
همه ایرانیان زیر سایه چتر بیمه می روند
تغییر الگوی 
غذایی ایرانیان با 
مصرف غذاهای 
آماده

وزیر تعاون ، کارو رفاه اجتماعی خبر داد: امسال 
ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان 
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چرا باید استفاده از دوربین دید عقب

4 در خودروها  اجباری شود؟ 2
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 افزایش ارتباطات اقتصادی 
با کشور اندونزی
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قیمت بنزین اواخر فروردین 
افزایش می یابد

نماینده مردم اصفهان در مجل��س گفت: افزایش قیمت 
بنزین از اواخر فروردین یا اوایل اردیبهش��ت ماه امسال 

اجرایی می شود.
حمیدرضا فوالدگر با اش��اره به آغاز ثبت نام از متقاضیان 
دریافت یارانه ها اظهار کرد: در ارتباط با قیمت بنزین هنوز 

موضوعی مشخص نیست...

 تخفیف 15 درصدی بلیت 
قطار غزال اصفهان- مشهد

 خودروهای جدید 
وارد بازار می شود

روابط عمومی اداره کل راه آه��ن اصفهان اعالم کرد: 
بلیت قطار غزال در محور اصفهان- مشهد و بالعکس 

از تخفیف 15 درصدی برخوردار است.
شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضای اصفهان به منظور 
جلب رضای��ت متقاضیان س��فر با قطاره��ای غزال، 
اقدام به 15 درصد تخفی��ف در قیمت بلیت این قطار 
در محور اصفهان- مش��هد و بالعکس کرده است.این 
تخفیف از تاریخ 20 فروردین تا 15 اردیبهشت سال 

جاری در نظر...

تنوع مدل خودروهای سواری تولیدی در ایران امسال 
افزایش می یابد.

در سال های اخیر تنوع خودروهای تولیدی در کشور 
به دالیل مختلف از جمله برخی مشکالت خارجی و 
کمبود نقدینگی خودروسازان کاهش یافته است.در 

نتیجه این مشکالت تنوع مدل ...
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 غرب از تکثیر مدل انقالب اسالمی 
در جهان هراس دارد 

نماینده رهبر در ش��ورای عالی امنیت ملی گفت: دشمنان نمی خواهند ملت 
ما مبتنی بر ظرفیت های درونی خود پیشرفت کند؛ بلکه آن ها از تکثیر مدل 
انقالب اسالمی در جهان هراس دارند.  سعید جلیلی در ادامه سفر یک روزه 
خود به اصفهان، به مناس��بت روز ملی فناوری هسته ای،  بعد از نماز مغرب و 

2عشاء در حسینیه حب االئمه)ع( خیابان آتشگاه اصفهان ...
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مهلت معرفي مشموالن 
خدمت وظیفه عمومي

  س��ازمان وظیفه عموم��ي ناجا در اطالعی��ه اي اعالم 
کرد: تمام��ي مش��موالن غای��ب و غیرغای��ب متولد 
س��ال هاي 1۳55 ت��ا 1۳۷5 باید وضعی��ت خدمتي 
خویش را مش��خص کنند.س��ازمان وظیف��ه عمومي 
ناج��ا دراطالعی��ه اي اعالم ک��رد: تمامي مش��موالن 
 غایب و غیرغایب متولد س��ال ه��اي 1۳55 تا 1۳۷5 
 مي بایست در س��ال جاري، وضعیت خدمتي خویش 
 را با توجه به مهلت هاي تعیین شده مشخص نمایند.

 گفتني اس��ت، آخرین مهلت معرفي مشموالن براي 
رس��یدگي به وضعیت مشمولیت ش��ان به شرح ذیل 
مي باش��د:  افرادي که قبل از ورود به سن مشمولیت 
ترک تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل شده اند، از اول 
ماهي که وارد سن 1۸ سالگي تمام مي شوند به مدت 
شش ماه مهلت داش��ته تا وضعیت خدمتي خویش را 
مش��خص نمایند. دانش آموزان، دانشجویان و طالب 
علوم دیني مش��مول که داراي معافیت تحصیلي بوده 
و برابر سقف س��نوات تعیین شده، مش��غول تحصیل 
هس��تند، در صورت ترک تحصیل، انص��راف، اخراج و 
یا فراغت از تحصی��ل مي بایس��ت حداکثر ظرف یک 

س��ال از تاریخ انصراف،ت��رک تحصی��ل و.... وضعیت 
خدمتي خود را مشخص نمایند.  متعهدین خدمت در 
نیروهاي مسلح یا دستگاه هاي دولتي که قبل از اتمام 
تعهد به هر دلیل از خدمت رهای��ي مي یابند، حداکثر 
ش��ش ماه مهلت داش��ته تا براي انجام مابقي خدمت 
دوره ض��رورت، خود را معرف��ي نمایند. مش��موالني 
 ک��ه معافی��ت موقت پزش��کي و ی��ا کفال��ت دریافت

  نم��وده ان��د، پ��س از انقض��اي م��دت اعتب��ار آن، 
مي بایس��ت ظرف یک ماه براي تجدید رسیدگي خود 
را معرف��ي نمایند.  متعهدی��ن خدم��ت در نیروهاي 
مس��لح یا دس��تگاه هاي دولتي که قبل از اتمام تعهد 
به هر دلی��ل از خدم��ت رهای��ي مي یابن��د، حداکثر 
ش��ش ماه مهلت داش��ته تا براي انجام مابقي خدمت 
دوره ض��رورت، خ��ود را معرفي نمایند.  مش��موالني 
 ک��ه معافی��ت موقت پزش��کي و ی��ا کفال��ت دریافت

 نموده اند، پس از انقضاي مدت اعتبار آن، مي بایست 
ظرف یک ماه براي تجدید رس��یدگي خ��ود را معرفي 

نمایند. شایان ذکر است،
بقیه در صفحه 3

سازمان وظیفه عمومي ناجا در اطالعیه اي اعالم کرد:

دستگاه مناقصه گزار 

موضوع مناقصه  

تضمين شركت در مناقصه  

دريافت اسناد  

تحويل پيشنهاد ها  

گشايش پيشنهاد ها  

مبلغ 21/100/000

اداره كل زندا نهاى استان اصفهان  

محل : دبير خانه اداره كل زندانهاى استان اصفهان 

مهلت : دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه  

محل : دبير خانه اداره كل زندانهاى استان اصفهان 

مهلت : ازتاريخ نشر آگهى نوبت دوم به مدت يك هفته  

محل : اداره كل زندا نهاى  استان اصفهان  
زمان : طبق اسناد مناقصه  

نوع : ضمانت نامه بانكى در وجه اداره كل زندا نهاى 
استان اصفهان  

واگذارى امور حمل و نقل  

نشانى : اصفهان ، ابتداى اتوبان ذوب آهن  

اداره كل زندا نها ى استان اصفهان  

آگهى منـاقصه عمـومى  
نوبت اول 

م الف 507

 احتمال سفر روحانی به اصفهان برای 
حل مشکل خشکسالی زاینده رود  

4
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 افزایش ارتباطات اقتصادی 
با کشور اندونزی

رییس ات��اق بازرگانی اصفه��ان گفت:با تالش های انجام ش��ده در 
مذاکرات بانکی بین بانک مرکزی اندونزی و بانک های ایرانی، امکان 
گشایش بانک اندونزی در اصفهان و افزایش ارتباطات اقتصادی با 

این کشور وجود دارد.
 خس��رو کس��ائیان در نشس��ت بررس��ی فرصت ه��ای تجاری و 
س��رمایه گذاری در اصفهان و اندونزی اظهار کرد: این بار دومین 
بار اس��ت که هیا ت تجاری در اصفهان حضور پی��دا کردند و در 
حضور قبل، نمایندگان دول��ت اندونزی ب��رای برخی مذاکرات 
بانکی بین بانک مرکزی اندونزی با بانک پارسیان و پاسارگاد این 

ارتب��اط را برق��رار کردن��د.

استقبال از غرفه های پاویون ایران 
در کواالالمپور

یازدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی محصوالت ح��الل مالزی روز 
چهارشنبه گذش��ته  با حضور 27 کش��ور از جمله ایران، عربستان 
سعودی، اندونزی، تایوان، چین، فرانسه، بلژیک، شیلی، فلسطین، 

ژاپن، کره جنوبی و آفریقای جنوبی کار خود را  آغاز کرد. 
حضور بازدیدکنندگان متخصص از مالزی وکشورهای جنوب شرقی 
آسیا  و همچنین برخی کشورهای آسیایی و اروپایی و استقبال آنها از 

پاویون ملی ایران در روز اول قابل توجه بود. 
ن��واع  ا خص��وص  ب��ه  کش��ورمان  غذای��ی  محص��والت 
گرف��ت. ق��رار  اس��تقبال  م��ورد  خوب��ی  ب��ه   خش��کبار 

 امید م��ی رود در س��ه روز آینده نی��ز بازدیدکنندگان بیش��تری 
 از ای��ن نمایش��گاه و غرفه ه��ای ایران��ی بازدید داش��ته باش��ند.

 الزم به ذکر اس��ت این رویداد تا 23 فروردین م��اه در کواالالمپور 
ادامه دارد و ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان 
 به عنوان منتخب س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران برگزارکننده

 غرفه های ایران در این نمایشگاه است. 

 تولید ذوب آهن استان 19 درصد
 افزایش یافت

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: تولیدات این شرکت در 
سال 92 نسبت با سال 91 بیش از 19 درصد افزایش یافت.

