعکاس نظرات و مشکالت 
مردم در برنامه ریزي مس��ووالن بسیار موثر 

است.

دادستان کل کشور:

عامل حادثه خونین گلپايگان در مألعام مجازات مي شود

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان:

مصرف مواد مخدر در استان رو به افزايش است
ضعف آگاهي خانواده ها در زمینه مواد مخدر صنعتي

معاون پشتیبانی و منابع انسانی صندوق رفاه دانشجويی

دانشجوی بدهکار مشمول جريمه ديرکرد می شود



يادداشت

بازسازی شبکه فاضالب اصفهان 
برای اولین بار در کشور 

مدیرعامل شرکت آبفا اس��تان اصفهان در سمینار آموزشی 
شناس��ایی و ترمیم خوردگی لوله های فاضالب و تجهیزات 
مربوطه گفت : برای اولین بار در کشور ترمیم و بازسازی شبکه 

فاضالب در اصفهان عملیاتی می شود .
مهندس امینی افزود : حدود 50 سال از قدمت شبکه فاضالب 
اصفهان می گذرد و این قدمت فرس��ودگی شبکه فاضالب را 
به همراه داشته است بر این اس��اس بازسازی شبکه فاضالب 
اصفهان در دستور کار قرار گرفت درحالی که تاکنون اجرای 

چنین پروژه ای در هیچ جای کشور عملیاتی نشده است .
وی طول ش��بکه فاضالب اصفهان را بی��ش از3 هزار و 400 
کیلومتر اعالم ک��رد و تصریح نمود : از ح��دود 3 هزار و 400 
کیلومتر شبکه فاضالب شهر اصفهان حدود 50 درصد آن نیاز 

به ترمیم و بازسازی دارد .
رییس هیأت مدیره و میرعامل آبفا استان اصفهان به کارگیری 
تکنولوژی نوین در ترمیم و بازسازی شبکه فاضالب اصفهان 
را ضروری دانس��ت و بیان داش��ت : بهره مندی از دانش روز 
و تکنولوژی نوین در اج��رای این پروژه بس��یار حائز اهمیت 
است چراکه سرعت و دقت الزم در اجرای این پروژه مستلزم 
برخورداری از تکنولوژی نوین اس��ت همچنی��ن اجرای این 
عملیات ب��دون به کارگیری دانش روز دنیا وبه روش س��نتی 
آسایش و آرامش مشترکین را با مخاطراتی مواجه می نماید .

مهندس امینی با بیان اینکه فرس��ودگی ش��بکه فاضالب در 
اصفهان ح��وادث متعددی را به دنبال داش��ت اظه��ار کرد : 
فرسودگی حدود 50 درصد شبکه فاضالب شهر اصفهان منجر 
شد در س��ال های اخیر حوادث متعددی به وقوع بپیوندد که 
خوشبختانه در کمترین زمان ممکن اینگونه حوادث مهار شد 

تا خسارات ناشی از آن به حداقل برسد .

 کمبود گندله چالشی فراروی 
صنعت فوالد کشور است

مدیر عامل فوالد مبارکه کمبود گندله را یکی از چالش های 
فراروی صنعت فوالد کشور دانست و بر ضرورت احداث یک 
کارخانه ۲.5 میلیون تنی گندله سازی در ابتدای خط تولید 
فوالد هرمزگان تأکید کرد.بهرام سبحانی با اشاره به اینکه با 
توجه به وج��ود مزیت هایی همچون قرار گرفتن در س��احل 
خلیج فارس و دسترس��ی به آب های آزاد، اس��تان هرمزگان 
گزینه نخست برای توسعه فوالد در کشور است، تاکید کرد: در 
آینده نه چندان دور، حاشیه خلیج فارس به پایگاه تولید فوالد 

در کشور تبدیل می شود.
وی تصریح کرد: برای تحقق این امر باید زیرساخت های الزم، 
نظیر توسعه اس��کله ها و امکان بارگیری و تخلیه و ترخیص 
محصول، تأمین آب، برق و گاز مورد نیاز صنعت فوالد در این 
اس��تان ایجاد ش��ود. مدیر عامل فوالد مبارکه و رییس هیات 
مدیره شرکت فوالد هرمزگان با بیان اینکه فوالد مبارکه برای 
راه اندازی فوالد هرمزگان بیش از یک ه��زار و 500 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری ارزی و ریالی کرده است، از عرضه بخشی 

از سهام فوالد هرمزگان در بورس خبر داد. 

99 هزار و 500 مترمربع از اراضی 
دولتی رفع تصرف شد

سه هزار و 500 مترمربع در شهر اصفهان و 96 هزار مترمربع از 
اراضی دولتی در شهرستان شهرضا رفع تصرف شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان 
اصفهان حسین ساالری مقدم مدیر امالک و حقوقی اداره کل 
گفت: شخصی اقدام به تصرف اراضی دارای ماهیت دولتی به 
متراژ سه هزار و 500 مترمربع در شهر اصفهان نموده و پیگیر 
اخذ س��ند مالکیت آن به نام خود بود. مدیر امالک و حقوقی 
اداره کل افزود: با توجه به پیگیری های انجام ش��ده از طریق 
مراجع قضایی، حکم قطعی مبنی ب��ر رد ادعای مالکیت وی 

صادر و دادنامه قطعی و ثبت مالکیت دولت اخذ گردید.

انتقال آب از تونل سوم کوهرنگ
 ماه آينده آغاز می شود

 استاندار اصفهان اظهار امیدواری کرد: انتقال آب از تونل سوم 
کوهرنگ، در ماه آینده ) اواسط بهمن ( آغاز شود.

 رس��ول زرگرپور اظهار ک��رد: در ای��ن مرحله انتق��ال آب با 
 پمپاژ انجام می ش��ود زیرا هنوز تونل کوهرنگ بطور کامل به

 بهره برداری نرسیده است.
تونل س��وم کوهرنگ برای تامین و انتقال آب به میزان حدود 
۲55 میلیون متر مکعب در س��ال بمنظور تامین قسمتی از 
آب منطقه مرکزی ایران و افزایش حجم آب سد زاینده رود، 

احداث شد.
استاندار اصفهان درباره آخرین وضعیت سد سوم کوهرنگ نیز 
با بیان اینکه این پروژه از برنامه زمانبندی بس��یار عقب است 
گفت: وقتی کلنگ تونل س��وم را زدند، باید کلنگ سد را هم 

می زدند.
وی با بیان اینکه عملیات احداث این پروژه حدود 17 س��ال 
پیش آغاز شده است، افزود: پروژه سد با تونل سوم کوهرنگ 

هیچ تناسب زمانی ندارد و کار خیلی عقب است.
زرگرپور با تاکید بر اینکه خیلی کارها را در دو دهه گذش��ته 
در این زمینه می ش��د، انجام داد تصریح کرد: در هشت سال 
گذش��ته وضعیت منابع دولتی بس��یار خوب بود اما االن در 

شرایطی هستیم که منابع مالی دولت کاهش یافته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعتبار مالی این پروژه ها گفت: 
اعتباری که س��ال های گذش��ته برای س��د و تونل کوهرنگ 
پیش بینی ش��د کمت��ر از ۲0 میلی��ارد تومان ب��ود و اعتبار 
 اولیه پیش��نهادی امس��ال وزارت نیرو برای این پروژه حدود

 ۲5 میلیارد تومان است.وی ادامه داد: با پیگیری های انجام 
شده امیدواریم این اعتبار به حدود یکصد میلیارد تومان برسد.

اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه حداقل ح��دود 600 میلیارد 
تومان برای تکمیل سد کوهرنگ نیاز اس��ت گفت: نگاه ما به 
آینده اس��ت و به گذشته بازنخواهیم گش��ت لذا تالش داریم 
برای تکمیل و بهره ب��رداری از این پروژه، زمان را از دس��ت 

ندهیم.

آغاز طرح آزادپزی نانوايی ها  در  بهمن ماه

سنگک و بربری ۱000 تومانی می شود
     

عضو هیات مدیره اتحادیه نانوایان استان اصفهان از اجرای طرح 
آزادپزی نان در 300 نانوایی ش��هر اصفه��ان از ابتدای بهمن ماه 

خبر داد.
محمدرضا خواجه با اشاره به اینکه طبق مصوبه هیات دولت در ۲6 
آبان امسال مقرر شد نرخ نان 30 درصد افزایش یابد، اظهار داشت: 
برطبق این مصوبه قرار است ۲0 درصد نانوایان کشور آزادپر شوند؛ 

البته تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته است. 
وی آزادپ��زی ن��رخ نان را ب��ا توجه ب��ه اختالف قیم��ت بین آرد 
دولتی و آزاد را اقدامی شایس��ته و بجا عنوان کرد و بیان داش��ت: 
وجود اختالف قیمت بین آرد دولتی و آزاد موجب ترویج فس��اد 
و قاچاق آرد در کش��ور می ش��ود ب��ه گونه ای که ش��خصی طی 
۲ ماه 11 ه��زار کیس��ه آرد را اخت��الس کرده ب��ود. عضو هیات 
مدیره اتحادی��ه نانوایان اصفهان با بیان اینکه نرخ هر کیس��ه آرد 
دولتی ۲0 هزار تومان اس��ت که در بازار آزاد بی��ن 40 تا 50 هزار 
تومان فروخته می شد، گفت: آبان امس��ال دولت به طور زیرکانه 
میزان سوبس��ید پرداختی باب��ت آرد را کاهش داد ب��ه گونه ای 
 که هر کیس��ه آرد را که ت��ا پیش از ای��ن ۲3 هزار توم��ان به نانوا

  می فروخت امروز با قیمت 33 هزار تومان در اختیار نانوایان قرار 
می دهد. وی افزود: دولت با افزایش 30 درصدی نرخ نان به جای 

حل مشکل نانوایان، مشکل خود را حل کرد. 
خواجه با بیان اینکه طبق مصوبه هیات دولت قرار است 300 واحد 
از 1700 واحد نانوایی در اصفهان آزادپز شوند، اظهار داشت: طبق 
این مصوبه نرخ نان براساس قیمت تمام شده آن، مصاحبه و فروخته 
می شود. وی افزود: طبق برآورد اولیه با آزادپزی نانوایان قیمت هر 
نان تافتون ماشینی و تنوری از ۲10 تومان به حدود 3۲5 تومان 
افزایش می یابد همچنین نرخ نان س��نگک و بربری هزار تومانی 
خواهد شد. با آزادپزی نان، نانوایان آرد مورد نیاز خود را از شهری 
که تمایل دارند خریداری می کنند و در این صورت بستر قاچاق 

آرد نیز پاک می شود. 
وی با تاکید بر اینکه قرار اس��ت آزادپزی نانوایان از ابتدای بهمن 
ماه به طور رسمی اجرا شود، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از 
نانوایان اصفهان درخواست خود را برای اجرای این طرح به اتحادیه 

داده اند.

اخبار کوتاه 

4
ارزهای ایران در کره، چین و هند بالاستفاده باقی ماند

رضا نوروز  زاده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به انباشت  ارزهای  
ایران در کره، چین و هند، گفت: میزان تقاضا برای استفاده از این ارزها باال نیست 

و این منابع هم اکنون در این کشورها بالاستفاده باقی مانده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان اینکه 
قیمت عسل طبیعی بین 40 تا 60 هزار تومان است، 
از افزایش تولید عسل های تقلبی در کشور خبر داد و 
گفت: نوعی عسل در کشور بدون دخالت زنبور تولید 
می شود.عفت رئیسی سرحدی گفت: در سال جاری 
متوسط برداشت عس��ل طبیعی از هر کندو بین 3 تا 
5 کیلوگرم بوده درحالی که این میزان باید بین 13 و 
نیم تا 14 کیلوگرم باشد.او با اشاره به افت 70 درصدی 
تولید عس��ل طبیعی طی س��ال جاری، گفت: امسال 
شرایط برداشت مقداری نامساعدتر از سال پیش بود 
و از دالیل این امر می توان به خشکسالی، عدم بارش 
به موقع، وجود ریزگردها، نبود گرده و ش��هد کافی و 

همچنین وجود بیماری ها اشاره کرد.

رئیسی با بیان اینکه در توان زنبورداران نیست داروهای 
وارداتی و گران قیمت را بخرند، گف��ت: ترویج و تبلیغ 
کافی برای اس��تفاده از داروهای داخلی انجام نگرفته و 
همچنان داروهای غیرمجازی وارد می ش��ود که ارزان 
و بی شناس��نامه هس��تند و تاثیر کافی بر درمان زنبور 
ندارند.او با اشاره به گرانی قیمت برخی داروهای داخلی 
نیز گفت: دولت باید از صنعت زنبورداری حمایت کند 
و همانند دیگر آفات��ی که با آنان به مب��ارزه می پردازد 
در مقابله با کنه واروا نیز به کمک زنبورداران بش��تابد.

رئیس��ی در مورد رتبه ایران در زمینه تولید عس��ل نیز 
گفت: به گفته برخی مس��ووالن ای��ران، از لحاظ تعداد 
کندو چهارم و در زمینه تولید عسل رتبه هشتم جهان 
را داراس��ت اما به اعتقاد بنده، ما از جایگاه های مذکور 

نزول کرده  ایم و با ش��رایط فعلی دیگر در آن جایگاه ها 
نیستیم.او گفت: رتبه تولید مساله مهمی نیست، مهم 
این است که زنبور عس��ل به عنوان حشره گرده افشان 
نباید حذف ش��ود و باید مورد توجه قرار بگیرد، ضمن 
اینکه صنعت زنبور عسل در تمام دنیا یکی از آیتم های 
توس��عه اس��ت و به گفته فائو، اگر گرده افشانی نباشد، 
امنیت غذایی به خطر خواهد افتاد.مدیرعامل اتحادیه 
سراسری زنبورداران در مورد قیمت عسل طبیعی گفت: 
قیمت این نوع عسل با توجه به کاهش برداشت حداکثر 
بین 40 تا 60 هزار تومان است، عالوه بر این هزینه های 
تولید ما با افزای��ش 100 درصدی همراه بوده اس��ت.

رئیسی با بیان اینکه عسل هایی که به قیمت 17 تا 18 
هزار تومان به فروش می رس��ند عسل طبیعی نیستند، 
گفت: در کش��ور ما سه نوع عس��ل وجود دارد، نوع اول 
عسل های طبیعی و نوع دوم عسل های تغذیه ای هستند 
که در تولید نوع دوم به زنبور مخلوط آب و شکر خورانده 
می شود و در این حالت ممکن اس��ت زنبورداران حتی 
تا 80 کیلوگرم نیز از یک کندو عسل برداشت کنند.او 
ادامه داد: نوع سوم عسل های دست ساز یا زنبور ندیده 
هستند که با گلوکز و اسانس بدون دخالت زنبور تولید 
می شوند.رئیسی با اش��اره به اینکه کنترل کیفی عسل 
باید زیر نظر یک دستگاه باش��د، گفت: در حال حاضر 
کنترل کیفی این محصول زیر نظر چند دستگاه است، 
ضمن اینکه سازمان ملی استاندارد، استاندارد اجباری 
عسل را به استاندارد تش��ویقی تغییر داده و همین امر 
سبب افزایش تخلفات در زمینه تولید عسل شده است.

 دستگاه نقش تمبر قابل حمل با قابلیت چاپ روی 
سطوح بدون اس��تفاده از برچسب در شرکت دانش 
بنیان مکاترونیک کهکش��ان س��خت افزار س��هند 
)مکسس( مس��تقر در ش��هرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان طراحی و ساخته شد.
 ریی��س ش��هرک علم��ی و تحقیقات��ی اصفهان با 
بیان اینکه دس��تگاه نقش تمبر قاب��ل حمل آنالین 
دس��تگاهی اس��ت که می تواند مورد اس��تفاده در 
بخش های دولتی و قضایی قرار گیرد، اظهار کرد: با 
توجه به پرداخت هزینه شارژ این دستگاه به صورت 

کلی در آغاز استفاده، می توان بدون سرمایه گذاری، 
در آغاز راه اندازی، درآمد بسیار زیادی را برای بخش 

دولتی و قضایی فراهم نمود.
مهدی کش��میری با بیان اینکه یکی از کاربردهای 
مهم این دس��تگاه مهر مالیاتی است که در واقع در 
مراکز مشاوره امالک مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 
اف��زود: پ��س از عق��د ق��رار داد و ورود اطالعات به 
دستگاه، اطالعات روی س��امانه ثبت شده و سپس 
تایید آن به دستگاه ارسال می شود و پس از دریافت 
تایید دس��تگاه مهر امنیتی را روی ق��رار داد چاپ 

می کند.
وی ادامه داد: در این ص��ورت قراردادهایی که فاقد 
این مهر امنیتی باشند از درجه اعتبار ساقط بوده و 
اداره مالیاتی کشور، می تواند نظارت کاملی برروی 
تمام قراردادهای اجاره و فروش امالک داشته باشد.

همچنین مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان مکسس 
اظهار کرد: هزینه باالی اس��تفاده از ماش��ین های 
نقش تمب��ر و اس��تفاده از کاغذ لیبل در ش��رکت 
پست و صنایع مختلف موجب طراحی و تولید این 

دستگاه شد.

تولید عسل بدون دخالت زنبور!

