
مستند سازان به یاری »زاینده رود « می آیند
3نشست کمیته آب اتاق بازرگانی با مستند سازان :

3

مدیرکل استاندارد و تحقیقات استان اصفهان گفت: 
عرضه بهداشتی لبنیات در استان اصفهان از اهمیت 
بسیاری برخوردار اس��ت و ما تالش می کنیم که این 
مساله را در دس��تور کار قرار داده و عرضه بهداشتی 

لبنیات را در دستور کار قرار دهیم....

تانکر های پالستیکی
 بهداشتی نیست

رییس اتحادیه دفاتر ف��روش تانکر اصفهان گفت: در 
حال حاضر اکثر مردم برای خرید تانکر به سراغ انواع 
پالس��تیکی آن می روند، اما باید توجه داشت که این 

تانکر ها بدون مشکل هم نیست.
یداهلل رضاییان با اش��اره به وضعیت بازار تانکر، اظهار 
کرد: با توجه به شروع فصل گرما، کمبود آب و مرتفع 
بودن ساختمان ها، بازار تانکر ها داغ است و استقبال 

خوبی از این محصوالت می شود.وی افزود: در حال...

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان 
با اش��اره به اینکه ش��رایط آبی کل کش��ور از جمله 
کالن ش��هر اصفهان مطلوب نیس��ت و ب��ه نوعی در 
 وضعیت بحران ق��رار دارد تصریح کرد : ب��ا توجه به
 پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش درجه هوای...

4

4

ن��ان گف��ت: متاس��فانه  مدی��ر فن��ي تی��م مل��ي فوتب��ال جوا
باش��گاه ها در ای��ران فق��ط تی��م داري مي کنن��د و باش��گاه هاي 
 کم��ي مث��ل ف��والد خوزس��تان و س��پاهان ب��ه معن��اي  واقع��ي

 باش��گاه داري مي کنند.مهدی مهدوی کیا که براي بازي دوستانه تیم 
6ملي جوانان و سپاهان به باشگاه سپاهان آمده بود ...
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شناسایی قلعه تاریخی 
ساسانی در شرق اصفهان

 مسوول باستان شناس��ی اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان اصفهان گفت: 
قلعه تاریخی »گووارت دژ« متعلق به دوره ساسانیان 
با تالش باس��تان شناس��ان این اداره کل در ش��رق 
اصفهان شناس��ایی ش��د.علمدار علی��ان اظهار کرد: 
این قلع��ه متعلق ب��ه یک ه��زار و 600 س��ال پیش 
ب��وده و حدود 60 درصد از آن تخریب ش��ده اس��ت.

وی افزود: ای��ن قلعه که در ارتفاع��ات جنوب منطقه 
»گورت«) GAVART ( در ش��رق ش��هر اصفهان 
ق��رار دارد، ب��ه دلیل صع��ب العبور بودن مس��یر آن 
 تاکنون شناسایی نش��ده بود.وی گفت: شواهدی که 
نشان دهنده اس��تفاده از این قلعه در قرن های اخیر 
باشد در این قلعه مشاهده نشده و به احتمال زیاد در 
ابتدای ظهور اسالم در ایران مورد استفاده قرار گرفته و 
سپس متروکه شده است.وی با بیان اینکه بیشتر مردم 
روستای گورت از وجود این قلعه بی اطالع بودند، گفت: 
یکی از فعاالن میراث فرهنگی این شهر به شناسایی 
این قلعه کمک کرد.علیان شواهد دال بر ساسانی بودن 
این قلعه را نوع معماری و ساختار قلعه عنوان و اظهار 
کرد: در بناهای ساس��انی از مصالحی مانند س��نگ، 

مالت گچ و س��اروج استفاده می ش��ده که در این بنا 
نیز قابل مشاهده است.وی خاطر نشان کرد: این قلعه 
 شباهت زیادی به قلعه » شاه دژ« اصفهان واقع در کوه

 » صفه « دارد و به احتم��ال زیاد به نوعی این دوقلعه 
در جنوب و ش��رق اصفه��ان به عن��وان مرکز دفاعی 
شهر محسوب می شده اس��ت.علیان افزود: در محل 
شناسایی شده این قلعه 15 اتاق، آب انبار، تاالر، برج 

نگهبانی و پلکان دسترسی کشف شده است. 
وی کاربری قلعه گووارت دژ را در زمان ساسانیان به 
عنوان سازه ای نظامی برای حفاظت از محدوده شهر 
بیان کرد.به گفته وی بیشتر قسمت های این قلعه از 
سنگ، مالت گچ و ساروج ساخته شده است که اکنون 
60 درصد آن تخریب شده است. وی تصریح کرد: برای 
پی بردن به زمان دقیق س��اخت قلع��ه و کاربردهای 
آن و همچنین ثبت در فهرس��ت آثار ملی، باس��تان 
 شناسان باید اقدام به حفاری های اولیه کنند.مسوول

 باس��تان شناس��ی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان همچنین از 
احتمال کش��ف آثاری در این قلع��ه در صورت انجام 

عملیات باستان شناسی خبر داد.

 مسوول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی
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  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

شهرداری دولت آباد در نظر دارد يک قطعه زمين كشاورزی واقع در خيابان حبيب آباد - پشت 
باسكول سيد الشهدا ء ) ع ( متعلق به شهرداری از طريق مزايده عمومی و قيمت كارشناسی به 

فروش برساند . 
لذا عالقمندان شركت در مزايده می توانند جهت دريافت اسناد و مدارک مزايده به شهرداری 
مراجعه و حداكثر تاپايان وقت اداری روز چها رشنبه    مورخ 93/4/25 جهت تسليم مدارک به 

دبير خانه حراست شهرداری اقدام نمايند . 
 مح�ل دریاف�ت اس�ناد : دول�ت آب�اد برخ�وار - بل�وار طالقان�ی پاي�گاه اينترنت�ی:

 WWW.dolatabadcity.ir  تلفن : 031-45822010 
  WWW.ites.mporj.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی

تضمين ) ريال ( برآورد)ريال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

6/138/047/184229/000/000جاریعملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه لنجان 93-2-145

4/873/817/500191/000/000جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب منطقه لنجان 93-2-146

3/683/685/500155/000/000جاریعملیات بهره برداری آب و فاضالب منطقه برخوار 93-2-147

عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی ، بهره برداری آب و فاضالب و خدمات 93-2-148
6/685/721/005244/571/000جاریعمومی منطقه فوالد شهر 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1393/4/21 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ  1393/4/22 
دريافت اسناد :سايت اينترنتی 

www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :031-36680030

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم   نوبت دوم  

چاپ اول 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه خريد ذيل را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح انجام دهد .

تضمين ) ريال ( نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کارو گیت به قطر 200 میلیمتر با واشر و 93-2-157
150/000/000جاریمانشون جهت آبفا خمینی شهر 

189/000/000جاریخرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 110 و 160 و 200 میلیمتر 93-2-158

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه خريدار : تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1393/4/21 
گشايش پاكات  مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ  1393/4/22 

محل دريافت اسناد مناقصه  :پايگاه  اينترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن :031-36680030
WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

علیرضا اطهری فرشهردار دولت آباد

آگهی مزایده )نوبت اول ( 
ینترنت  نه ا  هدایای شگفت انگیز تابستا

شبکیه را از دست ندهید
 10Mb/s سرعت تا باالتر از

با کیفیتی عالی و قیمتی استثنایی

با هدایای ویژه شامل

 )مودم وایرلس- آنتی ویروس- سه ماه و 15 گیگ و نصب( همگی 

رایگان

با تلفن و یا بدون تلفن

تلفن تماس : 
 36204520  و  شماره چهار رقمی 2055

WWW.shabakieh.com



اخبار کوتاهيادداشت

اموال بابک زنجانی در اختیار دولت 
قرار می گیرد

دادستان کل کش��ور در ش��صت و چهارمین نشس��ت خبری خود 
با اش��اره به پرون��ده بابک زنجانی گف��ت: در حال حاض��ر چهار نفر 
ب��ه ج��ز مته��م اصل��ی بازداش��ت ش��دند و تع��دادی از مدیران 
بانک ه��ای ملت، مس��کن، مرک��زی و نف��ت و همچنی��ن مدیران 
 قبلی و فعلی تحقیق به عم��ل آمده و به عنوان متهم برایش��ان قرار 
 صادر شده است. غالمحسین محس��نی اژه ای افزود: برای برخی از

 آن ها حکم آزادی و برای برخی قرار صادر شده و برخی هنوز تفهیم 
اتهام نش��دند. وی در مورد مته��م اصلی این پرون��ده، گفت:  متهم 
اصلی به صورت کتب��ی اعالم کرده که تمام ام��وال خود را در خارج 
و داخل کش��ور تقدیم دولت و وزارت نفت می کند و اگر مش��تری 
 وجود دارد رضایت دارد که آن ها را به فروش برسانند. وی با اشاره به

 طوالنی شدن پرونده رسیدگی به بابک زنجانی، گفت: به عنوان مثال 
 زمین واقع در خیابان ایران زمین که قبل از بازداشت وی کارشناسی

 ش��ده بود، در یک نوبت 800 میلیارد تومان و در کارشناس��ی های 
بعدی 1700 میلیارد و 740 میلیارد قیمت گذاری شده است بنابراین 
برای یک زمین اختالفات فاحش به دس��ت آمده و برای تسریع در 

رسیدگی به پرونده باید کارشناسی  انجام شود.

 واکنش آمريکا به اعالم
 خالفت داعش

دولت آمریکا اقدام داعش را در اعالم »خالفت اسالمی« در مناطقی 
 که در ع��راق و س��وریه تصرف ک��رده اند، ب��ی معنا توصی��ف کرد.

 »جنیفر ساکی« س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست 
خبری در این وزارتخانه با اش��اره به نیروهای موس��وم به »داعش« 
گفت: ما قبال هم ش��اهد ای��ن نوع ادبی��ات از داعش ب��وده ایم. وی 
افزود: اعالم چنین چیزی برای مردم عراق و س��وریه، بی معناست؛ 
 ش��به نظامیانی که که اکنون نام گروه ش��ان را به خالفت اس��المی 
تغییر داده اند، صرفا تالش می کنند ب��ا القای فضای ترس و نگرانی، 
بر مردم حکومت کنند. س��اکی گفت: با توجه به نشس��ت افتتاحیه 
پارلمان عراق در روز س��ه ش��نبه، واش��نگتن همچن��ان از مقامات 
ارش��د عراقی می خواهد درباره پست های حساسی که برای تشکیل 
دولت جدید مهم اس��ت ، به توافق برس��ند. س��خنگوی وزارت امور 
 خارجه آمریکا خاطر نش��ان ک��رد: آمریکا همچن��ان از عراق متحد

 حمایت می کند و آمریکا مشکلی با اقدام عراق برای تامین مشروع 
نیازهای دفاعی خود ندارد.

ايران،چین بعدی خواهد شد
شبکه الجزیره با اشاره به دستاوردهای اخیر ایران در گزارشی نوشت 
که به احتمال زیاد ایران که هم اکنون در میان ۲0 اقتصاد برتر جهان 
است، به عنوان یک قدرت بین المللی ظهور پیدا می کند و احتماالً از 
لحاظ پیشرفت کش��ور »چین بعدی« خواهد بود. الجزیره ادامه داد 
که ایران به عنوان قدرت علمی پیشرو در خاورمیانه در زمینه فضا و 
فناوری هسته ای به خودکفایی رسیده و دانشگاه های برجسته ایران 

بهترین مهندسان جهان را آموزش می دهند. 
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دبیرکل حزب موتلفه در اصفهان با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: هنوز زود است که درباره 2
انتخابات آینده مجلس سخن به میان آید اما ما در حال برنامه ریزی در این زمینه هستیم .محمد جعفر دانش 

با اعالم این مطلب خاطر نشان کرد: هدف اصلی ما وحدت بین اصول گرایان است.

دکتر حس��ن روحانی رییس جمهوری در مراسم بزرگداشت 
روز صنعت و معدن با اش��اره به امکان��ات و ویژگی های ممتاز 
ای��ران ب��رای گام برداش��تن در مس��یر صنعتی و ط��رح این 
پرس��ش که چرا ایران نتوانس��ته به رغم همه ای��ن امکانات و 
ویژگی ها در عرص��ه صنعتی به نقطه مطلوب برس��د،تصریح 
 کرد ک��ه اگ��ر حمای��ت در کن��ار رقاب��ت نباش��د ، حمایت

 مخرب است.
دکتر روحانی درباره زمینه های مختلف صنعتی شدن بسیاری 
از کشورها به فرصت هایی نظیر دارا بودن منابع گاز، در اختیار 
 داش��تن معادن غنی، ق��رار داش��تن در کنار آب ه��ای آزاد و 
ارتباط داشتن با جهان خارج، قرار داشتن در منطقه جغرافیایی 
خاص و توان اتصال کش��ورهای مختلف به یکدیگر، توس��عه 
انسانی یا داشتن دانشگاه های بزرگ و دانشکده های صنعتی و 
اساتید و محققان و تالشگران اشاره کرد و گفت: ایران کشوری 

است که همه این ها را دارد.

 تأکید ريیس جمهور بر شناسايی موانع بر سر راه 
صنعتی شدن ايران

رییس جمهوری اظهارداشت: بیش از نیم قرن است که سابقه 
حرکت صنعتی در این کشور وجود دارد، چطور هنوز نمی توانیم 
بگوییم ما صنعتی شده ایم؟ اشکال از کجاست، اشکال از برنامه 
است؟ اشکال از برنامه ریزی دولت است، اشکال از قانون مجلس 

است؟ اش��کال از سیاست های کلی و چش��م انداز بیست ساله 
است؟ 

باید ببینیم اشکال از کجاست؟

تأکید ريیس جمه�ور بر مذاکرات ب�رد – برد بین 
دولت، تولیدگر و قانون گذار

دکت��ر روحان��ی در جم��ع صنعتگ��ران گف��ت: بیایی��م 
با هم گفتگو کنی��م. مذاکرات ب��رد – برد تنها ب��ا خارجی ها 
نیس��ت. دول��ت و بخ��ش خصوص��ی، دول��ت و تولیدگ��ر 
 و قان��ون گ��ذار و تولیدگ��ر ه��م بای��د بنش��ینند و مذاک��ره 

کنند.  

کنار س�رمايه طبیعی و انس�انی نیازمند سرمايه 
اجتماعی هستیم 

 ریی��س جمه��وری گف��ت: امروز ب��رای توس��عه کش��ور در 
 کنار س��رمایه طبیع��ی و س��رمایه انس��انی نیاز به س��رمایه
 اجتماع��ی داری��م و در ای��ن راس��تا بای��د ب��ه ه��م اعتم��اد

 داشته باشیم و همه به قانون احترام بگذاریم و ثبات و امنیت را 
بای��د  دهی��م،  ق��رار  نظ��ر  م��د  کش��ور  آین��ده   در 
ای��ن اطمین��ان وج��و داش��ته باش��د ک��ه ای��ن دول��ت 
 توانمن��د اس��ت و ق��ادر اس��ت ثب��ات و آرام��ش را در ب��ازار 

حفظ کند.

روند کاهش تورم در سال جاری ادامه خواهد يافت
امروز در موضوع تورم دولت به آنچه قول داده بود عمل کرده و 
تورم را مهار کرده است و تورم نقطه به نقطه را از 4۳ درصد به 
14.7 درصد رس��انده اس��ت و این موضوع باید برای صاحبان 
سرمایه و کارآفرینان اطمینان بخش باشد و دولت روند کاهش 

تورم را در سال جاری با قوت ادامه خواهد داد.
دکت��ر روحان��ی ادام��ه داد: ام��روز ن��رخ ت��ورم ماهیان��ه به 
ط��ور متوس��ط در کل ح��دود ی��ک درص��د اس��ت و ای��ن 
ب��ه معن��ای ثب��ات و حرک��ت کنت��رل ش��ده و از طرف��ی 
 اطمین��ان ب��ه جامعه ماس��ت ک��ه ب��ه دنب��ال کار و تالش و

 تولید است.

اولین قدم برای شکستن رکود برداشته شده است
رییس جمهوری گفت: در گفت وگو و مشورت با کارشناسان به 
این نتیجه رسیده ایم که در زمانی که تورم بسیار فزاینده بوده و 
همزمان رکود هم وجود دارد در قدم اول باید تورم را مهار کنیم 
و در کنار آن باید برای شکس��تن رکود که البته کار س��خت و 
دش��واری اس��ت گام برداریم و دولت امروز اولین قدم را برای 

شکستن رکود برداشته است.

ضرورت توجه به اعمال محدوديت های صحیح و 
عقالنی در کنار محدوديت ناصحیح

دکتر روحانی گف��ت: نمی توانیم مدام خواه��ش کنیم که در 
 زمینه خودرو یک حرکت س��ریع کیفی رخ ده��د و این اتفاق

 نیفتد. دولت در زمینه صنعت یک س��ری محدودیت ها ایجاد 
می کند که به نفع کشور است و البته یک سری محدودیت هایی 
هم وجود دارد که به ضرر اس��ت و باید حذف شود و به تعبیری 
بعضی از محدودیت ها عقالنی نبوده و ناصحیح است و بعضی از 

محدودیت ها هم صحیح است و عقالنی است. 
 ریی��س جمه��وری خاطر نش��ان کرد: اگ��ر در زمین��ه تولید
  پیچ و خم ه��ای غیرضروری ب��رای اعطای مج��وز وجود دارد

 به معنای محدودیت های غیرعقالنی اس��ت و باید برداش��ته 
 شود و اگر در بخش هایی در سیستم اداری ما فساد وجود دارد
  به معن��ای محدودیت غل��ط و غیرعقالنی اس��ت و باید با آن

 مبارزه کرد، اما یکس��ری از محدودیت های عقالنی و درست 
است به طور مثال اگر برای صنعت محدودیتی در زمینه رعایت 
مسایل زیست محیطی قایل می شویم، این محدودیت صحیح 

است و باید ادامه یابد.

اگر حمایت در کنار رقابت نباشد ، حمایت مخرب است
دولت درباره ساعت کاری کارمندان 

در ماه مبارک رمضان تدبیر کند 
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس در خصوص تغییر ساعت 
کاری در م��اه مبارک رمضان س��ال ج��اری، گف��ت: طوالنی بودن 
روز و گرمای ش��دید امسال باعث ایجاد فش��ار و سختی روزه داری، 
متدینین و روزه داران ش��ده و بهتر اس��ت دول��ت در این خصوص 
تدبیری بیندیشد.کاظم جاللی افزود: براساس تاکید قانون، میزان 
ساعت کاری کارمندان می بایس��ت در چارچوب حدود تعریف شده 
باشد و س��اعت ش��روع و پایان آن با تصمیم هیات دولت قابل تغییر 
اس��ت و نیاز به مصوبه مجل��س ندارد.کاظم جالل��ی تاکید کرد: در 
قوانین بر رعایت 44 س��اعت کاری کارمندان تاکید ش��ده و باتوجه 
به اینکه در برهه فعلی روزها طوالنی و بس��یار گرم هس��تند و اغلب 
مردم متدین کش��ور روزها به روزه داری و شب ها به عبادت مشغول 
 هستند دولت می تواند با اتخاذ تصمیمات الزم به یاری مردم روزه دار

 بشتابد.
وی تصری��ح کرد: دول��ت می تواند براس��اس تصمیم خود س��اعت 
ش��روع کار ادارات را از هش��ت صبح به 9 یا 10 صبح تغییر دهد که 
 این مش��کلی در از بین رفتن میزان س��اعت کاری کارمندان ایجاد

 نمی کند.

 مذاکرات هسته ای
 ايران و 5+1 از امروز آغاز می شود

مع��اون حقوقی و ام��ور بین الملل وزی��ر امور خارج��ه در خصوص 
مذاکرات هسته ای گفت:  پیش بینی خاصی برای برگزاری جلسات 
دو و چندجانب��ه با هیات ه��ای مذاکره  کننده نش��ده ام��ا طبیعت 
مذاکرات به نحوی اس��ت که چون ما با شش کش��ور طرفیم ، طبعاً 
هر جا احساس نیاز کنیم که الزم اس��ت با هیاتی جداگانه صحبت 
 کنیم یا با دو هیات،  نشست سه جانبه داشته باشیم این کار را انجام

 خواهیم داد.
عب��اس عراقچ��ی اف��زود: نخس��تین اص��ل م��د نظ��ر ب��رای تیم 
مذاکره کنن��ده هس��ته ای را حف��ظ ع��زت و اس��تقالل همه جانبه 
 کش��ورمان به  ویژه در عرصه های سیاس��ی، اقتصادی، علمی وفنی 

می دانیم.
وی ادام��ه داد: ب��ا تأکی��د ب��ر این اص��ول ت��الش خواهی��م کرد 
ب��ه راه حل��ی عادالن��ه و منطق��ی برس��یم و ب��ا تثبی��ت حق��وق 
م��ردم ای��ران ب��ه عن��وان اولویت��ی اساس��ی، ای��ن مذاک��رات 
 را ب��ا اقت��دار، س��ربلندی، افتخ��ار و پی��روزی پش��ت س��ر

 بگذاریم.
وی همچنین ب��ا قدردانی از حمایت م��ردم از تی��م مذاکره کننده 
هس��ته ای گفت: مردم با صبوری مذاکرات را پیگیری می کنند و با 
محبت به ما روحیه می دهند و هر جا با آنان مواجه می شویم با قوت 
از ما می خواهند با حفظ عزت، اس��تقالل و اقتدار کشور در پی حل 

مساله هسته ای باشیم.