 اردشیر س��عد محمدی در دیدار با کارکنان این شرکت افزود: این 
رقم افزایش بیش از سایر شرکت های بزرگ فوالدی کشور است.

وی گفت: در سال گذشته با مشکالت بسیار مواجه بودیم اما با همت 
کارکنان این ش��رکت بیش از دو میلیون و 270 هزار تن فوالد خام 
تولید شد و این شرکت را به لحاظ رشد تولید در صدر دیگر صنایع 

فوالدی کشور قرار داد. 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان افزود: ارزش سهام ذوب آهن نیز در 
سال گذشته بیش از 47 درصد رشد داشت که باالتر از صنایع مهم 
دیگر بود و نشان دهنده جایگاه ارزنده این شرکت در بازار سرمایه و 

اعتماد این بازار به ذوب آهن است.
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تهیه طرح تعیین راهبرد فنی، سیاسی و حقوقی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرحی در مجلس در حال آماده سازی است که این طرح راهبرد فنی، 
سیاسی و حقوقی دولت را در حوزه مسایل هسته ای مش��خص می کند. سیدمهدی موسوی نژاد نماینده 
مردم دشتستان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: این طرح راهبرد دولت در حوزه مسائل هسته ای را 

مشخص می کند.
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قیمت بنزین اواخر فروردین 
افزایش می یابد

نماینده مردم اصفه��ان در مجلس گف��ت: افزایش قیمت 
بنزی��ن از اواخر فروردین یا اوایل اردیبهش��ت ماه امس��ال 

اجرایی می شود.
حمیدرضا فوالدگر با اش��اره به آغاز ثبت ن��ام از متقاضیان 
دریافت یارانه ها اظهار کرد: در ارتباط با قیمت بنزین هنوز 
موضوعی مشخص نیست و تعدادی قیمت برای آن پیشنهاد 
شده است.وی با تاکید بر اینکه مقرر شده است که بنزین دو 
نرخی بماند، ادامه داد: با توجه ب��ه این موضوع قیمت های 
پیشنهادی برای افزایش نرخ بنزین 700 تومان و  یک هزار 
و 200 تومان است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: به احتمال فراوان افزایش قیمت بنزین 
از اواخر فروردین یا اوایل اردیبهش��ت ماه امس��ال اجرایی 
می شود.وی در پاسخ به این  س��ؤال که سهم صنعت در دور 
دوم هدفمن��دی یارانه ها به چه صورت پرداخت می ش��ود، 
اضافه کرد: پرداخت سهم تولید و صنعت مستلزم این است 

که درآمد آن توسط دولت کسب شود.
فوالدگر تاکید کرد: کسب درآمد دولت نیز توسط افزایش 
قیمت در حامل های انرژی انجام می شود و در صورتی که از 
این منابع، درآمدهای پیش بینی شده به دست دولت برسد 

سهم صنعت نیز به صورت کامل پرداخت می شود.
وی گفت: تاکنون چند حامل انرژی مانن��د آب، برق و گاز 
افزایش قیمت داشته و در گازوئیل و نفت سفید و اجناسی از 

این قبیل نیز افزایش قیمت خواهیم داشت.

فروش سیمان  با تخفیف
یک تولیدکننده سیمان از ابالغیه جدید انجمن سیمان 
به کارخانه های س��یمان در م��ورد قیمت گ��ذاری این 
محصول خبر داد و گفت: بر این اساس سیمان با قیمت 
جدید به مش��تریان عرضه می شود و مابه التفاوت قیمت 

جدید و قدیم به عنوان تخفیف اعمال خواهد شد.

تخفیف 15 درصدی بلیت قطار 
غزال اصفهان- مشهد

روابط عمومی اداره کل راه آهن اصفهان اعالم کرد: بلیت 
قطار غزال در محور اصفهان- مشهد و بالعکس از تخفیف 

15 درصدی برخوردار است.
ش��رکت حمل و نقل ریلی نورالرضای اصفهان به منظور 
جلب رضایت متقاضیان س��فر با قطاره��ای غزال، اقدام 
به 15 درصد تخفیف در قیمت بلیت این قطار در محور 
اصفهان- مش��هد و بالعکس کرده اس��ت.این تخفیف از 
تاریخ 20 فروردین تا 15 اردیبهشت سال جاری در نظر 
گرفته شده و قیمت بلیت این قطارها از 680 هزار ریال 
به 546 هزار ریال کاهش یافته است.بلیت این قطار که به 
دلیل ارا یه خدمات مناسب یکی از بهترین نوع قطارهای 
مسافری شبکه ریلی است در سیستم آنالین فروش قابل 

واگذاری است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: 
امروز وظیفه تمامی مدیران ومس��ئوالن است که باپیروی از 
رهبرمعظم انقالب اس��المی ومدیریتی جهادی به اقتصاد و 
فرهنگ کشورکمک کنند و ما نیز در شرکت شهرک  ها برای 
انجام این خواسته وکمک به اقتصاد و فرهنگ کشور باعزمی 

راسخ وتالشی مضاعف آماده هستیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان س��عادت بهرامی با تبریک س��ال جدید اظهار کرد: 
همان گونه که رهبر معظم انقالب اس��المی سال جدید را به 
نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری 
نمودند شرکت  شهرک های صنعتی استان نیز تمام تالش خود 

را برای کمک به اجرای این فرمایشات انجام می دهد.

وی ادامه داد: شرکت ش��هرک ها در راستای فرمایشات مهم 
مقام معظم رهبری و توجه ویژه ایش��ان به موضوع اقتصاد و 
ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی تمام تالش خود را انجام 
می دهد تا از تمامی ظرفیت ها برای کمک به اقتصاد استان و 

کشور بهره گیرد.
رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي اس��تان 
اصفهان اضافه کرد: تحقق در رشد ش��اخص هاي اقتصادي 
بدون در نظر گرفتن مؤلفه هاي مؤثر در آن غیر ممکن است 
و از جمله مؤلفه هاي مهم و اساس��ي در بحث اقتصاد، تولید 
ملي و حمایت از تولید ملي و رش��د تولید نا خالص است که 
این امر عالوه بر کاهش تورم باعث رونق رش��د شاخص هاي 
اقتصادي مي گردد و ع��الوه بر آن با ایجاد اش��تغال، امنیت 

اجتماعي، سالمت جامعه، کاهش فساد و حفظ شأن و کرامت 
انساني جامعه و در نهایت حفظ و صیانت از فرهنگ ملي را به  
دنبال خواهد داش��ت.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان افزود: برنامه ریزی های فراوانی انجام گرفته تا از 
ظرفیت اشتغال در شهرک های صنعتی استفاده بیشتری شود 

تا این گونه به اشتغال جوانان کمک کنیم.
بهرامی یادآور ش��د: در س��ال جدید تالش می کنیم با توسعه 
زیرساخت  شهرک ها و برنامه ریزی بهتر زمینه افزایش تولید 
و بهره وری را فراهم کنیم و امیدواریم ب��ا این اقدامات بتوانیم 

به  تولیدملی، اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور کمک کنیم.
رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي اس��تان 
اصفهان با اشاره به وضعیت ش��هرک های صنعتی تاکید کرد: 
استان اصفهان در بخش صنعت ظرفیت های فراوانی دارد، این 
ظرفیت ها در شهرک های صنعتی استان بسیار زیاد است و در 
همین ارتباط تالش کرده ایم با جذب سرمایه گذاران و تشویق 

صنعتگران از این ظرفیت ها به بهترین نحو استفاده کنیم.
وي از جمل��ه برنامه هاي س��ال جاري را ت��الش و حرکت در 
راستاي تحقق فرمایش��ات مقام معظم رهبري، ایجاد بستر و 
اس��تفاده از س��رمایه گذاران و کارآفرینان داخلي و همچنین 
استفاده از س��رمایه گذاران خارجي عنوان نمود که با عنایت 
خ��اص دولت تدبی��ر و امی��د ، وزی��ر محت��رم صنعت،معدن 
وتجارت،ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتي 
ایران و نیز مقامات ارشد اس��تاني برنامه ریزي هاي خوبي در 
دست انجام مي باشد که انشاءاهلل نوید  بخش تحول محسوسي 

در بخش صنعت، تولید و اشتغال استان خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در پایان 
ابراز امیدواری کرد سال جدید سال موفقیت ها در عرصه های 
اقتصادی باش��د و با هم��کاری صنعتگران بتوان به پیش��برد 

سیاست های اقتصاد مقاومتی و استقالل کشور کمک کرد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان عنوان کرد:با برنامه ریزی های صورت گرفته 

ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان در صنعت استان  

نماینده رهبر در ش��ورای عال��ی امنیت ملی گفت: دش��منان 
نمی خواهند ملت ما مبتنی بر ظرفیت های درونی خود پیشرفت 
کند؛ بلکه آن ها از تکثیر مدل انقالب اس��المی در جهان هراس 

دارند.
  سعید جلیلی در ادامه سفر یک روزه خود به اصفهان، به مناسبت 
روز ملی فناوری هسته ای،  بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه 
حب االئمه)ع( خیابان آتش��گاه اصفهان در میان اقشار مختلف 
مردم اصفهان با ابراز خوشحالی بابت حضور در این جلسه ضمن 
تشکر از سخنران قبل از شروع ،سخنان امام جماعت حسینیه را 

شروع کننده خوبی عنوان کرد.
وی بیان داش��ت: قرار گرفتن معارف دین��ی و مذهبی در رأس 

کارهای و فعالیت های ما، باعث تعالی بخشی ما خواهد شد.
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: هشت 
س��ال دفاع مقدس بس��تری برای بروز ایمان و عمل صالح بود.

