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ارزان شد

 بازار سیاه فروش 
بنزین۴00تومانی داغ شد

 پیشنهاد آب وبرق رایگان
 برای  خانوارهای کم مصرف
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 دفن شبانه و مخفیانه 
در برخی از اماکن متبرک 

عطاری ها  اجازه فروش داروهای گیاهی را ندارند

لزوم اعمال مدیریت واحد بر همه آرامستان هاي سطح شهر

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3

3 6

 متاسفانه اراضي برخي از آرامستان ها بر خالف شکل گیري آن بوده که الزم است
 در این زمینه کمیسیون ماده ۵ استانداري،  تصمیمات الزم را اتخاذ نماید

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: عطاری ها مجاز به تجویز، فروش 
و عرضه داروهای گیاهی نیستند.

 عب��اس جعفریان دهک��ردی افزود: عطاری ه��ا بر اس��اس قوانین و ضواب��ط صنفی فقط 
مجاز ب��ه عرضه گیاه��ان دارویی هس��تند.وی ادام��ه داد: به همه ش��رکت ه��ای تولید و 
توزیع کننده داروهای گیاهی نیز اعالم ش��ده اس��ت که مج��از به تحویل ای��ن داروها به 
عطاری ها نیس��تند.وی با تاکی��د بر اینک��ه گیاهان دارویی ب��ا داروه��ای گیاهی تفاوت 
دارد تصری��ح ک��رد: متصدیان عط��اری ها همچنی��ن مجاز ب��ه تجویز دارو نیس��تند.این 
دکتر داروس��از با بی��ان اینک��ه گیاه��ان داروی��ی، دارای خ��واص درمانی و م��اده موثر 
 هس��تند، توضیح داد: اما داروهای گیاهی از تبدی��ل و فرآوری برخی گیاه��ان به دارو در 
کارخانه های داروس��ازی به دس��ت می آیند که استفاده از آنها در ش��رایط و موارد تعیین 
 شده توس��ط پزش��ک مجاز اس��ت.جعفریان دو مش��کل بزرگ عطاری ها را ورود آنها به

 عرصه های درمان و تجویز دارو دانست و گفت: جلسات متعددی با استانداری، امور صنفی، 
نیروی انتظامی و دادگستری برای پیگیری این موضوع و ارایه راهکار جهت کنترل مناسب 

آن داشتیم.
وی افزود: در نتیجه این جلسات، تیم مشترکی از مجمع امور صنفی و دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان به منظور بازرسی از عطاری از دو ماه گذشته تشکیل شد.
مع��اون غ��ذا و داروی دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفهان ب��ا بی��ان اینکه در ای��ن مدت 
 تع��دادی تخلف گزارش ش��ده اس��ت تاکید ک��رد: با برخ��ورد مناس��ب با ای��ن تخلفات

 می توان آن را کنترل کرد.
وی با بیان اینکه واحدهای عطاری زیر نظر اصناف هس��تند خاطرنش��ان کرد: حدود 300 
عطاری مجاز و حدود 300 عطاری غیر مجاز در استان اصفهان فعال است که بیشتر آنها در 

شهر اصفهان مستقرند.فریبرز غیبی ، مجری ...

گوچی ستاره دار
 با گل های سر نوشت ساز

 ملی پوشان ایران موفق شدند با نتیجه یک بر صفر امارات 
را شکست دهند تا با 9 امتیاز و به عنوان تیم صدرنشین 

راهی مرحله بعد شوند.
 ای��ران مقاب��ل ام��ارات ب��ا ترکیب��ی متفاوت.کارلوس

 ک��ی روش کام��ال غیر قاب��ل پی��ش بینی اس��ت و باید 
 گفت که خیلی س��خت اس��ت مربی ای بتواند دستش را

 بخواند.
او ترکیب��ی کامال ج��وان را راهی می��دان ک��رده بود تا 
بتواند با انگی��زه و نیروی جوانی امارات را شکس��ت دهد 
 و ایران را ب��ه عنوان تیم صدرنش��ین راه��ی مرحله بعد

 کند.صدرنشینی از آن جهت برای دو تیم اهمیت...
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دادگستری كل اس�تان اصفهان در نظر دارد نس�بت به خريدخدمات مشاوره به روش 
كيفيت قيمت )QCBS( و به شرح ذيل اقدام نمايد:

کارفرما: دادگستری كل استان  اصفهان به نشانی اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 

 موض�وع :خري�د خدمات مش�اوره ت�ا پاي�ان مرحل�ه دوم پ�روژه مجتم�ع قضائی با 
زير بنايی بالغ بر 32300 متر مربع 

 گواهینام�ه صالحی�ت: ب�ه ش�ركت ه�ای دارای صالحي�ت اس�ناد ارزياب�ی تحويل
 می گردد.

 آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی
 مشاوران صالحیت دار

نوبت   دوم    

 احمد خسروی وفا 
رئیس دادگستری کل استان اصفهان

م الف 29539

اسناد ارزيابی در دفتر فنی مهندسی استان اصفهان واقع  در ساختمان دادگستری 
استان اتاق ش�ماره 402 حداكثر تا 15 روز پس از تاريخ نش�ر آگهی به نمايندگان 
شركتها كه دارای معرفی نامه كتبی باشند با ارائه گواهی صالحيت شركت تحويل 
می گردد. مش�اور بايد حداكثر ظرف 15 روز از آخرين مهلت دريافت اسناد نسبت 
 به ارائه پيشنهاد خود به دبير خانه دادگستری اس�تان اتاق شماره 402 ساختمان

 فوق االشعار اقدام نمايد.

پايهتخصصگروه
یکساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی معماری و شهر سازی

قوه قضائیه
دادگستری کل استان اصفهان 

دعوت به همکاری 

021-22679219
نماینده جهت فروش مویرگی محصوالت آموزش��ی با حقوق وپور س��انت عالی نیازمندیم .



يادداشت

توافق هسته ای تا پايان اسفند ماه 
قطعی است

     ش��بكه العربيه مدعي ش��د كه در صورت هم��كاري ايران در 
كاهش تع��داد س��انتريفيوژهاي خود، حصول توافق هس��ته اي 
تا پاي��ان اس��فندماه قطع��ي است.ش��بكه العربيه اع��ام كرد: 
»مذاكرات هس��ته ای ايران در حال��ی وارد دور جديدی ش��ده 
 اس��ت كه دو ط��رف مذاك��ره ب��ا گردنه ه��ای س��ختی مواجه

 ش��ده ان��د. از يک س��و طرف غرب��ی لغ��و تدريج��ی تحريم ها 
را ب��ه كاهش س��انتريفيوژها از ۲۰ه��زار به چند هزار مش��روط 
كرده اس��ت. از يک س��و ه��م ايران��ی ه��ا هرگون��ه اقدامی در 
خص��وص اهداف مورد نظ��ر غربی ه��ا را به لغو كلي��ه تحريم ها 
مش��روط می كنند.«اين ش��بكه خبری در ادامه گ��زارش داد: 
 »در اين مي��ان اغلب اعض��ای كنگ��ره آمريكا در حال بررس��ی
  تحريم های جديدی عليه تهران است. منابع آگاه معتقدند اعمال

 تحريم های جديد عليه ايران برابر با درهم شكس��تن مذاكرات 
هس��ته ای و بازگش��ت به مرحله ابتدايی مذاك��رات خواهد بود. 
تعداد س��انتريفيوژهای فعلی اي��ران فراتر از اه��داف صلح آميز 
 اس��ت و تهران ق��ادر خواه��د بود ظرف دو ماه س��اخت س��اح 

هسته ای را نهايی كند.«

  معاون سیاسی وزير کشور
 مشخص شد

بعد از چند ماه باالخره معاون سياسی وزير كشور معرفی شد.
آن طور كه حسينعلی اميری سخنگوی وزارت كشور اعام كرده 
است وزير كشور در حكمی »محمد حس��ين مقيمی« استاندار 
استان مركزی را به سمت معاونت سياسی وزارت كشور منصوب 
كرده اس��ت.پيش از اين، كاظم ميرولد به مدت هفت ماه معاون 
سياسی وزارت كشور بود كه پس از استعفای وی، اميری سرپرستی 
معاونت سياسی وزارت كش��ور را برعهده گرفت. از اين كه سابقه 
حضور در چند استانداری را داشته ،يكی از نمايندگان دور هشتم 
مجلس شورای اس��امی از حزوه انتخابيه خمين است.معاونت 
عمرانی وزارت كشور، استاندار كرمانش��اه ، استاندار خوزستان، 
سرپرست شهرداری تهران ، سرپرست ستاد بازسازی و نوسازی 
مناطق جنگی و نماينده مردم خمين در مجلس شورای اسامی 

از جمله سوابق اين چهره سياسی است.

 معاون اجرايي ريیس جمهوري
 به اصفهان آمد    

معاون اجرايي رييس جمهوري به منظور بررس��ي ش��رايط سفر 
حسن روحاني به استان  ديروز وارد اصفهان شد.

مسوول روابط عمومي اس��تانداري اصفهان مهمترين هدف سفر 
محمد شريعتمداري به استان را بررس��ي تمهيدات سفر حسن 
روحاني ب��ه اصفهان عنوان ك��رد و افزود: مع��اون اجرايي رييس 
جمهوري با استاندار اصفهان جلسه اي دارند كه بعد از اين جلسه 
زمان سفر رييس جمهوري به استان اصفهان مشخص خواهد شد.

 محمدجواد ظريف در روز ه��وای پاک برای رفتن به محل 
كار خود از مترو استفاده كرد.محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه كشورمان  ديروز  با استفاده از مترو به محل كار خود 

در وزارت خارجه در خيابان سی تير رفت.
حیات رژيم صهیونیس�تی در ايج�اد بحران و 

التهاب است
ظريف در پاس��خ به خبرنگاری كه از وی درب��اره  اقدام روز 
يكشنبه رژيم صهيونيستی در حمله به بلندی های جوالن 
پرس��يد و نيز اوضاع منطقه در روزهای آت��ی گفت: رژيم 
صهيونيس��تی حياتش در ايج��اد بحران و الته��اب بوده و 
همواره بر اين اساس عمل كرده اس��ت و همواره از هر چه 
منطقه را به س��مت آرامش ببرد نگران می شود. كما اينكه 
مذاكرات هسته ای ايران بيش��ترين عامل نگرانی اين رژيم 
بوده است و نتانياهو مدتهاست كه به در و ديوار می كوبد تا 
مانع موفقيت مذاكرات ش��وند. از اين رو حركت های رژيم 
صهيونيس��تی موضوع جديدی نيس��ت ضم��ن اين كه ما 
هر تجاوزی را به ش��دت محكوم می كنيم .وی با اش��اره به 
س��ابقه  منطقه ای حضور رژيم صهيونيستی گفت: با توجه 
به اين ش��رايط جز چنين حركاتی از رژيم صهيونيس��تی 

انتظار نمی رود.
در داووس با کری ديدار می کنم

ظريف درباره  ديدار احتمالی اش با وزير خارجه آمريكا طی 
هفته آينده ب��ا تاييد اين مطلب گف��ت: اواخر هفته جاری 
من و آقای كری و تعداد ديگ��ری از وزيران خارجه  1+5 در 

داووس خواهيم ب��ود و در اجاس مجم��ع جهانی اقتصاد 
ش��ركت می كنيم. البته هنوز برنامه ري��زی قطعی صورت 
نگرفته اس��ت اما فرصتی اس��ت كه در زمان حضور ما در 
داووس بتوانيم نه مذاكرات طوالنی بلكه مذاكراتی كوتاهی 

با يكديگر داشته باشيم.
احتم�ال برگزاری يک دور مذاکرات هس�ته ای 

میان ايران و 1+5 در مونیخ وجود دارد
وی درباره  حضورش در اجاس مجمع جهانی اقتصاد گفت 
كه حداقل در سه ميزگرد ش��ركت دارم و حضورم چندان 
طوالنی نخواهد ب��ود. بنابراين احتمال دي��دار من با آقای 
كری و ساير اعضای 1+5 وجود دارد. بعد از اجاس داووس 
همچنين كنفرانس امنيتی مونيخ است كه بر اساس آنچه 
ش��نيدم اكثر قريب به اتفاق وزرای خارجه 1+5 در مونيخ 
هستند و احتمال برگزاری يک دور مذاكرات هسته ای ميان 

ايران و 1+5 در مونيخ وجود دارد.
با خانم موگرينی در داووس ديدار می کنم

وزير خارجه  كش��ورمان افزود: البته بر اس��اس هماهنگی 
كه در س��فر به بروكس��ل و ديدار با خانم موگرينی صورت 
گرفته است قرار ش��د تا يک ديدار ديگر با خانم موگرينی 
در داووس داش��ته باش��م. البته محور تم��ام گفت وگو ها 
و مذاكرات من لزوما هس��ته ای نيس��ت بلكه جلس��ه ويژه 
سوريه در داووس است كه بنده نيز در آن شركت می كنم. 
همچني��ن درب��اره  وضعي��ت ژئوپلتيک جهان��ی صحبت 
 خواهم كرد كه در اين زمينه من و خانم موگرينی صحبت 

می كنيم.
روحانی در اجالس داووس شرکت نمی کند

وی همچني��ن درباره  حض��ور رييس جمه��ور در اجاس 
داووس با رد اي��ن مطلب گفت: رييس جمهور امس��ال در 
اجاس داووس شركت نمی كند. البته تا جايی كه می دانم 
آقای نهاونديان رييس دفتر رييس جمهور قرار اس��ت در 

اجاس داووس شركت كند.
وی در پاسخ به ايسنا مبنی بر اين كه تاكنون سندی ميان 
ايران و آمريكا تنظيم شده اس��ت كه قابل ارايه به 1+5 در 
مذاكرات بعدی باش��د؟ با بيان اين كه ما ب��ا 1+5 مذاكره 
می كنيم و نه لزوما ب��ا آمريكا ، تصريح ك��رد: همانطور كه 
ما گفت و گوهای خوبی با روس ها داش��تيم و سفرهايی كه 
من به اروپا داش��تم و با مقامات اين كشورها صحبت كردم 
تقريبا همان بحث ها را ما با آمريكايی ها هم مطرح می كنيم. 
 چينی ها در وي��ن پيش��نهادهای خيلی خوب��ی آوردند و

 روس ها در بحث همكاری با ايران در حوزه  غنی س��ازی و 
توليد سوخت نظرات جالبی دارند.

تهیه متن مش�ترک با تمامی اعضای 1+5 است
 نه با آمريکايی ها

ظريف افزود: حتی به طور غير رس��می نوش��ته هايی هم 
بين طرفين گاهی رد و بدل شده اس��ت درباره  زمينه های 
همكاری كه ممكن است وجود داش��ته باشد اما آن كاری 
كه در نهايت بايد صورت گيرد تهيه متن مشترک با تمامی 

اعضای 1+5 است نه با آمريكايی ها.
تنها جايی که می توانیم با آمريکايی ها گفت وگو 

کنیم در چارچوب 1+5 است
وی تاكيد كرد: علت اين كه به نظر می رسد ما با آمريكايی ها 
بيش��تر مذاكره می كنيم اول اين اس��ت كه تنها جايی كه 
می توانيم با آمريكايی ها گفت وگو كنيم در چارچوب 5+1 
است در صورتی كه دوس��تان من وزيران خارجه و مقامات 
انگليسی) كاردارترددی( ، آلمان و فرانسه و چين و روسيه 
را به دفعات ماقات می كنيم. بنابراي��ن بايد بگويم زمانی 
كه ما برای گفت و گو با آمريكايی ها صرف می كنيم بسيار 
 كمتر از زمانی اس��ت كه با روس ه��ا و چينی ها گفت وگو 

می كنيم. 
دوم اين كه بيش��ترين مي��زان تحريم ه��ای ظالمانه عليه 
مردم ايران از س��وی آمريكا و كنگره اين كش��ور تصويب 
ش��ده اس��ت و ضروری اس��ت با آنه��ا درب��اره ی اين كه 
 چگونه می ت��وان اي��ن تحريم ه��ا را پاي��ان داد گفت و گو

 كنيم.

وزير امور خارجه خبر داد:

 احتمال ادامه  مذاکرات  درداووس و مونیخ
ما با 1+5 مذاکره می کنیم  نه با آمریکا

توهین به مقدسات اسالم 
جريان مهندسی شده 
صهیونیستی-غربی 

دس��تيار و مش��اور عالی فرمان��ده معظ��م كل قوا با 
تاكيد ب��ر اينكه ق��درت جديد جهان اس��ام در حال 
شكل گيری است، اهانت به مقدسات اسام را جريانی 
مهندسی شده توسط صهيونيست ها و غربی ها دانست.

سردار سرلشكر سيد يحيی صفوی در آيين اختتاميه 
دهمين دوره انتخاب كتاب سال سپاه كه در دانشگاه 
افسری و تربيت پاسداری امام حسين)ع( برگزار شد 
با بيان اينكه آنچ��ه باقی می ماند آثار مكتوب اس��ت، 
گفت: توليد فرهنگی كتاب و قل��م يكی از مولفه های 
فرهن��گ، فرهنگ س��ازی و حفظ هوي��ت ملت ها و 
كشورها است.وی افزود: در حقيقت فرهنگ زيربنای 
تمامی فعاليت ه��ای اجتماعی، سياس��ی، اقتصادی 
يک ملت محس��وب می ش��ود و فرهنگ ه��ر جامعه 
مهمترين معيار س��نجش و داوری درباره آن جامعه 
و ميزان رش��د و تكام��ل يک جامعه در مس��ير كمال 
اس��ت.صفوی اظهار داش��ت: هر كس��ی با آنچه می 
 انديشد فكر و زندگی كرده و خواسته هايش را تامين

 می كند؛ شهر و كش��ور، تمدن وآينده را می سازد از 
اين رو ما و بايد در حوزه فرهنگ به طور جدی به دنبال 
توليد ايده و نظريه باشيم.وی افزود: همانگونه كه هشت 
س��ال دفاع مقدس فرهنگی به عن��وان فرهنگ دفاع 
مقدس توليد كرد، هم اكنون نيز پاس��داران قديمی 
اين امكان را دارند كه در قال��ب توليدات فرهنگی به 
طور جهادی حضور يابند و دفاع مقدس را با زبان شعر 
وخاطره بيان كنند.وی با بيان اينكه فرهنگ در طول 
زمان ممكن است دچار تغيير و دست خوش صدمات 
جدی شود، گفت: امروز تبليغ ذائقه فرهنگی غربی در 
قشر جوان ما منشا بسياری از ناهنجاری های اجتماعی، 
همچون طاق ها و ناپايداری زندگی ها اس��ت.وی از 
جنگ نرم به عنوان عامل تغيير در انديشه ها و باورها 
ياد كرد و گفت: تغيير در فرهنگ و انديش��ه منجر به 
تغيير در رفتار ش��ده و تغيير در رفتار تغيي��ر در آرا و 
انتخابات و روش زندگی، نوع پوش��ش و نوع فضاست 
و تغيي��رات فرهنگی، تغييرات اجتماع��ی را به دنبال 
می آورد.صفوی  تصريح كرد: به فضل الهی قرن حاضر 
قرن بيداری اسامی و وحدت اس��امی است، زمينه 
های تشكيل امت واحد اس��امی به چشم می خورد 
و بازگشت مس��لمان ها برای احيای هويت اسامی، 
به دست آوردن آزادی و استقال خودشان و سرنگون 
كردن حكام مستبد و رژيم های پادشاهی و رژيم های 

وابسته به بيگانه آغاز شده است.

اخبار کوتاه

2
کنگره باید ایران را رها کند

مشاور ارشد رييس جمهور آمريكا تاكيد كرد كه كنگره بايد تاش خود برای ديكته 
كردن كل سياست خارجی آمريكا به خصوص مذاكره با ايران برای پايان يافتن برنامه 

هسته ای متوقف كند.

Society,Cultural  Newspaper No. 1499 |   jan  20,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1499 سه شنبه 30 دی 1393 | 28 ربیع االول 1436

استاندارتاکید کرد

برخورد جدی با مديران کم کار در چهارمحال و بختیاری

آلبوم زنده ياد مسعود بختیاری وارد بازار شد 

استاندار چهارمحال و بختياری گفت: با مديران 
كم كار در اين اس��تان تعارف نداري��م و با آن ها 
به ش��دت برخورد می كنيم. قاس��م سليمانی 
دشتكی در شورای اداری استان چهارمحال و 
بختياری، اظهار كرد: مديريت ارشد اين استان، 
با مديران كم كار هيچگونه تعارف و ماحظه ای 
ندارد.وی گفت: حتی اگر يک روز به پايان كار 
مديران مانده باش��د، باي��د فعاليت های خود 
را تا آخري��ن لحظه، به بهترين ش��كل ممكن 
انجام داده از هر گونه كوتاهی و كم كاری پرهيز 
كنند.سليمانی دش��تكی مجموع��ه عملك��رد 
مديران اس��تان چهارمحال و بختياری در يک 
سال گذش��ته را مثبت ارزيابی و تأكيد كرد: در 
صورت كم كاری احتمالی از سوی برخی مديران 
دس��تگاه های اجرايی، با آن��ان برخورد جدی 
و قانونی می شود.  اين مس��وول افزود: تمامی 
مسووالن، مديران، برنامه ريزان و صاحب نظران 
در اس��تان چهارمح��ال و بختياری، بايس��تی 
تاش و سازندگی برای سرعت بخشی به روند 
توسعه ای در اين استان را، در رأس برنامه های 
اولويت دار خود قرار دهند.استاندار چهارمحال 
و بختي��اری تصريح كرد: حماي��ت همه جانبه 
و قاط��ع، از مدي��ران و مس��ووالن پرت��اش 
دستگاه های اجرايی، مورد نظر مديريت ارشد 

اين استان قرار دارد.
وی اظه��ار داش��ت: پيگي��ری مس��ووالن 
دس��تگاه های اجراي��ی اس��تان چهارمحال و 
بختياری به منظور دريافت س��هم اين استان 

از اعتبارات مشترک با ساير استان های كشور، 
بايد به ص��ورت اولويت دار دنب��ال، پيگيری و 
اجرايی شود.س��ليمانی دش��تكی خاطرنشان 
كرد: پيگيری جدی ب��رای تخصيص و جذب 
اعتبارات مرب��وط به پروژه های ملی از س��وی 
مديران دستگاه های اجرايی استان چهارمحال 
و بختياری، نقش مهم و مؤثری را در تس��ريع 
تكميل و بهره ب��رداری از طرح های مختلف در 
اين اس��تان ايفا می كند.وی در بخش ديگری 
از س��خنان خود با اش��اره به دريافت سهم 1۰ 
درصدی ش��هرداری های اس��تان چهارمحال 
و بختي��اری از زمين ه��ای ملی بيان داش��ت: 
شهرداران اين استان، فقط تا پايان اسفند سال 

جاری نسبت به دريافت سهم خود از اين محل 
فرصت دارند.اس��تاندار چهارمحال و بختياری 
همچنين اولويت نخس��ت كاری خود در يک 
سال گذش��ته را ارتقای محورهای ارتباطی و 
توجه به راه های اين استان اعام و اضافه كرد: 
نصب دوربين ه��ای كنترل س��رعت در 3۰۰ 
كيلومتر از جاده های اس��تان، باي��د به صورت 
اولويت دار دنبال و اجرايی شود.وی از تاش های 
صورت گرفته مسووالن ارشد استان چهارمحال 
و بختي��اری و اختصاص اعتب��ارات مطلوب از 
سوی مسووالن ملی برای ارتقای كمی و كيفی 
وضعيت محوره��ای ارتباطی اين اس��تان در 
يک س��ال گذش��ته خبر داد و عنوان داشت: با 

اين حال، هنوز ه��م وضعيت راه های اس��تان 
ايده آل نبوده و برای رسيدن به استانداردهای 
الزم، به تاش جدی ت��ر و اختصاص اعتبارات 
ملی بيشتری نياز است.س��ليمانی دشتكی به 
مردم، مسافران و گردشگران داخلی و خارجی 
ورودی ب��ه اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری 
توصيه كرد: رانندگان وس��ائط نقليه س��بک و 
س��نگين، هنگام رانندگی، حداقل های مربوط 
به قوانين راهنماي��ی و رانندگ��ی را به منظور 
كاهش تصادفات و افزاي��ش ايمنی در جاده ها 
رعايت كنن��د.وی گفت: تمامی مش��كات و 
تصادفات ج��اده ای، تنها مرب��وط به وضعيت 
محورهای ارتباطی نيست، بلكه عوامل انسانی 
نيز، در بروز تصادف��ات و حوادث جاده ای نقش 
و تأثير مس��تقيم دارند.اس��تاندار چهارمحال 
و بختياری اظه��ار كرد: انتقاده��ای منصفانه، 
علمی، كارشناسی و س��ازنده، نقش مهمی در 
شناسايی نقاط ضعف و قوت مسووالن داشته 
و برای برطرف كردن نقاط ضعف و ارتقای نقاط 
قوت، الزم است تا نقدها براساس واقعيت ها و به 
دور از هرگونه حاش��يه و مسئله سياسی انجام 
شوند.وی همچنين نمايندگان مردم در مجلس 
شورای اسامی را ناظر بر فعاليت های مديران 
دس��تگاه های اجرايی دانس��ت و اف��زود: برای 
توسعه و پيش��رفت همه جانبه و پويای استان 
چهارمح��ال و بختياری، هم��كاری، همراهی 
 و همدلی تمامی مس��ووالن و م��ردم، ضرورت

 دارد.