اتحاد بین اصول گرایان هدف اصلی حزب موتلفه 
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آگهی مزایده 
بر اساس پرونده  اجرائی به شماره بایگانی 9200075 له بانک کشاورزی شهرضا 
دو  شماره  مغازه  یکباب  ششدانگ  1-تمامت  مهیاران  سبز  نگین  شرکت  وعلیه 
هزاروسیصدونودوشش فرعی از سه اصلی واقع در موغان بخش یک ثبتی شهرضا 
حدود  با  دفاتر254و385   و36  یک  صفحات  ثبت  مورد  مترمربع  مساحت24/21  به 
اربعه ذیل:شماال به طول سه متر دیواریست به خانه 3/1365 باقی مانده شرقا به طول 
7/90 متر پی اشتراکی با مغازه 3/2397 جنوبا به طول 3/17 متر درب ودیواریست 
به پیاده رو خیابان شانزده متری غربا به طول 7/80 متر دیوار به دیوارحصار به نام 
و سند صادر  ثبت  دانگ(  پنج  به  یکدانگ(وبهزاد صفی)نسبت  به  دادفر)نسبت  پروین 
شده است 2- تمامت ششدانگ یکباب مغازه شماره دوهزاوسیصدو نودوهشت فرعی 
از سه اصلی واقع در موغان بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت45 / 18 متر مربع 
 13 طول  به  ذیل:شماال  اربعه  حدود  با  254و385  دفاتر  و42   7 صفحات  ثبت  مورد 
متر   8/7 طول  به  شرقا  مانده  باقی    3  /  1365 خانه  دیوار  به  دیواریست  متر   2  /
درب  متر    2/47 طول  به  جنوبا  متر  محور سه  از  متری  کوچه شش  به  دیواریست 
ودیواریست به پیاده رو خیابان 16 متری غربا به طول 8 متر پی اشتراکی با مغازه 
3/2397به نام پروین دادفر)نسبت به یک دانگ(وبهزاد صفی )نسبت به پنج دانگ(ثبت 
وسند صادر شده است3(تمامت ششدانگ یکبابخانه شماره نهصدو هفده فرعی از یک 
اصلی واقع در ابنیه بخش یک ثبتی شهرضامورد ثبت صفحه 274 دفتر 57 با حدود 
اربعه ذیل:شماال تحتانی به کوچه فوقانی به دیوار اشتراکی فوقانی خانه 925 / 1 شرقا 
به دیوار اشتراکی با خانه 1/918  جنوبا به دیوار اشتراکی با خانه 916 / 1 غربا درب 
ودیواریست به مدخل کوچه به نام عبدالحسین حمیدیا ثبت وسند صادر شده است  
بیست ویک  از  فرعی  ونه  یکبابخانه شماره هزاروبیست  اعیانی  تمامت ششدانگ   -4
اصلی واقع دررشکنه  بخش یک ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحه 52 دفتر 236  با حدود 
اربعه ذیل:شماال به طول 13/35 دیواربه دیوار پالک 1260 / 21 شرقا به طول 11/35 
متر دیوار به دیوار پالک 21/1528 جنوبا اول به طول 1/65متر دیوار به دیوار پالک 
1030 / 21 دوم به طول 19/30 متر دیواریست به زمین پالک 21/1031 غربا به طول 
11/40 متر به کوچه بن بست  به نام علی اصغر شیر پور ثبت وسند صادر گردیده 
از  فرعی  ویک  یکهزاروپانصدوهفتاد  شماره  زمین  قطعه  تمامت ششدانگ   -5 است  
بیست وسه اصلی واقع در سود آباد بخش یک ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحات 262 
و 117 و 145 دفاتر 341و385و346 با حدود اربعه ذیل : شماال اول به طول 6/40 متر 
پی است  به زمین به شماره 23/950 باقیمانده  دوم به طول 3 متر پی است به کوچه 
5 متری شرقا به طول 17/45 متر  به دیوار خانه 23/837 جنوبا به طول 8/15 متر به 
دیوار باغ 23/458 غربا به طول 45 / 17 متر پی است به دیوار خانه 23/861 حقوق 
بالسویه ثبت وسند صادر شده  نام علیرضا منوری وسهیال صفی  به  ندارد  ارتفاقی 
است وبه موجب سند رهنی شماره 24797 مورخ 13 / 9 / 1386 دفتر اسناد رسمی 
شماره 145 شهرضا  از طرف نامبردگان  در رهن بانک کشاورزی شعبه شهرضا 
قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس 
از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته 
کارشناس رسمی  ارزیابی  اجرا وبرگ  مامور  توسط  تنظیمی  وبرابر صورت مجلس 
دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.  1- مورد بازدید که به صورت مغازه 
پرنده فروشی میباشد به مساحت 21 / 24  متر مربع عرصه ومساحت اعیانی 51 متر 
مربع )شامل همکف وزیر زمین انباری(است ،ساختمان با دیوارهای باربر وسقف تیر 
آهن وآجر ودرب پروفیلی با حفاظ پلیتی اجرا شده است ،بدنه طبقه همکف گچ و زیر 
از این مغازه است وهیچ ارتباطی با  زمین سیمان میباشد ورودی زیر زمین خار ج 
این مغازه ندارد ضمنا برق مشترک با دیگر مغازه ها دارد .به قیمت سیصدوده میلیون 
بهداشتی  لوازم  مغازه  به صورت  که  بازدید  مورد   -2  . است  گردیده  ارزیابی  ریال 
مترمربع   37 اعیانی  ومساحت  مترمربع   18/48 عرصه  مساحت  به  میباشد  فروشی 
)شامل همکف وزیر زمین انباری(است،همکف که قسمتی از آن مغازه وقسمت دیگر 
وسقف  باربر  دیوارهای  با  میباشد،ساختمان  زمین  زیر  پله  وراه  راهرو  صورت  به 
طبقه  بدنه  است،  پلیتی  وحفاظ  شیشه خور  پروفیلی  ورودی  درب  و  وآجر  آهن  تیر 
همکف گچ وکف سرامیک وبدنه زیر زمین سیمان میباشد،ضمنا برق مشترک با دیگر 
مورد   -3 است.  گردیده  ارزیابی  ریال  میلیون  وسی  دویست  مبلغ  .به  دارد  مغازه ها 

بازدید ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 313 متر مربع ومساحت اعیانی 222 متر 
مربع )شامل طبقه همکف و دو پوش وزیرزمین انباری(میباشد،ساختمان با دیوارهای 
باربر وسقف تیر آهن وآجر ونمای کوچه پالستر وآجر لفتون ونمای حیاط آجر لفتون 
وبدنه نقاشی ودرب وپنجره های بیرون فلزی ودربهای داخل چوبی وآشپزخانه نیمه 
کاشی وکابینت فلزی وکف موزائیک است،سرویس بهداشتی تمام کاشی وزیر زمین 
بدنه آجر لفتون وکف موزائیک میباشد،دارای امتیازات آب وبرق وگاز است.به مبلغ یک 
میلیاردوپانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است. 4- مورد بازدید دو واحد مسکونی 
به مساحت عرصه 70 / 217 متر مربع )عرصه وقف میباشد(ومساحت اعیانی 205 
متر مربع )شامل طبقه همکف وزیر زمین(میباشد،ساختمان با دیوارهای باربر وسقف 
تیر آهن وآجر ونمای کوچه سرامیک ودرب وپنجره های بیرون فلزی ودربهای داخل 
چوبی وآشپزخانه تمام کاشی وکابینت فلزی وکف سرامیک است،سرویس بهداشتی 
تمام کاشی وزیر زمین بدنه سرامیک میباشد،دارای امتیازات آب وبرق وگاز است.به 
مبلغ چهارصدو پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده است. 5- مورد بازدید ساختمان 
مسکونی به مساحت عرصه 153 متر مربع ومساحت اعیانی 215 مترمربع )شامل طبقه 
همکف واول(میباشد،ساختمان با دیوارهای باربر وسقف تیرچه وبلوک ونمای کوچه 
وحیاط آجر سه سانتی وبدنه نقاشی ودرب وپنجره های بیرون فلزی دربهای داخل 
چوبی وآشپزخانه تمام کاشی وکابینت فلزی وکف سرامیک است،سرویس بهداشتی 
تمام کاشی وکف ساختمان موزائیک میباشد،دارای امتیازات آب وبرق وگاز است.به 
بیمه  فاقد  ارزیابی گردیده است. و موارد رهن  مبلغ یک میلیاردویکصد میلیون ریال 
 / الی 12 روز چهارشنبه  مورخ 29  ازساعت 9 صبح  که  مزایده  در جلسه  میباشد. 
به  مزایده  طریق  میگردد.از  تشکیل  شهرضا  اسناد  ثبت  اجرای  شعبه  در   1393  /  5
فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد 
از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبالغ کارشناسی های فوق الذکر شروع 
وبه باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین 
میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس های: 1- شهرضا خیابان ابوذر 
نرسیده به فرعی 11 2-شهرضا خیابان ابوذر نبش فرعی 11 3-شهرضا خیابان شهید 
بهشتی فرعی 23 جنب مجتمع پزشکی شقایق پالک 70  4-شهرضا خیابان امیر کبیر 
فرعی 12 کوچه سمیه سمت راست بعد از کوی سرو 4  پالک 79 کد پستي  46486– 
86149   5- شهرضا خیابان شهید یزدانی فرعی 6 بن بست سوم آخر بن بست کد 
پستی 57486 – 86197  بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های 
قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض 
شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان،آب و برق وگازوسایر هزینه 
های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در 
تاریخ 1393/4/11 چاپ ومنتشر میشود. یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

مزایده 
23563 شماره آگهی: 139303902004000069 شماره پرونده: 9204002004000065 
طبقه  در  واقع   28/19254 شماره   9200163 کالسه:  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی 
پالک1  آپارتمان  دستگاه  یک  اعیانی  ششدانگ  مترمربع   147/39 مساحت  به  همکف 
مساحت  جزء  که  کوچه  شرقی  حد  در  مسقف  تراس  آن  مترمربع   3/59 انضمام  به 
کل منظور گردیده به انضمام ششدانگ اعیانی یکباب انباری پالک 28/1 به مساحت 
یک  اعیانی  انضمام ششدانگ  به   4 پارکینگ شماره  از  العبور  با حق  مترمربع   5/05
با قدرالسهم از  واحد پارکینگ مسقف پالک شماره 28/1 به مساحت 12/5 مترمربع 
ثبت  واقع در بخش 14  از مشاعات مربوطه  قدرالحصه  با  عرصه مشاعی 28/2304 
اصفهان به آدرس: اصفهان-خیابان گلخانه-خیابان بنفشه شمالی-نبش خیابان شهید 
شماره  به   497 صفحه  در  آن  مالکیت  سند  که  جمیرا-پالک4  علوی نژاد-ساختمان 
آقای سید  نام  به  الف/87  با شماره چاپی 236452 سری  امالک  165500 دفتر 900 
 13 حوزه  از  صادره   7588 شناسنامه  به  حسن  فرزند  خوراسگانی  حسینی  اصغر 
 92/8/6-103/92/4036/36 نامه  طبق  است.  و صادر شده  ثبت  متولد1339  اصفهان 
بدین شرح می باشد: شماال: به طول 8/23 متر پنجره ودیواریست به فضای پیاده رو 
خیابان شرقا: اول بطول 0/98 متر دیواریست به فضای پیاده رو خیابان دوم بطول 
9/52 متر دیوار به دیوار قطعات 31و32 تفکیکی جنوبا: اول در دو قسمت که قسمت 
به  دیواریست  و  پنجره  متر   0/58 و   2/08 های  به طول  ترتیب  به  است  دوم شرقی 
نورگیر مشاعی دوم در پنج قسمت که قسمت دوم شرقی است و چهار غربی به ترتیب 
به طول  های 1/37و1/06و3/89و1/03و2/28 متر دیوار اشتراکی است با آپارتمان 261 

پله آسانسور دوم در  فرعی غربا: اول به طول 2/62 متر درب و دیواریست به راه 
شش قسمت که قسمت های دوم و چهارم شمالی است و قسمت پنجم به صورت پخ 
به طول های 0/15و0/8و0/8و1/14و0/02و6/73  به طول های شماال:  ترتیب  به  است 
دیواریست  متر   2/28 انباری  حدود  فرعی   19259 آپارتمان  با  اشتراکی  دیوار  متر 
به راه پله و آسانسور مشاعی شرقا: بطول 1/83 متر دیواریست به فضای مشاعی 
انباری شمالی  با  اشتراکی  دیواریست  راهرو  به  متر  دیوار 2/28  به  پارکینگ جنوبا: 
به طول 1/64  3 جنوبا:  انباری شماره  با  اشتراکی  دیواریست  به طول 1/61  دوم   2
غربی  اول  قسمت  که  قسمت  دو  در  دوم  مشاعی  راهرو  به  دیواریست  و  درب  متر 
است به ترتیب به طول های 0/8و1/25 متر دیوار اشتراکی با انباری شماره 4 غربا: 
به صورت پخ است به طول 4/14 متر دیواریست به تحتانی پیاده رو خیابان حدود 
پارکینگ شماال: بطول 5 متر خط مستقیم مفروض است به فضای مشاعی پارکینگ 
شرقا: بطول 2/5 متر خط مفروض است به فضای مشاعی پارکینگ جنوبا: بطول 5 متر 
خط مستقیم مفروض به پارکینگ شماره 4 غربا: بطول 2/5 متر خط مستقیم مفروض 
آپارتمانهاست  تملک  قانون  طبق  علیه  و  له  ارتفاقی  حقوق  مشاعی  پارکینگ  به  است 
مترمربع،سقف   147/39 عرصه  دارای  فوق  رسمی پالک  کارشناس  نظر  طبق  که 
و  روغنی،درب  رنگ  و  پرداختی  گچ  داخلی  آجری،دیوارهای  بتن،دیوارها  اسکلت  و 
با  اوپن  مرغوب،آشپزخانه  سرامیک  سالن  آلومینیوم،کف  پروفیل  خارجی  پنجره 
انشعابات گاز و برق جداگانه و  کاشیکاری،سرویس های بهداشتی کاشیکاری دارای 
آب مشترک می باشد مبلغ پایه مزایده 4/175/500/000 ریال )چهار میلیارد و یکصد و 
هفتاد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال( می باشد. 28/19260 تمامی ششدانگ اعیانی 
یکدستگاه آپارتمان پالک شماره 2 واقع در طبقه دوم سمت راست شمال شرقی به 
به مساحت 91/22  واقع در طبقه دوم سمت شمال شرقی  مترمربع  مساحت 91/22 
مترمربع به انضمام 4/01 مترمربع تراس مسقف در حد شمال و مقدار 5/08 مترمربع 
پیشروی در حد شمال که جزء مساحت کل محاسبه شده به انضمام ششدانگ اعیانی 
یکباب انباری پالک 28/7 به مساحت 4/17 مترمربع با حق العبور از پارکینگ شماره 
8 بانضمام ششدانگ اعیانی یک واحد پارکینگ پالک شماره 28/12 به مساحت 12/5 
مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی پالک 28/2304 و مجزی شده از پالک مرقوم 
با قدرالحصه از مشاعات مربوطه واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان-
خیابان گلخانه-خیابان بنفشه شمالی-نبش خیابان شهید علوی نژاد-ساختمان جمیرا-
به شماره 165502 دفتر 900  مالکیت آن در صفحه 500  پالک4-طبقه دوم که سند 
امالک با شماره چاپی 233849 سری الف/87 ملکی خانم ملیکا حسینی خوراسگانی 
متولد 1376)با والیت طرف پدرش آقای سید اصغر حسینی خوراسگانی با مشخصات 
فوق الذکر( می باشد طبق نامه 103/92/4036/36-92/8/6 بدین شرح می باشد: شماال: 
طول  به  شرقی  دوم  پارکینگ  مشاعی  فضای  به  دیواریست  متر   7/75 طول  به  اوال 
اول  به جای کنتور برق مشاعی سوم در دوقسمت که قسمت  0/61 متر دیواریست 
شرقی است به طول های 1/21و2/08 متر دیواریست به نورگیر مشاعی شرقا: اول به 
طول 0/61 متر دیواریست به جای کنتور برق مشاعی سوم در دو قسمت که قسمت 
مشاعی  نورگیر  به  دیواریست  و  درب  متر  1/21و2/8  بطول های  است  شمالی  دوم 
سوم بطول 10/22 متر دیواریست به دیوار قلعه 31و32 جنوبا: در شش قسمت که 
ترتیب  به  است  پخ  به صورت  قسمت سوم  و  است  پنجم شرقی  و  دوم  قسمت های 
حیاط  به  دیواریست  و  درب  متر  1/55و1/43و0/53و2/71و1/40و6/11  طول های  به 
به  است  پخ  صورت  به  سوم  و  دوم  قسمت های  که  قسمت  شش  در  غربا:  مشاعی 
 0/22 طول  به  شماال:  متر  1/44و0/36و1/42و0/47و0/15و2/3  های  طول  به  ترتیب 
البی  به  دیواریست  طول  به  اول  خیابان شرقا:  پیاده روی  فضای  به  دیواریست  متر 
مشاعی حدود انباری: 1/67 متر دیواریست مشاعی انباری ها غربا: به طول 1/83 متر 
دیوار اشتراکی با انباری قطعه هشت حدود پارکینگ: شماال: بطول 5 متر خط مستقیم 
مفروضی است به فضای مشاعی پارکینگ جنوبا: به طول 5 متر خط مستقیم مفروض 
است به پارکینگ شماره 13 غربا: به طول های 2/5 متر خط مستقیم مفروض است به 
فضای مشاعی پارکینگ حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست. که 
طبق نظر کارشناس رسمی  پالک فوق دارای مساحت 91/22 مترمربع به انضمام 4/01 
مترمربع تراس مسقف در حد شمال و 5/08 مترمربع پیشروی شمال که در مساحت کل 
محاسبه شده به انضمام ششدانگ انباری به مساحت 4/17 مترمربع،دارای پارکینگ،با 
ساختمان  کاشی،کف  سقف  تا  اوپن  بلوک،آشپزخانه  تیرچه  آرمه،سقف  بتن  اسکلت 
سرامیک،سرویس های بهداشتی کاشیکاری،درب و پنجره خارجی آلومینیوم،درب های 

داخلی چوبی،دارای انشعابات برق،گاز جداگانه و آب مشترک میباشد مبلغ پایه مزایده 
2/595/000/000 ریال)دو میلیارد و پانصد و نود و پنج میلیون ریال( می باشد. طبق 
اسناد رهنی شماره 152252و152253 مورخ 89/6/31 دفتر اسناد رسمی 15 اصفهان 
بابت بدهی شرکت فرآورده های پروتئینی بهشیدان در رهن بانک ملی شعبه فلکه فیض 
اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 93/5/12 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی-چهارراه اول-سمت چپ به 
مزایده گذارده میشود. مزایده از مبالغ پایه فوق شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/4/11 درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد توضیحا جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالک سپرده نماید. م الف:5691 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

23831 آقای احسان هفت برادران اصفهانی دارای شناسنامه شماره 2135 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1470/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  اصفهانی  برادران  هفت  محمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 93/1/12  در   50428
ش.ش  اصفهانی  برادران  هفت  احسان  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن 
2135 )فرزند( 2- حمید هفت برادران اصفهانی ش.ش 863 )فرزند( 3- علیرضا هفت 
اینک با  برادران اصفهانی ش.ش 887 )فرزند( 4- عفت خادمی ش.ش 298 )همسر(. 
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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6936 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

23832 آقای حسین مؤمنی پزوه دارای شناسنامه شماره 2845 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1474/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ 93/1/21  در  بشناسنامه 1679  پزوه  که شادروان سعید مؤمنی  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- نازنین زهرا مؤمنی پزوه ش.ش 1277208964 )فرزند( 2- ناهید امینی 
پزوه ش.ش 1270377760 )همسر( 3- زهره دهقان پور امینه ش.ش 61 )مادر( 4- 
حسین مؤمنی پزوه ش.ش 2845 )پدر(. 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 واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:6937 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1604 شماره  شناسنامه  دارای  سمسار  شیرزاده  محمدعلی  آقای   23833
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1475/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم شیرزاد سمسار بشناسنامه 19884 
در تاریخ 93/1/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
افراد ذیل:1- محمدعلی شیرزاده سمسار ش.ش 1604 )فرزند( 2-  منحصر است به 
 491 ش.ش  سمسار  شیرزاد  پرویز   -3 )فرزند(   1069 ش.ش  سمسار  شیرزاد  اکبر 
)فرزند( 4- مهین شیرزاد سمسار ش.ش 29383 )فرزند( 5- شهین شیرزاده سمسار 
ش.ش 778 )فرزند( 6- بتول مداح علی ش.ش 883 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6938 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ريیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن:
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 برگزاری طرح نشاط معنوی در 200 بقعه   استان 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: طرح نشاط معنوی ویژه اوقات فراغت سنین هفت 
تا 20 سال در 200 بقعه  متبرکه  سطح استان اصفهان برگزار می شود.حجت االسالم رضا صادقی 
اظهار داشت: در این راستا اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برنامه های فرهنگی نشاط 

آور همراه با معنویت را برای سنین هفت تا 20 سال در بقعه های فرهنگی استان برگزار می کند.

3
یادداشت

تانکر های پالستیکی از نظر بهداشتی 
مورد تأیید نیست

رییس اتحادیه دفاتر فروش تانکر اصفهان گفت: در حال حاضر اکثر 
مردم برای خرید تانکر به سراغ انواع پالستیکی آن می روند، اما باید 

توجه داشت که این تانکر ها بدون مشکل هم نیست.
یداهلل رضاییان با اشاره به وضعیت بازار تانکر، اظهار کرد: با توجه به 
شروع فصل گرما، کمبود آب و مرتفع بودن ساختمان ها، بازار تانکر ها 

داغ است و استقبال خوبی از این محصوالت می شود.
وی افزود: در حال حاضر اکثر مردم برای خرید تانکر به س��راغ انواع 
پالستیکی آن می روند، اما باید توجه داش��ت که این تانکر ها بدون 

مشکل هم نیستند و بهتر است از تانکر های گالوانیزه استفاده شود.
رییس اتحادیه دفاتر فروش تانک اس��تان اصفهان یادآور ش��د: این 
مخازن از نظر بهداشتی با مش��کالتی روبرو هستند و با گذشت چند 
سال از اس��تفاده، درون بدنه آنها جلبک می گیرد که باعث آلودگی 
اس��ت.وی تاکید ک��رد: در حال حاضر س��ازندگان ای��ن تانکرهای 
پالستیکی اعالم می کنند مشکالت بهداش��تی این تانکرها برطرف 
شده که البته زمان می برد تا مشخص شود این تانکرها چه وضعیتی 
دارند.رضاییان در پاسخ به این سوال که آیا قیمت ثابت و مشخصی 
برای انواع تانکرها در این فصل تعیین ش��ده، عن��وان کرد: به دلیل 
اینکه قیمت مواد اولیه مدام در حال تغییر است، تاکنون نتوانسته ایم 
قیمت های مشخصی را به بازار ارایه دهیم تا در این زمان که اوج خرید 
تانکر است تخلفی صورت نگیرد.وی تصریح کرد: البته در حال بررسی 
هستیم تا بتوانیم قیمت ها را در چارچوبی مشخص کنیم تا این بازار 

نیز ثبات بیشتری پیدا کند.

 تجلیل  ازجانبازان  هشت سال
 دفاع مقدس شهر زازران

به منظور تجلیل از رش��ادت ها و جانبازي هاي رزمندگان اسالم در 
طول هش��ت س��ال دفاع مقدس  ، گردهمایي جانبازان  هشت سال 
دفاع مقدس  شهر زازران  با حضور فرماندار، نماینده مردم شهرستان 
در مجلس شوراي اسالمي، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
فالورجان ،حجت االسالم والمسلمین موسوي رییس دادگاه انقالب 
ش��هرکرد  و جمعي از خانواده ها ي معزز شهدا و ایثارگران در محل 
مسجد جامع این شهر برگزار شد.سرهنگ  حجت ا.. صفرپور فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فالورجان در این گردهمایي ضمن 
گرامیداشت رشادت ها و ایثارگري هاي رزمندگان اسالم در دوران 
دفاع مقدس ، از جانبازان به عنوان طالیه داران صبر ایثار و شهداي 
زنده یاد کرد. وي همچنین مطالبي را در خصوص اوضاع سیاس��ي 
 جهان و منطقه  مط��رح کرد وبر هوش��یاري بس��یجیان و ضرورت
  زن��ده نگهداش��تن ارزش ه��اي دوران دف��اع مقدس  و پی��روي از

 رهنم��ود هاي مق��ام معظم رهب��ري  و همچنی��ن عملیاتي کردن 
 اقتص��اد مقاومتي ب��ا هم��ت جهادگون��ه تاکیدکرد.در ای��ن آیین

 حجت االسالم والمسلمین موسوي رییس دادگاه انقالب شهرکرد و 
امام جماعت مس��جد جامع زازران نیز یاد شهدا راگرامي داشت و به 
نقش مهم و ارزشمند مردم ش��هر زازران در دورا دفاع مقدس اشاره 
کرد.وي گفت شهر زارزان از پیشینه فرهنگي و ورزشي مناسبي  از 
گذش��ته تا کنون برخورداربوده اس��ت و عالوه بر ترویج   و گسترش 
فعالیت هاي فرهنگي و قرآني و کسب افتخارات علمي و ورزشي در 
سطح منطقه و کشور ، بیش از400 ایثارگر و تعداد    51  شهید     95 

جانباز و پنج آزاده را تقدیم انقالب و نظام اسالمي کرده است.

اجرای نمایش آیینی سنتی شهادت 
حضرت علی)ع( در اصفهان

مدیر تاالر هنر اصفهان گفت: ب��ا برنامه ریزی های صورت گرفته در 
تالش هستیم که در طول دهه پایانی ماه مبارک رمضان، یک نمایش 
آیینی سنتی متناسب با ش��هادت حضرت علی)ع( در شهر اصفهان 
برگزار کنیم.میثم بکتاشیان اظهار کرد: تاالر هنر در سال های گذشته 
در ماه رمضان پس از افطار به دلیل روزه داری همشهریان و استراحت 

آنها و گروه های تئاتری، پس از افطار برنامه نداشته است.
وی افزود: در تالش هستیم که امسال در طول دهه آخر ماه مبارک 
رمضان از برنامه های یک��ی از گروه های آیینی و س��نتی اصفهان با 
مضمون و مناسبت ایام شهادت حضرت علی)ع( برنامه داشته باشد.

بزرگترین بیمارستان خمینی شهر به زودی تکمیل می شود
فرماندار خمینی ش��هر گفت: مهم ترین اولویت و مشکل شهرستان 
خمینی ش��هر تکمیل بیمارس��تان منظریه، بزرگترین بیمارستان 
این شهرستان اس��ت زیرا در حال حاضر با توجه به مشکالت مردم، 

نیازمند آن هستیم.
احم��د حقیق��ی در بازدی��د از بزرگترین بیمارس��تان شهرس��تان 
خمینی ش��هر اصفهان با بیان اینک��ه موضوع تکمیل بیمارس��تان 
منظریه خمینی ش��هر موضوع حساس��ی اس��ت که س��ال ها مردم 
خمینی ش��هر را رنج می دهد اظهار کرد: کمب��ود امکانات درمانی و 
پزشکی و پایین بودن تعداد سرانه تخت بیمارس��تانی از مهمترین 

مشکالت شهرستان است.
وی تصریح ک��رد: بار ترافیک درمانی و پزش��کی مردم شهرس��تان 
ب��ه دوش مراک��ز درمانی ش��هر اصفهان ب��وده و بیمارس��تان های 
الزه��را، کاش��انی، چم��ران و خورش��ید اصفه��ان بیش��ترین 
 ترافی��ک و ت��ردد بیم��اران خمینی ش��هری را به خ��ود اختصاص

 داده اند.