دستگاه نقش تمبر قابل حمل در اصفهان طراحی و ساخته شد

عسل های ارزان تر از 40 هزار تومان تقلبی است
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تمام کارگران ساختمانی  
بیمه  می شوند

پرونده های قديمی
وام نمی گیرد 

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن های کارگری ایران با اعالم اینکه سال 
آینده تمام کارگران ساختمانی بیمه خواهند شد، گفت: تنها 15 درصد کل 
هزینه صدور پروانه ساختمانی به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا 

خواهد کرد.
هادی ساداتی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی هم اکنون منتظر اعالم 
سهمیه سازمان تأمین اجتماعی برای انجام کارهای بیمه ای خود هستند، 
اظهار داشت: ریاست جمهوری پس از مصوبه مجلس شورای اسالمی و تأیید 

شورای نگهبان بیمه کارگران ساختمانی را ابالغ کرد.
وی افزود: بر اس��اس این ابالغیه قرار اس��ت از محل درآمدهای حاصل از 
صدور پروانه های ساختمانی کارفرمایان، بخش��ی از منبع بیمه کارگران 

ساختمانی تأمین شود.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه پرونده های قدیمی شامل 
وام 50 میلیون تومانی بافت فرسوده نمی شوند، گفت: در بسیاری از 
مناطق فرسوده سازی انجام می شود. محمد سعید ایزدی درخصوص 
اینکه وام 50 میلیون تومانی بهسازی شهری به پرونده های قبلی هم 
اختصاص می یابد یا نه؟ گفت: بانک ها متعهد پرداخت وام 30 میلیون 
تومانی به پرونده های قبل هس��تند زیرا سهمیه آنها ابالغ شده است.

وی افزود: متقضایانی که بیش از دو ماه از زمان تشکیل پرونده آنها در 
بانک ها گذشته و برای تکمیل مدارک مراجعه نکرده اند، حذف شده و 
متقاضیان جدید جایگزین آنها می شوند.60 هزار وام ودیعه مسکن به 
ازای هر سال به متقاضیان داده می شود که در مجموع تا پایان برنامه 

یک میلیون و 800 هزار واحد تسهیالت پرداخت می شود.

 قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد که با بهبود اوضاع، 
نرخ دالر باید در جهت ثبات و کاهش حرکت کند.

اکبر کمیجانی در این مورد که آیا قرار گرفتن نرخ دالر 
در س��طح 3500 تومان در یکی دوماه اخیر به معنای 
ماندگاری در این رنج قیمت و عدم بازگشت به نرخ های 
قبلی اس��ت، اظهار کرد: به هر حال باید توجه داشت 
که نرخ دالر متاثر از عوامل بنیادی اقتصاد، همچنین 
برخی عوامل کوتاه مدت و گذراست؛ اما تا آنجایی که به 
سیاست های بانک مرکزی مربوط می شود هدف این 
است تا نرخ ارز به سمت منطقی و آنچه که بازار حکم 
می کند هدایت شود.وی تاکید کرد: بانک مرکزی به 
شدت با عوامل زودگذر و هیجانی که به نوسان نرخ ارز 
دامن زده و ثبات و نظم را بر هم می زند مقابله می کند.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این سوال 
که چرا با وجود هدف گذاری برای یکسان سازی نرخ 
ارز، همگرایی چندان��ی بین نرخ دالر در ب��ازار آزاد و 
مرکز مبادالت ارزی وجود نداش��ته و اغلب در مسیر 
 افزایشی در حال حرکتند یادآور شد: در این رابطه باید

 منطق ها، مبانی نظری و بنی��ان های اقتصادی مورد 
توجه قرار گیرد چراکه می توانند به طور قابل مالحظه 

ای موثر باشند .

با شروع فصل جدید، بازار پوش��اک از رونق نسبی 
برخوردار ش��ده اس��ت؛ بازاری که عالوه بر ایران، 
تولیدات کش��ورهای مختلف اعم از چین، ترکیه ، 
کره ، تایلن��د، س��نگاپور و پاکس��تان در آن عرضه 
می شود.در این میان پوشاک ترک به دلیل کیفیت 
مناسب و مرغوبیت و پوشاک چین به دلیل قیمت 
پایین ترشان مورد اقبال زیاد جامعه قرار گرفته اند و 
سهم باالیی در بازار پوشاک ایران دارند. تنوع قیمت 
در بازار پوش��اک به گس��تردگی تنوع انواع آن در 
مدل ها و جنس های متفاوت است. همچنین قیمت 
انواع لباس بر اساس شاخص های مختلف از جمله 
کیفیت پارچه، برش و دوخت، محدوده جغرافیایی، 
محل عرضه، برند بودن یا نبودن لباس و ... اس��ت. 
همچنین موارد بس��یار دیگری که حتی ش��اید به 
ش��کل مس��تقیم به لباس مربوط نباشد در قیمت  
پوشاک تاثیرگذار است.پوشاک ترک این روزها به 
دلیل کیفیت مناس��ب و جنس مرغوب شان مورد 
استقبال خریداران لباس قرار گرفته است. از طرفی 
هم لباس های چینی بخش مهمی از بازار لباس را 
در اختیار دارند و به دلیل قیمت پایین ترشان مورد 

اقبال بخشی از جامعه قرار گرفته اند.

مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن گفت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 600 هزار تن کک 

در ذوب آهن تولید شده است.
علیرض��ا رضوانی��ان اظهار ک��رد: پ��س از راه اندازی 
باتری های یک و س��ه، لزوم نوس��ازی باتری شماره 
دو بخش مدیری��ت تولیدات کک و مواد ش��یمیایی 
با گذش��ت بیش از 30 س��ال از فعالیت آن احساس 
می شد.وی با اش��اره به تفکر نادرس��ت مردم درباره 
س��اده بودن عملی��ات تخریب افزود: جن��س باتری 
کک س��ازی از آجر نس��وز بوده که پس از سرد شدن 
اس��تحکام الزم را نداش��ته و تخریب آن با ریسک و 
خطرات پیش بینی نشده ای همراه است.مدیر تولیدات 
کک و مواد شیمیایی شرکت ذوب آهن با بیان اینکه 
تخریب باتری کار سنگینی است، تصریح کرد: با وجود 
حجم باالی کارهای داخل کارخانه جهت صرفه جویی 
در هزینه ها این کار توسط نیروهای داخلی انجام شد.

وی زم��ان آغ��از بازس��ازی بات��ری دو را من��وط به 
تصمیم گیری مدی��ران کارخانه دانس��ت.رضوانیان 
از واگذاری این حوزه به واحد خرید خب��ر داد و ابراز 
امیدواری کرد که با همکاری مس��ووالن تصمیمات 

الزم درباره آغاز پروژه مذکور گرفته شود.

در روزهای��ی که ش��ورای رقابت همچنان مس��وول 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو به حس��اب می آی��د، برخی 
اقتصاددانان کشور، عملکرد این شورا را به نقد کشیده 
و معتقدند وجودش هیچ نقشی در رقابتی شدن بازار 
خودروهای داخلی نداشته و اصال نباید به قیمت گذاری 

خودرو ورود می کرده است.
وی در پاس��خ به این که  قیمت خودرو تا پایان امسال 
تغییری نخواه��د کرد؟قطع��ا تغیی��ر نمی کند.باید 
منتظر بمانیم تا بانک مرکزی اطالع��ات را به ما ارائه 
بدهد؛ معموال این پروس��ه دو ماهی طول می کش��د. 
احتماال در اردیبهشت یا خرداد سال آینده، قیمت ها 
را بازنگری خواهیم کرد؛ هر چند این به آن معنا نیست 
که حتما قیمت ه��ا را افزایش بدهیم. وی در خصوص 
خرید خودرو گفت : به نظر م��ن چون انتظارات مردم 
عقالیی است؛ بنابراین بعید می دانم آنها منتظر کاهش 
قیمت خودرو باش��ند. در این جامع��ه ای که زندگی 
می کنیم و با این وضع اقتصاد، م��ردم انتظار ارزانی از 
کدام کاال را دارند! ش��ما به وضع درآمد نفتی و ارزی 
و اوضاع تولید کش��ور نگاه کنید؛ با این ش��رایط چه 
 کس��ی انتظار دارد خودرو یا هر کاالی دیگری ارزان

 شود!

البسه  صنعت مادر سیاست ارزی  بازارخودرو

مبارزه بانک مرکزی با عوامل 
هیجانی در نرخ دالر

بازار پوشاک زير چکمه 
چینی ها

 600 هزار تن کک
 در ذوب آهن تولید شد

مردم منتظر کاهش قیمت 
خودرو نباشند 
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   10/133

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
 اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز
چاپ اصفهان آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  دارند  اعتراضی  متقاضیان 
اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک  شهرضا تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
تقدیم  قضایی  مرجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
ارائه نمایند بدیهی  اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  نمایندوگواهی طرح دعوا را به 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

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

1.رای شماره 7765 -93/9/1 – مسعود طلوعی  فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 
ثمنیه  باستثناء  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199026931 ملی  شماره  و  شهرضا   671
به   2733/2 پالک  از  مفروزی  اعیانی  چهارم  و  شصت   – هفت  استثنای  به  و  اعیانی 

مساحت 153/94 مترمربع.
شماره  به  محمدعلی  فرزند  کفیل  حسین  محمد  شماره93/07/24-6440-  2.رای 
شناسنامه 93 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199403131ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از 3569 به مساحت 9/50 مترمربع.
دوم – شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد

شماره  به  علی  محمد  فرفرزند  کریمی  مهسا   –  93/8/19  –  7224 شماره  3.رای 
شناسنامه و شماره ملی 1190101701ششدانگ یک باب خانه نیمه ساخت مفروزی از 

پالک 21 و22 به مساحت 167/60 مترمربع.
شماره  به  حسین  سید  فرزند  شریفی  قاسم  سید  شماره93/09/16-8651-  4.رای 
از  مشاع  دانگ  1199403016سه  ملی  شماره  و  شهرضا   3 حوزه   81 شناسنامه 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک82به مساحت ششدانگ 223/50 مترمربع.
5.رای شماره8652-93/09/16-زهره قرشی فرزند سید نبی اله به شماره شناسنامه 
خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1199202258سه  شماره  و  شهرضا   860

مفروزی از پالک 82 به مساحت ششدانگ 223/50 مترمربع.
شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  پور  نصیر  –حسن   93/8/1  6666 شماره  6.رای 
675 شهرضا وشماره ملی 1199171492 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه دو طبقه 
 96 از پالک  بانضمام قسمتی  که  مربع  متر   21/66 به مساحت   95 از پالک  مفروزی 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
7.رای شماره 6528 – 93/7/27 – سید جالل میر طالب اسفرجانی فرزند سید میرزا به 
شماره شناسنامه 63 حوزه دو شهرضا وشماره ملی 1199744646 چهار دانگ ونیم 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک260باقیمانده و7876 و7879 و8611 

به مساحت ششدانگ 193/57 مترمربع.
شماره  به  غالمحسین  فرزند  منزوی  مهری   –  93/7/27  –  6529 شماره  8.رای 
 5129425189 ملی  وشماره  سفلی  سمیرم  روستائی  یک  حوزه   2140 شناسنامه 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک260باقیمانده و7876 

و7879 و8611 به مساحت ششدانگ 193/57 مترمربع.
9.رای شماره 6132 – 93/7/15 –احمد آقائی فرزند منصور به شماره شناسنامه 878 
شهرضا وشماره ملی 1199132861 دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 419 باقیمانده و12065 به مساحت ششدانگ 130/95 مترمربع.
به  اسمعیل  فرزند  شهرضائی  نباتی  فرزانه   –  93/7/15  –  6133 شماره  10.رای 
شماره شناسنامه 208 شهرضا و شماره ملی 1199166820 سه دانگ و نیم مشاع از 
 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 419 باقیمانده و12065 به مساحت ششدانگ

130/95 مترمربع.
شماره  به  مهدی  سید  فرزند  بطحائی  جواد  –سید   93/8/15-  7123 شماره  11.رای 
شناسنامه 430 شهرضا وشماره ملی 1199197955 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 541 به مساحت 204 مترمربع.
12.رای شماره 7423 – 93/8/22 –سید کرامت اله قریشی فرزند سید کریم به شماره 
خانه  باب  یک  4669593056 ششدانگ  ملی  لردگان وشماره  یک  3 حوزه  شناسنامه 

مفروزی از پالک 756 به مساحت 140 مترمربع.
مریم همت فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه   – 93/7/26 13.رای شماره 6517 – 
713 شهرضا وشماره ملی 1199200786 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه  مفروزی از پالک 761 و762 به مساحت ششدانگ 251 مترمربع.
به شماره  سید مجتبی قرشی فرزند سید کمال   –  93/7/26  – 14.رای شماره 6518 
شناسنامه 1223 شهرضا وشماره ملی 1199176974 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 761 و762 به مساحت ششدانگ 251 مترمربع.
شماره  به  اله  رحمت  فرزند  ممیز  محمدحسین   –  93/7/24-  6400 شماره  15.رای 
شناسنامه 1196 شهرضا وشماره ملی 1199068268 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 866 باقیمانده و12746 به مساحت 242/34 مترمربع.
93/8/15 –محمد رضا اطرشی  فرزند مرحوم عباسقلی  به  16.رای شماره 7096 – 
شماره شناسنامه 216 شهرضا وشماره ملی 1199143952 سه دانگ ونیم مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 953 به مساحت ششدانگ 229 مترمربع.
شماره  به  حسن  محمد  فرزند  ناظم  –منصوره   93/8/15  –  7100 شماره  17.رای 
شناسنامه 389 شهرضاوشماره ملی 1199182591  دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 953 به مساحت ششدانگ 229 مترمربع.
شماره  به  علی  محمد  فرزند  فر  کریمی  مریم   –  93/8/15  –  7111 شماره  18.رای 
شناسنامه 1744 حوزه یک شهری قمشه  وشماره ملی 1199325694 سه دانگ مشاع 
 166/50 ششدانگ  مساحت  به   976/1 ازپالک  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

مترمربع.
شماره  به  اله  حجت  فرزند  اطرشی  محسن   –  93/8/15  –  7112 شماره  19.رای 
شناسنامه 128 شهرضا وشماره ملی 1199194948 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی ازپالک 976/1 به مساحت ششدانگ 166/50 مترمربع.
–احمد رحمتی فرزند حسین به شماره شناسنامه   93/7/26  – 20.رای شماره 6523 
900 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199254071 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1027 به منساحت ششدانگ 139/70 مترمربع.
21.رای شماره 6524 – 93/7/26 –مرضیه گالبی  فرزند ابراهیم  به شماره شناسنامه 
یک  از ششدانگ  ملی 1199300179دودانگ مشاع  یک شهرضاوشماره  1398 حوزه 

باب خانه مفروزی از پالک 1027به مساحت ششدانگ 139/70 مترمربع.
93/7/22 – فریبا صهبائی شهرضا فرزند مسعود به شماره  22.رای شماره 6496 – 
شناسنامه و شماره ملی 1190018632 شهرضا یک و نیم سهم مشاع از سه و نیم 
از پالک 1036 به مساحت ششدانگ  سهم ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

133/05 مترمربع.
شماره  به  باقر  محمد  فرزند  کفاش  اسماعیل   –  93/7/22  –  6498 شماره  23.رای 
شناسنامه 516 شهرضا  وشماره ملی 1199840092 دوسهم مشاع از سه ونیم سهم 
ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1036 به مساحت ششدانگ 133/05 

مترمربع.
به شماره  اله  فضل  فرزند  جمالی  مهدی  –محمد   93/4/15  -   3056 24.رای شماره 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199025399 ملی  وشماره  شهرضا   517 شناسنامه 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1074 باقیمانده و 9868 و13055به مساحت 

ششدانگ 241/75 مترمربع.
25.رای شماره 3057- 93/4/15 –اشرف فخار  فرزند منصور  به شماره شناسنامه 
405 شهرضا وشماره ملی 1199075140 سه دانگ مشاع از ششدئانگ یک باب خانه 
ششدانگ  مساحت  به  و13055   9868 و  باقیمانده   1074 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو 

241/75 مترمربع.
شماره  به  محمدعلی  فرزند  تاکی  منیرالدین   –  93/8/19  –  7222 شماره  26.رای 
مشاع  دانگ  چهار   1199196819 ملی  وشماره  شهرضا  یک  حوزه   316 شناسنامه 
 229/15 ششدانگ  مساحت  به   1079 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

مترمربع.
27.رای شماره 7223 – 93/8/19 – صدیقه اسالمی  فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
1764 حوزه یک قمشه و شماره ملی 1199262714دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1079 به مساحت ششدانگ 229/15 مترمربع.
28.رای شماره 7752 – 93/9/1 – حبیب اله یثربی فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 
1214 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199098541 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
به  تبدیل شده است  به پالک 13349  باقیمانده که  از پالک 1144  باب خانه مفروزی 

مساحت ششدانگ 158/65 مترمربع.