وی افزود: انقالب اس��المی  همه مناسبات اجتماعی  و سیاسی  
و فرهنگی را چنان بر مس��یر قران و اهل بیت ترس��یم کرد که 
باعث تداوم این باورها بعد از گذشت 35 سال از پیروزی انقالب 

اسالمی شده است .
جلیل��ی گف��ت: هم��واره ب��ر طب��ق تجربی��ات و ش��واهد 
م��ردم ب��ه ه��ر می��زان ک��ه دع��وت خداون��د را لبی��ک 
گفتن��د و ب��ر عم��ل صال��ح اهتم��ام ورزیدن��د و ب��ه ق��رآن 

 عم��ل کردن��د بیش��تر ب��ه قل��ه حی��ات طیب��ه رس��یده اند.
  نماینده رهبری در ش��ورای عالی امنیت مل��ی افزود: پیروزی 
انقالب اس��المی به همه جهانیان و ابرقدرت های شرق و غرب 
نشان داد که هر زمانی که ملتی اراده کند در برابر هر چیزی پیروز 
می شوند، در دفاع مقدس نیز همه قدرت ها پشت سر صدام بودند 
و از وی پش��تیبانی کردند اما آن ها پیروز نشده و ملت ما پیروز 
شد؛ در همین حال بود که همه کشورهای عربی و غربی به این 
موضوع اعتراف کردند که در عرصه های دیگر نیز در مقابل ملت 
ما موفق نشدند.وی اذعان داشت: دانشمند مصری گفت که ما 
قرارداد کمپ دیوید را امضا کردیم و متحد آمریکا شدیم اما ایران 
مبارزه با آمریکا را برگزید و بعد از 35 سال می بینیم امروز ایران 
ماهواره پرتاب می کند اما ما همچنان مش��کل نان داریم؛ یک 
نویسنده آمریکایی نیز می گوید مش��کل ما این است که ایران 
نشان داده در مبارزه با آمریکا می توان پیشرفت کرد، از همین 
رو می بینیم به هر میزان که به عمل صالح و ایمان جواب دادیم 
به همان اندازه نیز جواب گرفتیم.وی در ادامه سخنانش با اشاره 
به س��خنان معاون رییس جمهور آمریکا، گفت: جوبایدین نیز 
می گوید نتوانستیم نتیجه بگیریم و این مسئله وقتی است که 
بلوکه قدرت در جهان ش��کل گرفته و انحصاراتی وجود دارد که 
نمونه آن حق وتوست یا می گویند ما باید سالح داشته باشیم اما 

بعضی کشورها نباید داشته باشند.

جلیلی خاطرنشان کرد: بعد از 60 سال آمریکایی ها می گویند 
پایگاه ما باید در ژاپن باش��د و نخس��ت وزیر ژاپ��ن می گوید ما 
اعتمادس��ازی کردیم اما آمری��کا قبول نمی کن��د و این ذات و 
مناسبات استکبار است و بر همان مبنا آمریکایی ها منافع خود را 
دنبال می کنند  اما ملتی بر اساس آموزه های دینی این مناسبات 
را شکس��ته و پیروز شده  و آن ملت ایران اس��ت و توانسته اراده 
خود را بر آن ها تحمیل کند.وی اظهار داش��ت: ایادی استکبار 
در 60 س��ال اخیر برای خود در جهان یک مناسباتی را تعریف 
کردند که بر اس��اس آن مناسبات یکس��ری رانت هایی را برای 

خود قائل شدند.
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد:  این چند کشور 
مستکبر بر اساس رانت هایی که برای خود قائل شده اند، مجوز زیر 
سؤال بردن آزادی و استقالل دیگران را برای خود صادر کرده اند.

وی گفت: از جمل��ه تعرضات و خصوصیات اجب��اری این چند 
 کشور حق وتو و حق داشتن سالح های هسته ای در جهان است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: وقتی این چنین 
اراده ای مردم داشته باشند مانع هایی نیز وجود دارد؛ امروز ما هم 
در این مسیر مانع هایی داریم و کسانی منافعشان به خطر افتاده 
و نمی خواهند ملت ها پیش��رفت کنند، حرکت های مختلفی را 
شکل می دهند تا مانع از پیشرفت کشور شوند یا اینکه می گویند 
گزینه نظامی روی میز اس��ت، درحالی که در هشت سال دفاع 
مقدس این گزینه عملی شد اما آن ها نتوانس��تند کاری انجام 
دهند.وی متذکر شد : امروز روز قطع رابطه با آمریکا است، چرا که 
غربی ها در گفتار و رفتار خودشان اثبات کرده اند که نمی خواهند 
ایران هسته ای شود، ش��ود اما با وجود تحریم ها کشور ایران در 
مسئله هسته ای موفق شد، پیشرفت  و حرکت رو به جلو ایران 
در همه عرصه ها قابل مشاهده است به نحوی که حتی نمود آن 
را در پیروزی جنگ 33 روزه لبنان و 8 غزوه مشهود است. دبیر 
سابق شورای عالی امنیت ملی  اظهار کرد: در موضوع هسته ای 
تمام محاسبات کشورهای مس��تکبر به هم ریخت زیرا ملت ما 
نیازهای خود را در این بخش برآورده کرد؛ زمانی که س��وخت 
20 درصد نیز رو به پایان بود و 850 هزار نفر به رادیو داروها نیاز 
داش��تند به صراحت اعالم کردیم که آژانس باید این سوخت را 
تأمین کند اما آن ها این سوخت را ندادند و در مذاکرات مهرماه 
88 به دنبال خواسته های نامشروع خود بودند، ما گفتیم خودمان 
این سوخت را تأمین می کنیم و آن ها لبخند زدند و گفتند بروید 

و آن را درست کنید.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی  در استان 

امروز، روز »قطع رابطه با آمریکا« است
غرب از تکثیر مدل انقالب اسالمی در جهان هراس دارد 

 احتمال سفر روحانی
 به اصفهان

مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان ب��ا رییس مجلس 
شورای اسالمی دیدار و گفتگو کردند.

عباس��علی منصوری آران��ی نماینده مجلس ش��ورای 
اس��المی و رییس مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان 
در گفتگو ب��ا ایمنا گفت: در جلس��ه ای ک��ه با حضور 
رییس مجلس برگزار شد نمایندگان استان از مسایل و 
مشکالت حوزه نمایندگی خود به رییس مجلس شورای 

اسالمی توضیح دادند. 
وی همچنین افزود: بیشترین مسئله ایی که در جلسه 
مجمع نمایندگان اس��تان با رییس مجلس عنوان شد 
بحران آب و خشکسالی زاینده رود بود که رئیس مجلس 

قول پیگیری آن را دادند. 
 منصوری در ادامه خاطر نش��ان کرد: ع��الوه بر معضل

 بی آبی، مسائلی مانند آلودگی هوا، بیکاری در شهرهای 
مختلف اصفهان و مسایل و مشکالتی که صنایع استان 

با آن روبه رو هستند مطرح شد. 
رییس مجمع نمایندگان اس��تان اصفه��ان همچنین 
به توجه رییس مجلس به مش��کالت اصفهان اش��اره و 
خاطر نشان کرد: در این جلسه الریجانی قول همکاری 
و مساعدت به نمایندگان اصفهان داد و پیگیری بحران 
آب در اس��تان اصفهان را در اولویت ه��ای کار مجلس 

دانست. 
وی در پاسخ به این سوال که نامه نمایندگان به رییس 
جمهوری مبنی بر در اولویت قرار گرفتن سفر روحانی 
به اصفهان، در چه مرحله ایی است و آیا می توان امیدوار 
بود که این س��فر در آینده نزدیک انجام ش��ود، گفت: 
نمایندگان اصفهان در نامه خود به رییس جمهوری از 
دولت خواستند که با سفر به اصفهان مشکالت استان 
را بررسی کنند و از نزدیک با مسایلی مثل خشکسالی 
زاینده  رود آشنا شوند و ما امیدواریم که این سفر هر چه 

زودتر انجام شود.

تالش های شهید صیاد شیرازی 
فراموش نشدنی است

 امی��ر ارش��د نظام��ی ارت��ش در اس��تان های اصفه��ان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری گفت: فریادهای شهید صیادشیرازی در 
کوه های س��ر به فلک کشیده کردستان و دش��ت های جنوب به 
گوش می رسد و تالش های این شهید برای نظام فراموش نشدنی 
اس��ت.امیر س��رتیپ دوم رضا جهادی ارس��ی در مراسم یادواره 
3 هزار ش��هید ارتش اس��تان اصفهان، گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و یادآوری 29 فروردین ماه به 
عنوان روز ارتش اظهار کرد: حضرت امام )ره( در آن زمان قاطعانه 
از ارتش حمایت کردند و این در حالی اس��ت که اسنادی دال بر 

حمایت از ارتش توسط مقام معظم رهبری نیز دیده می شود.

بدحجابی باعث پوساندن جامعه
 از داخل است

عضو مجلس خب��رگان رهبری ب��ا تاکید بر اینک��ه بد حجابی و 
بی حجاب��ی از مهم تری��ن فس��اد های موجود در جامعه اس��ت، 

گفت:بدحجابی باعث پوساندن جامعه از داخل است.
آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی در دیدار خود با سعید جلیلی با 
اشاره به اهمیت مسئله مهم حجاب و عفاف اظهار کرد: با کمال 

تاسف امروز شاهد افزایش فسادهای مختلف در جامعه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه بد حجابی و بی حجابی از مهم ترین فساد های 
موجود در جامعه اس��ت، چ��را که این م��وارد نظ��ام را به خطر 
می اندازد، ادامه داد: بد حجابی باعث پوس��اندن جامعه از داخل 

است.

