
امکان ارسال جریمه تاخیر قطارها پرداخت می شود
 رایحه 
با تلفن  هوشمند

قیمت بلیت و برنامه حرکت قطار های نوروزی اعالم شد
 سرانه فضای سبز استان
3 به ۲۹ مترمربع می رسد

نمایشگاه سوغات نوروزی اصفهان 
امسال برگزار نمی شود 4 2

8

 عزاداری ها همراه با شعور
 و بصیرت باشد

4

 گرایش عروس ها به ازدواج
 با دامادهای کوچک تر

رییس انجم��ن مش��اوره س��ازمان نظام روانشناس��ی 
 گف��ت: در ح��ال حاض��ر تع��داد دختر ه��ای مج��رد
 6/5 میلی��ون نف��ر اس��ت و تع��داد پس��رهای مج��رد

5/9 میلیون نفر و تمایل دخترها به ازدواج با پس��رهای 
کم سن تر واقعیتی است که در حال افزایش است. شکوه 

نوابی نژاد ، اظهار داشت: یکی از معضالتی که در...

 16 میلیارد تومان 
در والیبال هدر رفت

 پراید و پژو پارس 
خودروهای پرفروش

سرمربی تیم والیبال دلیران دش��تی بوشهر گفت: جای 
اصفهان در والیبال کشور خالی است و مسووالن ذوب آهن 

باید تیم والیبال خود را حفظ کرده و آن را منحل نکنند.
علی نقدی پ��س از پی��روزی تیم اش مقاب��ل ذوب آهن 
اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به صعود این تیم به 
فینال مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های والیبال کشور 
اظهار داشت: ما تالش بسیاری برای رسیدن به فینال انجام 
 دادیم و توانس��تیم مزد تالش خود را گرفت��ه و به فینال 

رقابت ها ...

     رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در اصفهان گفت: با 
توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال و نزدیک شدن 
به ایام نوروز، با بهبود وضعی��ت رکود بازار، خرید و فروش 
خودرو در اصفهان بیشتر شده است. مرتضی گل افشان 
در خصوص وضعیت بازار خودرو، بیان داشت: نرخ خودرو 

همانند دو ماه گذشته بوده و تغییری نداشته است. 

4

3
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   ) کد آگهی :ر-92267(

آگهی فراخوان عمومی مناقصه   شماره 48344953
» ارزیابی کیفی «

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

شماره فراخوان :48344953
EPC موضوع فراخوان : بهینه سازی ضخامت سنج واحد شستشوی الکترولیتی به صورت

مبلغ برآورداولیه ) سالیانه (: 540/000/000 ) پانصد و چهل میلیون ( ریال 
از کلیه شرکتهای توانمند و متخصص در زمینه فوق ، دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه اعالم آمادگی نمایند .

 - ) www.mobarakeh-steel.ir( مدارک الزم : دریافت و تکمیل پرسش��نامه های ارزیابی کیفی و از طریق س��ایت ش��رکت ف��والد مبارک��ه 
EPC خرید و تامین کنندگان - خرید - مدیریت قراردادهای خرید - پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران - پیمانکاران

 نحوه دریاف�ت فرم های ارزیابی کیفی :س��ایت ش��رکت ف��والد مبارک��ه )www.msc.ir( - خرید و تامین کنن��دگان - قرارداده��ای خرید -
 پرسش نامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران  - پیمانکاران عمومی حقوقی

نحوه ارسال مدارک توسط متقاضیان شرکت در فراخوان : 
1- ارسال اسناد ) به صورت CD( از طریق آدرس:  اصفهان 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان - کد پستی 11131- 84881 شرکت فوالد مبارکه - واحد 

قراردادهای خرید 
 m.Farzammoghadam@msc.ir : 2- ارسال اسناد از طریق آدرس الکترونیکی

مهلت ارسال مدارک : 1392/12/25
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .
 درصورت نیاز به اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 3150-0335543 جهت اطالعات بازرگانی و 2873-0335543 جه��ت اطالعات فنی تماس 

حاصل فرمایید.

سایر موارد : 

1- محل دریافت) اسناد مزایده ، مزایده یا ارزیابی کیفی (:

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد شرکت در مزایده به سایت اینترنتی ذوب آهن به نشانی www.esfahansteel.ir و یا مراجعه حضوری به دفتر این شرکت در اصفهان 

 به نش�انی  اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن - بلوار ش�فق - مجموعه اداری آموزش�ی ذوب آهن دفتر تدارکات و همچنین اداره مزایده شرکت واقع در اصفهان -

 کارخانه ذوب آهن - ساختمان توحید طبقه دوم - اسناد مزایده را دریافت نمایند . 

زمان دریافت اسناد: ار تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد) مندرج در جدول( 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

آگهی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/12/27 ساعت 10 صبح92/12/17فروش روغنهای ضایعاتی سوخته و استحصال روغنهای بخش آبرسانی20-92مزایده عمومی 1

 نوبت  اول

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   
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 توزیع اینترنتی فرم 
 خوداظهاری یارانه تا 1۰ روز آینده

 مش��اور مع��اون برنامه ری��زی رییس جمه��ور ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه توزیع 
فرم خود اظهاری برای دریافت یارانه، به صورت اینترنتی تا ۱۰ روز آینده شروع 
می شود، گفت: افزایش قیمت  حامل های انرژی از اول فروردین 9۳ بستگی به 
دستور رییس جمهور دارد. سید کاظم دلخوش اباتری در باره چگونگی اجرای 

4مرحله بعدی هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: در سال 89 ...
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 اخطار قطع آب
 به مشترکین پر مصرف

مدیر عامل س��ازمان آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
با توجه به وضعیت بحران آب در اصفهان برای نخس��تین 
بار خانه فرهن��گ آب در اصفهان راه اندازی می ش��ود که 
 در آن مصرف صحی��ح آب را به عامه م��ردم آموزش داده

 می شود.
هاش��م امینی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با نزدیک 
شدن به ایام نوروز و مواجه ش��دن با ایام خانه تکانی پیک 
مصرف آب تا 25 درصد افزایش یافته اس��ت که به خاطر 
پیشگیری از رسیدن به وضعیت بحران آب اگر هر خانواری 
2۰ تا 25 درصد کاهش مصرف آب داشته باشند مشکلی 

در حوزه افت فشار آب در برخی از نقاط نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: در بررس��ی های انجام گرفته در شرکت آب 
 و فاضالب اس��تان اصفهان مش��خص ش��د که نزدیک به

 6۰ درصد از مردم شهر اصفهان بین صفر تا 2۰ متر مکعب 
میزان آب مصرفی خانگی آنها است.

مدیر عامل سازمان آب و فاضالب استان اصفهان تصریح 
کرد: ای��ن در حال��ی که 4۰ درص��د از مش��ترکین بیش 
ازاین میزان آب مصرف می کنن��د که جزو پرمصرف ترین 
مشترکین محس��وب می ش��وند.وی افزود: از سال آینده 

مشترکینی که بیش از حد مجاز آب مصرف کنند در مرحله 
اول اخطار و در صورت عدم رعایت آب آنها قطع می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در راستای 
برنامه مدیریت مصرف آب بیشترین برنامه ریزی برای این 
قشر از مشترکین انجام شده است و ادامه داد: مشترکین 
پرمصرف به صورت ناهمگن در تمام نواحی و مناطق شهر 
اصفهان وجود دارند و بس��ته به فرهنگ مصرف آب در آن 

فرد و خانواده است.
وی بیان داشت: به منظور فرهنگ س��ازی میزان مصرف 
صحیح آب، خانه های فرهنگی در س��طح اس��تان در نظر 
گرفته شده و همچنین از توان سازمان های دیگر همچون 
اس��تفاده از بیلبوردهای ش��هری برای این منظور درنظر 

گرفته شده است.
امینی گف��ت: 78 درصد مص��ارف آب این ش��رکت برای 
مصارف خانگی اس��ت و 22 درصد در بخ��ش غیر خانگی 
استفاده می ش��ود. وی بحران آب و خشکسالی در اصفهان 
را یک واقعیت غیر قابل انکار دانس��ت و اف��زود: با توجه به 
 اقلیم خشک و نیمه خش��ک و عدم بارش ناهمگن اساتید
 اقلیم شناسی انتقال آب بین حوزه ای را یک مسکن می دانند.

مدیر عامل سازمان آب و فاضالب استان

خانه تکانی نوروزی مصرف آب را  افزایش داده است

4444

همایش »مردم برای احیای  زاینده رود« برگزار می شود
مس��وول کمیت��ه آب کمیس��یون کش��اورزی و صنایع 
 تبدیلی اتاق اصفهان گفت: همای��ش »مردم برای احیای

 زاین��ده رود« با حضور کارشناس��ان و فع��االن اقتصادی 
 و زیس��ت محیط��ی روزف��ردا در س��الن همای��ش های

 بین المللی اتاق اصفهان برگزار می شود. مهدی بصیری 
با اعالم این خب��ر اظهار داش��ت: هدف از برگ��زاری این 
 همایش ارایه راهکارها برای احیای رودخانه زاینده رود و

 اطالع رسانی از عوامل خشکی آن و همچنین مسوولیت 

مردم در حفظ و حراست از رودخانه است.وی افزود: در این 
همایش از مسوولین استان، شهری و عموم مردم دعوت 
 به حضور ش��ده تا راهکارهای احیای رودخانه تمدن ساز 

زاینده رود مورد بررسی قرار گیرد.
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پذیرش آگهی  های 
روزنامه زاینده ر ود

6250732-3
6265583

www.zayanderoud.com

 شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1392 
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و  واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه:  تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/12/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه:  از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/12/25
دریافت اسناد:  پايگاه اينترنتی www.abfaesfahan.ir ، تلفن: 0311-6680030

www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری آب و فاضالب

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

برآورد ) ریال( تضمین)ریال ( نوع بودجه محل اجرا شماره مناقصه

756/394/842 38/000/000 جاری اصالح و توسعه شبکه آب منطقه چهار اصفهان 92-4-409

1/293/952/643 65/000/000 جاری اصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه چهار 
اصفهان)خیابان شهید احمدی(

92-4-410

547/776/996 28/000/000 جاری اصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان 92-4-411

شرکت آب و فاضالب استان  اصفهان
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الت گز و  شیرینی   حاج اصلیانی  محصو

عرضه کننده گز و شیرینی مخصوص 
انگبینی  ، بیدمشکی   ،  برشی آردی   ، لقمه ای 

تلفن : 0382-4644174 

0382- 4643475                    
همراه )براتی بلداجی(: 

09302911738

صلیانی 09132879369
حاج ا

آدرس : شهر بلداجی ، بلوار شهید بهشتی 

 قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند

 الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : 

با توجه به دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،  مهلت 

 ارسال صورت معامالت فصلی سال 1391 ) بهار ، تابستان ، پائیز ، و زمستان ( 

 و سه فصل بهار ، تابستان و پائیز 1392 از طریق سامانه

  www.tax.gov.ir و یا ارسال لوح فشرده

 فقط اسفند سال جاری میباشد 

اداره  روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان
w ww. isf - m ali at. i r



اخبار کوتاهيادداشت

 الريجانی : پاکستان به سرعت قضیه 
گروگان  گیری اتباع ايرانی را حل کند

رییس مجلس با اشاره به برخی اقدامات خرابکارانه اشرار در مرزهای 
دو کشور، تصریح کرد: این گونه اقدامات باعث سوءتفاهم در روابط 
ایران و پاکستان می شود و الزم اس��ت نهادهای امنیتی پاکستان به 

جدیت و سرعت قضیه گروگان  گیری اتباع ایرانی را حل کنند.
 میرجان محمدخان جمالی ،رییس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان 
با علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.

الریجان��ی در این دیدار با اش��اره به م��راودات ریش��ه دار تاریخی و 
فرهنگی می��ان دو ملت ای��ران و پاکس��تان، گفت: هم��واره روابط 
برادرانه ای میان مردم دو کشور وجود داش��ته و این پشتوانه مهمی 
برای توسعه و گسترش مناس��بات دو جانبه سیاس��ی، اقتصادی و 

فرهنگی است.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت عملیاتی شدن پروژه های اقتصادی 
دو کش��ور، افزود: اجرای پروژه ه��ای خط لوله گاز و برق رس��انی به 
پاکستان به بهبود سرمایه گذاری و افزایش سطح مناسبات اقتصادی 

و صنعتی دو کشور  کمک فراوانی می کند.
رییس مجلس با اشاره به برخی اقدامات خرابکارانه اشرار در مرزهای 
دو کشور، تصریح کرد: این گونه اقدامات باعث سوءتفاهم در روابط 
ایران و پاکستان می شود و الزم اس��ت نهادهای امنیتی پاکستان با 

جدیت و سرعت قضیه گروگان  گیری اتباع ایرانی را حل کنند.
در ادامه این دیدار، میرجان محمدخان جمالی رییس مجلس ایالت 
بلوچستان پاکستان با بیان این که حضور نیروهای خارجی و ارتباط 
آن ها با گروه های اش��رار باعث ایجاد ناامنی در منطقه ش��ده است، 
افزود: باید با تشکیل کمیس��یون های مشترک اطالعاتی و امنیتی و 
رایزنی ها و همکاری های مس��تمر به تقویت صلح و ثبات در منطقه 

کمک کرد.
وی در پایان ب��ر جدیت مقام��ات پاکس��تانی برای ح��ل و فصل و 
 آزادی هرچ��ه س��ریع ت��ر اتب��اع گ��روگان گرفت��ه ش��ده ایرانی

 تاکید کرد.

روحانی قانون بودجه سال ۹۳ را 
ابالغ کرد

حس��ن روحانی رییس جمهوری در نامه ای به معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رییس جمهوری قانون بودجه سال 1393 کل کشور 

را جهت اجرا ابالغ کرد.
متن نامه روحانی به این شرح ا ست:

بسمه  تعالی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

در اج��رای اصل یکصدوبیس��ت و س��وم قانون اساس��ی جمهوری 
اسالمی ایران »قانون بودجه س��ال 1393 کل کشور« که در جلسه 
علنی روز سه شنبه مورخ شش��م اس��فند ماه یکهزار و سیصد و نود 
و در مجلس ش��ورای اس��المی تصویب و در تاریخ 1392/12/7 به 
تایید ش��ورای نگهبان رس��یده و ط��ی نامه ش��ماره 81940/410 
مورخ1392/12/10مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به 

پیوست جهت اجرا ابالغ می گردد.
حسن روحانی- رییس جمهور
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انتصاب سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران در ایرلند

به پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تصویب حسن روحانی رییس جمهوری ،جواد کچوئیان 
 به سمت سفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری اس��المی ایران در ایرلند منصوب شد . جواد کچوئیان

 پیش از این انتصاب ، دستیار ویژه وزیر امور خارجه در امور سیاسی و فرهنگی بود . 
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ريیس جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی عنوان کرد:

کوتاه از فرهنگمیراث

نايین با جلوه های 
زيبا، پذيرای میهمانان نوروزی

نایین با قدمتی بیش از دو هزار 
سال، وجود چش��م اندازهای 
طبیعی کوهستانی و کویری، 
صنای��ع دس��تی و برنامه های 
متنوع فرهنگی – تفریحی مثل 
شتر سواری پذیرای مسافران 
نوروزی اس��ت. نایین در شرق 
 اس��تان اصفه��ان در مس��یر

 مش��هد الرضا، هم ایستگاهی 
اس��ت  مس��افرانی  ب��رای 
 که مس��یر کویر را برای س��فر به مش��هد انتخاب می کنن��د و هم خود 

جاذبه های فراوان برای دیدن دارد. 
بناهای تاریخی با معماری خاص مناطق کویری شامل :مساجد، قلعه ها، 
 حمام ها، حسینیه ها، یخچال ها، آسیاب، آب انبار، ساباط ، کاروانسرا ها

حص��ار و برج و ب��اروی ش��هر و کارگاه ه��ای زیبای عبا بافی و چش��م 
 اندازهای طبیعی کویری و کوهس��تانی نایین، ایرانیان را به تماش��ا فرا 

می خواند.
رییس میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردش��گری نایین گفت: این 
شهرستان دارای دو موزه در ش��هرهای نایین و انارک و نمایشگاه های 
صنایع دس��تی در محله محمدیه است که برای گردش��گران جذاب و 

دیدنی است.
محمود مدنی��ان افزود: با عنای��ت به حضور هزاران گردش��گر داخلی و 
خارجی به خصوص در ایام نوروز، برنامه های ویژه فرهنگی، تفریحی را 
برای گردشگران در نظر گرفته ایم که اهم آن ها به کارگیری راهنمایان 
مجرب، ایج��اد پایگاه اطالع رس��انی و راهنمایی مس��افران در ورودی 
شهرستان، تهیه و توزیع بیش از 30 هزار بروشور در زمینه های راهنمای 
 گردشگری، نقش��ه ش��هر و شهرس��تان، معرفی آثار تاریخی و شماره 
 تلف��ن ه��ای اضط��راری، معرف��ی بناه��ای تاریخ��ی و ف��رش نایین

 است.
 وی گفت: تهی��ه و توزیع CD معرف��ی بناهای تاریخ��ی و جاذبه های

 گردش��گری شهرس��تان نایین، کتابچ��ه معرفی شهرس��تان، برپایی 
نمایش��گاه ه��ای صنای��ع دس��تی و هنره��ای س��نتی در بن��ای 
تاریخ��ی م��وزه م��ردم شناس��ی کوی��ر نایی��ن، برپای��ی کارگاه های 
 عباباف��ی محمدی��ه ب��ا هم��کاری فع��االن ای��ن بخ��ش، برپای��ی
  تور ش��تر سواری و اس��ب س��واری در چهار نقطه ش��هر نایین، اجرای

 برنامه های فرهنگی، تفریحی و مسابقات در بناهای تاریخی با همکاری 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرس��تان نایین از جمله برنامه ها برای 

نوروز 93 است.
مدنیان با بیان این که جش��نواره غذاهای محلی برای مسافران نوروز بر 
پا می شود، گفت: آماده س��ازی کاروانسرای نیستانک توسط دهیاری و 
شورای روستای نیستانک و صدور پروانه دو واحد بوم گردی در روستای 
اسماعیالن و چوپانان جهت اقامت گردشگران از دیگر برنامه های تدارک 

دیده شده برای نوروز در نایین است.

دبی��ر جش��نواره فیل��م کوت��اه تولی��د مل��ی ب��ا بیان 
ای��ن ک��ه اصفه��ان پیش��تاز ارس��ال آث��ار ب��ه ای��ن 
جش��نواره ب��وده اس��ت، گف��ت: در جه��ان ام��روز 
 هن��ر ب��ه عن��وان مخ��رب تری��ن اب��زار ب��رای تغییر

 فرهنگ های اصیل به کار گرفته شده است و با توجه به 
این موضوع جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی نیز با هدف مقابله با جنگ نرم دشمنان 

شکل  گرفت.
حسین مالیری در نشست خبری جش��نواره ملی فیلم 
کوتاه تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی اظهار 
داشت: جهان اکنون به دهکده کوچکی مبدل شده است 
که هنر به عنوان مخ��رب ترین اب��زار در آن برای تغییر 

فرهنگ های اصیل به کار گرفته شده است.
وی افزود: فیلم کوتاه تولید ملی حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی نیز با هدف مقابله با جنگ نرم دش��منان از سال 
گذش��ته ش��کل گرفت و امس��ال حدود یک هزار اثر به 

دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
دبیر جش��نواره فیلم کوت��اه تولید ملی با بی��ان این که 
این جشنواره بومی اس��تان اصفهان است، تصریح کرد: 
700 اثر تولی��دی، 250 مقاله و فیلمنام��ه و 50 عکس 
به دبیرخانه این جش��نواره ارسال ش��ده است که 600 
اثربه شکل مستند فاخر بوده اس��ت.وی با اشاره به این 
که  صدا وس��یمای اصفهان با 103 اثر در بخش ارس��ال 

آثار پیش��تاز بوده اس��ت، گفت: پ��س از بازبینی مرحله 
اول، 86 اثر به مرحله دوم راه یافتند که فاطمه گودرزی، 
عبدالرضا اکبری و مه��دی حقیقی ب��ه داوری آثار این 

مرحله پرداختند.
مالی��ری ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه امس��ال بخ��ش ه��ای 
اضاف��ه  جش��نواره  موضوع��ات  ب��ه  ای  وی��ژه 
آن تاثی��ر  و  زن  نق��ش  گف��ت:  اس��ت،   ش��ده 
  در کار، تولید ملی، استحکام جامعه و آسایش خانواده،

  بخ��ش حماس��ه اقتص��ادی، اقتص��اد دان��ش بنیان و 
 تولید ث��روت، بخ��ش ایثارگران صنعتگ��ر و صنعتگران
ایثارگر به موضوعات جشنواره امسال اضافه شده است.

وی با بیان این که آثار برگزیده در راستای ترویج فرهنگ 
 عمومی تولی��د ملی و حمای��ت از کار وس��رمایه ایرانی
   در تاالر ح��وزه هنری و دیگر مکان ه��ای هنری اکران
  می ش��ود، بیان داشت: افتتاحیه این جش��نواره در روز

 20 اسفندماه در لنجان و اختتامیه آن در اصفهان خواهد 
بود و در طی روزهای 20 تا 23 اسفندماه نیز کارگاه های 
آموزشی، نقد و بررسی فیلم های جشنواره و کالس های 

آموزشی برگزار می شود.