شناسنامه  شماره  رضابه  فرزند  کیانی  نسرین   –  93/9/1  –  7753 شماره  29.رای 
1049 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199111465 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
به  تبدیل شده است  به پالک 13349  باقیمانده که  از پالک 1144  باب خانه مفروزی 

مساحت ششدانگ 158/65 متر مربع.
30.رای شماره 7591 – 93/8/26 – زهرا یوسفیان  فرزند محمود به شماره شناسنامه 
255 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199391743 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1186و1188 به مساحت 201/60 متر مربع.
31.رای شماره 6029 – 93/7/12 – مرتضی آقائی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
442 شهرضا وشماره ملی 1199249491 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مساحت  به  است  شده  تبدیل  پالک13547  به  که  باقیمانده   1189 پالک  از  مفروزی 

ششدانگ 180/60 متر مربع.
32.رای شماره 6031 – 93/7/12 – بتول عشقی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 
1863 شهرضا وشماره ملی 1199326887 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مساحت  به  است  شده  تبدیل  پالک13547  به   که  باقیمانده   1189 پالک  از  مفروزی 

ششدانگ 180/60 متر مربع.
33.رای شماره 6092 – 93/7/14 – مظفر دهقان شهرضا  فرزند اسماعیل  به شماره 
شناسنامه 197 شهرضا وشماره ملی 1199366528 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
به  است  تبدیل شده  پالک13547  به  که  باقیمانده   1189 پالک  از  مفروزی  خانه  باب 

مساحت ششدانگ 320/36 متر مربع.
34.رای شماره 6094 – 93/7/14 – فرنگیس آقائی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
378 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199392979 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
.به  است  تبدیل شده  به پالک13547  که  باقیمانده   1189 پالک  از  مفروزی  باب خانه 

مساحت ششدانگ 320/36 متر مربع.
35.رای  شماره 7398 – 93/8/22 –مجتبی حادثیان فرزند خسرو به شماره شناسنامه 
190 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199366455ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1482 و1713 به مساحت 192/10 متر مربع.
36.رای شماره 7181 – 93/8/18 – طیبه طالبیان شهرضائی فرزند حسین به شماره 
ناسنامه 758 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198976918 سه دانگ مشاع از شدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1487/1 به مساحت ششدانگ 216/45 متر مربع.
37.رای شماره 7182 – 93/8/18 – رمضانعلی رهائی  فرزند یداله  به شماره ناسنامه 
353 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198900271 سه دانگ مشاع از شدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1487/1 به مساحت ششدانگ 216/45 متر مربع.
38.رای شماره 6430 – 93/7/24 – فاطمه آقاسی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 
از پالک  باب خانه مفروزی  514 شهرضا وشماره ملی 1199213845 ششدانگ یک 

1532 و1533 به مساحت 141/75 مترمربع.
39.رای شماره 6457 -93/7/24 – بتول طالبیان فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 
1121 شهرضا وشماره ملی 1199175951 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

1644 به مساحت 14/25 مترمربع.
امیر حسین رضائی فرزند هدایت اله  به شماره   – 93/7/29 40.رای شماره 6584 – 
ملی 1209840340 ششدانگ یک  شناسنامه 115 حوزه دو مرکزی سمیرم وشماره 

باب خانه مفروزی از پالک 1717 به مساحت 67/20 مترمربع.
شماره  به  علی  سلب  فرزند  تقوی  جهان  گل   –  93/8/17  –  7166 شماره  41.رای 
شناسنامه 14 حوزه دو مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209804859 ششدانگ یک باب 
خانه باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 1717 به مساحت 203/25 متر مربع.

42.رای شماره 7025 – 93/8/11 – سید حبیب اله قریشی  فرزند سید باقر  به شماره 
شناسنامه 1445 حوزه دو مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209538253 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1760 به مساحت 208/20 مترمربع.
شماره  به  وردی  اله  فرزند  عاشوری  اله  کرم   –  93/8/17  –  7165 شماره  43.رای 
شناسنامه 120 حوزه قشقایی شیراز وشماره ملی 2293930653 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1761 به مساحت 202/95 مترمربع.
44.رای شماره 7021 – 93/8/11 – محبوبه عرفان فرزند  هاشم  به شماره شناسنامه 
645 حوزه سه شهرضا  وشماره ملی 1199395641 سه دانگ مشاع ازششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت  ششدانگ  164/62 مترمربع.
شماره  به  علی  محمد  فرزند   رحمتی  حسن   –  93/8/11  –  7022 شماره  45.رای 
از    مشاع  دانگ  سه   1199355186 ملی  شماره  و  شهرضا   6 حوزه   60 شناسنامه 
 164/62 ششدانگ   مساحت   به   1762 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک   ششدانگ 

مترمربع.
93/7/30 خدیجه شاملی فرزند محمد به شماره شناسنامه  46.رای شماره 6630 – 

725 شهرضا  وشماره ملی 1198858699 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
1763 باقیمانده و8193 به مساحت 214/76 مترمربع.

شماره  به  فریدون  فرزند  ناطقی  رضا  حمید   93/8/20  –  7273 شماره  47.رای 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  1239521103 ششدانگ  ملی  نطنزوشماره   41 شناسنامه 

پالک 3755 به مساحت 167/96 مترمربع.
48.رای شماره 7035 – 93/8/11 سیده ماه منیر موسوی فرزند سید محمود به شماره 
شناسنامه 174 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209382180 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 3761 به مساحت 286/20 مترمربع.
شماره  به  عباس  سید  فرزند  موسوی  علی  سید   93/8/11  –  7038 شماره  49.رای 
باب  یک  یک مرکزی سمیرم ششدانگ  ملی 1200014146 حوزه  شناسنامه وشماره 

خانه مفروزی از پالک 3761 به مساحت 186/32 مترمربع.
سوم- شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

50.رای شماره 6455 -93/7/24 –مهدی باقرپور فرزند محمود به شماره شناسنامه 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199320277 ملی  وشماره  قمشه  یک  حوزه   1203
قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 803 به مساحت ششدانگ 106 متر مربع که 

بانضمام قسمتی از پالک 804 و805جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
شماره  به  غالمرضا  پورفرزند  باقر  رقیه   –  93/07/24  –  7419 شماره  51.رای 
شناسنامه وشماره ملی 1190052628 حوزه یک شهرضا سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 803 به مساحت ششدانگ 106 مترمربع که بانضمام 

قسمتی از پالک 804 و805 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
شماره  به  حسین  فرزند  شهرضا  غالمی  شماره7267-93/08/20-شهناز  52.رای 
شناسنامه 1338 شهرضا وشماره ملی 1199114359 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالکهای 987الی989 به مساحت 309 مترمربع.
93/8/22 –اصغر شبانی فرزند حسین به شماره شناسنامه  53.رای شماره 7419 – 
853 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198877839 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1000 به مساحت 211/76 مترمربع.
54.رای شماره 7029 -93/8/11 –اکبر آقاخانی  فرزند محمود به شماره شناسنامه 
562 شهرضا وشماره ملی 1199394815 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1106 به مساحت ششدانگ 184/22 مترمربع.
به شماره شناسنامه  فرزند حسن  مختاری  –اعظم   93/8/11-  7030 55.رای شماره 
1222 شهرضا وشماره ملی 1199237957 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1106 به مساحت ششدانگ 184/22 مترمربع.
شماره  به  حسین  فرزند  طاوسی  اله  –رحمت   93/8/11-  7026 شماره  56.رای 
از  دانگ مشاع  پنج  ملی 1198827025  شناسنامه 685 حوزه یک شهرضا وشماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1111/1 به مساحت ششدانگ295 مترمربع.

شناسنامه  شماره  به  فرزند حسن  اباذری  –فاطمه   93/8/11-  7027 شماره  57.رای 
یک  از ششدانگ  یکدانگ مشاع  ملی 1198883251  509 حوزه یک شهرضا وشماره 

باب خانه مفروزی از پالک 1111/1 به مساحت ششدانگ295 مترمربع. 
58.رای شماره 7037 -93/8/11 –افسانه محسن پور فرزند حیدر به شماره شناسنامه 
از  مفروزی  مغازه  باب  یک  ششدانگ   1198488328 ملی  وشماره  شهرضا   20845

پالک 1226 به مساحت 18/32 مترمربع.
به  عباس  فرزند  شهرضا  اباذری  عبدالرسول   –  93/8/22  –  7416 شماره  59.رای 
دانگ  سه   1198767081 ملی  شهرضاوشماره  یک  حوزه   474 شناسنامه  شماره 
ششدانگ مساحت  به   1254 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از   مشاع 

360/21 مترمربع.
به شماره شناسنامه  هادیپورفرزند محمد  هاجر   –  93/8/22  – 60.رای شماره7417 
518 حوزه یک شهرضاوشماره ملی 1198832487 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1254 به مساحت ششدانگ 360/21 مترمربع.
به  عبدالرسول  فرزند  عموعلی  حسن  –محمد   93/8/11  –  7031 شماره  61.رای 
دانگ مشاع  ملی 1199454044 دو  8 حوزه یک شهرضا وشماره  شماره شناسنامه 
 203/60 ششدانگ  مساحت  به   1278 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

مترمربع.
شماره  به  علی   محمد  فرزند  رحمتی  توران   –  93/8/11  –  7032 شماره  62.رای 
مشاع  دانگ  دو   1198929677 ملی  شماره  و  شهرضا  یک  حوزه   990 شناسنامه 

 203/60 ششدانگ  مساحت  به   1278 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 
مترمربع.

شماره  به  عبدالعلی   فرزند  برزوک   منصوره   –  93/8/11  –  7033 شماره  63.رای 
مشاع  دانگ  یک   1199171964 ملی  شماره  و  شهرضا  یک  حوزه   722 شناسنامه 
 203/60 ششدانگ  مساحت  به   1278 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

مترمربع.
64..رای شماره 7034 – 93/8/11 –مریم حیدری فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 
822 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199216925 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1278 به مساحت ششدانگ 203/60 مترمربع.
65.رای شماره 7019 -93/8/11 –حمید نادم فرزند حسین به شماره شناسنامه 913 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199133213 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1455به مساحت ششدانگ 229 مترمربع.
66.رای شماره 7020 -93/8/11 –فاطمه غضنفری فرزند یوسف به شماره شناسنامه 
از ششدانگ یک  285 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199377945 سه دانگ مشاع 

باب خانه مفروزی از پالک 1455به مساحت ششدانگ 229 مترمربع.
چهارم – شماره های  فرعی از 21 اصلی مزرعه رشکنه 

67.رای شماره 6178 – 93/7/15 – محمد حسین عسکری فرزند عبدالمطلب به شماره 
شناسنامه 6145 حوزه یک شهرضا و شماره ملی 1199896403 سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 8 به مساحت ششدانگ 192 مترمربع.
اسماعیل  عسکری فرزند عبد المطلب به شماره   – 93/7/15 68.رای شماره 6179 – 
از  مشاع  دانگ  سه  شهرضا  یک  حوزه    1190121808 ملی  شماره  و  شناسنامه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 8 به مساحت ششدانگ 192 مترمربع.
شماره  به  حسینعلی  فرزند  اباذری  محمدرضا   93/09/16-8711 شماره  69.رای 
مفروزی  خانه  یکباب  ملی1199098000 ششدانگ  و شماره  شناسنامه1160شهرضا 

از پالک 93 به مساحت78مترمربع.
شماره  به  حسن  فرزند  غضنفری  محمدرضا  شماره93/07/14-6104-  70.رای 
شناسنامه 371 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199311952 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 110 به مساحت 200/40 مترمربع.
71.رای شماره 8537 – 93/9/15 – عبد الرضا حیدر پور فرزند ابو القاسم به شماره 
شناسنامه 298 شهرضا و شماره ملی 1199074071 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 136 به مساحت 215/80 مترمربع.
به  الرضا   عبد  فرزند  شهرضا   عظیمی  سعید   –  93/7/26  –  6489 شماره  72.رای 
سه    1199840661 ملی  شماره  و  قمشه  شهری  یک  حوزه   573 شناسنامه  شماره 
مساحت ششدانگ  به   354 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ 

86/07 مترمربع.
73.رای شماره 6490 – 93/7/26 – حمیده طاهر  فرزند نصر اله به شماره شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1199857270 ملی  شماره  و  قمشه  شهری  یک  حوزه   2232

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 354 به مساحت ششدانگ 86/07 مترمربع.
سید اصغر امیری فرزند سید محمد  به شماره   – 93/8/24 74.رای شماره 7476 – 
شناسنامه 118 حوزه یک شهرضا   و شماره ملی 1199246255  ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 395 به مساحت 9/90 مترمربع.
شماره  به  حسین  فرزند  اسمعیلی  احمدرضا   -93/7/12  –  6028 شماره  75.رای 
شناسنامه 1136 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199277339 سه  دانگ ونیم مشاع 
از پالک 463 و1253 به مساحت ششدانگ 214  از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

مترمربع.
76.رای شماره 6030 – 93/7/12-فاطمه جوهری هونجانی فرزند به شماره شناسنامه 
6999 حوزه یک شهری شهرضا و شماره ملی 1199904945 دو دانگ و نیم مشاع 
از پالک 463 و1253 به مساحت ششدانگ 214  از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

مترمربع.
77.رای شماره 7102 – 93/8/15 – سجاد شهری شهرضا فرزند قدرت اله به شماره 
شناسنامه 366 حوزه یک شهری قمشه و شماره ملی 1199248738 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 473 به مساحت 148/48 مترمربع.
78.رای شماره 8342 – 93/9/15 – عبد الرضا حیدر پورفرزند ابو القاسم به شماره 
شناسنامه 298 شهرضا و شماره ملی 1199074071 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  

مفروزی از پالک 488 به مساحت 194/50 مترمربع.
محمد مهدی طاهری فرزند مرتضی  به شماره   –  93/7/16  – 79.رای شماره 6210 
شناسنامه 276 حوزه سه شهرضا  و شماره ملی 1199372366  ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه  مفروزی از پالک 531 به مساحت 186/11 مترمربع.
محمدبه  سید  فرزند  وشاره  خلیل صفائی  سید   –  93/7/26  –  6494 شماره  80.رای 
1199612863ششدانگ  ملی  شماره  و  شهرضا  حوزه1مرکزی   9 شناسنامه  شماره 
مترمربع.بموجب   249/75 به مساحت   531 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک 

سندشماره44937-90/09/27 دفتر 145شهرضا در رهن بانک صادرات می باشد.
پنجم –شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آباد

81.رای شماره 6445 – 93/7/24 – جمال اطرشی شهرضا فرزند علیرضا به شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  شهرضا   1 حوزه   1190042606 ملی  شماره  و  شناسنامه 
 135/16 مساحت  به  است  شده  تبدیل   1635 پالک  به  که   280 پالک  از   مفروزی 

مترمربع.
شماره  به  حسینعلی  فرزند  منصف  –مرتضی   93/7/24  –  6441 شماره  82.رای 
شناسنامه 289 حوزه یک شهرضا و شماره ملی 1199268860یک دانگ و نیم مشاع 
 106/27 ششدانگ  مساحت  به   331 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 

مترمربع.
–حمید رضا منصف فرزند حسین علی به شماره   93/7/24  – 83.رای شماره 6442 
مشاع  دانگ  سه   1199233870 ملی  وشماره  شهرضا  یک  حوزه   814 شناسنامه 
ششدانگ106/27  مساحت  به   331 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

متر مربع.
84.رای شماره 6443 – 93/7/24 –فریبا بهرامی  فرزند مسیح اله  به شماره شناسنامه 
و شماره ملی 1190088290حوزه یک شهرضا یک دانگ ونیم  مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 331 به مساحت ششدانگ106/27 متر مربع.
به  اله   حبیب  فرزند  شهرضا  میرزائی  –طاهره   93/8/20  –  7264 شماره  85.رای 
باب  یک  1199054534  ششدانگ  ملی  و شماره   1079 شهرضا  شماره شناسنامه 

خانه مفروزی از پالک 364 به مساحت 126/41 متر مربع.
شماره  به  مسیح  فرزند  شهرضا  دباغ  –پریوش   93/7/26  –  6519 شماره  86.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199381020 ملی  و شماره   3 شهرضا  حوزه   593 شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 386 به مساحت  ششدانگ 246/17 مترمربع.

شماره  به  اله  رحمت  فرزند  ممیز  رضا  –محمد   93/7/26  –  6520 شماره  87.رای 
شناسنامه  109 شهرضا و شماره  ملی 1199102067 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 386 به مساحت  ششدانگ 246/17 متر مربع.
شماره  به  عبدالعلی  فرزند  حیدری  رحمن   –  93/9/12  –  8541 شماره  88.رای 
شناسنامه 15 شهرضا وشماره ملی 1199626368 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 779 به مساحت ششدانگ 128/15 مترمربع.
89.رای شماره 8542 – 93/9/12 – سلیمه گرامی  فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 
باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1199333239 سه  قمشه و شماره   133

مفروزی از پالک 779 به مساحت ششدانگ 128/15 مترمربع.
ششم  -شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه

محمد حسن هدایتی فرزند رحمت اله به شماره   – 93/7/26 90.رای شماره 6522 – 
شناسنامه 4566 حوزه 3 اصفهان و شماره ملی 1287214312 ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 334 به مساحت 116 متر مربع.در ازاء116سهم مشاع از 13649سهم 
ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمدحسین اقدامی که می بایست به قانون 
اله  ارث از سهم االرث وراث ایشان به اسامی ارسطو،سهراب،فریدون،نوراله،احسان 

،شمس الملوک و ملوک همگی اقدامی و خانم عسگری کسر گردد.
به  اله  فرزندسیدفضل  میرهادی  الدین  شماره8640-93/09/15-سیدکمال  91.رای 
شماره شناسنامه796حوزه3شهرضاوشماره ملی1199397156ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک177باقیمانده به مساحت285/91مترمربع.
هفتم -شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد 

توران خاتمی فرزند حسن به شماره شناسنامه   – 93/7/15 92.رای شماره 6157 – 
618 شهرضا وشماره ملی 1198803691ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 42 

به مساحت 247/87مترمربع.
93.رای شماره 7384 – 93/8/22 –محمد کفاش فرزند رحمت اله  به شماره شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  1199870781چهار  ملی  شماره  و  قمشه  شهری  یک  حوزه   3583
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1433 به مساحت ششدانگ 103/57 مترمربع.