رييس حوزه هن��ری چهارمح��ال و بختياری 
گفت: آلبوم موسيقی »وير« كه در زبان محلي 
به معناي ياد اس��ت، با صدای زن��ده ياد بهمن 
عاءالدي��ن و تنظي��م و آهنگس��ازی ارژن��گ 
سيفی زاده از سوی واحد موسيقی حوزه هنری 

توليد و روانه بازار شده است .
 حجت اهلل شيروانی افزود: اين اثر جديدترين اثر 
زنده ياد بهمن عاءالدين است كه با همكاری 
خانواده ايش��ان و همت حوزه  هن��ری توليد و 

روانه بازار شده اس��ت . به گفته وی، مجموعه 
اين آهنگ ها به صورت محفلی و خانگی ضبط 
گشته و در ساليان اخير توسط حسين و ارژنگ 
سيفی زاده تا حد امكان بازسازی و صداگذاری 
و پااليش ش��ده و از ص��دای معصومه مهرعلی 
و سارنگ سيفی زاده جهت هم خوانی با استاد 

استفاده شده است .
 شيروانی افزود: كار اصاح و ضبط سازها از سوي 
ارژنگ س��يفي زاده انجام گرفت��ه و ميكس آن 

توسط حسن عسگري و حميد عسگري صورت 
گرفته و در نهايت مسترينگ آن به وسيله حامي 
حقيقي به انجام رسيده است.  بهمن عاءالدين 
معروف به مسعود بختياري خواننده موسيقي 
مقام��ي و نواح��ي بختي��اري بود ك��ه در بين 
م��ردم بختي��اري از جاي��گاه منحصربه ف��رد 
ويژه ای برخوردار اس��ت و برخي از او با عنوان 
 »كوک ت��اراز« ي��ا  »كب��ک تنگه ت��اراز« ياد 

كرده اند. 

 ثبت نام المپیادهای علمی
 در استان  آغاز شد

مديركل آموزش و پرورش چهار محال و بختياری 
از آغاز ثبت نام المپيادهای علمی در اين استان خبر 
داد.عليرضا كريميان در نشست شورای آموزش و 
پرورش شهرستان س��امان با اعام اين خبر اظهار 
كرد: ثبت ن��ام المپياده��ای علم��ی از ۲5 دی ماه 
همزمان با سراس��ر كشور در اس��تان چهارمحال 
و بختياری آغاز ش��ده و تا چهارم بهمن ماه جاری 

ادامه دارد.

تردد در گردنه های  استان بدون 
زنجیر چرخ ممنوع 

مديركل راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختياری 
گفت: تردد در گردنه های گوش��ن گلی،مرواريد، 
حلوايی،ش��اه منص��وری، چ��ری وت��اراز ب��دون 
زنجيرچرخ ممنوع است. قاسم قاسمی با اشاره به 
آغاز بارش برف در اس��تان افزود: وضعيت راه های 
اس��تان به جزء محورهای بخش ف��ارد و منطقه 
مالخليفه و قس��متی از محور بروجن به لردگان از 
دهانه تونل تا س��ه راهی امام قي��س ، برف همراه 
با كوالک و در بقيه نقاط همراه ب��ا بارش پراكنده 
برف است.وی با اش��اره به بارش ۲۰ تا ۲5 سانتی 
متری برف در محورهای منطق��ه فارد كوهرنگ 
گفت: ب��ا اين وج��ود، تمام محوره��ای مواصاتی 
اس��تان باز است.قاس��می افزود: همزمان با بارش 
برف ش��بانگاهی، تم��ام اكيپ های راه��داری در 
 37 راهدارخان��ه ثابت و س��يار مش��غول عمليات
 برف روب��ی و خدم��ت رس��انی به مردم ش��دند.

وی همچني��ن از هموطن��ان درخواس��ت ك��رد 
قبل از س��فر با مرك��ز مديريت راه های اس��تان با 
ش��ماره ۰3833343888 تم��اس بگيرن��د 
 و از آخري��ن وضعي��ت راه ه��ا اط��اع كس��ب

 كنند.

سد سورک شهرکرد تا پايان 
امسال آبگیری می شود

مدير عامل شركت آب منطقه ای استان از آبگيری 
سد سورک شهرستان شهركرد تا پايان سال جاری 

خبر داد. 
حسين صمدی در بازديد از طرح سد سورک گفت : 
روند عمليات اجرای اين سد در مراحل پايانی است 
و امس��ال آبگيری آن شروع می ش��ود.وی تامين 
آب كش��اورزی دش��ت كيار را از اهداف ايجاد سد 
سورک دانس��ت و افزود: مراحل انجام شبكه های 
اين سد نيز از پيشرفت خوبی برخوردار بوده و اميد 
 است تا دو سال آينده ش��بكه های آن نيز به اتمام 

برسد.

مديرکل حفاظت محیط زيست 
چهارمحال و بختیاری:

 کسب و کارهای سازگار با 
محیط زيست حمايت می شوند

مديركل حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختياری 
گفت: با هدف توسعه معيشت های پايدار و جايگزينی 
آن ها با برخی مش��اغل ناس��ازگار با محيط زيست، دو 
طرح اش��تغال زا با حمايت بخش دولتی در شهرستان 
كيار اجرايی می ش��ود. ش��هرام احم��دی اظهار كرد: 
طرح های كس��ب و كار اعتبار تنوع زيستی در جلسه 
كميته برنامه ري��زی محلی شهرس��تان كي��ار مورد 
بررس��ی و توس��ط اين كميته حماي��ت از اجرای دو 
طرح اشتغالزای س��ازگار با محيط زيس��ت با اكثريت 
آراء تصويب ش��د.وی افزود: در پی انتش��ار فراخوان و 
دريافت طرح های پيشنهادی برای راه اندازی كسب و 
كارهای دوستدار تنوع زيستی در محدوده های پايلوت 
طرح حفاظت از تنوع زيس��تی زاگرس مركزی، پس از 
بررسی طرح های واصل ش��ده و بررسی كارشناسان، 
طرح هايی انتخ��اب و جهت تصميم گي��ری نهايی در 
كميته برنامه ريزی محلی شهرستان كيار ارجاع شدند.

احمدی بيان داشت: اعضای كميته برنامه ريزی محلی 
شهرستان كيار متشكل از نمايندگان شهرستانی كليه 
ارگان های دولتی به رياست فرماندار اين شهرستان و 
دبيری نمايندگی حفاظت محيط زيس��ت شهرستان 
و جمعی از اف��راد منتخ��ب جوامع محلی ب��ه عنوان 

پيشنهاد دهندگان طرح های كسب و كار هستند.
وی تصريح كرد: مرت��ع داری پايدار و پ��رورش قارچ 
خوراكی به عنوان كسب و كار سازگار با محيط زيست 

در اين كميته تصويب شده است.
مديركل حفاظت محيط زيس��ت چهارمحال و بختياری 
گفت: ساز و كارهای الزم جهت حمايت مالی اين طرح ها 
انديشيده شده و در اختيار مجری قرار خواهد گرفت.وی 
اظهار داش��ت: طرح اعتبارات ُخرد برای تنوع زيستی به 
منظور توانمندسازی تشكل ها و جوامع محلی ايجاد شده 
تا با راه اندازی مشاغل و فعاليت های درآمدزای هم جهت با 
حفظ تنوع زيستی، ضمن كاهش فشار و بهره برداری های 
ناپايدار از منابع تنوع زيستی، به شكوفايی اقتصادی قابل 
توجهی در منطقه دس��ت يابند.اين مسوول خاطرنشان 
كرد: طرح حفاظت از تنوع زيستی زاگرس مركزی، با هدف 
حفاظت از محدوده 3.۲ ميليون هكتاری زاگرس مركزی از 
طريق هم سو كردن حفاظت از تنوع زيستی و بهره برداری 
پايدار، با فعاليت های بخش های كشاورزی، جنگل داری، 

مراتع، آب و گردشگری ايجاد شده است.



يادداشت
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گشتی در اخبار پژوهشگر اصفهانی از پسماندهاي ساختماني بتن بازیافتی تولید کرد

مالکان عطای مرمت را به لقایش  می بخشند 

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان واحد خوراسگان موفق به ساخت 
بتن بازیافتی از پسماندهای ساختمانی شدند.عامری پژوهشگر و سازنده 
این نوع بتن گفت: این بتن که حاوی میکروسیلیس است افزایش مقاومتی 

۳۳ درصدی نسبت به بتن معمولی دارد.
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عطاری ها اجازه فروش داروهای 
گیاهی را ندارند

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: عطاری ها 
مجاز به تجویز، فروش و عرضه داروهای گیاهی نیستند.

 عباس جعفریان دهکردی افزود: عطاری ها بر اس��اس قوانین و 
ضوابط صنفی فقط مجاز به عرضه گیاهان دارویی هستند.

وی ادامه داد: به همه شرکت های تولید و توزیع کننده داروهای 
گیاهی نیز اعالم ش��ده اس��ت که مجاز به تحویل این داروها به 
عطاری ها نیستند.وی با تاکید بر اینکه گیاهان دارویی با داروهای 
گیاهی تفاوت دارد تصریح ک��رد: متصدیان عطاری ها همچنین 
مجاز به تجویز دارو نیستند.این دکتر داروساز با بیان اینکه گیاهان 
دارویی، دارای خواص درمانی و ماده موثر هس��تند، توضیح داد: 
اما داروهای گیاهی از تبدیل و فرآوری برخی گیاهان به دارو در 
کارخانه های داروسازی به دست می آیند که استفاده از آنها در 

شرایط و موارد تعیین شده توسط پزشک مجاز است.
 جعفری��ان دو مش��کل ب��زرگ عط��اری ه��ا را ورود آنه��ا ب��ه

 عرصه های درمان و تجویز دارو دانست و گفت: جلسات متعددی 
با اس��تانداری، امور صنفی، نیروی انتظامی و دادگس��تری برای 
پیگیری این موضوع و ارای��ه راهکار جهت کنترل مناس��ب آن 
داشتیم.وی افزود: در نتیجه این جلسات، تیم مشترکی از مجمع 
امور صنفی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور بازرسی از 
عطاری از دو ماه گذشته تشکیل شد.معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان با بیان اینکه در این مدت تعدادی تخلف 
 گزارش شده اس��ت تاکید کرد: با برخورد مناسب با این تخلفات

 می توان آن را کنترل کرد.وی با بیان اینکه واحدهای عطاری زیر 
نظر اصناف هستند خاطرنشان کرد: حدود ۳00 عطاری مجاز و 
حدود ۳00 عطاری غیر مجاز در اس��تان اصفهان فعال است که 
بیشتر آنها در شهر اصفهان مستقرند.فریبرز غیبی ، مجری طرح 
ملی گیاهان دارویی در کشور گفته است که حدود 950 گونه گیاه 

دارویی در کشور تولید می شود.

پرداخت وام قرض الحسنه ۱۵ میلیونی 
به مددجويان روستايی      

رییس بنیاد مس��کن انقالب اسالمی با اش��اره به آغاز عملیات 
احداث ۲0 ه��زار واحد مس��کونی ویژه معل��والن و مددجویان 
تح��ت پوش��ش بهزیس��تی، اف��زود: وام ق��رض الحس��نه ۱5 
 میلی��ون تومانی به مددجویان روس��تایی بهزیس��تی پرداخت 

مي شود.
علیرضا تابش از آغاز عملیات احداث ۲0 هزار واحد مسکونی ویژه 

معلوالن و مددجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد.
وي تصریح کرد: در بخش نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، 
 مبل��غ ۱5 میلیون تومان به صورت وام قرض الحس��نه با س��ود

 ۴ درصد به متقاضیان پرداخت مي شود.
ریی��س بنی��اد مس��کن انقالب اس��المی خاط��ر نش��ان کرد: 
مس��کن محرومان، مس��تضعفان، اف��راد معلول بی سرپرس��ت 
 و بدسرپرس��ت ج��زء اه��داف بنیاد مس��کن انقالب اس��المی

 است.

 فراخوان اولین دوره جشنواره
 فیلم كوتاه افق 

 دبیر جش��نواره فیلم کوتاه افق در شهرس��تان لنجان از انتشار 
فراخوان این جش��نواره با هدف شناسایی نخبگان هنری در این 
شهرستان خبر داد. علی اکبر محمودی با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان لنجان جهت رشد و 
شکوفایی استعداد هنری هنرمندان فیلمساز، شناسایی نخبگان 
هنری و ایجاد رقابت سالم و سازنده در بین هنرمندان برای خلق 
آثار بر جسته و ش��اخص، اقدام به برگزاری اولین جشنواره فیلم 
کوتاه افق لنجان نموده اس��ت.وی افزود: اولین دوره جش��نواره 
فیلم کوتاه افق در قالب داستانی، مستند، انیمیشن، نماهنگ و 
فیلمنامه نویس��ی به صورت رقابتی در اسفند ماه سال جاری در 
زرین ش��هر برگزار می شود.دبیر جش��نواره فیلم کوتاه افق ادامه 
داد: این جش��نواره در محورهای موضوعی تحقق ش��عار س��ال 
)س��ال اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی(، طالق و پیامدهای 
آن، اعتیاد و پیامدهای آن، مضامین آیینی ، اجتماعی )مبتنی بر 
اصول خانواده و اخالق و سبک زندگی اسالمی(، عفاف و حجاب، 
موضوع آزاد برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ارسال آثار ۲0 بهمن 
ماه 9۳ اعالم شده است و نتایج آثار راه یافته نیز اسفند ماه جاری 

اعالم می شود.
عالقمندان برای ش��رکت در جش��نواره می توانند آثار خود را به 
صورت حضوری به نش��انی زرین ش��هر، اداره فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، دبیرخانه مرکزی جشنواره  فیلم کوتاه افق تحویل نمایند 
و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  0۳۱5۲۲7۱6۱7 

تماس حاصل نمایند.

احداث ايستگاه مترو انقالب اوايل 
اسفندماه آغاز مي شود

     معاون اجرایي سازمان قطارشهري ش��هرداري اصفهان اعالم 
 کرد: عملیات اجرایي ایس��تگاه انق��الب اوایل اس��فند ماه آغاز 

مي شود.
سعید کورنگ بهش��تي با بیان این مطلب گفت: احداث ایستگاه 

انقالب پس از انجام عملیات باستان شناسي انجام مي شود. 
وي افزود: بر اس��اس برنامه قرار اس��ت اوایل اس��فندماه احداث 

ایستگاه انقالب اوایل اسفندماه آغاز شود. 
معاون اجرایي سازمان قطارشهري ش��هرداري اصفهان تصریح 
کرد: با پلیس راهور نیز هماهنگ شده است تا محدودیت ترافیکي 

در محور چهارباغ اعمال شود. 
کورنگ بهش��تي با اش��اره به احداث ایس��تگاه مترو میدان امام 
حس��ین)ع( خاطرنش��ان کرد: در پروژه ایس��تگاه می��دان امام 
حسین)ع( 65 شمع اجرا شده و اکنون ۴ دستگاه حفاز همزمان 

در حال اجراي عملیات مي باشد. 
وي اظهار داش��ت: با توجه به اینکه حجم پ��روژه با پلیس راهور 
هماهنگ ش��ده اس��ت تا محدودیت هاي ترافیکي جدیدي را از 

سمت شمال و در محدوده چهارباغ پایین ایجاد شود. 

  تدوين برنامه جامع
 ۲۰ ساله مبارزه با آلودگی هوا

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
برای س��ال 9۴ به دنبال تدوین برنامه جامع در افق 
۲0 ساله برای آلودگی هوای استان اصفهان هستیم.

حمید ظهرابی در همایش روز هوای پاک اصفهان، با 
اشاره به طرح جامع کاهش آلودگی هوا اظهار داشت: 
برنامه های این طرح در ابت��دا کیفی و کلی بود اما ما 
آن را کمی و قابل سنجش کرده و پس از آن شروع به 

اجرای برنامه کردیم.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی محیط زیست استان 
اصفهان توس��عه نامتوازن و ناپایدار است، ادامه داد: 
کاهش پایدار آلودگی هوا، کاهش روزهای ناس��الم، 
تعیین وظیفه دستگاه ها و نهادهای اثرگذار در بخش 
آلودگی محیط زیست، جلب مش��ارکت همگانی و 
تش��کیل کارگروه پیگیری اجرای برنامه ها از اهداف 
طرح جامع کاهش آلودگی هوای اس��تان بوده که از 
بهار و تابستان امسال اجرای برنامه های این طرح را 

آغاز کردیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان با 
اشاره به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی بیان کرد: 
افزایش ۲00 دستگاه اتوبوس شهری در سال 9۳ در 
اصفهان، افزایش تعداد دوربین های نظارتی و کنترل 
ترافیک، تبدیل ۴00 دستگاه اتوبوس گازوییل سوز 

به گازسوز از جمله این برنامه ها به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن رینگ اول و دوم، 
راه اندازی فاز یک قطار ش��هری در بهمن امس��ال، 
ایجاد ۲۴ واحد جدید دوچرخه و افزایش پارکینگ 
عمومی از جمله اقدامات انجام ش��ده در حوزه حمل 
و نقل و ترافیک شهری برای مقابله با آلودگی هوا به 
ش��مار می رود.ظهرابی پیرامون کیفیت بنزین یورو 
۴ توزیع ش��ده در اصفهان گف��ت: مجموع ترکیبات 
آروماتیک بنزین ی��ورو ۴، ۱۴ درص��د، الفین آن 7 
درصد و میزان بنزن این بنزین ۴ درصد بوده و اکنون 
۴۱ جایگاه در منطقه اصفه��ان بنزین یورو ۴ توزیع 
می کنند. همچنین گازوییل با کیفیت یورو ۴ نیز در 
تعدادی از جایگاه های عرضه سوخت توزیع می شود.

وی با بیان اینکه جایگاه عرضه CNG در محدوده 
و مرکز شهر اصفهان کم است، تصریح کرد: پیش از 
اینکه نیروگاه های مازوت سوز اصفهان پلمپ شوند، 
روزانه 900 تن ترکیبات گوگردی وارد هوا می شد که 
این مس��ئله نیز در آلودگی هوای اصفهان تأثیرگذار 

بوده است.

آوار کمبود  اعتبار بر سر خانه های تاریخی اصفهان 

خانه های سنتی اصفهان، گنجینه ای بی مانند هستند اما با ظهور 
تغییر در جامعه ایران و گرایش به مدرنیته، بسیاری از ساکنان 

این خانه ها را ترک کرده  و بسیاری از آن ها متروک مانده اند.
امروزه براساس برآوردها حدود چند صد خانه تاریخی ارزشمند 
در ش��هر اصفهان موجود بوده که بیش تر آن ها خالی از سکنه 
هستند.اصفهان یکی از شهرهای کهن ایران به شمار می رود، 
خطه ای که آثار تاریخی آن بعد از گذش��ت روزگاران دراز، نیاز 
به مرمت دارد و این موضوع سال هاست که با کمبود اعتبارات 

گره خورده است.
مسئله ای که سبب شده مالکان خانه های تاریخی هم اقدام به 
تغییر کاربری خانه هایشان کنند و به دلیل نبود سرمایه گذاری 
در این عرصه، عطای مرمت را به لقایش ببخشند. بماند که این 
موضوع برای آثار به جا مانده از تاریخ گذشتگان هم که مربوط به 
عموم مردم است هم با وجود خشکسالی ها و آلودگی شدید هوا، 
بعد دیگری به خود گرفته است و این آثار را نیازمند بازسازی و 
بهسازی کرده است.در این میان به گفته بسیاری از مسووالن 
و دوست داران میراث فرهنگی مبلغ ۲00 میلیون تومان برای 
مرمت آثار تاریخی نمی تواند دردی از مرم��ت آثار تاریخی را 

درمان کند.
اعتبارات محدود است

یک کارشناس و پژوهش��گر آثار تاریخی در این باره می گوید: 
سال هاس��ت اعتباراتی که برای مرمت آثار تاریخی گذاش��ته 

می شود، بسیار محدود بوده و به این سبب که اولویت ها گاهی 
مشخص نمی شود، بس��یاری از آثار گران بهایی که در اصفهان 
بوده در آستانه تخریب قرار می گیرد. ش��اهین سپنتا با اعالم 
اینکه ۲00 میلیون تومانی که امس��ال برای اصفهان گذاشته 
شده، مبلغ بس��یار ناچیزی بوده و به همین سبب باید اقدام به 
اولویت بندی آثار تاریخی شود، به این شکل که آثاری که نیاز 

مبرمی به مرمت دارد، در درجه نخست قرار گیرد.
به نظر این کارش��ناس میراث فرهنگی در س��ال های گذشته 
بس��یاری معتقد هس��تند منابعی که به مرمت آث��ار تاریخی 
اختصاص یافته، به جا و درست هزینه نشده و برای روشن شدن 
این موضوع میراث فرهنگی باید درصدد شفاف سازی اطالعات 
مربوط به مرمت آثار تاریخی برآید.سپنتا درباره ارزیابی مرمت 
آثار تاریخی در س��ال های اخیر می گوید: با قاطعیت نمی توان 
گفت که مرمت ها صحیح بوده یا خیر ولی این موضوع را می توان 
در طول زمان شاهد بود، که آیا مرمت ها دقیق صورت گرفته یا 
خیر.این کارشناس میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه ما باید برای 
مرمت آثاری که به نسل های بعدی ما هم تعلق دارند، اعتبارات 
درس��تی قرار دهیم ادامه می دهد: در کنار این موضوع باید به 
تربیت نیروهای کافی بپردازیم، تا در کنار افراد با تجربه و اصولی 
منش��ا خدمات موثری در کشور باش��ند.در این میان بسیاری 
از کارشناس��ان حوزه میراث فرهنگی معتقدند ک��ه با وجود 
درآمدهای باالی ناشی از دیدن آثار تاریخی توسط گردشگران، 

میزان بودجه اختصاص یافته برای مرمت آنها بسیار کم بوده و 
باید تجدید نظری در این باره صورت گیرد.