     ارس�ال 700 فیلم به دبیرخانه جشنواره فیلم 
کوتاه تولید ملی 

رییس جش��نواره فیل��م کوتاه تولی��د ملی ب��ا بیان این 

که در ای��ن جش��نواره نهادینه کردن فرهنگ اس��تفاده 
از تولیدات مل��ی را مدنظر ق��رار داده ای��م، گفت: 700 
فیلم ب��ه دبیرخانه جش��نواره فیل��م کوت��اه تولید ملی 
ارسال ش��ده اس��ت که طی دو مرحله بازبینی در نهایت 
 از 15 فیلم در اختتامی��ه این جش��نواره تقدیر به عمل

 می آید. 
محمدرض��ا عبدانی در نشس��ت خبری جش��نواره ملی 
فیلم کوتاه تولی��د ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی 

ای��ن  داش��ت:  اظه��ار 
جشنواره از سال گذشته 
با نی��ت برداش��تن گامی 
هرچندکوچک در راستای 
عمل به شعار تبیین شده 
سال توس��ط رهبر معظم 
انق��الب در زمین��ه تولید 
مل��ی حمای��ت از کار و 
 سرمایه ایرانی پایه گذاری

 شد.
 وی افزود: با توجه به ابالغ

 سیاس��ت ه��ای اقتصاد 
مقامت��ی توس��ط رهب��ر 
انق��الب ای��ن جش��نواره 
را م��ی ت��وان کارب��ردی 
در  جش��نواره  تری��ن 
اقتص��اد  راس��تای 

 مقاومتی به حس��اب آورد و بخش��ی از جش��نواره ملی 
 تولی��د فیل��م کوت��اه ب��ه ای��ن موض��وع اختص��اص

 یافته است.
رییس جش��نواره فیلم کوتاه تولید ملی ب��ا بیان این که 
تع��داد 700 فیلم ب��ه دبیرخانه این جش��نواره ارس��ال 
ش��ده اس��ت، بیان داش��ت: هیات انتخابی اول از میان 
ای��ن فیلم ها تع��داد 84 فیل��م را برای بازبین��ی مرحله 
 دوم انتخاب کردن��د که در نهایت تع��داد 15 فیلم حایز

  دریافت تندیس، تقدیرنامه و یا جوایز نقدی جش��نواره 
 شده اند.

وی ب��ا بیان این ک��ه به کارگ��ردان، فیلمنامه نویس��ان 
و بازیگ��ران برتر جوایزی اهدا می ش��ود، گفت: کش��ور 
ما از نظ��ر تولیدات مل��ی غنی اس��ت اما الزم اس��ت از 
زوای��ای مختلف به آن توجه ش��ود و بر این اس��اس این 
جش��نواره قصد دارد فرهنگ اس��تفاده از این تولیدات 
 ملی  را در کش��ور نهادین��ه و آن ها را ب��ه جامعه معرفی 

کند. 
 عبدان��ی تصری��ح ک��رد: اختتامی��ه ای��ن جش��نواره از 
20 تا 23 اسفندماه در استان اصفهان برگزار می شود و 
برگزیدگان در سه بخش مس��تند، داستانی و پویانمایی 

معرفی و از آن ها تقدیر به عمل می آید.

 »صبحانه  برای ايکاروس«
 در تاالر هنر اصفهان

 کارگ��ردان نمای��ش »صبحانه  ب��رای ای��کاروس« گفت: ای��ن نمایش 
تا 16 اسفندماه در تاالر هنر اصفهان اجرا می شود.

 شایان فیروزی ، اظهار داش��ت: نمایش »صبحانه ای برای ایکاروس« به 
نویسندگی حمید رضا نعیمی بر اساس  برداشتی آزاد از رمان جن، نوشته 

آلن رب گریه است.
وی افزود: آسیه بنی طبا، شبنم پایندان، مریم آدوند طاهری، شیوا مومنی، 
مریم میرشفیعی، غزاله تسلیمی، مرتضی بصراوی، سیامک دری و محمد 

مختار بازیگران این نمایش هستند.
کارگردان نمایش »صبحانه برای ایکاروس« ادامه داد: داستان این نمایش 
قصه استاد دانشگاهی است که گم شده و یک بازرس مامور پیداکردن او 
می ش��ود، وی در این راه با ش��اهدانی برخورد می کند که او را به مسیری 
متفاوت می برند.وی تصریح کرد: این نمایش تا 16 اس��فند درساعت 18 

اجرا می شود.

از نمايشگاه » گل های سرمه دوزی « 
ديدن کنید

 یک نمایش��گاه گل آرایی و هفت س��ین با عنوان» گروه هنری مایا« در 
کتابخانه مرکزی اصفهان در حال برگزاری است.

پریسا نظری، مسوول برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در آستانه 
عید نوروز مجموعه ای از آثار گل های تزیینی، شمعدان و سفره هفت سین 

را در معرض تماشای عالقه مندان قرار داده است.
 وی افزود: ویژگی بارز این نمایش��گاه، وجود مجموعه ای از گل ها و آثار 
تزیینی سرمه دوزی شده و همچنین درختچه هایی تهیه شده از سنگ 

و فیروزه در آن است. 
گفتنی اس��ت ک��ه ای��ن نمایش��گاه از 10 اس��فند آغ��از ب��ه کار کرده 
و ت��ا 15 اس��فند در س��اعات 9 صب��ح ت��ا 12 و 4 بع��د از ظه��ر ت��ا 
 8 در کتابخان��ه مرکزی اصفه��ان واق��ع در خیابان باغ گلدس��ته برگزار 

خواهد شد. 

به استقبال نوروز برويد!
     مجموعه فرهنگی تفریحی امام خمینی )ره(، وابسته به سازمان فرهنگی 
تفریحی ش��هرداری اصفهان اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی کرده 

است.
هارونی، مسوول روابط عمومی مجموعه فرهنگی تفریحی امام خمینی )ره( 
گفت: این برنامه به مناسبت قرار گرفتن در آستانه سال نو برگزار می شود.

 وی افزود: در این برنامه که در قالب یک کارگاه آموزشی دو روزه تشکیل 
می شود، نحوه تهیه و تزیین سفره هفت سین و سبزه آرایی آموزش داده 
خواهد شد. گفتنی اس��ت که این برنامه در روزهای 14 و 15 اسفند و در 
ساعت 15 در مجموعه فرهنگی تفریحی امام خمینی )ره( واقع در خیابان 

آتشگاه، خیابان نبوی منش برگزار خواهد شد. 
همچنین عالقمندان می توانند جهت ثبتنام برای شرکت در این برنامه به 

آدرس این مجموعه مراجعه نمایند. 

اختتامیه اين 
 جشنواره از 

20 تا 2۳ اسفندماه 
در استان اصفهان 

 برگزار می شود 
 و برگزيدگان در

  سه بخش
  مستند، داستانی

 و پويانمايی معرفی 
 و از آن ها تقدير
 به عمل می آيد

     حس��ن روحان��ی ریی��س جمهوری ک��ه در جش��نواره
 بین المللی خوارزمی ش��رکت کرده بود گفت: کش��ورهای 
سلطه گر می دانستند که علم هسته ای و فناوری هسته ای در 
ایران در مسیر صلح آمیز است و در این رابطه تردید نداشتند.

حجت االسالم و المس��لمین حسن روحانی همچنین اظهار 
داش��ت: آن دوران که ایران اسالمی و اندیشمندان مسلمان 
این سرزمین پرچمدار علم و دانش بودند بدون منت این دانش 
را در اختیار دیگران قرار دادند و دنیای غرب در دوران سیاهی 
قبل از رنسانس ،نور علم و دانش را از این سرزمین می دید و 

از آن بهره می جست. 
    علم و فناوری قدرت آفرين و توسعه آفرين است

وی با بیان این که علم و فناوری قدرت آفرین و توسعه آفرین 
اس��ت، تصریح کرد: در دورانی که ش��رایط دگرگون ش��د، 
کش��ورهای صنعتی برای حفظ س��لطه و ق��درت خود علم 
و فناوری را حق انحص��اری خود می دانس��تند تا جایی که 
دس��تگاه های جاسوس��ی و اطالعاتی آن ها به خ��ود اجازه 
می دادند که دانشمندان ما را ترور کنند تا توسعه و پیشرفت 
 در این کش��ور تحق��ق نیاب��د. رییس جمهور اضاف��ه کرد: 
هزاران ساعت آژانس در این کشور بازرسی کرده است و اعالم 
کرده بود هیچ عالمتی از انحراف از مسیر صلح آمیز به سمت 
نظامی اتفاق نیفتاده است و فعالیت ایران صرفا صلح آمیز است 
پس برای چه دانش��مندان ما را ترور کردید؟و متخصصین 

موشکی ما را که موشک هایی صرفا برای دفاع از کشور ساخته 
بودند را از بین بردید. 

    زکات علم، ترويج علم است
روحانی با تاکید بر این که زکات علم، ترویج علم است، افزود: 
غرب در ان پی تی تعهد کرده اس��ت که فن��اوری صلح آمیز 
هس��ته ای را در اختیار کش��ورهایی قرار دهد که دارنده آن 
نیستند، اما امضای خود را زیر پا گذاشتند. رییس جمهور در 
آغاز سخنرانی خود در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی 
 خوارزمی با بیان این که جش��نواره رازی، فارابی و خوارزمی

 هر کدام نمادی از پیون��د میان زنجیره دان��ش، پژوهش و 
فناوری هس��تند که در نهایت هدفش توسعه علمی کشور 
اس��ت، گفت: ایران ما آن زمان که فرهن��گ و تمدن ایرانی 
با اش��تیاق فرهنگ و تمدن اس��المی را در آغوش کشید در 
کنار هم افتخ��ارات بزرگی را آفرید. روحان��ی با بیان این که 
خوارزمی ها، فارابی ها، ابن س��یناها و بیرونی ها و بسیاری از 
دانشمندان بزرگ ما توانستند دروازه علم و دانش را از ایران به 
روی جهانیان باز کنند، اظهار داشت: متاسفم از زمانی که علم 
و دانش و فناوری ایدئولوژیک شد یعنی قدرت های بزرگ از 
ش��رق و غرب علم و فناوری را ابزاری برای قدرت، توفق و یا 

سلطه خود تلقی کردند، به دنبال توسعه انحصاری افتادند. 
    علم و فناوری از ديد اسالم بدون مرز است

وی با بیان این که علم و فناوری از دید اسالم بدون مرز است، 

خاطرنش��ان کرد: آن دوران که در س��رزمین ای��ران دوران 
ش��کوفایی و تولید علم و فناوری بود و ای��ران میراث دار این 
گنجینه بزرگ بود آن را در اختیار دیگران قرار داد، اما از زمانی 
ایران افول علمی پیدا کرد که س��لطه گران و دیکتاتوران بر 
این کشور مسلط شدند و پیداست در دوران سلطه خارجی 
و حکومت اس��تبدادی علم و فناوری رشد نخواهد کرد پس 
دست نیازمان را در آن دوران به سمت دیگران دراز کردیم و 
آن ها به مقداری که به مصلحت منافع خود می دیدند علم و 

دانش را در اختیار ما گذاشتند.  
    بايد فضای ارتباط علمی با جهان برقرار شود 

روحانی با تاکید بر این که امروز نیاز به تحرک ویژه در کشور 
داریم، تصریح کرد: در ش��رایطی هس��تیم ک��ه باید فضای 
ارتباط علمی با جهان برقرار شود و جشنواره خوارزمی یکی 
 از پیام هایش ارتب��اط علمی و فناورانه بین ای��ران و دیگران

 است. 
وی افزود: جشنواره خوارزمی در فضای مثبت ارتباط جهانی 
و بین المللی می تواند باعث شود س��رعت مان در مسیر علم 
و دانش بیش��تر و بیش��تر ش��ود، چون ما که توانس��تیم در 
شرایط فش��ار و تحریم به فناوری صلح آمیز هسته ای دست 
یابیم، خودمان رادیو داروها را تولید کنی��م و در زمینه نانو، 
بیوتکنولوژی و فناوری در فضا و ICT تحرک خوب داشته 
باشیم پس در ش��رایط بازتر می توانیم این تحرک را سرعت 

بخشیم. 
رییس جمهور خاطرنشان کرد: جش��نواره خوارزمی و همه 
جش��نواره ها عدالت علمی را باید مدنظر ق��رار دهند، یعنی 
عدالت علمی بین تهران و استان ها، استان ها و شهرستان ها، 
مرد و زن و اقوام مختلف باید مدنظر قرار گرفته شود و بگذاریم 
همه اقوام و اقلیت ها و زنان جامعه و دختران دانش پژوه زمینه 
 را برای رشد علمی و رشد مدیریتی و رشد حضور در جامعه

 باز یابند ک��ه این جش��نواره ها می تواند در این راس��تا ما را 
کمک کند. 

    مقاله بايد تبديل به محصول تجاری شود 
روحانی با تاکید بر این که دنیای علم و دانش بس��یار وسیع 
است، اظهار داشت: حلقه ها را باید به هم متصل کنیم چون 
اگر حلقه علم و دانشگاه، پژوهش و فناوری و نظام اجرا متصل 

نباشد مقاله تبدیل به ثروت نخواهد شد.
    دولت بايد مسیر توسعه را فراهم کند

وی با بیان این که این دولت معتقد اس��ت که اداره کنندگان 
واقعی کشور باید عالمان و فرهیختگان باشند، گفت: اقتصاد 
و سیاس��ت باید در مس��یری قرار گیرد که صاحب نظران بر 
آن توصیه می کنند و دولت فقط بسترس��ازی برای نخبگان 

و اندیشمندان جامعه است تا مسیر توسعه را فراهم  کند. 
رییس جمهور با اش��اره به این که اگر بنا باشد علم و پژوهش 
و فناوری در خدمت سیاست و سیاستمدار قرار گیرد، نتیجه 
آن شوم خواهد بود، افزود: باید سیاست و سیاستمداران در 

خدمت علم و فرهنگ و توسعه و فناوری قرار  گیرند. 

ريیس جمهور در جشنواره بین المللی خوارزمی

غرب دانشمندان ما را از بین برد تا دفاع کشور مختل شود

علم و فناوری مرز ندارد
عزاداری ها همراه با شعور و بصیرت باشد

 آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار اعضای انجمن تعزیه استان اصفهان، 
تعزیه خوانی را هنری مقدس و حساس دانست و اظهار داشت: هدف از اجرای  تعزیه 

باید تبیین و ترویج وقایع عاشورا و قیام امام حسین )علیه السالم( باشد.
وی تعزیه را یک س��نت دیرینه دانس��ت و افزود: در متون تعزی��ه از اغراق کردن و 
پرداختن به هجویات بپرهیزید و واقعه عاشورا را آنچنان که هست، نشان دهید. عضو 
مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: امام حسین )علیه السالم( در بیان هدف 
خود از قیام عاشورا به حدیثی از رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( استناد می کنند که 
فرموده اند: هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حالل خدا را حرام و حرام خدا را 
حالل کرده است و خودش به سنت الهی عمل نمی کند، اگر او را تغییر ندهند همان 
جایی می رود که برای آن سلطان ستمگر در قیامت در نظر گرفته اند، حال چه کسی 
از من برای این عمل محق تر است.وی تاکید کرد: مبادا هدف شما از اجرای تعزیه به 
گریه انداختن مردم باشد، چرا که گریه زمانی اجر و ثواب دارد که با شعور و بصیرت 
باشد.طباطبایی نژاد هدف از برپایی عزاداری را زنده نگه داشتن درس های قیام امام 
 حسین )علیه الس��الم( عنوان کرد و گفت: ش��فاعتی که در روایات از امام حسین 
)علیه السالم( ذکر شده است، اغلب در همین دنیا و به واسطه عزاداری و زیارت با 
معرفت ایشان محقق می شود و افراد با ذکر مصایب این امام بزرگوار متحول شده و 

مسیر زندگی خود را تغییر می دهند و از این طریق بهشتی می شوند.

اهتمام به اخالق در حوزه های علمیه 
واجب است

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: اهتمام و توجه به اخالق در حوزه های علمیه امری 
واجب است.رییس حوزه علمیه اصفهان در دیدار جمعی از اساتید اخالق حوزه های 
علمیه، با تاکید بر ضرورت گسترش ابعاد علمی و عملی اخالق در جامعه، اهتمام و 
توجه به اخالق در حوزه های علمیه را امری واجب توصیف کرد و اظهارداشت: اگر چه 
احکام، اعتقادات و اخالق، سه علم تشکیل دهنده دین هستند، اما اخالق، زمینه ساز 
فراگیری سایر علوم است و از این جهت توصیه می شود اساتید فقه و اصول و علوم 
دیگر حوزوی نیز، اشاراتی اخالقی در حین تدریس داشته باشند تا طالب علوم دینی 

عالوه بر تحصیل علم در تهذیب اخالق هم کوشا باشند.
آیت اهلل  مظاهری با اشاره به جایگاه برجسته اس��اتید اخالق در حوزه های علمیه، 
تصریح ک��رد: پیامبر اک��رم »ص« معلم تربیتی و آموزش��ی مس��لمانان در صدر 
اسالم بودند و آن حضرت با تفس��یر و تبیین آیات قرآن کریم، به مسلمانان اخالق 
می آموختند و عالوه بر آن، مسلمانان را نسبت به عمل به قرآن کریم که همان عمل 
بر طبق اخالق است، تشویق می فرمودند.رییس حوزه علمیه اصفهان با تاکید بر این 
که اهتمام به اخالق به معنای غفلت از فقه و اصول و سایر علوم حوزوی نیست، افزود: 
فضال و اساتید حوزه های علمیه باید عالوه بر پایبندی علمی و عملی به اخالق، به 
فقه و اصول و سایر دروس رس��می حوزه نیز توجه کافی داشته باشند و سفرهای 
تبلیغی و تدریس و تالیف اخالق، آنان را از فراگیری و تدریس فقه سنتی که همان 
فقه جواهری است، باز ندارد.وی با اشاره به مشکالت رسیدن به جامعیت علمی در 
عصر حاضر، اظهار داش��ت: طالب و فضالی امروز باید از علمای گذشته سرمشق 
بگیرند؛ زیرا بزرگوارانی نظیر شهید ثانی، با این که از امکانات اولیه محروم بودند و 
حتی امنیت جانی نداشتند، توانستند به جامعیت علمی برسند و در همه علوم از 
جمله فقه و اخالق، تالیفات مفیدی برای نسل های آینده به یادگار بگذارند و حتی 

برخی از آنان در این راه به شهادت رسیدند.

ارسال 700 فیلم به جشنواره 



یادداشت

 محورهای مواصالتی شهرضا برای نوروز
 مناسب سازی شد

رییس اداره راه و شهرسازی شهرضا گفت: براساس برنامه ریزی انجام گرفته تمامی محورهای 
مواصالتی شهرضا برای تردد مسافران نوروزی مناسب سازی ش��ده است.مرتضی حاجیان 
با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهارداش��ت: به لحاظ قرار گرفتن ش��هرضا در مرکز 
کریدور شمال به جنوب کشور هرسال در ایام نوروز شاهد تردد میلیون ها مسافر نوروزی در 
محورهای مواصالتی شهرستان هستیم که بستر سازی مناسب برای افزایش ضریب امنیت 
جاده ها و تسهیل در عبور و مرور هموطنان در این نقطه جزو مهمترین سیاست های تدوین 
 شده در حوزه حمل ونقل جاده ای بوده اس��ت.وی با اش��اره به این که کاهش میزان تلفات 
جاده ای از مهمترین سیاس��ت گذاری ها متولیان حوزه حمل و نقل شهرس��تان شهرضا به 
شمار می رود، افزود: بر همین اساس نسبت به اتخاذ کلیه تمهیدات الزم در حوزه محورهای 
مواصالتی شهرستان شامل : لکه گیری، اجرای روکش های موضعی، شناسایی و حذف نقاط 
حادثه خیز جاده ای، سامان دهی عالیم افقی وعمودی جاده ها، احیای خط کشی محورها، 

تجهیز راهدارخانه ها و توزیع اقالم آموزشی با رویکرد کاهش تصادف اقدام شده است.
رییس اداره راه و شهرسازی شهرضا با اشاره به این که این شهرستان از حدود هزار کیلومتر راه 
ارتباطی همسنگ باشهرهای مختلف برخوردار است، متذکر شد: شهرضا به لحاظ برخورداری 
محورهای مواصالتی با شهرهای اصفهان، شیراز، سمیرم، دهاقان، مبارکه، نایین و جرقویه از 
حجم ترافیکی قابل توجهی برخوردار است و از سوی دیگر همجواری با 5 مرکز استان نقش 
به سزایی در گسترش میزان تردد در این محورها داشته است.وی با اشاره به این که عملیات 
خدمات رسانی نوروزی اداره راه و شهرسازی شهرضا از تاریخ 25 اسفند لغایت 15 فروردین 
اجرایی می شود،گفت: تمامی تمهیدات الزم برای مدیریت بارش ها در ایام نوروز تدوین شده 
است و امیدواریم با همکاری و تعامل هموطنان میزان بروز تصادفات در محورهای مواصالتی 

به میزان حداکثری کاهش داشته باشد.