94.رای شماره 7385 – 93/8/22 –مینا کفاش فرزند محمد به شماره شناسنامه 4170 
از ششدانگ یک  دانگ مشاع  حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199876658دو 

باب خانه مفروزی از پالک 1433 به مساحت  ششدانگ 103/57 مترمربع.
هشتم-شماره مفروزی از 68 اصلی مزرعه سید آباد 

محمدعلی مهردوست فرزند حبیب اله به شماره   – 93/8/19 95.رای شماره 7023 – 
شناسنامه21519 حوزه یک شهرضا  و شماره ملی 1198495065 ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 95 مترمربع.در ازاء نود و پنج صدم حبه مشاع از 84 حبه هفت دانگ 
انتقال عادی مع الواسطه از طرف فروغ السادات مدنی احدی از ورثه محمد علی مدنی 

که ایشان احدی از ورثه مرحوم سید ابو القاسم مدنی میباشد. 
نهم- شماره مفروزی از 68/1 –اصلی مزرعه میر آباد که به شماره225- اصلی 

تبدیل گردیده است.
 583 اسکندربه ش ش  اله شبانپورفرزند  ولی   –  93/8/22  –  7393 رای شماره   .96
حوزه یک  شهرضا وشماره ملی 1199042315 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

264/42 مترمربع.
شماره  به  نوراهلل  فرزند  دهاقانی  عظیمی  9057-93/09/23-الهه  شماره  97.رای 
خانه  یکباب  ملی5129667514ششدانگ  شماره  و  شهرضا  حوزه2   143 شناسنامه 
مشاع  حبه  یک  از  مشاع  حبه  هزارم  وچهار  ازاءپنجاه  مساحت54/03مترمربع.در  به 
شکوه  خانمها  ازطرف  ارث  قانون  به  الواسطه  مع  عای  انتقال  ششدانگ  از72حبه 
اقدس،فروغ خانم،توراندخت و منظر همگی رضاپورموروثی از خانم صدیقه رضاپور.

دهم -شماره های فرعی از یکصد اصلی مزرعه فیض آباد
98.رای شماره 939 – 93/2/15 – سمنرخ خوبیاری فرزند اسد به شماره شناسنامه 
1917 حوزه دو مرکزی سمیرم  وشماره ملی 1209540525 ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه مفروزی از پالک 8  به مساحت 223/76 متر مربع که بانضمام قسمتی از 

خیابان 15 متری جمعا تشکیل  یک باب خانه راداده است.
شماره  به  خواست  خدا  فرزند  فرد  امیری  علی   –  93/2/15  –  940 شماره  99.رای 
باب  یک  از  قسمتی  1199221333 ششدانگ  ملی  1263 شهرضا وشماره  شناسنامه 
خانه مفروزی از پالک11 مساحت 227/88 متر مربع که بانضمام قسمتی از خیابان 

15 متری جمعا تشکیل  یک باب خانه را داده است.
شماره  به  عباس  فرزند  آور  کار  اله  –حجت   93/7/29  –  6617 شماره  100.رای 
شناسنامه 55 حوزه مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199767727 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 88 به مساحت 229/92 مترمربع.
93/8/15 –مهدی دهقانی پوده  فرزند سیف اله  به شماره  101.رای شماره 7121 – 
شناسنامه 36 حوزه سه  شهرضا وشماره ملی 5129821246 ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 89 به مساحت 216/03 متر مربع.
102.رای شماره 7794 – 93/9/2 –رضا امیری   فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
2768 حوزه دو سمیرم وشماره ملی 1209549174 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 233 به مساحت 142 مترمربع.
103.رای شماره 5797 – 93/7/3 –شیما السادات قرشی  فرزند سید کمال به شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  حوزه1شهرضا   1190029121 ملی  وشماره  شناسنامه 

مفروزی از پالک 258 به مساحت 136 مترمربع.
104.رای شماره 6454 – 93/7/24 –حسن سالخورده فرزند علی به شماره شناسنامه  
دو حوزه دو شهرضا وشماره ملی 5129815841 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 275 به مساحت 180/74 مترمربع.
شماره  به  عباسعلی  فرزند  امینی  اله  –سیف   93/8/11  –  7028 شماره  105.رای 
شناسنامه 46 حوزه دو شهرضاوشماره ملی 5129906276 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 280به مساحت 135/20 مترمربع.
شماره  به  دستان  فرزند  نژاد  ذهبی  اله  –فضل   93/7/14  –  6087 شماره  106.رای 
شناسنامه 467 حوزه قشقائی شیراز و شماره ملی 2293836754 ششدانگ یک باب 
از  مشاع  مربع.درازاء91 سهم  متر   100/10 مساحت  به   496 پالک  از  مفروزی  خانه 

14520 سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
107.رای شماره 7024 – 93/8/11 –عباس محمودی فرزند مظفربه شماره شناسنامه 
106 حوزه دو سمیرم و شماره ملی 1209855917 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 502  به مساحت 158/20 مترمربع.
شماره  به  الخلیل  عبد  فرزند  براهیمی  افسر   –  93/7/14  –  6068 شماره  108.رای 
با  مغازه  باب  یک  ششدانگ   1198838991 ملی  شماره  و  شهرضا   470 شناسنامه 

ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 510  به مساحت 100/50 مترمربع.
93/7/26 –امیر طالبیان فرزند بهمن به شماره شناسنامه و  109.رای شماره 6499– 
شماره ملی 1190006170 شهرضا  ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 510  

به مساحت 56/25 مترمربع.
110.رای شماره 7364– 93/8/21 – غالمعلی لطفی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
2343حوزه1آبادان و شماره ملی 1817024752ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 510  به مساحت 98/98 مترمربع.
111.رای شماره 7365-93/08/21– غالمعلی لطفی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
2343حوزه 1 آبادان و شماره ملی 1817024752ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 510 به مساحت 27/52 مترمربع.
یازدهم - شماره های فرعی از 106 اصلی مزرعه ارش آباد 

112.رای شماره 6672 – 93/8/1 – مریم اباذری فرزند علی به شماره شناسنامه 355 
شهرضا و شماره ملی 1199335452 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 74  به مساحت ششدانگ223/06 مترمربع.
به  اله  سیف  فرزند  شهرضا  صالحی  –عباسعلی   93/8/1  –  6673 شماره  113.رای 
از  مشاع  دانگ  1199167681چهار  ملی  شماره  و  شهرضا  شناسنامه294  شماره 
به مساحت ششدانگ223/60    74 از پالک  مفروزی  دو طبقه  باب خانه  یک  ششدانگ 

مترمربع.
شماره  به  اله  ولی  فرزند  فاتحی  مسعود   –  93/7/27  –  6532 شماره  114.رای 

شناسنامه 318 شهرضا و شماره ملی 1199118036:
 الف -سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 273  به 
مساحت ششدانگ19/60 مترمربع که بانضمام قسمتی از پالک 274 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ب -سه دانگ مشاع از  ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 274  به 
از پالک 273 جمعا تشکیل  بانضمام قسمتی  مساحت ششدانگ139/70  مترمربع که 

یک باب خانه را داده است.
115.رای شماره 6533 – 93/7/27 –شهال رضائی فرزند عزیز اله به شماره شناسنامه 

1085 شهرضا و شماره ملی 1199175595:
 الف - سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 273  
به مساحت ششدانگ19/60 مترمربع که بانضمام قسمتی از پالک 274 جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
ب -سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 274 به 
مساحت ششدانگ139/70 مترمربع که بانضمام قسمتی از پالک 273 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
دوازدهم-شماره مفروزی از 157 - اصلی  مزرعه محمودیه 

لحادرئیسی ده کهنه فرزند خان طال به ش ش   – 93/7/24 116.رای شماره 6450 – 
335 حوزه یک لردگان وشماره ملی 6329747891 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

249/50 مترمربع.
 سیزدهم -شماره های فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه 

117.رای شماره 6631-93/07/30- بیات کاویانی فرزند خونکار به شماره شناسنامه 
31 حوزه 1مرکزی سمیرم و شماره ملی1209124661ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
سهم   13466 از  مشاع  سهم  ازاء205  مترمربع.در   214/73 مساحت  به   14 پالک  از 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف مرحوم جهانگیرخان دره شوری.
شماره  به  علی  فرزند  عکاشه  بابادی  غالمعلی   93/08/22-7400 شماره  118.رای 
خانه  یکباب  ششدانگ  ملی6299843160  وشماره  بروجن   2 حوزه   4 شناسنامه 

مفروزی از پالک 14 به مساحت235 مترمربع.
شماره  به  اله  حشمت  فرزند  دنانیان  شهناز   -93/07/24-6451 شماره  119.رای 
خانه  یکباب  1209424878ششدانگ  ملی  شماره  و  سمیرم   2 حوزه  شناسنامه420 

مفروزی ازپالک15به مساحت229/85مترمربع.
 120.رای شماره 6035-93/07/12 مهرداد فروهیده فرزند زکی به شماره شناسنامه 4

حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی1209833166ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 57 به مساحت249/80مترمربع.

 121.رای شماره6669-93/08/01 اصغر صفری فرزند غریب به شماره شناسنامه 296
حوزه2سمیرم و شماره ملی1209447541ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 112 
به مساحت193/50 مترمربع. بموجب سند شماره 4080-90/10/15 دفتر303 شهرضا 

در رهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/10/09  

تاریخ انتشارنوبت دوم:93/10/24
م الف:423 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا    
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انتخاب زیباترین گل2014

گل دیدنی جیم��ز رودریگز در دی��دار کلمبیا مقابل اروگوئه برترین گل س��ال 
2014 جهان شد.جیمز رودریگز با شوتی دیدنی که منجر به گلی زیبا در دیدار 
کلمبیا مقابل اروگوئه در جام جهانی برزیل شد، عنوان برترین گل جهان و جایزه 

پوشکاش را از آن خود کرد.
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 رونالدو: می خواهم 
به رکورد مسی برسم

گل تماشایی میزبان
 مقابل عمان

ستاره پرتغالی رئال مادرید پس از کسب سومین توپ طال اعالم کرد قصد 
توقف ندارد و می خواهد به رکورد همتای آرژانتینی اش برسد.

کریستیانو رونالدو پس از کسب سومین توپ طال در مراسم گاال و شکست 
دادن مسی و نویر در راه رسیدن به این افتخار اظهار داشت: از همه کسانی که 
به من رأی دادند، تشکر می کنم؛ از هم تیمی هایم، سرمربی، رییس باشگاه 
و همه کسانی که به نحوی با رئال مادرید ارتباط دارند. این رویایی است که 
برایم به حقیقت پیوسته است. همچنین دوست دارم از همه کسانی که به من 
کمک کردند تا بازیکن بهتری شوم، تیم ملی و همه در پرتغال قدردانی کنم.

وی ادامه داد: هرگز فکرش را نمی کردم که چنین افتخار مهمی را به دست 
آورم.

ستاره پرتغالی رئال مادرید خاطرنشان کرد: این یک لحظه فراموش نشدنی 
است. نمی خواهم همین جا توقف کنم. می خواهم با کسب چهارمین توپ 

طال به رکورد مسی برسم.

 تیم ملی فوتبال استرالیا با کسب برد قاطع مقابل عمان مجوز صعود گرفت و 
باعث راهیابی کره جنوبی به دور یک چهارم نهایی نیز شد.

 تیم های اس��ترالیا و عمان از س��اعت 12 و 30 دقیقه  دیروز ) سه شنبه ( به 
وقت تهران در ورزشگاه سیدنی به قضاوت ریجو س��اتو ژاپنی مصاف خود را 
آغاز کردند. در این پیکار که از گروه یک انجام گرفت، اس��ترالیا توانست 4 بر 
صفر  برنده ش��ود.کانگوروها که به عنوان میزبان جام در دیدار افتتاحیه 4 بر 
یک کویت را درهم کوبیدند، در این مصاف برد پرگل دیگری کسب کردند که 

خود را به عنوان جدی  و بزرگترین مدعی کسب مقام قهرمانی معرفی کنند.
با این نتیج��ه آنها 6 امتیازی ش��ده و ضم��ن آنکه مجوز صعود ب��ه دور بعد 
را گرفتن��د، باع��ث ش��دند کره جنوبی نیز ب��ه  دلیل کس��ب 6 امتی��از از 2 
 بازی با میانگی��ن گل زده کمت��ر، نیز دومین تی��م صعود ک��رده به مرحله

 بعد باشد.

باشگاه ذوب آهن در خصوص عدم پرداخت حق رشد 
پیام صادقیان توسط باشگاه پرس��پولیس اطالعیه اي 

صادر کرد.
به نقل از س��ایت باش��گاه ذوب آهن، در این اطالعیه 
آمده اس��ت: »پیام صادقیان بازیکنی که در چند سال 
اخیر به عنوان یکی از پدیده ها و اس��تعدادهای فوتبال 
ایران مطرح شده اس��ت و اگر در تیم فوتبال پرحاشیه 
پرس��پولیس تهران دچار برخی حواش��ی غیرفوتبالی 
نمی شد، در حال حاضر بازیکن اصلی تیم ملی فوتبال 
ایران بود )آن هم در فوتبالی که کمتر شاهد شکوفایی 
استعدادهای ناب در آن هستیم( در سنین کودکی مورد 
توجه ویژه مربیان کارکشته و اس��تعداد یاب تیم های 
پایه و آکادمی ذوب آهن قرارگرفت و فوتبال خود را از 
رده سنی نونهاالن در این باشگاه قدیمی ورزش ایران 

آغاز کرد.
بازیکن مس��تعدی ک��ه در رده های س��نی مختلف و 
متوالی باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن اصفهان 
رشد و نمو کرد و با تالش مربیان و سرپرستان تیم های 
 مختلف پایه باش��گاه و همچنین هزینه های هنگفت

 ذوب آهن برای این بازیکن و البته استعداد ویژه خود، 
به شرایطی دست یافت که عالوه بر پرسپولیس تهران 
 تمامی تیم های فوتبال لیگ برتر فوتبال کشور خواهان

 او بودند. 
در هر حال این استعداد شگرف به پرسپولیس پیوست 
و با تالش های بی وقفه مدیریت فعلی باشگاه ذوب آهن 
در مورد حق طبیعی و قانونی )حق رش��د( ذوب آهن، 
خوشبختانه بخش��ی از حق از دس��ت رفته ذوب آهن 
توسط کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال اعاده 
گش��ت و در این مورد در تاریخ ۹3/10/3 و در نامه ای 
رسمی که مورد توجه رسانه ها هم قرارگرفت، از باشگاه 
پرسپولیس خواسته شد که مبلغ "حق رشد و آموزش" 

پیام صادقیان را به باشگاه ذوب آهن پرداخت کند که 
علی رغم گذشت نزدیک به 20 روز از این ابالغ همچنان 
و هنوز هیچ پرداختی از جانب این باشگاه تهرانی انجام 
نپذیرفته است که جای تعجب بسیار دارد که چگونه به 
حکم و ابالغ رس��می کمیته محترم انضباطی در مورد 
پیام صادقیان که در فصل گذشته و پیش از وقوع برخی 
رخدادها، به عنوان عامل اصلی پیروزی ها و ستاره تیم 
فوتبال پرس��پولیس مطرح بوده و هست اهمیتی داده 
نش��ده و حق ذوب آهن پرداخت نمی ش��ود و تو خود 

حدیث مفصل بخوان از این مجمل...«
گفتنی است پیام صادقیان  ) زاده 10 اسفند 1370 در 
تبریز(تا 13 سالگی در این ش��هر بود و در این زمان به 
همراه خانواده به اصفه��ان نقل مکان کرد . در اصفهان 
در تیم نوجوانان باش��گاه فوتبال ذوب آهن اصفهان به 
 بازی پرداخت و در سن 21 س��الگی راهی پرسپولیس 

شد.

دو تیم اصفهانی لیگ دسته یک والیبال کشور در هفته 
یازدهم این رقابت ها با نمایندگان استان کرمان روبه رو 
می شوند.هفته دوم دور برگشت لیگ دسته یک والیبال 
مردان باش��گاه های کشور،امروز) چهارش��نبه ( برگزار 
می ش��ود.در مهم ترین دیدار گروه اول ای��ن رقابت ها، 
تیم میزان فردای مشهد که با 22 امتیاز صدرنشین این 
گروه است میهمان سفیر قم خواهد بود که با 7 امتیاز در 
رده هشتم جدول رده بندی ایستاده است.در یکی دیگر 
از مس��ابقات مهم این گروه، کاله جوان میهمان عقاب 
تهران است. کاله 21 امتیازی و رده دومی فقط در صورت 
پیروزی در این مس��ابقه و شکس��ت میزان صدرنشین 

می تواند جای این تیم را بگیرد.
اما در گروه دوم نیز تیم صدرنشین به مصاف تیم هشتم 
جدول رده بن��دی خواهد رفت. ذوب آه��ن اصفهان که 
همچنان روند شکست ناپذیری خود را حفظ کرده است 
و با 22 امتیاز در صدر جدول گروه دو قرار دارد این هفته 

میزبان گل گهر سیرجان س��ه امتیازی و رده هشتمی 
خواهد بود.