مبلغان تبلیغات به تمامی 
شهرستان های استان اعزام می شوند

رییس سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان با اشاره به افزایش دو برابری 
فعالیت های قرآنی اصفه��ان در ماه مبارک رمضان گفت: س��ازمان 
تبلیغات در تمامی 2۳ شهرستان اس��تان اصفهان، اعزام مبلغ را در 

دستور کار قرار داده است.
حجت االسالم سید محمدحسین بهش��تی نژاد پیرامون برنامه های 
س��ازمان تبلیغات اس��المی در ماه مبارک رمضان اظه��ار کرد: ماه 
مبارک رمضان، بهار قرآن، تبلیغ و اوج بندگی خدا به شمار می رود و 
هم چنین بازار بندگی و عشق به خدا و گرایش اقشار مختلف جامعه 

به خدا در این ماه بیشتر می شود.
وی بیان کرد: در این میهمانی خدا، سازمان تبلیغات به عنوان نهاد 
متولی کار فرهنگی دینی بیشترین مأموریت را دارا بوده و ما از دیرباز 
در ماه مبارک رمضان برنامه های قرآنی بسیاری داشته ایم و هر ساله 
س��وره ای را در قالب طرح بینات برای تفسیر ارایه می کنیم بنابراین 
امسال هم این طرح در قالب سوره نور در تمام شهرستان ها و مراکز 

استان ها اجرا می شود.

اخبار کوتاه
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مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان 
با بیان اینکه دستورالعمل دفاتر مش��اوره ازدواج آماده است 
و همزم��ان با هفته ازدواج ابالغ می ش��ود، گف��ت: یکی دیگر 
از برنامه ه��ای وزارت جوانان ارزیابی عملک��رد دفاتر مجازی 

همسریابی است.
 بهمن بهمنی با اش��اره به اولویت های دفت��ر تعالی خانواده و 
ازدواج وزارت ورزش و جوانان، گفت: یکی از اولین اولویت های 
ما در سال جاری پیگیری ستاد س��اماندهی ازدواج استان ها 
اس��ت تا به صورت فعال تری نس��بت به گذش��ته کار خود را 

انجام دهند.

پیگیری اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان
وی ادامه داد: همچنین پیگیری اجرای قانون تسهیل ازدواج 
که در سال های گذشته به دالیلی اجرایی نشده است نیز یکی 
دیگر از برنامه های دفتر تعالی خانواده و ازدواج وزارت ورزش 
و جوانان اس��ت که در این راس��تا جلس��اتی را نیز با متولیان 
موضوع ازدواج و دفت��ر معاونت امور زنان و خانواده ریاس��ت 
 جمهوری داشتیم و پیش��نهادهای اصالحی این قانون آماده

 شده است.
دستورالعمل اجرایی دفتر مشاوره ازدواج همزمان 

با هفته ازدواج ابالغ می شود
مدیرکل دفت��ر تعالی خان��واده وزارت جوان��ان در خصوص 
ساماندهی مراکز مش��اوره ازدواج، گفت: زمینه های فعالیت 
دفاتر مشاوره ازدواج و خانواده فراهم شده است و دستورالعمل 
اجرایی آنها نیز همزمان با هفته ازدواج ابالغ می شود تا اولین 
مراکز مشاوره ازدواج در این هفته به طور رسمی فعالیت خود 

را آغاز کنند.
بهمنی خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی و ساماندهی دفاتر 
مش��اوره ازدواج افزایش کمی این دفاتر نیست بلکه تأکید بر 
اس��تفاده از نیروها و کارشناس��ان تخصصی است که کیفیت 

مشاوره ازدواج افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه نباید دفاتر مشاوره و همسرگزینی با دفاتر 
همسریابی اشتباه گرفته ش��ود، گفت: در دفاتر همسرگزینی 
طرفین انتخاب خود را انجام داده اند و برای اطمینان از انتخاب 
خود و همچنین باالبردن س��طح زندگی زناشویی خود به این 
دفاتر مراجعه می کنند اما دفاتر همس��ریابی اقدام به معرفی 
افراد به یکدیگر می کند که فعالیت این دفاتر هنوز در دستور 

کار وزارت ورزش و جوانان نیست.

ارزیابی عملکرد دفاتر مجازی همسریابی
مدیرکل دفت��ر تعالی خان��واده تصری��ح کرد: یک��ی دیگر از 
برنامه های دفت��ر تعالی خان��واده وزارت ورزش و جوانان این 
اس��ت که عملکرد مراکز همس��ریابی مجازی م��ورد ارزیابی 
قرار گیرد تا مفید بودن یا نبودن عملکرد این مراکز مشخص 
ش��ود و در صورتیک��ه عملک��رد آنها مفید دانس��ته ش��د در 
 مرحله بع��د راهکاره��ای فعالی��ت قانونی آنها را شناس��ایی 

می کنیم.

معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه 
گفت: از دیروزبا ادغام خطوط 10و ۳5 اتوبوس رانی اصفهان 
حمل و نقل مس��افران اتوبوس رانی از میدان ارتش به سمت 

ترمینال باقوشخانه صورت می گیرد.
احمد ناطقی با اشاره به یکی از طرح های ساماندهی خطوط 
اتوبوس رانی اظهار کرد: ادغام خطوط 10 و ۳5 اتوبوس رانی 
یکی از مهم تری��ن این طرح ها بوده که ای��ن موضوع از مدتی 

پیش تاکنون در دستور کار این ناوگان قرار داشته است.
وی اضاف��ه ک��رد: از دی��روز  ب��ا ادغ��ام خط��وط 10 و ۳5 
اتوبوس ران��ی اصفهان حم��ل و نقل مس��افران اتوبوس رانی 
 از می��دان ارتش ب��ه س��مت ترمین��ال باقوش��خانه صورت

 می گیرد.
معاون بهره برداری ش��رکت واح��د اتوبوس ران��ی اصفهان و 
حومه با تاکید بر اینکه در گذش��ته سرویس دهی شهروندان 
از میدان ارتش به س��مت میدان امام حسین )ع( و به صورت 
بالعکس ص��ورت می گرفته اس��ت، تصریح ک��رد: همچنین 
س��رویس دهی مس��افران خط 10 از میدان انقالب به سمت 

ترمینال باقوشخانه صورت می گرفت.
وی به اهداف ناشی از اجرای این طرح اشاره کرد و ادامه داد: 
توس��عه حمل و نقل عمومی، افزای رضایتمندی مس��افران، 
کاهش زمان انتظار مس��افران، اس��تفاده بهین��ه از ناوگان، 
کاهش آلودگی های زیس��ت محیط��ی به وی��ژه در میادین 
مرکزی شهر، افزایش کیفیت س��رویس دهی ناوگان و حذف 
توقف ه��ای زی��اد اتوبوس ها در می��دان امام حس��ین )ع( از 
 مهم تری��ن اه��داف ادغ��ام خط��وط 10 و ۳5 اتوبوس رانی 

محسوب می شود.
ناطقی با بیان اینکه در گذشته فاصله اعزام اتوبوس ها در مسیر 
خط میدان ارتش به سمت میدان امام حسین )ع( بین هفت 
تا 10 دقیقه بوده است، تاکید کرد: اما با ادغام خطوط 10 و ۳5 

این فاصله زمانی به چهار دقیقه می رسد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه در گذش��ته 15 دس��تگاه در خط 
۳5 فعال بوده اس��ت، اف��زود: همچنین در خ��ط 10 نیز 20 
دس��تگاه اتوبوس فعال بوده و س��رویس دهی به شهروندان 
 را از می��دان انقالب به س��مت ترمین��ال باقوش��خانه انجام 

می داده است.
معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه 
گفت: اما با ادغام خطوط 10 و ۳5 سرویس دهی به شهروندان 
از میدان ارتش به سمت ترمینال باقوش��خانه با ۳0 دستگاه 
اتوبوس براساس یک برنامه زمان بندی شده صورت می گیرد.

وی با بی��ان اینکه در این خط براس��اس ج��دول زمان بندی 
مش��خص ش��ده هر چهار دقیقه یکبار یک اتوبوس از میدان 
ارتش به سمت ترمینال باقوشخانه و به صورت بالعکس حرکت 
می کند، اظهار کرد: هزینه بلیت اتوبوس ها در این مس��یر نیز 
به صورت جزیی افزایش می یابد، چراکه با ادغام این دو خط 
طول خط میدان ارتش به س��مت ترمینال باقوشخانه به 12 

کیلومتر می رسد.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان:

عملکرد دفاتر همسریابی مجازی ارزیابی می شود
ادغام خطوط 10 و 35 اتوبوس رانی اصفهان

کاهش زمان انتظار مسافران در میدان ارتش

س��ید احمد دزفولی ریی��س اداره HSE  پاالیش��گاه اصفهان 
در جمع خبرنگاران و اهالی رس��انه به تش��ریح برنامه های این 
پاالیش��گاه در ارتباط با بخش ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
پرداخت و گف��ت: ه��ر فعالیتی در پاالیش��گاه اصفه��ان که با 
مباحث ایمنی بهداشت و محیط زیس��ت در ارتباط باشد تحت 
 نظ��ر مجموع��ه HSE  ق��رار دارد.دزفولی با اش��اره به اهمیت

 ایمن��ی و بهداش��ت در مجموعه پاالیش��گاه تصریح ک��رد: با 
 گس��ترش پاالیش��گاه و صنعت نفت بخش ایمنی و بهداشت و

 محیط زیس��ت تحت عنوان HSE تش��کیل ش��د و باتوجه به 
 رسالت پاالیشگاه اصفهان اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در همه 
 بخش ه��ا تألیف ش��ده ک��ه در بخ��ش ایمن��ی، بهداش��ت و

 محیط زیس��ت نیز این اه��داف در راس��تای اه��داف کالن و 
استراتژیک ش��رکت پاالیش نفت اصفهان، وزارت نفت و برنامه 

چهارم و پنجم توسعه اجرا شده است.
وی در ادامه به تش��ریح اهداف کالن واحد HSE  پاالیش��گاه 
اصفهان پرداخت و افزود: رعایت الزامات قانونی و پاس��خگویی 
به مراجع ذیربط، حذف یا کاهش ریسک ها و مخاطرات ایمنی 
و بهداش��ت حرف های، ارتقاء آگاهی و راندمان دانش کارکنان 
ب��ه منظور تحقق اه��داف بهداش��ت، ایمنی و محیط زیس��ت، 
بهینه س��ازی مصرف انرژی، بهینه س��ازی اصالح فرآیندها در 
راس��تای حذف و کاهش پیامدهای زیس��ت محیطی، ایمنی و 
بهداشت، بهبود عملکرد سیستم های مدیریت بهداشت ایمنی 
 و محیط زیس��ت از جمله اهداف کالن واحد HSE پاالیش��گاه

 اصفهان اس��ت.دزفولی با اش��اره به نظارت مس��تقیم سازمان 
محیط زیس��ت بر واحدهایی که امکان ایج��اد آالیندگی برای 
محیط زیس��ت بر آنها وجود دارد، بیان داشت: سازمان معتمد 
محیط زیس��ت کلیه فاکتوره��ای آالیندگی را در پاالیش��گاه 
اندازه گیری می کند و خوش��بختانه از س��ال 1۳88 با تعریف 
و اج��رای پروژه ه��ای عظیم زیس��ت محیط��ی در بخش هوا، 
آب، خ��اک و پس��ماند، پاالیش��گاه اصفه��ان موف��ق ب��ه اخذ 
 گواهی عدم آالیندگ��ی در کلیه فعالیت های زیس��ت محیطی

 شده است.
 ریی��س اداره HSE  پاالیش��گاه اصفه��ان ط��رح ه��ای

 زیست محیطی پاالیشگاه اصفهان را بس��یار عظیم و پر هزینه 
توصیف کرد و گفت: یکی از طرح هایی که در پاالیشگاه اصفهان 
اجرا ش��ده  اس��تفاده از گاز به عنوان منبع س��وخت کوره های 
 پاالیشگاه است که میلیاردها تومان برای اجرای این طرح هزینه 
ش��ده اس��ت و اس��تفاده از گاز در کوره ها هزینه های بس��یار 
س��نگین میلی��اردی را ب��رای پاالیش��گاه در ب��ردارد و 
 پاالیش��گاه اصفه��ان ب��ا ه��دف حراس��ت و حمای��ت از 
محیط زیس��ت این هزینه ها را تقبل کرده ک��ه علی رغم اینکه 
مازاد س��وخت های تولید ش��ده در پاالیش��گاه ب��رای کوره ها 
قابل اس��تفاده اس��ت و از نظ��ر مالی نی��ز هزینه های بس��یار 
کمتری نس��بت به گاز دارد اما پاالیش��گاه چندین س��ال است 

 که از گاز ب��ه منظور تأمین س��وخت تمام کوره ها اس��تفاده
 می کند.

دزفول��ی در ادامه اظهار ک��رد: به علت کمبود آب در کش��ور 
و مخصوص��ا ف��الت مرک��زی ای��ران ط��رح س��اخت و بهره 
ب��رداری از واحد بس��یار پ��ر هزینه و گ��ران قیمت اوس��مز 
معکوس ک��ه برای اولین بار در بین پاالیش��گاه ها کش��ور در 
پاالیش��گاه اصفهان انجام ش��د که کلیه آب ه��ای آلوده در 
مراح��ل فرایند پاالیش��گاه را تصفی��ه می کند و ب��ه مراحل 
اس��تفاده صنعتی بازمی گرداند و مان��ع از ورود این آب های 
آلوده به محیط زیس��ت می ش��ود و پاالیش��گاه اصفهان در 
راس��تای اهداف خود به دنبال تأس��یس واحدهای پیش��رفته 

RO4 و RO5 اس��ت.وی از برتری و کس��ب رتبه اول چندین 
 س��اله اداره HSE  و ایمن��ی پاالیش��گاه اصفه��ان در بی��ن

 پاالیش��گاه های کش��ور خبر داد و ابراز داش��ت: در س��ال 92 
حوادث ناشی از کار در پاالیش��گاه اصفهان صفر بوده و کاهش 
شدت حوادث ناش��ی از کار نیز در پاالیشگاه اصفهان صفر بوده 
اس��ت و به صورت مدون حوادث و وقایع در پاالیشگاه اصفهان 
 مورد تجزی��ه و تحلیل قرار م��ی گیرد و بر اس��اس این تجزیه و 
تحلیل ها اکش��ن پالن ها و تدابیر مناس��ب اتخاذ می شود و با 
 تدابیر و برنام��ه ریزی های مختلف علی رغ��م حادثه خیز بودن

 پاالیش��گاه ها هیچ گونه اتفاق و یا حادث��ه ای که منجر به جرح 
و یا آسیب کارکنان شود در پاالیشگاه اصفهان رخ نداده است.

دزفولی حفظ و صیانت نیروی انس��انی و نیروی کار را از اهداف 
مهم پاالیشگاه برشمرد و تصریح کرد: شاخص سالمت کارکنان 
پاالیشگاه اصفهان از شاخص س��المت استان در سطح باالتری 
قراردارد، اج��رای پروژه قلب س��الم و کلیه موارد بهداش��تی و 
پزشکی در مورد کارکنان قراردادی، رس��می و حتی کارکنانی 
که به مدت محدود جذب پاالیشگاه می شوند از جمله خدمات 
 بهداش��تی پاالیش��گاه اصفهان اس��ت.دزفولی پیرامون حادثه 
آتش سوزی شرکت نفت سپاهان گفت: اولین جایی که در کل 
استان از حادثه شرکت نفت سپاهان با خبر شد و نسبت به مبارزه 
با حریق این ش��رکت اقدام نمود پاالیش��گاه اصفهان بود که در 
ساعت 4:25 دقیقه بامداد روز چهارش��نبه هفت خردادماه 9۳ 

بود و پس از حدود دو دقیقه از طریق دروازه اضطراری نیروهای 
 اطفاء حریق پاالیش��گاه اصفهان به علت حجم ب��االی انفجار با

 صد درصد امکانات اقدام کرده و در صورتی که این اقدام سریع 
و به موقع صورت نمی گرفت س��انحه در ابعاد بسیار عظیم تری 
رخ می داد. نیروهای محار آتش نه تنها از تخصص ویژه ای که در 
شهرها موجود نیست، برخوردار است بلکه از تجهیزات و امکانات 
بس��یاری در مهار آتش دارد.وی ضمن تأکید بر اصل پیشگیری 
در پاالیشگاه اصفهان برای مقابله با حوادث و اتفاقات غیر مترقبه 
تصریح کرد: متأسفانه شرکت نفت س��پاهان از تجهیزات الزم 
برای مقابله با حریق برخوردار نبود و پاالیشگاه اصفهان از تمام 
تجهیزات و ذخایر اس��تراتژیک آب و کف خود ب��رای مقابله با 

حادثه شرکت نفت س��پاهان اس��تفاده کرد و در لحظات اولیه 
حادثه شروع به اطفاء حریق و سرد سازی مخازنی که در صورت 
باالتر رفتن دما منفجر می ش��دند،کرد اما به علت عظیم بودن 
حجم آتش با تماس با مدیر کل س��تاد بحران در حدود ساعت 

4:40 دقیقه بامداد از ستاد بحران اس��تان اصفهان درخواست 
 کمک ش��د ک��ه بالفاصل��ه نیروهای آت��ش نش��انی اصفهان و

ش��اهین ش��هر در جریان قرار گرفته و در حدود س��اعت 5:5 
دقیقه بامداد نیروهای اصفهان و شاهین ش��هر به محل حادثه 
اعزام ش��دند.دزفولی با اش��اره به ابعاد گس��ترده آتش سوزی 
ش��رکت نفت س��پاهان ابراز داش��ت: این حادثه به ج��ز تعداد 
معدودی مص��دوم جزئی و س��رپایی تلفات خاصی نداش��ت و 
این مس��أله به علت فداکاری و هوش��یاری نیروهای پاالیشگاه 
 اصفهان بود زیرا در حوادثی که در برخی نقاط کش��ور در ابعاد

 کوچک تر رخ داده ش��اهد تلفات جانی بوده ای��م.وی با تأکید 
بر نقش هم��کاری و مدیریت همه دس��تگاه ه��ای مربوطه در 
حل بحران ش��رکت نفت س��پاهان خاطر نش��ان کرد: 68 هزار 
متر مکعب آب و 70 هزار متر مکعب کف از ذخایر اس��تراتژیک 
پاالیشگاه اصفهان در عملیات اطفاء حریق شرکت نفت سپاهان 
مصرف ش��د و در حقیقت آب و کف واحدهایی ک��ه از اصفهان 
و ش��اهین ش��هر به محل اعزام ش��ده بودند توس��ط پاالیشگاه 
تأمین شد و مسایلی از این دس��ت بیانگر این است که نیروهای 
پاالیش��گاه اصفهان در خط مقدم مقابله با آتش س��وزی عظیم 
 ش��رکت نفت س��پاهان بودن��د و نیروهای پاالیش��گاه اصفهان

 علی رغم اینکه نیروهای ارگان های همکار محل را ترک کردند 
 تا ساعت 24 به خنک سازی و پیش��گیری از انفجارهای بعدی

 پرداختند.رئیس اداره HSE پاالیش��گاه اصفه��ان اظهار کرد: 
نباید هی��چ ارگان و ی��ا گروهی خ��ود را مدعی اطف��اء حریق 
و ح��ل حادثه آتش س��وزی در ش��رکت نفت س��پاهان بداند و 
حتی پاالیش��گاه اصفهان علی رغ��م تمام برنامه ه��ای مفید و 
مؤث��ر و عملکرد خوب��ی که در ای��ن حادثه ب��روز داد به منظور 
 حفظ انس��جام و همکاری ارگان های مس��وول چنین ادعایی

 ندارد .

رییس اداره HSE پاالیشگاه اصفهان عنوان کرد :

همکاری ارگان ها در مهار حریق شرکت نفت سپاهان
حوادث ناشی از کار در پاالیشگاه اصفهان صفر است 

کسب رتبه برتر HSE و ایمنی پاالیشگاه اصفهان در کشور

عبدالصمد جزینی مأمور ارش��د آتش نش��انی پاالیش��گاه 
اصفهان، آتش نشان بودن را ثمره عشق، عالقه و شجاعت 
دانست و افزود: آتش نشانی فراتر از یک شغل است و تنها 
کس��انی آتش نشان می ش��وند که عش��ق و عالقه خاصی 
نس��بت به این کار داش��ته باش��ند زیرا یک آتش نشان به 
خصوص در حیطه صنعت و در محلی مانند پاالیش��گاه هر 

لحظه با خطرات کشنده ای مواجه است.
جزینی آتش نشان بودن در پاالیشگاه را به زندگی در کنار 
بمب اتم تشبیه کرد و گفت: آتش نشان بودن در پاالیشگاه 
یعنی مواجه ش��دن با انواع خطرات و اتفاقات وحشتناک و 
قطعا چیزی جز عشق و عالقه نمی تواند عامل موفقیت یک 

آتش نشان در چنین جایی باشد.
مأمور ارشد آتش نشانی پاالیش��گاه اصفهان زندگی کاری 
آتش نش��ان را توأم با خطرات بزرگ توصیف ک��رد و ابراز 
داشت: در پاالیش��گاه اصفهان با آتش س��وزی های بسیار 

بزرگی مواجه ش��ده ام در ط��ول دوازده س��ال خدمت در 
پاالیش��گاه که همه آنها در حقیقت روبرو ش��دن با مرگ 
و خطرات بس��یار مرگبار بوده است و متأس��فانه برخی از 
دوس��تان و همکاران خود را در برخی از این عملیات ها از 

دست داده ایم.
وی تصریح کرد: خطر همیشه در کمین آتش نشان است و 
آتش نشان همیشه آماده است برای مقابله با هر نوع حادثه 
و فاجعه ای اما این مس��ایل هرگز باعث نشده که تیم های 
آتش نش��ان پاالیش��گاه اصفهان دچار ضع��ف روحیه و یا 
ترس از خطر ش��وند بلکه نیروهای آتش نشانی پاالیشگاه 
اصفه��ان همواره با بهتری��ن روحیه و با آمادگ��ی کامل به 
مقابله با خطرات بس��یار عظیم و اتفاقات غی��ر قابل تصور 
پرداخته ان��د و همواره پی��روز میدان بوده اند زیرا عش��ق 
 محرک و عام��ل اصلی آتش نش��انان پاالیش��گاه اصفهان

 است.

عشق؛ محرک اصلی آتش نشانان پاالیشگاه اصفهان



اخبار کوتاهيادداشت

افزايش قیمت های خودرو بر اساس 
نظر کارشناسی اعمال می شود

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س گفت: ش��ورای رقابت، 
قیمت گذاری خودرو را بر اساس نظر کارشناسی تعیین می کند تا هم 
حق مصرف کننده را تامین کرده و هم حمایت از تولید داشته باشد.

مجید منصوری بیدکانی پیرامون اع��ام قیمت های جدید خودرو 
اظهار کرد: من روز با خودروسازان جلسه داشتم و آنها اعام کردند 
که ما دنبال افزایش قیمت نیستیم بلکه در صدد هستیم که قیمت ها 
متعادل باش��د و یا در صورت امکان قیمت ها را پایین آوریم؛ البته به 
دلیل تحریم ها در نهاده های ورودی خودروس��از به تبع آن افزایش 
نرخ ارز و تورم و باالرفتن قیمت مواد اولیه، قیمت خودرو نیز افزایش 
می یابد.وی با بیان اینکه افزایش قیمت بس��تگی به ش��ورای رقابت 
دارد، خاطرنشان کرد: شورا قیمت گذاری را بر اساس نظر کارشناسی 
 تعیین می کند ت��ا هم حق مصرف کنن��ده را تامین کن��د و در حق

 مصرف کننده اجحاف نش��ده باش��د و هم حمایت از تولید داش��ته 
باش��د تا تولید بتواند به کار خودش ادامه دهد.نماینده مردم لنجان 
در مجلس ش��ورای اس��امی افزود: به طور قطع خودرو ساز ما هم 
باید کاری کند که قیمت تمام ش��ده را با افزایش بهره وری و کاهش 
هزینه های تولید، تا جایی که امکان بوده، کاهش دهد که این هم به 

نفع خود او و هم مصرف کننده است.