 آغاز به کار پایگاه اینترنتی
 »یک-بیست« 

پایگاه اینترنتی »یک-بیست« برای انعکاس تولیدات و محصوالت 
گروه های دانشجویی و مردمی در زمینه حراست از دستاوردهای 
هس��ته ای و نقد توافق نامه ژنو آغاز به کار کرد. با توجه به احساس 
نیاز بیش از پیش جهت حراست از دستاوردهای هسته ای کشور، 
پایگاه اینترنتی »یک-بیست« از چهارشنبه گذشته )20 فروردین9 
همزمان با روز ملی انرژی هس��ته ای، آغاز ب��ه کار کرد.این پایگاه 
اینترنتی که توسط جمعی از فعاالن مردمی راه اندازی شده است، 
آئینه ای برای انعکاس فعالیت ها، تولیدات و محصوالت گروه های 
دانشجویی و مردمی اس��ت که در زمینه حراست از دستاوردهای 
هس��ته ای و نقد توافق نامه ژنو  فعالی��ت می کنند.ایجاد مرجعی 
جامع از انواع محتواها و محصوالت مورد نیاز افراد و تش��کل های 
فعال در عرصه روشنگری پیرامون توافقنامه ژنو، تسهیل و ارتقاء 
کّمی و کیفی، فعالیت های دلس��وزان اس��تقالل کشور در سراسر 
ایران اسالمی، جلوگیری از توافق ضعیف در گام نهایی توافقنامه 
ژنو و ایجاد مرکزی برای تجمیع و بایگانی فعالیت های خودجوش 
فرزندان این مرز و بوم برای آیندگان و ثبت در تاریخ از اهداف راه 

اندازی این پایگاه اینترنتی است.

اخبار کوتاه

تنوع مدل خودروهای سواری تولیدی در ایران در سال جدید 
)93( افزایش می یابد.

در سال های اخیر تنوع خودروهای تولیدی در کشور به دالیل 
مختلف از جمله برخی مش��کالت خارجی و کمبود نقدینگی 
خودروسازان کاهش یافته است.در نتیجه این مشکالت تنوع 
مدل سواری های تولیدی به حدود 18 مدل محدود شده که 
خودروهایی چون مزدا 3، مگان، نیسان تیانا، سوزوکی گراند 
ویتارا، پارس تندر، پژو 206 ، پ��ژو 405، پژو پارس،  تندر 90، 

سمند، رانا، پراید، تیبا و ام وی ام از جمله این محصوالت است.
البته برخ��ی از این خودروها تیپ ه��ای مختلفی دارند که در 
نهایت طبق استانداردهای جهانی همه آن ها یک مدل خودرو 
محسوب می ش��وند. به غیر از خودروهای یاد شده که به نظر 
می رسد تولید تمام آنها در س��ال جدید نیز ادامه داشته باشد 
خودروس��ازان از عرضه خودروهای جدیدی در س��ال جاری 
خبر داده اند.دنا خودروی جدید ایران خودرو است که به نظر 
می رس��د عرضه آن تا چند ماه آینده آغاز شود. پارس خودرو 

نیز احتماال ظرف چند ماه آینده تولید خودروی جدید ساندرو 
را آغاز خواهد کرد.ش��رکت س��ایپا نیز پی��ش از این از عرضه 
خودروی S300 در س��ال جدید خبر داده ب��ود و در صورت 
تفاهم با ش��رکت کیا امکان آغاز تولید خودروی سراتو در این 

شرکت در سال 93 وجود دارد.
البته به نظر می رسد در صورت تثبیت شرایط تنوع خودروهای 
داخلی بیش از این افزایش یافته و به غیر از محصوالت یاد شده 

خودروهای جدید دیگری نیز وارد بازار خواهد شد.

خودروهای جدید وارد بازار می شود



یادداشت
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بررسی ساماندهي شبكه فاضالب در كميسيون بهداشت و سالمت
 نائب رييس شوراي اس��المي شهر اصفهان با اشاره به فرسودگي ش��بكه فاضالب اصفهان گفت: 
مباحث مربوط به شبكه فاضالب اصفهان در كميسيون بهداشت و سالمت شوراي شهر در حال 

بررسي و پيگيري مي باشد.

3

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: طبق برنامه 
امس��ال همه ايرانيان تحت پوشش بيمه سالمت 

قرار می گيرند.
 عل��ی ربيع��ی اع��الم ك��رد: براس��اس تكليف 
ني��ان از  يرا قان��ون برنام��ه پنج��م هم��ه ا
طري��ق دفات��ر پيش��خوان دول��ت الكترونيک 
و س��ازمان بيم��ه س��المت ايراني��ان بيم��ه 
می ش��وند و هي��چ ايران��ی ب��دون دفترچ��ه 
 بيمه نبايد تا آخر س��ال حضور داش��ته باش��ند.

وی افزود: هزينه بيمه ش��دن ب��رای دهک های 
كم درآمد به صورت رايگان و برای اقشار نيازمند 
2200 تومان اس��ت كه اين رق��م ناچيز و هزينه 

خود دفترچه بيمه است.
وی تأكيد كرد: همه كس��انی ك��ه فاقد دفترچه 
بيمه هستند با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت 
الكترونيک با رقم بسيار ناچيزی می توانند بيمه 

شوند.
رييس س��ازمان هدفمندی يارانه ه��ا اعالم كرد: 
از مح��ل درآم��د هدفمن��دی، 2500 ميلي��ارد 
تومان برای بهداش��ت و درم��ان و 700 ميليارد 
تومان برای س��ازمان بيمه س��المت ايرانيان به 
 خاطر پوش��ش بيمه ای همگانی پرداخت ش��د.

انصراف دهندگان از دريافت يارانه رايگان 
بيمه می شوند

معاون مطالع��ات و توس��عه خدم��ات بيمه ای 
سازمان بيمه سالمت گفت: افرادی كه از دريافت 
ياران��ه انصراف دهن��د و فاقد بيمه باش��ند بطور 
رايگان از سوی اين س��ازمان تحت پوشش بيمه 

قرار می گيرند.
بهم��ن برزگر در خص��وص ثبت نام ب��رای بيمه 
ايرانيان در دفاتر س��ازمان بيمه س��المت، گفت: 
 بر اس��اس برنامه ريزی ه��ای انجام ش��ده افراد

 فاقد بيمه م��ی توانند ب��ه دفاتر س��ازمان بيمه 
سالمت در سراسر كشور مراجعه و نسبت به بيمه 

خود اقدام نمايند.
وی تاكيد كرد: همچنين يك��ی ديگر از راههای 
ثبت نام برای تحت پوش��ش بيم��ه ايرانيان قرار 
گرفتن اين اس��ت كه به س��ايت س��ازمان بيمه 

سالمت مراجعه كنند.
 البته در آينده آدرسی با عنوان بيمه سالمت برای 

اين كار راه اندازی می شود.
معاون مطالعات سازمان بيمه سالمت در خصوص 
نحوه بيمه اين افراد نيز گفت: هدف ما اين است 

كه افرادی كه بيمه نيستند را رايگان تحت پوشش قرار دهيم كه اعتبار 
حق بيمه آن نيز از محل هدفمندی يارانه ها تامين خواهد شد.

برزگر با اش��اره به اينكه 7 تا 10 ميليون نفر فاقد بيمه هستند، گفت: 
افرادی كه فاقد بيمه بوده و از ثبت نام مرحله دوم يارانه ها انصراف داده 
و فاقد بيمه هستند، به طور رايگان تحت پوشش سازمان بيمه سالمت 

قرار می گيرند و از خدمات آن بهره مند می شوند.
به گفته وی اين اقدام برای اين است كه مردم برای انصراف از ثبت نام 

در مرحله دوم يارانه ها تشويق شوند.
»آموزش بهداشت دهان و دندان« بيمه می شود  

رييس اداره س��المت دهان و دندان وزارت بهداش��ت ضمن اشاره به 
خدمات دندانپزشكی كه قرار است تحت پوشش بيمه قرار گيرد، گفت: 
بر اساس تصميمات جديد، آموزش بهداشت دهان و دندان نيز به بسته 

حمايت بيمه ها از خدمات دندانپزشكی اضافه می شود.
آخري��ن  درب��اره  خوش نويس��ان   حس��ين  محم��د  دكت��ر 
اقدام��ات انج��ام ش��ده جه��ت پوش��ش بيم��ه ای خدم��ات 
دندانپزش��كی، گفت: تم��ام اقدامات مرب��وط به قواني��ن و مقررات 
 و تدوي��ن دس��تورالعمل ها در اي��ن زمين��ه انج��ام ش��ده اس��ت. 
تنها بايد شركت های بيمه ای برنامه هايش��ان را در اين زمينه تنظيم 
كنند.وی گفت: به اين منظور تنها بيمه روستايی تعيين تكليف نشده 
بود كه اين موضوع نيز در دست اقدام است و به زودی جهت پوشش 

خدمات مشخص شده دندانپزشكی به ساير بيمه ها ملحق می شود.
رئيس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت تاكيد كرد: بر اين 
اس��اس تمام افرادی كه از دفترچه بيمه برخوردارن��د، بايد بتوانند از 