ذوب آهن که در دیدار رفت موفق به شکس��ت 3 بر یک 
گل گهر سیرجان شد در مسابقه امروز نیز به دنبال هر 
سه امتیاز اس��ت تا در روز اس��تراحت پیشگامان شفق 

اردکان، فاصله امتیازی خود با این تیم را افزایش دهد.
در دیگر دیدار مهم این گروه، پدافند هوایی اصفهان در 
کرمان به مصاف الستیک بارز می رود. پدافند در چهار 
هفته اخیر موفق به کسب پیروزی نشده است و باید دید 
فردا می تواند با تکرار پیروزی دور رفت برابر الستیک بارز 

کرمان به این روند خاتمه دهد یا خیر. 
پدافن��د اصفهان و نماین��ده کرمان ه��ر دو 4 امتیازی 
هس��تند اما پدافند یک پله باالتر از حریف خود در رده 

ششم جدول گروه دوم قرار دارد.
برنامه کامل دیدارهای هفته دوم دور برگشت 

لیگ دسته یک شرح زیر است:
چهارشنبه 24 دی ماه ۹3، ساعت 16

گروه اول:
* شهرداری جوان ارومیه - مقاومت فرمانداری مهاباد

* سفیر قم - میزان فردای خراسان
* شهدای 1۵ خرداد پیشوا - شهرداری نیشابور

* عقاب تهران - کاله جوان
)در این گروه ملوان تهران استراحت دارد(.

گروه دوم:
* گروه صنعتی الستیک بارز کرمان - پدافند اصفهان

* ذوب آهن اصفهان - گل گهر س��یرجان، سالن ملت 
اصفهان

* مناطق نفت خیز جنوب - شهرداری اراک
)پتروش��یمی مارون ماهش��هر در این گروه استراحت 

دارد(.

ذوب آهن پیگیر دریافت مطالبه خود

طلب حق رشد پیام صادقیان از پرسپولیس  
هفته یازدهم لیگ دسته یک والیبال

جدال اصفهان و کرمان در گروه دو

س��رمربی تیم ملی فوتبال قطر برای برطرف 
کردن نقاط ضعف خ��ط دفاعی تیمش قبل از 
بازی با ایران، محمد کسوال مدافع با تجربه قطر 

را دعوت کرد.
بعد از اشتباهات خط دفاعی تیم ملی فوتبال 
قطر برابر امارات در جام ملت های آسیا که به 
شکست سنگین 4 بر یک قطر منجر شد، جمال 
بالماضی سرمربی عنابی ها برای حل مشکالت 
خط دفاعی قطر محمد کس��وال را به این تیم 

دعوت کرد.
این در حالی اس��ت که خط دفاعی قطر برابر 
امارات عملکرد نامناسبی داشت و باعث انتقاد 

روزنامه های قطری از سرمربی این تیم شد.
سرپرس��ت تیم ملی فوتبال ایران گفت دیدار 
برابر قطر سخت و دشوار خواهد بود و بازیکنان 

نباید این تیم را دست کم بگیرند.
مهدی محمدنبی در حاشیه تمرین دیروزتیم 
ملی فوتبال ایران ضمن بیان این مطلب شرایط 
تیم ملی را مطلوب توصیف کرد و گفت: درست 
است که قطری ها بازی اول را به امارات باختند 

اما آنها حری��ف قدرتمندی ب��رای ایران 
خواهند بود و سرسختانه به دنبال 

پی��روزی و گرفتن س��ه امتیاز 
هستند.

وی اف��زود: تیم مل��ی ایران با 
پیروزی براب��ر بحرین نتیجه 
خوبی گرفته اس��ت و به سه 
امتیاز دیدار با قط��ر هم نیاز 
داریم تا بتوانی��م صعود خود 

به مرحله بعد 

را قطعی کنیم. ب��ا این حال تص��ور می کنم 
ش��رایط تیم ایران از قطر خیلی بهتر اس��ت و 
باید تالش کنیم این دیدار را هم با پیروزی به 

پایان برسانیم.
ایران چهارمین تیم پی�ر جام ملت های 

آسیا
- تیم ملی فوتبال ایران در رده چهارم پیرترین 
تیم های حاضر در جام ملت های آسیا 201۵ 

قرار دارد.
میانگین سنی 23 بازیکن تیم ملی کشورمان 

26.48 سال است.
در این رده بندی تیم های فلسطین با میانگین 
س��نی 27.04، ازبکس��تان با میانگین سنی 
26.61 و ژاپن با میانگین س��نی 26.۵4 سال 

به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.
تیم های استرالیا، بحرین، کویت، عمان، کره 
جنوبی و عربس��تان نیز در رده های پنجم تا 
دهم ای��ن رده بندی هس��تند.نکته جالب در 
این رده بندی این اس��ت که چهار تیم مدعی 
قهرمانی این رقابت ها که در جام 
جهانی 2014 برزیل نیز 
حضور داشتند در میان 
10 تی��م مس��ن جام 
ملت های آس��یا قرار 

دارند.
حسینی:ش�رایط 
تی�م  مل�ی در 
بهتر  س�یدنی 
از ملبورن است

مدافع تیم ملی فوتبال 
کش��ورمان گفت:  قطر 
به دلیل باخ��ت در بازی 
اول خ��ود مقاب��ل م��ا 
برای جبران 
نتیجه 

می آید و به همین دلیل پیش بینی بازی سختی 
مقابل آنها را دارم.

س��یدجالل حس��ینی مدافع تیم ملی فوتبال 
کشورمان درباره شرایط تیم ملی فوتبال پیش 
از دیدار مقابل قطر گف��ت: در بازی اول مقابل 
بحرین نتیجه خوبی گرفتیم اما همه می دانند 
که بازی اول در تورنمنت همیشه سخت است. 
با این همه پیش بینی بازی سختی مقابل قطر 

را دارم.
وی ادامه داد: قطر بازی اولش را باخته و قطعا 
 مقابل ما ب��رای جبران نتیجه بازی اول ش��ان

 م��ی آیند و همی��ن موضوع کار ما را س��خت 
 تر خواهد ک��رد اما ما ه��م برای ب��رد به بازی

 می رویم.
مدافع تیم مل��ی فوتبال کش��ورمان در پایان 
درباره شرایط تیم ملی در شهر سیدنی اظهار 
داشت: فکر می کنم شرایط تیم ملی در سیدنی 
بهتر از ملبورن است. با این همه برای شکست 
تیم ملی قطر روز پنجشنبه به میدان می رویم.
قوچان ن�ژاد: یکی از دو گل من آفس�اید 

نبود
مهاجم تی��م مل��ی فوتبال کش��ورمان گفت: 
امیدوارم شهر سیدنی هم مانند ملبورن برای 

تیم ملی خوش یمن باشد.
رضا قوچان نژاد گفت: دیدار مقابل بحرین آسان 
نبود و بچه ها خسته هس��تند. با این حال باید 
خودمان را برای دیدار فردا پنج ش��نبه مقابل 

قطر آماده کنیم. 
وی در مورد 3 گلی که تیم ملی مقابل بحرین 
به ثمر رساند اما داور اعتقاد به آفساید داشت، 
گفت: به اعتقاد خودم یک��ی از دو گل من که 
آفساید اعالم شد، آفساید نبود. امیدوارم برابر 

قطر گل  بزنم و گل نزدنم را جبران کنم.
مهاجم تیم ملی افزود: درس��ت است که تیم 
ملی قطر در نخستین دیدار خود مقابل امارات 
با 4 گل شکست خورد اما این موضوع برای ما 
اهمیت ندارد و به خودمان نگاه می کنیم. قطر 
تحت فشار اس��ت و دیدار با آنها برای تیم ملی 
س��خت خواهد بود. امیدوارم شهر سیدنی نیز 

مانند ملبورن برای ما خوش یمن باشد.
نکونام: به لطف حضور کی روش می توانیم 

قهرمان آسیا شویم
کاپیتان تی��م ملی فوتبال کش��ورمان معتقد 
اس��ت که ایران در این دوره از مسابقات جام 
ملت های آس��یا و با حضور کارلوس کی روش 
می تواند قهرمان ش��ود.جواد نکونام به عنوان 
کاپیتان تیم ملی امید زی��ادی دارد که ایران 
در شانزدهمین دوره مسابقات جام ملت های 
آس��یا به مقام قهرمانی رقابت ها دس��ت پیدا 

کند.هافبک باتجربه تی��م ملی اعتقاد دارد که 
قهرمانی ایران در جام ملت های آس��یا بدون 
حضور کارلوس کی روش یک کار بسیار دشوار 
است اما حاال که او هدایت تیم ملی را برعهده 
دارد، راه هموارتر به نظر می رسد.تیم ملی ایران 
که اکنون در رده  بندی فیفا بهترین تیم آسیایی 
است، تالش می کند  به چهارمین قهرمانی در 
جام ملت های آسیا برس��د. ایران پیش از این 
در سال های 1۹68، 1۹72 و 1۹76 توانسته 

قهرمان جام ملت ها شود.

جام ملت های آسیا - استرالیا؛

قوچان نژاد: یکی از دو گل من آفساید نبود

نبی: قطر حریف سرسختی برای ایران است

سطح باالی تمرینات طالیی پوشان
مدافع تیم فوتبال سپاهان، گفت: 
تمرینات س��پاهان از ه��ر نظر در 
سطح باالیي قرار دارد و بازیکنان 
زیر نظر کادر فني به روحیه باالیي 
تمری��ن مي کنند.عل��ي احمدي 
اظهارک��رد: اردوي کیش س��طح 
فني بازیکنان را باال برده اس��ت. 
تمرینات س��پاهان هم اکنون در 
اصفهان به خوبي در حال برگزاري است و هر روز به طور منظم و 
منسجم تمرین مي کنیم. این تمرینات از سطح باالیي برخوردار 
است و بازیکنان با جدیت به تمرین مشغولند.وي افزود: برگزاري 
هر اردویي مي تواند براي آمادگي تیم موثر باشد. چند روز دیگر 
براي برپای��ي اردویي به تهران مي رویم تا از نظر بدني تا ش��روع 
لیگ برتر آم��اده بمانیم. اردوي کیش نیز به خوبي برگزار ش��د 
و توانس��تیم آن گونه که کادر فني مي خواهد عمل کنیم.مدافع 
س��پاهان گفت: س��پاهان باید در همه بازي ها هوشیار باشد. ما 
قدرت شکست دادن هر تیمي را داریم و در نیم فصل دوم قوي تر 

از قبل ظاهر مي شویم.

ثبت ۲۳ بهمن به نام شهدای ورزشکار
دبیر ستاد کنگره شهدای ورزش 
کشور از برگزاری این کنگره در 

بهمن سال آینده خبر داد.
محمدرضا س��اکت در نشست 
خبری تش��ریح برنامه های این 
کنگ��ره گفت: کنگره ش��هدای 
ورزش کشور، قهرمانان المپیک 
عش��ق و ایثار به همت بس��یج 
ورزش��کاران، وزارت ورزش و جوان��ان، کمیت��ه مل��ی المپیک و 
ادارات کل ورزش اس��تان ها س��ال آینده برگزار خواهد ش��د. وی 
افزود: تاکنون 4300 ش��هید ورزش��کار شناس��ایی ش��دند که از 
 این تع��داد 1740 نف��ر فوتبالیس��ت و 600 نفر ورزش��کار رزمی

 بودند. 
دبیر ستاد کنگره شهدای ورزش کشور با بیان اینکه در تقویم ملی 
کشور یک روز به عنوان روز شهدای ورزشکار؛ ثبت خواهد شد گفت: 
سازمان بسیج مستضعفین و وزارت ورزش و جوانان روز 23 بهمن را 
به عنوان روز شهدای ورزشکار در نظر گرفتند. وی علت نام گذاری 
این روز را شهادت ورزش��کاران دو تیم فوتبال در هنگام برگزاری 
مسابقه رسمی در روز 23 بهمن در روس��تای چوار استان ایالم بر 
اثر حمله هوایی دشمن بیان کرد. س��اکت تصریح کرد: در این روز 
 بازیکنان این دو تیم، داوران، کادر دو تیم و تماشاچیان به شهادت 

رسیدند. 

 اردوهاي تیم ملي فوتسال 
مطلوب است

بازیکن تیم فوتسال گیتي پسند 
گفت: اردوي بس��یار خوبي در 
کرواسي داش��تیم و در آنجا دو 
ب��ازي بس��یار خ��وب را مقابل 
کرواسي پشت سر گذاشتیم که 
خوشبختانه توانس��تیم پیروز 

میدان باشیم.
مهدي جاوید ، با اشاره به اردوي 
تیم ملي فوتسال ایران در کرواسي، اظهارکرد: در این اردو به اهداف 
مورد نظر خود رسیدیم و بازیکنان با روحیه باال به تمرین پرداختند. 
اردوي بسیار خوبي در کرواسي داشتیم و در آنجا دو بازي بسیار 
خوب را مقابل کرواس��ي پش��ت سر گذاش��تیم که خوشبختانه 

توانستي پیروز میدان باشیم.
وي با اشاره به اینکه برگزاري اردو هاي مستمر مي تواند به تیم ملي 
فوتسال کمک شایاني کند، اضافه کرد: کرواسي تیم بسیار خوب 
و سر سختي بود. آن ها جنگنده بازي مي کردند، اما خوشبختانه 

توانستیم کرواسي را شکست دهیم.
بازیکن تیم ملي فوتسال ایران در مورد وضعیت تیم باشگاهي خود 
گیتي پسند، گفت: تمرینات خوبي را پشت سر گذاشته ایم و بازي 
سختي را برابر تیم فوتسال البرز خواهیم داشت، زیرا این تیم بسیار 

سر سخت است و براي مان بسیار قابل احترام است.

 کسب مقام سومی تیم پرسپولیس 
گلپایگان در مسابقات لیگ اصفهان

تیم فوتبال نوجوانان پرسپولیس 
گلپایگان در بین 12 تیم شرکت 
کننده از شهرستان های مختلف 
استان در مسابقات لیگ اصفهان 
به مقام س��ومی این دوره دست 

یافت.
مسعود اش��راقی سرپرست تیم 
پرس��پولیس گلپایگان با اعالم 
خبر کسب مقام س��ومی تیم نوجوانان پرسپولیس در مسابقات 
لیگ استان اظهار داشت: مسابقات لیگ در رده نوجوانان استان 
اصفهان با شرکت 12 تیم از شهرس��تان های مختلف استان از 
تاریخ 2۵ شهریور به صورت رفت و برگشت آغاز شد که در مرحله 
اول تیم پرس��پولیس گلپای��گان با اقتدار به عنوان س��رگروه به 

مرحله بعدی مسابقات راه یافت.
وی افزود: در مرحل��ه دوم برگزاری این دوره از مس��ابقات تیم 
نوجوان��ان پرس��پولیس گلپایگان تنه��ا با یک شکس��ت از تیم 
شهرداری کاشان قهرمان این دوره به دیدار رده بندي راه یافت 
و در دیدار رده بندي که در ورزشگاه تختی اصفهان برگزار شد، 
موفق به شکست تیم تربیت نجف آباد با نتیجه 4 بر 3 شد و مقام 

سومی را از آن خود کرد.
در این دوره از مس��ابقات که با قهرمانی تیم شهرداری کاشان و 
نائب قهرمانی تیم آیندگان شاهین شهر و سومی تیم پرسپولیس 
گلپایگان به پایان رسید، 3 تیم برتر اول تا سوم جواز کسب حضور 

در مسابقات سوپر لیگ را به دست آوردند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/9/17-139360302028001053 شماره:   10/71
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000870  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای محمود مجیدی ورزنه فرزند صادق به شماره شناسنامه 13 صادره از 
ورزنه در ششدانگ باب خانه به مساحت 221/30 مترمربع احداثی در قسمتی از پالک 
359 فرعی از 52 اصلی در ورزنه واقع در بخش 21 حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری 
به موجب سند رسمی مشاعی 16576 مورخه 1388/10/30 دفترخانه 121 ورزنه محرز 
فاصله 15 روز آگهی  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  به منظور  لذا  گردیده است 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/10/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/24 

م الف:26087 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مفاد آرا

10/73 شماره:103/93/2009/58-93/9/26 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 وضعیت 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  آگهی می شود در صورتی  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 و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  فعولی  حسن  سید  هیات:آقای   9124 شماره  1-رای 
شناسنامه 12 شش دانگ یکباب انباری به مساحت 1437 مترمربع پالک 382 فرعی از 