حلیم بادمجان کیلويی
5 تا 7 هزار تومان 

رییس اتحادی��ه کبابی و بریانی های اس��تان اصفه��ان گفت: 500 
 واحد صنفی آش، حلیم و کباب در اصفه��ان در ماه مبارک رمضان

 فعالیت می کنند و به روزه داران خدم��ات ارایه می کنند.احمدرضا 
اخوان ارجمند در خصوص قیمت انواع آش، کباب و بریانی برای ماه 
رمضان، اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم حلیم بادمجان در ماه مبارک 
رمضان بر حس��ب درجه کیفیت آن در مکان های مختلف فروش از 
پنج هزار تومان تا هفت هزار تومان است.وی افزود: همچنین قیمت 
هر کیلو آش شله قلمکار چهار هزار و 500 تومان و قیمت حلیم شیر 
نیز برای هر کیلو ش��ش هزار تومان اس��ت که ای��ن قیمت باالترین 
قیمت تعیین شده است و ممکن اس��ت در بعضی مغازه ها با قیمت 
پایین تری به فروش برسد.رییس اتحادیه کبابی و بریانی های استان 
اصفهان تصریح کرد: این قیمت ها از سوی کمیسیون نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت طی جلسه با اتحادیه به عنوان قیمت سقف 
تعیین شده که مزد کارفرما و هزینه های انرژی در آن تاثیرگذار است 
و نسبت به ماه های گذشته افزایشی نداشته است.وی اضافه کرد: در 
حال حاضر 500 واحد صنفی آش، حلیم و کباب در اصفهان فعالیت 
می کنند که 400 واحد از آنها دارای پروانه کسب بوده و مابقی نیز در 
دست اقدام اس��ت که در ماه مبارک رمضان فعالیت می کنند.اخوان 
ارجمند ادامه داد: همچنی��ن مردم می توانند در صورت مش��اهده 
هرگونه تخلفی از طریق وب سایت و ش��ماره تلفن های اتحادیه ها و 

سازمان امور بازرسی و شماره 194 مراتب را گزارش کنند.

 گزارش تخلفات بازار به  124 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: مرغ، گوشت و 
اقامی از این قبیل که در ماه مبارک رمضان دارای تقاضای بیشتری 

هستند به میزان کافی ذخیره شده اند و به مرور وارد بازار می شوند.
 اس��رافیل احمدیه با اش��اره به تدابیر اندیشیده  ش��ده جهت تامین 
کاالهای مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: خوشبختانه 

ذخیره سازی مناسبی برای این ایام پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: مرغ، گوش��ت و اقامی از این قبیل که در ماه مبارک 
رمضان دارای تقاضای بیشتری هستند به میزان کافی ذخیره شده اند 
و به مرور وارد بازار می شوند.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تصریح کرد: کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم در ماه مبارک 
رمضان بیشتر مواد پروتئینی هستند که از سوی ستاد تنظیم بازار به 
میزان کافی در بازارها توزیع می شود و با توجه به اینکه در حال حاضر 
عرضه بیشتر از تقاضا است، کاالها به اندازه کافی در بازار وجود دارد.

وی یادآور ش��د: نظارت بر مراک��ز توزیع کاال توس��ط واحد معاونت 
نظارت و بازرس��ی س��ازمان  صنعت، مع��دن و تج��ارت به صورت 
شبانه روزی انجام می ش��ود.احمدیه تاکید کرد: مردم می توانند در 
صورت مشاهده تخلف از طریق شماره تلفن 124 مراتب را به سازمان 
گزارش دهند، مسووالن مربوطه نیز در کمترین زمان ممکن به آن 

رسیدگی می کنند.

تامین 10 تن از فرآورده های لبنی 
توسط عشاير 

ریی��س اداره امور عش��ایر فریدونش��هر از تولید و تامی��ن 10 تن از 
فرآورده های لبنی استان، توسط عشایر ایل بختیاری در شهرستان 
فریدونش��هر خبر داد.محم��د قلی شیاس��ی در جمع عش��ایر این 
شهرستان اظهار داشت: عشایر شهرستان های فریدونشهر و چادگان 
یکی از فعال ترین عش��ایر در سطح اس��تان اصفهان هستند که این 
قشر زحمتکش با مشکات و موانع بسیاری مواجه اند.وی ادامه داد: 
کمبود علوفه برای دام، پیگیری ضعیف در بحث آموزش وپرورش و 
نضهت س��واد آموزی، کمبود اعتبار با توجه به شرایط آب و هوایی و 
اقلیمی منطقه، و همچنین نبود متولی به منظور خرید دام عشایر با 
قیمت مناسب را از جمله دغدغه ها و مشکلاتی است که عشایر ایل 

بختیاری در این منطقه با آن مواجه هستند.

اشتیاق کشاورزان شرق اصفهان به 
تسطیح لیزری مزارع

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان با بیان اینکه پنج رقم 
گندم اصاح شده در برابر شرایط خشکسالی تولید کرده ایم، گفت: 
تسطیح لیزری اراضی ش��رق اصفهان مورد استقبال کشاورزان قرار 
گرفته زیرا س��رعت آبیاری را افزایش و میزان مصرف آب را کاهش 
داده اس��ت.مهرداد مرادمند اظهار داشت: خشکی زاینده رود سطح 
زیر کشت اراضی حاصلخیز منطقه شرق اصفهان را به یک سوم یعنی 
از 97 هزار به 30 هزار هکتار کاهش داده است.وی با تاکید براینکه 
اراضی فعلی فقط با آب چاه های عمیق آبیاری می شوند، افزود: در 
طول هشت سال اخیر تاکنون مرکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی واقع 
در »رودشتین« موفق به تولید چهار رقم جو و پنج رقم گندم اصاح 
ش��ده در راس��تای کاهش مصرف آب شده اس��ت.مدیر اداره جهاد 
کشاورزی شهرستان اصفهان ادامه داد: ارقام معمولی گندم و یا جو 
از ابتدای کاشت تا به ثمر رسیدن به پنج بار آبیاری نیاز دارد اما ارقام 

اصاح شده آب کمتری مصرف می کند.

4
 برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه گروه انتخاب

رییس مرکز علمی کاربردی گروه انتخاب از برپایی نمایشگاه دستاوردها وپروژه های پژوهشی این دانشگاه خبر 
داد.دکتر محسن حاج کاظمیان گفت: این نمایشگاه حاصل دستاوردهای پژوهشی دانشجویان در نیم سال دوم 

تحصیلی سال جاری است.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با اشاره به اینکه 
شرایط آبی کل کشور از جمله کان شهر اصفهان مطلوب نیست 
 و به نوعی در وضعیت بح��ران قرار دارد تصریح ک��رد : با توجه به

 پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش درجه هوای اصفهان به 40 
تا 41 درجه سانتیگراد در روزهای اخیربه طور قطع میزان مصرف 
آب در استان اصفهان بیشتر می ش��ود . هاشم امینی تأکید کرد : 
 این افزایش میزان مصرف با توجه ب��ه کمبود تأمین آب و در مدار

 بهره برداری ق��رار گرفتن تمام منابع آبی مس��ووالن امر را جهت 
تأمین آب شرب با چالش هایی خواهد کرد .

وی با اشاره به اینکه براس��اس مصوبات ستاد مقابله با خشکسالی 
مشترکان پرمصرف را شناسایی کردیم افزود : در این راستا به این 
مشترکان اخطار داده و نسبت به قطع موقت آن اقدام کردیم و تا 
اوایل تیرماه بیش از هفت هزار اخطار به مشترکین پرمصرف دادیم .

مدیرعامل و رییس هیأت مدیره ش��رکت آب و فاضاب اس��تان 
اصفهان افزود : این مشترکین پرمصرف نه فقط در بخش خانگی 
بلکه در بخش های اداری ، بیمارس��تان ها و مراکز دولتی هستند 
 این درحالی اس��ت ک��ه برخی از مش��ترکان پرمص��رف از جمله 
بیمارس��تان ها برنامه ریزی هایی را نسبت به صرفه جویی آب در 
س��اعات مختلف انجام داده اند .امینی همچنین با بیان شناسایی 
کارواش ها ، استخرها و ارسال نامه هایی برای اعام میزان مصرف 
آنها خاطرنش��ان س��اخت : به رغم تاش هایی که ش��رکت آب و 
فاضاب اس��تان اصفهان جهت مدیریت تقاضای آب دارد آن چه 
مس��لم اس��ت میزان محدود منابع آب و افزایش روزافزون تقاضا 
اس��ت به طوریکه می توان گفت هم اکنون میان عرضه و تقاضای 
آب تعادل وجود ندارد بنابراین از مردم عزیز درخواس��ت می شود 
به رغم افزایش دما و با آغاز ماه مبارک رمضان که موجب تغییر در 
 زمان های پیک های مصرف آب در سحر و افطار را به همراه دارد 

همراه شرکت آب و فاضاب در مدیریت مصرف آب باشند .

مدیرعام��ل ش��رکت توزیع ب��رق اس��تان اصفهان گف��ت: در 
حال حاض��ر بیش��ترین راهبردهای م��ا برای کاه��ش مصرف، 
برنامه های تش��ویقی اس��ت که ش��امل پنج نوع طرح تشویقی 
برای صنایع، کشاورزان و کلیه اداره ها است.حمید عاقه مندان 
با بی��ان اینک��ه تا کن��ون مش��کل خاص��ی در زمین��ه کمبود 
انرژی نداش��ته ایم، اظه��ار کرد: اگر چ��ه چند روز گذش��ته به 
 س��بب گرم ش��دن هوا، میزان مصرف برق در اس��تان افزایش
  پیدا کرده ولی تا کنون خاموش��ی برنامه ریزی شده نداشته ایم.

 وی اف��زود: امیدواری��م ب��ا رعای��ت مدیری��ت مص��رف
 به وی��ژه در زم��ان اوج گرمای روز ک��ه از س��اعت 11 صبح تا 
چهار بعداز ظهر اس��ت، بتوانیم در آینده نیز به خوبی تابس��تان 
را پش��ت س��ر بگذاریم و مش��کلی در خصوص کمب��ود انرژی 
نداشته باشیم.مدیرعامل ش��رکت توزیع برق اس��تان اصفهان 
با اشاره به اینکه در اس��تان اصفهان برنامه ای برای اضافه شدن 
تولید نداش��ته ایم، تش��ریح کرد: در کش��ور بین دو هزار تا سه 
هزار مگابای��ت در چند ماه اخی��ر به ظرفیت نیروگاهی کش��ور 
اضافه شده و چون ش��بکه انتقال کش��ور به صورت سراسری و 
 یکپارچه اس��ت، این توزیع به تمامی نقاط کشور کمک می کند.

حمی��د عاقه من��دان اضافه ک��رد: در ح��ال حاضر بیش��ترین 
راهبردهای ما برای کاهش مصرف، برنامه های تشویقی هستند 
که شامل پنج نوع طرح تشویقی برای صنایع، کشاورزان و کلیه 
اداره هایی که بتوانند از آنها استفاده کنند، پیشنهاد داده شده و 
در حال همکاری با ما هم هستند.مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان اصفهان اذعان داشت: سیاست های تنبیهی یا جریمه ای 
فقط برای مواردی اس��ت که در قب��ض آنها به ص��ورت پلکانی 

افزایش مصرف مشاهده شود.

مديرعامل شرکت توزيع برق استان 

طرح های تشويقی  توزيع برق برای کاهش مصرف 
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان :

آب مشترکان پرمصرف قطع می شود

مس��وول کارگروه اطاعات و آم��ار کمیته آب ات��اق بازرگانی 
اصفهان گف��ت: در حال حاضر س��رانه آب قابل اس��تحصال در 
حوض��ه زاینده رود ب��ه ۶00 مت��ر مکعب در س��ال یعنی 400 
متر مکع��ب کمتر از م��رز بح��ران کاهش یافته است.مس��عود 
برهانی در نشس��ت کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با مستند 
س��ازان حرفه ای س��ینما، اظهار داش��ت: به دلیل ع��دم وجود 
آب ج��اری در رودخان��ه و اخت��ال در سیس��تم خودپاالی��ی 
رودخانه، پس��اب جاری ش��ده در زاینده رود از طریق چاه های 
حریمی به مصرف کش��اورزی می رس��د که عواقب خطرناکی 
برای س��امت ش��هروندان دارد. مس��وول کارگروه اطاعات و 
 آمار کمیته آب ات��اق بازرگان��ی اصفهان تاکید کرد: خش��کی

 زاینده رود نه به دلیل افسردگی شهروندان اصفهانی بلکه برای 
خطر قریب الوقوع نابودی تمدن ش��کل گرفته در اصفهان باید 
مورد توجه مردم و رس��انه ها قرار گیرد. مهدی بصیری مسوول 
کمیته آب ات��اق اصفه��ان در این نشس��ت با ارایه گ��زارش از 
پیامدهای خش��کی زاینده رود، گفت: حیات تمدن اصفهان به 
رودخانه زاینده رود وابسته است وکمیته آب اتاق تاش کرده با 
بررسی این پیامدها راهکارهای اجرایی احیای این رودخانه را در 

اختیار تصمی��م گیران قرار دهد.رییس ات��اق بازرگانی اصفهان 
نیز در این نشست با اش��اره به اینکه اس��تان اصفهان خواستار 
برخورد بی ادبانه و غیر اصولی در موضوع آب زاینده رود نیست 
بلکه با منطق و قانون خواستار احقاق حق آبه داران است، اظهار 
داشت: کشاورزی، صنعت و گردش��گری استان اصفهان وابسته 

به رودخانه زاینده رود است و خشک بودن متوالی سبب کویری 
شدن این استان در س��ال های آینده می شود. خسرو کسائیان 
مدیریت یکپارچه رودخانه زاین��ده رود یکی از بندهای مصوب 
شورای عالی آب کش��ور بر ش��مرد و افزود: تصمیم گیری های 
خوب و ارزنده ای در موضوع احیای زاین��ده رود صورت گرفته 
و امیدواریم این مصوبات در اس��رع وقت از س��وی سازمان های 
مسوول اجرایی شود . وی تهدید ش��دن آثار تاریخی اصفهان به 
ویژه پل های تاریخی را ناشی از خشکی زاینده رود طی یک دهه 
اخیر برشمرد و گفت: حفاظت از آثار تاریخی وظیفه همگان است 
و نباید زمینه نابودی آن را فراهم ساخت زیرا این آثار تنها متعلق 
به اصفهان و اصفهانی ها نیست و متعلق به جهان است و این آثار 

بوده که ایران را نسبت به سایر کشورها متمایز ساخته است. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان تخصیص بهینه آب و صرفه جویی 
در مصرف آب را دو خواسته اتاق از مستندسازان سینما برشمرد 
 و گف��ت: کارگردانان ب��ا تهیه فیل��م های مس��تند در مورد آب

 می توانند واقعیات را به اطاع مردم و تصمیم گیران برسانند. 
وی اتاق بازرگانی را بازوی مشورتی سه قوه دانست و گفت: اتاق 
وظیفه اجرایی ندارد ام��ا تاش می کند که ب��ه مردم خدماتی 
ارایه کند و در این راس��تا آماده همکاری با سازمان های دولتی 
و غیر دولتی ب��رای احیای ای��ن رودخانه و فعال ش��دن بخش 
های کش��اورزی و صنعت اس��تان اس��ت . مستند س��از و مدیر 
 موسسه سینمایی برگ سبز در این جلسه گفت: تشکیل کمیته

 مستند س��ازی اتاق می تواند زمینه اس��تفاده از ظرفیت های 
کارگردانان اصفهانی برای تولید مس��تندات مرتب��ط با زاینده 
رود را فراهم کرد. س��ید محس��ن طباطبایی با اشاره به ساخت 
مس��تندات متعدد از دهه هفتاد تاکنون در موضوع زاینده رود 
گفت: کارگردان��ان برای س��اخت فیلم مس��تند نیازمند منابع 
تحقیقاتی و پژوهشی هستند. میثم بکتاشیان رییس تاالر هنر 
اصفهان در این نشست گفت: برگزاری هفته فیلم آب در استان 
های مختلف و اس��تفاده از ظرفیت موزه هنرهای معاصر تهران 
و تاالر هنر اصفهان برای نمایش فیلم های مس��تند و همچنین 
استفاده از ظرفیت تلویزیون شهری در نمایش فیلم های 100 

ثانیه ای از جمله راهکارهای معرفی بحران زاینده رود است. 

نشست کمیته آب اتاق بازرگانی با مستند سازان :

مستندسازان به ياری  »زاينده رود « می آيند  

مدیرکل استاندارد و تحقیقات استان اصفهان گفت: عرضه بهداشتی 
لبنیات در اس��تان اصفهان از اهمیت بس��یاری برخوردار است و ما 
تاش می کنیم که این مس��اله را در دس��تور کار قرار داده و عرضه 

بهداشتی لبنیات را در دستور کار قرار دهیم.
غامحسین شفیعی در نخستین جلسه ش��ورای استاندارد استان 
اصفهان اظهار کرد: فعالیت اداره کل استاندارد در زمینه های مختلف 
و بسیار گسترده است و ما در زمینه آزمون باسکول های ثابت و هم 
کف هزار و 300 باسکول در استان داریم که همه را کنترل کردیم.

وی افزود: پنج هزار و 175 وسیله فروشگاهی را کنترل و تایید کردیم 
که سالم کار می کنند و 500 پروانه استاندارد صادر کردیم که 97 تا 
از آنها تشویقی و 417 پروانه اجباری بوده و بیشتر پروانه ها تمدید 
شده اما 344 پروانه استاندارد را باطل کردیم که بیشتر آنها مربوط به 
مصالح ساختمانی بوده است.مدیر کل استاندارد و تحقیقات استان 
اصفهان بیان کرد: هزار و 319 مورد اخطار داده ش��ده و 114 مورد 
اعام جرم داشتیم و در همه جا بیش از 100 درصد افزایش کنترل را 
داشتیم و بیش از هشت هزار نمونه برداری انجام دادیم که دو هزار و 
588 مورد نمونه برداری صادراتی انجام شده که 20 درصد این نمونه 
برداری ها در اداره کل و در آزمایشگاه خودمان و بقیه در آزمایشگاه 

همکار با استاندارد انجام شده است.
وی در زمینه اظهار نامه های وارداتی گفت: 1270 قلم کاال مشمول 
استاندارد در گمرک اس��تان وارد ش��دند و 4۶3 گواهی صادراتی 
داش��تیم و آنهایی که مشمول اس��تاندارد نبودند را گواهی انطباق 
دادیم و در مورد نازل های سوخت نیز دو هزار و 950 مورد بازرسی 
نازل سوخت داشتیم.ش��فیعی با اش��اره به آخرین جلسه شورای 
استاندارد در سال گذشته، خاطر نش��ان کرد: در آن جلسه قرار بود 
پی گیری هایی انجام ش��ود و استاندارد س��ازی کنیم و تنها صنفی 
که نتوانستیم استاندارد س��ازی کنیم مصالح ساختمانی است که 
مشکل عمده ما مربوط به مصرف مصالح است که در این مورد قرار 
ش��د طرح مجریان از تیرماه امسال اجرا ش��ود.وی افزود: درج مهر 
استفاده از مصالح استاندارد که در پروانه ساخت الزامی است و عدم 

صدور مهر پایان کار برای ساختمان های که از مصالح غیر استاندارد 
استفاده می کنند در این طرح انجام می شود و همکاری دستگاه های 
اجرایی در این زمینه الزم است که پیمانکار را ملزم کنند از مصالح 
اس��تاندارد اس��تفاده کند که اگر همراهی کنند و حتی واحدی که 
تخطی می کنند را پلم��پ کرده و برق و اب آن قطع ش��ود واحدها 
مجبور می شوند با سمت استاندارد سازی و کیفیت روند.مدیرکل 
استاندارد و کیفیت اصفهان اظهار کرد: 130 پروژه را بازرسی کردیم 
و تنها در 48 مورد از مصالح اس��تاندارد استفاده شده و در 77 مورد 
مصالح غیر استاندارد بوده و پنج مورد نیز عدم همکاری  داشتیم و 
بیش از 80 درصد مصالحی که در ساختمان ها استفاده می شود غیر 

استاندارد است.
ثبت نام و عالمت تجاری مربوط به خانه صنعت و معدن 

است
ش��فیعی ثبت نام و عامت تجاری را به خانه صنعت و معدن نسبت 
داد و تصریح کرد: نام و عامت تجاری موضوع بسیار مهمی است که 
باید مورد توجه قرار گیرد  و نظر ما این است که از طریق استانداری 
پیگیری شود تا نمایندگی ثبت شرکت ها در استان که قطب صنعتی 
کشور نیز هست انجام ش��ود.وی با تاکید بر لزوم سامان دهی توزیع 
لبنیات فله ای و سنتی، خاطر نشان کرد: اکثر واحدهای تولیدی و 
دامداری های ما آلودگی دارند اما معموال این آلودگی کنترل می شود 
و شیر سالم تحویل داده می ش��ود اما برخی واحدها شیر برگشتی 
واحده��ای تولیدی را دریاف��ت می کنند و آن را تبدیل به ماس��ت 
کرده یا همان شیر را به مردم تحویل می دهند که ضربه زیادی را به 

واحدهای تولیدی لبنی استاندارد زده است.
ايج�اد ش�هرک کارگاه ه�ای طالفروش�ی اصفه�ان

 در آينده ای نزديک
اس��تاندار اصفهان گفت: ش��هرک کارگاه های طافروشی اصفهان 
در آینده نزدیک ایجاد می شود.رسول زرگرپور در نخستین جلسه 
شورای استاندارد استان اصفهان، اظهار کرد: طرح مجریان قرار است 
پس از رفع موانع از ابتدای مرداد در اصفهان عملیاتی شود و این طرح 

سبب می شود کار پروژه متولی و نظم پیدا کند؛ در طرح مجریان قرار 
شده از این پس هرکس می خواهد ساخت وساز کند همان طور که در 
نظارت باید مهندس ناظر یا شرکت مهندسی ورود پیدا کند، در اجرا 

نیز خ��ودش نمی تواند مجری 
باش��د و باید گروه یا شرکتی را 
معرفی کند.وی افزود: قرار شده 
طرح مجریان پس از رفع مشکل 
از ابتدای م��رداد در گروه» د« 
یعنی س��اختمان های بیش از 
پنج هزار متر و از ابتدای دی در 
گروه »ج« یعنی ساختمان های 
بیش از دو هزار متر اجرا شود و 
طرح مجریان سبب می شود کار 
متولی و نظم پیدا کند و ما پس 
از گروه» د« و »ج« به ترتیب به 
گروه ه��ای »ب« و »ال��ف« نیز 
می پردازیم.اس��تاندار پیرامون 
مساله نظارت بر استاندارد بودن 
مصالح ساختمانی مورد استفاده 
در پروژه های ساختمانی، بیان 

کرد: مش��خص اس��ت که این کار چه ق��در پیچیده اس��ت چرا که 
کنترل واحدهایی که در باغ یا خانه ها تولید مصالح غیر اس��تاندارد 
می کنند بسیار مشکل است و موسسه استاندارد در حال حاضر باید 
به واحدهای رس��می موجود مراجعه کند تا آنه��ا را الزام کند آرم و 
نشان استاندارد داشته باشند.وی پیرامون ایجاد شهرک کارگاه های 
طافروشی اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس پی گیری های انجام 
شده، مکان این ش��هرک در کنار فرودگاه جانمایی شده و صنعت 
طافروشان آنقدر بضاعت دارند که خودشان این کار را انجام دهند 

و نیاز به کمک دولت در این زمینه نداشته باشند.
اجرای ط�رح کنترل کیفی�ت مصالح س�اختمانی در 

اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان گفت: مهندس ناظر تنها 
وظیفه اجرای طرح بر اساس مصوبات فنی را دارد و در زمینه کیفیت 
شن و ماس��ه نمی تواند نظر دهد اما با اجرای طرح نظارت بر کنترل 

کیفیت مصالح ساختمانی، این مشکات برطرف می شود.
محمود محمودزاده در نخستین جلسه ش��ورای استاندارد استان 
اصفهان، پیرامون دوره های مورد نیاز برای استانداردس��ازی اظهار 
کرد: دوره های آموزشی توسط نظام مهندسی در حال انجام بوده و 
در زمینه صدور پروانه برای مجریان ذی صاح نیز این کار انجام شده 

و از ابتدای مرداد نیز در گروه د این کار انجام می شود.
مدیر کل راه وش��هر سازی اس��تان اصفهان تصریح کرد: باید نیاز و 
مصرف مصالح س��اختمانی را بدانیم و ب��رآوردی از میزان مصالح 
ساختمانی تولیدی در داخل استان داشته باشیم تا بتوانیم راهکاری 
برای استانداردس��ازی ارایه دهیم اما در حال حاضر عددی در این 
مورد نداریم.وی خاطرنشان کرد: باید برنامه ای برای استاندارد کردن 
مصالح اس��تان تدوین کنند و به موازات آن و بر اساس وظایفی که 
مجریان دارند، باید نظارت انجام شود و این دو فعالیت به موازات هم 

انجام شود که زمان بر است.