خدمات بيمه ای دندانپزشكی استفاده كنند.
خوش نويسان در پاسخ به س��ئوالی درباره خدماتی كه تحت پوشش 
بيمه ها ق��رار می گيرند، گفت: كنترل مش��كالت اورژانس��ی دندانی، 
كش��يدن دندان های چركی و غير قاب��ل نگه��داری، گرفتن عكس 
راديوگرافی و همچنين آموزش بهداش��ت در زمينه س��المت دهان 
و دندان توس��ط بيمه ها پوشش داده خواهد ش��د.وی گفت: با تحت 
پوشش بيمه قرار گرفتن آموزش بهداشت دهان و دندان، اميدواريم كه 

دندانپزشكان وقت بيشتری برای آموزش بيماران بگذارند.
رييس اداره س��المت دهان و دندان وزارت بهداش��ت اف��زود: در فاز 
بعدی اجرای اين برنامه وارنيش فلورايد جهت محكم ش��دن س��طح 
مينای دندان و فيشورس��يالنت دندان های دايمی نيز با حمايت های 
بيمه ای انجام خواهد شد.خوش نويسان در پايان گفت: به محض آن 
كه آيين نامه اجرايی اين امر مصوب شود، می توان اقدامات مربوط به 

اجرای اين آيين نامه را آغاز كرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: امسال 

انصراف دهندگان از دریافت یارانه رایگان بیمه می شوند

همه ایرانيان زیر سایه چتر  بيمه  می روند

یادداشت

نرخ تاکسي خط احمدآباد-میدان 
امام حسین)ع(: 750تومان

به دنب��ال ممنوعيت تردد خ��ودرو در ميدان امام )ره( و افزايش مس��ير 
احمدآباد به ميدان امام حس��ين)ع( خط تاكسي اين مسير 750 تومان 

محاسبه مي شود.
به دنبال پيگيري هاي خبرگزاري ايمنا در خصوص افزايش خودس��رانه 
تاكس��ي در خط ميدان احمدآباد به ميدان امام حس��ين )ع(، س��ازمان 
تاكسيراني شهرداري اصفهان اعالم كرد: با توجه به اينكه ميدان امام )ره( 
بر روي تردد خودروها بسته شده است تاكس��ي ها بايد از مسير خيابان 
نشاط و چهارراه فلسطين به ميدان امام حسين)ع( عبور كنند از اين رو 

مسير آنها طوالني تر شده است. 
همچنين با توجه به افزايش مس��ير اين خط كرايه تاكسي خط ميادين 
احمدآباد- امام حس��ين)ع(  بر اس��اس قيمت  قبلي يعني 750 تومان 
محاسبه مي شود و نرخ جديد  اين مسير پس از بررسي هاي كارشناسي 

به عمل آمده اعالم خواهد شد.

 استفاده بیشتر از ظرفیت های 
خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ

     شهردار اصفهان با اشاره به اينكه ارتباطات خواهر خواندگی به مسايل 
سياسی ربطی ندارد، اظهار داش��ت: ارتباطات خواهر خواندگی را نبايد 

در چهارچوب خشک سياسی برد و ارتباط مردم با مردم را از دست داد.
دكترسيد مرتضی سقائيان نژاد در ديدار با هيات كانون وكالی فرايبورگ 
گفت: شهر فرايبورگ يكی از بهترين ش��هرهای خواهرخوانده اصفهان 
محسوب می شود. شهردار اصفهان به خواهرخواندگی دو شهر اصفهان 
و فرايبورگ اشاره و تصريح كرد: الزم است دو شهر اصفهان و فرايبورگ از 

ظرفيت های خواهرخواندگی يكديگر بيشتر استفاده نمايند. 

استفاده از پابند الکترونیک در زندان 
اصفهان نیازمند زیرساخت است

مديركل زندانهای استان اصفهان گفت: علی رغم اخبار اعالم شده از سوی 
سازمان زندان های كشور مبنی بر استفاده از پابند الكترونيک در زندان 

اصفهان، هنوز اين طرح اجرا نشده و نيازمند زير ساخت های الزم است.
رمضان اميری با رد خبر استفاده از پابند الكترونيكی برای زندانيان اصفهان 
در ايام نوروز س��ال جاری اظهار داشت: زيرس��اخت های استفاده از اين 
سيستم كنترلی در اصفهان فراهم نبود و نمی توانستيم از اين سيستم برای 

كنترل زندانيانی كه به مرخصی نوروزی می روند ارسال كنيم.

هشدار پلیس فتا به ثبت نام کنندگان 
یارانه نقدی

رييس پليس فض��ای توليد و تب��ادل اطالعات تهران بزرگ با اش��اره به 
ثبت نام مرحله دوم هدفمندی يارانه ها، به مردم گفت كه مراقب صفحات 
فيشينگ باشندس��رهنگ محمد مهدی كاكوان با اشاره به آغاز ثبت نام 
مرحله دوم هدفمندسازی يارانه ها، به مردم هشدار داد كه مراقب سارقان 

اينترنتی باشند.

سازمان وظیفه عمومي ناجا در اطالعیه اي 
اعالم کرد:

مهلت معرفي مشموالن خدمت 
وظیفه عمومي

ادامه از صفحه یک -در صورتي كه مشموالن در مهلت هاي 
تعيين شده وضعيت خدمتي خويش را مشخص ننمايند، مشمول 
 غايب شناخته ش��ده و ضمن محروميت از تس��هيالت مربوط به

 معافيت هاي ذكر ش��ده در قانون، برابر مقررات وظيفه عمومي و 
ماده 5۸ قان��ون خدمت وظيفه عمومي اضاف��ه خدمت براي آنان 
لحاظ مي شود. بر اساس اين گزارش، دانش��جويان ورودي سال 
۹0 به بعد چنانچه در سنوات تحصيلي تعيين شده فارغ التحصيل 
نشوند و ناچار باشند از مهلت معرفي يكساله پس از آن، جهت فارغ 
التحصيلي استفاده نمايند، از ادامه تحصيل آنان در مقطع باالتر، 
قبل از اعزام به خدمت يا اخذ معافيت هاي قانوني، ممانعت خواهد 
شد. دانش آموزاني كه از س��ال ۹1 به بعد در مقطع اول متوسطه 
اعم از دبيرستان ها، هنرستان ها، فني وحرفه اي و دانش آموزان 
مدارس اس��تثنايي ش��روع به تحصيل نموده اند، بايد حداكثر تا 
سن 20 سالگي در مقطع متوس��طه فارغ التحصيل گردند درغير 
 اين ص��ورت، معافيت تحصيلي ب��ه آنان تعلق نخواه��د گرفت و 

نمي توانند در دانشگاه ادامه تحصيل دهند. 

دانش آموزاني كه در مهرماه سال ۹1، در مقطع دوم متوسطه و يا 
باالتر ش��روع به تحصيل نموده اند براي اخذ ديپلم حداكثر تا 22 
سالگي تمام و براي اخذ پيش دانش��گاهي حداكثر تا 2۴ سالگي 
تمام مهلت ادامه تحصيل دارند و در صورتي كه در اوس��ط س��ال 
تحصيلي مهلت ياد شده به پايان رسد مشموالن مي توانند از مهلت 
معرفي يكساله پس از آن استفاده نموده و سال تحصيلي را به اتمام 
رسانند. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي موظفند چنانچه نياز 
باشد دانش��جو از فرصت اعطايي كميسيون موارد خاص استفاده 
كند حداكثر ۳ ماه پس از خاتمه مهلت قانوني مراتب را به وظيفه 

عمومي محل استقرار اعالم نمايند.
 درغير اين صورت با پيش��نهاد كميس��يون موارد خاص دانشگاه 

مبني بر استفاده از مهلت ارفاقي موافقت نخواهد شد.
 گفتني اس��ت، دانش آموزاني ك��ه در ابتداي س��ال تحصيلي در 
مقطع متوس��طه ثبت نام مي نمايند چنانچه به س��ن 1۸ سالگي 
تمام رسيده باش��ند، بايد توسط دبيرس��تان ها به دفاتر خدمات 
الكتروني��ک انتظامي معرفي تا معافيت تحصيل��ي نامبردگان در 

سامانه وظيفه عمومي صادر شود .