یک اصلی واقع در سرداریه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
2-رای شماره 7119 هیات:آقای علی اکبر دانشور فرزند مسلم بشماره شناسنامه 9648 
و خانم اسماء رحیمی بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 9 )بالمناصفه(در شش 
دانگ یکبابخانه به مساحت 120/65 مترمربع پالک 2174 فرعی از 3 اصلی واقع درمعین 

آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  عبداله  فرزند  بیدگلی  خموشی  رضا  علی  هیات:آقای   8476 شماره  3-رای 
شناسنامه 259 و خانم زهرا عابدین زاده بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 7377 
)بالمناصفه(در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 130 مترمربع پالک 2186 فرعی از 3 

اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  حسینعلی  فرزند  بیدگلی  کتابی  رضوان  خانم  هیات:   9126 شماره  4-رای 
فرعی   2193 پالک  مترمربع   92/97 به مساحت  یکبابخانه  دانگ  152 شش  شناسنامه 

از 436 فرعی از3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
5-رای شماره 9311 هیات:خانم فاطمه رمضانی بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
287  شش دانگ یکبابخانه به مساحت 94/60 مترمربع پالک 2198 فرعی از 1 فرعی از3 

اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  حسین  فرزند  نسب  رحیمی  احمدرضا  هیات:آقای   5905 شماره  6-رای 
 5 شناسنامه  بشماره  علیرضا  فرزند  بیدگلی  عباسی  مریم  خانم  و   8067 شناسنامه 
فرعی   766 پالک  مترمربع   159/10 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 
از 106 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  خراطی  غالمحسین  هیات:آقای   8723 شماره  7-رای 
شناسنامه 256 و خانم فاطمه ساجدین آرانی فرزند سید میرزا بشماره شناسنامه 9960 
)بالمناصفه(در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 171/67 مترمربع پالک 777 فرعی از 

106 فرعی از 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
8-رای شماره 8417 هیات:آقای محمدعلی حاجی عبدالهی زارچ فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 2467 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 285 مترمربع پالک 45 فرعی از 4 

فرعی از105 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  اسمعیل  فرزند  ده  سه  علی  ابن  صدیقه  خانم  هیات:   9318 شماره  9-رای 
شناسنامه 675  شش دانگ یکبابخانه به مساحت 82/35 مترمربع پالک 9 فرعی از 7 
فرعی از 197 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از عباس عارضی بیدگلی)مالک رسمی(. 
بشماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  منعمی  غالمعلی  هیات:آقای   6711 شماره  10-رای 
شناسنامه 152  شش دانگ یکبابخانه به مساحت 262/50 مترمربع پالک 19 فرعی از 8 

فرعی از 223 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  علی  فرزند  بیدگلی  زاده  حاجی  رضا  هیات:آقای   9306 شماره  11-رای 
شناسنامه 181 و خانم جان جان ناظمی بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 6299 
)بالمناصفه(در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 201/54 مترمربع پالک 69 فرعی از 4 

فرعی از 235 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  ولی  آقا  فرزند  پورهاشمی  حسین  سید  هیات:آقای   6503 شماره  12-رای 
 149 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم  فرزند  بشرزادگان  فاطمه  خانم  و   34 شناسنامه 
 2 از  فرعی   37 پالک  مترمربع   136 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 

فرعی از 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
13-رای شماره 9301 هیات:آقای عباس حاجی بابازاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 
232 و خانم لیال لبافیان بیدگلی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 663 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یکبابخانه به مساحت 101/50 مترمربع پالک 18 فرعی مجزا از قسمتی از 
مشاعات فرعی از 255 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از وراث رحمت اله کیانی)مالک رسمی(. 
14-رای شماره 9313 هیات :آقای سید ابوالفضل حسین زاده بیدگلی فرزند سیدرضا 
بشماره شناسنامه 7734  شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/75 مترمربع پالک 
13 فرعی از 7و9وقسمتی از مشاعات فرعی از 721 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
 ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از وراث رحمت اله متشکر)مالک رسمی(.

بشماره  اله  سیف  فرزند  آرانی  ساالری  ابوالفضل  هیات:آقای   2074 شماره  15-رای 
 1684 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  آرانی  نجفی  زهرا  خانم  و   1753 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 149/27 مترمربع پالک 2164 فرعی 
 از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از وراث رحمت اله متشکر)مالک رسمی(. 
بشماره  علی  فرزند  آرانی  عبدلیان  رمضانعلی  آقای  هیات:   3673 شماره  16-رای 
شناسنامه 6787 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 343/66 مترمربع پالک 2216 فرعی 
از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از 

محمد خلعت بری)مالک رسمی(. 
17-رای شماره 4341 هیات:خانم فاطمه خانم ساالری آرانی فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 77  شش دانگ یکبابخانه به مساحت 117/78 مترمربع پالک 2236 فرعی از 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
18-رای شماره 5989 هیات: خانم فاطمه خانم ساالری آرانی فرزند سیف اله بشماره 

شناسنامه 77 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 282/27 مترمربع پالک 2438 فرعی از 
2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

بشماره  محمدعلی  فرزند  شهرابی  صالحی  ناهید  هیات:خانم   9321 شماره  19-رای 
شناسنامه 1460 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 75/15 مترمربع پالک 2484 فرعی از 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
اله بشماره  بیدگلی فرزند نعمت  20-رای شماره 2285 هیات: خانم صدیقه شاطریان 
شناسنامه 196 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع پالک 1359 فرعی از 235 

فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
اله بشماره  بیدگلی فرزند نعمت  21-رای شماره 2305 هیات: خانم صدیقه شاطریان 
شناسنامه 196 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 635/55 مترمربع پالک 1360 فرعی 

از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
22-رای شماره 8521 هیات: خانم زهرا ذرتی فرزند حسین بشماره شناسنامه 12144 
شش دانگ یکبابخانه به مساحت 159/75 مترمربع پالک 1473 فرعی از 235 فرعی از 

2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمدآقا  فرزند  آرانی  کاشی  کریم  محمد  هیات:آقای   9142 شماره  23-رای 
شناسنامه 231 و خانم اشرف خادم حضرتی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 49 
فرعی  مترمربع پالک 1478  به مساحت 299/56  یکبابخانه  دانگ  )بالمناصفه(در شش 

از 235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  کاشی  کریم  فاطمه  خانم  هیات:   9153 شماره  24-رای 
فرعی   1480 پالک  مترمربع   86/26 به مساحت  یکبابخانه  دانگ  364 شش  شناسنامه 

از 235  فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

25-رای شماره 9149 هیات:آقای ناصر قمری قمصری فرزند علی بشماره شناسنامه 
45637 و خانم زهره رنجبر آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 10441 )بالمناصفه(
در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 103 مترمربع پالک 1484 فرعی از 376 فرعی از 

2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  احمد  فرزند  بیدگلی  نژاد  جعفری  عباس  هیات:آقای   5951 شماره  26-رای 
شناسنامه 329  شش دانگ یکبابخانه به مساحت 148/90 مترمربع پالک 4924 فرعی از 
 205 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

27-رای شماره 8453 هیات:آقای حسین خیردوست فرزند عباس بشماره شناسنامه 
181 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 141 مترمربع پالک 4960 فرعی از 73 فرعی از 
2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از زهرا سالمی)مالک رسمی(. 
بشماره  حسن  فرزند  آرانی  دالوریان  محسن  هیات:آقای   8418 شماره  28-رای 
شناسنامه 10485 و خانم زینب آقائیان آرانی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 170 
)بالمناصفه(در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 150/20 مترمربع پالک 4966 فرعی از 
213 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین خرمی)مالک رسمی(. 
29-رای شماره 6613 هیات:آقای غالمرضا رضائی نوش آبادی فرزند مسلم بشماره 
شناسنامه 5209 و خانم صفیه رحیمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 34 )بالمناصفه(

در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 88/40 مترمربع پالک 431 فرعی 43 اصلی واقع در 
غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

محمد  علی  فرزند  آبادی  نوش  خاکسار  اسماعیل  هیات:آقای   8716 شماره  30-رای 
بشماره شناسنامه 1632 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 115/75 مترمربع پالک 459 

فرعی از 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
محمد  علی  فرزند  آبادی  نوش  خاکسار  اسماعیل  هیات:آقای   8719 شماره  31-رای 
بشماره شناسنامه 1632 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 107/55 مترمربع پالک 460 

فرعی از 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 93/10/8

تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 93/10/24 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه خانم شوکت اسدي با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت یک سهم مشاع از بیست سهم 
ششدانگ قطعه زمین شماره 967 فرعي از3 اصلي شده که سند مذکور ذیل ثبت 787 در 
صفحه 344 دفتر4 متمم بنام وي ثبت گردیده است اینک نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در 
فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خودرابامدارک مثبت تسلیم نماید 
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یاسندمعامله تسلیم نگردد 
اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و 
اگرسند مالکیت یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهد شد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
ابالغ ماده101 

 8600035 پرونده:  بایگانی  شماره   8604002127000035/1 پرونده:  شماره   10/478
نامه اجرا  آیین  ابالغ ماده 101  ابالغیه:139303802127000012  آگهی  شماره آگهی 
از حوزه یک  به شماره 1208 صادره  یدا...  فرزند  آقای غالمعلی فیض  به  بدینوسیله 
کوچه فیض –  خیابان حافظ –  میدان امام –  شهرضا متولد 1338 ساکن: شهرضا – 
واقع  مورد شناسایی  مذکور  آدرس  در  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که  منزل شخصی 
نگردیده است ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرایی به شماره بایگانی 8600035 له 
بانک صنعت و معدن اصفهان و علیه قدرت ا... فیض و شما تمامت ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 3/3252 واقع در موغان بخش یک ثبتی شهرضا ملکی شما توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال و ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 2/4225 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا ملکی فضل ا... مهدی پور 
و  سیصد  و  میلیارد  یک  مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  فیضی  لیال  و 
دفتر   1384/11/05 مورخ   164348 شماره  رهنی  سند  رهن  موارد  ریال  میلیون  سی 
ابالغ  شما  به  بدینوسیله  لذا  است  گردیده  ارزیابی  اصفهان   20 شماره  رسمی  اسناد 
از  پنج روز  دارید ظرف مدت  اعتراض  انجام شده  ارزیابی های  به  می گردد چنانچه 

)مبلغ سه  انتشار آگهی مراتب را کتبا ضمنا پرداخت مبلغ شش میلیون ریال  تاریخ 
نمایید  اعالم  اجرا  این  به  ارزیابی  تجدید  از پالکها( هزینه  کدام  برای هر  ریال  میلیون 
اعتراض  ارزیابی شده آگهی خواهد شد. به  این صورت موارد رهن به مبالغ  در غیر 
نخواهد شد  داده  اثر  ترتیب  وقت  از  خارج  و  ارزیابی  تجدید  هزینه  فیش سپرده  فاقد 
گردد.  می  منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  زایندهرود  روزنامه  در  نوبت  یک  آگهی   این 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
اعالم مفقودی)نوبت دوم(

 احترامًا بدینوسیله به آگهی می رساند پروانه بهره برداری به شماره 0413878/1310033
از  صادره  شده  بندی  دانه  ماسه  و  شن  معدن  تولید  موضوع   76/10/23 مورخ 
 سازمان صنایع استان اصفهان متعلق به آقای بهزاد ادیبی سده مفقود گردیده است.

تاریخ چاپ:93/10/24
فقدان سند مالكيت 

برجعلی  فرزند  رشیدی  کوکب  خانم   93/10/21-103/93/922/347 شماره:   10/454
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی  استشهاد محلی که هویت و  یکبرگ  باستناد 

است که سند مالکیت تمامی دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر دو درب 
پالک شماره 1/150 واقع در جوشقان بخش دوازده کاشان که در صفحه 202 دفتر 
نام خانم کوکب رشیدی فرزند برجعلی ثبت و صادر و  دوم امالک ذیل ثبت 187 به 
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 896 دفترخانه 24 جوشقان به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن بنا 
بر اظهار متقاضیه به علت اسباب کشی منزل مفقود شده است چون درخواست صدور 
نامه  آیین   120 ماده  یک اصالحی  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده  مالکیت  المثنی سند 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
تاریخ  از  باشد  نزد خود  مزبور  مالکیت  یا وجود سند  آن  به  نسبت  ذکر شده(  آگهی 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه  این  انتشار این آگهی تا ده روز به 
با  اصل سند  و  مراتب صورتمجلس  تا  نماید  تسلیم  معامله  و سند  مالکیت  اصل سند 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی
ابالغ 

10/479 شماره ابالغنامه: 9310100351205163 شماره پرونده: 9109980351201352 
نژاد  هاشمی  فرهاد  حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات   911365 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی مجهول المکان مدارک پیوست: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان سید محمد 
شفیع زاده و مهدی نریمان به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 93/7/22-930990 
تجدیدنظرخواهی  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  شعبه  این  از  صادره 
به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
رویت  از  پس  روز  ده  دارید ظرف  پاسخی  چنانچه  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 

اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت 
به تجدیدنظر ارسال می گردد.م الف:28880 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  پرونده کالسه 695/93 خواهان حسینعلی رجبیان  10/480 در خصوص 
معصومه جمشید   – ابوالفضل مهدوی پور  به طرفیت  انتقال سند پژو پارس  بر  مبنی 
تعیین  16عصر  ساعت   93/11/25 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  وند 
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 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل  ابتدای خیابان  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به 

عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:28290  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

10/481 شماره ابالغنامه: 9310100352207701 شماره پرونده: 9309980352200716 
نشانی شهرستان  احمد سپهری  حقیقی:  ابالغ شونده  بایگانی شعبه: 930822  شماره 
روبروی   – غربی  امید  ک   – امید  خ   – فرخی  ماه  فلکه   – اصفهان  خانه   –  اصفهان 
پ130 تاریخ حضور: 1393/11/30 پنجشنبه ساعت: 10:30 محل حضور:  بن میثم – 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-

طبقه4- اتاق شماره457 علت حضور: در خصوص دعوی حمیده سپهری قهفرخی به 
 طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:28894 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
10/482 در خصوص پرونده کالسه 396/93 خواهان سید جواد موسوی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت غالمرضا مالیی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  93/11/28 ساعت 16/30 تعیین گردیده است 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   16 شعبه  می شود.م الف:28863  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

10/483 در خصوص پرونده کالسه 677/93 خواهان سحر جوهر دادخواستی مبنی بر 
واخواهی به طرفیت امید قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/11/28 
ساعت 16 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:28860 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

10/484 در خصوص پرونده کالسه 1779/93 خواهان آقای مجید نجفی پور با وکالت 
آقای روزبهانی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به طرفیت خانم ام البنین 
جارزنی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/11/28 ساعت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح 
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:28831 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

پینه محمدی فرزند حسن نشانی مجهول المکان  10/485 شماره پرونده:2199/93ش2 
وقت  ارباب   – خ سجاد  در  واقع  اصفهان  اختالف  2 شورای حل  محل حضور شعبه 
حضور: 93/11/30 ساعت 9 صبح علت حضور: مطالبه نفقه: دعوی سفیه محسنی به 
حقوقی  دوم  شعبه  شوید.م الف:28832  حاضر  شعبه  در  رسیدگی  جهت  شما  طرفیت 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

بایگانی: 1697-93/9/29 خواهان: محمود  دادنامه: 93-1149 شماره  10/486 شماره 
میرزایی نشانی هشت بهشت شرقی – ک24- ف سوم- پالک42 خوانده: خسرو مومنی 
لندی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک 686327 به مبلغ سی میلیون 
ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
شورا: در خصوص دعوی محمود میرزایی به طرفیت خسرو مومنی لندی به خواسته 
مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه یک چک به شماره 686327-91/11/30 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
دعوی  لذا  ننموده  ارایه  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و 
مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 313و307و315 قانون تجارت 198-

میلیون  مبلغ سی  پرداخت  به  محکومیت خوانده  بر  آ.د.م حکم  قانون   522-519-515
ریال بابت اصل خواسته و صد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و سی 
و دو هزار تومان هزینه نشر آگهی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک/تقویم دادخواست)91/11/30( تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
در محاکم  اعتراض  قابل  آن  از  و ظرف 20 روز پس  همین مرجع  در  واخواهی  قابل 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:27542 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

بایگانی: 1695-93/9/29 خواهان: محمود  دادنامه: 93-1146 شماره  10/487 شماره 
 میرزایی نشانی هشت بهشت شرقی – ک24- فرعی سوم- پالک42 خوانده: محمد یحیی آبادی

به  ریال  هزار  هشتصد  و  میلیون  شش  مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی 
پرونده ختم  به محتویات  عنایت  با  دادرسی گردشکار: شورا  انضمام مطلق خسارات 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی محمود میرزایی به طرفیت محمد یحیی آبادی به خواسته مطالبه 
مبلغ شش میلیون و هشتصد هزار ریال وجه چک به شماره 9696142-93/1/25 به 
عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
ارایه  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  محکمه پسندی  و  مستند  دفاعیات  و 
313و307و315   ،310 مواد  به  مستندا  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده 
قانون تجارت 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ شش میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و صد و شصت و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی سیصد و بیست هزار ریال و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک )93/1/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:27543 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