خانواده ها از مصرف وایتکس در هنگام خانه تکانی 
خودداری کنند

دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران با بیان این که وایتکس و جوهر نمک جزو خطرناک ترین 
 مواد ش��وینده هس��تند به پدر و مادرها توصیه کرد ت��ا جایی که ممکن اس��ت از وایتکس و

 جوهر نمک در هنگام خانه  تکانی اس��تفاده نکنند.دکتر محمدرضا بلورس��از با بیان این که 
وایتکس ماده شوینده بسیار مضر و خطرناکی اس��ت که هایپوکلرید سدیم متصاعد شده از 
آن موجب تحریک راه های هوایی می شود، اظهار داشت: مصرف این مواد به ویژه در منازلی 
که کودکان مبتال به آسم، آلرژی و تنگی نفس دارند به شدت خطر آفرین است.وی ادامه داد: 
روزانه کودکانی را به مراکز درمانی می آورند که به علت استنشاق و یا بلع مواد شوینده دچار 
مسمومیت شده اند و برخی عالوه بر مشکالت تنفسی دچار مشکالت گوارشی نیز شده اند و 

ناچارند تا مدت ها با عوارض ناشی از آن دست و پنجه نرم کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بروز حوادث در حین خانه تکانی های 
پایان سال نیز اشاره کرد و اظهارداشت: گاهی مواقع ممکن است در هنگام جابه جایی وسایل، 
ضربه ای به بدن کودک اصابت کرده و وی را دچار آسیب کند، الزم است پدر و مادرها مراقب 

فرزندان خود باشند و امنیت وی را در هنگام انجام کارهایشان تامین کنند.
وی افزود: همچنین مشاهده شده است که والدین کودک بیمار خود را به علت غرق شدن در 
نظافت منزل فراموش می کنند و داروهای وی را به موقع به وی نمی خورانند، در این صورت 

بروز مشکالتی چون تشنج و تب نیز کودکان بیمار را در این روزها تهدید می کند.
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انتشار راهنمای ثبت نام استعدادهای درخشان 
 توسط اداره استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و پرورش استان ، راهنمای ثبت نام در آزمون ورودی 
مدارس استعدادهای درخشان  در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ منتشر شد.عالقه مندان جهت آگاهی از شرایط 
ثبت نام در آزمون ورودی این مدارس می توانند به سامانه http://sanjesh.isfedu.ir مراجعه کنند. 
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رییس انجمن مشاوره سازمان نظام روانشناسی 
 گف��ت: در حال حاض��ر تعداد دختر ه��ای مجرد
 6/5 میلیون نفر اس��ت و تعداد پس��رهای مجرد

5/۹ میلیون نف��ر و تمایل دخترها ب��ه ازدواج با 
پسرهای کم س��ن تر واقعیتی اس��ت که در حال 

افزایش است.
شکوه نوابی نژاد ، اظهار داشت: یکی از معضالتی 
که در حال حاضر در ازدواج وجود دارد باال رفتن 

میانگین سن خانم ها است. 
میانگین سنی مردان مجر در طول 10 سال اخیر 
1/7سال افزایش داش��ته در حالی که طبق آمار 
میانگین سن خانم های مجرد ۴ تا 5 سال بیشتر 

شده است.
وی اف��زود: از طرفی اختالف س��نی بی��ن 2 تا ۴ 
س��ال که در ازدواج ه��ای معمول وج��ود دارد و 
طی آن پس��ر بین 2 تا ۴ س��ال از دختر بزرگ تر 
اس��ت احتمال ازدواج دختر ها را کمت��ر کرده و 
چون معموال پس��ران ب��ا دختران کوچ��ک تر از 
 خ��ود ازدواج می کنن��د، درصد دخت��ران مجرد

 رو به افزایش است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد دختر های 
مجرد 6/5  میلیون نفر اس��ت و تعداد پس��رهای 
 مج��رد5/۹ میلیون نفر اس��ت که نش��ان از آمار
  ب��االی دخت��ران مج��رد نس��بت ب��ه پس��ران

 دارد.
رییس انجمن مشاوره سازمان نظام روانشناسی 
و مش��اوره ادامه داد: عامل اختالف سن به عنوان 
یکی از دالیل مزید بر علت شده است بنابراین در 
مشاوره های ازدواج خود به خود این روند اختالف 

سن تغییر کرده است.
 وی گفت: ما ش��اهد ازدواج هایی هس��تیم که یا 
عروس و داماد همسن هس��تند یا در بسیاری از 
موارد دختران س��ن بیشتری نس��بت به پسران 
 دارن��د و البته برخی ازدواج ها نیز مانند گذش��ته 
 با افزایش س��ن پس��ر نس��بت به دخت��ر همراه

 است. 
این موضوع نشان می دهد که نه تنها فاصله سنی 
2 تا ۴ س��ال رعایت نمی ش��ود بلکه خالفش هم 

انجام می شود.
وی در پاس��خ به این س��وال که آی��ا اختالف باال 

بودن س��ن دختر نس��بت به پس��ر می تواند خللی 
 در رواب��ط آن ها ایجاد کن��د، تنها به ای��ن نکته که

 ای��ن ه��ا واقعیات 
جامعه امروز اس��ت 
اش��اره کرد و افزود: 
این ها واقعیت هایی 
است که در رابطه با 
ازدواج  جوان��ان رخ 
می دهد. م��ا توصیه 
نمی کنیم ک��ه این 
اتف��اق بیافت��د ولی 
این ها واقعیت های 

جامعه است.
 وی گفت: از طرفی 
روند انتخاب همسر 
که در گذش��ته های 
ن��ه چن��دان دور با 
انتخ��اب خانواده ها 

همراه بوده االن به خود جوانان محول شده و به دلیل 
فرصت هایی که آن ها برای حضور در اجتماع دارند 

همسرشان را خودشان انتخاب می کنند.
وی ادامه داد: چالش هایی در فرهنگ ما وجود دارد 
که اگر مس��ووالن امر برای آن چاره اندیشی نکنند 
 بنده به عنوان مش��اور به ش��دت احس��اس نگرانی

 می کنم.
 متاس��فانه تمایل به ازدواج به ویژه در پس��ران کم 
ش��ده اس��ت و این درصد ازدواج ه��ا را پایین آورده 
از طرف��ی روابط خ��ارج از خان��واده بی��ن دختر و 
 پس��ر یکی دیگر از چالش های پی��ش روی ازدواج

 است.
رییس انجمن مش��اوره س��ازمان نظام روانشناسی 
و مش��اوره هش��دار داد: تلویزیون های فارسی زبان 
 بیگانه تمایل ب��ه ازدواج را در برخی جوانان تضعیف 
کرده اند و بی بند و ب��اری را در خانواده ها تش��ویق 
می کنند.وی خاطرنشان کرد: این ها مشکالتی است 
که با ارزش های فرهنگی و اعتقادی ما مغایرت دارد و 
اگر مسووالن دلسوزانه برنامه ریزی نکنند با مشکالت 

جدی در خصوص ازدواج مواجه خواهیم شد.

رییس انجمن مشاوره ایران:

6/5 میلیون دختر در انتظار 5/9 میلیون پسر مجرد

گرایش عروس ها به ازدواج با دامادهای کوچک تر

 تلویزیون های 
فارسی زبان بیگانه 
تمایل به ازدواج را 

در برخی جوانان 
تضعیف کرده اند و 

 بی بند و باری را
  در خانواده ها 

تشویق می کنند

یادداشت

هوای اصفهان سرد می شود 
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناس��ی اصفهان گفت: دمای هوای 

اصفهان یک تا دو درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
میترا س��یدان افزود: حداکثر دمای اصفهان به 15 درجه س��انتیگراد و 
 حداقل دما به چهار درجه سانتیگراد می رسد.وی با بیان این که بررسی

 نقشه های هواشناس��ی بیانگر عبور موجی ناپایدار و موقتی از استان در 
این هفته است، اضافه کرد: شرایط وزش باد، افزایش ابر و بارش خفیف و 
پراکنده در مناطق غرب، جنوب غرب و شمال غرب استان فراهم است.

وی گرم ترین نقطه استان در امروز را خوروبیابانک با 20 درجه سانتیگراد 
و سردترین را میمه با دو درجه سانتیگراد زیر صفر بیان کرد.کارشناس 
پیش بینی هواشناسی اصفهان به باغداران توصیه کرد که با رعایت شرایط 
به انتقال نهال و کاش��ت آن اقدام کنند و همچنین ه��رس، کود دهی و 

سمپاشی اوایل رویش را انجام دهند.

 سبزه شب عید از هفته آینده
 در استان توزیع می شود

رییس اتحادیه گل فروش��ان اس��تان اصفهان گفت: س��بزه شب عید از 
سه شنبه هفته آینده توزیع می شود و نسبت به سال گذشته افزایش قیمت 
زیادی نداریم. جعفر دالل باشی درباره سبزه شب عید اظهار داشت: امسال 
هیچ گونه کمبودی در میزان س��بزه برای نوروز ۹۳ نداریم و توزیع آن از 
سه شنبه هفته آینده آغاز می شود.وی افزود: قیمت سبزه به نسبت سال 
گذشته تغییری نخواهد داشت و تنها بنا بر ظرف و یا گلدان تفاوت قیمت 
100 تومانی دارد.رییس اتحادیه گل فروشان استان اصفهان با بیان این که 
افزایش چندانی در قیمت گل، در بازار نداشته ایم، تصریح کرد: با وجود 
افزایش قیمت های ش��دیدی که در محصوالت مختلف به دلیل افزایش 

قیمت ارز وجود داشته، اما گل افزایش قیمت چندانی نداشته است.

 ذخایر خونی در وضعیت خوبی
 قرار دارد

  مدیر رواب��ط عموم��ی اداره کل انتقال خون اس��تان اصفه��ان گفت: 
خوشبختانه در اسفندماه جاری و به دلیل مشارکت دایمی مردم در زمینه 

اهدای خون، ذخایر خونی استان در وضعیت خوبی قرار دارد.
لطفعلی جعفری با اشاره به این که در اسفندماه هر سال مراجعه مردم به 
مراکز انتقال خون برای اهدای خون کاهش می یابد، ابراز داشت: در برخی 
استان ها شاهد کاهش ذخایر خونی هستیم.وی افزود: مردم نوع دوست 
اصفهان، در اسفندماه نیز همچون دیگر ماه های سال به مراکز اهدای خون 
مراجعه کرده و نسبت به اهدای خون اقدام می کنند. مدیر روابط عمومی 
اداره کل انتقال خون استان اصفهان گفت: خوشبختانه در اسفندماه جاری 
و به دلیل مشارکت دایمی مردم در زمینه اهدای خون، ذخایر خونی استان 

در وضعیت خوبی قرار دارد. 

 توزیع 1300 سبد خانوار
 میان خانواده زندانیان اصفهان

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: با کمک خیران استان اصفهان 
یک هزار و ۳00 س��بد خانوار میان خانواده زندانیان توزیع شد. رمضان 
امیری در حاشیه مراس��م توزیع س��بد خانوار به خانواده زندانیان اظهار 
داش��ت: در راس��تای حمایت از خانواده زندانیان یک هزار و ۳00 ارزاق 
 با کمک انجمن حمایت از خانواده زندانیان بین خانواده زندانیان توزیع 

شد.
وی ادامه داد: دو خیریه بزرگ حضرت علی اصغر و امام موسی کاظم)ع( 
خیریه های بزرگی هستند که به خانواده زندانیان استان اصفهان کمک 
می کنند.مدیرکل زندان های اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: مبلغ یک 
میلیارد و سیصد میلیون ریال توسط خیریه ها و انجمن حمایت اصفهان 

به خانواده زندانیان ارزاق داده شده است.

3۷00 پایگاه، کمک های جشن 
نیکوکاری را جمع آوری می کنند

مدیرکل کمیته امداد اس��تان اصفهان گفت: هفته احسان و نیکوکاری 
از 1۴ تا 21 اس��فندماه برگزار ش��ده و ۳ ه��زار و 700 پایگاه کمک های 
مردمی به جش��ن نیکوکاری را جم��ع آوری می کنند.مهدی مجلس آرا 
اظهارداشت: امسال جش��نواره نیکوکاری در استان اصفهان از روز 1۴ تا 
 21 اسفندماه در ۳ هزار و 700 پایگاه پیش بینی شده کمیته امداد برگزار

 می شود.
وی با بیان این که مسوولیت جمع آوری این کمک های مردمی بر عهده 
کمیته امداد است، افزود: 70 پایگاه مستقر در شهر اصفهان و بقیه در کل 

استان مستقر می شوند.
مدیرکل کمیته امداد تصریح کرد: 2 هزار و 650 پایگاه  در مدارس استان، 
2۹0 پایگاه در حوزه های مقاومت بسیج و 51 پایگاه در مساجد استان برای 

جمع آوری کمک های مردمی مستقر می شوند.

اخبار کوتاه
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معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان عنوان کرد؛

با آتش سوزان برخورد می شود
تا پایان برنامه پنجم توسعه اصفهان 95

سرانه فضای سبز اصفهان به ۲9 مترمربع می رسد
     

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، گردهمایی 
خانوادگی را بهترین راه مقابله با حوادث تلخ چهارشنبه آخر سال 

عنوان کرد.
سرهنگ جهانگیر کریمی درخصوص رویکرد و برنامه های پلیس 
اصفهان در چهارشنبه آخر سال اظهار داشت: پلیس به هیچ وجه با 
شادی مردم در چهارشنبه آخر سال مخالف نیست بلکه برابر وظیفه 
ذاتی خود با کسانی که بخواهند با کارهای غیرمتعارف و استفاده از 
مواد محترق غیرمجاز و برهم زدن نظم عمومی، امنیت مردم را به 

مخاطره بیاندازند، برخورد قانونی می کند. 
وی افزود: واقعیت این اس��ت که چهارش��نبه آخر س��ال از جمله 

سنت های پسندیده مردم ایران قدیم بوده که برای شادی رسیدن 
بهار به صورت خانوادگی دور هم جمع می شدند و با خوردن آش و 
آجیل مخصوص و مراسم قاشق زنی این روز را بدون هیچ حادثه ای 

جشن می گرفتند. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: 
متاس��فانه عده ای فرصت طلب و س��ودجو به بهانه ایجاد شادی 
و نش��اط در بین نوجوانان و جوانان اقدام ب��ه فروش مواد محترقه 
خطرناک می کنند و با ایجاد وحش��ت و گذش��تن از مرز ش��ادی 
 و با رفتاره��ای ناهنجار، س��المتی و امنیت م��ردم را به مخاطره

 می اندازند. 
کریمی با بیان این که رویکرد همیش��گی پلیس همراهی با مردم 
است، گفت: پلیس معتقد است که اگر مراسم چهارشنبه آخر سال 
به صورت گردهمایی های خانوادگی و تحت نظارت بزرگ ترهای 
محل برگزار شود و به صورت کنترل ش��ده، هیجان های جوانان 

تخلیه شود با کمترین حوادث مواجه خواهیم بود. 
وی با بیان این که تیم های ویژه ای به آگاه س��ازی دانش آموزان از 
عوارض استفاده از مواد محترقه خطرناک در چهارشنبه آخر سال 
می پردازند و تیم هایی نیز با عامالن توزیع این مواد برخورد قانونی 
می کنند، تصریح کرد: به خانواده ها توصیه می کنیم که در این شب، 

مراقب فرزندانشان باشند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای س��بز شهرداری اصفهان 
گفت: برنامه هایی برای اجرا در ش��هر اصفهان ت��ا پایان برنامه 
پنجم توس��عه اصفهان ۹5 پیش بینی ش��ده و س��رانه فضای 
 سبز ش��هر اصفهان به ازای هر ش��هروند تا پایان این برنامه به 
2۹ مترمربع می رسد. احمد سلیمانی پور  در نشست مطبوعاتی 
خود با اشاره به این که ش��هر اصفهان همیشه در کشور زبانزد 
بوده است، اظهارداشت: برنامه ریزی، تحقیق، آموزش، نظارت، 
توانمندسازی، منابع انس��انی و ارایه خدمات فنی و مهندسی 
در حوزه فضای سبز به عنوان رس��الت اصلی سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری تلقی می ش��ود.وی با بیان این که این 

سازمان منابع انسانی خوبی دارد و ظرفیت های بسیاری در حوزه 
منابع انسانی در این سازمان وجود دارد اضافه کرد: کارشناسان 
متخصص و فنی بس��یاری در س��ازمان پارک ها و فضای سبز 
ش��هرداری اصفهان وجود دارد و ما با اتکای به این ظرفیت ها 
درصدد رشد و توسعه فضای سبز موجود در سطح شهر هستیم.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با 
تاکید بر این که داشتن فضای س��بز باطراوت و پایدار با اتکای 
به توانمندی های نیروهای متخصص این سازمان امکان پذیر 
است، تصریح کرد: این سازمان از یک نظام برنامه ریزی هدفمند 
برخوردار است و برنامه ریزی های الزم را در راستای دست یابی 
به فضای س��بز پایدار و با طراوت انجام می دهد.وی با اشاره به 
این که برون سپاری فعالیت ها در حوزه فضای سبز یکی دیگر 
از اقدامات این س��ازمان محسوب می ش��ود، ادامه داد: تولید و 
توزیع نهال و گل های مورد نیاز در س��طح ش��هر با استفاده از 
 برون سپاری فعالیت های حوزه فضای سبز در اصفهان صورت 

می گیرد.
س��لیمانی پور با بیان این که در برنامه توسعه اقتصادی کشور 
هدف این است که بخش های خصوصی را رونق بدهیم تاکید 
کرد: تا 5 درصد اقتصاد کشور در آینده باید در اختیار تعاونی ها 

باشد.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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   ) کد آگهی :ر-92267(

آگهی فراخوان عمومی مناقصه   شماره 48344953
» ارزیابی کیفی «

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

شماره فراخوان :48344953
EPC موضوع فراخوان : بهینه سازی ضخامت سنج واحد شستشوی الکترولیتی به صورت

مبلغ برآورداولیه ) سالیانه (: 540/000/000 ) پانصد و چهل میلیون ( ریال 
از کلیه شرکتهای توانمند و متخصص در زمینه فوق ، دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه اعالم آمادگی نمایند .

 - ) www.mobarakeh-steel.ir( مدارک الزم : دریافت و تکمیل پرسش��نامه های ارزیابی کیفی و از طریق س��ایت ش��رکت ف��والد مبارک��ه 
EPC خرید و تامین کنندگان - خرید - مدیریت قراردادهای خرید - پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران - پیمانکاران

 نحوه دریاف�ت فرم های ارزیابی کیفی :س��ایت ش��رکت ف��والد مبارک��ه )www.msc.ir( - خرید و تامین کنن��دگان - قرارداده��ای خرید -
 پرسش نامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران  - پیمانکاران عمومی حقوقی

نحوه ارسال مدارک توسط متقاضیان شرکت در فراخوان : 
1- ارسال اسناد ) به صورت CD( از طریق آدرس:  اصفهان 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان - کد پستی 11131- 84881 شرکت فوالد مبارکه - واحد 

قراردادهای خرید 
 m.Farzammoghadam@msc.ir : 2- ارسال اسناد از طریق آدرس الکترونیکی

مهلت ارسال مدارک : 1392/12/25
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .
 درصورت نیاز به اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 3150-0335543 جهت اطالعات بازرگانی و 2873-0335543 جه��ت اطالعات فنی تماس 

حاصل فرمایید.

سایر موارد : 

1- محل دریافت) اسناد مزایده ، مزایده یا ارزیابی کیفی (:

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد شرکت در مزایده به سایت اینترنتی ذوب آهن به نشانی www.esfahansteel.ir و یا مراجعه حضوری به دفتر این شرکت در اصفهان 

 به نش�انی  اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن - بلوار ش�فق - مجموعه اداری آموزش�ی ذوب آهن دفتر تدارکات و همچنین اداره مزایده شرکت واقع در اصفهان -

 کارخانه ذوب آهن - ساختمان توحید طبقه دوم - اسناد مزایده را دریافت نمایند . 

زمان دریافت اسناد: ار تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد) مندرج در جدول( 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

آگهی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/12/27 ساعت 10 صبح92/12/17فروش روغنهای ضایعاتی سوخته و استحصال روغنهای بخش آبرسانی20-92مزایده عمومی 1

 نوبت  اول

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

 مدی��ر کل اداره ثب��ت اح��وال اس��تان اصفه��ان ب��ا بیان
 این که کارت هوشمند ملی توسط سازمان ثبت احوال برنامه 
ریزی و اقدام عملیاتی شده است، گفت: کارت هوشمند ملی 

کلید ورود به دنیای دیجیتال و دولت الکترونیک است.
تورج حاجی رحیمیان افزود: کارت هوشمند ملی جایگزین 
کارت ه��ای ملی قدیمی اس��ت و ص��دور کارت های ملی 
 قدیمی متوقف شده است.وی با بیان این که صدور آزمایشی

 کارت هوش��مند ملی پی��ش از این در اس��تان ق��م انجام 
ش��د،اضافه کرد: از 22 بهمن امسال فاز نخست آن در سایر 
استان های کشور به مرحله اجرا در آمد و تاکنون نزدیک به 

۹00 کارت هوشمند ملی صادر شده است.
وی ادامه داد: کارت های هوشمند ملی برای دو گروه هدف 
 متقاضیان 15 س��ال به باال و افرادی که مشخصات سجلی

 آن ها به هر دلیلی نیاز به تغییر دارد با هزینه 200 هزار ریال 
صادر می شود. 

 مدیر کل ثب��ت احوال اس��تان اصفه��ان با بی��ان این که 
کارت های شناس��ایی ملی فعلی تا پایان س��ال ۹۴ اعتبار 
دارد و نی��ازی به تعوی��ض ن��دارد، تصریح ک��رد: در زمان 
 حاضر، صدور کارت هوشمند ملی فقط برای جامعه هدف

 امکان پذیر اس��ت و به ثبت نام های غیر از موارد یاد ش��ده 
ترتیب اثر داده نمی شود. 

وی اظهار داشت: برای ثبت تغییر نشانی، نیازی به تعویض 
کارت نیس��ت و متقاضیان می توانند با مراجع��ه به پایگاه 
اینترنت��ی www.sabteahval.ir بدون پرداخت هزینه 
به ثبت نشانی جدید اقدام کنند. حاجی رحیمیان با اشاره 
 به کمب��ود امکانات ثبت احوال اس��تان برای ص��دور انبوه 
کارت های هوشمند ملی اظهار داشت: در این زمینه فراخوان 
عمومی داده نشده است و در آینده نزدیک با افزایش امکانات 
اصحاب رسانه، دانشجویان و برخی از اقشار جامعه به مرور 
فراخوان خواهند شد. وی ابراز امیدواری کرد هوشمندسازی 
کارت ه��ای ملی تا چهار س��ال آینده به ص��ورت کامل در 
اس��تان اصفهان صورت گیرد.مدیرکل ثبت احوال استان 

اصفهان گفت: کارت هوش��مند مل��ی دارای قابلیت های 
 بسیار است و در آینده با همکاری سایر سازمان ها این کارت 
 می تواند به کارت اصلی و جامع ایرانیان تبدیل شود و تمام

 کارت ه��ای بانک��ی، س��وخت، پای��ان خدم��ت و 
 گواهینام��ه ها در آن ادغام ش��ود. وی این ط��رح را یکی از 
بزرگ ترین طرح های IT کش��ور خواند و اضافه کرد: این 
طرح بزرگ ملی از لحاظ فنی و علمی در سطح باالیی قرار 
دارد و در اجرای آن از باالترین تکنولوژی های روز فناوری 
و امنیت اطالعات اس��تفاده شده اس��ت. حاجی رحیمیان 
شناس��ایی افراد در فضای مجازی و تایید هویت آن ها را از 
قابلیت های کارت های هوش��مند ملی برش��مرد و یادآور 
شد: در کارت های هوشمند ملی اطالعات سجلی اولیه، اثر 
انگشت و امضای الکترونیک افراد با دقت و حساسیت زیاد 

در تراشه های الکترونیکی این کارت ها به ثبت می رسد. 
وی گفت: ای��ن کارت های ملی دارای رمز عبور و شناس��ه 
شخصی است که به عنوان کد شناسایی کلی برای افراد در 

نظر گرفته می شود. 
مدیرکل ثبت احوال اصفهان این طرح را از لحاظ تجهیزات، 
 اطالع��ات و ارتباط��ات س��نگین عن��وان و اضاف��ه کرد: 
ثبت احوال استان در این راستا نیازمند کمک استانداری و 

سایر ارگان هاست. 