اخبار کوتاه
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مفاد آراء                                                   
2209 شماره 93/90/31/وآگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
اسناد وامالک  ثبت  فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره  وساختمانهای 

زواره
فاقد سند  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  ء  آرا  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
برخوردار  عباس  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001200 شماره  1-رای 
فرزند اسمعیل بشماره ملی 1189503859 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
مع  عادی  خریداری  مربع  متر   634/76 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش 

الواسطه از سکینه بیگم احتشامی .
2- رای شماره 139260302021001201 مورخ 92/12/14 – خانم طاهره برخورداری 
فرزند حسین بشماره ملی 1188936433 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
مع  عادی  خریداری  مربع  متر   634/76 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش 

الواسطه از سکینه بیگم احتشامی .
 3- رای شماره 139260302021001202 مورخ 92/12/14 – آقای محمدرضا عابدینی 
اکار زواره فرزند محمود بشماره ملی 1189348047 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 2260 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 332/92 متر مربع خریداری رسمی از سیدمجتبی تولیت 

وخانمها ناهید میرعابدینی ونیره هاشمی نسب زواره.
4- رای شماره 139260302021001203 مورخ 92/12/14 – آقای عبدالحمید سی منی 
از  برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  ملی 1189532621 ششدانگ  تقی بشماره  فرزند 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  در زواره 16  واقع  فرعی  پالک شماره 1339 
اصفهان ششدانگ به مساحت 351/90 متر مربع خریداری رسمی از خانم بهجت فتوحی 

زواره.
5- رای شماره 139260302021001204 مورخ 92/12/14 – آقای عباس اختری فرزند 
فتح اله بشماره ملی 1188851071 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از مرتضی نساجی .
6- رای شماره 139260302021001205 مورخ 92/12/14 – آقای سید مجتبی توکلی 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   0048370304 ملی  بشماره  سیدماشاءاله  فرزند 
قسمتی از پالک شماره 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.
برخوردار  جواد  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001206 شماره  رای   -7
اکبر بشماره ملی 1188939149 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از  فرزند 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  در زواره 16  واقع  فرعی  پالک شماره 1338 
بیگم  سکینه  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مربع  متر   266/67 مساحت  به  اصفهان 

احتشامی .
متقی  محمدعلی  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001207 شماره  رای   -8
فرزند مسعود بشماره ملی 1189016923 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک شماره 1861 فرعی باقیمانده واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 176 متر مربع خریداری رسمی از جواد زمان زاده زواره.
9- رای شماره 139260302021001208 مورخ 92/12/14 – آقای عبدالحسین اکبری 
احداثی  دکان  یکباب  ششدانگ   1189611686 ملی  بشماره  رضا  فرزند  جعفرآبادی 
برروی قسمتی از پالک 5690 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 25 متر مربع خریداری رسمی از رضا عابدزاده.
رجب  سهیال  خانم   –  92/12/17 مورخ   139260302021001209 شماره  رای   -10
برروی  احداثی  یکبابخانه  0043052101 ششدانگ  ملی  بشماره  فرزند حسن  سلمانی 
قسمتی از پالکهای 2337 و2338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 229/05 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.                       
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/1/23    تاریخ انتشار نوبت دوم:      1393/02/7                                                                                                                      

ذبیح اله فدائی - اسناد وامالک زواره
تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ آب وامالک دادنجان پالک شماره 57 - اصلي  واقع در 
دادنجان بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي فضل اله امیري فرزند 
عباس وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک 
شروع  درمحل  صبح   9 ساعت   93  /  2  /  28 و   1393  /  2  /  27 درروزهاي  مرقوم 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست 
ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست 
راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه 

باتعطیلی پیش بینی نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0  
  رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  سیدمهدی میرمحمدی 

 تحدیدحدوداختصاصی  
آباد  درفضل  واقع    2  /  11616 شماره  پالک  یکبابخانه  حدود ششدانگ  تحدید  چون 

فرزند  کرویه  احمدمحمدیان  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  ثبتي شهرضا  یک  بخش 
محمد درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 24 / 2 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 

موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
اسنادوامالک  ثبت  رئیس  خواهدشد0  انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده 

شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 
مخدوش وپاره بودن سند مالكيت

نظر به اینکه آقاي قربانعلي صابري فرزند غضنفرباستناد دو برگ استشهادمحلي که 
مالکیت سه  بودن سند  پاره ومخدوش  مدعي  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده  هویت 
که  ثبتي شهرضاشده  یک  دربخش  واقع    100  /  1472 پالک  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
ثبت وسند  نامبرده  بنام   397 دفتر   97 ثبت 65641  درصفحه  مذکورذیل  سندمالکیت 
که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست  نامبرده  اینک  صادرگردیده 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 

تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 
سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

مفاد آراء
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  93/31/37/و  2210 شماره 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
صغری  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000734 شماره   1.راي 
رفیعی  فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 10 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409704721 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 373/40  متر مربع پالک 33 فرعی از 
498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
غالمعلی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000735 شماره   2.راي 
ایرجی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 27 صادره از خوروبیابانک به شماره 
و  متر مربع مفروز   به مساحت 306/05   یکبابخانه  ملی 5409716051 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
احمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000736 شماره   3.راي 
فیروزی  فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 14 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409711890 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/11  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
، آقای علی اصغر  4.راي شماره  139260302029000737  مورخ 92/12/12  هیات 
ملی  به شماره  نائین  از  30 صادره  به شماره شناسنامه  رمضانعلی  فرزند   سلمان  
5409905520 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 362/48  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی    5 پالک   از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
غالمعلی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000738 شماره   5.راي 
ایرجی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 27 صادره از خوروبیابانک به شماره 
و  مفروز   مربع  متر    84/87 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409716051 ملی 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
6.راي شماره  139260302029000739  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم ربابه ایزدی  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   77 شناسنامه  شماره  به  اکبر  علی  فرزند  
مربع  متر    201/05 مساحت  به  ساز   نیمه  خانه  یکباب  در ششدانگ    5409716558
از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت  از قسمتی  مفروز  و مجزی شده 

خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
7.راي شماره  139260302029000740  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای محمد سیف  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   24 شناسنامه  شماره  به  حسنقلی  فرزند  
5409711394 در ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 38/25  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
8.راي شماره  139260302029000741  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای محمد سیف  
فرزند  حسنقلی به شماره شناسنامه 24 صادره از خور به شماره ملی 5409711394 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 353/10  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
9.راي شماره  139260302029000742  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای سید حسین 
شماره  به  نایین  از  صادره   103 شناسنامه  شماره  به  نوروز  سید  فرزند   موسوی  
به مساحت 179/02  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409715683 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
آقای عباسعلی   ، 10.راي شماره  139260302029000743  مورخ 92/12/12  هیات 
نقوی  فرزند  محمد علی به شماره شناسنامه 16 صادره از خوروبیابانک به شماره 
به مساحت 496/02  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409711319 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
، خانم منصوره  هیات  11.راي شماره  139260302029000744  مورخ 92/12/12  
ایزدی  فرزند  ابوالفضل  به شماره شناسنامه 74 صادره از خورو بیابانک به شماره 
ملی 5409714350 در ششدانگ دو باب مغازه متصل به هم  به مساحت 112/11  متر 
مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی

حسن  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000745 شماره   12.راي 
مولوی  فرزند  عبدالجواد به شماره شناسنامه 21 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409709292 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 289/66  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  495 اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
محمود  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000746 شماره   13.راي 
علیخانی  فرزند  اقا محمد  به شماره شناسنامه 178 صادره از خوروبیابانک به شماره 
به مساحت 367/83  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409742982 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
محمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000747 شماره   14.راي 
شماره  به  نائین  از  صادره   32 شناسنامه  شماره  به  آقا  حسن  فرزند   کوهی   رضا 
ملی 5409726650  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/72  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
محمد  اقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000748 شماره   15.راي 
رضا فیروزی  فرزند  حسن  به شماره شناسنامه 3 صادره از نایین به شماره ملی 
و  مفروز   مربع  متر    275/57 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در    5409731921
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
راي شماره  139260302029000749  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم   .16
زهرا غالمرضائی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 115 صادره از خوروبیابانک 
به شماره ملی 5409707869  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/33  متر مربع 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  17 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی 

میرزائی فرزند عباس
17.راي شماره  139260302029000750  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای علی اصغر 
به  خوروبیابانک  از  78 صادره  شناسنامه  به شماره  غالمرضا  فرزند   غالمرضائی  
به مساحت 230/10  متر مربع  یکباب خانه  شماره ملی 5409690885  در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 29 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی 

میرزائی فرزند عباس
ربابه  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000751 شماره   18.راي 
قدرت  فرزند  عبدالرحیم به شماره شناسنامه 38 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409893441  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/50  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک 7 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
19.راي شماره  139260302029000752  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم ربابه قدرت  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   38 شناسنامه  شماره  به  عبدالرحیم  فرزند  
به مساحت 93/03  متر مربع مفروز  و  5409893441  در ششدانگ یکب ساختمان 
مجزی شده از قسمتی از پالک 7 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
فاطمه  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000755 شماره   20.راي 
ملی  به شماره  خوروبیابانک  از  6 صادره  به شماره شناسنامه  علی  فرزند   عطائی  
5409898095  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 350/94  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای سید علی اکبر آل داود فرزند 

سید حسن
رویا  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000756 شماره   21.راي 
ملی  به شماره  نایین  از  5 صادره  به شماره شناسنامه  پرویز   فرزند   غالمرضائی  
5409741250 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/58  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی    5 پالک   از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
سلیمان  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000757 شماره   22.راي 
ایرجی  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 36 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409699701 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 422/77  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  یک   پالک   از  قسمتی  از  شده 
علی  فرزند  یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

اصغر
علی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000758 شماره   23.راي 
عطائی  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 5 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 

5409701577  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 413/39  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای عباس عظیمی انارکی فرزند 

محمد
محمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000759 شماره   24.راي 
ملی  به شماره  نائین  از  به شماره شناسنامه 48 صادره  اسداله  فرزند   نجفی   رضا 
5409948416  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 346/50  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی غالمرضائی فرزند حسن 
محمود  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000760 شماره   25.راي 
به  شیراز    3 حوزه  از  صادره   34 شناسنامه  شماره  به  ابوالفضل   فرزند   مقیمی  
به مساحت 28/61  متر مربع  یکباب مغازه   شماره ملی 2296795900 در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان لطفعلی و 

علی اکبر مقیمی و شاهمدد شیبانی
26.راي شماره  139260302029000763  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای شعبانعلی 
خادمی  فرزند  عبدالحسین به شماره شناسنامه یک  صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409814924  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 466/97  متر مربع مفروز  و 
ثبت   6 بخش  قادرآباد  مزرعه  در  واقع  اصلی  پالک3438  از  قسمتی  از  شده  مجزی 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان سید احمد 