بایگانی: 1745-93/10/6 خواهان: محمود  دادنامه: 93-1147 شماره  10/488 شماره 
میرزایی نشانی هشت بهشت شرقی – ک24- فرعی سوم- پالک42 خوانده: ابوالقاسم 
-138312/45 شماره  به  چک  فقره  دو  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  امانی 
138311/59 به انضمام مطلق خسارات دادرسی گردشکار: شورا با عنایت به محتویات 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
به  امانی  ابوالقاسم  طرفیت  به  میرزایی  محمود  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی 
خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های 138311/59-
92/12/10و13831245-93/1/20 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت قانونی 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به 
بر  حکم  آ.د.م  قانون   522-519-515-198 تجارت  قانون  313و307و315   ،310 مواد 
و  و صد  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  مبلغ هشت  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
هفتاد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و سی و دو هزار تومان هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک )92/12/10و93/1/20( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:27544 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/7/19-1145 دادنامه:  شماره   977/92 پرونده:  کالسه   10/489
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حجت ا... عبدالهی نشانی اصفهان – خ 
نشانی  یار  تقی  رحیم  خوانده:  پالک3   – نواب  ک   – شریعتی  –محله  رهنان   – کهندژ 
به  انتقال سند یک قطعه زمین مشاعی  به  الزام خوانده نسبت  مجهول المکان خواسته: 
پالک ثبتی 904 واقع در بخش 14 اصفهان به انضمام خسارات قانونی گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان حجت ا... عبداللهی 
به طرفیت رحیم تقی یار به خواسته فوق با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوستی 
تقدیمی  دادخواست  به شرح  اظهارات خواهان  و  پیرو صورتجلسه مورخ 92/9/13  و 
قرار  صدور  با  زمینه  این  در  که  طرفین  فیمابین  قرارداد  و  قولنامه  کپی  براساس  و 
استماع شهادت شهود و تحقیق صورت گرفته که جملگی صحت انجام معامله را اذعان 
امر به کارشناسی که ملک به شماره پالک ثبتی 904  با توجه به ارجاع  دانسته اند و 
اینکه خوانده  داشته و حسب  قرارداد مطابقت  با موضوع  واقع در بخش 14 اصفهان 
در جهت رد ادعای خواهان هیچگونه دلیل و یا مدرکی که داللت بر آن را نماید ابراز 
دعوی  اعضا  نظر  اظهار  و  فوق  مراتب  به  توجه  با  شورا  قاضی  لذا  ننموده  ارائه  و 
خواهان را ثابت دانسته و با استناد به مواد 198و519و257 قانون آیین دادرسی مدنی 

و ماده 10 قانون مدنی حکم به انتقال مقدار یک سهم و دو ثلث سهم مشاع از ده سهم 
بابت  ریال  مبلغ 106/000  پرداخت  و  اصفهان  در بخش 14  واقع  ششدانگ پالک904 
آگهی  بابت هزینه کارشناسی و هزینه نشر  ریال  مبلغ 1/000/000  و  دادرسی  هزینه 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این رای غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
 ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:27566 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/29-1642 دادنامه:  شماره   318-93 پرونده:  کالسه   10/490
شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ستاد اجرایی حضرت امام خمینی)ره( 
پروانه   -1 خواندگان:  پالک40   – آباد  حسین  خ   – نظامی  حکیم  خیابان  نشانی 
شهرستان  محترم  دادستان   -2 پالک6،  بست9-  بن   – پروین  خیابان  نشانی   عابدی 
نسبت  ثالث  اعتراض  نیکبخت خواسته:  دادگستری   – نیکبخت  خیابان  نشانی  اصفهان 
شعبه  از  صادره   89/7/26 مورخ   89823 کالسه  پرونده   1094 شماره  دادنامه   به 
هشتم شورای حل اختالف اصفهان و تقاضای نقض دادنامه مذکور و ابطال سند انتقال 
پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:   89/11/24 مورخ   1153 شماره  به  اجرایی 
استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  محترم شورا ضمن  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند   از 
در خصوص اعتراض ثالث ستاد اجرایی حضرت امام خمینی)ره( به طرفیت خانم پروانه 
عابدی و دادستان محترم شهرستان اصفهان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 
شماره 1094 پرونده کالسه 823/89 مورخ 89/7/26 صادره از شعبه هشتم شورای 
به  اجرایی  انتقال  ابطال سند  و  مذکور  دادنامه  نقض  تقاضای  و  اصفهان  اختالف  حل 
شماره 1153 مورخ 89/11/24 با توجه به اسناد و مدارک و محتویات پرونده و اظهارات 
نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر اینکه پالک ثبتی 15181/2504 
بخش 5 متعلق به بانو قیود زمانی بوده که به موجب استعالم ثبت احوال نامبرده در 
پرونده  پروانه عابدی در  ندارد و خانم  نموده و هیچگونه وراثی  تاریخ 89/3/5 فوت 
اصلی 89-823 به استناد مبایعه نامه عادی تنظیمی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی 
علیه بانو قیود زمانی در شعبه مطرح نموده که منجر به صدور رای به نفع ایشان در 
تاریخ 89/7/26 و صدور سند انتقال اجرایی به شماره 1153 مورخ 89/11/24 گردیده 
است حال با توجه به اینکه بانو قیود زمانی هیچ وراثی نداشته مطابق با حکم حکومتی 
استناد  به  و  فقیه می باشد  ولی  اختیار  در  اموال  بالوارث جزء  ارث  امام)ره(  حضرت 
قائم  قانون اساسی و تبصره آن ستاد اجرایی  نامه اصالحی اصل 49  آیین  ماده 20 
مقام مالک شناخته و می تواند نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه اقامه دعوی نماید با 
توجه به مراتب مزبور تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و ابطال سند انتقال اجرایی به 
شماره 11583 و ابطال سند مالکیت و صدور سند به نام ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
را خواستار می باشم شورا نیز اقدام به استعالم از اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
نمود که در پاسخ استعالم انجام پذیرفته اداره مربوط برابر گواهی وفات ارسالی به 
شماره 261333ف/17 اعالم نموده خانم بانو زمانی فرزند جواد در تاریخ 89/3/4 وفات 
یافته است در حالی که خواهان در تاریخ 89/6/4 اقدام به تقدیم دادخواست نموده است 
شورا در خصوص دعوی اعتراض ثالث به استناد ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی 
نقض دادنامه شماره 1094 مورخ 89/7/26 در پرونده کالسه 823/89 شعبه 8 حکم بر 
ابطال سند اجرایی به شماره 1153 مورخ 89/11/24 را صادر و اعالم می نماید و در 
خصوص خواسته معترض ثالث مبنی بر صدور سند مالکیت به نام ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( با توجه به اینکه در مرحله رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث مطابق 
ماده 425 تکلیف دادگاه نقض و یا القاء حکم می باشد شورا تکلیفی در صدور رای برابر 
قرار  دادرسی مدنی  آیین  قانون   2 ماده  استناد  به  ندارد  ثالث  خواسته جدید معترض 
عدم استماع دعوی صادر می گردد و همچنین در خصوص دعوی اصلی پرونده کالسه 
829/93 با توجه به شرح مارالبیان دادنامه نگردیده شورا قرار عدم استماع دعوی را 
صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
شورا و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.م الف:27571 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

10/491 کالسه پرونده: 541/93 شماره دادنامه: 1449-93/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
8 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید محمد علی خیام نکویی فررند اصغر نشانی: 
زاده روشن  ابوالقاسم  خوانده:  45-پ69-ط1  کوچه  نبش   – میرداماد  خ   –  اصفهان 

فرزند محمدصادق نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه چک شماره 059654 مورخ 
92/6/30 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
 خصوص دعوی آقای سید محمدعلی خیام نکویی به طرفیت آقای ابوالقاسم روشن زاده
به خواسته مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال وجه چک به شماره 059654 مورخ 92/6/30 
به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در 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 می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
هزینه  بابت  ریال  و 180/000  اصل خواسته  بابت  ریال  مبلغ 7/500/000  پرداخت  به 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)92/6/30( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان میباشد. م الف:27573 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/492 کالسه پرونده: 93-545 شماره دادنامه:1715-93/9/26 مرجع رسیدگی: شعبه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید محمدعلی خیام نکوئی نشانی: اصفهان 
نشانی:  فرد  مهران  آرزو  خوانده:  طبقه1  پالک69-  کوچه45-  نبش   – میرداماد  خ   –
شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   9/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
403706 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای سید محمدعلی خیام 
نکوئی به طرفیت خانم آرزو مهران فرد به خواسته مطالبه مبلغ 9/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 403706 مورخ 93/1/28 به عهده بانک رفاه کارگران شعبه شهرضا به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در 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 می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ9/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره  تا   )93/1/28(
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان میباشد. م الف:27576 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/493 کالسه پرونده: 93-546 شماره دادنامه:1716-93/9/26 مرجع رسیدگی: شعبه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید محمدعلی خیام نکوئی نشانی: اصفهان – 
خ میرداماد – نبش کوچه45- پالک69- طبقه1 خوانده: علی باقری نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 16/714/310 ریال وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
به  باقری  آقای علی  به طرفیت  نکوئی  آقای سید محمدعلی خیام  در خصوص دعوی 
خواسته مطالبه مبلغ 16/714/310 ریال وجه چک به شماره 777662 مورخ 92/4/27 
با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  کارگران شعبه گزوبرخوار  رفاه  بانک  به عهده 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 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 می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ16/714/310 ریال بابت اصل خواسته 
و 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/4/27( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:27577 

شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



سالمت 

چراغ روشن  نخوابید

در مقاله ای که توس��ط محققان مالزی منتش��ر 
ش��د عملکرد سیتوتوکس��یک برخی ایزومرهای 
خاص ویتامین E، توکوتری انول در س��لول های 
سرطانی را نش��ان دادند. ویتامین E قادر به مهار 
کردن سلول های س��رطانی ریه و مغز است؛ این 
ویتامین از بروز برخی س��رطان ها جلوگیری و با 
آنها مبارزه می کند.در مقاله ای که توسط محققان 
مالزی منتشر شد عملکرد سیتوتوکسیک برخی 
ایزومرهای خاص ویتامی��ن E، توکوتری انول در 

سلول های سرطانی را نشان دادند.
ویتامین E یک آنتی اکسیدان قوی است و شامل 

8 ایزومر است:
4 توکوفرول )آلفا، بتا، گاما، دلتا(.

4 توکوتری انول )آلفا، بتا، گاما، دلتا(.
روغن زیتون: با س��طح باال در روغن سویا )1550 
میل��ی گرم/کیلوگرم همراه ب��ا 1021 میلی گرم 

گاما توکوفرول(.
ذرت: )1440 میلی گرم/کیلوگرم همراه با 1034 

میلی گرم گاماتوکوفرول(.روغن پالم: )600 تا 700 
گرم/کیلوگرم(. از میوه درخت نخل روغنی به دست 
می آید که پ��ر مصرف ترین روغ��ن گیاهی جهان 
است. تا کنون توکوتری انول ها کمتر مورد مطالعه 
قرار گرفتند و بیشترین هدف از این مطالعه مقایسه 
عملکرد توکوتری انول های آلف��ا، دلتاو گاما روی 
سلول های سرطانی انسانی از هر دو نوع تومور است: 
سرطان ریه و گلیوبالستوما )سرطان مغز(.محققان 
ظاهر سلول را مشاهده و درصد زنده ماندن سلول ها 
را اندازه گیری کردند؛ مطالعات دیگر نش��ان داده 

 است که توکوتری انول گاما اثرات ضد پرولیفراتیو
)ضد تکثیر( در برابر س��رطان س��ینه، کبد، روده 
بزرگ، س��رطان مع��ده، س��رطان پروس��تات و 
سرطان ریه دارد.همچنین نتایج نشان داد درمان 
با توکوتری انول ها رش��د س��لول های سرطانی را 
مهار می کنند، س��لول های س��رطان درمان شده 
نش��انه هایی از آپوپت��وز داش��ت؛ در واق��ع تعداد 
س��لول های مورفولوژی )رخت شناسی( غلظت 
توکوتری انول ها را تغییر می دهند؛ )2مسیرکلی 
برای مرگ 1 سلول وجود دارد: نکروزیز و آپوپتوز(.

آپوپتوز یک فرایند داخل سلولی است: آپوپتوز یا 
مرگ برنامه ریزی شده سلول و یک نوع خودکشی 
سلولی است. مزیت اصلی آپوپتوز نسبت به نکروزیز 
این است که آپوپتوز در اکثر موارد یک فرایند قابل 
پیش بینی و کنترل شده ای است و پاک سازی آن 
توسط ماکروفاژها به آسانی انجام می گیرد.آپوپتوز 
در زبان یونانی به معنی ریزش ب��رگ درختان یا 

ریزش گلبرگ در گیاهان است. 

طراحان دس��تبندی طراحی کرده اند که 
فرد سیگاری به مرور سیگار را کاهش داده 
و ترک می کند.ش��رکت کرون��و تراپوتیک 
مستقر در ایاالت متحده در سال 2004 به 
منظور ترک اعتیاد تأسیس شده است؛ این 
شرکت به تازگی دستبندی برای کمک به 
افراد س��یگاری جهت ترک سیگار طراحی 
کرده است که اس��تفاده از آن بسیار آسان 
اس��ت. این دس��تگاه کوچک در طول روز 
ُدز مش��خصی از نیکوتین را به فرد س��یگاری می دهد و به م��رور آن را کاهش 
می دهد تا س��م به مرور از بدن فرد سیگاری خارج ش��ود و سیگار را ترک کند؛ 
 کاربر می تواند دس��تبند را به ب��ازو ببندد و دس��تگاه کوچک را ب��ر روی بدن

 بچسباند.
این دستگاه از طریق بلوتوث به گوشی هوش��مند متصل می شود و 60 درصد 
در ترک سیگار موثر است.طی 10 سال آینده، شیوع بیماری  دیابت در کشور 2 
برابر می شود و بیماری سرطان نیز در این مدت 3 برابر افزایش پیدا می کند که 

باید عوامل خطرساز مانند کشیدن سیگار را درآن موثر بدانیم.

نیاز به شارژ انواع وسایل الکترونیکی سبب شده است تا فناوری های 
جدیدی برای ش��ارژ باتری این وسایل اختراع ش��ود که آخرین آن 
کفشی هوش��مند است.کارشناس��ان کفشی هوش��مند ساخته اند 
 که می تواند ب��ه عنوان ش��ارژ تلف��ن همراه م��ورد اس��تفاده قرار

 گیرد.
 گفتنی است، این کفش محصول اختراع یکی از دانشجویان دانشگاه 
کارنگی ایاالت متحده است و اس��اس آن یک سیستم مکانیکی در 
کفی کفش اس��ت که مانند یک ژنراتور عمل می کند و اجازه شارژ 

باتری لیتیومی خارج از کفش روی بدنه آن را می دهد.
 بررسی ها نش��ان می دهند، این کفش می تواند ش��ارژ الزم برای 2 
ساعت و نیم استفاده از تلفن همراه را تنها در عرض یک ساعت  پیاده 

روی فراهم کند.
 بات��ری موج��ود در روی کف��ش می تواند ب��رای اتصال ب��ه انواع 
گوش��ی های تلفن هم��راه هوش��مند، تبلت ها و یا س��ایر وس��ایل 
 تنها با اس��تفاده از ی��ک کاب��ل USB ب��رای برق��راری ارتباط به

 کار رود.

ویتامینی که ضد سرطان ریه و مغز استدستبند هوشمند برای ترک سیگار

کفش هوشمند برایتان موبایل شارژ می کند

پزشکان در یک مطالعه جدید دریافتند خوابیدن با چراغ 
روشن، ش��اخص توده بدنی و اندازه دور کمر را در زنان 
افزایش می دهد. برای افرادی که از خوابیدن در تاریکی 
وحشت دارند روشن گذاشتن چراغ خواب، بهترین راه 
برای خوابیدن اس��ت، اما این موضوع می تواند موجب 
افزایش وزن و چاقی شود.پروفسور »آنتونی سوردلو« از 
موسسه تحقیقات سرطان لندن گفت: متابولیسم تحت 
تاثیر ریتم چرخه ای بدن است که این چرخه نیز به نوبه 
خود با خوابیدن، بیدار ش��دن و مدت زمان قرار گرفتن 
در معرض نور ارتباط دارد.نور باعث تغییرات ُخلق و خو، 
قدرت جسمی و حتی شیوه هضم و جذب غذا در طول 
24 ساعت شبانه روز در بدن می شود.بنابراین اختالل 
در خواب و عملکرد ساعت داخلی بدن در اثر قرار گرفتن 
بیش از مدت در روشنایی می تواند عامل موثر در تشدید 
چاقی باشد.در این بررس��ی که روی تعدادی زن انجام 
گرفت مشخص شد احتمال چاقی در افرادی که هنگام 
خواب بیشتر در معرض نور چراغ بودند، افزایش می یابد.
خوابی�دن زی�ر ن�ور چ�راغ در ش�ب   

 سرطان زاست
خوابیدن زیر نور چراغ در ش��ب، خطر ابتال به سرطان 
پروس��تات را در م��ردان افزایش می ده��د. محققان 
می گویند آمار ابتال به س��رطان پروس��تات در مردان 
کشورهایی که هنگام خواب شبانه بیشتر از چراغ خواب 
استفاده می کنند، بیشتر از سایر کشورهاست.به گفته 
محققان در کشورهایی که مردان هنگام خواب شبانه 
کمتر زیر نور چراغ اس��تراحت می کنند، از هر صدهزار 

مرد، 67 نفر به سرطان پروستات مبتال می شوند.
پژوهشگران معتقدند وجود نور مصنوعی هنگام خواب با 
کاهش ترشح هورمون مالتونین موجب تضعیف سامانه 
ایمنی بدن می شود.دانش��مندان پی��ش از این رابطه 
خوابیدن در زیر نور مصنوعی و ابتال به سرطان سینه را 

نیز کشف کرده بودند.
نور چراغ خواب، بینایی ک�ودکان را کم می   

کند
احتمال ضعف بینایی در کودکانی که عادت به خوابیدن 
در اتاق روشن دارند، پنج برابر اس��ت.نتایج تحقیقات 
پژوهشگران نشان داده اس��ت که امکان کاهش قدرت 
بینایی در کودکانی که هنگام خواب شبانه، چراغ خواب 
در اتاق شان روشن است بیش��تر از کودکان و نوزادانی 
اس��ت که در تاریکی مطل��ق می خوابند.دکتر ریچارد 
استون، یکی از چشم پزش��کان موسسه چشم پزشکی 
پنسیلوانیا، معتقد اس��ت که خطر ابتال به نزدیک بینی 
در بین کودکانی که در دوران ن��وزادی از خوابیدن در 
محیط های کامال تاریک محروم بودند، خیلی بیشتر از 

کودکانی است که در تاریکی مطلق می خوابیدند.