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:

کارت هوشمند ملی؛ کلید دنیای دیجیتال



اخبار کوتاهيادداشت

50 اصله درخت در بوستان خبرنگار 
کاشته می شود

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری اس��تان اصفه��ان گفت: همزمان با 
15 اسفندماه به عنوان روز درخت کاری 50 اصله درخت به یاد شهدای 

رسانه در بوستان خبرنگار اصفهان کاشته می شود.
محمدحسین شاملی با اش��اره به هفته درخت کاری اظهار داشت: هفته 
درخت کاری از 15 اسفند ماه آغاز می ش��ود و این هفته تا 21 اسفند ماه 

ادامه دارد.
وی به ضرورت توج��ه تمام مردم ب��ه درخت کاری در تم��ام مناطق به 
 منظور حفظ محیط زیس��ت و مقابله با بیابان زایی اشاره کرد و ادامه داد: 
15 اس��فند ماه به عنوان روز درخت کاری نام گذاری شده است و امسال 
مراسم گرامیداشت این روز با حضور مقامات استانی در محل سالن اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار می ش��ود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری 
اس��تان اصفهان با اش��اره به یکی از مهمترین برنامه های در نظر گرفته 
شده برای روز درخت کاری تصریح کرد: 15 اس��فند ماه، همزمان با روز 
درخت کاری حدود 50 اصله درخت به یاد ش��هدای رس��انه در بوستان 

خبرنگار اصفهان کاشته و قرص می شود.

 ارزآوری 1/2میلیون دالری 
صادرات مرغ و ماهی منجمد

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال تا کنون صادرات 
مرغ و ماهی منجمد از اصفهان 1/2میلیون دالر برای این استان ارزآوری 

داشته است.
 س��ید اکبر حس��ینی از صادرات 260 ه��زار کیلوگرم م��رغ منجمد به 
کش��ورهای عربی حوزه خلیج ف��ارس از جمله ع��راق در این مدت خبر 
 داد و اظهارداشت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال که
 70  هزار کیلوگرم مرغ منجمد بوده حدود 4 برابر افزایش داش��ته است.
 وی گفت: همچنین تا اس��فند ماه امس��ال عالوه بر مرغ منجمد حدود

 70 هزار تن ماهی منجمد نیز به این کشورها صادر شده است.

 افزايش 70 درصدی
 صادرات شیر و لبنیات

  مدیرکل گمرک اصفهان گفت: از ابتدای س��ال جاری تاکنون، صادرات 
شیر و لبنیات از استان اصفهان به خارج از کشور 70 درصد افزایش داشت.

اس��داهلل احمدی ونهری با اش��اره به این مطلب، اظهار داشت: از ابتدای 
امس��ال تا کنون یک میلیون و 705 هزارتن شیرو لبنیات به کشورهای 
عراق، افغانستان و امارات متحده عربی صادرش��ده است. وی ادامه داد: 
ارزش این میزان صادرات  پنج میلیون و ۹۳ هزار دالر بوده است.مدیرکل 
گمرک اصفهان تصریح کرد: ارزش ارزی و وزنی صادرات نسبت به مدت 

مشابه پارسال 70 درصد افزایش دارد.
 وی افزود: س��ال گذش��ته نیز یک هزار و ۳ تن ش��یر و لبنیات به ارزش

 دو میلیون و ۹۸1 هزار دالر از اصفهان به خارج از کشور صادر شد.

نمايشگاه سوغات نوروزی اصفهان 
امسال برگزار نمی شود

   به دلیل عدم تمایل هنرمندان و برندهای صنایع دستی نمایشگاه 
سوغات نوروزی و صنایع دستی، امسال در اصفهان برگزار نمی شود.

مسووالن این نمایشگاه اعالم کردند از آن جا که هنرمندان و برندهای 
برتر صنایع دستی اصفهان و دیگر اس��تان های کشور در ایام نوروز 
 فرصت و رغب��ت کمتری برای حضور در نمایش��گاه ها دارند، تالش

 می ش��ود در صورت همکاری س��ازمان های ذیربط، نمایشگاهی با 
عنوان صنایع دستی و در ش��رایط زمانی دیگری در اصفهان برگزار 
ش��ود. همچنین برای جلوگیری از تبدیل ش��دن نمایشگاه سوغات 
نوروزی به بازارچه های محلی، ستاد نمایشگاه تصمیم گرفت بهبود 
 فرآیند و ارتقای کیفی این نمایشگاه را در دستور کار قرار دهد. این 
در حالی است که هر ساله خانواده ها و مس��افران نوروزی استقبال 

قابل توجهی از این نمایشگاه داشتند. 

 همايش »مردم برای احیای
 زاينده رود« برگزار می شود

مس��وول کمیته آب کمیس��یون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق 
اصفهان گفت: همای��ش »مردم برای احیای زاین��ده رود« با حضور 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی و زیس��ت محیطی روزفردا در سالن 

همایش های بین المللی اتاق اصفهان برگزار می شود.
مهدی بصیری ب��ا اعالم این خبر اظهار داش��ت: ه��دف از برگزاری 
 این همای��ش ارای��ه راهکارها برای احی��ای رودخانه زاین��ده رود و

 اطالع رسانی از عوامل خش��کی آن و همچنین مسوولیت مردم در 
حفظ و حراست از رودخانه است.

وی افزود: در این همایش از مسوولین استان، شهری و عموم مردم 
 دعوت به حضور ش��ده تا راهکاره��ای احیای رودخانه تمدن س��از 

زاینده رود مورد بررسی قرار گیرد.
بصیری برگزاری پانل تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، نمایندگان 
مجلس و مس��وولین را یکی از بخش های همایش ذکر کرد و گفت: 
 نمایش��گاهی از عکس های رودخان��ه زاینده رود در گ��ذر زمان نیز 

در حاشیه همایش برپاست.
وی زاین��ده رود را مهمتری��ن رودخانه دایمی ف��الت مرکزی ایران 
برشمرد که طی 1۳ ساله اخیر با خشکی های متناوب روبه رو شده 
و افزود: این رودخانه عالوه بر تامین آب ش��رب استان و استان های 
همجوار نقش موثری در حفاظت از محیط زیست اطراف این رودخانه 

نیز داشته است.  
وی مدیریت جامع رودخانه از س��رآب تا پایاب را یکی از مهمترین 
راهکارهای احیای ای��ن رودخانه عنوان کرد و گف��ت: جلوگیری از 
برداش��ت های غیر قانونی از رودخانه، احقاق حقوق حق آبه داران و 
رعایت عدالت صرفه جویی در زمان خشکسالی در تمام بخش های 

رودخانه را از جمله راهکارهای احیای این رودخانه برشمرد.    
بصیری با اش��اره ب��ه عملکرد کمیت��ه آب اتاق اصفه��ان گفت: این 
کمیته در 40 هفته هر ش��نبه ش��ب جلسات کارشناس��ی با حضور 
اساتید دانشگاه ،مسوولین و کارشناسان آب منطقه ای ،نمایندگان 
مجلس،اعضای شورای شهر و فعاالن اقتصادی در ساختمان شماره 

دو اتاق اصفهان برگزار کرد.
 وی اف��زود: نتای��ج این جلس��ات در قالب س��ه بخ��ش راهکارهای 

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در همایش ارایه می شود.
همایش مردم برای احیای زاینده رود فردا  از س��اعت 16 الی 1۹ در 
س��الن همایش های بین المللی اتاق اصفهان واقع در میدان فیض 

برگزار می شود.

 ثبات  درقیمت 
گوشت قرمز 

 قیمت آب
 20 درصد گران شد

رییس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان گفت: کمبودی در توزیع گوشت 
قرمز در آستانه نوروز ۹۳ وجود ندارد و قیمت ها نیز تغییری نمی کند.

 اصغر پورباطنی اظهار داشت: امسال برای توزیع گوشت قرمز در استان اصفهان 
با مشکل خاصی روبه رو نیستیم و به هر اندازه که تقاضا باشد امکان فراهم کردن 

گوشت قرمز وجود دارد.
وی با بیان این که قیمت گوش��ت قرمز نس��بت به ماه های گذش��ته افزایش 
نداشته است، افزود: قیمت گوشت قرمز در آستانه نوروز ۹۳ تغییری نمی کند 
 و بعد از این ایام با بررس��ی هایی که انجام می ش��ود، قیمت گوش��ت پایین تر

 می آید.
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان تصریح کرد: به غیر از گوساله روزانه 7 هزار 
دام در استان اصفهان کشتار می شود که مصرف روزانه در استان 10 تن گوشت 

گوسفند و نزدیک به 4 هزار تن گوشت گوساله است.

با تصویب دولت و ابالغ معاون اول رییس جمهور، نرخ تعرفه های آب شهری و 
روستایی 20 درصد گران شد.

به گزارش مهر، معاون اول رییس جمهور در شش��م اسفندماه جاری مصوبه 
افزایش 20 درصدی نرخ تعرفه های آب ش��هری و روس��تایی و خدمات دفع 
فاضالب و اعمال آن از اول بهمن ماه امسال را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابالغ کرده است.
هیات وزیران این مصوبه را در راستای پیشنهاد وزارت نیرو و براساس ماده سوم 

قانون هدفمندکردن یارانه ها ) مصوبه 1۳۸۸( تصویب کرده است.
پیش از این، دولت به صورت ناگهانی قیمت برق را 24 درصد گران کرد که قرار 

است در قبوض جدید اعمال شود.
در عین حال، پیش از این گرانی بنزین از اول اسفندماه هم اطالع رسانی شده 

بود اما ناگهان به ابتدای سال ۹۳ به تعویق افتاد.

4
آغاز کشت صیفی جات در ۹۰۰ هکتار از زمین های زراعی نطنز

رییس اداره جهاد کشاورزی نطنز گفت: همزمان با نزدیک ش��دن فصل بهار، کشت صیفی جات در ۹00 هکتار از 
زمین های کشاورزی بادرود و زمین های کشاورزی روستای هنجن آغاز شد.  عبدالرضا مهدی بادی اظهار داشت: 

همه ساله باآغاز فصل بهار، کشاورزان شهرستان، کشت انواع صیفی جات را در زمین های خود آغاز می کنند.
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رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در اصفهان گفت: با توجه 
به قرار گرفتن در روزهای پایانی س��ال و نزدیک شدن به ایام 
نوروز، با بهبود وضعیت رکود ب��ازار، خرید و فروش خودرو در 

اصفهان بیشتر شده است.
مرتضی گل افش��ان در خصوص وضعیت ب��ازار خودرو، بیان 
داش��ت: نرخ خودرو همانند دو ماه گذش��ته ب��وده و تغییری 

نداشته است. 
وی با بیان این که قیمت فروش خودرو در بازار آزاد 5 درصد 

بیش��تر از نمایندگی ها اس��ت، تاکید کرد: مردم اصفهان در 
آخرین ماه امس��ال به دلیل احتمال گرانی خودرو در س��ال 

آینده، تمایل به خرید در بازار آزاد را دارند. 
رییس اتحادیه فروش��ندگان اتومبیل در اصفهان با اشاره به 
این که پراید و پژو پ��ارس پرفروش ترین خودروهای اصفهان 
در آستانه سال جدید است، بیان داشت: پراید بسته به آپشن 
آن بین 17/5 تا 1۹ میلیون تومان، سمند 2۹ میلیون تومان، 
پژو 405 حدود 2۸ میلیون تومان، رانا ۳1 میلیون تومان، پژو 
پارس»تیپ 2 سال« ۳5 میلیون تومان و پژو پارس با کیفیت 

»یورو 4« ۳6 میلیون تومان در اصفهان فروخته می شود. 
وی با تاکید بر این که خودروهای خارجی نیز این روزها بیشتر 
به صورت دست دوم خرید و فروش می ش��ود، افزود: خودرو 
مگان با ۸۹ میلیون تومان و سوناتا بسته به مدل های آن بین 
60 تا 100 میلیون تومان در اصفهان بیشترین فروش را دارد. 
گل افشان همچنین از افزایش 10 درصدی نرخ خودرو بعد از 
نوروز ۹۳ خبر داد و تاکید کرد: با توجه به افزایش نرخ تورم و 
گرانی برخی مواد اولیه خودروها حتی بیشتر از 25 درصد به 
طور حتم خودرو در سال آینده، 10 درصد گران تر خواهد شد. 

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
گفت: با هدف برخورد با متخلفانی که قصد س��وء اس��تفاده 
از کارت س��وخت هوشمند را داش��تند، در یک هفته گذشته 
بیش از 2 هزار فق��ره از این کارت ها در اصفهان شناس��ایی و 

توقیف شد .
حس��ین کرد اظهار داش��ت: پس از بررس��ی ها و کنترل های 
 نهایی، این ش��رکت موفق به شناس��ایی و توقی��ف 2 هزار و

 ۸4  فقره کارت سوخت خودروهای عمومی شد که رانندگان 

آن ها به سوء اس��تفاده و تراکنش غیرمتعارف در جایگاه های 
منطقه اقدام می کردند.

وی افزود: با این اقدام عالوه بر جلوگی��ری از عرضه غیرمجاز 
 فرآورده ه��ای نفتی، ماهان��ه به ط��ور میانگی��ن در مصرف
  ۸50 ه��زار لیت��ر بنزی��ن صرفه جوی��ی ش��ده و از ه��در
  رفت��ن غیرقانون��ی س��وخت بنزی��ن ه��م جلوگی��ری

 می شود.
مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
همچنین با بی��ان این که جلوگیری از عرضه خارج از ش��بکه 
توزیع فرآورده های نفتی و برخورد با س��وء استفاده کنندگان 
و متخلف��ان کارت هوش��مند س��وخت، از اولویت های کاری 
 ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی ب��وده، تصریح کرد: 
هم اکنون بیش از 24 میلیون قطعه کارت س��وخت هوشمند 
 فعال اس��ت که با تولید و عرضه خودروه��ای جدید، بر تعداد

آن ها اضافه می شود.
وی خاطرنشان کرد: سوء اس��تفاده از کارت های جا مانده در 
جایگاه های عرضه سوخت و مفقود شدن آن ها می تواند زمینه 

سوء استفاده از کارت های هوشمند سوخت را فراهم کند.

افزايش خريد و فروش خودرو در آستانه نوروز

پرايد و پژو پارس ،خودروهای پرفروش در اصفهان 
مدير شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان خبر داد؛

توقیف بیش از 2 هزار کارت سوخت از رانندگان متخلف

 مش��اور معاون برنامه ری��زی رییس جمهور با بیان ای��ن که توزیع 
فرم خود اظهاری برای دریافت یارانه، به صورت اینترنتی تا 10 روز

آینده شروع می شود، گفت: افزایش قیمت  حامل های انرژی از اول 
فروردین ۹۳ بستگی به دستور رییس جمهور دارد.

س��ید کاظم دلخوش اباتری در باره چگونگی اجرای مرحله بعدی 
هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: در سال ۸۹ قانون گذار و دولت به 
خوبی اجرای این قانون را شروع کردند، اما در انتها با مشکل مواجه 
شد و اگر به خوبی اجرا شود، به نفع ملت و حاکمیت از وی ادامه دارد.

یارانه نقدی باید به سمتی برود که هدفمند شود و در سیاست ها و 
قوانین نیز تاکید شده و در بحث کاالهای اساسی که یارانه می گیرند 
و س��اماندهی و جلوگیری از قاچاق آن ها باید برنامه ریزی مدونی 
صورت بگیرد. مش��اور معاون نظارت راهب��ردی رییس جمهور با 

بیان این که ق��رار بود، بعد از 5 س��ال اجرای هدفمن��دی یارانه ها 
نظام جامع تامین اجتماعی پیاده شود و نیز از پرداخت یارانه نقدی 
جلوگیری شود، تصریح کرد: در حال حاضر کارگروه های مختلفی 
 برای اجرای این قانون به تصویب رسیده و مشغول کار کارشناسی

هستند.
به گفته مش��اور نوبخت ، وزارت اقتصاد بر اس��اس مصوبه مجلس 
مسوولیت یارانه افراد متقاضی و نیازمند را بر عهده دارد و قطع یارانه 
 اجباری نیست و در مرحله اول افرادی که فرم های خوداظهاری را 

پر کنن��د، یارانه خواهند گرف��ت و همچنین قطع��ا در این مرحله 
بسیاری از افراد ثبت نام نخواهند کرد.

دلخوش با تاکید بر این که از اول سال آینده پرداخت یارانه به همه 
اقشار جامعه قطع می شود، تصریح کرد: در بحث پرداخت یارانه به 
مشموالن اموال منقول و غیرمنقول و دارایی مسکن، ماشین و دیگر 
مباحث در نظر گرفته خواهد شد که البته چگونگی آن نهایی نشده 

و ستاد هدفمندی مشغول کار کارشناسی روی این موضوع است.
 مش��اور نوبخت با اش��اره به این که پس از این موض��وع چگونگی

  آزاد س��ازی حامل های انرژی مد نظر اس��ت بیان داش��ت دولت
 به گونه ای قدم برمی دارد که جامعه دچار تورم نشود و شیب عامل ها 
در مجموع تند نخواهد بود. دلخوش در پاس��خ به این سوال که آیا 
تهیه فرم های خوداظهاری نهایی ش��ده اس��ت و این که به صورت 
کاغذی یا الکترونیکی خواهد بود، گف��ت: قطعا ظرف ده روز آینده 
 توزیع فرم های خوداظهاری ش��روع می ش��ود و بصورت اینترنتی

 خواهد بود.
وی در پاسخ به  این سوال که به نظر می رسد، دولت در بحث فرم های 
خوداظه��اری از اطالعات مربوط به س��ال ۸7 و اجرای مرحله اول 
استفاده خواهد کرد، بیان داش��ت: هنوز بحث فرم های آمار نهایی 
نشده و قطعا دقت بیش��تری به عمل خواهد آمد، تا دولت شناخت 

بیشتری نسبت به آمار و ارقام داشته باشد.

مشاور معاون برنامه ريزی: 

توزيع اينترنتی فرم خوداظهاری يارانه تا 10 روز آينده

 مدیرعامل رج��اء با بی��ان این ک��ه بخش
حمل و نقل ریلی اولین سیستم حمل و نقلی 
است که بابت تاخیر، خود را جریمه می کند، 
گفت: جریمه تاخی��ر قطار ها چندی پیش 
حذف ش��ده بود که این موضوع را پیگیری 
کردیم و دوباره با قانونی کامل تر در راستای 

حمایت از مسافر، اجرایی   شد.
 حسن موسوی نژاد با اش��اره به آماده سازی 
ناوگان این شرکت مس��افر ریلی برای ایام 
نوروز، اظهار داشت:  حمل و نقل ریلی از نظر 
کیفی و کمی باید توسعه یابد، ناوگان فعلی 
متناسب ظرفیت کشور و شأن مردم نیست 
اما ش��رکت رجاء به عنوان پرظرفیت ترین 
بخش ریلی کشور در حال توسعه خود است 

تا خدمت به مسافران را افزایش  دهد.

وی ادامه داد: مسافران نوروزی منتظر باشند 
و بدانند امسال قطارهای متفاوتی را در ایام 

نوروز تجربه می کنند.
مدیرعام��ل ش��رکت حم��ل و نق��ل ریلی 
رجاء با تاکید بر این که برای نوروز امس��ال 
نوسازی جدی و بهسازی در انواع واگن های 
خود خواهیم داش��ت، بیان ک��رد: آموزش 
مهماندارانی که با مس��افران سر و کار دارند 
به خوب��ی انجام ش��ده است.موس��وی نژاد 
بیان ک��رد: ت��الش کردیم ک��ه خدمات و 
س��رویس های ح��ذف ش��ده در برخ��ی از 
قطارهای رجاء، نظی��ر پذیرایی، را دوباره با 

کیفیت باالتر اجرایی  کنیم.
     باب�ت کاه�ش خدم�ات و تاخیر  

قطار ها خود را جريمه می کنیم

وی با اشاره به این که برنامه ریزی کردیم تا 
تاخیرات قطاره��ا در مقصد و مبدابرای ایام 
نوروز کاهش یابد، اضافه کرد: جریمه تاخیر 
حرکت قطارها چندی پیش حذف شده بود 
که این موضوع را پیگیری کردیم و دوباره با 
قانونی کامل تر در راستای حمایت از مسافر، 

اجرایی شد.
مدیرعامل ش��رکت حمل و نقل ریلی رجاء 
تاکید کرد: بخش حم��ل و نقل ریلی اولین 
سیس��تم حمل و نقلی در کش��ور است که 
بابت کاه��ش خدمات و تاخی��رات، خود را 
جریمه می کند یعنی اگر قطار بیش از میزان 
استاندارد و تعیین شده قانونی، تاخیر داشته 
باش��د، کل قیمت بلیت یا بخش��ی از آن به 

مسافر برمی گردد.