اجرای طرح حمايت از مالکان خانه های تاريخی
اما آنچه اکنون دیده می ش��ود، این اس��ت که فرهنگ سازی 
مناسبی درباره استفاده صحیح از خانه های تاریخی اصفهان و 
اهمیت حفظ آن ها، آنچنان که باید انجام نشده و مالکان آن ها 

به نوعی در بالتکلیفی به سر می برند.
با این حال مع��اون میراث فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری اس��تان اصفهان، نظر دیگری دارد و می گوید: 
تدوین بسته حمایت از مالکان بناهای خصوصی و اجرای طرح 
حمایت از مالکان این بناها و مشارکت بالعوض در زمینه مرمت 
خانه هایی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند، از اقدامات 
موثری است که برای حفظ و حراست از خانه های تاریخی انجام 
شده است. همچنین اعطای تسهیالت در قالب وام های مرمتی 
و همکاری های گس��ترده با مالکانی که با در نظر گرفتن شان 
و اصالت بنا نسبت به تغییر کاربری آن ها بدون در نظر گرفتن 
هزینه تغییر کاربری به کاربری های درآمدزا اقدام کرده اند، از 

دیگر اقدامات صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم ناصر طاهری ادامه می دهد: براساس قانون، 
وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید برای تامین زمین 
معوض برای مال��کان این خانه ها اقدام کنند. ب��ه این معنا که 
اگر این اراده وجود داشته باشد، کمیس��یون ماده 5 می تواند 
از محل توسعه ش��هرها بخش��ی از اراضی را به عنوان معوض 
آثار تاریخ��ی در نظر بگی��رد. وی تصریح می کن��د: از طرفی 
س��رمایه گذاران می توانند با تملک این خانه ها، آن ها را برای 
سفره خانه های سنتی و مکان گردش��گری و مسافرتی مرمت 
کنند که خوشبختانه اکنون موجی هم درباره آن در اصفهان 
به راه افتاده است و هم اکنون اقداماتی برای تشویق مالکان به 
سرمایه گذاری در زمینه خرید، مرمت و تغییر کاربری خانه های 
تاریخی صورت گرفته ک��ه اعطای تس��هیالت در قالب طرح 
حمایت از مالکان بناهای خصوصی و انجام همکاری های الزم 

در زمینه تغییر کاربری اصولی در این بناها از این جمله است.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
استان اصفهان خاطرنشان می کند: در کنار این، اعتبارات الزم 
برای مرمت خانه های تاریخی بس��ته به متراژ، نوع معماری و 
چگونگی تزیینات موجود در آن متفاوت است اما به طور کلی 
برای مرمت یک خان��ه تاریخی به طور متوس��ط حدود 500 
میلیون تومان اعتبار الزم بوده و باید هر ساله مبالغی نیز برای 

نگهداری این خانه در نظر گرفته شود.
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فرماندار اصفهان گفت: همان طور که در قانون تصریح 
شده است،  س��ازمان آرامستان هاي ش��هرداري باید بر 
همه آرامس��تان هاي س��طح ش��هر، مدیریت و نظارت 

داشته باشد.
فضل اله کفیل در نخستین جلس��ه کارگروه تخصصي 
س��اماندهي آرامس��تان هاي اصفه��ان از ورود جزیره 
گونه دس��تگاه هاي مختلف بر س��اماندهي این اماکن 
انتقاد ک��رد و گفت: ع��دم نظ��ارت و مدیریت صحیح 
در این بخ��ش، معض��الت مختلف��ي را در بخش هاي 
 بهداشتي، اجتماعي و زیست محیطي به دنبال خواهد

 داشت.
وي نظارت جدي و س��اماندهي آرامس��تان هاي محلي 
در مناطق ۱5 گانه ش��هرداري را مورد تاکید قرار داد و 
بیان داشت: الزم اس��ت متولیان و اعضاي هیات امناي 

این اماکن که عمدتا از معتمدین همان محالت هستند 
آموزش هاي الزم را در خصوص مسایل گوناگون توسط 
دستگاه هاي ذیربط همچون، بهداشت محیط، پزشکي 
قانوني،  محیط زیس��ت و سازمان آرامس��تان ها کسب 

نمایند.
فرماندار اصفهان عدم گسترش و توسعه فضاي فیزیکي 
آرامس��تان هاي فعلي س��طح ش��هر را نیز یادآور شد و 
خاطرنش��ان کرد: نظارت ج��دي متولیان بهداش��ت و 
س��المت بر مس��ایل بهداش��تي این اماکن به خصوص 
غسالخانه ها ضروري است و باید به صورت جدي دنبال 

شود.
در ای��ن جلس��ه مع��اون خدمات ش��هري ش��هرداري 
اصفهان نیز از دفن ش��بانه و گاه��ي مخفیانه در برخي 
از اماکن متبرک و آرامس��تان هاي محلي انتقاد کرد و 
گفت: با توجه به فضاي مناس��ب موجود در آرامس��تان 
 ب��اغ رض��وان، بهتر اس��ت ای��ن گون��ه دفن ه��ا انجام 

نشود.
محس��ن رنجبر از نظ��ارت و کنترل جدي ش��هرداري 
اصفه��ان در ای��ن زمین��ه خب��ر داد و اظهار داش��ت: 
متاس��فانه اراضي برخي از این آرامس��تان ها بر خالف 
ش��کل گیري آن ب��وده که الزم اس��ت در ای��ن زمینه 
 کمیسیون ماده 5 اس��تانداري،  تصمیمات الزم را اتخاذ

 نماید.

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان از انهدام ۲ ش��بکه بزرگ 
سرقت خودروهای مدل باال و کش��ف ۴0 دستگاه خودروی 
مسروقه در عملیات ویژه و پیچیده کارآگاهان پلیس آگاهی 

این فرماندهی خبر داد.
س��ردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داش��ت: کارآگاهان پلیس 
آگاه��ی اس��تان در ادامه طرح ه��ای ویژه مبارزه با س��رقت 
به ویژه س��رقت خودرو با اش��رافیت باالی خود توانس��تند 
فعالیت ۲ ش��بکه مخفی س��رقت خودروهای م��دل باال را 
زیر نظر گرفت��ه و در عملیاتی وی��ژه تمامی اعض��ای آنها را 
شناس��ایی و دس��تگیر کنند.وی افزود: اعضای این ۲ شبکه 
۱8 نفر هس��تند که به صورتی کاماًل حرفه ای و ماهرانه اقدام 
به س��رقت خودروهای مد نظر خود کرده و سپس پالک آنها 
 را با پالک و س��ند خودروهای س��رقتی تعویض ک��رده و در

 اس��تان های دیگر به فروش می رس��اندند.فرمانده انتظامی 
اصفهان بیان کرد: عملیات مذکور که بس��یار ویژه و پیچیده 
بود، بیش از یک ماه کار ش��بانه روزی همکاران ما در پلیس 
آگاهی استان را در پی داشت که این عملیات با موفقیت انجام 
شد و اعضای هر ۲ شبکه سرقت دستگیر شدند.وی تصریح 
کرد: متهمان دستگیر شده در این عملیات بین ۲5 تا ۳5 سال 

سن دارند و همگی آنها دارای سوابق کیفری بوده و به نوعی 
از مواد مخدر نیز معتاد هستند.س��ردار آقاخانی خاطرنشان 
کرد: با ت��الش پلیس آگاهی اس��تان تا کنون ۴0 دس��تگاه 
خودروی مسروقه که توسط این ۲ باند به سرقت رفته بودند 
در استان های دیگر کشف و پس از گذراندن مراحل قانونی به 
مالباختگان بازگردانده شدند.وی خودروهای کشف شده را 
مدل باال و از نوع زانتیا، پژو پارس، پژو ۴05، ۲06 و ماکسیما 
عنوان کرد و گف��ت: این افراد تخصص و مه��ارت خاصی در 
بازکردن در خودروها داشته و در برخی از موارد هم اقدام به از 

کار انداختن دزدگیر اتومبیل می کردند.

مس��وول کارگروه حقوقی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: در الیحه بودجه س��ال 9۴ و در بخش احیای تاالب ها، 
بودجه الزم برای احیای 5 تاالب کشور لحاظ شده اما متاسفانه 
این بودجه برای تاالب گاوخونی در نظر گرفته نش��ده است.

اسفندیار امینی با اش��اره به وضعیت احیای تاالب گاوخونی 
و خش��کی این تاالب اظهار داش��ت: بر خالف مسایل مطرح 
شده، آب حتی در ماه اسفند نیز به تاالب گاوخونی نمی رسد 
و این مسئله سبب می شود اکوسیستم این منطقه صدمات 
بسیاری را بیند.وی با انتقاد از بی توجهی به اختصاص بودجه 
مناس��ب برای احیای تاالب گاوخونی بیان ک��رد: در الیحه 
بودجه سال 9۴ و در بخش احیای تاالب ها، بودجه الزم برای 
احیای 5 تاالب کشور لحاظ شده اما متاسفانه این بودجه برای 
تاالب گاوخونی در نظر گرفته نش��ده است.مسوول کارگروه 
حقوقی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکالت 
زیست محیطی ناشی از عدم احیای تاالب گاوخونی تصریح 
کرد: برای رفع این مشکل، محیط زیست استان و مسووالن 
باید پاس��خ دهند اما آنها در این باره اع��الم کرده اند که هنوز 
مطالعات الزم صورت نگرفته است.وی خاطرنشان کرد: طرح 
احیای تاالب ها قانون جدیدی نیس��ت و پیش از انقالب هم 

این قانون مطرح بود اما آن زمان در کنوانسیون رامسر متعهد 
شدیم که تاالب ها خشک نش��ود، همچنین در سال 68 نیز 
مجلس تصویب کرد که محیط زیست حقابه خود را دارد اما 
مشکل این بوده که قانون اجرایی نشده است.امینی با اشاره 
به جریان دوباره آب زاینده رود در اسفند امسال گفت: هنوز 
مشخص نشده که آب زاینده رود  در چه تاریخی دوباره جاری 
شود اما قرار بر این بود که ۴00 میلیون متر مکعب آب برای 
کشت کشاورزان شرق اصفهان اختصاص یابد و مقداری از آن 
در پاییز اختصاص یافت و حدود ۲50 میلیون متر مکعب آن 

نیز برای بهار اختصاص می یابد.

رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به افزایش ۱8 درصدی 
نرخ تورم و افزایش کیفیت هتل ه��ای حج تمتع از کاهش 

5 درصدی قیمت حج 9۴ نسبت به سال گذشته خبر داد.
سعید اوحدی با بیان اینکه قیمت حج مشخص شد اظهار 
داشت: امسال هم مانند سال گذشته دو قسطه هزینه حج 
تمتع را می گیریم که یک قسط آن هفته اول بهمن ماه است 
و قسط دیگر نیمه دوم فروردین است؛ یعنی از جمعه، سوم 
بهمن که ثبت نام شروع می ش��ود زایران یک هفته فرصت 

دارند تا هزینه قسط اول را واریز کنند.
وی با بیان اینکه هزینه قسط اول حج تمتع با سود سپرده  
زایران حدود 55 درصد قیمت کل می شود یعنی با احتساب 
حدود بیش از دو میلیون تومان سود س��پرده،  باید دو نیم 
میلیون تا س��ه میلیون تومان دیگر بپردازن��د تصریح کرد: 
قیمت ها خوشبختانه با تالشی که سازمان حج و زیارت انجام 

داد بسیار مناسب است، به طوری که کیفیت هتل ها امسال 
متفاوت تر شده اس��ت چرا که ۲5 درصد هتل ها را به دلیل 
کیفیت پایین از گردونه فعالیت  خ��ارج کردیم؛ همچنین 
به لطف خدا  امسال کار بزرگی ش��د؛ به طوری که تورم ۱8 
درصد است و توقع طبیعی این است که قیمت ها ۱8 درصد 
افزایش یابد؛ نه تنها افزایش نیافت بلکه 5 درصد هم نسبت 

به سال گذشته کاهش یافت.
اوحدی با بیان اینکه ۱8 درصد باالرفتن تورم و باالرفتن ۲5 
درصدی کیفیت هتل ها با توجه به اینکه 65 درصد قیمت 
حج تمتع را مسکن تعیین می کند یکی از خبرهای بسیار 
خوب برای ما و زایران اس��ت خاطرنشان کرد: سال گذشته 
قیمت ارز ۲ هزار و 660 تومان بود اما امسال در بودجه ۲ هزار 
850 تومان تعیین ش��د ولی به دلیلی کار خوبی که صورت 
گرفت، س��ال گذش��ته با کمک بانک مرکزی ارز حج تمتع 
امسال را خریداری کردیم لذا  امسال به همان قیمت سال 

گذشته ارز را محاسبه کردیم.
رییس س��ازمان حج و زیارت با بیان اینک��ه االن نرخ ارز به 
صورت آزاد بسیار باال رفته است یادآور شد: 5 درصد کاهش 
قیمت به معنای این است که حدود 500 هزار تومان قیمت 
کاهش یافت؛ به عبارت دیگر قیمت سال گذشته حج تمتع از 
7 میلیون و 800 هزار تومان تا ۱0 میلیون و 800 هزار تومان 
بود که امسال بین ۴ تا 5 درصد کاهش می یابد و به 7 میلیون 

و ۲50 هزار تومان تا ۱0 میلیون ۳00 هزار تومان می رسد.

عجیب اما واقعی

دفن شبانه و مخفیانه در اماكن متبرک اصفهان  

فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد:

انهدام ۲ شبکه بزرگ سرقت و كشف ۴۰ خودروی مسروقه  
 بودجه احیای تاالب گاوخونی در اليحه بودجه

 سال ۹۴ لحاظ نشده است

ريیس سازمان حج و زيارت 

قیمت حج تمتع ۹۴ پنج درصد ارزان شد



يادداشت

 پیشنهاد آب وبرق رايگان
 برای خانوارهای کم مصرف

در حالی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از ارایه 
طرح عرضه آب وبرق رایگان به خانوارهای کم مصرف سخن به 
میان آورده اند بخش زیادی از پروژه ها و طرح های آب و برق 
به علت کمبود منابع مالی ناتمام مانده و وزارت نیرو نیز بدهی 

زیادی به پیمانکاران بخش های مختلف دارد.
 حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی از طرحی مبنی بر اینکه در یکی از الحاقیه های الیحه 
دولت برای خانوارهای کم مصرف سیاس��ت ارایه رایگان آب، 

برق و گاز را در دستور کار دارد، سخن به میان آورده است.
این موضوع در حالی طرح ش��ده که بارها از سوی مسووالن 
وزارت نیرو ش��نیده ش��ده این صنعت به دلی��ل پایین بودن 
تعرفه ه��ای آب و برق نتوانس��ته متناس��ب ب��ا برنامه های 
 خود طرح ه��ا و پ��روژه های پی��ش بینی ش��ده را عملیاتی

 نماید.البته فوالدگر عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس 
شورای اسالمی همچنین اظهارداشته که اجرای این سیاست 
تشویقی باعث می شود تا حجم مصرف آب، برق و گاز کاهش 
و س��طح درآمدی دولت هم افزایش یابد.س��خن آخر اینکه 
وضعیت فعلی خشکسالی ها، شرایط بحرانی آبی تابستان سال 
آینده و همه این موضوعات در کنار بدهی های وزارت نیرو و 
طرح هایی که ب��رای کنترل این موضوع برنامه ریزی ش��ده، 
نیاز به اعتب��ار دارد که بخش اعظم آن نی��ز از محل تعرفه ها 
تامین می شود، بنابراین هر گونه قضاوت در این مورد برعهده 

تصمیم گیران است.

 رانندگی يکی از سخت ترين
 مشاغل است 

آیت اهلل سید  یوسف طباطبایی  نژاد در دیدار با فعاالن حمل و 
نقل جاده ای استان با بیان اینکه رانندگان چه در بخش حمل 
بار و چه در بخش حمل مس��افر در جاده ها ، وظیفه سنگینی 
بر عهده دارن��د، اظهار کرد: همه ما قب��ول داریم که رانندگی 
یکی از س��خت ترین مش��اغل بوده و اگر ما س��االنه بیش از 
18 هزار نفر کشته در جاده ها داش��ته ایم، رانندگان در رأس 
 این هرم قرار داشته و بیش��ترین آس��یب را از این تصادفات

 می بینند.
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان افزود: مسووالن حمل 
و نقل اس��تان برای ارتقای س��طح خدم��ات در مجتمع های 
بین راهی و رفاه بیشتر مردم در س��فر ها از حضور بازرسان در 

این مکان ها استفاده کنند.
ام��ام جمعه اصفه��ان اظهار ک��رد: توصیه می کنی��م در این 
مجتمع های بی��ن راهی مکانی ب��رای اس��تراحت رانندگان 
کامی��ون در نظ��ر بگیرن��د ت��ا بتوانن��د ب��ا خیال آس��وده 
اس��تراحت کرده تا از ب��روز تصادفات وهزینه ه��ای جانی و 
 مالی آن ب��ه علت خواب آلودگ��ی این رانن��دگان جلوگیری

 شود.

 سامانه اشتغال برای زنان
 سرپرست خانوار

یک کارشناس امور زنان با بیان اینکه اشتغال و تأمین معاش 
اولین دغدغه زنان سرپرست خانوار است گفت: باید سامانه ای 
برای ساماندهی اشتغال های متناسب با شرایط زنان سرپرست 

خانوار راه اندازی شود.
زهرا پور محمدی با بیان اینکه اشتغال و تأمین معاش اولین 
دغدغه زنان سرپرست خانوار است گفت: نباید مسایل اصلی 
حوزه زنان با تغییر دولت ها فراموش ش��ود و در هر دوره با از 
صفر شروع کردن مراحل یک طرح مطالبات اصلی جامعه زنان 

کشور به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: مس��ایلی مانند زنان سرپرس��ت خانوار تنها با 
طرح و اظهار نظر حل نمی ش��ود و مس��ایلی مانند گسترش 
ش��غل هایی مانن��د دستفروش��ی در متروها ب��ه دلیل عدم 
 رسیدگی مس��ووالن به وضعیت اقتصادی این قشر از جامعه 

است.
این کارش��ناس امور زنان با بیان اینکه ش��غل های متناسب 
با وضعیت زنان سرپرس��ت خانوار راه اندازی ش��ود که تحت 
پوش��ش بیمه ای نیز قرار گیرند ت��ا در زمان پی��ری و از کار 
 افتادگ��ی حداق��ل پش��توانه ای برای ام��رار معاش داش��ته 

باشند.
وی ادامه داد: شناسایی و حمایت از این گروه باید در اولویت 
برنامه های جامعه زنان ق��رار گیرد و تم��ام نهادهای مرتبط 
اعم از دولتی و خصوصی باید در این زمینه وارد عمل ش��وند 
 تا بتوانند گوش��ه ای از مش��کالت زنان سرپرس��ت خانوار را 

حل کنند.

تولید ۲۵درصد مواد پروتئینی 
توسط عشاير

رییس سازمان امور عشایر کش��ور با اعالم جزییات مصوبات 
اخیر ش��ورای عالی عش��ایر، گفت: هم اکنون 25 درصد مواد 

پروتئینی توسط عشایر تولید می شود.
کرمعل��ی قندالی در نشس��ت خبری با بی��ان اینکه جمعیت 
عشایر کشور حدود 1.8 درصد جمعیت کل کشور است، اظهار 
داشت: جامعه عشایری شامل 21۴ هزار خانوار و یک میلیون و 

2۰۰ هزار جمعیت است.
وی با اشاره به اینکه براس��اس آمار و ارقام حدقل 2۴ میلیون 
واحد دامی در کل کش��ور معتلق به جامعه  عش��ایری است، 
افزود: حدود 28 درصد دام های س��بک در اختیار این جامعه 
 اس��ت و 25 درصد مواد پروتئینی کش��ور توس��ط آنها تولید

 می شود، ضمن اینکه از نظر بُ�عد سرزمینی حدود 5۹ درصد 
کل کشور قلمرو عشایر است.

رییس س��ازمان امور عش��ایر کش��ور با اش��اره ب��ه برگزاری 
ش��ورای عالی عش��ایر به ریاس��ت معاون اول رییس جمهور 
و ب��ا حض��ور وزرای مرتبط، چن��د ت��ن از معاون��ان رییس 
جمهور، ادام��ه داد: در طول انقالب برگزاری این جلس��ه در 
چنین س��طحی کمتر اتفاق افتاده بود و ای��ن یک نقطه امید 
 اس��ت برای ما که به ارائ��ه برنامه ه��ا و فعالیت های ضروری

 بپردازیم.