 دعاه��ای وارده در امکن��ه و ازمنۀ خ��اّص اختصاصی 
نیس��ت، به گونه ای که نتوان در وق��ت و یا جای دیگر 
خواند؛ بلکه این گونه دس��تورها به نحو تعدد مطلوب 

است. 
 جهت دع��ا این ام��ور الزم اس��ت: الف. ثن��ا و تعظیم 
وتمجی��د س��احت مق��دس حض��رت حّق تب��ارک و 
تعالی؛ ب. اقرار ب��ه گناهان و اظهار ندام��ت از آن، که 
تقریباً ب��ه منزلۀ توبه یا م��الزم آن اس��ت؛ ج. صلوات 
ب��ر محم��د و آل محمد ک��ه وس��یله واس��طۀ فیض 
هس��تند؛ د. بُکاء و گریه، و اگر نش��د تباک��ی ]خود را 
 وادار به گریه نمودن[ ولو خیل��ی مختصر؛ ه�. و بعد از 
این ها، درخواس��ت حاجت که در این صورت برآورده 
شدن حاجت، برو برگرد ندارد... البته اگر این مطالب در 

سجده باشد، مناسب تر است. 
برای سالمتی چش��م، بعد از نماز آیۀ الکرسی خوانده 
شود و پس از خواندن آن، دس��ت ها بر روی چشم ها 
گذاش��ته و بگوید: )أَللُهمَّ الحَفظ َحَدَقَتیَّ بَِحقِّ َحَدَقتی 
َعلِیِّ بِن أَبیطالٍِب أَمیِرالُمؤِمنیَن )علیه السالم( : خدایا! 
به ح��ق دو حدقۀ چش��م حضرت علی ب��ن ابی طالب 
امیرمؤمنان )علیه الس��الم(، دو حدقۀ چشم مرا حفظ 

کن!(
ب��رای ش��فای مری��ض، آب زم��زم و ترب��ت حضرت 
سیدالش��هداء به مّرات عدیده، صدقه به مّرات عدیده 
به افراد زیاد – اگر چه مبلغش زیاد هم نباش��د – داده 
شود؛ س��ورۀ حمد هم از یک مرتبه تا صد مرتبه افراد 
متعدد بخوانند، خیلی تأثیر دارد. عالوه بر این به رفقا 

هم بگویید دعا کنند. 
برای محفوظ ماندن هر صبح و غروب س��ه بار بگوید: 
)أَللُهمَّ اجَعلِنی فِی ِدرِعَک الَحصیَن��ِۀ الّتی تَجَعُل فیها 

َمن تُرید: خداوندا، م��را در زره نگهدارنده و قوی خود  
که هر کس را بخواهی در آن قرار می دهی  قرار بده!(

 برای یافتن هر چه که گم ش��ده یا دزدیده شده باشد 
)گرچه انس��ان باش��د( این ذک��ر را بس��یار بخوانید... 
)أَصَبحُت فی أَماِن اهلل، أَمس��یُت فی ِجواِر اهلل: در پناه 

خدا صبح کردم؛ در پناه خدا وارد شب شدم.(
کس��ی که می خواهد روزی اش فراوان شود، این ذکر 
را بس��یار بگوید و در آغاز و پای��ان آن هم، یک صلوات 
ن  بفرستد... )أَغِننی بَِحاللَِِک َعِن َحراِمَک، َو بَِفضلَِک َعمَّ
ِس��واک: خدایا! مرا به وس��یلۀ حاللت از حرام خویش 
بی نیاز کن، و با فضل و بخش��ش خودت، از هر چه غیر 

خودت بی نیاز ساز!(
برای دوری از ریاء چه باید کرد؟

جواب: با عقیدۀ کامل، اِکثار حوقله )یعنی زیاد بگوید: ال 
َۀ إاّل بِاهلل(. َحوَل َو ال ُقوَّ

برای درمان عصبانّیت چه کنیم؟
جواب: با عقیدۀ کامل، زیاد صلوات فرس��تادن: )أَللُّهمَّ 

د(. ٍد َو آِل ُمَحمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ
 جهت عالج غرور، چه راهی را توصیه می فرمایید؟

جواب: بسمه تعالی، اِکثار حوقله )زیاد گفتن: ال َحوَل َو 
َۀ إاّل بِاهلل الَعلیِّ الَعظیم(. ال ُقوَّ

برای درمان  وسواس چه کنیم؟
اِکثار تهلیل )زیاد گفتن: ال إله إاّل اهلل(، عالج وس��واس 

است.
در م��ورد اذکار و اوراد و قرائ��ت و امثال اینها، انس��ان 
همیشه تحّری ]کوشش در جستجو[ و مراقبت نماید 
]که[ چه عمل��ی تا چه اندازه موافق با نش��اط و حضور 

قلبی او است، همان را اختیار کند. 
در ش��داید و گرفتاری ها، بهترین ذکر این است که از 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و س��لم( به ما رس��یده: )ال 
َۀ إاّل بِاهلل الَعلیِّ الَعظی��م الََملَجأ َو ال َمنجأ  َحوَل َو ال ُق��وَّ

ِمَن اهللِ إاّل إلَیه(. 
 برای دفع بال و شّر، این دعا نیز نافع است: )أَللُّهمَّ َصلِّ 
وَء: خداوندا! بر محمد  ٍد َو آلِِِه َو أَمِسک َعنَّا السُّ َعلی ُمَحمَّ

و آل او درود فرست، و بدی را از ما باز دار!(
 چگونه در تمامی کارها و عبادات، اخالص را فراموش 

نکنیم؟!
بسمه تعالی، در عبادات و تمام کارها اختیاراً راه ندهد، 
غیر از خ��دا را و غیر از ی��اد او را. و همی��ن راِه منحصر 

سعادت است!
 چه کنیم تمرکز فکر پیدا کنیم؟

اذکاری که برای جمع کردن فکر مؤثر است، مثل: )ال 
إله إاّل اهلل( را زیاد بگویید.

 زن و ش��وهری که بینش��ان خیلی اختالف است، چه 
باید بکنند؟

جواب: هر کدامش��ان که می خواهد رفع اختالف شود 
یا فرد دیگر، صدقۀ متعّدد، به اف��راد متعّدد، به دفعات 
زیاد بدهند و برای اصالح ذات البین زیاد هم دعا بکنند. 

دستورهای عبادی زیبا در بیان آیت اهلل بهجت )ره( تالس فیلسوف و ریاضی دان
تالس ی��ا طالس فیلس��وف 
مکت��ب َملَتی ب��ود. از او که 
در نیمه دوم س��ده شش��م 
پیش از میالد می زیس��ت- 
به عن��وان آغازگر فلس��فه 
و نخس��تین چهره علم یاد 
می ش��ود. یونانی��ان او را 
در ش��مار حکمای س��بعه 

آورده اند.
زندگی تالس  

تالس میلتوسی در حدود س��ال 624 پیش از میالد در شهر 
میلیتوس در ایونیه )غرب ترکیه امروزی( که باش��کوه ترین 
و قدرتمندترین ش��هر یونانی در سواحل آس��یای صغیر بود، 
 به دنیا آمد. پ��در وی اکس��امیس و م��ادرش کلئوبولینه نام 

داشتند.
نظریات فلسفی تالس

تالس این نظر را مطرح کرد که همه ای��ن مواد در یک عنصر 
نخستین، وحدت بخشید. او این عنصر نخستین جهان را آب 
دانست. ارسطو حدس می زند که ممکن است مشاهده  این امر 
که همه  موجودات زنده و آنچه از آن تغذیه می کنند مرطوب 
هس��تند او را به این نتیجه گیری رهنمون ساخته باشد. علت 
محتمل دیگر می تواند مش��اهده  این خاصیت آب باشد که به 
وضوح و در برابر چشمان تالس می توانسته به صور بخار و یخ 
درآید و مجدداً به صورت آب ظاهر گردد که حاالت س��ه گانه 
ماده هستند هر چند که این طبقه بندی هنوز در زمان تالس 

شناخته شده نبود.
جایگاه و اهمیت نظریات فلسفی تالس   

تالس، نخستین فیلسوفان به ش��مار می آید. نظر تالس مبنی 
بر اینکه خواستگاه همه چیز آب است، بیش از حدس و گمان 
نبود، و نه او و نه بس��یاری که پ��س از او آمدن��د، راهی برای 
آزمودن نظریاتش��ان نداش��تند؛ با این وجود وی از نخستین 
کسانی است که کوشیدند تا به جای تفسیر اسطوره شناختی، 
جهان را به روش��ی عقالنی توصی��ف کنند. هم چنی��ن او از 
نخستین کس��انی اس��ت که مفهوم »وحدت در اختالف« را 
 درک کرده است. »طالس کسی اس��ت که در سرآغاز فلسفه

 است.«
ریاضیات و اخترشناسی

معروف اس��ت که تالس وقوع خورش��یدگرفتگی سال 585 
)پیش از می��الد( را پیش بینی ک��رد. از دیگ��ر فعالیت های 
نجوم��ی ای ک��ه ب��ه تال��س نس��بت داده ش��ده تهی��ه   یک 
تقوی��م نجوم��ی و معم��ول س��اختن تجرب��ه  ی فینیقی ها 
 در تعیی��ن خ��ط س��یر کش��تی ها ب��ه وس��یله دب اصغ��ر

 است.
در ریاضیات، قضیه تالس را به وی نسبت می دهند و مورخی 
به ن��ام پروکلوس گزارش می ده��د که تالس توانس��ته بود با 
 کشف این قضیه، فاصله کش��تی ها را از دریا تا ساحل تعیین 

کند.
همچنین مورخ دیگری به نام دیوگنس الئرتیوس می نویسد: 
»تال��س در واقع ارتف��اع اهرام مصر را به وس��یله س��ایه آنها 
اندازه گیری کرد و آن از راه مش��اهده زمانی بود که س��ایه ما 

مساوی بلندی قامت ماست.«
قضیه های تالس  

عقیده بر آن است که تالس پس از مسافرت به مصر ، هندسه 
را برای یونانیان به ارمغان آورد . این قضیه ها را به او نس��بت 

داده اند:
1( قطر دایره آن را نصف می کند .

2( زوایای قاعده مثلث متساوی الساقین مساویند .
3( اگر دو خط مستقیم یکدیگر را قطع کنند ، زوایای متقابل 

مساوی اند .
4( زاویه ای که در نیم دایره محاط شود ، قائمه است .

 مشهور است هنگام کشف این قضیه تالس جهت شکرگزاری 
، گاوی را قربانی کرد .

 5( اگر قاع��ده و زوایای آن داده ش��ود می توان مثلث رس��م
 کرد .

) یودموس در مورد قضیه سوم تالس می گوید که این قضیه را 
تالس کشف کرد، اما برهان علمی آن را برای اثبات ، اقلیدس 

اقامه کرد . (
مرگ تالس

طبق گفته های دیوگنس الئرتیوس، تالس سال را به 365 روز 
تقس��یم کرده بود و بنا به نوشته هایش تالس در هنگام دیدن 

یک مسابقه ورزشی از دنیا رفت. 
وقت��ی ک��ه تماش��اچیان در ح��ال ترک ک��ردن ورزش��گاه 
بودن��د ، دریافتن��د ک��ه تال��س در ح��ال تماش��ای ب��ازی 
 خواب��ش گرفت��ه اس��ت در عین حال��ی ک��ه او واقع��اً مرده 

بود.
 مرگ تالس در پنجاه و هشتمین دوره بازی های المپیک و در 

سن 78 سالگی اتفاق افتاد .
 )۵۴۸ – ۵۴۵ ق.م ( 

گفته های این دو مورخ بیش��تر بنا به سنت است و گرنه هیچ 
نوشته ای از تالس بر جا نمانده است و منابع هم عصر وی نیز 
موجود نمی باش��د ؛ بدین خاطر کار بر روی ش��خصیت وی 

مشکل می باشد . 
 تالس را یکی از هفت مرد خردمند یونان باس��تان به ش��مار

 می آورند ، به گفته دیوگنس در دوره قانون گذاری داماسیس 
به او عنوان حکیم داده بودند و سخنان بسیاری را به او نسبت 
دادند ، از آن جمله : » خودت را بشناس « و » چیزی در افراط 

نیست «.

سرگذشت مشاهیر
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هر کس خداى عزوجل را اطاعت کند خدا را یاد کرده است، هر 
چند نماز خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندنش اندك باشد
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گیاهان گریه می کنند!
از گونه ه��ای زندگ��ی گیاه��ان گ��روه بزرگی 
ش��امل  و  موجودات زنده آشنایی هس��تند 
بوت��ه، س��بزه، درخت چ��ون درخت��ان، علف، 
خزه دریایی می ش��وند.مو، س��رخس، خ��زه و 
گیاهان را ب��ه مخاطره هر عاملی که س��المت 
می��زان رش��د و باروری اندازد، ممکن اس��ت در 
باش��د و از ارزش آنها و آنها تاثیر منفی داش��ته 
شرایط جوی نامناسب فرآورده هایشان بکاهد.

، علف های هرز و آف��ات گوناگون عمده ترین عوامل تقلی��ل محصول و یا نابودی 
گیاهان به ش��مار می روند.گیاه س��الم یا طبیعی گیاهی اس��ت ک بتواند عوامل 
فیزیولوژیک مختلف خ��ود را به بهترین وجه��ی که توانایی ژنتیک��ی آن اجازه 
می دهد، به انجام برس��اند. هرگاه بر اثر عوامل زنده بیماریزا یا ش��رایط زیس��ت 
محیطی چن��ان اختالالتی در عملی��ات فیزیولوژیک بروز کند ک��ه گیاه را بیش 
از حد مش��خص از رش��د متعارف باز دارد، گیاه بیمار می شود. س��لول ها و بافت 
های گیاهان بیمار عموما توس��ط عوامل بیماریزا تضعیف و یا تخریب می شوند. 
 وقتی که گیاهی مورد هج��وم عوامل بیم��اری زا مانند باکتری ه��ای مضر قرار

 می گیرد برگ های آن به ریش��ه پیغام می فرستند و درخواست کمک می کنند 
تا ریشه اسیدی ترشح کند تا به کمک آن باکتری های سفید به کار گرفته شوند. 
هارس بیس؛دانش یار علوم خاک وگیاه از دانش��گاه دالور م��ی گوید: گیاهان از 
آن چیزی که تصور می ش��ود عاقل ترند! مردم تصور می کنند که ریشه گیاهان 
در برابر حمالت عوامل بیماری زا واکنش��ی ندارند؛در حالی که تحقیقات جدید 
 نش��ان می دهد که گیاهان راه هایی برای درخواس��ت کم��ک از محیط اطراف

 دارند.
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نوبت  اول    

جمعيت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری از مجموعه استخر سر پوشيده خود واقع در شهرستان دهاقان 
به آدرس دهاقان - بلوار جهانگير خان قشقايی را از طريق برگزاری مزايده عمومی به صورت اجاره از تاريخ 93/11/15 
به مدت يک سال به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد عالقمندان به شركت در مزايده می توانند ضمن بازديد از محل 
حداكثر تا تاريخ 93/10/29 جهت دريافت اسناد مزايده با در دست داشتن فيش واريزی به مبلغ 100/000 ريال به حساب 
جام شماره 12244112/91 بانک ملت كليه شعب سراسر كشور به نام جمعيت هالل احمر به دبير خانه جمعيت هالل احمر 

شهرستان دهاقان مراجعه نمايند.
قیمت پایه اجاره بها ماهیانه: 77/000/000 ريال 

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه : حداكثر تا تاريخ93/11/9 
هزينه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزايده می باشد.

به اسناد ارسالی ناقص و يا اسناد ارسالی پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی

آگهی مزایده عمومی
جمعیت هالل احمر استان اصفهان )شماره 92-7(
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