امکان حمل خودروی مسافران نوروزی با قطار

جریمه تاخیر قطارها پرداخت می شود
تغییر قانون تاخیر قطار ها در مبدا  و مقصد

بهاي بلیط ساعت ورود 
به مقصد

ساعت حرکت 
از مبدا

روز حرکت مسیر نوع قطار

ریال ۷۴۰,۰۰۰    ۱۰:۳۰ ۱۷:۴۰ همه روزه چهارتخته نور اصفهان - مشهد )۱(

ریال ۶۸۰,۰۰۰ ۱۰:۳۰ ۱۷:۴۰ همه روزه غزال اصفهان - مشهد )۱(

ریال ۷۴۰,۰۰۰ ۱۲:۳۵ ۱۸:۱۰ یک روز در میان چهارتخته نور اصفهان - مشهد )۲(

ریال ۳۳۷,۵۰۰ ۰۶:۵۰ ۱۶:۴۰ یک روز در میان ۶ تخته پارسي اصفهان - بندرعباس

ریال ۵۳۲,۵۰۰ ۱۰:۰۵ ۱۹:۴۵ یک روز در میان ۴تخته پلور سبز کاشان - مشهد

ریال ۱۶۲,۵۰۰ ۲۳:۱۵ ۱۶:۱۰ همه روزه دوطبقه اتوبوسي اصفهان - تهران

بهاي بلیط ساعت ورود به 
مقصد

ساعت حرکت 
از مبدا

روز حرکت مسیر نوع قطار

ریال ۷۴۰,۰۰۰ ۰۹:۰۵ ۱۶:۴۰ همه روزه چهارتخته نور مشهد - اصفهان )۱(

ریال ۶۸۰,۰۰۰ ۰۹:۰۵ ۱۶:۴۰ همه روزه غزال مشهد - اصفهان )۱(

ریال ۷۴۰,۰۰۰ ۱۱:۴۵ ۱۶:۴۵ یک روز در میان چهارتخته نور مشهد - اصفهان )۲(

ریال ۳۳۷,۵۰۰ ۱۶:۴۵ ۱۶:۴۵ یک روز در میان ۶ تخته پارسي بندرعباس - اصفهان

ریال ۵۳۲,۵۰۰ ۲۳:۲۵ ۲۳:۲۵ یک روز در میان ۴تخته پلور سبز مشهد - کاشان

ریال ۱۶۲,۵۰۰ ۱۳:۳۵ ۱۳:۳۵ همه روزه دوطبقه اتوبوسي تهران - اصفهان

  مسیر رفت

  مسیر برگشت

      مسافران قطار امکان درخواست غذای گرم دارند
مدیرعامل رج��اء درباره کیفی��ت ارایه خدم��ات و راه اندازی 
اینترنت در قطارهای این شرکت ریلی، اظهار داشت: در برخی 
قطارها غذای گرم به مسافر ارایه می شود، در برخی از قطارها 
هم نظیر قطارهای ترن ست و پردیس، غذا جزوی از بلیت است.

موسوی نژاد افزود: در مسیر مشهد و شیراز غذای گرم جدید با 
کیفیت مناسب به مسافر عرضه می شود و بقیه قطارها هم غذای 
گرم  درخواستی دارند.مدیرعامل ش��رکت حمل و نقل ریلی 
رجاء بیان کرد: به دنبال ایجاد کترینگ مرکزی برای شرکت 
رجاء هستیم که غذای مطلوب دراختیار مسافر قرار گیرد البته 
احداث کترینگ زمانبر و پرهزینه است اما سعی می کنیم هر روز 

غذاهای گرم  به مسافران ارایه دهیم.
      فعالیت واگن های حمل خودرو در ايام نوروز

وی بیان کرد: در راس��تای ارایه خدمات به مسافران، شرکت 
حمل و نقل ریلی رجاء واگن های حمل خودرو را نیز راه اندازی 

کرده است که در ایام نوروز نیز فعال خواهند بود.موسوی نژاد 
با بیان این که در اغلب مسیرها واگن حمل خودرو داریم، اضافه 
کرد: تنها در مس��یر گرگان واگن حمل خ��ودرو وجود ندارد.

مدیرعامل رجاء ادامه داد: مسافر همزمان با تهیه بلیت می تواند 
از آژانس برای استفاده از واگن حمل خودرو نیز بلیت تهیه کند.

موسوی نژاد بیان کرد: حتی اگر فردی مایل بود خودرویی را به 
مقصد منتقل کند بدون آنکه خود مسافر قطار باشد، این امکان 

برای وی  فراهم شده است.
     قیمت بلیت و برنامه حرک�ت قطارهای نوروزی/

شناورسازی نرخ بلیت در برخی مسیرهای اصفهان
 به مناس��بت نوروز ۹۳، برنامه حرکت قطارهای مس��افربری 
راه آهن اصفهان از تاریخ 25 اس��فندماه ت��ا 15 فروردین ۹۳ 

اعالم شد.
به مناس��بت نوروز ۹۳ قیمت بلیت و برنامه حرکت قطارهای 

مسافربری اصفهان به این شرح اعالم شد:

گفتنی است؛ برخی مسیرها از جمله قیمت بلیت قطار اصفهان-مشهد شناورسازی شده است.
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    مفاد آراء  
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   2070
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد 

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

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1. راي شماره  139260302029000622  مورخ 92/11/13  هیات ، آقای اسماعیل 
رحمانی  فرزند  محمد به شماره شناسنامه 40 صادره از حوزه 3 نایین به شماره 
ملی 5409953444 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/14  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی 

غالمرضائی فرزند عباس 
2- راي شماره  139260302029000623  مورخ 92/11/13  هیات ، خانم  صغری 
به  نایین   3 از حوزه  به شماره شناسنامه 60 صادره  فرزند  شعبانعلی  گرجی  
شماره ملی 5409915216 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 311/73  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی 

عباسقلی گرجی فرزند غالمرضا 
آقای علی   ، 3. راي شماره  139260302029000624  مورخ 92/11/13  هیات 
به  خوروبیابانک  از  15 صادره  شناسنامه  شماره  به  فرزند  صفرعلی  رئیسی  
شماره ملی 5409914767 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
شش دانگ  351  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی 
واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی مشاعی آقای احمد عطائی فرزند قاسم
4- راي شماره  139260302029000625  مورخ 92/11/13  هیات ، خانم  مرضیه  
گرجی  فرزند  شعبانعلی به شماره شناسنامه 131 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی 5409734386 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 520/47  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی 

آقای یادگار گرجی فرزند غالمرضا
5- راي شماره  139260302029000626  مورخ 92/11/13  هیات ، آقای سید 
محمد آل داود  فرزند  سید علی اکبر به شماره شناسنامه 52 صادره از نائین به 
شماره ملی 5409915135 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 648/22  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی مشاعی آقای علی اکبر 

آل داود فرزند سید حسن

6- راي شماره  139260302029000627  مورخ 92/11/13  هیات ، آقای حامد 
به  از خوروبیابانک  36 صادره  به شماره شناسنامه  نقی  علی  فرزند   سلمان   
شماره ملی 5409978171 در ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 565/21  
متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه 
قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی 

مشاعی آقای حسن سمیعی فرزند حسین ومحمد رضا اسکندر فرزند حسین
7- راي شماره  139260302029000628  مورخ 92/11/13  هیات ، آقای رضا 
غالمرضائی  فرزند  تیمور به شماره شناسنامه 9 صادره از نائین به شماره ملی 
5409905318 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/97  متر مربع  مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 
آقای حسن  مشاعی  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک  

سمیعی فرزند حسین
8- راي شماره  139260302029000629  مورخ 92/11/13  هیات ، خانم طاهره 
رحمانی  فرزند  محمد به شماره شناسنامه 26 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409924053 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 390/01  متر مربع  مفروز  
قادرآباد بخش  از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه  از قسمتی  و مجزی شده 
آقای  ازمالک رسمی مشاعی  الواسطه  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع   6

عباسقلی گرجی فرزند غالمرضا
9- راي شماره  139260302029000630  مورخ 92/11/14  هیات ، خانم فهیمه 
ملی  شماره  به  نائین  از  صادره   33 شناسنامه  شماره  به  یداله  فرزند   گرجی  
5409953371 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 561/61  متر مربع  مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 
محمد  آقای  مشاعی  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک  

رضا اسکندر فرزند حسین
10- راي شماره  139260302029000631  مورخ 92/11/14  هیات ، آقای علی 
اکبر غالمرضائی  فرزند   ابراهیم به شماره شناسنامه 44 صادره از خوروبیابانک  
متر    308/84 مساحت  به  یکبابخانه  در ششدانگ   5409915054 ملی  به شماره 
واقع درمزرعه  از پالک  3438  اصلی  از قسمتی  مربع  مفروز  و مجزی شده 
قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

مشاعی مصطفی قلی محبی فرزند حسنعلی
11- راي شماره  139260302029000632  مورخ 92/11/14  هیات ، آقای جابر 
به  از خوروبیابانک   به شماره شناسنامه 114 صادره  فرزند عباسقلی  رحمانی 

شماره ملی 5409978951 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 309/65  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی 

علی اکبر آل داود فرزند سید حسن
12-  راي شماره  139260302029000633  مورخ 92/11/14  هیات ، خانم کبری 
از خوروبیابانک   به شماره شناسنامه 9459 صادره  فرزند  سید علی  داود   آل 
به شماره ملی 5409673931 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 361  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی 

محمد عطایی فرزند عباس
13- راي شماره  139260302029000634 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم ثریا 
رحمانی فرزند  محمد رضا به شماره شناسنامه 10 صادره از خوروبیابانک  به 
شماره ملی 5409851846 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 534/69  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی 

محمد رضا رحمانی فرزند حسین
14- راي شماره  139260302029000635 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم صدیقه 
گرجی فرزند  یادگار به شماره شناسنامه 21 صادره از خوروبیابانک  به شماره 
ملی 5409870115 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1611/46  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 
از مالک رسمی مشاعی مسلم گرجی فرزند  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی 

عباسقلی 
15- راي شماره  139260302029000636 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم زهرا 
کوهی فرزند  حسین به شماره شناسنامه 26 صادره از خوروبیابانک  به شماره 
ملی 5409882423 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263/85  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی  مصطفی 

قلی محبی فرزند حسنعلی
16- راي شماره  139260302029000637 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم طلعت 
کوهی فرزند  حسن  به شماره شناسنامه 240 صادره از خوروبیابانک  به شماره 
ملی 5409980212 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 381/65  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی علی اکبر 

آل داود فرزند سید حسن
آقای   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000638 شماره   راي   -17
علی یاور فرزند  مظفر به شماره شناسنامه 13 صادره از نائین  به شماره ملی 
5409905350 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 60/18  متر مربع  مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی عباس عظیمی 

انارکی فرزند محمد
18- راي شماره  139260302029000639 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم مریم 
خادمی فرزند  شعبانعلی به شماره شناسنامه یک صادره از نائین  به شماره ملی 
5409949692 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 398/80  متر مربع  مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی علی اکبر آل 

داود فرزند سید حسن
19- راي شماره  139260302029000640 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای قاسم 
به  کرج    2 از حوزه  به شماره شناسنامه 775 صادره  عباسقلی  فرزند   گرجی 
شماره ملی 0321940466 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 938/41  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری رسمی از وراث عباسقلی گرجی  بموجب 

سند540 مورخ 79/9/19 دفتر خانه 3 خوروبیابانک
20- راي شماره  139260302029000641 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم فاطمه 
ملی  به شماره  نایین   از  یک صادره  به شماره شناسنامه  محمود  فرزند   یاور 
5409947940 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 256/95  متر مربع  مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی  مصطفی قلی 

محبی فرزند حسنعلی
21- راي شماره  139260302029000642 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم فاطمه 
ملی  شماره  به  نایین  از  صادره  یک  شناسنامه  شماره  به  محمود  فرزند   یاور 
مربع   متر    181/80 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   5409947940
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی  

مصطفی قلی محبی فرزند حسنعلی
22- راي شماره  139260302029000643 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای حسین 
یاور فرزند  مصطفی قلی به شماره شناسنامه 18 صادره از نائین  به شماره ملی 
5409948114 در ششدانگ قسمتی از کارگاه صنعتی به مساحت 2826/15  متر 
واقع درمزرعه  از پالک  3438  اصلی  از قسمتی  مربع  مفروز  و مجزی شده 
قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالکین رسمی 
مشاعی آقایان محمد عطایی فرزند عباس و علی عسکری فرزند محمد حسن و 

شعبانعلی سمیعی فرزند یوسف و یادگار گرجی فرزند غالمرضا
23- راي شماره  139260302029000644 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای حسین 
یاور فرزند  مصطفی قلی به شماره شناسنامه 18 صادره از نائین  به شماره ملی 
از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت شش  5409948114 در سه دانگ مشاع 
دانگ 291/07  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی 
واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از 

مالک رسمی مشاعی محمد عطایی فرزند عباس
24- راي شماره  139260302029000645 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای حسین 
گرجی  فرزند  علی به شماره شناسنامه 7 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409861086 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 659/87  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی  مصطفی 

قلی محبی فرزند حسنعلی
آقای   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000646 شماره   راي   -25
مصطفی قلی یاور  فرزند  اسفندیار به شماره شناسنامه 8 صادره از خوروبیابانک  
به شماره ملی 5409841476 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 411/93  متر 
واقع درمزرعه  از پالک  3438  اصلی  از قسمتی  مربع  مفروز  و مجزی شده 
قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی از مالک رسمی مشاعی محمد 

عطایی فرزند عباس
آقای   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000647 شماره   راي   -26
مصطفی قلی یاور  فرزند  اسفندیار به شماره شناسنامه 8 صادره از خوروبیابانک  
به شماره ملی 5409841476 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 115/85  متر 
واقع درمزرعه  از پالک  3438  اصلی  از قسمتی  مربع  مفروز  و مجزی شده 
قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از یادگار گرجی 

فرزند غالمرضا
27- راي شماره  139260302029000648 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای حسن 
گرجی  فرزند  شعبانعلی به شماره شناسنامه 35 صادره از نائین  به شماره ملی 
5409931831 در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 91/72  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالکین رسمی مشاعی آقایان 
عباسقلی گرجی فرزند غالمرضا و سید احمد طباطبایی فرزند سید جعفر و حسین 

اسکندر فرزند اسحق
28- راي شماره  139260302029000649 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای حسن 
گرجی  فرزند  شعبانعلی به شماره شناسنامه 35 صادره از نائین  به شماره ملی 
5409931831 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 641/94  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالکین رسمی مشاعی آقایان 
عباسقلی گرجی فرزند غالمرضا و سید احمد طباطبایی فرزند سید جعفر و حسین 

اسکندر فرزند اسحق
29- راي شماره  139260302029000650 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای حسن 
از حوزه 2 کرج  به  گرجی  فرزند  عباسقلی به شماره شناسنامه 865 صادره 
شماره ملی 0321949110 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 726/88  متر 
واقع درمزرعه  از پالک  3438  اصلی  از قسمتی  مربع  مفروز  و مجزی شده 
قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی از ملک رسمی مشاعی قاسم 

گرجی فرزند عباسقلی
30- راي شماره  139260302029000651 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای حسین 
گرجی  فرزند  شعبانعلی به شماره شناسنامه 23 صادره از نائین  به شماره ملی 
از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت شش  5409879041 در سه دانگ مشاع 
دانگ 676/40  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی 
واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 
احمد  و سید  غالمرضا  فرزند  گرجی  عباسقلی  آقایان  مشاعی  مالکین رسمی  از 

طباطبایی فرزند سید جعفر و حسین اسکندر فرزند اسحق
آقای   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000652 شماره   راي   -31
ابوالفضل گرجی  فرزند  علی به شماره شناسنامه 24 صادره از خوروبیابانک  
به شماره ملی 5409845455 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 1395/83  
متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه 
قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی 

مشاعی حسن سمیعی فرزند حسین
32- راي شماره 139260302029000653 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای محمد 
به  از خوروبیابانک   یک صادره  به شماره شناسنامه  ابوالقاسم  فرزند  خادمی  
شماره ملی 5409939980 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 317/15  متر 
واقع درمزرعه  از پالک  3438  اصلی  از قسمتی  مربع  مفروز  و مجزی شده 
قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی 

مشاعی شعبانعلی سمیعی فرزند یوسفعلی
خانم   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000654 شماره   راي   -33
به  نائین   از  20 صادره  شناسنامه  به شماره  عبداله  فرزند   رئیسی   معصومه 
شماره ملی 5409953241 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 352/47  متر 
واقع درمزرعه  از پالک  3438  اصلی  از قسمتی  مربع  مفروز  و مجزی شده 
قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

مشاعی آقای عباسقلی گرجی فرزند غالمرضا
عباسقلی   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000655 شماره   34-راي 
توکل  فرزند  توکل به شماره شناسنامه 34 صادره از خوروبیابانک  به شماره 
متر مربع   به مساحت 304/22   باب خانه   ملی 5409776321 در ششدانگ یک 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی 

آقای عباسقلی گرجی فرزند غالمرضا
35 - راي شماره  139260302029000656 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم طاهره 
به  خوروبیابانک   از  5 صادره  به شماره شناسنامه  فرزند  شعبانعلی  خادمی  
شماره ملی 5409911563 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 440  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی 

محمد غالمرضایی فرزند حسن آقا بیک
خانم   ، هیات    92/11/14 مورخ  راي شماره  139260302029000657    -  36  

فاطمه رئیسی  فرزند  علی اصغر به شماره شناسنامه 9956 صادره از نائین به 
شماره ملی 5409679601 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
شش دانگ  351  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی 
واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از 

مالک رسمی مشاعی احمد عطایی فرزند قاسم
37- راي شماره  139260302029000658  مورخ 92/11/14  هیات ، خانم عذرا 
نائین به شماره ملی  از  یاور  فرزند  عباسقلی به شماره شناسنامه 13 صادره 
5409909895 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت شش دانگ  
اصلی    3438 پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی  و  مفروز   مربع   متر    676/40
واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 
احمد  و سید  غالمرضا  فرزند  گرجی  عباسقلی  آقایان  مشاعی  مالکین رسمی  از 

طباطبایی فرزند سید جعفر و حسین اسکندر فرزند اسحق
38- راي شماره  139260302029000659  مورخ 92/11/14  هیات ، آقای علی 
عسکری  فرزند  عزیزاله به شماره شناسنامه 72 صادره از نائین به شماره ملی 
5409958861 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت شش دانگ  
367/64  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع 
از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک   ثبت   6 بخش  قادرآباد  درمزرعه 

مالک رسمی مشاعی علی عسکری فرزند محمد حسن
39- راي شماره  139260302029000660  مورخ 92/11/14  هیات ، خانم میترا 
به  خوروبیابانک  از  129 صادره  شناسنامه  به شماره  قلی  محمد  فرزند   یاور  
شماره ملی 5409979109 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
شش دانگ  291/07  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  
مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک   ثبت   6 بخش  قادرآباد  درمزرعه  واقع  اصلی 

الواسطه از مالک رسمی مشاعی محمد عطایی فرزند عباس
40- راي شماره  139260302029000661  مورخ 92/11/14  هیات ، خانم مریم 
ابراهیمی  فرزند  محمد به شماره شناسنامه 29 صادره از نائین به شماره ملی 
5409938471 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت شش دانگ  
367/64  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع 
از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک   ثبت   6 بخش  قادرآباد  درمزرعه 

مالک رسمی مشاعی علی عسکری فرزند محمد حسن
41- راي شماره  139260302029000662 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم آسیه 
به شماره ملی  نائین   از  به شماره شناسنامه 9 صادره  ابراهیم  فرزند   وکیلی  
5409931572 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 398/22  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی سید علی 

اکبر آل داود فرزند سید حسن
42-راي شماره  139260302029000663 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای فرزین 
جندقی  فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 181 صادره از نائین  به شماره ملی 
1249488771 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 273/29  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3430  اصلی واقع درمزرعه فرحزاد بخش 6 
عباس  مالک رسمی مشاعی  از  الواسطه  مع  عادی  ثبت خوروبیابانک  خریداری 

نبی فرزند محمد
 43- راي شماره  139260302029000664 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم خدیجه 
رحمانی  فرزند  علی به شماره شناسنامه 26 صادره از خوروبیابانک  به شماره 
متر مربع   به مساحت 351/26   باب خانه   یک  ملی 5409879074 در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی 

حسن سمیعی فرزند حسین

خانم   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000665 شماره   راي   -44
به  نائین   از  14 صادره  شناسنامه  شماره  به  هژبر  فرزند   رحمانی   معصومه 
شماره ملی 5409927461 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 886/33  متر 
واقع درمزرعه  از پالک  3438  اصلی  از قسمتی  مربع  مفروز  و مجزی شده 
قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی 

مشاعی احمد عطایی فرزند قاسم
45- راي شماره  139260302029000666 مورخ 92/11/15  هیات ، خانم زهرا 
رضا زاده  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 20 صادره از حوزه 3 قم  به شماره 
ملی 0384521347 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 386/94  متر مربع پالک  
448  اصلی واقع در شهر فرخی بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقا عبداله عنایت فرزند آقا شیخ ابراهیم

46- راي شماره  139260302029000667 مورخ 92/11/15  هیات ، آقای مجتبی 
کالنتری  فرزند  علی اصغر به شماره شناسنامه 65 صادره از خوروبیابانک  به 
شماره ملی 5409722337 در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 87/97  متر 
مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  450   اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک  رسمی اسماعیل 

غالمرضائی فرزند میرزا بزرگ

آقای   ، هیات    92/11/15 مورخ   139260302029000668 شماره   راي   -47
حوزه  از  صادره   11252 شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند   سمیعی   مجید 
واحد  یک  از  قسمتی  ششدانگ  در   1292040602 ملی  شماره  به  اصفهان   یک 
قسمتی  از  مجزی شده  و  مفروز   مربع   متر    1864/96 مساحت  به  مرغداری  
خوروبیابانک   ثبت   6 بخش  قادرآباد  درمزرعه  واقع  اصلی    3438 پالک   از 
فرزند  گرجی  عباسقلی  مشاعی  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  عادی   خریداری 

غالمرضا
تاریخ انتشار نوبت اول :     1392/12/13                                                                                 
  تاریخ انتشار نوبت دوم      28/ 1392/12                                                                         

  اباذر مهیمن  رئیس ثبت خوروبیابانک 

مفاد آراء 
و ساختمانهای  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  مفادآراء  ابالغ  آگهی   2099

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی 

و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  اختالف  حل  هیئت  صادره  آراء  مفاد 
 8 ماده  و  قانون  یک  ماده  برچسب  که  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
آئینامه صادر گردیده است مستند به ماده 3 قانون در دو نوبت بفاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشارو محلی آگهی میشود تا چنانچه 

از  باشند  داشته  اعتراض  صادره  آراء  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص 
تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان تسلیم و ظرف یکماه از تسلیم اعتراض 
دادگاه عمومی محل و  به  تقدیم دادخواست  به  اداره مزبور مبادرت  به 
تسلیم  گواهی مربوط به ثبت محل نماید . بدیهی است اقدامات ثبت منوط 
به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود . در صورتیکه اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل 
ارائه ندهد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود. 
1- رای شماره 139260302119000111 مورخه 92/11/21 آقای سید 
جواد شفیعی فرزند آقا رضا ششدانگ یکدرب باغ محصور بشماره 3014 
فرعی از پالک یک اصلی جوشقان بخش 12 کاشان بمساحت 2384 متر 
مربع که متقاضی طبق قباله عادی خریداری نموده است محرز گردیده 

است .
2- رای شماره 139260302119000119 مورخه 92/11/21 آقای حسن 
مردانی فرزند رمضانعلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک  2058 
فرعی از پالک یک اصلی جوشقان بخش 12 کاشان بمساحت 274 متر 
رسمی  مالک  متقاضی  که  کاشان   12 بخش  جوشقان  در  واقع  مربع  

میباشدمحرز گردیده است .
آقای    92/11/21 مورخه   139260302119000123 شماره  رای   -3
علیرضا علی اصغری فرزند بمانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکبابخانه مفروز شده از 1039 فرعی از پالک یک اصلی جوشقان بخش 
12 کاشان بمساحت 173/85 متر مربع  که مالک رسمی میباشدمحرز 

گردیده است .