خبر توقف عرضه بنزین ۴۰۰ 
تومان��ی از اول بهمن ماه باعث 
ش��د که ب��ازار س��یاه فروش 
بنزی��ن ۴۰۰ تومان��ی در کنار 
پمپ بنزین ها ش��کل بگیرد. 
ای��ن موض��وع را می ش��ود به 
راحتی در حواشی جایگاه های 
عرضه سوخت مش��اهده کرد 
و اف��رادی که برای پ��ر کردن 
باک بنزی��ن خودرو خ��ود به 
پمپ بنزین ها مراجعه می کنند، 
 با صحنه ه��ای عجیبی مواجه 

می شوند.
در همی��ن رابط��ه یک��ی از 
ش��هروندانی ک��ه در روزهای 
گذش��ته به جایگاه س��وخت 
مراجعه کرده ب��ود، می گفت؛ 
»وقتی که ب��رای بنزین زدن 
به پم��پ بنزین رفت��ه بودم، 
یک نفر م��ن را صدا زد و گفت 
الزم نیس��ت بنزین آزاد بزنی، 
من بنزی��ن ۴۰۰ تومانی به تو 
می فروشم.« شهروند دیگری 
نیز عن��وان می ک��رد؛ »امروز 
یکی از دوستانم در محل کار، 
پیش��نهاد فروش بنزین ۴۰۰ 
تومانی را به من می داد و قیمتی 
که اعالم می کرد، هر لیتر 7۰۰ 

تومان بود.«
ب��ه نظر می رس��د ه��ر چه به 
روزهای پایانی دی ماه نزدیک 
می ش��ویم، بازار فروش بنزین 
۴۰۰ تومان��ی داغ و داغ ت��ر 
می شود؛ تا جایی که بنا به تایید 
بی��ژن حاج محمدرضا، رییس 
انجمن صنفی جای��گاه داران 
سوخت، »عرضه سوخت ۴۰۰ 
تومانی در مقایس��ه ب��ا قبل از 
اع��الم خبر توق��ف عرضه این 
بنزی��ن 15۰ درص��د افزایش 
پیدا کرده است.«رییس  انجمن 
صنفی جایگاه داران س��وخت 

توضیح داد: »به همان میزانی 
که فروش بنزین ۴۰۰ تومانی 
افزایش پیدا ک��رده، به همان 
اندازه عرضه بنزین آزاد کاهش 

پیدا کرده است.«
حاج محمدرض��ا تصریح کرد: 
»در حال حاضر برخی از بنزین 
۴۰۰ تومانی را در میان یکدیگر 
معامله می کنن��د و عده ای نیز 
در خیابان ها به معامله بنزین 
می پردازند، ولی ما در حواشی 
جایگاه ها به ش��دت با مس��اله 

برخورد می کنیم.«
به گفته وی، »ع��ده ای تصور 
می کنند ف��روش بنزین ۴۰۰ 
تومان��ی کار خ��الف جرم��ی 
نیس��ت و رس��ما مراجع��ه 
می کنن��د و می گوین��د م��ا 
x مقدار ذخی��ره بنزین ۴۰۰ 
تومانی داریم، از ما می خرید؟«

صنف��ی  انجم��ن  ریی��س 
جایگاه داران س��وخت تاکید 
ک��رد: »دارن��دگان وس��ایل 
نقلی��ه ب��رای اعم��ال فرآیند 
تبدیل یک لیت��ر بنزین ۴۰۰ 
تومانی به دو لیتر بنزین 7۰۰ 
تومانی در کارت سوخت خود 
ملزم هس��تند تا در بهمن ماه 
امس��ال، یک بار سوخت گیری 
در جایگاه های سوخت داشته 

باشند.«
در حال حاضر آمارهای رسمی 
حاکی از آن اس��ت که حدود 
5۰۰ میلیون لیتر بنزین ۴۰۰ 
تومانی در کارت های سوخت 
دارندگان وسیله نقلیه موتوری 
وجود دارد. بر این اس��اس، با 
توق��ف عرض��ه بنزی��ن ۴۰۰ 
تومانی، دیگر بنزین سه نرخی 
نخواهد بود و ب��ا دو نرخ 7۰۰ 
توم��ان و 1۰۰۰ تومان عرضه 

خواهد شد.

 بازار سیاه فروش بنزين400تومانی 
 داغ شد

اخبار کوتاه 
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اختالف 3برابری عیدی کارگر و کارمند

درحالی طبق ضواب��ط مالی بودجه ۹۴، عیدی کارمندان دولت برای س��ال ۹۳ علی 
الحساب معادل سال قبل یعنی 5۰۳ هزار تومان تعیین شده که عیدی امسال کارگران 
بین 1.2 تا 1.8 میلیون تومان اس��ت و کارمندان منتظر افزایش رقم عیدی امس��ال 

هستند.بنابراین کارگران حداقل دو برابر کارمندان عیدی خواهند گرفت.

کاهش قیمت جهانی نفت به کانال ۴۰ دالری، نگرانی 
زیادی را بابت راهس��ازی و راهداری در س��ال آینده 
به وجود آورده است به طوری که فقط 8 هزار میلیارد 
تومان بابت عملیات راه��داری باید در اختیار وزارت 
راه قرار گیرد.یکی از مهمتری��ن منابع اجرای پروژه 
عمرانی و زیرساختی در کشور، پول حاصل از  فروش 
نفت است به طوری که بسیاری از پروژه های ساخت 
راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها از محل درآمدهای 
نفتی تامین می ش��ود؛ به همین دلیل هرگونه تغییر 

در قیمت نفت بر آینده این پروژه ها تاثیر گذار است.
با کاهش قیمت نفت به کانال ۴۰ دالری، این نگرانی 
در میان س��ازندگان پروژه های عمرانی بوجود آمده 
اس��ت که آینده زیرس��اخت های حم��ل و نقل چه 
وضعیتی پیدا می کند و مطالبات پیمانکاران در سال 

آینده چطور پرداخت می شود.
از آنجایی ک��ه فقط در بخ��ش س��اخت راه، 81۰۰ 
کیلومتر بزرگ��راه و راه اصلی برای س��ال۹۳  در حال 
س��اخت اس��ت که به طور حتم ادامه ساخت بخش 
زیادی از این راه ها به س��ال آینده موکول می ش��ود، 
سرنوشت این پروژه ها و چگونگی پرداخت مطالبات؛ 
اینها موضوعی اس��ت که از زمان کاهش قیمت نفت 

مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر، دولت در بودجه سال ۹۴، سهم وزارت 

راه و شهرسازی و س��ازمان های تابعه را از کل بودجه 
رقم 6۳ ه��زار و 278 میلی��ارد و ۴65 میلیون ریال 
پیشنهاد داده که از این رقم 1۰ هزار و 78۴ میلیارد و 
7۴۴ میلیون ریال برای وزارت راه و شهرسازی است.

این در حالی اس��ت که کاه��ش درآمده��ای نفتی 
در هفته های اخی��ر 11 درص��د از کل حجم بودجه 
کاس��ته اس��ت که همین امر می تواند در سال آینده 
بودجه ش��رکت های دولتی زیرمجموع��ه وزارت راه 
و شهرس��ازی را تحت تاثی��ر قرار ده��د، ضمن آنکه 
مطالب��ات پیمان��کاران ه��م ک��ه از س��ال های قبل 
باقی مانده ب��ود، با چالش مواج��ه کند.البته کاهش 
پروژه های عمرانی در س��ال های اخیر موجب ش��ده 
که مطالبات پیمانکاران افزایش چندبرابری نداشته 
باش��د، ضمن آنکه دولت در چندماهه ابتدای امسال 
بخش زیادی از این مطالبات را پرداخت کرده اس��ت 
اما از آنجایی که پروژه ها متوقف نمی ش��وند همیشه 
دولت به عن��وان یک بده��کار به بخ��ش خصوصی 
باقی می ماند.بنابراین پرداختی ه��ای پروژه ها هم از 
عواملی اس��ت که در س��ال آینده می تواند روند کار 
پیمانکاران را با مش��کل مواجه کند؛ به همین دلیل 
یافتن راهکارهای متفاوت برای تامین بودجه پروژه 
های زیرساختی کشور از ضروریاتی است که در سال 
آینده باید اجرایی شود.همچنین کاهش درآمدهای 

نفتی می تواند عالوه بر س��اخت پروژه ها بر نگهداری 
زیرساخت های کشور هم تاثیر گذار باشد. از آنجایی 
که آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارزش کل راه های 
کش��ور را 2۰۰ هزار میلیارد تومان اعالم کرده است، 
بنابراین نگهداری از این راه ها یکی از ضروریات کشور 
به ش��مار می رود که باید برای حفظ چنین سرمایه 

عظیمی بودجه کافی در نظرگرفته شود.
به گفته آخوندی، ۳۴ هزار کیلومتر راه ش��ریانی در 
کشور وجود دارد که عمد ه عملیات نگهداری در این 
راه ها صورت می گی��رد درحالی که ۴5 هزار کیلومتر 
راه اصلی و 1۰۰ هزار کیلومتر راه روستایی داریم که 

عمال عملیات نگهداری در آنها انجام نمی شود.
اختص�اص بخش�ی از ف�روش بنزي�ن

 به راهسازی
در این رابط��ه عل��ی آزاد دبیر انجمن ش��رکت های 
راهس��ازی با بیان اینکه پروژه های عمرانی متناسب 
با پولی که در کشور موجود است اجرا می شود گفت: 
به طور طبیعی ب��ا کاهش درآمده��ای نفتی، تعداد 
پروژه های عمران��ی هم کاهش پی��دا می کند.وی با 
اش��اره به اینکه وقتی درآمد یک کشور کاسته شود 
برروی تمامی روند آن تاثیر می گذارد، بیان کرد: در 
چنین ش��رایطی باید راهکار دیگری برای حفاظت از 
زیرساخت های توسعه در کشور و احداث پروژه های 
ضروری پیدا ک��رد.آزاد، یک��ی از راهکارهایی که در 
گذش��ته هم به دولت پیشنهاد ش��ده بود را دریافت 
هزینه از اس��تفاده کنندگان از راه ها دانست و افزود: 
همان طور ک��ه هرچه آب و یا برق اس��تفاده ش��ود، 
باید پ��ول آن را بپردازند، برای اس��تفاده از راه ها هم 
باید هزینه پرداخت ش��ود.دبیر انجمن شرکت های 
راهس��ازی افزود: نمی توان برای هر بخ��ش از راه ها 
یک عوارضی تعیین کرد تا از رانن��دگان پول بگیرد، 
بنابرای��ن باید یک درص��دی از قیم��ت بنزین برای 

راهسازی اختصاص داده شود.
وی تصریح ک��رد: به عنوان مثال، اگ��ر قیمت بنزین 
لیت��ر 1۴۰۰ تومان باش��د، می توان��د ۴۰۰ تومان را 
برای راهس��ازی و راهداری اختصاص داد، همچنین 
متناسب با هر باری که در جاده ها توسط کامیون ها و 
تریلی ها حمل می شود می توان سهمی را در بارنامه 
درنظرگرفت.آزاد با اشاره به راهکار دیگر برای تامین 
هزینه های راهس��ازی، گفت: همچنی��ن می توان از 
مسافرانی که از اتوبوس های بین شهری استفاده می 
کنند، عوارض دریافت ش��ود، اگر با این ش��یوه عمل 
ش��ود، جبران درآمدهای نفتی می شود. در غیراین 
صورت، ب��ا مش��کل در پرداخت هزینه پ��روژه های 

عمرانی مواجه می شویم.

3 راهکار جبران کسری بودجه

تاثیر سقوط قیمت نفت بر زیرساخت ها

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1499 سه شنبه 30 دی 1393 | 28 ربیع االول 1436

بازار خودرو در تسخیر 
۲۵ تا ۵0 میلیونی ها!

 سکه يک میلیون
 و ۲۲ هزار تومان شد

براساس جدیدترین ارزیابی ها 58.2 درصد بازار خودروهای سواری ایران در 
اختیار خودروهایی با سطح قیمتی متوسط )25 تا 5۰ میلیون تومان( است.

پس از آن خودروهای با س��طح قیمتی کمتر از 25 میلیون تومان معادل 
۳8.۴ درصد بازار خودروهای س��واری ایران را در اختیار دارند. البته بازار 
این خودروها منحصر به سه مدل خودروی ام وی ام 11۰، تیبا و پراید است.

معادل 2.2 درصد بازار خودروهای سواری نیز در اختیار خودروهای با سطح 
قیمتی بین 5۰ تا 75 میلیون تومان است.

پس از آن خودروهای با سطح قیمتی بیشتر از 125 میلیون تومان معادل 
۰.7 درصد بازار، خودروهای با سطح قیمتی بین 75 تا صد میلیون تومان 
معادل ۰.۳ درصد بازار و خودروهای با سطح قیمتی بین صد تا 125 میلیون 

تومان معادل ۰.2 درصد بازار را در اختیار دارند.

رییس اتحادیه کشوری فروش��ندگان طال و جواهر با اشاره به قیمت 
جهانی هر اونس طال - 1278 دالر گفت : نرخ س��که بهار آزادی طرح 
قدیم و جدید دیروز یک میلیون و 18 هزار تومان و یک میلیون و 22 
هزار تومان است.محمد کش��تی آرای افزود: دیروز هر قطعه نیم سکه 
512هزار تومان ، ربع سکه 27۴ هزار تومان و سکه های یک گرمی هم 

17۳ هزار تومان فروخته می شود.
کشتی آرای گفت : قیمت هر گرم طالی 18عیار نیز بیش از 1۰۳ هزار 
تومان است.پیش از این رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر در تشریح 
دالیل نوس��انات اخیر بازار طال، گفته بود: نوسانات قیمت نفت، اعالم 
تصمیمات بانک مرکزی سوییس و نرخ بیکاری آمریکا و کاهش قیمت 

دالر از مهمترین دالیل جهانی افزایش قیمت طالست.

عضو سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت 
و دوچرخه از خودکفایی بیش از ۹5 درصدی ایران در 
زمینه تولید موتورسیکلت در صورت یافتن یک بازار 

هدف مناسب با تیراژ حداقل پنج میلیون خبر داد.
حبیب اهلل محمودان با بیان این که از لحاظ تکنولوژی 
تولید قطعات موتورس��یکلت در کشور هیچ مشکلی 
نداریم، اظه��ار کرد: با توجه به اینک��ه در امر صادرات 
قطعات موتورسیکلت سیاست گذاری خوبی صورت 

نگرفته این قطعات در کشور تولید نمی شود.
وی ب��ا بیان این ک��ه پیش از ای��ن نیز ق��وای محرکه 
موتورس��یکلت را در کش��ور تولید کرده ای��م، گفت: 
در ح��ال حاضر امکان تولی��د این قطع��ه را داریم اما 
برای مان صرفه اقتصادی ن��دارد و با توجه به اینکه در 
کار صنعتی صرفه اقتصادی و نحوه تجاری سازی جزو 
ملزومات کار اس��ت، نمی توانیم به تولید قوای محرکه 
موتورس��یکلت بپردازیم.به گ��زارش زاینده رود نکته 
قابل توجه برای ما مش��تریان  که معموال برای تولید 
 کنندگان جای توجه ندارد.مصرف باالی س��وخت در

 موتورسیکلت های ساخت وطن و صدای ناهنجار این 
وسایل نقلیه که با خود ارمغان آلودگی هوا.چهار برابر 

خودرو ها را نیز دارند است.

رییس سازمان مدیریت درباره حذف یارانه ثروتمندان 
گفت:رییس جمه��ور اج��ازه ن��داد م��ردم رابه خاطر 
محدودب��ودن اطالعاتمان بیازاری��م، زیرا وقتی کتبی 
می نویس��ند نیازمندیم، چه اصراری وج��ود دارد که 

یارانه شان راقطع کنیم.
محمدباق��ر نوبخت به موض��وع هدفمن��دی یارانه ها 
اش��اره کرد و گفت: براس��اس قانون هدفمندی، قرار 
بود با گران ش��دن حامل های انرژی، نیم��ی از درآمد 
به مردم، ۳۰ درصد صرف بهداش��ت و درمان و تولید 
و 2۰ درصد هم به خود دولت برای طرح های عمرانی 
تعلق بگیرد ولی آنچه ما وارث آن ش��دیم، این بود که 
همه پول ها بین مردم تقسیم می شد و پولی به دولت 
نمی رس��ید بلکه هر س��ال و حتی امس��ال 11 هزار و 
 ۳۰۰ میلی��ارد توم��ان از خزانه به ای��ن کار اختصاص 

یافت. شناسایی 76 میلیون نفر کار آسانی نیست.
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: 
پایگاه اطالعاتی ما کامل نیس��ت و ما به سرعت داریم 
تالش می کنیم که آن را به گون��ه ای تنظیم کنیم که 
همه را بشناس��یم ولی تا آن زمان قط��ع یارانه برخی 
 و باقی مان��دن برخی دیگر موجب احس��اس تبعیض

 می شود.

بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به این پرسش که با توجه 
به کاه��ش قیمت جهانی نف��ت و بنزی��ن، آیا دولت 
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۴ دارد؟ 
گفت: فعال برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین و سایر 

فرآورده های سوختی در سال ۹۴ نداریم.
همزم��ان با س��قوط آزاد قیم��ت نفت خ��ام در بازار 
جهانی قیمت انواع فرآورده های نفتی به ویژه بنزین 
و گازوییل هم در بازار کاهش شدید قیمتی را تجربه 

می کند.
از این رو با س��قوط آزاد قیمت جهانی نفت و بنزین، 
عمال دولت نمی تواند روی افزایش مجدد قیمت این 
فرآورده پرطرفدار نفتی در قالب الیحه بودجه س��ال 
آینده حس��اب باز کند، زیرا در غیر این صورت بهای 
بنزین در بازار خلیج فارس به مراتب ارزان تر از بنزین 

عرضه شده در داخل خواهد شد.
این در حالی است که با کاهش قیمت جهانی نفت و 
فرآورده های نفتی، اکثر کشورهای همسایه همچون 
ترکیه، جمهوری آذربایجان، روس��یه، کش��ورهای 
حاشیه خلیج فارس و کش��ورهای مختلف اروپایی و 
آمریکایی اقدام به کاهش قیمت بنزین عرضه ش��ده 

به مردم کرده اند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اسالمی گفت: موجودی شرکت پدیده کمتر از میزان 
اعالم ش��ده بود و برای همین دادستانی در یک اقدام 

پیشگیرانه دفاتر آنها را تعطیل کرد.
محمدعلی اس��فنانی ، پیرام��ون ماجرای فس��اد در 
مجموعه پدیده شاندیز و عملکرد این مجموعه اظهار 
داشت: براس��اس آنچه که اعالم شده در این مجموعه 
س��هامی فروخته ش��ده که در واقع به میزان س��هام 
فروخته ش��ده، موجودی و س��رمایه در شرکت وجود 
ندارد. در واقع ارزش واقعی سهام آن ها کمتر از ارزش 
اس��می بوده و یا ارزش واقعی س��هام کمتر از میزان 

ادعایی بوده است.
وی در پاس��خ ب��ه اینکه آی��ا کمیس��یون قضایی در 
ای��ن قضیه ورود می کن��د یا خیر، گفت: کمیس��یون 
قضایی در این قضیه ورود پی��دا نمی کند چرا که کار 
این کمیس��یون قانون گذاری بوده و در برخی مواقع 
بحث کار نظارتی در کمیس��یون انجام می ش��ود که 
در این م��ورد تا جایی که م��ن اط��الع دارم، هنوز نه 
پرونده ای تشکیل شده و نه شکایتی اعالم شده و تنها 
 در یک اقدام پیش��گیرانه دادستانی دفاتر آنها را بسته

 است.

یارانه فرآورده نفتی قوای محرکه  سهام 

 خودکفايی مشروط
 در تولید موتورسیکلت!

برنامه ای برای گرانی بنزين 
در سال ۹4 نداريم

 ماجرای فساد 
در مجموعه پديده شانديز 

 شناسایی 76 میلیون نفر 
کار آسانی نیست
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1                          شنبه 13 دی 1393/ 11 ربیع االول 1436/ شماره 583  Sauday 7 August 2011 

  مفاد آرا
 13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  شماره:103/93/2057/58-93/10/4آگهی   10/121
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیأت 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 وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بشماره  حسین  فرزند  بیدگلی  خاموشیان  ماشااله  آقای  هیأت:   7869 شماره  1-رأی 
 2180 پالک  شماره  مترمربع   87/10 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   280 شناسنامه 

فرعی ازپالک 3  اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اسماعیل بشماره  فرزند  بیدگلی  یونسی  آقای محمدرضا  هیأت:  2-رأی شماره 9824 
شناسنامه 9308 و خانم عاطفه علی حاجی آرانی فرزند قاسم شماره شناسنامه 573 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 95/82 مترمربع شماره پالک 2212 فرعی 

ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
3-رأی شماره 9776 هیأت: آقای عباس عاطفی منش فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 
فرعی   2201 شماره  مترمربع   80/85 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   6190014402
ازپالک 1 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  غالمعلی  فرزند  بیدگلی  حکیمیان  مجید  آقای  هیأت:   9826 شماره  4-رأی 
اله شماره شناسنامه 1510  شناسنامه 9344 و خانم معصومه سعیدی فرزند رحمت 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 98/98 مترمربع شماره پالک 2211 فرعی 
ازپالک 98 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  حسین   فرزند  مفرد  صادقی  غالمرضا  آقای  هیأت:   9307 شماره  5-رأی 
شناسنامه 123 و خانم صدیقه مسی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 59 ) المناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 178/95 مترمربع شماره پالک 779 فرعی ازپالک 106 

فرعی از 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
6-رأی شماره 8383 هیأت: آقای سید جواد سیدی تبار فرزند سید قدرت اله بشماره 
شناسنامه 160 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 265 مترمربع شماره پالک 4 فرعی از 

109 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  امراله  فرزند  رحیمی  معصومه  خانم  هیأت:   9322 شماره  7-رأی 
1004 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت134/70 مترمربع شماره پالک 158 فرعی ازپالک 

2 فرعی از 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
8-رأی شماره 9779 هیأت: آقای نوراله عربی بیدگلی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
548  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/43 مترمربع شماره پالک 160 فرعی ازپالک 3 

فرعی از 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
9-رأی شماره 9788 هیأت: آقای علی محمد عباس پور مقدم بیدگلی فرزند نعمت اله  
بشماره شناسنامه 310 ششدانگ  یکباب حصارو طویله به مساحت 131/33 مترمربع 
شماره پالک 161 فرعی ازپالک 3 فرعی از 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
حسن   آقا  فرزند  بیدگلی  لحمی  اله  حجت  سید  آقای   : هیأت   9780 شماره  10-رأی 
بشماره شناسنامه 9198 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 223 مترمربع شماره پالک 

41 فرعی از 12 فرعی از 285 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  فر  محمدی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   9314 شماره  11-رأی 
شناسنامه  شماره  محمدجعفر  فرزند  بیدگلی  مسکینی  فاطمه  خانم  و   313 شناسنامه 
8213 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 110/50 مترمربع شماره پالک 12 
فرعی ازپالک 6 و قسمتی از مشاعات فرعی از 330 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  علی  فرزند  بیدگلی  بابازاده  اکبر  علی  آقای  هیأت:   9300 شماره  12-رأی 
شناسنامه 108 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176  مترمربع شماره پالک 13 فرعی 
ازپالک 5و6وقسمتی از مشاعات فرعی از 579 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از وراث علی بابازاده بیدگلی)مالک رسمی(.
13-رأی شماره 9316 هیأت: خانم بیگم عصیری فرزند اسداله بشماره شناسنامه 81  
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 166 مترمربع شماره پالک 14 فرعی ازپالک 3 و قسمتی 
بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   579 از  فرعی  مشاعات  از 

خریداری عادی از علی اکبر بابازاده)مالک رسمی(.
14-رأی شماره 9781 هیأت: آقای حسین محمدی فر فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 
ششدانگ   )بالمناصفه(،   385 شناسنامه  شماره  تقی  فرزند  احمدی  صاحب  خانم  و   3
یکبابخانه به مساحت 168/70 مترمربع شماره پالک 3 فرعی از 1070 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
15-رأی شماره 6546 هیأت: آقای علیرضا روحانی رصاف فرزند علی اکبر  بشماره 
 359 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  بیدگلی  خدمتی  زهرا  خانم  و   3257 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 58/47 مترمربع شماره پالک 16 فرعی 
ازپالک 11 و قسمتی از مشاعات فرعی از 1331 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
فرزند علی شماره شناسنامه  آرانی  16-رأی شماره 9847 هیأت: خانم آرزو کاظمی 
2328  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 104/10 مترمربع شماره پالک 14 فرعی ازپالک 
5و6و7و13وقسمتی از مشاعات فرعی از 1715 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
17-رأی شماره 8764 هیأت: خانم لیلی خانم حسن زاده اف آرانی فرزند علی بشماره 
 13 پالک  شماره  مترمربع   253/60 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   5733 شناسنامه 
اماکن  در  واقع  اصلی   1785 از  فرعی  مشاعات  از  7و8و9و10وقسمتی  ازپالک  فرعی 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
18-رأی شماره 9789 هیأت: آقای حسن آقا نوحیان بیدگلی فرزند نعمت اله  بشماره 
شناسنامه 355 و آقای محمد نوحیان بیدگلی فرزند حسن آقا شماره شناسنامه 781 
و خانم اکرم رمضانی بیدگلی فرزند قاسم شماره شناسنامه 159 )بالسویه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 272 مترمربع شماره پالک 270 فرعی ازپالک 15 فرعی از 1965 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمدعلی  فرزند  آرانی  کویری  زهرا  خانم   : هیأت   9324 شماره  19-رأی 
شناسنامه 208 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 303 مترمربع شماره پالک یک و قسمتی 

از مشاعات فرعی از 2181 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  اله  ذبیح  فرزند  آرانی  زاده  اله سقا  آقای عزت  هیأت:  20-رأی شماره 9299 
شناسنامه 291 و خانم زهرا سقا زاده آرانی فرزند ذبیح اله شماره شناسنامه 11769 
)به ترتیب نسبت به یک دانگ و سه هفتم دانگ مشاع به استثناء بهای ثمن اعیانی آن و 
چهار دانگ و چهار هفتم دانگ مشاع به انضمام بهای ثمن اعیانی یک دانگ و سه هفتم 
 6 مترمربع شماره پالک  به مساحت 115/30  یکباب ساختمان  دیگر(، ششدانگ  دانگ 
فرعی ازپالک 1و 2و 3و 5 فرعی و 2488 اصلی از 2488 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
21-رأی شماره 7124 هیأت: آقای احمد رعیت مقدم آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  فرزند حبیب شماره شناسنامه 109  آرانی  نوروزی  272 و خانم شهین 
ازپالک  فرعی   7789 پالک  شماره  مترمربع   268/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 

1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
خریداری عادی از ورثه حبیب نوروزی)مالک رسمی(.