در نخستین جلسه شورای استاندارد استان مطرح  شد 

 شهرک کارگاه های طالفروشی اصفهان  راه می افتد  
اجرای کنترل برکیفیت  مصالح ساختمانی اصفهان 

واگذاری اينترنت پرسرعت 
مخابرات به روستاهای مبارکه

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: شش 
روستا در شهرستان مبارکه می توانند از خدمات اینترنت 

پرسرعت شرکت مخابرات استفاده کنند.
حسین کشایی با اش��اره به اقدامات ش��رکت مخابرات 
اس��تان اصفهان در چند شهرس��تان اس��تان اصفهان، 
اظهار داش��ت: تجهیزات DSLAM در مراکز اراضي و 
بارچان شهرستان مبارکه با ۶4 پورت نصب و راه اندازي 
ش��د که امکان واگذاري س��رویس اینترنت پرسرعت 
در روس��تاهاي اراضي، باغملک، جوهرستان، بارچان، 
کوشکیچه و دستگرد مهرآوران فراهم کرده است. وی 
ادام��ه داد: با فراهم ش��دن امکانات واگ��ذاري اینترنت 
پرس��رعت ADSL در این مراکز، به جز یک روستا در 
سایر روستاهاي شهرستان امکان استفاده از این سرویس 
وجود دارد. مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان 
 DSLAM با اش��اره به نصب و راه اندازی تجهی��زات
 در مراک��ز دیزیچ��ه و ش��هید ضیای��ی ه��ای مبارکه،

 تصریح ک��رد: تجهیزات Dslam در مرک��ز دیزیچه و 
مرکز شهید ضیایي ها )قهنویه( شهر مبارکه به ترتیب 
به ظرفیت ۶40 و 704 پورت نصب و راه اندازي شد. وی 
افزود: با نصب تجهیزات مذکور ظرفیت نهایي واگذاري 
ADSL مرکز دیزیچه )با پیش شماره 5245( 1024 
پورت و مرکز ش��هید ضیائي ها )با پیش شماره 5242( 
 ب��ه 1280 پورت مجهز ش��د که مش��ترکان این مراکز

 مي توانند با تماس با 2020 یا مراجعه به سایت شرکت 
مخابرات اس��تان اصفهان نس��بت به ثبت نام سرویس 
اینترنت پرس��رعت اق��دام کنند. کش��ایی همچنین از 
 آغاز عملیات حفاري توس��عه ش��بکه کابل شهرک نور

 شهر ابریشم در شهرستان فاورجان خبر داد.

ضرورت اصالح معافیت ها در 
قانون مالیات های مستقیم

مس��وول کمیت��ه مالیات��ی ات��اق اصفهان خواس��تار 
 اصاح معافیت ه��ا در قان��ون مالیات های مس��تقیم 
ش��د .محمد رضا رجالی با بیان این مطلب اظهار کرد: 
اگر معافیت های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد ش��اهد 
رشد اش��تغال زایی و افزایش س��رمایه گذاری خارجی 
 در بخش تولی��د خواهی��م بود.محمدرض��ا رجالی در

 سی و هشتمین جلسه کمیته مالیاتی ذیل کمیسیون 
پشتیبانی اتاق اصفهان، افزایش تعداد هیات حل اختاف 
مالیاتی اس��تان را گامی موثر در س��رعت بخشیدن به 
 حل اختافات مودیان وس��ازمان امور مالیاتی دانست و

 بیان داشت: وحدت رویه نمایندگان اتاق در هیات های 
حل اختاف مالیاتی می تواند منج��ر به احقاق حقوق 
 مودیان و همچنین مشخص ش��دن ضعف های قانونی 
می ش��ود. محمد رضا رجالی تصریح کرد: متاسفانه در 
کمیسیون اقتصادی مجلس بند معافیت ها رای نیاورد 
و امیدواریم در صح��ن مجلس ش��اهد رای آوردن این 

پیشنهاد باشیم. 

 درج مهر استفاده 
از مصالح استاندارد 
که در پروانه ساخت 
الزامی است و عدم 

صدور مهر پايان کار 
برای ساختمان های 

که از مصالح غیر 
استاندارد استفاده 

می کنند
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 مفاد آراء 
تعیین  قانون  نامه  آیین  وماده 13  قانون   3 ماده  23445“آگهی موضوع 

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

فرزندماشااله  مهدیه  احسان  :آقای  شماره151هیات  رای  1ـ 
به  انباری  باب  یک  دانگ  شش  125182662در  شناسنامه  شماره 
از 2638اصلی  مساحت214/50مترمربع پالک 2107فرعی مجزي شده  

واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره156 هیات :آقای محسن وکیلی فر فرزندحسین  بشماره 
شماره  عباس  فرزند  آرانی  داروغه  زهره  وخانم    11265 شناسنامه 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  1250064554)بالمناصفه(  شناسنامه 
مساحت 180/40مترمربع پالک شماره 2106فرعی مفروزومجزی شده 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباذ  احمد  در  واقع  اصلی   2638 از 

خریداری عادی مع الواسطه ازعبداهلل خان اکرمیان)مالک رسمی( 
محمد  فرزند  آرانی   نوروزی   یاسر  10627هیات:اقای  رای شماره   -3
شماره  محمد  فرزند  اصغری  الهام  وخانم    2709 شناسنامه  بشماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  3144)بالمناصفه(در  شناسنامه 
 2638 شماره  از  شده   مفروزومجزي  پالک2105فرعي  110مترمربع 

اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
فرزند  آرانی   نژاد  چوپانی  علیرضا  :آقای  347هیات  شماره  رای  4ـ 
فرزند علی  آرانی  فاطمه شائی  رمضانعلی بشماره شناسنامه 65وخانم 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  10123)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره 
مساحت 154/70مترمربع پالک 2104مفروزومجزی شده از 2638اصلی 

واقع دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
5- رای شماره   257هیات :حسین علی اکبر زاذه  آرانی  فرزند حاجی 
فرزند سید  آرانی  زاده  عباس  اعظم  و خانم  آقا شماره شناسنامه 114 
احمد شماره شناسنامه 268 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 294/50مترمربع پالک 2103فرعی مفروزومجزی شده از2638 

اصلی دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
6ـ رای شماره  202هیات : آقای محسن عابداف آرانی فرزندرضابشماره 
شناسنامه  شماره  فرزندعلی   خبازی  ریحانه  شناسنامه637وخانم 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   1250015261
115مترمربع پالک 2102فرعی مجزي شده  از 62 فرعی از 2638 اصلی 

واقع دراحمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 9986هیات : آقای احمد یوسفیان آرانی  فرزند غالمعلی 
بشماره شناسنامه 237 وخانم اشرف صانعی آرانی فرزند رمضانعلی 

به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  327)بالمناصفه(  شناسنامه  شماذه 
 35 از  شده  مفروزومجزی  2101فرعی  پالک  322/20مترمربع  مساحت 
فرعی از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

فرزندصدرالدین  بیدگلی  احمدی  عباس  :آقای  181هیات  رای شماره  8ـ 
بشماره شناسنامه 46 وخانم زهره احمدی بیدگلی  فرزند حسین شماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   8221 شناسنامه 
212/75مترمربع پالک 4644فرعی مفروزو مجزی شده  از 37 فرعی از 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 10632هیات :آقای علی سعد آبادی بیدگلی فرزند احمد 
شماره  ماشااله  فرزند  مجیدی  زینب  161وخانم  شناسنامه  بشماره 
به  خانه  باب  یک  از  قسمتی  دانگ  شش  در  589)بالمناصفه(  شناسنامه 
مساحت 73/25مترمربع پالک4643فرعی مجزی شده از  163 فرعی از 
2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 

خریداری عادی ازاسماعیل حق پرست )مالک رسمی(
10ـ رای شماره  10607هیات :آقای  نعمت اله صبوری آرانی   فرزندعلی  
شماره شناسنامه 247 وخانم فاطمه حسامی  فرزند علی محمد شماره 
مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  104)بالمناصفه(  شناسنامه 
از  205 فرعی  247/30مترمربع پالک 4642فرعی مفروزومجزی  شده 
از2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

11-رای شماره 183هیات :آقای محمد علی مرشدی آرانی فرزند  حسین  
بشماره شناسنامه 363 وخانم نرجس حاجی خالقی آرانی فرزندناصربه 
شماره شناسنامه1250086027 )بالمناصفه(شش دانگ یک باب خانه  به 
مساحت 101/50مترمربع پالک4641فرعی مجزی شده از  1237 فرعی 

از 2840اصلی واقع ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
زهراب   فرزند  شاطریان   علی  :آقای  شماره10630هیات  12-رای 
به مساحت  کارگاه   باب  یک  دانگ  در شش  و   154 بشماره شناسنامه 
از2840  فرعی  از 143  635/25مترمربع پالک 4639فرعی  مجزی شده 

اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 158 هیات :آقای علی شاطریان فرزند زهراب بشماره 
شناسنامه 154  در شش دانگ یک باب  ساختمان به مساحت201مترمربع 
در  واقع  2840اصلی  از  فرعی   143 از  شده  مجزی  فرعی  پالک4640 

ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فر    موسوی  عباس  سید  :آقای   هیات   10591 شماره   رای   -14
فرزندسید حسن بشماره شناسنامه  4 وخانم اعظم امین نیا  فرزندرضا 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در    ) 530)بالمناصفه  شناسنامه  شماره 
 550 از  شره  مجزی  شماره711فرعی  پالک  مساحت208/50مترمربع  
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  صالح  در  واقع  اصلی   2643 از  فرعی 

وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه  ازموسی مهران )مالک رسمی(
15- رای شماره 263هیات :اقای حسن فردی آرانی  فرزند علی  بشماره 
شناسنامه  شماره  عباسعلی  فرزند  نجاری   طیبه  خانم  و  شناسنامه42 
298مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  80)بالمناصفه( 
پالک شماره 956فرعی مجزی شده از 343 فرعی از 2645اصلی واقع در 

وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
فرزندرضا   آرانی   آسوده  جواد  :آقای  شماره10604هیات  16-رای 

فرزند  آرانی  حکیمی  عسکر  زهرا  وخانم   380 شناسنامه  بشماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  502در  شناسنامه  شماره  حسن 
178/80مترمربع پالک 955فرعی  مجزی شده  از 343 فرعی از 2645 
اصلی واقع دروشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه ازحسنعلی کاظمی )مالک رسمی(
پورآرانی    خندان  اله  رحمت  :آقای  هیات   10622 شماره  رای   -17
فرزندمند علی بشماره شناسنامه  316وخانم زهرا گرجی آرانی فرزند 
احمد   شماره شناسنامه 8917)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت279/05مترمربع پالک 954 فرعی  مجزی شده از 340 فرعی از 

2645اصلی واقع در وشادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره  200 هیات :اقاي کبریا شوال پور  آرانی   فرزندمحمد  
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   167 شناسنامه   بشماره 
از  فرعی   4 از  شره  مجزی  فرعی   69 شماره  پالک  148/95مترمربع  

2257اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
اله بشماره  :اقای علی آقا زاده  فرزندنعمت  19- رای شماره 165هیات 
شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  خبازی   زینب  وخانم   149 شناسنامه  
273)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  114مترمربع 
واقع  اصلی   2081 از  فرعی   30 از  شده  مجزی  66فرعی  شماره  پالک 

دراماکن بخش 3ثبتی آران وبیدگل
صفافرزندعلیرضا  نادری  احمد  :آقای  11103هیات  شماره   رای  20ـ 
فرزند  آرانی   زاده  ابوالحسن  مریم  وخانم   10418 شناسنامه  شماره 
باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   224 شناسنامه  شماره  ابراهیم 
از   شده  مفروزومجزی   فرعی  یک  پالک  مساحت136مترمربع  به  خانه 

1928اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزند  آرانی   شریفیان  سادات  اعظم  :خانم  175هیات  شماره  21-رای 
سیدرضا بشماره شناسنامه 442 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
144/95مترمربع پالک9فرعی مجزی شده از 3وقسمتی از مشاعات فرعی 

از1330اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
ابوالقاسم    فرزند  بیدگلی  :آقای علی شالی  هیات  22-رای شماره11111 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   901 شناسنامه  بشماره 
ازمشاعات  9وقسمتی  از  شده  مجزی  16فرعی   پالک  125/50مترمربع 

فرعی از 932 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
23- رای شماره 10631 هیات :آقای علی شالی بیدگلی  فرزندابوالقاسم 
مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   901 شناسنامه  بشماره 
136مترمربع پالک 15فرعی مجزی شده از1و10و12فرعی و قسمتی از 

مشاعات از 932اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزند  بیدگلی    خدمتیان  اله  روح  :آقای  هیات   190 شماره   رای   -24
علی اکبر بشماره شناسنامه  66 وخانم  فاطمه یزدان بخت  فرزند نعمت 
به  باب خانه  )بالمناصفه( در شش دانگ یک  اله شماره شناسنامه 855 
مساحت106/75مترمربع  پالک شماره6فرعی مجزی شده از 2وقسمتی 
از مشاعات از713 اصلی و709اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
فرزندقاسم  فر  قائمی  حسین  :اقای  11040هیات  شماره  رای   -25
بشماره شناسنامه 132 وخانم فاطمه مسی بیدگلی فرزند حسین شماره 

مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  113)بالمناصفه(  شناسنامه 
از  قسمتی  2و  1و  از  شده  مجزی  13فرعی  شماره  پالک  426مترمربع 
مشاعات از  557اصلی و10فرعی وقسمتی ازمشاعات  از 568اصلی واقع 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بیدگلی   جعفرزاده   علیرضا  :آقای  شماره10570هیات  26-رای 
بیدگلی   مفیدی  زهرا  وخانم   شناسنامه19  بشماره  فرزندصفرعلی  
فرزند علی  شماره شناسنامه 229 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 248/26مترمربع پالک 57فرعی  مجزی شده  4 فرعی 

از235اصلی واقع د ر اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
دوست  علی  عرب  محمد  :آقای  هیات   205 شماره  رای   -27
خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   1761 شناسنامه   بشماره  فرزندعلیرضا 
از  قسمتی  از  شده  مجزی  فرعی    19 پالک  مساحت64/70مترمربع  به 

مشاعات 228 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزندفرج  بیدگلی  دهقان  اله  روح  :اقای  11034هیات  شماره  رای   -28
مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   4 شناسنامه   بشماره  اله 
واقع  از 3اصلی  120/70مترمربع پالک شماره 2069فرعی مجزی شده 
الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  3ثبتی  بخش  آباد  درمعین 

ازعیسی ازبابی )مالک رسمی(
29ـ رای شماره  187هیات :آقای احمد قره گلی فرزند قربانعلی شماره 
شناسنامه 471 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت66/75مترمربع 
آباد  درمعین  واقع  3اصلی  از   مفروزومجزی  شده  فرعی   2068 پالک 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزند  بیدگلی   صباغیان  طاهره  :خانم  319هیات  شماره  30-رای 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  6276شش  شناسنامه  بشماره  حسن  
486/28مترمربع پالک2070 فرعی مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین 

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس    مهربانی  میثم  :آقای  هیات  شماره196  31-رای 
شناسنامه 353 وخانم  زهرا صادقی مفرد فرزند جواد شماره شناسنامه 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  6190035205)بالمناصفه( 
160/90مترمربع پالک 743فرعی  مجزی شده از 102 فرعی از 6 اصلی 

واقع درحسین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
32- رای شماره 214 هیات :خانم فهیمه سادات فعولی  بیدگلی    فرزندسید 
حسن  بشماره شناسنامه 6190018742 در شش دانگ یک باب ساختمان 
مشتمل برمغازه به مساحت  143مترمربع پالک 321فرعی مجزی شده از 

یک اصلی واقع در سرداریه بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
33- رای شماره  145 هیات :آقای علی تدبیری نوش ابادی  فرزند رضا 
بشماره شناسنامه  13 وخانم  اعظم قریشی نوش ا بادی  فرزند حسین 
آقا شماره شناسنامه 4585 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت177/25مترمربع  پالک شماره328فرعی مجزی شره از 8 اصلی 

واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/3/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 93/4/11

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آراء
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  آرا  صادره  آگهی   23518

اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اداره  اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در  نظر به 
ثبت اسناد وامالک شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
را  زیر  متقاضیان  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و 
احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نسبت به 
آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی  پس 
از انتشار اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت 
یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل 
تحویل دهد دراین 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 را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
اوقاف  اداره   93/2/14-139360302031000211 شماره  رای   -1
وامورخیریه شهرستان نایین ششدانگ مفروزی قسمتی ازمسجد احداثی 
علیا  هماباد  درروستای  واقع  اصلی    19401 ثبتی  پالک  از  درقسمتی 

بخش2  ثبت نایین به مساحت 162.80 متر مربع بصورت وقف عام 
سلطانی  اکرم  خانم   93/3/3-139360302031000415 شماره  رای   -2
محمدی فرزند عبدالحمید سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی یک باب 
خانه احداثی در قسمتی ازپالک ثبتی  2471 اصلی واقع در محمدیه بخش 
2 ثبت نایین به مساحت ششدانگ155.80 متر مربع خریداری از حبیب 

سلطانی محمدی بصورت عادی 
3- رای شماره 139360302031000416-93/3/4 آقای حبیب سلطانی 
باب  یک  مفروزی  ازششدانگ  دانگ مشاع  فرزند غالمرضا سه  محمدی 
خانه احداثی در قسمتی ازپالک ثبتی 2471  اصلی واقع در محمدیه بخش 
2 ثبت نایین به مساحت ششدانگ 155.80 متر مربع خریداری طی سند 

رسمی 
حسن  محمد  آقای   93/3/4-139360302031000419 شماره  رای   -4
شهریاری مزرعه شاهی فرزند ولی اله ششدانگ مفروزی یک باب خانه 
احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 5268 اصلی واقع در مزرعه امام بخش 

از خانعلی  عادی  مربع خریداری  متر  به مساحت 123.70  نایین  ثبت   2
ظهرابی مالک رسمی

صغری  خانم   93/3/4  -139360302031000420 شماره  رای   -5
خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ  عباس  فرزند  شاهی  مزرعه  عسکری 
احداثی در قسمتی ازپالک ثبتی5353 اصلی واقع درمزرعه امام بخش 2 

ثبت نایین بمساحت 386.15 مترمربع خریداری طی سند رسمی
آقای معصومعلی   93/3/4  – رای شماره 139360302031000421   -6
طالبی مزرعه شاهی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمینی که درآن احداث 
بنا شده درقسمتی ازپالک ثبتی 5446 و 5447 اصلی واقع درمزرعه امام 
بخش 2 ثبت نایین بمساحت 370.35 مترمربع خریداری عادی از وراث 

حسینعلی کریمی مالکین رسمی
عرب  اعظم  خانم   93/3/4  –  139360302031000422 شماره  رای   -7
بافرانی فرزند کامران ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی 
نایین  ثبت   2 بخش  دربافران  واقع  اصلی   6196 و   6195 ثبتی  ازپالک 
بمساحت 113.40 مترمربع خریداری طی سند رسمی باحفظ حقوق سند 

رهنی 5070-91/1/15 دفتر334 نایین 
عباسعلی  آقای   93/3/4  –  139360302031000423 شماره  رای   -8
احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ  کامران  فرزند  بافرانی  عرب 
درقسمتی ازپالک ثبتی 6195 و 6196 اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت 
عرب  اعظم  خانم  از  عادی  خریداری  مترمربع   125.10 بمساحت  نایین 

بافرانی با حفظ حقوق سند رهنی 5070 – 91/1/15 دفتر 334 نایین
9- رای شماره 139360302031000424 – 93/3/4 خانم سکینه کارگر 
بافرانی فرزند رمضان ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درقسمتی 
ازپالک ثبتی36 فرعی از 19690 اصلی واقع دربخش 2 ثبت نایین بمساحت 

210 مترمربع خریداری عادی از رجبعلی عرب بافرانی مالک رسمی
10- رای شماره 139360302031000425- 93/3/4 آقای رجبعلی عرب 
در  احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ  علی  محمد  فرزند  بافرانی 
قسمتی ازپالک ثبتی36 فرعی از 19690 اصلی واقع دربخش 2 ثبت نایین 

بمساحت 240 مترمربع خریداری طی سند رسمی
11- رای شماره 139360302031000426 – 93/3/4 آقای محمد شریفی 
مهرآبادی فرزند حسین ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درقسمتی 
از پالک ثبتی 49 فرعی از 338 اصلی واقع درروستای خرمدشت بخش19 
اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 339.45 مترمربع خریداری عادی 

از محمد حسین ببران
مهدی  آقای   93/3/4  –  139360302031000427 شماره  رای   -12
حیدری نصرآبادی فرزند حسین ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی 

درقسمتی ازپالک ثبتی 6 فرعی از 292 اصلی واقع درروستای نصرآباد 
مترمربع   280.80 بمساحت  نایین  ثبت  به  الحاقی  اصفهان   19 بخش 

خریداری عادی از علی اکبر حیدری نصرآبادی
13-   رای شماره 139360302031000428 – 93/3/4 خانم مریم علیزاده 
فرزند قربانعلی ششدانگ یکدرب اطاق پالک ثبتی یک فرعی از 256 اصلی 
واقع درانارک بخش 4 ثبت نایین بمساحت 12 مترمربع خریداری عادی 

مع الواسطه از محمد رضا میرزازاده انارکی
93/3/17 آقای اسماعیل   14- رای شماره 139360302031000458 – 
احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ  حسن  محمد  فرزند  صفاقلی 
نایین   2 دربخش  واقع  اصلی  از 19546  فرعی  ثبتی4  ازپالک  درقسمتی 

بمساحت 153.40 مترمربع خریداری طی سند رسمی
15-  رای شماره 139360302031000459 – 93/3/17 آقای اصغرلطفی 
درقسمتی  احداثی  مغازه  مفروزی  ششدانگ  محمد  فرزند  آبادی  جزن 
نایین  ثبت   2 بخش  نایین  در  واقع  اصلی   25 از  فرعی   13 ثبتی  ازپالک 

خریداری عادی مع الواسطه از قاسم قاسمیان مالک رسمی
بنی  علی  آقای   93/3/17  – رای شماره 139360302031000460   -16
ازششدانگ خانه ومغازه  دانگ مشاع  فرزند عباسقلی سه  نائینی  طبائی 
متصل بهم پالک ثبتی 1166 و 1177 اصلی واقع در نایین بخش 1 ثبت 

نایین بمساحت ششدانگ 171.90 مترمربع خریداری طی سند رسمی
سکینه  خانم   93/3/17  –  139360302031000461 شماره  رای   -17
پوربافرانی فرزند محمد علی سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه ومغازه 
متصل بهم پالک ثبتی 1166 و 1177 اصلی واقع در نایین بخش 1 ثبت 

نایین بمساحت ششدانگ 171.90 مترمربع خریداری طی سند رسمی
معین  آقای   93/3/17  –  139360302031000462 شماره  رای   -18
مفیدیان نائینی فرزند محمد حسین بوالیت پدرش ششدانگ مفروزی یک 
باب خانه احداثی در قسمتی ازپالک ثبتی 48 فرعی از 19690 اصلی واقع 