آقای   92/11/21 مورخه   139260302119000127 شماره  رای   -4
از ششدانگ  بمانعلی شریف فرزند غالمعلی  نسبت به سه دانگ مشاع 
یکبابخانه شماره 73 فرعی از پالک یک اصلی جوشقان بخش 12 کاشان 
نموده  قباله عادی خریداری  بمساحت 197 متر مربع که متقاضی طبق 

است محرز گردیده است .
5- رای شماره 139260302119000131 مورخه 92/11/21 آقای محمد 
زیبایی فرزند حسنعلی  ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از شماره 2334 
فرعی از پالک یک اصلی بخش 12 کاشان بمساحت 620 متر مربع که 

متقاضی مالک رسمی میباشد محرز گردیده است .
6- رای شماره 139260302119000135 مورخه 92/11/21 خانم نرگس 
باغبانی فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع  از ششدانگ یکدرب باغ 
 12 بخش  جوشقان  اصلی  یک  پالک  از  فرعی   2907 بشماره  محصور 
کاشان بمساحت 1500 متر مربع که متقاضیه طبق قباله عادی خریداری 

نموده است محرز گردیده است
7- رای شماره 139260302119000154 مورخه 92/11/21 آقای اکبر 
قهرودی فرزند غالمرضا ششدانگ قطعه زمین محصورو مشجر بشماره 

958 فرعی از پالک 21 اصلی کامو بخش 12 کاشان بمساحت 712 متر 
مربع که متقاضی طبق قباله عادی خریداری نموده است محرز گردیده 

است
8- رای شماره 139260302119000158 مورخه 92/12/3 آقای  جواد 
نظریان فرزند حسین  ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از شماره 2334 
از پالک یک اصلی جوشقان بخش 12 کاشان بمساحت 224/40  فرعی 
متر مربع  واقع در جوشقان بخش 12 کاشان که متقاضی مالک رسمی 

میباشدمحرز گردیده است .
زهرا  92/12/2 خانم  رای شماره 139260302119000172 مورخه   -9
میرزایی فرزند قیصرآقا ششدانگ یکباب حصار و طویله بشماره 525 
فرعی از پالک یک اصلی جوشقان بخش 12 کاشان بمساحت 105 متر 
مربع که متقاضیه طبق قباله عادی خریداری نموده است محرز گردیده 

است م الف 15209
 تاریخ انتشار نوبت اول : 92/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/12/27 

زرگری – کفیل ثبت جوشقان

حصر وراثت 
شرح  به   743 شماره  شناسنامه  دارای  طاقتی  احمد  آقای   2113
گواهی  درخواست  شورا  این  از   5832/92 کالسه  به  دادخواست 
داده که شادروان علی طاقتی  نموده و چنین توضیح  حصر وراثت 
بشناسنامه 8-946-11-127 در تاریخ 92/11/15 اقامتگاه دائمی خود 
به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
1- زهرا عسگری رنانی ش ش 204 )مادر(. 2- احمد طاقتی  ش ش 
743 )پدر(. 3. و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 14940شعبه 
دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  حسن  سلیمانی  قاسمعلی  آقای   2106
درخواست  شورا  این  از   5890/92 کالسه  به  دادخواست  شرح  به   33
رسول  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر 
خود  دائمی  اقامتگاه   1391/11/10 تاریخ  در   278 بشناسنامه  سلیمانی 
پدر  به:  است  آن مرحوم منحصر  الفوت  گفته ورثه حین  بدرود زندگی 
:1- طاهره داوی اصفهانی ش ش 45368 مادر 2-  نام ذیل  به  و مادر 

قاسمعلی سلیمانی حسن آبادی ش ش 33 پدر  و الغیر. اینک با انجام 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
اختالف حل  شورای  حقوقی  دهم  14946شعبه  الف  م  شد.   خواهد 

 اصفهان 

حصر وراثت 
2105 آقای فرید رحیم زاده زمانی دارای شناسنامه شماره 1270984454 
به شرح دادخواست به کالسه 5893/92 از این شورا درخواست گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی رحیم 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/9/15 تاریخ  در   1006 بشناسنامه  زاده 
فرشاد   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی 
زاده  رحیم  فرید   -2 )فرزند(.   1291954783 ش  ش  زمانی  زاده  رحیم 
زمانی ش ش 1270984454 )فرزند(. 3- پروین اورک شیرانی  ش ش 
303 )همسر(. و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
حقوقی  دهم  14947شعبه  الف  م  شد.  خواهد  صادر  گواهی  اال  و  دارد 

شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

خبر بد برای مهدی رجب زاده
بر اس��اس قانون جدید فیفا نشان 
دادن هرگونه عکس یا ش��عار زیر 

پیراهن ورزشی ممنوع شد.
فیفا پوشیدن هرگونه لباسی که بر 
روی آن یا زیر تی شرت های آن ها 
نوشته یا عکس��ی حک شده باشد 
را ممنوع کرده اس��ت.پیش از این 
فیفا نوشتن شعار های واضح را منع 
کرده بود اما بازیکنان معموال بعد 
از به ثمر رساندن گل تی شرت ورزش��ی خود را باال می بردند و نوشته یا 
عکسی را نشان می دادند. پس از این ،نشان دادن هر عکس و یا نوشته ای 
ممنوع است و این قانون از اول ماه ژوئن اجرا خواهد شد.این قانون بیش 
از هر ورزشکار دیگری می تواند خبری بد برای مهدی رجب زاده مهاجم 
تیم فوتبال ذوب آهن باشد که شادی های بعد از گلش به همین سبک و 
سیاق انجام می شد و باید از این تاریخ به بعد به فکر راه دیگری برای نشان 
دادن شادی هایش باشد. همچنین پوشیدن هرگونه حجاب برای بانوان 

نیز آزاد شده است.

بازدید از ورزشگاه انقالب کلیشاد
با حضور حجت االسالم و المسلمین 
موس��وی نماین��ده شهرس��تان 
فالورج��ان در مجل��س ش��ورای 
فرمان��دار  هدای��ت  اس��المی، 
شهرس��تان،مهدی مرادی رییس 
اداره ورزش و جوان��ان و جمعی از 
پیشکس��وتان ورزش از ورزشگاه 
انقالب کلیشاد بازدیدبه عمل آمد .

 ح��اج آق��ا موس��وی در دی��دار از 
کالس های آموزشی فوتبال نونهاالن و نوجوانان ضمن تقدیر از مربیان 
باش��گاه ها نکاتی را پیرامون اخالق محوری و رعایت ارزش های ایرانی 
اسالمی از طریق ورزش عنوان کرد و با اهدای هدایایی به باشگاه آرزوی 
موفقیت برای آنان در میادین ورزشی کرد و در نهایت پس از بحث و تبادل 

نظر بین اعضا تصمیماتی اتخاذ گردید.

 نایب قهرمانی سافت بال اصفهان 
مرحله نهایی نخستین دوره لیگ 
س��افت بال بانوان کش��ور که در 
ب��ا داش��ت  جری��ان   بوش��هر 

نایب قهرمانی تیم ریف اصفهان به  
کار خود پایان داد.

در آخری��ن روز ای��ن مس��ابقات 
ک��ه ب��ا حض��ور محم��د علیپور 
ریی��س فدراس��یون انجمن های 
ورزش��ی،مقامات ورزش��ی استان 
بوشهر،علیرضا ادیب رییس،کیوان صفاییان دبیر و منیژه حسن نیا نایب 
رییس بانوان انجمن بیس بال و س��افت بال برگزار ش��د،تیم اصفهان با 

حساب 16 بر 13 از سد بوشهر گذشت و به مقام نایب قهرمانی رسید.

تشکیل حلقه صالحین بسیج 
ورزشکاران

کارگاه تخصصی سرگروه های حلقه 
صالحین سازمان بسیج ورزشکاران 

کشور در اصفهان پایان یافت.
رییس سازمان بسیج ورزشکاران 
 در ای��ن دوره آموزش��ی گف��ت: 
۴۵۰ نفر از سرگروه های حلقه های 
صالحین 1۵ استان کشور با شرکت 
در این کارگاه تخصصی سه روزه با 
نحوه حلقه داری در سطح و کیفیت 
باال، چگونگی بحث با موضوع های مختلف از جهت محتوا و آگاهی باال در 
حلقه ها آشنا شدند. آذرنوش افزود: هدف از تشکیل حلقه های صالحین 
این است تا این حلقه ها با مشخص شدن جامعه هدفشان، تاثیرگذاری 
بیشتری در ورزش داشته باش��ند.وي گفت: اگر حلقه های صالحین به 
درس��تی وظایف خود را انجام دهند دیگر بداخالقی ها و ناهنجاری های 
 ورزش را نخواهی��م دید.آذرن��وش تصری��ح ک��رد: امس��ال س��ه گروه 
حلقه های صالحین، با جمعیت هزار نفر در ای��ن کارگاه های تخصصی 
 ش��رکت ک��رده اند.رییس س��ازمان بس��یج ورزش��کاران اف��زود: افراد

 شرکت کننده دراین دوره ها باشگاه ورزشی اداره می کنند و با آموزش در 
این دوره ها می توانند در باشگاه ها و ورزش کشور اثر گذار باشند. آذرنوش 
گفت: سازمان بسیج ورزشکاران متولی امر فرهنگی، آموزشی و تربیتی 
در جامعه ورزش است و برنامه های مختلفی برای اهالی مختلف ورزش 
کشور اعم از ورزشکاران، مربیان، داوران و بقیه اهالی ورزش اجرا می کند.

حاشیه ها و شارژ پول در فوتسال 
آزاردهنده است

علیرضا افضل در خصوص شرایط 
تیم نی��ک اندی��ش در رقابت های 
لیگ دس��ته اول فوتس��ال، اظهار 
داشت: در دو هفته پایانی باید سه 
امتیاز را می گرفتی��م اما در کمال 
تاسف خوب کار نکرده و برابر تیم 
ارژن ش��یراز نیز متحمل شکست 
ش��دیم.وی با بیان این که در حد 
توانم��ان کارک��رده و زحم��ت 
کشیدیم، تصریح کرد: در کمال تاسف عوامل و حواشی موجب شد نتوانیم 
به رقابت های پلی آف صعود کنیم، فدراس��یون باید دقت بیشتری را در 
 برگ��زاری بازی ه��ا انج��ام م��ی داد هرچن��د ک��ه بازه��م مقص��ر

 ع��دم نتیجه گیری تی��م را خودم��ان می دانم.س��رمربی تیم فوتس��ال 
نیک اندیش اصفهان ادامه داد: 6 بازی متوالی را در نیم فصل دوم با پیروزی 
پشت سرگذاشتیم و بازیکنان تیم فکر کردند دیگر به مرحله بعد صعود 
کردند اما در کمال تاس��ف دردو بازی پایانی نتوانس��تیم نتیجه مطلوب 
بگیریم .افضل با بیان این که تیم های رقیب ما هزینه های بسیاری کردند 
که تیمشان باال بیاید گفت: این تیم ها پاداش های بسیاری را برای تیم های 
حریف ما در نظ��ر گرفته بودند ک��ه البته من این موضوع��ات را در عدم 
صعودمان دخیل نمی دانم چراکه مقصر اصلی خودمان بودیم.وی تاکید 
کرد: در فوتسال و فوتبال ایران مسایل حاشیه ای  زمانی که بازی ها حساس 
می شود بسیار است و با پول، تیم ها همدیگر و بازیکنان را شارژ می کنند. 

 شکایت باشگاه استقالل
 از باشگاه نفت 

باشگاه استقالل به دلیل انتش��ار بیانیه توسط باشگاه نفت 
تهران به دادسرای عمومی انقالب شکایت خواهد کرد.

باشگاه نفت تهران پس از اعالم حکم دیدار استقالل و ملوان 
انزلی بیانیه ای را صادر کرد که در آن بیانیه به اتفاقات مسابقه 
انزلی و حرکت س��یدمهدی رحمتی اشاره کرده بود. همین 
اتفاق کافی بود تا مسووالن باشگاه استقالل با تهیه و تنظیم 
مدارک و کلمات به کار برده شده در بیانیه باشگاه نفت تهران 
مقدمات شکایت از این باشگاه را به دادسرای عمومی انقالب 
فراهم ک��رده تا از طریق مراجع قانون��ی پیگیر صحبت های 

مسووالن نفت تهران باشند.
محس��ن بزرگی، معاونت حقوقی باشگاه اس��تقالل با تایید 
این خب��ر گفت: تمامی امور برای ش��کایت از باش��گاه نفت 
تهران انجام ش��ده و طی ۴8 س��اعت آینده، نامه شکایت را 
به دادس��رای عمومی انقالب تقدیم خواهیم کرد. متاسفانه 
در بیانیه باش��گاه نفت تهران از الفاظ نامناسب به دروازه بان 
 باشگاه استقالل استفاده ش��ده که جای تعجب دارد و قطعا

 آن ها بای��د در خصوص برخی از کلماتی ک��ه در این بیانیه 
 منتش��ر ش��ده پاس��خگو باش��ند.با حکم کمیته انضباطی

 مهدی رحمتی مبلغ 6 میلیون تومان به دلیل اتفاقات بازی 
با ملوان بندرانزلی جریمه شده است.

 مهاجم تیم فوتبال جوانان 
به امریکا رفت

بازیکن تیم فوتبال جوانان ایران که پیش��ینه همراهی تیم 
نوجوانان در مسابقات قهرمانی زیر 16 سال آسیا را هم دارد، 
برای عقد قرارداد با تیم »اورنج کانتی بولز« راهی امریکا شد.

س��یاوش حق نظری بازیکن تیم فوتبال جوان��ان ایران که 
برای عقد قرارداد با تیم اورنج کانتی بولز  به امریکا سفر کرده 
 است، در حال حاضر در تمرینات آماده سازی این تیم که در
 رقابت های ULS این کشور به میدان می رود، حضور دارد.

حق نظری که چندی پیش به همراه تی��م جوانان عملکرد 
خوبی در تورنمنت بین المللی فوتبال جوانان در روس��یه از 
خود ارایه کرد، مورد توجه مسووالن این باشگاه قرار گرفت و 
1۰ روز پیش برای انجام مذاکرات نهایی و عقد قرارداد رسمی 
راهی امریکا شد. سیاوش حق نظری در صورت عقد قرارداد 
 رس��می، س��ومین بازیکن ایرانی اس��ت که به عضویت تیم 
اورنج کانتی بولز درآمده اس��ت. محمد محمدی دروازه بان 
پیشین تیم های استقالل و پرس��پولیس و مهرشاد مومنی 
بازیکن پیش��ین تیم های اس��تقالل و پاس دو بازیکن دیگر 

ایرانی این تیم محسوب می شوند.

6
قهرمانی  اصفهان  شوتوکان 

 اولین دوره مس��ابقات کاراته قهرمانی کشوری سبک ش��وتوکان یادواره 88 پهلوان راه عشق با حضور
 1۷ استان و ۴۵۰ کاراته کار در مجموعه فرهنگی ورزشی شیخ بهائی شهرستان آران و بیدگل برگزار 

گردید که در پایان استان اصفهان،یزد و گیالن مقام اول تا سوم را کسب کردند.

سرمربی تیم والیبال دلیران دشتی بوشهر گفت: جای اصفهان 
در والیبال کش��ور خالی است و مس��ووالن ذوب آهن باید تیم 

والیبال خود را حفظ کرده و آن را منحل نکنند.
علی نقدی پس از پیروزی تی��م اش مقابل ذوب آهن اصفهان 
در جمع خبرن��گاران با اش��اره به صع��ود این تیم ب��ه فینال 
مسابقات لیگ دس��ته اول باش��گاه های والیبال کشور اظهار 
داشت: ما تالش بسیاری برای رسیدن به فینال انجام دادیم و 
 توانس��تیم مزد تالش خود را گرفته و به فینال رقابت ها صعود 

کنیم.
وی افزود: دیدار با ذوب آهن برای ما یک مسابقه بسیار دشوار 
به حساب آمد و ذوب آهن خیلی بیشتر از آن که فکر می کردیم، 
برای ما مشکل ایجاد کرد و توانست در برخی شرایط از ما بهتر 

ظاهر شود.
سرمربی تیم والیبال دلیران دشتی بوشهر با اشاره به نوسانات 
تیم اش در این مس��ابقه بیان داش��ت: تیم ما در این مس��ابقه 
نوسانات زیادی داشت اما رفته رفته ما این نوسانات را کاهش 
داده و پس از صحبت با بازیکنان خود، تالش کردیم که آن ها 

را به شرایط مناسبی برسانیم.
وی افزود: در ست چهارم ما از تیم ذوب آهن عقب افتادیم اما 
تالش کردیم که فکر خ��ود را به جریان انداخت��ه و به راحتی 

نتیجه بازی را تغییر داده و برنده مسابقه باشیم.

نقدی درباره دالیل باخت تیم اش در ست سوم گفت: بازیکنان 
ما در ست سوم جوانی کرده و خود را پیروز میدان می دانستند 
و بازی را تمام شده فرض کردند بنابراین این مساله باعث شد 
که از ذوب آهن عقب بیافتیم و از این تیم شکست بخوریم که به 

نظر من دلیل این مساله، بی تجربگی بازیکنان بود.
وی اضافه کرد: سطح مسابقات لیگ دسته اول والیبال بسیار 
باال بود اما امیدوارم که بر نحوه برگزاری مسابقات و سالن های 

برگزاری نظارت بیشتری از سوی سازمان لیگ صورت گیرد.
سرمربی تیم والیبال دلیران دشتی بوشهر افزود: امیدوارم که 
مسووالن ذوب آهن تیم والیبال خود را حفظ کنند زیرا این تیم، 
تیم بس��یار خوبی بوده و جای ذوب آهن در لیگ برتر والیبال 

خالی است و اصفهان نباید در والیبال بدون نماینده باشد.

    محمد صادق پش�نگ:16 میلیارد تومان در والیبال 
اصفهان هدر رفت

سرمربی تیم والیبال ذوب آهن اصفهان گفت: 16 میلیارد تومان 
در والیبال اصفهان برای تیم داری گیتی پسند و باریج اسانس 

هدر رفت و به نتیجه ای نرسید.
 محمد ص��ادق پش��نگ نیز پس از شکس��ت تی��م اش مقابل

 دلیران دشتی بوشهر با اشاره به دالیل شکست تیم اش در این 
مسابقه اظهار داشت: به نظر من تیم حریف به دلیل این که از 

بازیکنان زیادی بهره می گیرد، توانست در این مسابقه بهتر از 
ما ظاهر شود زیرا این تیم بازیکنان بسیاری از شهرهای مختلف 

دیگر داشت و توان مالی خوبی نیز داشت.
وی افزود: ای��ن تیم نزدیک ب��ه 2۰ بازیکن جذب ک��رده و از 
بهترین های شهرهای دیگر نیز اس��تفاده کرد اما ما بازیکنان 
زیادی در اختیار نداش��تیم و بازیکنان ذخیره م��ا با بازیکنان 
اصلی تفاوت های بسیاری داشتند و از نظر بدنی کم می آوردند.

سرمربی تیم والیبال ذوب آهن اصفهان بیان داشت: با این حال 
بازیکنان ما در این بازی از تیم حریف برتر بودند و می توانستیم 
در ست چهارم به برتری برسیم تا در ست پنجم جبران کنیم اما 

این اتفاق صورت نگرفت و 
بازیکنان ما در س��ت های 
مس��ابقه، دوم  و   اول 

 در حد و اندازه خود ظاهر 
نشده و با اس��ترس بازی 

می کردند.
وی گفت: ای��ن بازیکنان 
در ست س��وم بهتر ظاهر 
ش��دند ام��ا در کل آن ها 
ش��جاعت الزم را ب��رای 
پیروزی مقابل تیم بوشهر 
 نداش��تند و نتوانس��تند

 به خوبی بر استرس خود 
فائق آیند.