بشماره  ابراهیم  فرزند  آرانی  دهقان  اصغر  علی  آقای  هیأت:   7123 شماره  22-رأی 
 7790 پالک  شماره  مترمربع   98 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ     237 شناسنامه 
ثبتی آباد بخش 3 حوزه  از 2637 اصلی واقع در مسعود  ازپالک 1189 فرعی   فرعی 

آران و بیدگل.
بشماره  احمد  فرزند  آرانی  مقدم  رعیت  عباس  آقای  هیأت:   8469 شماره  23-رأی 
شناسنامه 509 و خانم زهرا خوبی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 2452 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 155 مترمربع شماره پالک 7799 فرعی ازپالک 1189 
فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از ورثه حبیب نوروزی)مالک رسمی(.
24-رأی شماره 8481 هیأت: آقای داود رعیت مقدم آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   135 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آرانی  زمینی  نعیمه  خانم  و   11161
ازپالک  فرعی   7800 پالک  شماره  مترمربع   117/85 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 

1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
25-رأی شماره 9798 هیأت: آقای حسن فخر فرزند محمد بشماره شناسنامه 6 و خانم 
الهام خلیفه آرانی فرزند جعفر شماره شناسنامه 648 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه 
از  فرعی  620و624  ازپالک  فرعی   7823 پالک  شماره  مترمربع   175/40 مساحت  به 

2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
26-رأی شماره 9806 هیأت: آقای مهدی فخر فرزند محمد بشماره شناسنامه 332 و 
خانم گلدآفرین غیاث آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 251 )بالمناصفه(، ششدانگ  

620و624  ازپالک  فرعی   7824 پالک  مترمربع شماره   173/35 مساحت  به  یکبابخانه 
فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  رمضانعلی   فرزند  زاده  شبانی  حسین  آقای  هیأت:   1999 شماره  27-رأی 
 175 شناسنامه  شماره  محمدعلی  فرزند  زاده  عرب  فاطمه  خانم  و   137 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90/75 مترمربع شماره پالک 1349 فرعی 
ازپالک 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
28-رأی شماره 5907 هیأت: خانم زهرا کفاشی آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
فرعی   1429 پالک  شماره  مترمربع   189/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ     174
ازپالک 235 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  انیسی  اصغر  علی  آقای  هیأت:   7823 شماره  29-رأی 
 (  559 شناسنامه  شماره  قاسم  فرزند  آرانی  ترکی  فاطمه  خانم  و   501 شناسنامه 
المناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180/44 مترمربع شماره پالک 1462 فرعی 
ازپالک 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از عباس انیسی)مالک رسمی(.
شناسنامه  بشماره  محبعلی  فرزند  باقری  مختار  آقای  هیأت:   9144 شماره  30-رأی 
549 و خانم اشرف بختی آرانی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 8283 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 237/69 مترمربع شماره پالک 1479 فرعی ازپالک 374 

فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اکبر بشماره  فرزند علی  آرانی  نظیمی  آقای علی محمد  هیأت:  31-رأی شماره 7876 
شناسنامه 6861 و خانم کبریا ستم کش آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 207 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 302 مترمربع شماره پالک 1020 فرعی 

ازپالک 340 فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
32-رأی شماره 9783 هیأت: آقای مهدی سهرابی ابوزید آبادی فرزند عباسعلی  بشماره 
)بالمناصفه(،   3 شناسنامه  شماره  مسلم  فرزند  نوری  فاطمه  خانم  و   715 شناسنامه 
ازپالک  فرعی   3783 پالک  شماره  مترمربع   169/45 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
218و3016 فرعی از 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
33-رأی شماره 9814 هیأت: آقای علی نورمحمدپور فرزند حسین بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  فرزند حسن شماره شناسنامه 1250179939  کاشانی  منیر  خانم  و   50
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 183/50 مترمربع شماره پالک 1194 فرعی ازپالک 152 

فرعی از 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  سیدعلی  فرزند  بیدگلی  زهری  امینه  خانم  هیأت:   5960 شماره  رأی   -34
شناسنامه 7617  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102مترمربع شماره پالک 4928 فرعی 
 ازپالک 601 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
بشماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی  حاجیان  مهدی  آقای  هیأت:   9309 شماره  35-رأی 
شناسنامه 519 و خانم فاطمه بخشی کالهی آرانی فرزند دخیل شماره شناسنامه 2388 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136/60 مترمربع شماره پالک 4980 فرعی 
ازپالک 286 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
36-رأی شماره 9822 هیأت: آقای مهدی صانعی بیدگلی فرزند باقر بشماره شناسنامه 
8173 و خانم سمیه نوریان بیدگلی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 489 )به ترتیب 
نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 251/95 مترمربع شماره 
پالک 5000 فرعی ازپالک 267 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
یداله   فرزند  آبادی  نوش  شکرائیان  محمد  علی  آقای  هیأت:   8461 شماره  رأی   -37
شماره  محمد  فرزند  آبادی  نوش  رافعی  فهیمه  خانم  و   4632 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 1250054230 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180/75 مترمربع 
شماره پالک 448 فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از یداله شکرائیان)مالک رسمی(.
38- رأی شماره 8463 هیأت: آقای جهان شکرائیان نوش آبادی فرزند یداله بشماره 
شناسنامه 5214 و خانم مرضیه سلمانیان نوش آبادی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
2604 )به ترتیب نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
170/50 مترمربع شماره پالک 449 فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش 
آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از یداله شکرائیان)مالک رسمی(.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:  93/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/10/30

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

تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   10/516
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
باقر حیدریان چرمهینی   93/09/15 مورخ  رای شماره 139360302015006649   -  1
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1038/16 مترمربع مفروزی از 
پالک 371/5 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد حیدریان چرمهینی.
2 - رای شماره 139360302015006650 مورخ 93/09/15 حجت مومنی قلعه قاسمی 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 46/45 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
3 - رای شماره 139360302015006651 مورخ 93/09/15 محمد سلیمیان ریزی فرزند 
مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192/79 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
 4 - رای شماره 139360302015006652 مورخ 93/09/15 لطفعلی فتاحی صادق آبادی
اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 300/85 مترمربع مفروزی از  فرزند فتح 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  آباد  صادق  روستای  در  واقع  اصلی   -260 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی عزیز فتاحی صادق آبادی.
5 - رای شماره 139360302015006653 مورخ 93/09/15 اسفندیار طاهر زاده ریزی 
فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102/73 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
 6 - رای شماره 139360302015006654 مورخ 93/09/15 رضا اله یاری صادق آبادی

فرزند امیرقلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه و باغ متصله به مساحت 1403/55 مترمربع 
مفروزی از پالک 260- اصلی واقع در صادق آباد بخش 9 ثبت اصفهان که نامبرده 

خود مالک رسمی می باشد.
ایزدی الی بیدی  7 - رای شماره 139360302015006655 مورخ 93/09/15  فرهاد 
از  به مساحت 737/13 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  فرزند مظاهر نسبت به ششدانگ 
پالک 148- اصلی واقع در زیرآب بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی حیاتقلی صفری حاجت آقایی .
8 - رای شماره 139360302015006656 مورخ 93/09/15 ایران اسکندری دورباطی 
فرزند محمد باقر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 359/21 مترمربع مفروزی 
الواسطه  از پالک 321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

خریداری شده از مالک رسمی ناصر اسکندری دورباطی.
9 - رای شماره 139360302015006657 مورخ 93/09/15 اشرف قربانی ریزی فرزند 
امراله نسبت به  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 45/49 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  رضا   93/09/26 مورخ   139360302015006960 شماره  رای   -  10
از  مفروزی  مترمربع   107/75 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  فرزند حسن 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015006962 مورخ 93/09/26 مهدی باقری باباشیخعلی 
 -104/1 پالک  از  مفروزی  مترمربع   95/96 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت 

اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 
رسمی امیرقلی باقری.

12 - رای شماره 139360302015006963 مورخ 93/09/26 احمد رضا امیدی فرزند 
علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 796/67 مترمربع مفروزی از پالک 373- 
الواسطه خریداری شده از مالک  اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

رسمی علی امیدی.
امیری چرمهینی  رای شماره 139360302015006965 مورخ 93/09/26 رجب   -  13
مفروزی  مترمربع   985/23 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  آقا  حاج  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین امینی فر.
14 - رای شماره 139360302015006966 مورخ 93/09/26 بهرام امیری فرزند رجب 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 288/03 مترمربع مفروزی از پالک 379/1- 
اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
15 - رای شماره 139360302015006968 مورخ 93/09/26 اصغر حاجی چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   1016/90 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  ضامن  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی.
16 - رای شماره 139360302015006971 مورخ 93/09/26 مرضیه مرادیان ریزی 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 126/84 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
17 - رای شماره 139360302015006975 مورخ 93/09/26 ایران ایزدی زمان آبادی 
فرزند فضل اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 223/60 مترمربع مفروزی از 
پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حسینعلی کریمی.
18 - رای شماره 139360302015006977 مورخ 93/09/26 دهقان طاهرزاده دورباطی 
فرزند عبدالحسین نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 324/90 
مترمربع مفروزی از پالک 321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عوضعلی اسماعیلی دورباطی.
کله  کرمی  معصومه   93/09/26 مورخ   139360302015006978 شماره  رای   -  19
مترمربع   116/39 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  اله  حبیب  فرزند  مسیحی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
20 - رای شماره 139360302015006979 مورخ 93/09/26 حسنعلی طغیانی ریزی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 349/13 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
غفاریان ریزی  نجفقلی  21 - رای شماره 139360302015006984 مورخ 93/09/26 
 176/81 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2/5 به  نسبت  رضا  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
22 - رای شماره 139360302015006985 مورخ 93/09/26  زهرا کریمی ریزی فرزند 
مترمربع  به مساحت 176/81  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع   3/5 به  نسبت  رضا 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
ریزی  سعیدی  جواهر   93/09/28 مورخ   139360302015006989 شماره  رای   -  23
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112/34 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
24 - رای شماره 139360302015006990 مورخ 93/09/28 محمد قاسمی قلعه قاسمی 
از  یکبابخانه به مساحت 377/89 مترمربع مفروزی  فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  قلعه قاسم بخش 9  آباد  پالک 111- اصلی واقع در حاجی 

خریداری شده از مالک رسمی یداله عباسی قلعه قاسمی.
25 - رای شماره 139360302015006994 مورخ 93/09/29 محمد علی ذبیحی فرزند 
حبیب اله نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/17 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ذبیحی  صغری  فاطمه   93/09/29 مورخ   139360302015006995 شماره  رای   -  26
ریزی فرزند فتح اله نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/17 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  غالمزاده  امراله   93/09/29 مورخ   139360302015006996 رای شماره   -  27
فرزند علی جان نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
28 - رای شماره 139360302015006997 مورخ 93/09/29 عذرا بیگی ریزی فرزند 
حسن نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
قدیمی  مهرنوش    93/09/29 مورخ   139360302015007000 شماره  رای   -  29
مترمربع   254/64 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  مهدی  فرزند  چرمهینی 
مفروزی از پالک 370/2 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی امینی چرمهینی.
دمآبی  علیزاده  کمال   93/09/29 مورخ   139360302015007002 شماره  رای   -  30
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154/30 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
31 - رای شماره 139360302015007005 مورخ 93/09/29  اسماعیل طوقانی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   91/85 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمود  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
32 - رای شماره 139360302015007006 مورخ 93/09/29 قربانعلی طغیانی ریزی 
فرزند فرج اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/92 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
33 - رای شماره 139360302015007008 مورخ 93/09/29 علیرضا بیات ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   164/35 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  نجات 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
34 - رای شماره 139360302015007011 مورخ 93/09/29 علی اکبر صادقی چرمیهنی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 674/14 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
فرزند  فر  نمازی  مریم   93/09/29 مورخ  رای شماره 139360302015007034   -  35
حسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/97 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
36 - رای شماره 139360302015007035 مورخ 93/09/29 محمد بیگی ریزی فرزند 
مترمربع   164/97 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  پنج  به  نسبت  رضا 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015007037 مورخ 93/09/29  آرش جوادی چرمهینی 
فرزند فتح علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/58 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 زرین شهر بخش  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
کله  شهریاری  محمود   93/09/29 مورخ   139360302015007038 شماره  رای   -  38
مترمربع   1721/44 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  احمد  فرزند  مسیحی 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  از پالک 351- اصلی واقع در کله مسیح بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی احمد شهریاری کله مسیحی.
عیسی  بهرامی  جمال   93/09/29 مورخ   139360302015007041 شماره  رای   -  39
مترمربع   120/86 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علی  مراد  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

ریزی  پروین سلیمیان   93/09/29 مورخ  رای شماره 139360302015007043   -  40
از  مفروزی  مترمربع   266/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  صفر  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  عباسی  ابراهیم   93/09/30 مورخ   139360302015007045 شماره  رای   -  41
فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 210/90 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015007047 مورخ 93/09/30 اکبر سلیمیان ریزی فرزند 
محمد کاظم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/43 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
مهدی مصطفوی  سید   93/09/30 مورخ   139360302015007048 رای شماره   -  43
فرزند سید محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   109/66

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015007049 مورخ 93/09/30 سید اسماعیل مصطفوی 
فرزند سید محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   109/66

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
شهریاری  اله  حبیب   93/10/03 مورخ   139360302015007093 شماره  رای   -  45
کله مسیحی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب دامداری به مساحت 393/12 
از پالک 351- اصلی واقع در کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع  مترمربع مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا شهریاری کله مسیحی.
46 - رای شماره 139360302015007094 مورخ 93/10/03  فریدون کریمی بهجت 
آبادی فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 719/54 مترمربع مفروزی 
از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان که نامبرده خود مالک 

رسمی می باشد.
ملک  آقائی  93/10/03  حسینعلی  مورخ   139360302015007095 رای شماره   -  47
آبادی فرزند آقاعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 126/96 مترمربع مفروزی 
الواسطه  باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع  از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد 

خریداری شده از مالک رسمی عباسعلی مختاری ملک آبادی.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز سه شنبه مـورخ 93/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ 93/11/15

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
مزایده 

با  ای  مزایده  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   5 شعبه  احکام  اجرای   10/231
با  بنشاخته  افسر  پرونده کالسه:920374-ج5 خواهان:  نماید:  برگزار  زیر  مشخصات 
 – اصفهان  آدرس:  به  دورکی  طاهری  طاهر  خواندگان: سید  زارع  زاده  فاطمه  وکالت 
به  دورکی  طاهری  پالک5، سید جعفر   – کوچک  میدان  کوچه   – نظامی  خیابان حکیم 
آدرس: اهواز – بلوار انقالب – )کمپلو( خیابان قانون – اداره پزشکی قانونی اهواز مورد 
ثبتی  پالک  تحت  کلنگی  قدیمی ساز  منزل مسکونی  باب  یک  فروش ششدانگ  مزایده: 
1333 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 261/89 مترمربع دارای ساختمان در 
سمت شمال که در آن سکونت دارند با سقف تیرآهن و سطح داخلی دیوارها با سقف 
گچ و نقاشی شده دارای درب خارجی و داخلی چوبی و کف حیاط موزاییک و بدون 
نماسازی و سمت جنوب پالک دارای ساختمان یک طبقه با سقف تیرچوبی که قسمتی 
از سقف آن فرو ریخته با زیربنای حدود 165 مترمربع و دارای اشتراکات آب و برق و 
گاز می باشد ساختمان از سمت جنوب دارای عقب نشینی است که مساحت آن با عقب 
نشینی طبق نقشه هوایی 219/4 مترمربع می باشد و اعیانی آن فاقد ارزش است. محل 
خاقانی  خیابان  و  نظامی  حکیم  چهارراه  مابین   – نظامی  حکیم  خیابان  در  واقع  ملک: 
.81757-97611 کدپستی  و  پ5  پزشکی  دندان  مطب  جنب   – کوچک  میدان  کوچه   –"

سازی  حیاط  و  اشتراکات  لحاظ  با  موصوف  منزل  دانگ  شش  ارزش  ملک:  قیمت 
10/970/000/000 ریال می باشد. زمان: چهارشنبه 1393/11/15 ساعت 10 صبح. مکان 
مزایده: اصفهان – خ نیکبخت – دادگستری کل اصفهان – طبقه اول – اتاق103- اجرای 
احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن 
هماهنگی با این اجرا از ملک به نشانی یاد شده دیدن کرده و با سپردن 10% ارزش آن 
به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این 
اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع می شود پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:27603 مدیر اجرای احکام شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده 

10/477 شماره مزایده: 139304302132000010 به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق 
یک دانگ مشاع از ششدانگ زمین پالک یک فرعی از یک اصلی اردستان بخش 17 ثبت 
برزاوند  اصلی   297 پالک  پایین  شه  مزرعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  و  اصفهان 
اردستان بخش 17 ثبت اصفهان مع الواسطه به آقای حمیدرضا میرزاجانی منتقل شده 
در  اردستان  ثبت  اجرای   93/4/9-139304902132000069 شماره  نامه  طبق  است 
سپه  بانک  عهده   900053 شماره  چک  بابت  میرزاجانی  زهرا  سیده  خانم  طلب  قبال 
و  ریال   5/000/000/000 مبالغ  قبال  در   4/1848 کالسه  اجرایی  پرونده  و  اردستان 
3/332/500/000 ریال در بازداشت قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی یک دانگ 
مشاع از پالک 1 فرعی مذکور به مبالغ 3/850/760/000 ریال و یک دانگ مشاع از پالک 
297 مذکور به مبلغ به انضمام قدرالسهم آب رشته قنات متعلقه برابر 720/000/000 
ریال ارزیابی شده که پالکهای فوق دارای مشخصات به شرح ذیل می باشد: 1- پالک 
با نقشه تهیه شده  از یک اصلی اردستان: عرصه ملک مورد ارزیابی مطابق  1 فرعی 
توسط هیئت کارشناسی دارای مساحت 4259/70 مترمربع می باشد و در حال حاضر 
پالک  اردستان  استعالم شهرداری  طبق  که  می باشد  مسکونی  تجاری  موقعیت  دارای 
مذکور در طرح هادی به صورت تجاری مسکونی طراحی شده است ولی در طرح جامع 
اعیان: ملک مذکور در ضلع شرقی و  شهر به صورت فرهنگی پیش بینی شده است. 
قسمتی از ضلع جنوبی دارای دیوار آجری به ارتفاع حدود 2:20 متر و در ضلع غربی 
و قسمتی از جنوب غربی دارای دیوار گلی قدیمی به ارتفاع حدود دو متر می باشد و 
فاقد هرگونه ساخت و ساز دیگری می باشد. 2- پالک 297 اصلی برزاوند: با توجه 
به نامه اداره منابع طبیعی اردستان و نقشه ارسالی دارای مساحت عرصه 16 هکتار 
و 7331 مترمربع مستثنیات می باشد و مزرعه در جنوب غرب نیسیان واقع می باشد 
تمامیت پالک فوق دارای یک رشته قنات اختصاصی در فاصله حدود 300 متری از پالک 
297 اصلی می باشد. دبی آب این رشته قنات در زمان بازدید حدود یک لیتر در ثانیه با 
استخر ذخیره به ابعاد 5/17×12 متر و عمق شصت سانتی متر با حجم 126 مترمکعب 
مالکین می باشد و  اختیار  به صورت مشاعی در  باغی  می باشد. زمین های زراعی و 
قرار  بادام 40-50 ساله و 10-15 ساله  و  مثمر گردو  زمینهای تحت کاشت درختان 
داشت و فاقد کاشت محصوالت زراعی می باشد رشته قنات در امتداد رودخانه واقع 
گرفته  قرار  ها  تپه  و حاشیه  رودخانه  امتداد  در  نیز  باغی  و  زراعی  زمینهای  و  شده 
است و مورد مزایده جزء اراضی ملی نبوده که با توجه به دبی آب بافت و ساختمان 
و خاک و موقعیت محل و کاربری کشاورزی و مشاعی بودن راه عبور و دسترسی 
و امکانات و مساحت عرصه و اعیان مورد ارزیابی قرار گرفته است پالکهای فوق از 
ساعت 9 الی 12 روز پنج شنبه مورخ 1393/11/16 در اداره ثبت اسناد و امالک واقع در 
اردستان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبالغ ارزیابی ذکر شده در باال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
عوارض  و  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده  مورد  که  صورتی  در 
نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 
 بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.تاریخ انتشار:93/10/30 

م الف:456 ثبت اسناد و امالک اردستان 
احضار

اتهام  به  921167ب14  پرونده  در  عبدا...  فرزند  عابدی  عباس  اینکه  به  نظر   10/623
به  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  بازپرسی  این  طرف  از  موتورسیکلت  سرقت 
ماده  اجرای  در  بدینوسیله  است  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه 
115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و 
ساختمان شماره2 دادگستری  انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خ شریعتی – 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد در ضمن هزینه نشر آگهی از 
طرف دادگستری پرداخت می گردد.م الف:28843 شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
شیخ سلمان مشکل » یوز ایرانی« را حل کرد

با دستور شیخ سلمان مشکل لباس تیم ملی فوتبال ایران حل شد و تیم ملی تا 
پایان جام ملت ها با پیراهن سفید کنونی اش بازی می کند.رییس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا دستور داد تا ایران دیگر هیچ مشکلی برای پوشیدن پیراهن سفید 

با نقش پررنگ یوزپلنگ در جام ملت های آسیا نداشته باشد.
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 تقویت  عضله
 با فکر خوب!