دربخش 2 ثبت نایین بمساحت 360 مترمربع خریداری طی سند رسمی
محسن  آقای   93/3/17  –  139360302031000463 شماره  رای   -19  
پوربافرانی فرزند رضاقلی ششدانگ خانه مفروزی احداثی در قسمتی 
ازپالک ثبتی323 فرعی از 19627 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت74 
مترمربع خریداری عادی ازمالکین رسمی رضاقلی پوربافرانی ومعصومه 

عرب بافرانی
 20- رای شماره 139360302031000464 – 93/3/17 خانم معصومه 
احداثی  خانه  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ  حسین  فرزند  بافرانی  عرب 
درقسمتی ازپالک ثبتی323 فرعی از 19627 اصلی واقع در بخش 2 ثبت 

نایین بمساحت ششدانگ 295.45 مترمربع خریداری طی سند رسمی

93/3/17 آقای رضاقلی   – 21-  رای شماره 139360302031000465 
احداثی  خانه  ازششدانگ  مشاع  چهاردانگ  اله  فرج  فرزند  پوربافرانی 
درقسمتی ازپالک ثبتی323 فرعی از 19627 اصلی واقع دربخش 2ثبت 

نایین بمساحت ششدانگ 295.45 مترمربع  خریدار طی سند رسمی
22-  رای شماره 139360302031000466 – 93/3/17 خانم فاطمه کافی 
انارکی فرزند محمد رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالک ثبتی 
351 اصلی واقع در انارک بخش 4 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 95.10 
برادران  ماننده  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مترمربع 

انارکی
صمد  آقای   93/3/22  –  139360302031000590 شماره  رای    -23
وبهاربند  گاراژ  مفروزی  ششدانگ  محمد  فرزند  آبادی  موسی  قربانی 
احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 497 اصلی واقع در موسی آباد بخش19 
اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 118.50 مترمربع خریداری عادی 

از مالک رسمی رضا حیدری
24-  رای شماره 139360302031000591 – 93/3/22 خانم مریم فرخی 
وباغچه  خانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  حسن  فرزند  آبادی  حاجی 
نایین  آباد بخش 2  ثبتی 17368 اصلی واقع درحاجی  متصل بهم پالک 
وراث  از  دانگ   2.5 عادی  خریداری  مترمربع   620 ششدانگ  بمساحت 
کاربری  حفظ  باشرط  فرخی  ازمهدی  ونیمدانگ  موسوی  الدین  غیاث 

اراضی بصورت خانه وباغچه وعدم تفکیک
25- رای شماره 139360302031000592 – 93/3/22 آقای صفرنادری 
احداثی  خانه  باب  یک  مفروزی  ششدانگ  حسن  فرزند  آبادی  موسی 
درقسمتی ازپالک ثبتی 497 اصلی واقع در موسی آباد بخش 19 اصفهان 
الحاقی به ثبت نایین بمساحت 521.70 مترمربع خریداری عادی از مالکین 

رسمی روستا
26- رای شماره 139360302031000593 – 93/3/22 آقای رضافودازی 
فرزند علی ششدانگ مزرعه موسوم به چاه زرد باستثناء ربعیه اعیانی 
پالک ثبتی 15317 اصلی واقع در مراتع سلطان پیر محمود واطراف آن 
بخش 2 ثبت نایین بمساحت 300 مترمربع خریداری عادی از سید حسن 

شعاعی ده پاکانی باشرط عدم تبدیل کاربری وتفکیک 
27- رای شماره 139360302031000594 – 93/3/22 آقای حبیب کمالی 
جامکانی فرزند ماشاءاله ششدانگ خانه پالک ثبتی 227 فرعی از 4129 
مترمربع   170 بمساحت   نایین  ثبت   3 بخش  آباد  اسد  در  واقع  اصلی 

خریداری عادی مع الواسطه از حسن اسدی 
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/3/27تاریخ انتشار نوبت دوم : 93/4/11

 کفیل ثبت نائین- رسول زمانی نائینی 

حصر وراثت
شرح  به   885 شماره  شناسنامه  دارای  معمار  آقا  حاجی  علیرضا  آقای   23834
دادخواست به کالسۀ 1482/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی حاجی آقامعمار بشناسنامه 796 
آن  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   93/1/17 تاریخ  در 
 885 ش.ش  معمار  آقا  حاجی  علیرضا  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم 
)فرزند( 2- محمدرسول حاجی آقا معمار ش.ش 327 )فرزند( 3- منیر حاجی  آقا 
معمار ش.ش 631 )فرزند( 4- بتول حاجی آقا معمار ش.ش 570 )فرزند( 5- نعیمه 
حاجی آقا معمار ش.ش 418 )فرزند( 6- رضوان قومیان ش.ش 720 )همسر(. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6939 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   955 شماره  شناسنامه  دارای  جزی  سجادی  محمد  سید  آقای   23835
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1490/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید سعیدالدین سجادی جزی 
گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/11/15 تاریخ  در   16 بشناسنامه 
محمد سجادی  ذیل:1- سید  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه 
)فرزند(  2- سید محمود سجادی جزی ش.ش 3744  )فرزند(   955 جزی ش.ش 

العلمائی  3- مرجان سجادی جزی ش.ش 1844 )فرزند( 4- بدرالسادات سلطان 
ش.ش 48682 )همسر(. 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 واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:6940 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

23836 آقای جمشید شکاریان دارای شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  از  به کالسۀ 1496/93ح10 
در  بشناسنامه 1272948099  پوریا شکاریان  که شادروان  داده  توضیح  چنین 

تاریخ 93/2/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل:1- ایران غفاریان ریزی ش.ش 455 )مادر( 2- جمشید 
شکاریان ش.ش 12 )پدر(. 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 دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:6941 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

23837 آقای مصطفی صمدی فروشانی دارای شناسنامه شماره 8750 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 1498/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا صمدی فروشانی بشناسنامه 
گفته ورثه  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 92/11/7  1741407869 در 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- مرضیه خسروی فروشانی 
ش.ش 82 )مادر( 2- مصطفی صمدی فروشانی ش.ش 8750 )پدر(. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6942 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   1316 شناسنامه شماره  دارای  آدم زاده  علی  آقای   23838
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  از  به کالسۀ 1499/93ح10 
تاریخ  در  بشناسنامه 32188  آدم زاده  که شادروان سیف ا...  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/12/10
علی   -2 )فرزند(   37513 ش.ش  آدم زاده  رضا  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
آدم زاده ش.ش 1316 )فرزند( 3- مرتضی آدم زاده ش.ش 1260 )فرزند( 4- بهجت 
آدم زاده ش.ش 53536 )فرزند(. 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 واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:6943 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 958  کار  الهه کل  23839 خانم 
کالسۀ 1501/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که شادروان اصغر گل کار بشناسنامه 13429 در تاریخ 93/1/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به افراد ذیل:1- فتح ا... گل کار ش.ش 47247 )فرزند( 2- فریبا گل کار ش.ش 15 
الهه کل کار ش.ش 958 )فرزند( 4- پری گل کار دستجردی ش.ش  )فرزند( 3- 
66 )همسر(. 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 واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:6944 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1805 شماره  شناسنامه  دارای  جونی  ذوالفقاری  محسن  آقای   23840
دادخواست به کالسۀ 1503/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلی ذوالفقاری جونی بشناسنامه 
282 در تاریخ 85/10/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
ذوالفقاری جونی ش.ش 1381  ایران  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  آن مرحوم 
ذوالفقاری  معصومه   -3 )فرزند(   38 ش.ش  جونی  ذوالفقاری  بتول   -2 )فرزند( 
فاطمه  )فرزند( 5-  )فرزند( 4- محسن ذوالفقاری جونی ش.ش 1805  ش.ش 79 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   1020 ش.ش  جونی  ذوالفقاری  خانم 
اعتراضی دارد و  تا هر کسی  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6945 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

افشارزاده: با تيموریان بحث مالي 
نداشتيم

مديرعامل اس��تقالل با رد اختالف 
700 ميليوني تيمش ب��ا تيموريان 
مي گوي��د تيم��ش ب��ا هيچ ي��ک 
مال��ي بح��ث  ملي پوش��انش   از 

 نداشته است. بهرام افشارزاده درباره 
آخري��ن وضعيت تيم��ش در نقل و 
 انتقاالت فصل گفت: وضعيت خوب

 پيش مي رود و آقاي نظري جويباري 
 ب��ا دق��ت کار را دنب��ال مي کنن��د.

 محسن فروزان آخرين بازيکن ما است که گرفته ايم و بر اساس ليست 
آقاي قلعه نويي کار پيش مي رود. او در پاسخ به اين سوال که آيا باشگاه 
استقالل رضايت نامه فروزان را از تراکتورسازي گرفته است، بيان کرد: 
خير، اين مس��اله صحت ندارد؛ خود اين دروازه بان رضايت نامه اش را 
گرفته بود و ما در اين رابطه اقدامي نکرديم.مديرعامل استقالل در پاسخ 
به اين سوال که چه ش��د که محمود فکري جايگزين مهدي پاشازاده 
در کادرفني استقالل شد، گفت: اصال اين بحث را که فکري جايگزين 
پاشازاده شد را نمي پذيرم. پاشازاده اصال در تمرينات ما حاضر نبود که 
کسي بخواهد جايگزينش ش��ود؛ آقاي نظري جويباري مرتبا با او در 
تماس بود و ديروز هم دو بار به پاشازاده زنگ زد اما او تلفنش را جواب 
نداد، ما خيلي براي او صبر کرديم و در نهايت وقتي ديديم که او به تيم 

نيامد، مجبور شديم تا فکري را به کادرفني تيم اضافه کنيم.

کاکا رسما با ميالن فسخ کرد
باشگاه ميالن از فس��خ قرارداد کاکا، 
هافبک برزيلي خود خب��ر داد و اين 
بازيک��ن فصل آين��ده را ب��ا پيراهن 
 ميالن ب��ه مي��دان نخواه��د رفت.

باشگاه ميالن در بيانيه اي اعالم کرد: 
با کاکا بر سر فسخ قراردادش به توافق 
دو طرفه رسيديم و او ديگر با پيراهن 
ميالن به ميدان نخواهد رفت.کاکا هم 
در گف��ت و گوي��ي ک��ه با ش��بکه 
تلويزيوني باشگاه ميالن داشت، گفت: پيش از اين همه گفتم که دوست 
دارم در ليگ آمريکا به ميدان بروم اما قبل از رفتن به اين ليگ به برزيل 
برمي گردم تا مدتي به طور قرضي براي سائوپائولو بازي کنم. با يک تيم 
 آمريکايي ب��ه تواف��ق رس��يده ام و بع��د از س��ائوپائولو ب��ه اين تيم

 خواهم پيوست.کاکا بعد از آن که با ميالن به قهرماني در ليگ قهرمانان 
اروپا رسيد و توپ طالي فوتبال جهان را به دست آورد راهي اسپانيا شد 
تا براي کهکشاني ها بازي کند. او در رئال تجربه بسيار بدي داشت و اصال 

نتوانست انتظارات را برآورده کند. 
آسيب ديدگي هاي پياپي باعث شد تا او در رئال نيمکت نشين شود، 
او سرانجام در س��ال 2013 به فوتبال ايتاليا برگش��ت تا پيراهن تيم 
محبوب خود را دوباره بر تن کند. کاکا در بازگشت به سن سيرو خوب 
ظاهر شد، اما به نظر مي رسد که فيليپه اينزاگي، سرمربي جديد ميالن 
 اعتقادي به او ندارد و چهره محبوب سن س��يرو چاره اي جز جدايي

 ندارد.

 سوآرس: قسم مي خورم دیگر 
گاز نگيرم

لوئيس س��وآرس، مهاجم تيم ملي 
فوتبال اروگوئه در ديدار برابر ايتاليا 
حرکتی جنجالي را انجام داد. او با گاز 
گرفتن ش��انه کيليني خود را از جام 
جهاني 2014 برزيل محروم کرد تا 
تيمش در مرحله يک هشتم نهايي با 
شکس��ت از کلمبيا حذف شود.فيفا 
پس از حرکت جنجالي سوآرس او را 
نه بازي ملي و چهار ماه از حضور در 
هر گونه فعاليت ورزشي ممنوع کرد.س��وآرس پس از اين محروميت 
سنگين اردوي اروگوئه را ترک کرد و به کشورش بازگشت. او از رفتار 
 خود ناراح��ت اس��ت و ق��ول داد ک��ه ديگ��ر چني��ن رفتارهايي را 

انجام ندهد.
سوآرس در صفحه اجتماعي خود در »تويتر« نوشت: روزهاي سختي 
را پشت س��ر گذاش��تم. االن چند روزي اس��ت که در کنار خانواده ام 
هستم و دوباره آرامش خود را به دس��ت آورده ام. مي دانم که در ديدار 
برابر ايتاليا چه اتفاق��ي رخ داد. آنچه که در روزهاي گذش��ته درباره 
من گفته ش��د بيانگر نيت واقعي من نيس��ت. در حقيقت کيليني به 
خاطر گاز من اذيت ش��د. االن مي توانم بگويم که از اي��ن رفتار خود 
احساس تاس��ف مي کنم. به کيليني مي گويم که آن حرکت اشتباه 
 بود و برابر همه ملت جهان قسم مي خورم که ديگر چنين رفتارهايي

 انجام ندهم.

 احتمال تباني بازیکنان کامرون 
در جام جهاني

فدراسيون فوتبال کامرون در مورد 
احتمال تباني هف��ت تن از بازيکنان 
تي��م مل��ي اي��ن کش��ور در جريان 
برگ��زاري ج��ام جهان��ي تحقيقات 

گسترده اي انجام مي دهد.
اي��ن کش��ور  کميت��ه اخالق��ي 
آفريقايي اعالم ک��رده خبرهايي در 
مورد وج��ود هفت ت��ن از بازيکنان 
اي��ن تيم ک��ه در جريان س��ه ديدار 
جام جهان��ي تباني هاي��ي انجام داده ان��د ش��نيده و در اين خصوص 
پرونده اي را گش��وده و تحقيق خ��ود را آغاز کرده اس��ت.تمامي اين 
خبره��ا از ادعاي ي��ک روزنامه آلماني نش��ات گرفته ک��ه ادعا کرده 
 ب��ود تباني هاي��ي در ي��ک بن��گاه ش��رط بندي س��نگاپوري صورت

 گرفته است.
گفتني است کامرون در سه ديدار مرحله گروهي خود در جام جهاني 
مقابل برزيل، کرواسي و مکزيک شکست خورد و بدون امتياز جام را 

ترک کرد.
شکست چهار بر صفر و عجيب اين تيم مقابل کرواسي، اخراج بي دليل 
و خطاي واضح الکس سانگ روي ماريو مانژوکيچ و مشاجره بنويت آسو 
اکوتو و بنجامين موکانجو از مواردي است که گفته مي شود ارتباط هايي 

با تباني ها داشته اند.

پيوستن نکونام به سپاهان 
منتفي شد

مديرعامل باشگاه سپاهان 
گفت: دو فصل پيش ٦0گل 
در ليگ برت��ر زده ايم و در 
فصل گذشته 30 گل زديم 
که اين نش��ان مي دهد در 
خط حمله ضعف داشته ايم 
که براي حل اين مشکل با 
چند ف��وروارد وارد مذاکره 

شديم که يکي از اين فورواردها لوسيانو پريرا است.
 مهرزاد خليليان در حاشيه بازي تيم ملي فوتبال جوانان 
با تيم فوتبال سپاهان با بيان اينکه به علت جذب بازيکن 
خوب برزيلي به برزيل رفته اس��ت، اظهارکرد: از باش��گاه 
سانتوز ديدن کردم و سه بازيکن در برزيل را مد نظر داريم 
که با يک نفر از آن ها به صورت جدي وارد مذاکره شده ايم.

وي با اشاره به اينکه مهدي شريفي، علي کريمي و محرم 
نويدکيا از محص��والت آکادمي و تيم هاي پايه س��پاهان 
هستند، اظهارکرد: در حال حاضر مي بينيم که از تيم هاي 
پايه س��پاهان نيز در تيم ملي حضور دارن��د و در آينده از 
تيم هاي آکادمي س��پاهان س��تاره هايي به فوتبال ايران 

معرفي خواهد شد.
خليليان در پاس��خ به اين س��وال که آيا با ج��واد نکونام 
وارد مذاک��ره ش��ده ايد و خلعتب��ري و هاش��م بيگ زاده 
زرد پوش مي ش��وند يا خير؟ اف��زود: ج��واد نکونام جزء 
بازيکنان ممتاز کش��ور اس��ت و زماني که يک بازيکن در 
اختيار يک تيم باش��د م��ا نمي توانيم به صورت رس��مي 
ب��ا او وارد مذاکره ش��ويم و با ج��واد نکون��ام تماس هايي 
 گرفت��ه ش��د ک��ه حض��ور ج��واد نکون��ام در س��پاهان 

منتفي شده است.
مهرزاد خليليان درباره پيوس��تن محم��د رضا خلعتبری 
بازيکن  فصل قبل تيم فوتبال پرسپوليس تهران اظهار کرد: 
در خصوص خلعتبري نيز ما با مدير برنامه هاي خلعتبري 
 ارتب��اط داريم و پيوس��تن خلعتبري و هاش��م بيک زاده

 پنجاه پنجاه است. 
مدي��ر عام��ل باش��گاه س��پاهان خاطرنش��ان کرد: 
س��پاهان ب��ه دنب��ال نام ه��ا نيس��ت، بلک��ه ب��ه دنبال 
 انگيزه ه��ا و بازيکن��ان خ��وب و ب��ا انگي��زه اس��ت.

گفتن��ی اس��ت پيوس��تن وري��ا غف��وري ، عب��داهلل 
 کرم��ي ، رس��ول نويدکي��ا  ب��ه س��پاهان قطع��ی

 شده است

زاویه

6
پرسپولیس خلعتبری را از دست ندهد

مدافع تيم فوتبال پرسپوليس گفت: خلعتبري بازيکن بسيار خوبي است و پرسپوليس نبايد 
او را به سادگي از دست بدهد.رضا نور محمدی افزود: تيم ما هر چقدر کامل تر باشد مطمئنا 

در 3 جام موفق تر عمل خواهد کرد.

الجزاير يک مرحل��ه باالتر از تيم ملی ايران حذف ش��د. درس��ت 
چند س��اعت بعد از اينکه نيجري��ه ، تيمی که ايران می توانس��ت 
به جايش باش��د در رقابتی قابل تحسين و با اش��تباه داوری بازی 
را به فرانس��وی ها باخت تا جام ش��گفتی حذف دو تي��م اروپايی 
ديگر يعنی آلمان و فرانس��ه را تجربه نکند. الجزاير اما از ديد همه 
 فوتبال دوس��تان بازی هايش هيجان بيش��تری داش��ت که تيم

 س��ی و يکم جام بعد از اي��ران در تخمي��ن های قبل��ی ، با مربی 
 بوس��نيايی و مس��لمانش توانس��ته ب��ود ناباوران��ه پيش بت��ازد . 
خليل هوجيچ که درخش��ش درمربيگری را در ليگ فرانسه آغاز 
کرد و بع��د دورانی نه چندان درخش��ان را در کش��ورش داش��ت 
برای ايرانيان بی ش��ک مربی ش��ناخته ش��ده ای اس��ت. حاال با 
حذف تيم او ، اين پرس��ش به ميان آمده که آي��ا نمايش ايران که 
 با تنها يک امتياز به پايان رس��يد قابل س��تايش است يا تيم ما هم

 می توانست درخششی چون الجزاير يا کاس��تاريکا داشته باشد؟ 
اين پرسشی است که پژمان راهبر سردبير س��ايت آی اسپرت  با 
 نوش��تن پس��تی با عنوان »خداحاف��ظ الجزاير س��رافراز «  به راه
  می اندازد که همگی ش��ان اعضای تي��م اعزامی رس��انه ايران به
  ج��ام جهان��ی هس��تند. مقدم��ه ای ب��رای ي��ک بح��ث جالب.

 س��عيد زاهديان س��ردبير روزنامه ايران ورزش��ی می پرسد:» آيا 
ايران می توانست چنين نمايشی داشته باش��د؟« و از اينجا نوبت 
پرداختن به پرسش بزرگ اس��ت. چيزی که البته وزير ورزش هم 
برای تمديد قرارداد با سرمربی تيم ملی خواهان واکاوی اش است. 
اينکه آيا کارلوس با تيمش موفق بوده است؟ افشين عبداللهيان ، 

 س��ردبير روزنامه ابرار ورزش��ی در اين باره می گوي��د:» تيم ايران
 هيچ گاه در برابر تيمی مثل ايران نتوانس��ته صاحب گردش توپ 
باش��د که در هر دو ب��ازی رودرروی مان آنها بودند ک��ه توپ را در 
اختيار داش��تند و بازی را بردن��د. ما تنها توانس��تيم برای کنترل 
بازی برابر ش��ان اقدام کنيم.« اگرچه او اعتق��اد دارد بازی ضعيف 
نيجريه برابر فرانسه نشان از مس��ير ساده ايران در گروهش نسبت 
به الجزاير يا کاستاريکا داشته اس��ت. نکته ای که پيام يونسی پور  
عضو شورای سردبيری روزنامه ايران ورزشی اعتقادی به آن ندارد 
و اوال اين فرضيه که نيجريه برابر فرانس��ه بد بازی کرده باشد را رد 
می کند و اعتقاد دارد عقاب های س��بزپوش به س��ادگی قافيه را 
به خروس ها نباختند. او س��پس درباره ايران ، اين تعبير را به کار 
 می برد:»اي��ران باالتر از حد انتظ��ارش بود.« س��عيد زاهديان در

 اين باره پرسش مهمی دارد:»الجزاير خارق العاده بود يا ايران؟« و 
ادامه می دهد:» ايران بی ش��ک در اين جام باالتر از استانداردهای 
خودش بود اما اين س��طح باال ه��م پايين تر از حد کاس��تاريکا يا 
الجزاير ب��ود.« اين باوری بود ک��ه البته منتقدانی جدی داش��ت. 
 ايران برای باالترين کيفيت��ش جنگيد اين کلي��د واژه ای بود که 
کارلوس کروش در همه روزهای حض��ورش در برزيل به آن تاکيد 
داشت. تيمی که پايان حضورش حس غروری نزديک به سرخوشی 
را به مردمش هديه داد که به پيراهن ملی تيم فوتبال شان افتخار 
کنند. آرمن ساروخانيان ، نماينده روزنامه همشهری در جام جهانی 
در اين باره می گويد:» اينکه سطح فوتبال الجزاير از ايران باالتر باشد 
خيلی طبيعی است. تيمی که بازيکنانش همگی در ليگ های اسپانيا 

و ايتاليا بازی می کنند برای اين تورنمنت جهانی بدون شک کيفيتی 
باالتر دارند.« اين نکته ای است که محسن معتمدکيا سردبير بخش 
 فوتبال خبرگزاری ايس��نا هم به آن اذعان دارد. پيام يونس��ی پور

 می گويد:» از ياد نبريم که ما يک عمر افتخار فوتبالی مان شکست 
آبرومندانه برابر الجزاير بوده است.« اشاره او بازی های اوايل دهه 70 
ميان ايران و الجزاير در جام تشريفاتی قهرمانی آسيا و آفريقاست و 
 آن گل معروف صمد مرفاوی برای تيم علی پروين. پيام می گويد:

» شايد اگر هم انتقادی باش��د به جايی است که ما بايد خودمان را 
با کاستاريکا مقايس��ه کنيم و بگوييم ما plan B برای زمان های 
نياز به بردن نداشتيم.« نکته ای که فرهاد عشوندی دبير سرويس 
ورزشی خبرآنالين هم از آن دفاع می کند اما همچنان سوال های 
سعيد زاهديان جای بحث دارد. اينکه واقعا ايران آيا هدفی باالتر از 
خوب باختن در جام جهانی داشته است؟ اينکه استراتژی تيم ملی 
جلوگيری از فاجعه بوده است. اينکه چرا تيم ملی در جايی به بزرگی 

جام جهانی نبايد تاکتيک جايگزين داشته باشد؟
البته اين پرسش ها هم پاس��خ هايی قانع کننده دارد. برای مثال 
اينکه تيمی که يک ماهه برای جام جهانی بس��ته می شود ، برای 
رسيدن به يک تاکتيک هم کار دشواری دارد. اينکه تيم بتواند همين 
تاکتيک بازی بسته را هم انجام دهد در ذهن خيلی از اهالی فوتبال 
نمی گنجيد. يونسی پور ، عشوندی و معتمد کيا از اين نگرش دفاع 
می کنند و اين حرف که تيم های ديگر کمتر از ايران اردو داشتند 
را نمی پذيرند چون بازيکنان س��اير تيم ه��ا در ليگ های بهتری 
بازی می کردند . شرايط بدنی بهتری داش��تند نه بازيکنانی که از 
 ليگی آمده بودند که بر اس��اس آمار رسمی سازمان مجری ليگش

 دوندگی شان چيزی بين 4 تا 5 کيلومتر بوده و در کمتر از دو ماه 
همان بازيکنان توانس��تند بيش از 10 کيلومتر به طور متوسط در 
هر بازی بدوند!تيمی که غير از يک بازيکن در ليگ برتر انگلستان  
هيچ بازيکن ش��اخص ديگری در ليگ های برتر دنيا در ترکيبش 
 نداشت. اگرچه اگر استدالل بازی در ليگ های بزرگ بود ، چرا بايد

 انگلستان ، ايتاليا ، بوسنی و اس��پانيا اوت می شدند؟ با اين وجود 
 ايران هم می توانس��ت برای اي��ن نمايش در کفه تي��م هايی مثل

 ژاپ��ن ، اس��تراليا و کره ي��ا حتی کرواس��ی ق��رار بگي��رد ، البته 
با اي��ن تف��اوت که نماي��ش تيم م��ا به دل م��ردم مان چس��بيد 
ام��ا آن ها ب��ا حس تل��خ ناکام��ی از ج��ام ب��ه خانه های ش��ان 
برگش��تند. آن چه تي��م ملی در ب��ازی های ج��ام جهان��ی ارايه 
 ک��رد تالش��ی ب��ود ب��رای جلوگي��ری از ي��ک فاجعه . تالش��ی

 غ��رور آمي��ز ک��ه ب��ه بهتري��ن ش��کل انج��ام گرف��ت. اي��ن 
 نقط��ه ای اس��ت ک��ه هم��ه حاضري��ن در بح��ث ب��ر س��رش 

توافق داشتند.
  اينکه آيا می ش��د جس��ورانه تر به بلندپ��روازی انديش��يد ؟ اين

نگاه ای است که محمود گودرزی ، وزير ورزش آنرا به نقد منصفانه 
از سوی فدراسيون فوتبال وا گذاش��ته. اينکه آيا می توان عملکرد 
 کروش را به چالش کشيد و برای آنچه حاصل کارش بوده نمره ای

 در نظر گرفت.