طباطبایی و حسین اسکندری
27.راي شماره  139260302029000765  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای سید محمد 
رضا طباطبائی  فرزند  علی اکبر  به شماره شناسنامه 40 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی 5409840941  در ششدانگ یکبابخانه و باغچه متصل به هم به مساحت 
1112/15  متر مربع پالک 213 فرعی از 3385 اصلی واقع در شهر جندق بخش 6  ثبت 
علی  سید  آقای  مشاعی  رسمی  ازمالکین  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک  
اکبرطباطبایی فرزند سید کاظم و آقای سید مرتضی طباطبائی و خانم خورشید بیگم 

طباطبائی فرزندان سید علی اکبر
اسمعیل  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000766 شماره   28.راي 
علیخانی  فرزند  ابنعلی  به شماره شناسنامه 96 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409727290 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 462/84  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای حاج اسماعیل مقیمی فرزند 

علی اصغر
29.راي شماره  139260302029000767  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم نجما خانم 
کمال فرزند  حسینعلی  به شماره شناسنامه 59 صادره خوروبیابانک به شماره ملی 
5409805720 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 508/37  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای حاج اسماعیل مقیمی فرزند 

علی اصغر
مجتبی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000768 شماره   30.راي 
نائین به شماره ملی  از  عزیز  فرزند  دوست محمد به شماره شناسنامه 19 صادره 
5409717163 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/41  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  یک   پالک   از  قسمتی  از  شده 
علی  فرزند  یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

اصغر
تاریخ انتشار نوبت اول :       23 / 1393/01  تاریخ انتشار نوبت دوم         07/ 1393/02                                                                                    

  اباذر مهیمن رئیس ثبت خور و بیایانک 

فقدان سند مالكيت 
2213شماره 103/93/101/337 آقای سید جالل الدین علی زاده طباطبایی فرزند سید 
عیسی باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده 
است مدعی است که سند مالکیت  سه سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ عرصه و 
از یک اصلی واقع در اوره  اعیان زمین مزروعی و مشجر طلق بشماره 1370 فرعی 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز استان اصفهان بمساحت 948/95 متر مربع که در این 
صفحه 153 دفتر 3 امالک ذیل ثبت 333 بنام سید جالل الدین علی زاده طباطبایی فرزند 
-35344 شماره  رسمی  سند  بقموجب  و  گردیده  تسلیم  و  صادر  و  ثبت  عیسی  سید 

1353/09/27 دفتر 7 نطنز به او لنتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده و 
در اثر اسباب کشی از بین رفته / مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبسره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: 
ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  اگر ظرف 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 14 مجتبی 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 3267 / 1  واقع درابنیه بخش یک 
عبدالرحیم  فرزند  طالبیان  غالمحسین  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي 
وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 15 / 2 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 
موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0     رئیس ثبت اسنادوامالک 
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تغییر الگوی غذایی ایرانیان 
با مصرف غذاهای آماده

دانشیار دانش��کده علوم پزش��کی اصفهان گفت: مصرف 
غذاهای آماده در بروز بیماری های قلبی نقش عمده ای را 
ایفا می کند و بیماری های قلب��ی – عروقی به عنوان یکی 
از عوامل مهم مرگ در کشورهای در حال توسعه و توسعه 

یافته است.
 مرتضی صفوی دانشیار دانش��کده علوم پزشکی اصفهان 
درباره ت��ازه ه��ای رژیم درمان��ی در بیماری ه��ای قلبی 
– عروقی، اظهار داش��ت: مصرف غذاهای آم��اده در بروز 
بیماری ه��ای قلب��ی نق��ش عم��ده ای را ایف��ا می کند و 
بیماری های قلبی – عروقی به عن��وان یکی از عوامل مهم 

مرگ در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است.
به گفته وی رابطه مثبت بی��ن چربی رژیم غذایی خصوصاً 
مصرف چربی اش��باع و خط��ر بروز بیماری ه��ای قلبی – 
عروقی وجود دارد که این رابطه ناشی از افزایش کلسترول 

خون در اثر مصرف چربی اشباع شده است.
صف��وی عن��وان ک��رد: بنابراین چاقی ب��ا دیاب��ت نوع 2، 
بیماری ه��ای قلبی – عروقی و فش��ار خ��ون ارتباط دارد 
همچنین مصرف زیاد چربی به ویژه چربی اش��باع شده و 
چاقی، حاصل عدم تع��ادل بین کال��ری دریافتی و انرژی 
مصرفی در بدن اس��ت.وی با اش��اره به اینکه عوامل خطر 
 LDL بیماری های قلبی – عروقی که می توانند در میزان
کلسترول تأثیر گذار باشند، ادامه داد:  سن مردان باالی 45 
و زنان باالی 55 سال )یا یائسگی و عدم دریافت استروژن(، 
س��ابقه فامیلی بیماری زودرس قلبی – عروقی، س��یگار، 
پرفشاری خون، دیابت، کاهش HDL )کمتر از 40 میلی 
گرم درصد میل��ی لیتر( از عوامل ب��روز بیماری های قلبی 
است.دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: چربی 
رژیم غذایی از اتصال اسیدهای چرب به مولکول گلیسرول 
به دست می آیند و بیشترین چگالی انرژی را دارد و هر گرم 
آن 9 کیلوکال��ری انرژی تولید می کن��د بنابراین غذاهای 
پرچربی پر کالری هم هس��تند و کاهش چربی دریافتی و 
انجام ورزش به کاهش وزن کمک می کند.صفوی ادامه داد: 
چربی های اشباع  از اسیدهای چربی تشکیل شده که پیوند 
دوگانه ندارند به اس��تثناء روغن نارگی��ل و نخل و بقیه در 
دمای اتاق جامد هستند و از منابع حیوانی حاصل می شوند.

رکورد شکستن گردو  با  سر
رکورد جدید جهانی شکستن گردو 

با سر در 1 دقیقه صورت گرفت.
در جش��نواره جوان��ان در پنجاب 
– پاکستان محمد رش��ید قادر به 
شکس��تن 155 گ��ردو در مدت 1 

دقیقه با سرخود شد.
این رک��ورد جدید جهانی اس��ت؛ 
رک��ورد قبل��ی در ای��االت متحده 

آمریکا توسط »آشریتافورمن« با 1.44 دقیقه شکسته شده بود.

 چاق ترین کودک 8 ماهه جهان 
الغر می کند

»سانتیاگو مندوزا« کودک 8 ماهه 
به علت چاق بی��ش از اندازه تحت 

درمان است.
 »سانتیاگو مندوزا« اهل کلمبیا که 
8 ماه بیشتر ندارد 21 کیلو است و 
در ح��ال حاضر تح��ت درمان یک 
موسس��ه خیریه اس��ت؛ پزشکان 
امیدوارن��د بتوانن��د زندگ��ی این 
کودک 8 ماهه که در حال حاضر وزن او به اندازه یک کودک 6 س��اله اس��ت 

را درمان کنند.

ساحلی که رنگ عوض می کند
جلبک های دریایی س��احل ش��ور 
»پانیجی��ن« را ب��ه ط��ور کام��ل 
پوشانده اند و موجب زیبایی ساحل 
ش��ده اند. س��احل »پانیجی��ن« در 
چین نزدی��ک به رودخان��ه »لیائو« 
واقع شده اس��ت که س��احل سرخ 
نی��ز نامیده می ش��ود؛ این س��احل 
ب��ا جلبک ه��ای دریای��ی ک��ه در 
 خاک های شور گس��ترش یافته اند

 و ساحل را به طور کامل پوشش داده اند.
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س��االنه 15هزار نفر، تنها در آمریکای شمالی در اثر برخورد با 
خودروهایی که دنده عقب می آیند آسیب می بینند. استفاده از 

دوربین دید عقب می تواند این آمار را کاهش دهد.
بس��یاری از ویژگی ه��ای ایمنی خودروها که طی س��ال های 
گذشته اجباری شده اند به حفظ ایمنی کسانی برمی گردند که 
داخل آنها نشسته و در حال حرکت هستند. از میان این ابزارها 
می توان به کمربند ایمنی و کیسه هوا اشاره کرد؛ اما عابران پیاده 
و مخصوصا افرادی که در نقطه کور دید رانندگان قرار می گیرند 
نیز به ابزاری برای محافظت نیاز دارند. شاید دوربین های دید 

عقب بتوانند یکی از بهترین این ابزارها باشند.
بررسی های انجام شده توس��ط موسسه اس��تاندارد و ایمنی 
بزرگراه های آمریکا )NHTSA( نشان می دهد ساالنه 15هزار 
نفر، تنها در آمریکای شمالی در اثر برخورد با خودروهایی که 
دنده عقب می آمده اند دچار جراحت شده و از این میان 210 نفر 
جان خود را از دست می دهند. حدود 31درصد از این قربانیان 

را کودکان زیر 5 سال و نزدیک به 26درصد از آنها را افراد مسن 
باالی 70 سال تشکیل می دهند.