 ملی پوش قایقرانی:
 شرایط ما خوب است

تحقیقات جدید نشان داده است که حتی فکر کردن درباره ورزش نیز می تواند 
باعث رشد بافت های عضالنی می شود.

محققان دانشگاه اوهایو برای رسیدن به این نتیجه دو گروه را مورد بررسی 
قرار دادند. به افراد ییک از این گروه ها گفته شد که تا روزی 11 دقیقه، 5 روز 
در هفته به ورزش فکر کنند. از آن ها خواسته شد که کامال تصور کنند که در 
حال ورزش هستند و حرکات کششی بر روی جاروها انجام می دهند. بعد 
از 4 هفته میزان رشد عضالت همه افراد در دو گروه اندازه گیری شد. نتیجه 
بررسی ها نشان داد که 4 هفته فکر کردن درباره ورزش باعث شده است که 
قدرت عضالنی این افراد دو برابر افرادی شود که درباره ورزش فکر نکرده اند.

مدیر ای��ن تحققی��ات می گوید: آنچ��ه مطالعات م��ا نش��ان می دهد این 
 اس��ت که ورزش ذهنی روش��ی مناس��ب برای جلوگیری از ضعیف شدن 

عضالت است.

سعید فضل اولی  ملی پوش قایقرانی ایران ، درباره اردوی پرتغال اظهار کرد: 
شرایط بسیار خوبی در اردوی اروپایی داریم و با بهترین امکانات تمرین هایمان 
را ادام��ه می دهیم. اینجا همه چیز خوب اس��ت و زیر نظر س��رمربی تیم و با 
برنامه های خوب تمرین می کنیم. جا دارد از فدراسیون تشکر کنیم که برای 
برپایی این اردو خیلی زحمت کشید و مطمئنا نتیجه آن در آینده دیده خواهد 
شد. همه بچه ها با بهترین شرایط تمرین می کنند تا به امید خدا در رقابت های 
سال آینده موفق شویم.فضل اولی با اش��اره به قدرت قایقرانی ایران در آسیا 
گفت: قایقرانی ایران سطح خوبی دارد و جزو قدرت های اول آسیا محسوب 
می شود اما اگر حمایت ها  ادامه دار و بهتر باشد مطمئنا رشد بیشتری خواهیم 
داشت. باید خودمان را با کشورهای اروپایی بسنجیم چرا که بسیار قدرتمند 

هستند و می توانند کمک بسیار خوبی برای ما باشند.

جوانان بی ادع��ای والیب��ال ذوب آهن 
با پی��روزی های مقتدرانه خ��ود تاپایان 
هفته یازدهم دور برگشت مسابقات لیگ 
دسته یک کشور، باردیگر شیپوربیدارباش را برای مسووالنی 
که چشمانشان را به روی جوانان مس��تعد وپرتعصب والیبال 

دیارزاینده رود بسته اند!به صدا درآوردند!
قص��د تکرارگوئی وت��ازه ک��ردن زخم ه��ای کهن��ه ای که 
چند س��الی اس��ت پیکرمجروح ومظل��وم والیب��ال اصفهان 
را آزارمی ده��د نداریم،ام��ا اینک که به همت باش��گاه ذوب 
آهن به ویژه بذل توجه س��عید آذری والیب��ال این دیارکهن 
دوباره جان گرفت��ه وروح ت��ازه ای به کالبد مج��روح وزخم 
خورده والیبال اصفهان دمیده ش��ده که قدمت پنجاه س��اله 
دروالیب��ال کش��ور را دارد ودر رده ه��ای مختل��ف س��نی از 
 جایگاه خوبی برخورداربوده اس��ت، الزم دانستیم با یادآوری 
بی مهری هایی که درطول بیش ازش��ش س��ال به این رشته 
ورزشی پرطرفدارش��ده،خاطر نش��ان کنیم در شرایطی که 
تیم والیبال ذوب آهن مقتدرانه وب��دون باخت تا پایان هفته 
یازدهم دور برگش��ت حریفان خ��ود رایکی پ��س از دیگری 
از پی��ش رو برداش��ته وب��ا 28 امتی��از در صدر ج��دول قرار 
دارد،نیازمند  حمایت یکپارچه هواداران ودوستداران والیبال 
اصفهان اس��ت، به ویژه در دو دیداری که با تیم های مناطق 
نف��ت خی��ز وش��فق اردکان دارد، خصوصا در بازی با ش��فق 
 اردکان دراردکان ک��ه فاصل��ه چندان��ی با اصفه��ان ندارد ، 
عالقه مندان به ذوب آهن می توانند با برخورداری از امکاناتی 
که ش��اید باش��گاه دراختیارش��ان قرارخواهد داد خ��ود رابه 
س��الن محل برگزاری این بازی که در روزیکش��نبه 12بهمن 
م��اه دراردکان برگزار می ش��ود برس��انند وتیم محبوبش��ان 
 را از نزدی��ک م��ورد حمای��ت قراردهن��د وبا تش��ویق های

 دلگرم کننده خود زمینه بهت��ری را برای پیروزی مجدد تیم 
ذوب برابرتیم شفق اردکان فراهم سازند.

قابل ذکر اس��ت که دربازی رفت که درس��الن مرحوم حسن 

رهنمای مجموعه ورزش��ی ملت اصفهان برگزار شد تیم ذوب 
آهن دری��ک بازی مارات��ن گونه ای ک��ه 150 دقیقه به طول 
انجامید موفق شد بانتیجه سه بر دو این حریف سختکوش را 

از پیش رو بردارد.
تیم ذوب آهن در بازی با تیم پتروشیمی مارون به یک پیروزی 
شیرین سه امتیازی دس��ت پیداکرد که توسط محمد صادق 
پش��نگ مربی خوب بین المللی والیبال کش��ورمان هدایت 
می ش��د که عالوه برس��وابق مربیگ��ری درتیم مل��ی و ذوب 
آهن اصفهان درس��ال گذش��ته ، مربی تیم جوان��ان اصفهان 
درمس��ابقات قهرمانی کشورس��ال 76بودکه پس از گذشت 
 قریب به 20سال و برای اولین بار با بازیکنان جوانی که بعدا به 
 تی��م ه��ای مل��ی راه پیداکردن��د و درتی��م بزرگس��االن

 ذوب آهن درلیگ برترهم به بازی پرداختند، به مقام ارزشمند 
قهرمانی دست پیداکرد، بازیکنانی مثل فرهادکاوه آهنگران ، 
مهردادسلطانی وداریوش ش��یبانی که درکسب این قهرمانی 

نقش وسهم بسزایی داشتند!
 ذوب آه��ن در ب��ازی با تی��م پتروش��یمی ب��ا تاکتیک های 

متفاوت عباس ش��فیعی س��رمربی جوان  وآتیه دارخود که با 
همکاری مربیان جوان وبادانش��ی همچون منصورنادراصلی 
ومهردادسلطانی، رهبری این تیم رابرعهده دارد، وبا درخشش 
بازیکنانی که اینک پخته شده وبدون هراس در اسپک ودفاع 
برابر تیم های نامدارکاری می کنند کارس��تان که با استفاده 
از پاس های ساخته وپرداخته ش��ده فرزاد مالبهرامی پاسور 
خوش فکرخود به راحتی در سه ست متوالی وبا نتایج مشابه 
21/25برتری خودر اب��ه حریف خوزس��تانی تحمیل کردند 
تا همچنان روی ن��وار پیروزی، فقط به کس��ب پیروزی برای 
دستیابی به مقام قهرمانی این دوره مسابقات وراهیابی به لیگ 

برتر بیاندیشند.
واما تیم پتروش��یمی درغیاب دوبازیکن کلی��دی ومثمر ثمر 
خود)مهدی قجری وس��ید محم��د فاضلی( هرچ��ه درتوان 
داش��ت روکرد ام��ا زورش ب��ه  ذوبی ه��ا نچربی��د وهمانند 
بازی رفت س��ه بر صفر ب��ازی را واگذارکرد! ضم��ن اینکه از 
مارسیلیوبراگا داسیلوای برزیلی این تیم که ازقدوقامت بلندی 
هم برخورداربود کاری اساسی درحد و اندازه نام  پرآوازه اش 
ساخته نشد،امابا چند اسپک جانانه ای که درطول سه ست به 
نمایش گذاشت نش��ان داد که اگربا تمرینات بیشتربا تیم به 
ویژه باپاس��ورهای تیم)مچ( یا به قول قدیمی های خودمان) 
 اخت( بشه در آینده نزدیکی خیلی حرف ها برای گفتن خواهد

 داشت.
از نکات قابل ذک��ر اینکه از چند روز پیش ک��ه جامعه ورزش 
اصفهان هم دوش با س��ایر ورزش��یان ایران، هتک  حرمت به 
س��احت مقدس پیامبر عطوف��ت ومهربانی حض��رت محمد 
مصطف��ی)ص( را محکوم ک��رده اند، اعضای تی��م ذوب آهن 
نیز با دردس��ت داش��تن پالکارد های مزین به ن��ام  حضرت 
محمدپیامبر اکرم اس��الم )ص( دراین آیی��ن دینی مذهبی 
که به یقین وظیفه هر مسلمانی اس��ت پا به میدان گذاشتند 
 تا به شدت توهین به مقدس��ات به ویژه رسول خدارا محکوم

 کنند .

س��رمربی آبی- اناری ها از پی��روزی تیم��ش در دیدار 
برابر الکرونی��ا راضی و ش��ادمان اس��ت. او م��ی گوید 
 مسی دچار نوس��ان نشده اس��ت و هنوز بهترین بازیکن 

جهان است.
بارس��لونا در هفته نوزدهم رقابت های اللی��گا در خانه 
دیپورتیو الکرونیا به میدان رفت که این دیدار در نهایت 
با پیروزی چهار برصفر آبی-اناری ها به پایان رس��ید، تا 
اختالف یک امتیازی این تیم با رئال مادرید صدرنشین 
حفظ شود البته بارسلونا یک بازی بیشتر نسبت به رئال 
مادرید دارد که در صورت پیروزی کهکش��انی ها در این 

بازی اختالف به چهار امتیاز افزایش خواهد یافت.
س��تاره آبی - اناری ها دراین دیدار لیونل مس��ی بود که 
سه گل به ثمر رساند تا تعداد هت تریک هایش در اللیگا 
 را به 22 رس��اند ک��ه در نوع خود یک رکورد محس��وب

 می ش��ود. لوئیس انریکه، س��رمربی بارس��لونا در پایان 
ب��ازی به س��تایش از این مهاج��م آرژانتین��ی پرداخت 
و گفت: لیونل مس��ی در فص��ل جاری بازیهای بس��یار 

خوب��ی را برای بارس��لونا به نمایش گذاش��ته اس��ت. او 
دچار نوسان نشده اس��ت و براین باورم که هنوز بهترین 
 بازیک��ن جهان اس��ت. امی��دوارم ک��ه او هم��واره با ما 

باشد.
س��رمربی آبی-اناری ها درباره نمایش تیمش در دیدار 
برابر الکرونیا،گفت: ب��ازی دفاعی خوب��ی را به نمایش 
گذاش��تیم و اجازه ندادیم که حری��ف صاحب موقعیت 
شود. ما نه تنها در این دیدار بلکه در دیدارهای قبلی هم 
از نظر دفاعی خوب ظاهر شدیم و بازی های بی نقصی را 
به نمایش گذاش��ته ایم. در این دیدار فضاهای کوچکی 
 وجود داش��ت که مدافعان با تجریه باالی خود آنها را پر

 کردند.
انریکه درب��اره ترکیبی که به میدان فرس��تاد گفت: من 
برای هر بازی ترکیب خاصی را انتخاب می کنم. ترکیب 
دیدار امش��ب هم احس��اس کردم که بهترین اس��ت و 
به همین خاط��ر این بازیکن��ان را به میدان فرس��تادم. 
بارس��لونا با هر ترکیبی قوی اس��ت. ه��ر بازیکنی که به 
تیم اضافه می ش��ود خیلی س��ریع توانایی ه��ا خود را 
 ثابت می کند و این نش��ان می دهد که م��ا تیم بزرگی 

هستیم.
سرمربی آبی- اناری ها در پایان سخنان خود گفت: برای 
این که بتوانیم در تمام جام ها رقابت کنیم باید همه در 
حمله و هم در کارهای دفاعی بسیار فعال باشیم. هنوز در 
خط حمله ودفاعی به پیش��رفت و بهتر شدن نیاز داریم. 
پیروزی ارزشمندی را به دس��ت آوردیم با این حال باید 

بگویم که هنوز نقاط ضعفی داریم که باید برطرف شود.
 بارس��لونا فلس��فه خاص خود را دارد. ما هم��واره برای 
پی��روزی به می��دان م��ی رویم. این فلس��فه بارس��لونا 
و ب��رای همیش��ه ه��م ادام��ه خواه��د یاف��ت. ب��رای 
 همین اس��ت که متوقف کردن تیم ما بس��یار س��خت

 است.

والیبال ذوب آهن در ادامه سیرصعودی !

           ذوب آهن روی نوار پیروزی پتروشیمی راشکست داد!
انریکه: 

مسی هنوز هم بهترین است

 

ملی پوشان ایران موفق شدند با نتیجه یک بر 
صفر امارات را شکست دهند تا با 9 امتیاز و به 

عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله بعد شوند.
ایران مقابل امارات با ترکیبی متفاوت.کارلوس 
کی روش کام��ال غیر قابل پیش بینی اس��ت 
و باید گفت که خیلی س��خت است مربی ای 
بتواند دستش را بخواند.او ترکیبی کامال جوان 
را راهی می��دان کرده بود تا بتوان��د با انگیزه و 
نیروی جوانی امارات را شکس��ت دهد و ایران 
 را به عنوان تیم صدرنش��ین راهی مرحله بعد

 کند.
صدرنش��ینی از آن جهت برای دو تیم اهمیت 
دارد که تیم صدرنش��ین گروه ب��ه مصاف تیم 
قدرتمن��د ژاپن نم��ی رود.ب��ازی را بازیکنان 
ایران ش��روع کردند.اماراتی ها ک��ه تا به حال 
در تورنمنت رس��می موفق به شکست دادن 
 ایران نش��ده ان��د با آرام��ش بیش��تری بازی

 م��ی کردند.امارات��ی ه��ا برای صدرنش��ینی 
نی��از ب��ه گل نداش��تند و تس��اوی ب��ا ه��ر 
نتیج��ه ای م��ی توانس��ت آنه��ا را ب��ه 
 عن��وان تی��م اول راه��ی مرحل��ه بع��د

 کند.
نکت��ه ای ک��ه درب��اره تی��م ام��ارات وجود 
دارد این اس��ت که بس��یاری از کارشناس��ان 
عبدالرحمان،بازیکن این تیم را بهترین بازیکن 
جام تا این مرحله می دانند.این بازیکن آنقدر 
عملکرد خوبی داش��ته که عادل فردوسی پور 
ه��م از او به عن��وان بهترین بازیک��ن جام یاد 
کرده است.حتی پیمان یوسفی هم در خالل 
 گزارش��ش به این نکته اش��اره کرد و گفت که 
بچه ه��ای تیم مل��ی و به خصوص س��روش 
 رفیع��ی بای��د حواسش��ان ب��ه ای��ن بازیکن

 باشد.
یک بازی کامال متعادل.البته شاگردان کروش 
با انگیزه تر بودند و تمام تالشش��ان این بود تا 
در کنار گل نخوردن بتوانند دروازه شاگردان 
مهدی علی را ب��از کنند.مربی ای ک��ه اصالتا 
ایرانی است و اهل شهرستان الر.اما حاال عنوان 
چهارمین مربی بومی تاریخ فوتبال امارات را با 

خودش یدک می کشد!

بچه های ایران نیاز به گل داش��تند.هر چه از 
دقایق بازی می گذشت حلقه محاصره تنگ تر 
و تنگ تر می شد اما شاگردان کروش بی گدار 

به آب نمی زدند.
در دقیقه 14 س��ردار آزمون که مهاجم نوک 
ایران اس��ت یک گام کم آورد و پس از برخورد 
با دروازه بان امارات در محوطه 18 قدم نقش 
بر زمین شد.اما حرکت او خطایی نبود که داور 
به خاطر آن اعالم ضربه پنالتی کند.یک دقیقه 
بعد حرکت زیبای پوالدی و امیری از س��مت 
چپ زمین ای��ران را در موقعی��ت خوبی قرار 
دارد که این ضربه را هم سردار آزمون از دست 
 داد.اماراتی ها عصبی ش��ده بودند.این همان 
 برنامه ای ب��ود ک��ه ک��ی روش در کنفرانس 
 خبری اش به آن اش��اره کرده بود.پرس��ینگ

 فوق العاده بازیکنان ایران باعث ش��ده بود تا 
مدافعان امارات بارها و بارها توپ را از دس��ت 
بدهن��د و موقعیت ه��ای مناس��بی را نصیب 
ش��اگردان کی روش کنند.ت��الش آنها حفظ 
توپ و به جری��ان انداختن بازی در کناره های 

زمین بود اما ... 
هر چند که شاگردان کی روش دقایق ابتدایی 
بازی را خوب شروع نکردند اما هر چه از دقایق 
بازی می گذش��ت آنها بر توپ و میدان مسلط 
ش��دند.دوندگی جوان های تیم مل��ی آنقدر 
خوب بود ک��ه به اماراتی ها اج��ازه نمی دادند 
 در زمان مالکیت توپ تصمی��م فوق العاده ای

 بگیرند.
نکونام: بازی سنگینی را بردیم

کاپیت��ان تیم ملی گف��ت: بازی ب��ا امارات 
ش��رایط خاص خودش را داش��ت و بس��یار 
حساس بود و خوشحالم که توانستیم امارات 

را شکست دهیم.
 جواد نکونام در پایان دی��دار ایران و امارات 
اظهار داشت: این بازی شرایط خاص خودش 
را داشت و بسیار حساس بود. ما توانستیم با 
یک بازی حساب ش��ده و با برنامه پیروزی 
 با ارزش��ی را ب��ه دس��ت آورده و س��رگروه 

شویم. 
وی در پاسخ به این سوال که در مرحله بعد 

بازی با عراق را چه طور می بیند، گفت: این 
بازی هم مسلما حساسیت خاص خودش را 
دارد ما برای این مسابقه نیز با برنامه خاص 
خود به میدان خواهی��م رفت. الزم می دانم 
دس��ت تک تک هواداران خود را ببوس��م و 
امیدوارم در بازی های آین��ده تیم ملی نیز 
 آنها ب��ه همین ش��کل از تیم مل��ی حمایت

 کنند. 
نکونام تاکید ک��رد: از پیروزی تیم بس��یار 
خوشحالم و ما امروز بازی سخت و سنگینی 

را با پیروزی پشت سر گذاشتیم.
تیموریان: باید با اختالف بیشتر از 

یک گل امارات را می بردیم
 هافبک تیم ملی گفت: پیروزی بر امارات را 
به تماشاگران تقدیم می کنیم و به عقیده من 
حق مان پیروزی با اختالف گل بیشتری بود.

 آندرانیک تیموریان در پایان دیدار فوتبال 
ایران و امارات اظهارداشت: خدا را شکر که 
این بازی را بردیم و از همه هواداران حاضر در 
ورزشگاه تشکر می کنم که به بهترین شکل 

تیم ملی را حمایت کردند. 
وی اف��زود: پیروزی حق مس��لم ایران بود و 
چه بسا می توانستیم با اختالف گل بیشتری 
این بازی را ببریم. موقعیت های زیادی روی 
دروازه امارات خل��ق کردیم اما در نهایت در 
لحظات پایانی به گل رس��یدیم که بس��یار 
شیرین بود. تیموریان تاکید کرد: با این برد 
توانس��تیم به عنوان س��رگروه راهی مرحله 
بعد ش��ویم و مطمئنا بازی با عراق برای ما 

راحت تر از بازی با ژاپن خواهد بود. 
هافبک تیم ملی در مورد حمایت تماشاگران 
نیز یادآور شد: حضور تماشاگران در ورزشگاه 
باعث می ش��ود که ما با لذت بیشتری بازی 
کنیم و بدون حضور آنها نمی شود از فوتبال 

لذت برد. 
 AFC تیموریان در پاسخ به سوال خبرنگار
در خص��وص اینکه چرا بازیکن��ان ایران در 
نیم��ه اول عصب��ی بودند، گف��ت: ناراحتی 
و عصبانیت م��ا فقط به خاطر ب��ازی بود نه 
مس��ایل دیگری. به هر حال نمی توانستیم 

به گل برسیم و از این مسئله ناراحت بودیم. 
خوش��بختانه در نیمه دوم شرایط بهتر شد 
و ما می دانس��تیم که چ��ه می خواهیم و بر 

تالش مان افزوده و به گل رسیدیم.
خوشحالی ژاپنی ها از برد ایران و 

تعظیم حقیقی مقابل هواداران
خبرن��گاران ژاپن��ی حاض��ر در ورزش��گاه 
بریزبین از پیروزی ایران مقابل امارات ابراز 

خوشحالی کردند.
تیم ملی فوتبال کشورمان  توانست به عنوان 
صدرنش��ین گروه C به مرحله یک چهارم 
نهایی مسابقات جام ملت های 2015 آسیا 
صعود کند. حواش��ی این بازی به شرح زیر 

است:
- پس از شکس��ت امارات مقابل ایران مربی 
این تیم از ناراحتی بطری آب را به زمین زد.

- کی روش به سمت سرمربی امارات رفت و 

به او خسته نباشید گفت و دقایقی در مورد 
اتفاقات بازی صحبت کردند.

- ه��واداران امارات از شکس��ت تیم ش��ان 
ناراحت بودند.

- بعد از بازی پرچم بزرگ ایران در ورزشگاه 
به اهتزاز درآمد.

- خبرنگاران ژاپن��ی  از پیروزی ایران مقابل 
امارات خوشحال بودند و اعتقاد داشتند که 
برای ژاپن امارات نس��بت به ای��ران حریف 

ساده تری است.
- رضا قوچان نژاد و س��ردار آزم��ون پس از 

پایان بازی یکدیگر را در آغوش کشیدند.
- بع��د از ب��ازی علیرضا حقیقی به س��مت 

تماشاگران رفت و رو به آنها تعظیم کرد.
- حقیق��ی و قوچان ن��ژاد یکدیگ��ر را در 
 آغوش گرفتن��د و صحن��ه جالب��ی را رقم 

زدند.