مقایسه استراتژی تيم ملی ایران با شگفتی سازان جام

چهار سال برای خلق شگفتی زمان داریم
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آلمان به سختی از 
الجزایر عبور کرد

 شاگردان دشان
 در سودای قهرمانی

يواخيم لو پس از پيروزی دو بر يک تيم ملی آلمان برابر الجزاير در مرحله 
يک هش��تم نهايی جام جهانی 2014 برزيل عنوان کرد: شما نياز به اين 
داريد که پس از بازی مثل اين کمی نفس بگيريد. اين اراده مطلق ما بود 
که آلمان را پيروز ميدان کرد.وی افزود: ما در نيمه نخست نتوانستيم به 
ضرب آهنگ خودمان برگرديم و توپ های زيادی را از دست داديم ولی در 

نيمه دوم و وقت های اضافی بسيار بهتر شديم. 
تيم ما فرصت های زيادی را خلق کرد که دروازه ب��ان حريف همه آنها را 
دفع کرد.سرمربی تيم ملی آلمان همچنين گفت: الجزاير در اين بازی از 
توپ های بلند استفاده می کرد چرا که در اين بخش تا حدی آسيب پذير 

به نظر می رسيديم.
تيم ملی فوتبال آلمان بامداد روز سه ش��نبه برابر الجزاير در مرحله يک 
هش��تم نهايی جام جهانی دو بر يک برنده ش��د و ب��ه مرحله يک چهارم 

نهايی راه يافت.

تيم ملی فوتبال فرانسه در مرحله يک هشتم نهايی رقابتهای جام جهانی 
 2014 برزيل موفق ش��د با نتيجه دو بر صفر از س��د نيجري��ه در برازيليا

 بگذرد. 
سرمربی تيم ملی فوتبال فرانس��ه با ابراز رضايت از پيروزی مقابل نيجريه، 
عملکرد شاگردانش در اين ديدار را ستود. ديديه دشان در نشست خبری 
بعد از اين بازی اظهار داشت: من به همه عملکرد تيمم و آنچه از آغاز تا به 

حال انجام داده ايم، می بالم. 
نيجريه تيم قدرتمندی بود و جنگ متقابلی با اين تيم داشتيم اما ما موفق 
شديم به مرحله باالتر صعود کنيم. سرمربی فرانسه در ادامه افزود: تيم ما 
اکنون در مرحله يک چهارم نهايی قرار دارد و ما هر کاری بتوانيم انجام می 
دهيم تا به يک مرحله باالتر صعود کنيم. تيم فوتبال فرانسه در مرحله يک 
چهارم نهايی با تيم ملی آلمان ديدار خواه��د کرد و بايد ديد نتيجه مقابله 

شاگردان يواخيم لو و ديديه دشان چه خواهد شد.

احتمال پيوستن قوچان نژاد به بلکپول
س��ايت کالب کال خب��ر داده که »ژوزه ريگا«، س��رمربی 
بلژيکی تيم بلکپول، پس از بازی ه��ای خوب رضا قوچان 
نژاد مقابل تيم های نيجريه، آرژانتين و بوسنی، عالقمند به 

جذب اين بازيکن شده است.

مشارکت نادو و فدراسيون براي کنترل دوپينگ
پ��س از بح��ث واگ��ذاري کنت��رل دوپين��گ فدراس��يون 
فوتب��ال ب��ه س��تاد مل��ي مب��ارزه ب��ا  دوپين��گ کش��ور، 
 مق��رر ش��د،اين س��تاد  در چارچ��وب مق��ررات فيف��ا در
 رقابت هاي ليگ برتر   از فوتباليست ها نمونه گيری به عمل آورد.

انتقاد از حذف سه بازیکن تيم ملی کاراته
عليرضا کتيرايی مربی پيشين تيم ملی کاراته حذف زود هنگام سه کاراته کا از اردوی 
تيم ملی را شتاب زده و غير منصفانه خواند و گفت: حذف بازيکنی که طی دو سال 
گذشته همواره نقش مهمی در موفقيت های آسيايی و جهانی کاراته ايران داشته آن 

هم به بهانه يک شکست در رقابت های کاراته وان اندونزی چندان منطقی نيست. 

مدي��ر فن��ي تيم مل��ي فوتب��ال جوان��ان گف��ت: متاس��فانه 
باش��گاه ها در ايران فقط تي��م داري مي کنند و باش��گاه هاي 
 کمي مث��ل ف��والد خوزس��تان و س��پاهان به معن��اي  واقعي

 باشگاه داري مي کنند.
مهدی مهدوی کيا که براي بازي 

دوس��تانه تيم ملي جوانان و 
سپاهان به باش��گاه سپاهان 
آمده بود در جمع خبرنگاران 
رسانه های گروهی پيرامون 
حضور خ��ود در فوتبال پايه 
کشور، اظهار کرد: بعد از اينکه 

فوتبال را کنار گذاشتم از طرف 
کنفدراس��يون فوتبال آسيا به 

عنوان سفير فوتبال پايه 
انتخاب ش��دم 

و هم��ان 
زم��ان 

ه��م 

علی دوس��تی مهر س��رمربی تيم ملی 
جوان��ان بود و خودم هم دوس��ت 

داش��تم اگر قرار اس��ت مربی 
ش��وم پله پله باال بيايم و به 

همين دلي��ل اين 
ب��ی فرصت  خو

ب��رای من 
بود ت��ا بتوانم 
در فوتب��ال پاي��ه 
هم کار کن��م البته همراه با 
 کادر فنی تيم جوانان سراسر ايران

 را گشتيم. 
وي با بيان اينکه دوستي مهر از من خواست 
به تيم  ملی جوان��ان بيايم گف��ت: من هم با 
عالقه ای ک��ه ب��ه مربی گری داش��تم به اين 
تيم اضافه ش��دم و پس از آن برای پيدا کردن 
استعداد ورزش��ی به کل ايران سفر کردم که 
متأسفانه استعدادي پيدا نکردم و اين يکی از 

مشکالت بزرگ ما است.
هافبک سابق تيم ملي فوتبال درباره وضعيت 
بازيکنان س��پاهانی حاضر در تيم ملی جوانان 
خاطرنش��ان کرد: خوش��بختانه س��پاهان در 

تيم های پايه فعال است و بيش��تر اوقات 5 يا ٦ بازيکن تيم ملی 
از سپاهان است و در جلس��ه ای که امروز با مديرعامل باشگاه 
داشتيم به اين موضوع مهم اشاره کرديم و از سپاهان خواستيم 
همچنان در اين حوزه فعال باش��د همانطور که اش��اره کردم 
باشگاه سپاهان در فوتبال پايه فعال بوده است و هميشه چندتن 

از بازيکنان پايه تيم ملی از سپاهان بوده اند.
مهدوی کيا با تأکيد بر اهميت باشگاه داری بر تيم داری تصريح 
کرد: متأس��فانه باش��گاه ها در ايران فقط تيم داری می کنند و 
تيم های معدودی مثل فوالد خوزستان و سپاهان باشگاه داري 
مي کنند و به تيم ه��اي پايه اهميت مي دهند ک��ه اميدوارم با 
تکميل ورزش��گاه نقش جهان فعاليت های باش��گاه س��پاهان 

تکميل شود.
وی پيرام��ون مح��رم نويد کي��ا ادام��ه داد: نويدکي��ا 
 در س��ال های فوتب��ال م��ن ب��ه عن��وان ي��ک نابغ��ه 

شناخته می شد.
 او به دليل مصدوميت زانو نتوانست در بوخوم بازی کند و اگر 
آن مصدوميت برايش ايجاد نمي ش��د مي توانست آينده بسيار 

خوبي داشته باشد. 
او يک��ی از بهتري��ن بازيکنان س��پاهان اس��ت ک��ه پاس های 
تأثيرگ��ذاری در ب��ازی می ده��د و از ه��وش باالي��ی ني��ز 
 برخ��وردار اس��ت و ه��رگاه در تيمی ب��وده ب��ه آن تيم کمک 

کرده است. 

حق نويدکيا ب��ود ک��ه در بزرگترين تيم هاي دني��ا بازي کند.
مدير فن��ی تيم مل��ی فوتبال جوان��ان پيرامون دي��دار پايانی 
جام حذف��ی فصل 91-92 پرس��پوليس و س��پاهان که منجر 
ب��ه خداحافظی اش ش��د، اظهار ک��رد: آن ديدار هميش��ه در 
 ذهن من باقی می مان��د و يکی از آن مس��ابقاتی ب��ود که من

هرگز فراموش نمی کنم؛ 
در آن مس��ابقه پ��س از دور آخ��ر رفت��ار تماش��اگران 
س��پاهان و تش��ويق م��ن از ط��رف آن ه��ا م��را ب��ه 
 وج��د آورد و اي��ن ب��ازی ت��ا اب��د در ذهن��م ب��ه ي��ادگار

 باقی مي ماند.
وی درب��اره ش��هر اصفه��ان خاطرنش��ان کرد: م��ن به ش��هر 
اصفه��ان عالق��ه خاص��ی دارم و دوس��ت دارم مدت��ی در 
آن زندگ��ی کنم. در چند س��ال گذش��ته من هم��راه خانواده 
س��فری به اين ش��هر زيب��ا داش��تم و از تم��ام آث��ار تاريخی 
 اصفهان بازديد ک��ردم که پس از آن به اهميت زياد اين ش��هر 

پی بردم.
مهدوی کيا با اش��اره به خش��کی زاين��ده رود تصريح کرد: اين 
مس��اله موضوع آزار دهنده اس��ت ک��ه باعث ناراحتی بس��يار 
مردم ش��ده اس��ت اميدوارم هر چه زودتر اين مشکل بر طرف 
 ش��ود و آب بار ديگر به اي��ن ش��هر بازگ��ردد و در زاينده رود 

جاري شود.

مهدوی کيا:نوید کيا یک نابغه است!

گله موشک آسيا از خشکی زاینده رود
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مفاد آرا
23812 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  برابرآراءصادره 
شهرضا  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات 
مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه های زاینده رودواصفهان 
به  نسبت  اشخاص  که  تادرصورتی  میشود  آگهی  اصفهان  امروزچاپ 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتواننداز تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک  
شهرضا تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایندوگواهی طرح 
در  است  بدیهی  نمایند  ارائه  اسنادوامالک شهرضا  ثبت  اداره  دعوارابه 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم و.صول اعتراض طبق مقررات سند 

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

اخالق  خوش  فیروزه   –  139360302008001030 شماره  رای 
شهر  خمینی  یک  260حوزه  ش  ش  به  حسین  فرزند  ورنوسفادرانی  
وشماره ملی 1141004240 ششدانگ قسمتی از یکواحدتجاری خدماتی 
که به انضمام ششدانگ پالکهای 1920/1 و1920 جمعا تشکیل یکواحد 

تجاری خدماتی به مساحت 142 متر مربع راداده است. 
فرزند  متوسل  رضا  محمد   –  1393160302008000827 شماره  رای 
علیرضا به ش ش 406 شهرضا وشماره ملی 1199128147 –ششدانگ 
یک باب مغازه وطبقات تحتانی وفوقانی آن مفروزی از پالک 2217 به 

مساحت 45/85 متر مربع.
رای شماره 139360302008001034 – کاظم منصف فرزند اسداله به 
ش ش 518 شهرضا وشماره ملی 1199032514 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 2998 به مساحت 120/75 متر مربع.
هاشمی  حاجی  کشور   –  139360302008000971 شماره  رای 
اسفرجانی فرزند نعمت اله به ش ش 111حوزه 2 شهرضا وشماره ملی 
1199722286 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی 

از پالک 3003/2 به مساحت ششدانگ 256 متر مربع.
به  علی  فرزند  آقائی  عباس   –  139360302008000975 شماره  رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199703281 ملی  وشماره  شهرضا   129 ش  ش 
مساحت  به   3003/2 پالک  از  مفروزی  قدیمی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

ششدانگ 256 متر مربع.
دوم  -شماره های فرعی از دواصلی مزرعه فضل آباد

رای شماره 139360302008000581 - حسن نصیر پور فرزند حسین 
به ش ش 675 شهرضا وشماره ملی 1199171492 سه دانگ مشاع از 
به  از پالک 96 که  از یک باب خانه دوطبقه مفروزی  ششدانگ قسمتی 
انضمام قسمتی از پالک 2/95 جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه راداده 

است به مساحت ششدانگ 127 متر مربع.
رای شماره 139360302008000583 – زهرا برهان شهرضایی فرزند 
عباس به ش ش 1093 شهرضا وشماره ملی 1199219630 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 96 
که به انضمام قسمتی از پالک 2/95 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه 

راداده است به مساحت ششدانگ 127 متر مربع.
رای شماره 139360302008003070 – خانعلی عاشوری فرزند جانعلی 
 2293885356 ملی  وشماره  شیراز  قشقایی  حوزه    3270 ش  ش  به 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 376 به مساحت 223/75 متر 

مربع.
فرزند  شهرضا  صدری  اقدس   -139360302008000830 شماره  رای 
 1198974656 ملی  وشماره  شهرضا   532 ش  ش  به  ابوطالب  میرزا 
ششدانگ یک باب خانه یک ونیم طبقه مفروزی از پالک 643 به مساحت 

203/70 متر مربع.
رای شماره 139360302008007212 – محمد محسنی فرزند قربانعلی 
 1199882356 ملی  وشماره  قمشه  یک شهری  حوزه   4740 به ش ش 
یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

743 به مساحت ششدانگ 83/80 متر مربع.
رای شماره 139360302008007213 – اشرف محسنی فرزند قربانعلی 
مشاع  دانگ  سه   1199139505 ملی  وشماره  شهرضا   562 ش  ش  به 
از پالک 743 به مساحت  از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

ششدانگ 83/80 متر مربع.
آبادی  جعفر  ربیعی  محبوبه   -139260302008007214 شماره  رای 
فرزند خسرو به ش ش وکدملی ملی 1190008459  حوزه یک مرکزی 
شهرضا یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 743 به مساحت ششدانگ  83/80 متر مربع.
فرزند  موالئیان  رضا  محمد   –  139360302008000855 شماره  رای 
حسن به ش ش 214 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199343277 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 748 به مساحت 

ششدانگ 160/15 مترمربع.
رای شماره 139360302008000853 – شهناز راستگوی موخر شهرضا 
فرزند فیض اله به ش ش 46 شهرضا وشماره ملی 1199142255 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 748 به مساحت 

ششدانگ 160/15 متر مربع.
رای شماره 139360302008001202 – لیال مجاهدی فرزند محمد حسن 
به ش ش 1488 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199259950 ششدانگ 

یک باب خانه دوطبقه مفروزی از 752 به مساحت 100/45 متر مربع.
فرزند سید  سید رضاشریفی   – رای شماره 139360302008000835 
مصطفی به ش ش 162 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199342750 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه سه طبقه باستثناءبهاءثمنیه 

اعیانی مفروزی از پالک 779 به مساحت ششدانگ 125/64 متر مربع.
عزت شریفی فرزند  یحیی به  رای شماره 139360302008000836 – 
ش ش 17 حوزه 2 شهرضا وشماره ملی 1199757772 یکدانگ مشاع از 

از ششدانگ یک باب مغازه سه طبقه به استثناءبهاءثمنیه اعیانی مفروزی 
پالک 779 به مساحت ششدانگ 125/64 متر مربع.

رای شماره 139360302008000806– حبیب اله انصاری جرم افشاری 
فرزند عوضعلی به ش ش 23 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 
1199591521سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب پارکینگ مفروزی از 

پالک 866 باقیمانده و12746 به مساحت ششدانگ 84/75 متر مربع .
فرزند  انصاریپور  عباسعلی   –  139360302008000807 شماره  رای 
ملی  وشماره  شهرضا  مرکزی  یک  حوزه   8 ش  ش  به  عیوضعلی 
پارکینگ مفروزی  از ششدانگ یک باب  1199561177 سه دانگ مشاع 

از پالک 866 باقیمانده و12746 به مساحت ششدانگ 84/75 متر مربع.
فرزند  انصاریپور  عباسعلی   –  139360302008001351 شماره  رای 
ملی  وشماره  شهرضا  مرکزی  یک  حوزه   8 ش  ش  به  عیوضعلی 
 866 پالک  از  مفروزی  دوطبقه  خانه  باب  یک  1199561177 ششدانگ 

باقیمانده و12746 به مساحت 268/95 متر مربع.
رای شماره 139360302008001368 – حبیب اله انصاری  جرم افشاری 
 1199591521 ملی  وشماره  شهرضا   23 ش  ش  به  عوضعلی  فرزند 
ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 866 باقیمانده  و12746  

به مساحت 254/5مترمربع.
رای شماره 139360302008000439 – محمدرضا غالمی شهید فرزند 

 1209307162 ملی  وشماره  سمیرم   3 حوزه   392 ش  ش  به  حاصل 
مساحت  به  و959/1   959 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

132/13 متر مربع.
رای شماره 139360302008000934 – مرضیه کریم فرزند حسینعلی 
به ش ش  وشماره ملی 1190038994  شهرضاششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 990 به مساحت 196/40 متر مربع.
فرزند  هرندی  رجائی  مجتبی   –  139360302008001029 شماره  رای 
مرتضی به ش ش 1182 حوزه 2 اصفهان وشماره ملی 1285684591 
ششدانگ سه دهنه مغازه وساختمان تحتانی وفوقانی نیمه تمام مفروزی 

از پالک 1043 باقیمانده به مساحت 132/26 متر مربع.
فرزند  رضائی  محمد  حسین   -139360302008001032 شماره  رای 
ملی  وشماره  سفلی  سمیرم  یک  حوزه   11 ش  ش  به  ابراهیم  محمد 
دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه    5129738111

مفروزی از پالک 1172 به مساحت ششدانگ 144/52 متر مربع.
فرزند  رضائی  محمد  رقیه   –  139360302008001033 شماره  رای 
وشماره  سفلی  سمیرم  روستائی  یک  حوزه   8 ش  ش  به  ابوالقاسم 
باب خانه دوطبقه  از ششدانگ یک  ملی 5129767365 سه دانگ مشاع 

مفروزی از پالک 1172 به مساحت ششدانگ 144/52 متر مربع.
رای شماره 139360302008007104 – عباس کاجی فرزند رضا به ش 
خانه  باب  یک  ملی 1198871954 ششدانگ  ش 265 شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 1186 و1188 به مساحت 213/01 متر مربع.
فرزند  طریقی  علی  محمد   –  139360302008007084 شماره  رای 
عبدالحسین به ش ش 45 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199375543 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1409 به مساحت 117/30 متر 

مربع.
رای شماره 13936302008000848- سیف اله موسوی فرزند خدارحم 
به ش ش 18 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209735652  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1762 به 

مساحت ششدانگ 287/20 متر مربع.
فرزند  زهرا حق دوست  رای شماره 139360302008000852- سیده 
ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  یک  2720حوزه   ش  ش  به  ستار  سید 
دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1209236141

مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 287/20 متر مربع.
رای شماره 139360302008001557 – غالمرضا نجفی سوالری فرزند 
اسفندیار به ش ش 10 شهرضا وشماره ملی 1199606820 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 143/72 متر مربع.
رای شماره 139360302008001185 – سید محمد موسوی نقلی فرزند 
ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  یک  حوزه   229 ش  ش  به  قدمعلی  سید 
1209381631 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 

به مساحت 127/50 متر مربع.
شهریاری  عبدالخالق   -139360302008003101 شماره  رای 
ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  یک  697حوزه  ش  ش  به  جمشید  فرزند 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  1209367130 سه 

پالک 1762 به مساحت ششدانگ 247/72 متر مربع.
فرزند  عبداللهی  بس  اهلل   –  139360302008003102 شماره  رای 
دانگ  1209738309 سه  ملی  وشماره  3 سمیرم   به ش ش  صفرعلی 
مساحت  به   1762 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ 247/72 متر مربع.
حسینعلی نعیمی فرزند محمد   – رای شماره 139360302008000658 
اسمعیل به ش ش 794 شهرضا وشماره ملی 1198850825 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 4 طبقه مفروزی از پالک 2232 به 

مساحت ششدانگ 67/45 متر مربع.
رای شماره 139360302008000652 – محمد رضا نعیمی فرزند محمد 
سه   1198466537 ملی  وشماره  شهرضا   18663 ش  ش  به  اسمعیل 

پالک  از  مفروزی  طبقه   4 ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
2232 به مساحت ششدانگ67/45 متر مربع.

رای شماره 139360302008000953 – مرتضی پور مجاهد فرزند وهب 
به ش ش 18 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199501522 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3756 به 

مساحت ششدانگ 226/15 متر مربع.
رای شماره 139360302008000954 – حکیمه کریمی فرزند محمد علی 
به ش ش 1350 شهرضا وشماره ملی 1199099902 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 3756 به مساحت 

ششدانگ 226/15 متر مربع.
رای شماره 139360302008000363 – رسول بهرامی فرزند قاسم به 
ش ش 125 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209410125 سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3764 به مساحت 
ششدانگ 219/18 متر مربع.