NHTSA تالش کرده با اجباری کردن اس��تفاده از دوربین 
دید عقب در خودروها این آمار و ارقام را به حداقل برس��اند. با 
اینکه حدود نیمی از خودروهای تولیدشده در آمریکا طی سال 
2014 در این کشور به دوربین دید عقب مجهزند، این موسسه 

اس��تفاده از این دوربین ها را از می 2018/ اردیبهشت 1397 
برای تمامی خودروهای س��بک تر از 4.5 ت��ن )10هزار پوند( 

اجباری خواهد کرد.
 بررسی ها نشان می دهد استفاده از دوربین دید عقب می تواند 
نقش تعیین کننده ای در کاهش مرگ ومیر و جراحات ناشی از 

این شکل از تصادم داشته باشد.
این قانون تازه شامل تمامی خودروهای درون شهری کوچک 
و متوسط ش��امل انواع سدان ها، شاس��ی بلندها، اتوبوس ها و 
حتی کامیونت های سبک می شود. دوربین های دید عقب باید 
بتوانند فضایی به ابعاد 3 در 6 متر را درس��ت در پشت خودرو 

پوشش دهند. 
کارشناسان NHTSA امیدوارند قوانین تازه ای که به فاصله 
60 روز از اعالم آن در 31 مارس 10/2014 اردیبهشت 1393 
به اجرا گذاشته خواهد شد، باعث شود در شش ماهه دوم 2014 

جان 58 تا 69 نفر حفظ شود.

چرا باید استفاده از دوربین دید عقب در خودروها اجباری شود؟

اصفهان میزبان مسابقات 
تور تنیس زیر ۱۴ سال آسیا  

مجموعه ورزش��ی 
ارت��ش  ش��هدای 
اصفهان،از خردادماه 
امس��ال نخس��تین 
رقابته��ای  دوره 
تور تنی��س زیر 14 
سال آس��یا در سال 
2014 را میزبان��ی 

می کند. به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان اصفهان، 
نخس��تین هفته رقابتهای تور تنیس زیر 14 س��ال آس��یا 
در س��ال 2014 از 31 خردادم��اه تا 7 تیرماه ب��ه میزبانی 
اصفهان برگزار می شود. سال گذش��ته 3 هفته این رقابتها 
نیز به میزبانی کشورمان برگزار ش��ده بود.این مسابقات با 
حضور تنیسورهای آسیایی در دو بخش دختران و پسران 
برگزار می ش��ود که تنیس��ورهای متولد 1378/10/11 تا 
1382/10/10 حق ش��رکت در این رقابتها را دارند و هیچ 
بازیکنی اجازه شرکت در هیچ یک از مسابقات زیر 14 سال 
ATF را ندارد مگر آنکه پیش از شروع جدول اصلی بازیها 

به یازدهمین سالگرد تولد خود رسیده باشد.

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
از جمله بندگان، آن کس پیش خدا محبوب تر است که برای 

بندگان سودمندتر است.

عکس نوشت

برای  تحقق شعار ورزش پاک

شفاف سازی قراردادهای فوتبالی، اقدامی بجا
 انعقاد قراردادهای میلیاردی و سرسام آور باشگاه ها با بازیکنان فوتبال و مربیانی که اغلب کارایی 
الزم را هم ندارند، در سال های اخیر معضل جدی و اساس��ی فوتبال ایران بوده و رنجش خاطر 

مردم کشورمان را همواره در پی داشته است.
 فوتبال ورزشی جذاب، زیبا و پرطرفدار است اما برخی بداخالقی ها در چند سال اخیر که اکثر 
آنها نشات گرفته از سرازیر شدن پول های زیاد و بی حساب و کتاب و مدیریت ضعیف و ناکارآمد 

مسووالن باشگاه ها بوده، اسباب بدبینی بسیاری از مردم را به این رشته فراهم آورده است.
اکثر باش��گاه ها و تیم های ورزشی در کش��ورمان از بودجه دولت ارتزاق می کنند و در این بین 
فوتبال ایران در سال های اخیر شاهد انعقاد قراردادهایی با ارقام نجومی و سرسام آور با بازیکنان 
و مربیانی که اکثرا کارایی الزم را هم ندارند، بوده اس��ت.ورزش پاک، یکی از شعارهای محوری 
»محمود گودرزی« وزیر ورزش و جوانان دولت تدبیرو امید است و بدون شک فوتبال به دلیل 

گستردگی و منابع مالی فراوانی که دارد، مهم ترین عرصه برای نیل به این هدف است.
خوشبختانه فدراسیون فوتبال نیز هم راستا با سیاس��ت های وزارت ورزش و جوانان، قاطعانه 
به دنبال عملی کردن شعار ورزش پاک در رشته پرطرفدار فوتبال است و در این راستا نیز قدم 
های مثبتی از جمله برخورد قاطع با موضوع تبانی در رقابت های فصل گذشته لیگ دسته یک 
و الزام باشگاه ها به شفاف س��ازی قراردادها در فصل آینده برداش��ته شده است.علی کفاشیان 
رییس فدراسیون فوتبال، روز 26 اسفند ماه سال گذشته پس از انعقاد قرارداد با »نلو وینگادا« 
به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید ایران، مبلغ آن را 360 هزار دالر اعالم کرد و گفت: به دنبال 
شفاف سازی در فوتبال و قراردادها هستیم و از امروز با اعالم مبلغ قرارداد وینگادا این کار را آغاز 
کردیم و از باشگاه ها می خواهم آنان نیز این کار را انجام دهند تا بدبینی در فوتبال ما کم شود و 

 واقعیت ها را به مردم بگوییم.بدون ش��ک برخی افراد س��ودجو که در فوتبال نقش دالل را ایفا
 م��ی کنن��د و در واق��ع راب��ط بی��ن بازیکن��ان و مربی��ان ب��ا باش��گاه ه��ا هس��تند، در 
موض��وع ش��فاف س��ازی قرارداده��ا مناف��ع خ��ود را در خط��ر دی��ده و ب��ا مانع تراش��ی و 
س��نگ اندازی ت��الش م��ی کنن��د، ای��ن مس��اله هی��چ گاه ش��کل نگی��رد و جام��ه عمل 
نپوشد.مس��اله ش��فاف س��ازی قرارداد باش��گاه ه��ا ب��ا بازیکن��ان و مربی��ان که م��ی تواند 
 مش��کالت بس��یاری در فوتبال م��ا را حل کن��د، نیاز ب��ه حمایت هم��ه جانبه مس��ووالن و 
دست اندرکاران وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال، باشگاه ها و حتی رسانه های گروهی 
 دارد.خوشبختانه برخی از باشگاه ها از جمله سایپای البرز و نفت تهران و داماش گیالن به استقبال 
شفاف سازی قراردادها رفته اند و الزم است سایر باشگاه های کشورمان با تاسی از این سه باشگاه، 

وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال را در امر شفاف سازی یاری کنند.
فهرست مبالغ دریافتی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس از جمله علی دایی 
س��رمربی این تیم، روز دوشنبه گذش��ته در حالی در رسانه ها منتشر ش��د که اعتراض شدید 
بازیکنان و مربیان این تیم را در پی داشت.انگار باید این قضیه مسکوت و پنهان می ماند و آنان 
بدون سروصدا مبالغ خود را تمام و کمال دریافت و اعالم می کردند ما از باشگاه پرسپولیس پولی 
بابت قرارداد خود دریافت نکرده ایم!دروغ پردازی و فرافکنی یکی دیگر از معضالت فوتبال ما در 
چند سال اخیر بوده که پیامد قراردادهای میلیاردی باشگاه ها با بازیکنان و مربیان است.اعضای 
تیم پرسپولیس فهرست مبالغ اعالم شده قراردادهای خود را کذب دانسته و از عامالن انتشار آن 
به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردند.فارغ از صحت و سقم فهرست اعالم شده، مسووالن 
باشگاه پرسپولیس برای مقابله با هر گونه شایعه سازی بهتر است، همچون باشگاه های سایپا، 

نفت و داماش عمل کرده و اگر واقعا مشکلی در زمینه قراردادهای این باشگاه وجود ندارد، ریز آنها 
را به صورت شفاف و قانونی به هواداران خود اعالم کنند.در واقع اگر ریگی در کفش نیست، پس 
ایجاد تشنج و بلوا برای چه!؟صداقت در عمل و گفتار و بیان واقعیت ها برای مردم و هواداران قطعا 
به نفع خود باشگاه پرسپولیس و بازیکنان و مربیان این تیم خواهد بود.همواره مدیران عامل و 
سرمربیان تیم های فوتبال دو باشگاه محبوب و پرطرفدار پرسپولیس و استقالل تهران، این دو 
تیم را مردمی و متعلق به هواداران پرشمار خود می دانند، اما از بیان واقعیت ها و شفاف سازی 
در زمینه مسایل مالی باشگاه های خود از جمله رقم قراردادهای بازیکنان و مربیان طفره رفته 
و این گونه مسایل را مسکوت نگه می دارند.آنان همواره به جای بیان واقعیت ها، از نداری ها و 
کمبودها نالیده اند اما هیچگاه فهرست هزینه های این دو باشگاه و نیز مبالغ واقعی پرداخت ها 
را به مردم ارایه نمی کنند.بدون شک بیان واقعیت ها در انعکاس مبالغ قرارداد اعضای تیم های 

و خوش��بینی مردم فوتبال باشگاه ها از سوی مسووالن آنها به تجلی فوتبال پاک 
پایان ذکر این نکته به این ورزش زیبا و جذاب کمک ش��ایانی خواه��د کرد. در 
عرصه فوتبال هم ضروری است که مقابله با افراد سودجو و کنار گذاشتن آنان از 

زمینه های می تواند گامی مهم در نیل به اهداف مورد نظر و فراهم ساختن 
ارایه فوتبال پاک و سالم در کشورمان باشد.

دل کندن از یارانه 

س[
]کاریکاتوراز   فار
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