شکست امارات مقابل ایران با یک گل
گوچی ستاره دار؛ با گل های سر نوشت ساز

 یک اصفهانی در تیم ملی
 پومسه نوجوانان

ی��ک پومس��ه رو اصفهان��ی با 
موفقیت در مسابقات انتخابی 
تیم ملی پومسه نوجوانان پسر 
جواز حضور در اردوی تیم ملی 

را به دست آورد.
رقابت های انتخاب��ی تیم ملی 
پومس��ه کش��ورمان در بخش 
پس��ران به منظور حض��ور در 
مسابقات قهرمانی نوجوانان آس��یا،  در مرکز جهانی خانه تکواندو 
برگزار شد و در پایان 7 پومسه رو جواز حضور در اردوی تیم ملی 
را به دست آوردند.حس��ینعلی نظری به عنوان سرمربی و مجید 
نیری به عنوان مربی بدنساز هدایت تیم ملی پومسه کشورمان را بر 
عهده دارند.اسامی اردونشینان تیم ملی پومسه نوجوانان به شرح 
زیر اس��ت:کوروش بختیار )کاپیتان(،کوشا بهاری، علی سهرابی، 
امیررضا مهربان، حمیدرضا حاتمی )از اصفهان(، مهدی آگور و علی 
موسی نیا.مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا از 22 تا 25 فروردین 

ماه 1۳94 به میزبانی چین تایپه برگزار می شود.

برگزاری مسابقات بدمینتون 
هیات بدمینتون استان اصفهان 
مس��ابقات  دوره  س��ومین 
بدمینت��ون ج��ام زن��ده ی��اد 
 مهن��دس علیرض��ا غیاثی در

 گروه های س��نی خردساالن ، 
نوجوانان و جوان��ان به صورت 
ی��ک نف��ره از روز پنج ش��نبه 
بیس��ت و پنجم  لغایت جمعه 
بیست وششم دی ماه  به میزبانی هیات بدمینتون استان اصفهان 
در محل س��الن تخصصی بدمینتون ورزش��گاه شهید سجادی 
اصفهان برگزار ش��د.همچنین نیما س��لطانی با محمد حسین 
احمدی به رقابت پرداخت و توانس��ت با شکست حریف خود به 
فینال این دور از رقابت ها دس��ت یابد.بصیر مرتضوی و محمد 
حس��ین احمدی مقام سوم مش��ترک یک نفره این مسابقات را 
کسب نمودند.در قس��مت نوجوانان و جوانان محمد بهارزاده با 
غلبه بر حریف خود پوریا فدایی به فینال مسابقات راه یافت و علی 
باستانی با شکست حریف خود امیرعباس میرباقری به فینال این 
رقابت ها دست یافت.پوریا فدایی و امیرعباس میرباقری به مقام 
سوم مشترک یکنفره این رقابت ها دست یافتند.قابل ذکر است 
 مراس��م فینال ، اختتامیه و نوزی��ع جوایز ارزش��مند نقدی در

 گروه های سنی خردس��االن ، نوجوانان ، جوانان ، بزرگساالن و 
پیشکسوتان روز پنج شنبه مورخ 9/11/9۳ راس ساعت 18 در 
محل سالن تخصصی بدمینتون ورزشگاه شهید سجادی برگزار 

خواهد شد.

ویلکینس: هنوز می توانیم صعود کنیم
س��رمربی تیم ملی فوتبال اردن اعالم کرد تیمش هنوز می تواند با 

شکست ژاپن به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.
 ری ویلکینس پیش از دیدار مقابل ژاپ��ن در آخرین بازی خود در 
مرحله گروهی رقابت های جام ملت های آس��یا پس از تأیید حضور 
حایل در این بازی بعد از غیبت در دیدار مقابل فلس��طین به دلیل 
مصدومیت، اظهار داشت: هیچ اضطرابی برای بازی ها نداشتیم اما 
برای هر چیزی یک اولین بار وجود دارد. هنوز شانس صعود داریم. 
مسابقات هنوز در دستان ما است و بنابراین می توانیم صعود کنیم.

وی ادامه داد: بازی بسیار سختی مقابل یک تیم بسیار خوب خواهیم 
داشت. آمادگی ما برای این بازی  تفاوتی با بازی های دیگر ندارد. این 
بازی به ش��دت س��خت خواهد بود زیرا ژاپن بازیکنان خوب بسیار 

زیادی دارد اما برای این مسابقه بسیار سخت آماده خواهیم بود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1499 سه شنبه 30 دی 1393 | 28 ربیع االول 1436

اصغر 
قلندری



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1499 سه شنبه 30 دی 1393 | 28 ربیع االول 1436

7
	 		شنبه	13	دی	1393/	11	ربیع	االول	1436/	شماره	583													 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   10/517

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
 به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های
زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ریزی  توانگر  اله  حبیب   93/08/26 مورخ   139360302015006268 شماره  رای   -  1
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 304/45 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2 - رای شماره 139360302015006313 مورخ 93/08/29 باقر حاتمی ریزی فرزند 
مترمربع   99/69 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمد 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله اسماعیلی ریزی.
3 - رای شماره 139360302015006314 مورخ 93/08/29 فاطمه روائی ریزی فرزند 
مترمربع   99/69 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  امراله 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله اسماعیلی ریزی.
4 - رای شماره 139360302015006330 مورخ 93/08/30 محمد رضا امیری چرمهینی 
فرزند رجب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 271/48 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
5 - رای شماره 139360302015006348 مورخ 93/08/30 کبری حسن خانی فرزند 
از پالک  به مساحت 130/18 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  ابراهیم نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
چرمهینی  آرام  خداکرم   93/08/30 مورخ   139360302015006349 شماره  رای   -  6
مفروزی  مترمربع   185/59 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  خدارحم  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عوضعلی نجفیان چرمهینی.
7 - رای شماره 139360302015006350 مورخ 93/08/30 احمد خادمیان ریزی فرزند 
محمد تقی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127/48 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015006351 مورخ 93/08/30 مهدی محمدی چم حیدری 
فرزند مقصود علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165/59 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  شلتوکی  جمشید   93/08/30 مورخ   139360302015006352 شماره  رای   -  9
فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125/69 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  یداله   93/08/30 مورخ   139360302015006353 شماره  رای   -  10
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 183/39  فرزند فضل 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  اقدس سبکتکین   93/08/30 مورخ  رای شماره 139360302015006354   -  11
 183/39 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمد  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
اکبر صالح زاده ریزی  12 - رای شماره 139360302015006355 مورخ 93/08/30 
از  مفروزی  مترمربع   138/98 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  امراله  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
13 - رای شماره 139360302015006356 مورخ 93/08/30 ایزد پناهی ریزی فرزند 
محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/02 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015006357 مورخ 93/08/30 زینب خدابخشی ریزی 
از  فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 48/36 مترمربع مفروزی 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  نمازیان  حسن   93/08/30 مورخ   139360302015006358 شماره  رای   -  15
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102/77 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
16 - رای شماره 139360302015006359 مورخ 93/08/30 محمد سعید زاده فرزند 
 115/61 به مساحت  یکباب ساختمان  ازششدانگ  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  علی  محمد 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
17 - رای شماره 139360302015006360 مورخ 93/08/30 محمد رضا سعید زاده 
ریزی فرزند محمد علی نسبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   115/61

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
18 - رای شماره 139360302015006361 مورخ 93/08/30 احمد سعید زاده ریزی 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  علی  محمد  فرزند 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   115/61

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
میرصفایی  مجید  سید   93/08/30 مورخ   139360302015006362 رای شماره   -  19
ریزی فرزند سید محمد نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
53/77 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
20 - رای شماره 139360302015006363 مورخ 93/08/30 سید مسعود میرصفایی 
ریزی فرزند سید محمد نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
53/77 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21 - رای شماره 139360302015006364 مورخ 93/08/30 سید محمد میرصفایی 

ریزی فرزند سید عزیزاله نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
53/77 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  قاسم   93/09/13 مورخ   139360302015006615 شماره  رای   -  22
فرزند محمد کاظم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 225/80 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
23 - رای شماره 139360302015006616 مورخ 93/09/13 صفرعلی توانگر فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   112/11 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسن 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
24 - رای شماره 139360302015006617 مورخ 93/09/13 روح اله جوادیان ریزی 
فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/54 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
 25 - رای شماره 139360302015006618 مورخ 93/09/13 ناصر شیری ورنامخواستی
 فرزند حسینقلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 250/87 مترمربع مفروزی

از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 
شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

 26 - رای شماره 139360302015006619 مورخ 93/09/13 سعید خلیلی فرزند نصراله

نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92/79 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
ریزی  رای شماره 139360302015006620 مورخ 93/09/13 حسین سلیمیان   -  27
فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 212/49 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
28 - رای شماره 139360302015006621 مورخ 93/09/13 سید حسن عطائی کچوئی 
فرزند سید ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 240/25 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
29 - رای شماره 139360302015006622 مورخ 93/09/13 سید مصطفی نظام الدینی 
کچوئی فرزند سید هاشم نسبت به 1533/22 سهم مشاع از 2696/91 سهم ششدانگ 
یک درب باغ به مساحت 2696/91 مترمربع پالک 1458 فرعی باقیمانده از 354 - اصلی 
رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  کچوئیه  در  واقع 

رمضان یزدانی کچوئی.
ملک  عزیزی  شهربانو   93/09/13 مورخ   139360302015006623 شماره  رای   -  30
آبادی فرزند میرزا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 363/35 مترمربع مفروزی 
الواسطه  باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع  از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد 

خریداری شده از مالک رسمی عبداله عزیزی.
کله  شهریاری  اسداله   93/09/13 مورخ   139360302015006624 شماره  رای   -  31
مسیحی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1594/40 مترمربع 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  از پالک 351- اصلی واقع در کله مسیح بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا شهریاری کله مسیحی.
32 - رای شماره 139360302015006625 مورخ 93/09/13 بهروز ابراهیمی چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   692/96 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  نظرعلی  فرزند 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  واقع در گنج  از پالک 375- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی خداداد امینی چرمهینی.
33 - رای شماره 139360302015006626 مورخ 93/09/13 قربانعلی امینی چرمهینی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33/85 مترمربع مفروزی از 
پالک 366/345 واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی تقی امینی چرمهینی.
دورباطی  نقدی  زهرا   93/09/15 مورخ   139360302015006637 شماره  رای   -  34
به مساحت 124/96 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  فرزند عوضعلی نسبت به ششدانگ 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  باغبادران  دورباط  در  واقع  اصلی   -321 پالک  از 

خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی حیدری.
35 - رای شماره 139360302015006638 مورخ 93/09/15 اردشیر موسائی فرزند 
ابدال نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229/85 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
محمد رضا شهریاری   93/09/15 مورخ  رای شماره 139360302015006639   -  36
نژاد فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/15 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015006640 مورخ 93/09/15 پروین بیات ریزی فرزند 
از پالک  مترمربع مفروزی  به مساحت 122/86  یکبابخانه  به ششدانگ  اله نسبت  فتح 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
قدیمی چرمهینی  38 - رای شماره 139360302015006641 مورخ 93/09/15 مهناز 
فرزند ابدال نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 364/49 مترمربع مفروزی از 
پالک 370/34 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عزیزاله امینی چرمهینی.
39 - رای شماره 139360302015006642 مورخ 93/09/15 قربانعلی جعفری کاکلکی 
فرزند حسینقلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/47 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
40 - رای شماره 139360302015006643 مورخ 93/09/15 محمد رضا ملکی ریزی 
فرزند عوضعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86/70 مترمربع مفروزی 

از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 
شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

ثابتی  مهناز موسویان  مورخ 93/09/15  رای شماره 139360302015006644   -  41
مترمربع   143/87 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  محمود  سید  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015006645 مورخ 93/09/15 محمد رضا مختاری ملک 
آبادی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/15 مترمربع مفروزی 
الواسطه  باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع  از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد 

خریداری شده از مالک رسمی ابراهیم کریمی ملک آبادی.
43 - رای شماره 139360302015006646 مورخ 93/09/15 حسین سلیمیان ریزی فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/08 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015006647 مورخ 93/09/15 فاطمه صالحی ریزی فرزند 
لطیف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/08 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
45 - رای شماره 139360302015006648 مورخ 93/09/15 محمد رضا اکبری فرزند 
سلیمان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/60 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  شلتوکی  عبداله   93/09/26 مورخ   139360302015006953 شماره  رای   -  46
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/45 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
47 - رای شماره 139360302015006955 مورخ 93/09/26 علی اصغر سلیمیان ریزی 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/44 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
48 - رای شماره 139360302015006956 مورخ 93/09/26 محمد علی مرادی ریزی 
فرزند امراله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/49 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ضیائی  جعفر  محمد   93/09/26 مورخ   139360302015006957 شماره  رای   -  49

مترمربع   29/42 مساحت  به  مغازه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
50 - رای شماره 139360302015006958 مورخ 93/09/26 فاطمه مدحی فرزند عبداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113/82 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز سه شنبه مـورخ 93/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ 93/11/15

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
مزایده 

10/585 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه 
از ساعت 10تا11 صبح در محل  مورخ 93/11/15 در خصوص کالسه 920075ش9 
نظری  عبدالرحیم  آقای  له  نیکبخت(  شهید  دادگستری  همکف  )اتاق030-ط  اجرا  این 
فلکه  به نشانی  نژاد فرزند سید مصطفی  فرزند احمد علیه آقای سید محسن سجادی 
صارمیه – جنب بانک ملت – کوچه بهارستان – مجتمع فردوسی – طبقه سوم – واحد 
شماره9 با وکالت آقای علی صادقی ریزی به نشانی خ شیخ صدوق شمالی – بعد از 
بن بست33- ساختمان 110- طبقه  به طرف چهارراه نیکبخت –  سه راه شیخ مفید – 
اول مبنی بر مبلغ 2/925/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های مربوطه و مبلغ 
56/221/801 ریال حق االجرای دولتی جهت فروش سهم االرث احتمالی محکوم علیه 
از پالک ثبتی 3/2443 بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی فلکه صارمیه)میدان جهاد(- اول 
کنار گذر – کوچه نگارستان – کوچه میدان تره بار – مجتمع مسکونی تجاری فردوس 

واحد شماره9 )به میزان 787/500/000 ریال که برابر است با 14 حبه از 72 حبه   –
ششدانگ آپارتمان موصوف( با وصف کارشناسی ذیل که مصون از تعرض طرفین 
باقی مانده برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق قادر 
به بازدید از ملک خواهند بود تا با تودیع نقدی ده درصد قیمت کارشناسی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های 
اجرایی بر عهده محکوم علیه است. ملک اکنون در تصرف سید احمد سجادی نژاد است. 
اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: محل مورد نظر واقع در یک مجتمع مسکونی 
تجاری با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک و دیوارهای آجری که سطوح داخلی دیوارها 
گچ و رنگ و نمای خارجی از سنگ و درب و پنجره خارجی پروفیل آلومینیوم رنگی 
MDF و  کابینت  با  اپن  با آشپزخانه  از سرامیک  داخلی چوبی و کف سازی  و درب 
سرویس بهداشتی کف سرامیک – بدنه دیوار کاشی گردیده و دارای سیستم گرمایش 
پکیج و رادیاتور و سرمایش کولر آبی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد با 
مساحت حدود 150 متر که با توجه به مراتب فوق جمعًا 4/050/000/000 ریال ارزیابی 
می گردد ضمنًا پس از کسر یک هشتم کل حق همسر که مبلغ آن 506/250/000 ریال 
می باشد مابقی بین فرزندان تقسیم می گردد که سهم هر پسر دو برابر دختر و در نتیجه 
سهم دختر یک نهم و هر پسر دو نهم و بنابراین سهم االرث احتمالی آقای سید محسن 
سجادی نژاد معادل مبلغ 787/500/000 ریال می باشد که معادل آن به میزان 14 حبه 
از 72 حبه از ششدانگ پالک مذکور در مزایده فروخته می شود که خریدار می بایست 
ده درصد آن به مبلغ 78/750/000 ریال را در جلسه مزایده نقداً به همراه داشته باشند.

م الف:29642 محمد خضری مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری
احضار

 10/588 چون خانم مهین اعتمادی فرزند عبدالحمید شکایتی علیه آقای آیت ا... کردعلی وند
این  به کالسه 930374ب5  پرونده آن  نموده که  اینترنتی مطرح  بر کالهبرداری  مبنی 
 115 ماده  میباشد حسب  مجهول المکان   متهم  اینکه  به  نظر  لذا  گردیده  ثبت  بازپرسی 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف یک ماه پس از نشر آگهی جهت 
پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ضمنًا هزینه نشر آگهی از حامل نامه دریافت شود.

م الف:29602 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ 

 10/589 نظر به اینکه در پرونده کالسه 93-446 بنا به درخواست سوزان عتیقه چیان
به  امر  ارجاع  به  توجه  با  خودرو  استرداد  موضوع  با  چیان  عتیقه  بهرام  طرفیت  به 
که  فوق الذکر  خوانده  به  بدینوسیله  لذا  کارشناسی  نظریه  وصول  و  کارشناسی 
مجهول المکان می باشد اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رؤیت نظریه کارشناسی 
و اعالم نظر به آدرس ذیل مراجعه نمایید: اصفهان – خیابان آتشگاه – مجتمع شماره 
2 شوراهای حل اختالف اصفهان.م الف:29666 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/590 شماره ابالغنامه: 9310100350106449 شماره پرونده: 9109980350100790 
نشانی  نیک  پور  مرتضی  حقیقی:  شونده  ابالغ   910800 شعبه:  بایگانی  شماره 
مجهول المکان مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز – محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 
علت حضور: در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت شما در مهلت مقرر فوق جهت 
مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا در این شعبه حاضر شوید.

م الف:29622 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/591 در خصوص پرونده کالسه 348/93 خواهان آرام شارقی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند یک دستگاه خودروی پازن دوکابین آبی رنگ به شماره انتظامی 
مهدی   -3 کروندیان  محمدرضا   -2 صفاریان  امیررضا   -1 طرفیت  به  558/53ق29 
صحافی پور 4- دویس یادگار تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/12/2 
ساعت 15/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29699 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/592 در خصوص پرونده کالسه 364/93 خواهان علیرضا دهقانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت آقای نوروزعلی حاجی هاشمی پیر حسام موسوی زاده تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روی یک شنبه مورخه 93/12/3 ساعت 4عصر تعیین 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:29700 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دهقانی  علیرضا  خواهان  365/93ش ح41  کالسه  پرونده  خصوص  در   10/593
است  نموده  تقدیم  دهقانی  آقای رسول  به طرفیت  مطالبه سفته  بر  مبنی  دادخواستی 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه 93/12/3 ساعت 3:30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29701 

شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت دادرسی 

 10/560 شماره درخواست: 9310463623100028 شماره پرونده: 9309983623100799
شماره بایگانی شعبه: 931001 کالسه پرونده: 931001ح/1 خواهان: آقای محمدجواد 
خانی فرزند رضا خوانده: آقای سهراب ام الصغیر خسروشاهی فرزند اسدا... خواسته: 
مطالبه وجه دو فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و خسارات قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ صدور چکها تا تادیه طبق شاخص بانک مرکزی محل حضور: شعبه اول 
موضوع  با  دادخواستی   93/10/3 تاریخ  به  خواهان  اردستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
چهارشنبه  روز  برای  و  ثبت  931001/ح1  کالسه  به  که  نموده  این شعبه  تقدیم  فوق 
به  توجه  با  است  گردیده  وقت رسیدگی  تعیین  08/30 صبح  93/12/20 ساعت  مورخ 
یک  ق.آ.د.م   73 ماده  طبق  خواهان  درخواست  به  مراتب  خوانده  بودن  مجهول المکان 
نوبت آگهی می شود خوانده مذکور می تواند جهت دریافت نسخه های ثانی و ضمائم 
دادخواست به دفتر شعبه اول حقوقی اردستان مراجعه نمایند یا در وقت تعیین شده 
جهت رسیدگی در شعبه اول دادگاه حقوقی اردستان حاضر شوند در غیر این صورت 
دادگاه غیابًا رای تصمیم می نماید.م الف:472 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردستان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 10/613 شماره درخواست: 9310460352100030 شماره پرونده: 9309980352101226
شماره بایگانی شعبه: 931434 خواهان الهه نورمحمدی فرزند ابراهیم دادخواستی به 
دادگاههای  تقدیم  به خواسته طالق  محمدعلی  فرزند  جهانگیری  محمد  خوانده  طرفیت 
دادگاه  یکم  و  بیست  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 459 ارجاع و به 
کالسه پرونده فوق ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1394/02/15 ساعت 09:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:28892 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/614 شماره ابالغیه: 9310100350607448 شماره پرونده: 9309980350600102 
شماره بایگانی شعبه: 930111 خواهان اصغر مونسیان و مصطفی آذریان با وکالت 
آقای محمدعلی فیض مند دادخواستی به طرفیت خواندگان مهرالسادات میر شفیعی و 
جواد دردشتی و فخرالسادات میر شفیعی و منصور میر شفیعی و علی مداح علی و 
عصمت میرشفیعی و اعظم مداح علی و جعفر دردشتی پور و بتول رئیسی و اکرم مداح 
علی و طاهره مداح علی و اعظم دردشتی پور و زهره السادات میر شفیعی و مصطفی 
میر شفیعی و زهرا حقه و رضا دردشتی پور و اقدس مختاری و شمسی مداح علی و 
 مرتضی میر شفیعی و افتخار مداح علی به خواسته جلب ثالث )مالی منقول و غیر منقول(

تقدیم  اموال  المثل  اجرت  مطالبه  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  و   1373/92 در 
دادگاه   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
و   1394/02/09 آن  کارشناسی  قرار  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980350600102
ساعت08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان طاهره و افتخار 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  علی  مداح  اکرم  و  اعظم  و 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
و  اعظم  و  افتخار  و  اکرم  خواندگان  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  علی  مداح  افتخار  طاهره 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28855 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/615 شماره ابالغنامه: 9310100351203140 شماره پرونده: 9109980350401431 
 – اصفهان  نشانی  وکیلی  داود  حقیقی:  شونده  ابالغ   921224 شعبه:  بایگانی  شماره 
خیابان آتشگاه – خیابان قدس – کوچه ناهید – منزل شخصی مجهول  تاریخ حضور: 
1394/01/18 سه شنبه ساعت: 08:30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
علت  شماره321  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به  دهقانی  احمد  دعوی  در خصوص  حضور: 
حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  شوید.م الف:28885  حاضر  شعبه  این  در   رسیدگی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/616 شماره ابالغنامه: 9310100351204853 شماره پرونده: 9309980351201019 
شماره بایگانی شعبه: 931064 ابالغ شونده حقیقی: محمد صادقی فرزند حسین نشانی 
حضور:  محل   08:30 ساعت:  یکشنبه   1394/03/17 حضور:  تاریخ  مجهول المکان 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 

طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه به 
نمایندگی آقایان محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی به طرفیت شما در وقت 
دادگاه   12 حاضر شوید.م الف:28881 شعبه  این شعبه  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/617 شماره ابالغنامه: 9310100351204924 شماره پرونده: 9309980351200707 
فرزند  الرضائی  ا... موسی  لطف  ابالغ شونده حقیقی:  بایگانی شعبه: 930727  شماره 
عباس نشانی شهرستان اصفهان – ملک شهر – خ بهارستان – خ طاهرزاده – ک22- 
حضور:  محل   08:30 ساعت:  دوشنبه   1393/12/18 حضور:  تاریخ  پالک111  جنب 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 

طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن پرشیا 
این شعبه حاضر  در  فوق جهت رسیدگی  مقرر  وقت  در  به طرفیت شما  اسپادانا  فلز 

شوید.م الف:28879 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/618 شماره ابالغنامه: 9310100351205032 شماره پرونده: 9309980351200388 
شماره بایگانی شعبه: 930395 ابالغ شونده حقیقی: مسعود مسائلی نشانی اصفهان – خ 
ازاد تاریخ حضور: 1394/04/09 سه شنبه ساعت: 08:30 محل  شاهپور جدید- گاراژ 
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
علی  احمدرضا  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره321  اصفهان-طبقه3-اتاق 
بابائی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

م الف:28872 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/619 در خصوص پرونده کالسه 93-1752 خواهان مهدی نوبندگانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت کیومرث یزدانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه 
شنبه مورخ 93/12/12 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   11 شعبه  می شود.م الف:28834  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/620 در خصوص پرونده کالسه 1686/93 خواهان کوروش ریاضی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند زانتیا به شماره شهربانی ایران14-761ص54 و پرداخت 
خالفی و هزینه دادرسی و خسارات وارده به طرفیت عزت ا... هداوند فرزند ذبیح ا... – 
برای روز دوشنبه مورخ  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  ندا اسکندری فرزند مجید 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  93/12/18 ساعت 11/30 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  2 شورای  مجتمع شماره  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   12 شعبه  می شود.م الف:28833  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
احضار

10/621 نظر به اینکه داود کریمیان در پرونده 930208ب14 به اتهام سرقت از طرف 
این بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 115قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع 
در خ شریعتی – ساختمان شماره2 دادگستری جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
به  قانونی  اقدام  انتشار آگهی  تاریخ  از  ماه  از یک  شود در صورت عدم حضور پس 
می گردد. پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزینه  ضمن  در  آمد  خواهد  عمل 

م الف:28840 شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار

10/622 نظر به اینکه عباس درویشی در پرونده 930942ب14 به اتهام سرقت از طرف 
این بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 115قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع 
در خ شریعتی – ساختمان شماره2 دادگستری جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
به  قانونی  اقدام  انتشار آگهی  تاریخ  از  ماه  از یک  شود در صورت عدم حضور پس 
می گردد. پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزینه  ضمن  در  آمد  خواهد  عمل 

م الف:28842 شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/8/29-1433 دادنامه:  شماره   1058-93 پرونده:  کالسه   10/624
شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضی صدیقی نشانی: سه راه سیمین 
شرکت کیان پالست سپاهان خواندگان:  )سهروردی(- جنب رستوران شیرین نخل – 
1- ابوذر بشکار 2- ارسطو بشکار هر دو نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
مطلق  انضمام  به  بانک صادرات   138/619107 بابت چک شماره  ریال  میلیون  پنجاه 
خسارات و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 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 مرتضی صدیقی 
به طرفیت آقایان ابوذر و ارسطو هر دو بشکار به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
به  صادرات  بانک  عهده  به   92/6/14 مورخ   138/619107 شماره  به  چک  وجه  ریال 
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 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی 
دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 190/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )92/6/14( 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:28338 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان



حتما با چادری که روی خودرو می کشند 
آش��نا هس��تید. معموال این چ��ادر برای 
جلوگیری از آس��یب دیدگی های جزیی 
و همچنین کثیف ش��دن خودرو است اما 
در آینده چهره ای جدید و جالب به خود 

خواهند گرفت.
هاکان گروشو ایده ای جالب را ارایه داده 
است که می تواند آینده خودروهای برقی 
و شارژی را نیز متحول کند. در آینده اگر 
همه خودروها برقی باش��ند مشک شارژ 
کردن آن ها می تواند بزرگترین دردسر بشریت شود ولی با روکش خورشیدی این 

مشکل از بین خواهد رفت.
 این روکش ه��ا »V-TENT« نامگذاری ش��ده ان��د و در زمان پ��ارک کردن 
خودرو تنها کافی اس��ت آن ها را روی خ��ودروی خود بزارید تا با نور خورش��ید 
انرژی جذب کرده و آن را به خودروی ش��ما منتقل کن��د. در این حالت هر زمان 
 که خودرو پارک باش��د می توان آن را ش��ارژ ک��رد و درگیری مکان��ی نیز وجود 

ندارد.

 مدیر امور برق ش��مال اصفهان در نشس��ت خبری با خبرنگاران با اشاره به 
بهره برداری از 32 پروژه نوسازی و بهینه س��ازی در منطقه شمال اصفهان 
اظهار داش��ت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 48 میلی��ارد ریال اجرا و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
س��ید علیرضا عریضی به موقعیت امور برق شمال اصفهان اش��اره و افزود: 
امور برق شمال محدو د ه ای وسیع از جنوب به خیابان مدرس،غرب خیابان 
کاوه،شمال میدان فرزانگان و شرق خیابان بعثت و فرودگاه اصفهان را شامل 

می شود.
وی با بیان اینکه به لحاظ داشتن تعداد مشترک امور شمال بیشترین مشترک 
را بین امور ش��رکت توزیع برق دارد، افزود:160 هزار مش��ترک در امور برق 

شمال اصفهان وجود دارد.
وی افزود: جابه جایی شبکه 20کیلو ولت،فشارضعیف، بهینه سازی و توسعه 
شبکه های هوایی فشار متوسط و ضعیف، ایجاد روشنایی معابر و به روز رسانی 

تجهیزات فنی و مهندسی از جمله فعالیت های این امور بوده است.
عریضی، برق رس��انی مطمئن،رفع حریم ش��بکه ها،کاهش خاموش��ی های 
ناخواسته،افزایش قابلیت مانور،تعادل با رفیدرها و افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه و برق رسانی به متقاضیان جدید از مهمترین اهداف اجرایی کردن این 

پروژه ها بوده است.
وی ادامه داد:نزدیک به 16 هزار متر کابل و ش��بکه فش��ار متوس��ط و فشار 
ضعیف زمینی و هوایی و 16 باب پست و دستگاه ترانس زمینی و هوایی در 

مدار قرار گرفت.
مدیر امور برق شمال اصفهان گفت:در طرح های اجرا شده تعامل سازنده  ای 
با شهرداری های محدوده امور و مجموعه زیر ساخت های شهری پایدار ایجاد 
ش��د به طوری که در پروژه های خیابان های بعثت، هسا، گلستان، حکمی، 

برازنده و اتوبان ف��رودگاه و بلوار فرزانگان جابه جایی تاسیس��ات معارض با 
شهرداری صورت گرفت.

وی اضافه کرد:60 پایه روش��نایی با بیش از یک کیلومت��ر در بلوار فرزانگان 
و خیاب��ان خردمند درایام ده��ه فجر نصب 

می شود.
عریض��ی گف��ت: در ای��ن ام��ور 850 باب 
پس��ت زمینی و هوایی، نیرو رس��انی 310 
کیلومتر،فشار متوس��ط 12 کیلومتر و فشار 

ضعیف 100 کیلومتر وجود دارد.
وی گفت: کابل کش��ی فش��ار متوسط 253 
میلی��ون تومان،کابل کش��ی فش��ار ضعیف 
180 میلی��ون تومان،روش��نایی معابر119 
میلیون تومان،تران��س هوایی 672 میلیون 
تومان،تجهیز ترانس زمین��ی 673 میلیون 

تومان هزینه در بر داشته است.
مدیر امور برق ش��مال اصفه��ان اضافه کرد: 
ل��وازم اندازه گیری و کنتورها ی��ک میلیارد 
و 150 میلی��ون تومان و ل��وازم اندازه گیری 

دیماندی 85 میلیون تومان هزینه داشته است.
وی به همکاری امور برق شمال با سه شهرداری منطقه 7، 10 و 14اشاره کرد 
 و افزود: در این مناطق نصب ترانس،رفع ضعف ولتاژ،افزایش ولتاژ ش��بکه،
 پس��ت زمین��ی و هوای��ی جه��ت بهب��ود ولت��اژ ش��بکه ص��ورت گرفته

 است.
عریضی به مشکالت احداث پس��ت های زمینی و مشترکان مراجعه کننده و 

گرفتن پست اشاره کرد و افزود: در سال جاری هفت باب پست زمینی به امور 
اضافه شده است که یکی از مهمترین آنها جهت احداث مجتمع مطبوعاتی 

اصفهان است.
وی همچنین اضافه کرد: در سالجاری تا کنون 5 هزار و 300 مشترک جدید 
به مش��ترکان این امور اضافه شده اس��ت که نگهداری ش��بکه های موجود 

برق رسان از جمله  اولویت های این امور است.
برخی از شبکه برق رسانی اصفهان قدمت 40 ساله دارد

مدیر امور برق شمال اصفهان به فرسودگی برخی از شبکه های برق اشاره و 
گفت: برخی از شبکه های برق 40 سال قدمت دارد که باید شبکه های فرسوده 

را با بهینه سازی و اصالح شبکه به روز کرد.
وی تاکید کرد: تا کنون یک میلیارد و 300 میلیون تومان بودجه جهت اصالح 
شبکه هزینه ش��ده اس��ت که حدود یک میلیارد آن برای تجهیزات خطوط 

روشنایی هزینه شده است.
عریضی در ادامه صحبت های خود به وجود 680 مشترک دیماندی در این 

امور اشاره و گفت:تمام این مشترکان دیماندی قرائت از راه دور می شوند.
مدیر امور برق شمال اصفهان اصفهان با اشاره به تعمیرات به صورت برنامه 
12ماهه اظهار کرد: تعمیرات ش��بکه ب��ه صورت خط س��رد 143 میلیون 
تومان،تعمیرات ش��بکه خط گرم و قطعی ب��رق  278 میلی��ون تومان در 

سالجاری هزینه داشته است.
عریضی با اش��اره به اینکه سرویس پست س��الی دوبار انجام می شود، گفت: 
حدود 770 میلیون تومان تا کنون در بخش تعمیرات با برنامه بحث تنظیم 

بار اندازه گیری و هزینه شده است.
وی به برنامه شاخه بری در امور و اشجار مزاحم شبکه های برق اشاره و افزود:با 
همکاری سازمان فضای سبز و پارک ها  تا کنون 11.5 میلیون تومان برای 

شاخه بری درختان هزینه شده است.
مدیر ام��ور برق ش��مال اصفه��ان ب��ه اعتب��ار 5 میلی��ارد و 300 میلیون 
 تومانی امور اش��اره ک��رد و اف��زود: 48 میلی��ارد توم��ان تا کن��ون هزینه 

شده است.
تعویض آلومینیوم با مس در کابل های برق برای کاهش سرقت

وی به سرقت از شبکه های برق اش��اره کرد و افزود: به دلیل مس موجود در 
شبکه های برق مورد سرقت واقع می شود که تا کنون 68 میلیون تومان جهت 

احداث شبکه  های سرقتی هزینه شده است.
عریضی گفت: جهت کاهش س��رقت از س��یم های برق مس��ی، از این پس 

شبکه های مسی تعویض و جنس آلومینیوم و آلیاژی جایگزین شده است.
عریضی از اجرای 60 هزار کنتور هوشمند به صورت قرائت از راه  دور به صورت 
پایلوت اش��اره و گفت: این طرح در اصفهان،چهارمحال و بختیاری،اس��تان 

مرکزی، یزد اجرا می شود.
وی به تغیی��ر س��اختار و اص��ول مهندس��ی از تجهی��زات و رس��انا بودن 
اش��اره و اضافه کرد: در دس��تور العمل جدید از س��یم برق مس��ی استفاده 
 نمی ش��ود و این در حالی اس��ت که قیم��ت آلومینیوم یک شش��م قیمت

 مس است.
مدیر امور برق شمال اصفهان با اشاره به اینکه بزرگترین مشترکان نظامی به 
خصوص پایگاه هشتم شکاری در این امور واقع شده است، گفت: این امور به 
غیر از هزینه های مشترکان انتظامی، 2 میلیارد تومان از مشترکان مردمی 

طلبکار است.
وی به چراغ های پربازده کم مصرف اش��اره کرد و گفت:دو سال است که از 
المپ های پرمصرف استفاده نمی شود و از المپ هایLED 20 وات استفاده 

می شود.

جدیدترین تلف��ن هوش��مند Oppo با نام 
Oppo R1C رونمایی شد. پنل پشت آن به 
سافایر یا یاقوت کبود مجهز است که عالوه بر 
زیبایی، از مقاومت خوبی هم برخوردار است 
و این درحالی اس��ت که ضخام��ت بدنه این 

دستگاه 6.85 میلیمتر است. 
اوپو R1C از 20 ژانویه و با قیمت حدود 403 
دالر فروش خود را آغاز می کند. به عالوه این 
تلفن هوشمند دارای صفحه نمایش 5 اینچی 
با رزولوشن 1280×720 پیکسل، پردازنده اسنپ دراگون 615 هشت هسته ای 
64 بیتی با فرکانس 1.5 گیگاهرت��زی دو گیگابای��ت رم و 16 گیگابایت حافظه 

داخلی است. 
دوربی��ن اصلی سنس��ور 13 مگاپیکس��لی IMX214 س��ونی که ب��ا دیافراگم 
f/2.0 می توان��د تصاویر بس��یار خوب��ی را در ش��رایط کم نور به ثبت برس��اند. و 
دوربین جلوی آن 5 مگاپیکس��لی اس��ت. باتری R1C ظرفیت��ی 2420 میلی 
 آمپرس��اعت دارد و اندروید 4.4 با رابط کاربری Color OS 2.0.1 در آن نصب 

شده است. 

» اوپو «چینی رقیب اپل گران شد

به مناسبت دهه مبارک فجر صورت می گیرد ؛با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد ریال

 افتتاح 32 پروژه نوسازی و بهینه سازی در امور برق شمال

روکشی برای شارژ کردن خودروها 

تالش چین برای احیای جاده ابریشم

  گردشگری ماه عسل
 و تور گرم بهاره

 چین در پی کس��ب درآمد بیش��تر از محل گردشگری 
با احیای جاده ابریش��م و اتصال بیش از 60 کش��ور به 

همدیگر است.
چین با هدف جذب گردشگران بیش��تر به جاذبه های 
دیدنی واقع در مسیرجاده ابریشم باستانی با کشورهای 
واقع در منطقه ارواسیا امسال 2015 را سال ارتقای جاده 

ابریشم قرار داده است.
به گفته " لی یایینگ " معاون دفتر ارتقای گردش��گری 
چین ، مقامات گردشگری چین درصدد جلب همکاری 
کش��ورهای واقع در مس��یر جاده ابریش��م هس��تند و 
 ای��ن هم��کاری بس��یار عمیق و هم��ه جانب��ه خواهد

 بود.
طبق همی��ن گ��زارش ودرراس��تای تالش ه��ای یاد 
ش��ده، جاده ابریشم جدیدی ش��کل خواهد گرفت که 
 دراین ج��اده هم زمی��ن و هم مس��یرهای دریایی قرار

 است 65 کشور را دربر بگیرد.
 همکاری ه��ای بعدی نیز ب��ا هدف ایجاد مس��یرهای 
مستقیم هوایی و پروازی و آسان کردن تبادالت تجاری 
و کاال ورفع موانع س��فر و گردش��گری نیز از هدف های 
دیگری اس��ت که از سوی چین درس��ال 2015 دنبال 

می شود.
به گفت��ه وی ترمین��ال جاده ابریش��م جدی��د در رم و 
 پراگ خواهد بود که تنها با دوساعت پرواز از هم فاصله 

دارند.
طبق همین گزارش تورهای گردشگری متنوع از قبیل 
تورماه عسل و یا تورهای گرم بهاره از سال 2015 دراین 
مس��یر آغاز به کار می کنند. اما بس��ته های مسافرتی و 
گردشگری با همکاری آژانس های بزرگ مسافرتی چین 

دردست طراحی و بررسی است.
بی��ش از 2000 س��ال پیش م��ردم وصنع��ت کاران و 
تاجران در کش��ورای واقع درمنطقه اوراسیا مسیرهای 
تجاری خاصی راب��رای ارتباط با هم ایج��اد کردند که 
تمدن های بزرگ واقع درآس��یا و اروپ��ا و افریقا را به هم 
متصل می کرد. این جاده که امروز نیز جاده ابریشم نام 
 دارد به عنوان یک بازار جذاب گردشگری اهمیت یافته

 است.

فصل امتحانات است و هر کس��ی به هر دری می زند برای 
مطالعه بیش��تر و در نهایت گرفتن نمره بهتر. در سلس��له 
مطالب مطالعه موثر تالش داریم راهکارهای مختصری برای 

مطالعه مفیدتر به شما بیاموزیم.
خواندن

از جمله ابزار مقدماتی که با استفاده از آن اطالعات کسب 
می کنید، خواندن اس��ت. انتظار می رود که در دانش��کده 
نسبت به دبیرستان، بیشتر بخوانید. تصور نکنید همین که 
تکالیف خود را »بخوانید« کار را به اتمام رس��انده اید. شما 
باید بیاموزید که هدفمند بخوانید. در فرآیند مطالعه، ممکن 
است یک تکلیف مشخص را سه یا چهار بار و هر بار با هدفی 
متفاوت بخوانید. قبل از این که خواندن را شروع کنید باید 

بدانید که هدفتان چیست، و با توجه به آن هدف بخوانید.
دریافت ایده اصلی

در مطالعه مؤثر پی بردن به ایده اصلی حین خواندن نقشی 
اساس��ی دارد. ش��ما باید بیاموزید که ایده اصلی نویسنده 

چیست، و آن را به شیوه خودتان درک کنید. هر پاراگراف 
شامل یک ایده اصلی است. پی بردن به ایده های اصلی در 
خالصه کردن کتاب ها بس��یار کارآمد هستند. این عادت 
 را در خود ایجاد کنی��د که ایده اصلی ه��ر پاراگرافی را که

 م��ی خوانی��د دریابید.اس��تخراج جزییات مه��م به این 
معنی اس��ت که پای��ه ای��ده ه��ای اصل��ی را در خواندن 
خود ق��رار دهید. معم��والً ی��ک نکته جزیی مه��م وجود 
دارد ک��ه با تمام ای��ده های اصل��ی مربوط اس��ت. هر چه 

اطالع��ات جزی��ی ت��ری بتوانید شناس��ایی کنی��د، دوره 
کردن آن ب��رای امتحانات راح��ت تر خواهد ب��ود چرا که 
بی��ن ی��ک ای��ده و اطالعات��ی ک��ه آن را تأیید م��ی کند 
 ارتباط برق��رار کرده اید. هر چ��ه بتوانید بی��ن جزییات و 
ایده ها و نیز بین خ��ود ایده ها ارتباطات بیش��تری برقرار 

کنید، تأثیرات مطالعه شما قوی تر خواهد شد.
با صدای بلند مطالعه نکنید

به طور کلی، خواندن با صدای بلند کمکی به مطالعه مؤثرتر 
نمی کند. اگر حین خواندن لب ه��ای خود را تکان بدهید، 
مطالعه مؤثری نخواهید داشت. اگر با صدای بلند بخوانید 
 یا ل��ب هایتان را ت��کان دهید، س��رعت مطالعه ش��ما کم

 می شود. سعی کنید انگش��تی روی لب هایتان قرار دهید. 
این انگشت به شما یادآوری می کند که لب هایتان را تکان 
ندهید. تالش کنید که س��ریع تر بخوانید و بیشتر به ذهن 
بسپارید، بعد از مدتی از این که این کار چه ساده انجام می 

شود، شگفت زده خواهید شد.

با صدای بلند درس نخوانید!
آگاتا کریستی

پرفروش ترین نویسنده جهان
بانو آگاتا کریستی، با نام اصلی آگاتا 
 Agatha( مری کالریس��ا میلر
 )Mary Clarissa Miller
در 15 س��پتامبر 1890، در شهر 
تورکی ناحی��ه دوون انگلس��تان 
به دنیا آم��د. پ��در آمریکایی اش 
فردریک میلر نام داشت. مادرش 
کالرا بومر انگلیسی و از خانواده ای 

اشرافی بود. 
آگاتا در زمان جنگ جهانی اول در بیمارستان و سپس در داروخانه 
کار می کرد؛ ش��غلی که تأثیر زیادی بر نوشته های او داشته است: 
بس��یاری از قتل هایی که در کتاب های��ش رخ می دهند از طریق 

خوراندن سم به مقتوالن صورت می گیرند.
 آگاتا کریس��تی رمان قتل در قطار سریع السیر ش��رق را در سال 
1934 وقتی در هتل پرا پاالس استانبول سکونت داشت نوشت. 
استانبول آخرین ایستگاه شرقی قطار سریع السیر اورینت بود که در 
آن زمان بین غرب و شرق اروپا در تردد بود. اتاقی که آگاتا کریستی 
در آن می زیست توسط مقامات هتل پرا پاالس به عنوان یادبود این 
نویسنده نامدار در همان حال و هوای زمان اقامت کریستی حفظ 
و نگهداری شده است.آگاتا کریس��تی در 12 ژانویه 1976 در 85 
سالگی به مرگ طبیعی درگذشت. او تنها یک فرزند به نام روزالیند 
هیکز داش��ت که او نیز در 85 س��الگی به تاریخ 28 اکتبر 2004 
درگذشت. در حال حاضر تمام حقوق مربوط به نشر و فروش کتاب 
های آگاتا کریستی در اختیار و مالکیت نوه او ماتیو پریچارد است.

آگاتا کریستی نویسنده انگلیسی داس��تان های جنایی و ادبیات 
کارآگاهی بود. او با نام مس��تعار ِمری وس��تماکوت داستان های 
عاشقانه و رومانتیک نیز نوشته است، ولی شهرت اصلی اش به خاطر 
66 رمان جنایی اوست. داستان های آگاتا کریستی، به خصوص آن 
دس��ته که درباره ماجراهای کارآگاه هرکول پوآرو یا خانم مارپل 
هس��تند، نه تنها لقب »ملکه جنایت« را برای او به ارمغان آوردند 
بلکه وی را به عنوان یکی از مهم ترین و مبتکرترین نویسندگانی که 
در راه توسعه و تکامل داستان های جنایی کوشیده اند نیز معرفی 

و مطرح کردند.

سرگذشت مشاهیر

گشت و گذار

-77

-94
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 از زب��ان بترس��ید ب��ه درس��تی ک��ه آن تی��رى اس��ت 

بسیار خطا رونده .
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