پش��نگ ب��ا اش��اره ب��ه 
بازیکن��ان   عملک��رد 
تی��م اش در هفته ه��ای 

 اخیر اظهار داش��ت: باید قبول کنیم که بس��یاری از تیم های
 لیگ برتری از ذوب آهن بهتر بودند اما ما توانستیم تا این جای 
کار کنار بیاییم و به نظرم بازیکنان ذوب آهن بسیار خوب ظاهر 

شده و در حد توان خود ظاهر شدند.
وی با بیان این که ورود ذوب آهن به عرصه والیبال کار بزرگی 
بود، تصریح کرد: با این حال این تیم به لیگ برتر صعود نکرد و 
با وجود این که بازیکنان تالش کردند، این اتفاق صورت نگرفت 

اما خبر ندارم که در ادامه تیم داری می کنیم یا خیر.
سرمربی تیم والیبال ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: نزدیک 
به 16 میلیارد تومان از بودجه های ورزش اس��تان در تیم های 
باریج اسانس و گیتی پسند هدر رفت و این در حالی است که ما 
با این مبلغ می توانستیم 1۰ سال در لیگ برتر تیم داری کنیم 

و خوب ظاهر شویم.
وی اضافه ک��رد: همه دیدند که باریج اس��انس که با مادیات و 
ارتباطات بازی می ک��رد، در پلی آف حذف ش��د و من از قبل 
می دانستم که سرنوش��ت این تیم چگونه می شود اما شرایط 
در ذوب آهن بهتر بود و بازیکنان ما با ت��وان و جان و دل خود 

کار کردند.

جای خالی اصفهان در والیبال کشور

16 میلیارد تومان در والیبال هدر رفت

روزنامه فرهنگی ، اجتماعی| شماره 1260      سه شنبه 13  ا سفند  1392 | 2 جمادی االول  1435

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1260  |  march   4  ,2014  |  8 Pages

حضور در برزیل 
2014چند ؟

مصرف مواد مخدر در 
فوتبال عربستان

فدراس��یون فوتبال برای همراهی عالقه مندان با جام جهانی توافق با آژانس 
مسافرتی مربوطه صورت داده که شامل دو بس��ته است بسته اول شامل: سه 
هتل سه ستاره و یک هتل چهار ستاره است. هتل های سه ستاره در شهرهای 
سائوپائولو، ریودوژانیرو، بلوهوریزنته و هتل چهار ستاره در شهر سالوادور قرار 
 دارد. هزینه اقامت هر نفر در طول تور جام جهانی 2۰1۴ برزیل در این بسته 

2۹ میلیون و 3۰۰ هزار تومان و در اتاق دو نفره است.
 بسته دوم ش��امل دو هتل چهار ستاره و دو هتل پنج س��تاره است. هتل های

 چهار ستاره در شهرهای ریودوژانیرو و بلوهوریزنته و هتل های پنج ستاره در 
شهرهای سائوپائولو و سالوادور قرار دارد.

هزینه اقامت هر فرد در اتاق دو تخت��ه در این هتل ها در طول تور جام جهانی 
2۰1۴ برزیل ۴3 میلیون و 3۰۰ هزار تومان است.مدت تور جام جهانی 2۰1۴ 

برزیل 13 شب و 1۴ روز است. 
آمار،باالی۵۰۰۰ ثبت نامی از ایران را نشان می دهد.

س��رگروه س��ابق تیم ملی فوتبال عربس��تان فاش کرد که تع��داد زیادی از 
فوتبالیست های این کشور ازمواد مخدر به ویژه حشیش استفاده می کنند.

فواد انور که میهمان برنامه ورزشی »الحدث « شبکه تلویزیونی الدوری والکاس 
 قطر ب��ود، افزود: گرایش فوتبالیس��ت ها به ماده مخدر وخطرناک حش��یش
  به صورت گس��ترده وغی��ر طبیعی افزایش یافته و باگذش��ت زم��ان هر روز

 گسترده تر می شود.وی اظهارداشت:باش��گاه ها باید سریعا به وسیله کمیته 
دوپینگ بازیکنان معتاد را شناسایی ودرمان کنند.

سرگروه سابق تیم ملی فوتبال عربستان در دو جام جهانی اظهار امیدواری کرد 
که جوانان باالخص فوتبالیست ها از پدیده اعتیاد دوری کنند زیرا این مساله 

ضمن تهدید سالمت آنان به آینده فوتبالی شان نیز خاتمه خواهد داد.
فواد انور ادامه داد:فوتبالیس��ت ها مبالغ میلیونی دریافت می کنندکه حتی 
شاغالن درپس��ت های مهم دولتی چنین ارقامی را نمی گیرند ولی با دست 

خویش خود را به چالش و هالکت می اندازند.

یحیی توره :بهترین گل عمرم
در رقابت های لیگ برتر انگلیس ،توره هافبک تیم منچستر 
مقابل ساندرلند در دقیقه ۵۵، س��میر نصری در دقیقه ۵6 و 
خسوس ناواس در دقیقه ۹۰ گل زدند .توره گل خود در این 

دیدار را بهترین  گل عمرش می داند.

مهاجم المپیاکو از هوش رفت
به گزارش رویترز، در نیمه نخس��ت دربی ش��هرآتن بین دو تیم 
فوتبال المپیاکو وپاناتینایکو، مایکل اوالیتان مهاجم 21ساله این 
تیم هنگام دویدن به دنبال توپ در میان��ه میدان از هوش رفت و 

روی زمین افتاد . 

حضور تیم طناب کشی استان در مسابقات کشوری
مسابقات طناب کش��ی قهرمانی کش��ور روز 1۵ اس��فند به میزبانی 
اس��تان مرک��زی در شهرس��تان س��اوه برگ��زار می ش��ود ک��ه تیم 
 منتخ��ب اس��تان اصفه��ان در ای��ن رقاب��ت ه��ا حض��ور خواه��د  

داشت.

 نزدیک به
 16 میلیارد تومان از 

بودجه های ورزش
 استان در تیم های 

باریج اسانس و 
گیتی پسند هدر رفت
 و این در حالی است 

که ما با این مبلغ 
می توانستیم 10 سال

 در لیگ برتر
 تیم داری کنیم و 
خوب ظاهر شویم

علی  فتح اهلل زاده در مورد مسایل مالی باشگاه استقالل، تصمیم اش 
برای فصل آینده و حاشیه های اخیر صحبت های زیر را مطرح کرد.
بازرسان وزارت ورزش قرار بود به باشگاه استقالل هم بیایند

نماینده وزارت ورزش به باش��گاه آمد و ما هم تمامی حساب های 
باش��گاه را به او تحویل دادیم. در این چند روز هم سرگرم بررسی 
 وضعیت مالی باش��گاه بودیم و خوش��بختانه باش��گاه اس��تقالل

 ۴۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد.
ظاهرا با امیر قلعه نویی بابت فصل آینده جلسه ای داشته اید 
و می گویند ب�ه خاطر بح�ث واگذاری باش�گاه اس�تقالل 

تصمیم گیری شما به  آینده موکول شده است
متاس��فانه این کارها همان  کارهای کثیفی اس��ت که بعضی ها به 
دنبال راه انداختن آن ها هستند و می خواهند در انتهای فصل به ما 

آینده نیستم لطمه بزنند. من بارها اعالم کرده ام که سال 
و قطعا با پایان فص��ل خداحافظی 

می کنم پس چ��ه طور می توانم 
وقتی قرار اس��ت نباشم با امیر 
قلعه نویی ب��رای فصل آینده 
جلس��ه بگذارم. حق به این 

است کسی که قرار است در آینده مسوولیت این باشگاه را به عهده 
بگیرد در مورد همه چیز آن تصمیم گیری کند. من 3 روز است امیر 

قلعه نویی را ندیدم.
فک�ر نمی کنم کس�ی ای�ن ح�رف ش�ما را ک�ه می گویید 

می خواهید بروید باور کند
من مدت هاست که می گویم می خواهم بروم ولی از بس که این حرف 
را زده ام و کسی نگذاشته که بروم باورشان نمی شود اما حقیقت این 
است که احتیاج به استراحت دارم و با توجه به این که مسوول بعدی 
حق تصمیم گیری دارد برای فصل آینده هیچ صحبتی نداش��ته و 

ندارم. ما فقط باید تالش کنیم همین تیم فعلی حفظ شود .
 اگ�ر آخ�ر فص�ل اس�تقالل قهرم�ان ه�م ش�ود ب�از هم

 بر تصمیم خود مصر هستید؟
دقیقا همین طور است. اتفاقا من زمانی می روم که برای انجام دادن 
هر کاری وقت هست و تا  آن زمان به امید خدا همه کارهای واگذاری 
باشگاه هم انجام ش��ده و دس��ت مدیر بعدی برای خرج کردن باز 

به آن اداره معطل نمی شوم. اس��ت و دیگر از این اداره 
اینجا درآمدزایی باشگاه باید ای��ن را بگوی��م که تا 
از انقالب کسی نبوده بی نظیر بوده است و بعد 
درآمدزای��ی داش��ته که این ط��ور بتواند 

ح��دود 2۰۰ میلی��ارد باشد. من چیزی 
این باشگاه سود رساندم. توم��ان ب��ه 

تراز واقعی مالی باشگاه 

باالی 3۰۰ میلیارد تومان اس��ت اما کس��ی به این چیزها توجهی 
نمی کند در حالی که چنین درآمدزایی شوخی نیست.

باالخره بدهی انباشته باشگاه چه میزان است؟
همانطور که قبال گفتم بدهی انباشته باشگاه استقالل 23 میلیارد 
تومان است و االن هم می گویم که 3۰۰ میلیارد تومان در این باشگاه 
درآمدزایی داشتیم. حتی به دوستان واگذاری هم گفتم کمپی که 
احداث شده اگر قبولش ندارند من برای آن مش��تری دارم و اصال 
خودم یا دوس��تانم آن را می خریم. خودتان بروید یک کمپ جدید 
بگیرید چون من خودم می توان��م از این کمپ درآمدزایی کنم. اگر 
بخواهند روی برند استقالل اکنون قیمت گذاری کنند این باشگاه 

باالی ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
این روزها به نظر می رسد روابط امیر قلعه نویی و شاگردانش 
خیلی حسنه نیست و ظاهرا با هم قهر هستند، حتی شایعه 
شده عده ای از بازیکنان اس�تقالل به شما پیغام داده اند که 
امیر قلعه نویی را بردارید و یا حتی برخی از آن ها ناراحتند 

و سر تمرین نمی آیند
این را اول از همه بگویم که بازیکنان استقالل همگی خوب هستند 
ولی آن ها باید بدانند امیر قلعه نویی امسال مشکالت زیادی را تحمل 
کرد و آن ها باید باری ک��ه روی دوش قلعه نویی بود را درک کنند. 
ممکن است هر یک از ما   در مقاطعی عصبانی شویم و چیزی بگوییم. 
شما مطمئن باشید کسی جرات نمی کند به من بابت سرمربی تیم 
اولتیماتوم بدهد و بچه های ما هم این طور نیستند. من مقابل این 

بی اخالقی ها می ایستم ولو این که حتی تیمم در انتهای جدول قرار 
گیرد. سرمربی تیم محترم اس��ت و من خودم با وجودی که رییس 
باشگاه هستم اما به او احترام می گذارم چون باید به پاس خدماتی 
 که قلعه نویی برای استقالل داش��ته قدرش را بدانیم. قطعا در تیم

 سوء  تفاهم هایی پیش آمده و مشکلی نیست.
گویامحمد قاضی که چند روزی اس�ت در تمرینات شرکت 
نمی کند از قلعه نویی ناراحت است. می گویند قلعه نویی از 
کی روش خواسته تا تعداد کمتری بازیکن از استقالل به تیم 
ملی دعوت کنند و یکی از بازیکنانی که به دلیل همین توافق 

به تیم ملی دعوت نشده قاضی است
این یک شایعه دروغ اس��ت. این یکی را خودم مطلع هستم. اتفاقا 
محمد قاضی از جمله بازیکنانی است که امیر قلعه نویی به کی روش 
او را توصی��ه ک��رده و گفته که می توان��د به تیم مل��ی کمک کند. 
قلعه نویی همه تالشش را می کند تا بازیکنان شایسته به تیم ملی 

دعوت شوند. 
این روزها همه در م�ورد  مهدی رحمت�ی و رایی که کمیته 
انضباطی برای او صادر کرده صحبت م�ی کنند در این باره 

چه نظری دارید؟
اگر به قضیه توجه کنیم آنچه که در مورد رحمتی می گویند درست 
نیست و صحت ندارد . ممکن است هر کسی در هر حالتی از او عکس 
گرفته شود و قضاوت ها متفاوت باشد. عده ای در مورد رحمتی کم 

لطفی کردند و مطمئن باشند که آه سید آن ها را می گیرد.
اگر حرفی مانده بگویید

من قطعا آخر فصل که می خواهم از استقالل بروم تمام عملکردم را 
در اختیار رسانه ها می گذارم به خصوص قرارداد بازیکنان را تا مردم 

ببینند در مورد قرارداد ما چه می گفتند و واقعیت چیست. 

فتح اهلل زاده: چند روز دیگر میهمان هواداران هستم! 

آه رحمتی خیلی ها را می گیرد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت 
2111 آقای سید محمد مویدی دارای شناسنامه شماره 1530 به شرح 
گواهی حصر  درخواست  این شورا  از   5854/92 به کالسه  دادخواست 
مویدی  احمد  سید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/8/9 تاریخ  در   11 بشناسنامه  ورپشتی 
سید   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
قاسم مویدی ورپشتی  ش ش 3 )فرزند متوفی ( 2- سید محمود مویدی 
ورپشتی  ش ش 76 )فرزند متوفی ( 3- سید محمد مویدی ش ش 1530 
)فرزند متوفی ( 4- سید علی مویدی ش ش 1630 )فرزند متوفی ( 5- 
فاطمه مویدی ش ش 50 )فرزند متوفی ( 6- صغرا مویدی  ش ش 34 
)فرزند متوفی (  7- ملوک مغاره تهرانی  ش ش 1289 )عیال متوفی (  
یک  در  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  و الغیر. 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف 14942شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
شرح  به   4110 شماره  شناسنامه  دارای  باقری  حسین  آقای   2109
گواهی حصر  درخواست  این شورا  از   5883/92 به کالسه  دادخواست 
باقری خولنجانی  وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
بشناسنامه 6 در تاریخ 92/10/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: به 3 فرزند و یک عیال و 
پدر به نام ذیل : 1- حسین باقری  ش ش 4110 )فرزند متوفی ( 2- مریم 
باقری  ش ش 64398 )فرزند متوفی (  3- مرجان باقری خولنجانی ش 
ش 9-087157-127 )فرزند متوفی ( 4- گیتی باقری  خولنجانی ش ش 
و   ) متوفی  )پدر   6 اکبرباقری خولنجانی ش ش   -5  ) متوفی  )عیال   27
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
اال  و  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او 
گواهی صادر خواهد شد. م الف 14943شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
شرح  به   15 شماره  شناسنامه  دارای  زندی  هوشنگ  آقای   2108
گواهی حصر  درخواست  این شورا  از   5891/92 به کالسه  دادخواست 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پروین زندی بشناسنامه 
2 در تاریخ 92/10/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: به 2 پسر و 2 دختر  و یک همسر 
 -2  ) متوفی  )فرزند   4001 ش  ش  زندی   هوتن   -1  : ذیل  های  نام  به 
شروین زندی  ش ش 1270485962 )فرزند متوفی ( 3- شیرین زندی  
ش ش 464 )فرزند متوفی ( 4- شبنم زندی  ش ش 3364 )فرزند متوفی 
( 5- هوشنگ زندی  ش ش 15 )همسر متوفی (  و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف 14945شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
2103 آقای عقیل گرجعلی دارای شناسنامه شماره 91 به شرح دادخواست 
به کالسه 5899/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان شیر علی گرجعلی بشناسنامه 59 در 
تاریخ 92/8/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: به 4 فرزند به نام های ذیل : 1- روح اله 
گرجعلی  ش ش 46 )فرزند متوفی ( 2-  عقیل گرجعلی  ش ش 91 )فرزند 
سمیه   -4  ) متوفی  )فرزند   219 ش  ش  گرجعلی   محسن   -3  ) متوفی 
گرجعلی  ش ش 2-074437-127 )فرزند متوفی ( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف 14949شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
 17 شماره  شناسنامه  دارای  محمدی  مدنیان  محمد حسین  آقای   2100
به شرح دادخواست به کالسه 5909/92 از این شورا درخواست گواهی 
مدنیان  حسن  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
محمدی بشناسنامه 1578 در تاریخ 92/9/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
: 1- صغرا  به  الفوت آن مرحوم منحصر است  زندگی گفته ورثه حین 
شکوهیان اصفهانی ش ش 254 زوجه  2- زهرا مدنیان محمدی ش ش 
محمد   -4 فرزند   1161 ش  ش  محمدی  مدنیان  زهره   -3 فرزند   1091
حسین مدنیان محمدی ش ش 17 فرزند ( 5- احمد  مدنیان محمدی ش 

ش 1612 فرزند ( 6-محمود مدنیان محمدی ش ش 342 فرزند ( 7- حمید 
مدنیان محمدی ش ش 565 فرزند  8- رضا مدنیان محمدی ش ش 89 
فرزند ( 9- علی مدنیان محمدی ش ش 1075 فرزند (   و الغیر. اینک با 
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف 14951شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
2107 شماره: 419/92 به موجب رأی شماره 560 تاریخ 91/6/28 شعبه 
27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه پرویز قاسمی چشمه علی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به:  است 
چهل و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سر رسید 91/1/25  لغایت  اجرای حکم در حق محکوم 
له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم له ابوالفتح سلیمانی 
ط   – امین  برج مسکونی   – غربی  نظر  خ  اصفهان-  اقامت:  محل  نشانی 
به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   .404 واحد  چهارم 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 27 حقوقی اصفهان  

حصر وراثت 
شرح  به   558 شماره  شناسنامه  دارای  رضوانی  مجتبی  آقای   2112
دادخواست به کالسه 5835/92  از این شورا درخواست گواهی حصر 
رضوانی  محمدرضا  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1392/10/8 تاریخ  در   35552 بشناسنامه 
و  3فرزند  به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
مادر و یک عیال به نام ذیل است. 1-مجتبی رضوانی ش ش 558 فرزند 
متولی2- قاسم رضوانی ینگابادی  ش ش 1270340123 فرزند متولی3- 
مرضیه رضوانی ینگابادی ش ش  29 فرزند متولی 4- فاطمه شفیعی ش 
ش  15 مادر متوفی 5- بتول سادات طاووسی نیگ آبادی ش ش  4021 
عیال متوفی و ال غیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
حقوقی  دهم  14941شعبه  الف  م  شد.  خواهد  صادر  گواهی  اال  و  دارد 

شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
  113-024661-2 شماره  شناسنامه  دارای  رمضانی  محمد  آقای   2110
درخواست  شورا  این  از     5886/92 کالسه  به  دادخواست  شرح  به 
قربان  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
خود  دائمی  اقامتگاه   1392/3/24 تاریخ  در   37 بشناسنامه  رمضانی  
 2 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
نام ذیل است. 1- محمد رمضانی ش ش به   فرزند و یک عیال و مادر 
 2-024661-113   فرزند متوفی2- مینا رمضانی  ش ش 011937/8-
113  فرزند متوفی3- شوکت سلیمانی زاده ش ش  1732 عیال متوفی 
4- زیور سلمانی نژاد ش ش  1543 مادر متوفی و ال غیر . اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف 14944شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
شرح  به    91 شماره  شناسنامه  دارای  گرجعلی  عقیل  آقای   2104
این شورا درخواست گواهی حصر  از  دادخواست به کالسه 5898-92 
حاجلو   امیر  زهرا  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
بشناسنامه 39 در تاریخ 1392/8/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 3 پسر و 1 دختر و 
 1 همسر و 1 مادر و 1 پدر به نام ذیل است. 1- روح اله گرجعلی  ش ش

متوفی3-  فرزند    91 ش  ش  گرجعلی  عقیل  متوفی2-  فرزند    46  
گرجعلی ش ش   4- سعید  متوفی  فرزند   219 گرجعلی ش ش   محسن 
ش   ش  مشهدی  حاجلو  امیر  رقیه   -5 متوفی  فرزند    1270744373
 . پدر و ال غیر  امیر حاجلو ش ش  17  5750100626 مادر 6- علینقی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  نماید  می 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف 14948شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان 

  مفادآرا
تکلیف   تعیین  قانون  نامه  آئین    2102آگهي موضوع ماده 3 و ماده 13 

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

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139260302013002454  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حسین یبلوئي خمسلوئي فرزند سیاوش بشماره شناسنامه 
انبار در یک باب خانه به مساحت 386 مترمربع  از برف  7112 صادره 
پالک 68 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 223 
اصلي  واقع درشهر برف انبار )محله سنگباران ( فریدونشهر  خریداري 

از مالک رسمي آقاي درویش خدادادی خمسلوئی  محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002455 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  علي  رحمن  فرزند  خمسلوئي  خدادادي  رضاعلي  آقاي  متقاضي 
شناسنامه 2 صادره از برف انبار در یک باب خانه  به مساحت 228/80  
مترمربع پالک 191 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 
فرعي از 22 اصلي  واقع در شهر برف انبار ) محله خمسلو( فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي اسماعیل نصرالهی محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002459 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  هاشم  محمد  فرزند  رزمخواه  مهدي  آقاي  متقاضي 
1070 صادره از اصفهان در یک باب مغازه  به مساحت 20 مترمربع پالک 
2238 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 465 فرعي از 
237اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی 

رزمخواه محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139230302013002460 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  هاشم  محمد  فرزند  رزمخواه  مهدي  آقاي  متقاضي 
1070 صادره از اصفهان در یک باب خانه به مساحت 328.50 مترمربع 
پالک 2339 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 465 فرعي 
از 237اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد 

رزمخواه محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139260302013002275   راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
از  60 صادره  شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  نقدي  یداله  آقاي  متقاضي 
مترمربع پالک 186  به مساحت 1148/50  باب خانه  یک  در  فریدونشهر 
فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 22 اصلي 
واقع در شهر برف انبار ) محله خمسلو( خریداري از مالک رسمي آقاي 

هوشنگ یبلوئی محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002461 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  هاشم  محمد  فرزند  رزمخواه  مهدي  آقاي  متقاضي 
1070 صادره از اصفهان در یک باب مغازه به مساحت 20.90 مترمربع 
پالک 2240 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک465 فرعي 
از 237اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي فتح اله 

یسلیانی آخوره علیائی  محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002466 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمد تقي حسیني فرزند ابوالحسن بشماره شناسنامه 96 
صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 287.80 مترمربع پالک 
369 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 231 
اصلي واقع در وحدت اباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي سید 

محمد موسوی آخوره سفالئی  محرز گردیده است.

قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002467 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي موسوي فرزند مسیح بشماره شناسنامه 216 صادره 
از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 181.90 مترمربع پالک368 
فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از 231 اصلي  
حسینی   اله  لطف  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  اباد   وحدت  در  واقع 

محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002470 شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضي خانم فرزانه یسلیاني فرزند پرویز بشماره شناسنامه 
112 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 223.50 مترمربع 
پالک 2337 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 
238اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقایان اباذر و 

نوذر رحیمی محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002476 شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضي خانم پروین سپیاني فرزند حسین بشماره شناسنامه 
الشرب  با حق  یک قطعه زمین مزروعي  فریدونشهر در  از  893 صادره 
طبق عرف محل  به مساحت 6600 مترمربع پالک 40 فرعي از 240 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 240 اصلي واقع در روستای 
سپیانی   حسین  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  چغیورت 

محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002478 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
 35 شناسنامه  بشماره  علي  نوروز  فرزند  باتواني  محمد  آقاي  متقاضي 
صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 224.70 مترمربع پالک 
از  فرعي   1 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   238 از  فرعي   2338
238اصلي  واقع درفریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقایان حسینقلی 

و مرتضی رفیعی  محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139260302013002479  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
 166 شناسنامه  بشماره  محمدباقر  فرزند  نظري  نگهدار  آقاي  متقاضي 
مترمربع   111.70 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره 
پالک 229 فرعي از 230 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 38 فرعي از 
230اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالکین رسمي 

ورثه عیدی گلی اخوره سفالئی  محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002480 شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
علي  فرزند  علیائي  آخوره  رحیمي  علي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
اکبر بشماره شناسنامه 698 صادره از فریدونشهر درپنج دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 331.50 مترمربع پالک 2241 فرعي از 
237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 433 فرعي از 237 اصلی واقع 
در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي علی اکبر رحیمی  محرز 

گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002481 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم کوثر انصاري فرزند محمدآقا بشماره شناسنامه 9 صادره 
از فریدونشهر در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
331.50 مترمربع پالک 2241 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده 

از پالک 433فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک 
رسمي آقاي علی اکبر رحیمی  محرز گردیده است.

قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002484 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  رضا  سید  فرزند  حسیني  سعید  سید  آقاي  متقاضي 
6981 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 218.80 مترمربع پالک 2339 فرعي از 238 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري 

از مالک رسمي شهرداری فریدونشهر محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002485 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 

در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي  خانم طیبه کاظمي دره بیدي فرزند باقر بشماره شناسنامه 26 
صادره از تیران در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 
218.80 مترمربع پالک 2339 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي 

شهرداری فریدونشهر محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002487 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
 180 بشماره شناسنامه  محمد  فرزند  موگوئي  علي رضا  آقاي  متقاضي 
صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 216.45 مترمربع پالک 
370 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از 231 
اصلي  واقع دروحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي سید 

علی موسوی  محرز گردیده است..
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002491 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
 95 شناسنامه  بشماره  غالمحسین  فرزند  اسفناني  کوثر  خانم  متقاضي 
مترمربع   345.80 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره 
از  فرعي  از پالک 2  از 24 اصلي مفروز و مجزي شده  فرعي  پالک 25 
24اصلي  واقع در روستای صادقیه خریداري از مالک رسمي آقاي رحمت 

اله ملیانیان  محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139260302013002493  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
علي  صفر  فرزند  خمسلوئي  کوچکي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
از  از فریدونشهر درچهار دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 1075 صادره 
ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 451.80 مترمربع پالک 285 فرعي از 
222 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 5 فرعي از 222 اصلي  واقع در 
شهر برف انبار ) محله سنگباران( فریدونشهر خریداري از مالک رسمي 

آقاي آرمناک سپانیان  محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  139260302013002495هیات  شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
 20 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  کوچکي  رضا  محمد  آقاي  متقاضي 
خانه  باب  یک  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  دردو  فریدونشهر  از  صادره 
و  مفروز  اصلي   222 از  فرعي   285 پالک  مترمربع   451.80 مساحت  به 
مجزي شده از پالک5 فرعي از 222 اصلي  واقع درشهر برف انبار) محله 
سپانیان  آرمناک  آقاي  رسمي  مالک  از  فریدونشهرخریداري  سنگباران( 

محرز گردیده است
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002496 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمد باتواني فرزند عبداله بشماره شناسنامه 24 صادره 
 71.90 مساحت  به  متصله   مغازه  و  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از 
مترمربع پالک 2245 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
512 فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهرخریداري از مالک رسمي 

آقاي مرتضی قلی سپیانی آخوره باالئی  محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139260302013002509  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضي آقاي محمد باتواني فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
24 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت 
93.50 مترمربع پالک 2246 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 511 فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک 

رسمي آقاي اکبر ملیانیان محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002561 شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
اسداله  فرزند  علیایي  آخوره  میکالني  موسي  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 1454 صادره از آبادان در یک باب خانه  به مساحت 
92.70 مترمربع پالک 2343 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 1فرعي از 238  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي 

ابوالفضل عظیمانی محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002565 شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
بشماره  محمد  علي  فرزند  آقاي جهانبخش رشیدي  متقاضي  بالمعارض 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   1178 شناسنامه 

از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   26 از  10فرعي  پالک  مترمربع   240.50
پالک  26  اصلي واقع در روستای میدانک سفلی فریدونشهر خریداري مع 

الواسطه از مالک رسمي آقاي شنبه هارون الرشدی محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002568 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  محمد  علي  فرزند  رشیدي  جهانبخش  آقاي  متقاضي 
1178 صادره از فریدونشهر در یک باب ساختمان  به مساحت 828.10 
از پالک 26  از 26 اصلي مفروز و مجزي شده  مترمربع پالک 11فرعي 
اصلي واقع در روستای میدانک سفلی فریدونشهر خریداري مع الواسطه  

از مالک رسمي آقاي شنبه هارون الرشیدی  محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002571 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مجتبي باتواني فرزند محمد بشماره شناسنامه 235 صادره 
از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 82.95 مترمربع پالک 2342 
فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238اصلي  
و  قلی  آقایان  حسین  مالکین  رسمي  از  فریدونشهر خریداري  در  واقع 

مرتضی رفیعی محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002574 شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
شناسنامه  بشماره  قلي  فرزند  رحیمي  احمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
باب  یک  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  سه  در  فریدونشهر  از  صادره   101
اصلي   238 از  فرعي   2340 پالک  مترمربع   191.80 مساحت  به  خانه 
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر 
گردیده محرز  اسفنانی  محمد  آقایعیدی  رسمي  مالک  از   خریداري 

 است.
قانون  موضوع  اول  139260302013002577هیات  شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
 152 شناسنامه  بشماره  مظفر  فرزند  لچیناني  شهربانو  خانم  متقاضي 
خانه   باب  یک  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  سه  در  فریدونشهر  از  صادره 
مفروز  اصلي   238 از  فرعي   2340 پالک  مترمربع   191.80 مساحت  به 
فریدونشهر  در  واقع  اصلي    238 از  فرعي   1 پالک  از  شده  مجزي  و 
گردیده محرز  اسفنانی   محمد  عیدی  آقاي  رسمي  مالک  از   خریداري 

 است.
قانون  موضوع  اول  139260302013002580هیات  شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
بشماره  اله  ید  فرزند  میرمعنائي  رضا  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   211 شناسنامه 
139.70 مترمربع پالک 2341 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک 1 فرعي از238اصلی  و پالک 777 فرعی از 237 اصلی واقع در 
فریدونشهرخریداري از مالکین رسمي آقایان علی قورچی آخوره  و باقر 

باتوانی  محرز گردیده است.
قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002583 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه 76  اکبر  علي  فرزند  آقاي رضاعلي حسیني  متقاضي 
مساحت  به  متصله   مغازه  و  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره 
شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   233 از  فرعي   31 پالک  مترمربع   299.50
فریدونشهر  بیجگرد   روستای  در  واقع  اصلي   233 از  1فرعي  پالک  از 
گردیده  محرز  چقادری   آدینه  موالقلی  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري 

است.
31- برابر راي شماره 139260302013002088 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  شکراله  فرزند  علیوند  حاج  جمیله  خانم  متقاضي 
مترمربع   388.30 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  تهران  از  5769 صادره 
پشندگان  درروستای  واقع  60اصلي   پالک   از  شده  مجزی  و  مفروز 
محرز  علیوند  حاج  شکراله  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر 
قبلی محل وقوع ملک اشتباهًا زمستانه درج  اگهی   گردیده است.)که در 

شده است (
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 13 /1392/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهار شنبه  92/12/28

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   
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مهارت ه��ای زندگی مهارت هایی هس��تند ک��ه توانایی 
اجتماع��ی و روحی ف��رد را افزایش می دهن��د و موجب 
می ش��وند تا او بتواند به نحوی بهتر و موثر تر با مشکالت 
و دشواری های زندگی مواجه ش��ود. هر قدر مهارت های 
زندگی فردی باال تر باش��د، او بهتر می تواند سالمت روان 
و رفتار خود را حفظ کند و به ش��یوه ای منطقی و کارآمد 
مشکالت پیش آمده را برطرف کند.مهارت های زندگی 
قدرت س��ازگاری افراد را باال می برد، ش��خص می تواند 
مسوولیت های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد 
و توانمندی هایش را بروز دهدو از آس��یب های ناش��ی از 
ناتوانی در حل مشکالت در امان بماند.سازمان بهداشت 
جهانی مهارت هایی را معرفی کرده است که هر کس باید 
این توانایی ها را برای داش��تن زندگی فردی و اجتماعی 

موفق کسب کند:
     مهارت خودآگاهی

خودآگاهی ، توانایی ش��ناخت و آگاهی از خصوصیات ، 
نقاط ضعف و قوت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. رشد 
خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس 
قرار دارد ی��ا نه و این معموال پیش ش��رط ضروری روابط 
اجتماعی و روابط بین فردی موثر و همدالنه است. اگر هر 
فرد بتواند تصویری واقع بینانه از خود کسب کند و نیاز ها 
و تمایالتش را به خوبی بشناسد، می تواند با حقوق فردی، 

اجتماعی و مسوولیت هایش آشنا شود.
 اجزای مهارت  خودآگاهی: آگاهی از نقاط قوت، آگاهی 
از نقاط ضعف، تصویر خود واقع بینانه، آگاهی از حقوق و 

مسوولیت ها،توضیح ارزش هاو انگیزش برای شناخت.
     مهارت همدلی

همدلی یعنی این که فرد بتوان��د زندگی دیگران را حتی 
زمانی که در آن ش��رایط قرار ن��دارد  درک کند. همدلی 
به فرد کمک می کند تا بتوانند انسان های دیگر را حتی 
وقتی با آن ها متفاوت است بپذیرد و به آن ها احترام گذارد. 
همدلی رواب��ط اجتماعی را بهبود می بخش��د و به ایجاد 
رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ، نسبت به انسان های 

دیگر منجر می شود.
اجزای مهارت  همدلی: عالقه داشتن به دیگران، تحمل 
افراد مختلف، رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر، 

دوست داشتنی تر شدن برای دیگران احترام قائل شدن.
     مهارت روابط بین فردی

این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و موثر فرد با 
انسان های دیگر کمک می کند. این مهارت، مشارکت و 
اعتماد واقع بینانه و همکاری با دیگران را مشخص می کند 
و موجب می شود تا روابط دوستانه ای را با دیگران ایجاد 

کند و دوستی های ناسالم را خاتمه دهد. 
اج�زای مه�ارت  رواب�ط بین ف�ردی: هم��کاری و 
مشارکت، اعتماد به گروه، تشخیص مرزهای بین فردی 

مناسب،دوست یابی، شروع و خاتمه ارتباطات.

 مهارت های چون 
هوا ضروری

 زیر پای كسی را جارو كردن 
كنایه از چیست؟

هنگامی که کسی را از شغل و کاری که داشته، اخراج کنند، به صورت 
کنایه درباره او می گویند: »زیر پایش را جارو کردند«.

در گذش��ته که میز و صندلی و مب��ل و از این قبیل وجود نداش��ت، 
ساکنان خانه اغلب بر روی فرش اتاق می نشستند. فرش اتاق ها در 
خانه ثروتمن��دان از جنس قالی و در خانه  اف��راد میانه حال از نمد و 
در خانه فقیران از حصیر و زیلو بود. بهداشت به مفهوم واقعی وجود 
نداش��ت و خیابان ها و کوچه ها آس��فالت نبود و پر از خاک و گرد و 
غبار ب��ود.از این رو هوا اغل��ب غبارآلود بود و گرد و خ��اک ها از در و 
 پنجره و روزن ها به درون خانه ها نفوذ می کرد و روی فرش و اثاثیه

 می نشست. 
کدبانوی خانه نیز ناگزیر بود که روزانه چند بار خانه را جارو کند و گرد 
و خاک را از روی فرش ها بزدای��د.در این گونه موارد معمول نبود که 
اهل خانه همگی اتاق را ترک کنند تا بانو یا خدمتکار خانه اتاق را جارو 
کند، بلکه کدبانو یا خدمتکار از باالی اتاق شروع به جارو می کرد و به 
 هر یک از افراد خانه که می رسید آن شخص از جایش بر می خاست تا 

»زیر پایش را جارو کنند«.
از آن جا که این گون��ه جاروکردن در هنگام ض��روری و پیش بینی 
نش��ده موجب می ش��د تا افراد خانه که ب��ا خیال راحت و آس��وده 
نشسته بودند از جایش��ان برخیزند و در گوش��ه دیگری بایستند تا 
زیر پایشان جارو ش��ود، این عمل نقل مکان و س��لب آسایش ناشی 
از زیر پا جارو ش��دن رفته رفته به صورت ضرب المث��ل در آمد و در 
 مورد هر گونه اخراج یا انتقال افراد از ش��غل و کارشان مورد استفاده

 قرار گرفت.

ضرب المثل

تویوتا با رونمایی از کانس��پت i-Road تصویری ت��ازه از آینده 
حمل ونقل درون شهری را به نمایش گذاشته است. این خودروی 
کوچک تمام الکتریکی می تواند پس از خم شدن به سمت خیابان 
در پیچ ها، تغییر حالت داده و به وضعیت عمودی برگردد.احتماال 
شما هم در سطح شهر با سه چرخه های متعددی برخورد کرده اید؛ 
اما هرگز نمونه ای مانند کانسپت تازه تویوتا که i-Road نام دارد، 
ندیده اید. این کانس��پت جالب که یک وس��یله نقلیه شخصی یا 
PMV است، برای دو سرنشین طراحی شده که نفر دوم پشت 
سر راننده خواهد نشست. شاید به نظر شما هم این خودرو بیشتر 
شبیه به یک موتورس��یکلت مس��قف بیاید؛ اما یادتان باشد که 
 راندن آن نیازی به کاله ایمنی و گواهینامه موتور ندارد و جالب تر

 این که به سادگی می تواند س��ر پیچ ها از یک سمت روی سطح 
جاده خم ش��ده و بدون این که تعادلش به هم بخورد به وضعیت 
 i-ROAD عمودی برگردد. همان طور که می توانید حدس بزنید
این خاصیت جالب را مدیون ژیروسکوپ و سیستم حفظ تعادلی 
است که در آن به کار گرفته شده است.توان مورد نیاز این خودروی 

تمام الکتریکی را یک پیشرانه الکتریکی که تنها 5 اسب بخار قدرت 
دارد، تامین خواهد کرد.تویوتا تالش کرده با نمایش این خودروی 
کوچک و راحت با سه چرخ که تنها برای دو سرنشین طراحی شده، 

شکل تازه ای از حمل ونقل درون شهری را به جهان معرفی کند.
عرض این خ��ودرو تنه��ا 850 میلیمتر اس��ت که ب��ا توجه به 
جمع وجور بودن آن می تواند در حرکت در مناطق شهری مانند 

یک موتورسیکلت و به مراتب امن تر از آن عمل کند. الزم به توضیح 
نیست که پارک این خودرو نیز بسیار آس��ان خواهد بود و بدون 
تولید آلودگی صوتی و آالیندگی محیط اط��راف خود می تواند 
تا 50 کیلومتر حرکت کند.نزدیک به 40 س��ال است که تویوتا 
برای تولید خودروهای کم مصرف و سازگار با محیط زیست تالش 
می کند. بخش بزرگی از این تالش به تولید خودروهای هیبریدی 
و الکتریکی اختص��اص یافته و ثمره آن را ب��ه خوبی می توان در 
تولیدات سال های اخیر این خودروساز دید.عالوه بر این کسانی 
که می خواهند از وسایل نقلیه دو یا سه چرخه استفاده کنند، نیاز 
به وس��یله ای دارند که بتواند آن ها را در برابر سرما و گرمای هوا 
 حفظ کند و در عی��ن حال کم مصرف، با قیمت خرید متوس��ط 
و در حد امکان جمع وجور باشد. این جمع وجور بودن مخصوصا 
در عرض وسیله  نقلیه باعث می شود قدرت مانور آن در خیابان ها 
با موتورس��یکلت برابر باش��د.طول این خودرو 2350 میلیمتر، 
 ارتف��اع آن 1445 و فاصله مح��وری چرخ ه��ا 1700 میلیمت��ر

 است.

خودرویی كه هرگز چپ نمی كند

مبتک��ران دس��تگاهی 
ساخته اند که می تواند بو 
و رایحه را به مانند پیامک 
و ایمیل، ب��ه هرجایی از 
دنی��ا ارس��ال کند.تلفن 
 هوشمند وسیله ای برای

 ارتباط های بیشتر و بهتر 
است.در حالی که ارسال و 
دریافت ایمیل و پیامک و 
تماس تلفنی چش��م و گوش را به کار می گیرد برخی احساس 
می کنند که بینی انسان در این بین بی نصیب مانده و دستگاه 
oPhone را س��اخته اند.این دستگاه یک دس��تگاه مجهز به 
 بلوتوث اس��ت که می تواند بو و رایحه را متساطع کرده و کاربر

 می تواند با استفاده از آن، رایحه و عطر را مانند پیامک و ایمیل 
برای دیگران ارسال کند.

ناش��نوایی در نوجوانی، 
پیام��د س��یگاری بودن 
دوران  در  م��ادران 

بارداری است.
دانش��گاه  محقق��ان 
نیوی��ورک دریافتن��د: 
 تماس ب��ا دود،در دوره 

 پره نات��ال با ک��ری در 
نوجوانی همراه اس��ت و 
این حدس را پیش می آورد که تماس با دود س��یگار در رحم 

سبب صدمه دیدن دستگاه شنوایی می شود.
تماس با دود از طریق همجواری، یک مشکل بهداشت عامه 
 اس��ت و تماس با دود س��یگار در رحم تا دوران بزرگس��الی

هم��راه  بهداش��تی  مش��کالت  متف��اوت  ن��واع  ا ب��ا    
است. 

پژوهشگران دانشگاه 
اظه��ار  بوس��تون 
داش��تند: مصرف هم 
زم��ان روغ��ن ماهی 
و آس��پرین، بهترین 
مس��کن برای کاهش 
درد مبتالی��ان ب��ه 
آرتروز است.براساس 
مطالع��ات جدید در 
دانشگاه بوس��تون، ترکیب روغن ماهی و آس��پرین برای 
بهبود ورم مفصل و التهابات ناش��ی از بیماری آرتروز مفید 
است.خاصیت ضد التهاب روغن ماهی و آسپرین، پیش از 
این نیز توسط محققان امریکایی ثابت شده بود  اما ترکیب 
این دو، تاثیر مضاعفی در کاهش درد ناشی از بیماری های 

مزمنی مانند آرتروز یا آرتریت روماتوئید دارد.

 امکان ارسال رایحه 
با تلفن هوشمند

 علل ناشنوایی 
زودرس

 بهترین مسکن
 برای آرتروز

عجایب گردشگری 

تصاويري از هتل معلق بر روي درخت! 
هتل كاستا ورده در كاستاریکا یکي از منحصر به فردترین هتل ها در 
سبک خود مي باشد كه در حاشیه اقیانوس  واقع شده است ،این هتل 
 براي كساني طراحي شده كه عاشق پرواز و هواپیما هستند و ترجیح

 مي دهند تخت خوابشان باالتر از سطح زمین باشد.
ساختمان این هتل عجیب در حقیقت بدنه یک هواپیماي 727 بوئینگ 
است كه كمي باالتر از سطح زمین قرار گرفته و اتاق هاي آن با دو منظره 

متفاوت مشرف به كوه و اقیانوس در اختیار مشتریان قرار مي گیرد.
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