رای شماره 139360302008000364 – علی بهرامی فرزند قاسم به ش 
ش 126 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 12109410133 سه دانگ 
به مساحت  از پالک 3764   باب خانه مفروزی  از ششدانگ یک  مشاع 

ششدانگ 219/18 متر مربع.
رای شماره 139360302008001390 – عبداله موسوی فرزند فضل اله 
به ش ش 3907 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209249952 
مساحت   به   3764 پالک  از  مفروزی  دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ 
221/21 متر مربع که در رهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا 

می باشد.
فرزند  رضائی  محمد  حسین   –  139360302008001031 شماره  رای 
ملی  وشماره  سفلی  سمیرم  یک  حوزه   11 ش  ش  به  ابراهیم  محمد 
به   13349 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   5129738111

مساحت 191/34 متر مربع.
سوم - شماره فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

شهرضا  سبزواری  زهرا   –  139360302008001563 شماره  رای 
فرزند محمد تقی به ش ش 4659 حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199881546

مفروزی از پالک 441 به مساحت ششدانگ 103/50 متر مربع.
عبدالرسول  فرزند  نادم  کمال   -139360302008001564 شماره  رای 
مشاع  دانگ  سه   1199230472 ملی  وشماره  شهرضا   474 ش  ش  به 
به مساحت  از پالک 441  از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

103/50 متر مربع.
رای شماره 139360302008000941 - علی سینا نعمت الهی فرزند ولی 
اله به ش ش 2280 حوزه شش آباده وشماره ملی 2410507379 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 891 به مساحت 

ششدانگ 150/33 متر مربع.
رای شماره 139360302008001228 – زهرا کریمی فرزند امین اله به 
ش ش 37 حوزه شش آباده وشماره ملی 2411421842 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از پالک 891 به مساحت ششدانگ 

150/33 متر مربع.
فرزند  کمانی  رضا  محمد   –  139360302008000834 شماره  رای 
عباسعلی به ش ش 612 شهرضا وشماره ملی 1199107093 سه دانگ 
مساحت  به   819 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ 162/70 متر مربع.
رای شماره 139360302008000833- الهه السادات بطحائی فرزند سید 
دانگ  سه   1199221279 ملی  وشماره  شهرضا   1257 ش  ش  به  علی 
مساحت  به   819 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   از  مشاع 

ششدانگ 162/70 متر مربع.
فرزند  شاهی  مرتضی  سید   –  139360302008001911 شماره  رای 
 1198956011 ملی  وشماره  شهرضا   1240 ش  ش  به  علی  محمد 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1127 به مساحت 33/26 متر 

مربع.
فرزند  شاهچراغی  اله  روح   –  139360302008001562 شماره  رای 
دانگ  سه   1199216305 ملی  وشماره  شهرضا   760 ش  ش  به  فرهاد 
به   1246 پالک  از  مفروزی  دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 
مرکزی  شعبه  مسکن  بانک  رهن  در  که   مربع  متر   231/95 مساحت 

شهرضا می باشد.
رای شماره 139360302008001560 – مهدیه شاهچراغی فرزند نعمت 
اله به ش ش 831 حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199316555 
پالک  از  مفروزی  دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
1246 به مساحت ششدانگ231/95 متر مربع که  در رهن بانک مسکن 

شعبه مرکزی شهرضا می باشد.
چهارم - شماره  های فرعی از 21 - اصلی مزرعه رشکنه

فرزند  طاوسی  حسن  محمد   –  139360302008000705 شماره  رای 
عبدالعلی به ش ش 95 شهرضا وشماره ملی 1198944560 چهار دانگ 
 1178 پالک  از  مفروزی  تمام  نیمه  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

باقیمانده و1509 و1180 به مساحت ششدانگ 323/5 متر مربع.
فرزند  وکیلی  عذری  فاطمه   –  139360302008000703 شماره  رای 
دودانگ   1199017469 ملی  وشماره  شهرضا   667 ش  ش  به  حسین 
 1178 پالک  از  مفروزی  تمام  نیمه  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

باقیمانده و1509 و1180 به مساحت ششدانگ 323/5 متر مربع.
رای شماره 139360302008000935 – غالمعلی صالحپور فرزند سیف 
اله به ش ش 663 شهرضا وشماره ملی 1198975962 ششدانگ یک باب 
خانه سه طبقه مفروزی از پالک 531 فرعی باقیمانده که به شماره 2549 

تبدیل شده است به مساحت 202/70 متر مربع.
پنجم - شماره   های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

رای شماره 139360302008001226 – اعظم السادات میر طالیی فرزند 
حسام به ش ش 291 بروجن وشماره ملی 4650398665 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه یک ونیم طبقه مفروزی از پالک 1 به مساحت 

ششدانگ 195/5 متر مربع.
رای شماره 139360302008001223 – محمد رضا آقاخانی فرزند علی 
به ش ش 1192 شهرضا وشماره ملی 1199055662 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه یک ونیم طبقه مفروزی از پالک 1 به مساحت 

ششدانگ 195/5 متر مربع.
رای شماره 139360302008001234 – ابراهیم جاوری فرزند ناصر به 
ش ش 2033 حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199328588 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 127 باقیمانده 

و 1588 و1590 به مساحت ششدانگ 213/70 متر مربع.
فرزند  رجبی  محمد  فهیمه   –  139360302008001235 شماره  رای 
ملی  وشماره  قمشه   شهری  یک  حوزه   3594 ش  ش  به  حسینعلی 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  1199870897 سه 
به مساحت ششدانگ 213/70  باقیمانده و 1588 و1590  پالکهای 127 

متر مربع.
رای شماره 139360302008000981 – خلیل اسالمی فرزند حسین به 
ش ش 204 شهرضا وشماره ملی 1199155039 سه دانگ ونیم مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 160 به مساحت ششدانگ 

183/63 متر مربع.
رای شماره 139360302008000980- فریبا رحمتی فرزند علیرضا به 
 1199223654 ملی  وشماره  شهرضا  شهری  یک  حوزه   1495 ش  ش 
دودانگ  ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 160 به 

مساحت ششدانگ 183/63 متر مربع.
رای شماره 139360302008000633 - احمد جانقربان فرزند جعفر به 
ش ش 100 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199390194 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 779 به مساحت 209/38 متر مربع.
رای شماره 13936030200800804- مجید خیر فرزند مسیح اله به ش 
ش 1255 شهرضا وشماره ملی 1199298743 چهار دانگ ونیم مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 779 به مساحت ششدانگ 

60 /132 متر مربع.
فرزند  اسکندری  الهام   –  139360302008000803 شماره  رای 
ملی  وشماره  شهرضا  شهری  یک  حوزه   7534 ش  ش  به  عباسقلی 
1199910295یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 779 به مساحت ششدانگ 132/60 متر مربع.
ششم - شماره های  فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

فرزند  عموهادی  مهدی  محمد   –  13936030200800.629 شماره  رای 
بهرام به ش ش  وشماره ملی 1190048221 شهرضا ششدانگ یک باب 
تبدیل گردیده  به شماره 2377  از پالک206باقیمانده که  خانه مفروزی 

است به مساحت 164/70 متر مربع.
رای شماره  139360302008000598 – هدایت اله  صهبا فرزند حسین 
به ش ش 643 شهرضا وشماره ملی 1198926201سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 315/1 به مساحت ششدانگ 
23/87 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 315/2 و320 جمعا 

تشکیل یک باب خانه راداده است.
الملوک سلطانی فرزند  شمس   – رای شماره 139360302008000599 
سه   1198983221 ملی  وشماره  شهرضا   101 ش  ش  به  رضا  محمد 
به    315/1 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
پالکهای  از  انضمام قسمتی  به  مربع.که  متر  مساحت ششدانگ 23/87 

315/2 و320 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است
واصالحی   139360302008000606 شماره  رای 
ش  ش  به  حسین  فرزند  صهبا  اله  هدایت   –  139360302008002041
643 شهرضا وشماره ملی 1198926201  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتی از یک باب خانه پالک 315/2  به مساحت ششدانگ 223/60 متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 315/1 و320 جمعا تشکیل یک 

باب خانه راداده است .
واصالحی   139360302008000600 شماره   رای 
فرزند محمد رضا  الملوک سلطانی  شمس   –  139360302008002042
به ش ش 101 شهرضا وشماره ملی 1198983221 سه دانگ مشاع از 
به مساحت ششدانگ  باب خانه پالک 315/2   از یک  ششدانگ قسمتی 
223/60متر مربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 315/1 و320 جمعا 

تشکیل یک باب خانه راداده است.
هفتم - شماره فرعی از 33 اصلی مزرعه مهرقویه

رای شماره 139360302008001925 – مهری مردانی فرزند یوسف به 
آبادان وشماره ملی 1818467518 ششدانگ یک  ش ش 667 حوزه 4 

باب خانه مفروزی از پالک 56 به مساحت 110/50 متر مربع.
هشتم -شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

عمروآبادی  صادقی  حسن   –  139360302008001890 شماره  رای 
فرزند عبدالکریم به ش ش 31 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 
1199520446 چهار دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 186 به مساحت ششدانگ 100 متر مربع.
رای شماره 139360302008001891 – ژاله ایزدی وصفی فرزند ناصر 
ملی 1199959642  یک مرکزی شهرضا وشماره  به ش ش 63 حوزه 
یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

186 به مساحت 100 متر مربع.

رای شماره 139360302008001197 – حبیب اله سرحدی فرزند بهمن 
به ش ش 838 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199410586 ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 187  به مساحت 122/82 متر 

مربع.
فرزند حمید  نژاد  علی  حمیده   – رای شماره 139360302008000901 
دانگ  ملی 1199850004 سه  1505 شهرضا وشماره  به ش ش  رضا 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 565 به مساحت 

ششدانگ 150 متر مربع.
محمود علی عابدی شهرضا   – رای  شماره 139360302008000902 
فرزند حسینعلی به ش ش 1569 قمشه وشماره ملی 1199241415 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 565 به 

مساحت ششدانگ 150 متر مربع.
رای شماره 139360302008000805- ملوک امیری فرزند نور محمد به 
ش ش 2036 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209541777 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 10 به مساحت 136/10 متر مربع.
نهم  – 68 اصلی مزرعه سید آباد

علی  فرزند  میرزائی  ابوحمزه   – شماره139360302008001194  رای 
یار به ش ش 35 حوزه یک مرکزی قمشه وشماره ملی 1199676535 
ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 68 اصلی به مساحت 
202 متر مربع.در ازاء  202 سهم مشاع از 2600 سهم یک حبه از 84 
از طرف سید اسماعیل مدنی  الواسطه  انتقال عادی مع  حبه هفت دانگ 

فرزند سید اسماعیل.
فرزند  بهبودی  خداخواست   –  139360302008001193 شماره  رای 
 6299868724 ملی  وشماره  بروجن  دو  حوزه   4 ش  ش  به  غمصور 
به  اصلی    68 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ 
مساحت225 مترمربع.در ازاء225 سهم مشاع از 2600 سهم یک حبه از 
84 حبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید اسماعیل مدنی 

فرزند سید اسماعیل.
دهم - شماره فرعی از 76 اصلی مهیار

فرزند  امیری  عسکر  علی   -139360302008001167 شماره  رای 
ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   1634 ش  ش  به  سرمست 
1209536366ششدانگ کارخانه آجر پزی زمرد مفروزی از پالک 151 

به مساحت 50255 متر مربع.
یازدهم - شماره های فرعی از100 اصلی مزرعه فیض آباد

رای شماره 139360302008000941 – پروین امیری فرزند منوچهر به 
ش ش 3 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209821818 ششدانگ 
مساحت  11به  پالک  از  مفروزی  تمام  نیمه  خانه  باب  یک  از  قسمتی 
جمعا  متری   15 خیابان  از  قسمتی  انضمام  به  که  مربع  متر   249/18

تشکیل یک باب خانه راداده است.
رای شماره 139360302008001558 – سید محمد باقر طبائیان فرزند 
سید قاسم به ش ش 22 حوزه 2 شهرضا وشماره ملی 1199740160 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 149 به مساحت 168 متر مربع.

رای شماره 139360302008000335 – آقاشیر شیر احمدی فرزند علی 
اکبر به ش ش یک حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209807904 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 150 به مساحت 171/43 متر مربع.
رای شماره 139360302008000823 – رضیه موسوی فرزند سید خدا 
نظر  به ش ش 3 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209732041 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 258 به مساحت 136/40 متر 

مربع.
رای شماره 139260302008000829- هومان خسروی فرزند الچین به 
ش ش 443 حوزه قشقایی شیراز وشماره ملی 2293836517 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 265 به مساحت 170/50 متر مربع.
کاوس  فرزند  باقری  بهروز   –  139360302008000522 شماره  رای 
ملی 1209555026  مرکزی سمیرم وشماره   2 به ش ش 3353 حوزه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت 167/52 متر 

مربع.
رای شماره 139360302008000832 – محمد رضاسلیمانی فرزندحسن 
آقا به ش ش 3082 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209552310 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت 162/70 متر 

مربع.
ابراهیم صفیان فرزند قدرت  رای شماره 139360302008000690 – 
اله به ش ش 381 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199351385 ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزی از پالک 510 به مساحت 26/67 متر مربع.
رای شماره 139360302008003058 – ستار منصوری فرزند علی یار 
به ش ش 241  حوزه یک لردگان وشماره ملی 4668896810 ششدانگ 
به   515 پالک  از  مفروزی  اعیانی  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  خانه  باب  یک 
وهشتاد  وششصد  هزار  ودو  بیست  ازاء  مربع.در  متر   225 مساحت 
مشاع  وپنجاهم سهم  وچهار صد  هزار  وسه  نهصد وشصت   – وهفت 
از6سهم ششدانگ به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی.انتقال عادی مع الواسطه 
از طرف ورثه حسن تاکی بنامهای محمد علی  وغالمرضا وجلیله همگی 

تاکی به قانون ارث وشهره مرتضوی فرزند سراج.
علی  مهر  فرزند  اکبر رضایی   – رای شماره 139360302008003090 
به ش ش 21161 شهرضا وشماره ملی 1198491485 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 
515 به مساحت ششدانگ 225 متر مربع.در ازاء بیست وپنج – دوهزار 
ویکصد وچهل ویکم سهم مشاع از6 سهم ششدانگ به استثناءبهاء ثمنیه 
اعیانی انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه حسن تاکی بنامهای محمد 
مرتضوی  وشهره  ارث  قانون  به  تاکی  همگی  وجلیله  وغالمرضا  علی 

فرزند سراج. 
فریبا بیننده فرزند کیومرث به  رای شماره 139360302008003091– 
ش ش 247 حوزه 2 قمشه وشماره ملی 5129680103 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 
515 به مساحت ششدانگ 225 متر مربع. در ازاء بیست وپنج – دوهزار 
ویکصد وچهل ویکم سهم مشاع از6سهم ششدانگ به استثناءبهاء ثمنیه 
اعیانی انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه حسن تاکی بنامهای محمد 
مرتضوی  وشهره  ارث  قانون  به  تاکی  همگی  وجلیله  وغالمرضا  علی 

فرزند سراج. 
رای شماره 139360302008000524 – مهدی محمودی فرزند نجف به 
ش ش 121 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209844435 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 534 به مساحت 131/55 متر مربع.
رای شماره 139360302008007143 – امیر قلی امیری فرزند امامقلی 
به ش ش 2163 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209543052 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 580 به مساحت 139/15 متر مربع.
دوازدهم- شماره فرعی از 157 اصلی مزرعه محمودیه

رای شماره 139360302008001201- خسرو اکبری فرزند سهراب به 
ش ش 1119 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 6299576979 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 157اصلی به مساحت 250/50 متر مربع.
سیزدهم - شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه

اله نادری نادر لو فرزند  فرج   – رای شماره 139360302008001198 
حیدر به ش ش 446 شیراز وشماره ملی 2293851249 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 15 به مساحت 215/5 متر مربع. 
تاریخ انتشار نوبت اول:93/04/11                                                                            

تاریخ انتشارنوبت دوم:93/04/26       
م الف:116سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهزضا                                



امام هادی )ع(:
ش��ب زنده دارى، خواب بعد از آن را لذيذ مى کند و گرسنگى 
در خوشمزگى طعام مى افزايد يعنى هر چه انسان کمتر بخوابد 
بيشتر از خواب لذت مى برد و هر چه کم خوراك باشد مّزه غذا 

گواراتر خواهد بود. 

چند روش برای افزایش 
انرژی بدن 2237
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بررسی های اخیر محققان نشان می دهد که تغذیه و سالمت با 
یکدیگر در ارتباط هس��تند. یکی از فواید مهم ماه رمضان تاثیر 
شگفت انگیز روزه بر سالمت مسلمانان است.محققان انگلیسی 
در تحقیقات خود به این نتیجه رس��یده اند ک��ه روزه داری در 
ماه رمضان می تواند برای س��المتی بس��یار مفید باشد. زمانی 
 که بدن تشنه مواد غذایی اس��ت اما به دلیل اینکه فرد روزه دار

 نم��ی توان��د هی��چ گون��ه م��اده غذای��ی را ت��ا افط��ار می��ل 
کن��د، ب��دن س��وزاندن چرب��ی ب��رای افزای��ش ان��رژی را 
آغ��از م��ی کن��د ک��ه م��ی توان��د منج��ر ب��ه کاه��ش وزن 
 ش��ود.»رازن ماه��روف«، از محقق��ان دانش��گاه آکس��فورد 
م��ی گوی��د: »ارتب��اط خ��وب و متناس��بی می��ان رژی��م 
غذای��ی و س��المت اف��راد وج��ود دارد. این م��اه نه تنه��ا برای 
مس��لمانان دارای فوای��د معن��وی اس��ت بلک��ه از لح��اظ 
س��المت نیز به آنها کمک م��ی کن��د. از ماه رمض��ان می توان 
 ب��ه عن��وان م��اه منحص��ر ب��ه ف��ردی ب��رای برخ��ورداری از

 موهبت های جسمی یاد کرد.«
منبع تامین انرژی روزه داران

روزه می تواند چربی های اضافی بدن که در نقاط مختلف ذخیره 

 شده اند را سوزانده و به بدن فرصت جدیدی بدهد تا چربی های
 تازه تری را جایگزین کند. اما نکته ای ک��ه در ماه رمضان حایز 
اهمیت است، شیوه تغذیه ای روزه داران است زیرا اگر روزه داران 
تغذیه مناسبی نداشته باشند، دچار ضعف جسمی شده که این 
ضعف می تواند بر فعالیت های روزانه آنها تاثیر سوء داشته باشد.
روزه باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن می شود

محققان معتقدن��د روزه گرفتن ب��ا کاهش دریاف��ت 20 تا 40 
درصدی مصرف غذا باعث فعال شدن سیس��تم ایمنی بدن می 

شود. در ادامه این گزارش آمده است:»به کرات می توان از فواید 
روزه گرفتن سخن گفت. فوایدی مانند: حذف سموم ذخیره شده 
در بدن؛ دستگاه گوارش در این ماه استراحت کرده تا پس از روزه 
داری به فعالیت های گذشته خود بازگردد.«روزه داران نباید در 
مصرف غذا زیاده روی کنند زیرا در زمان روزه داری، اسید معده 
به جای غذا به وسیله صفرا خنثی می شود و زخم معده را به دنبال 
نخواهد داشت. به همین دلیل داش��تن برنامه غذایی صحیح در 

ایام این ماه می تواند برای روزه داران نقش اساسی را ایفا کند.
 روزه و چربی خون باال

روزه می تواند چربی خون باال را کنترل کرده و میزان چربی های 
نامطلوب موجود در خون را تنظیم کند.

روزه و بیماری دیابت
بیماران مبتال به دیاب��ت نوع دوم می توانند تحت نظر پزش��ک 

معالج روزه بگیرند.
روزه داری سالمندان

سالمندان باید در روزه گرفتن مراقب باشند اگر به بیماری خاصی 
مبتال هستند تحت نظر پزش��ک روزه گرفته که مبادا آب بدن، 

میزان قند یا فشار آنها از حالت تعادل خارج شود.

افزایش سیستم ایمنی بدن با روزه داری

فواید روحی روزه از نگاه علمی
عوامل بس��یاری می تواند موجب از دست رفتن انرژی 
بدن شما شود اما روش های متعددی نیز برای افزایش 
سطح انرژی بدن ش��ما در زمانی که انرژی تان به اتمام 
رسیده و تمرکز کردن برای تان دشوار شده است، وجود 
دارد.در ادامه چند روش انرژی زای طبیعی و س��اده به 

شما ارایه می شود:
 ۱( یک سیب میل کنید

سیب دارای قند طبیعی است که می تواند به بدن انرژی 
بدهد. یک س��یب همان اثر یک فنجان قهوه را دارد اما 
فاقد اثرات جانبی افت انرژی اس��ت. هر نوع سیبی )در 
انواع و اقسامی که در طبیعت وجود دارد(، انرژی زاست. 
بنابراین شما می توانید سیبی را که بیشتر از همه دوست 

دارید انتخاب کنید.
 ۲( ۵ یا ۶ بار شنای روی زمین انجام دهید

ممک��ن اس��ت مص��رف ان��رژی در هنگام خس��تگی 
غیرمنطقی به نظر برس��د، اما در کم��ال تعجب انجام 
 چند ش��نای روی زمین در زمان احس��اس خس��تگی

 برای تان مفید اس��ت و انرژی تان را افزایش می دهد. 
شنای روی زمین، خون را در سراسر بدن تان به جریان 
می اندازد.با این کار بدن شما اکسیژن را به مغز و بافت 

ها می رساند و باعث می شود با نشاط و پرانرژی شوید.
 ۳( یک خواب کوتاه ۱۵ ت��ا ۳0 دقیقه ای برای تجدید 
قوای سیس��تم های بدن کافی اس��ت و به شما در رفع 

خستگی تان کمک می کند.
۴( یک فنجان چای سبز بنوشید

یکی از دالیلی که مردم احس��اس می کنند کم انرژی 
شده اند، این است که بدن آنها واقعا بی آب شده است. 
آبرسانی به بدن یک روش انرژی زای طبیعی است. بهتر 
اس��ت برای تأمین مجدد مایعات بدن تان یک فنجان 
 چای س��بز یا چای س��فید که از جوانه های چای تهیه 
می ش��ود، میل کنید. چای س��بز حاوی مقدار اندکی 
کافیین است و کافیین چای سفید حتی از مقدار کافیین 
چای سبز نیز کمتر است، اما مایعی است که می تواند 
باعث تجدید قوایتان شود. حتی نوشیدن آب ساده نیز 

می تواند در تأمین انرژی شما مفید باشد.
 ۵( بیرون از منزل قدم بزنید

نور خورشید به شما انرژی می بخشد زیرا شما زیر نور 
D کس��ب می کنید و ویتامین Dخورش��ید ویتامین 

 می تواند روحیه و عملکرد ذهنی تان را افزایش دهد.
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فرار از زندگی 
روزی شاگردی به استاد 
 خوی��ش گف��ت: اس��تاد

 م��ی خواه��م یک��ی از 
خصای��ص  مهمتری��ن 

 انس��ان ه��ا را ب��ه م��ن 
بیاموزی؟

  اس��تاد گف��ت: واقع��ا
را  آن  م��ی خواه��ی   

فراگیری؟شاگرد گفت: بله، با کمال میل.
 استاد گفت: پس آماده شو با هم به جایی برویم.

 شاگرد قبول کرد. استاد ش��اگرد جوانش را به پارکی که در آن کودکان 
مشغول بازی بودند، برد.

 اس��تاد گفت: خوب به مکالمات بین کودکان گ��وش کن. مکالمات بین 
کودکان به این صورت بود:

االن نوبت من است که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی.
نخیر االن نوبت توست که دنبالم بدوی.

اصال چرا من هیچ وقت نباید فرار کنم؟ و حرف هایی از این قبیل...
 اس��تاد ادامه داد: همان طور که ش��نیدی تمام این ک��ودکان طالب آن 
بودند که از دست دیگری فرار کنند. انسان نیز این گونه است. او هیچ گاه 
حاضر نیست با شرایط موجود روبرو شود و دایم در تالش است از حقایق 
و واقعیات زندگی خود فرار کند و هرگز کاری ب��رای بهبود زندگی خود 
انجام نمی دهد. تو از من خواس��تی یکی از مهم ترین ویژگی های انسان 
 را برای تو بگویم و م��ن آن را در چند کالم خالصه می کنم؛ »تالش برای 

فرار از زندگی!«

اَلّل�ُهمَّ َقوِّنی فیِه َعل�ی اِقاَمِة اَْمِرَک، َواَِذْقنی فی�ِه َحالَوَة ِذْکِرَک، 
َواَْوِزْعنی فیِه

خدایا نیرو ده مرا در این ماه برای برپا داشتن فرمان و دستورت و 
بچشان به من شیرینی ذکرت و به من یاد ده در این ماه

 اِلَدآِء ُشْکِرَک بَِکَرِمَک، َواْحَفْظنی فیِه بِِحْفِظَک َوَسْتِرَک، یا اَبَْصَر 
الّناِظریَن

طرز بجا آوردن سپاسگزاری تو را به بزرگواریت و نگاهم دار در آن 
به نگهداری و محافظت خود ای بیناترین بینایان.

دعای روز چهارم 

حکایت

ش��لوار رباتیکی که ب��ه افراد معل��ول امکان 
راه رفتن دوباره می دهد، برای استفاده خانگی 
تایید شد. این شلوار رباتیک مانند یک اسکلت 
خارجی برای اف��راد معلول از کم��ر به پایین 
عم��ل می کند و ب��ه آن ها امکان ایس��تادن و 
راه رفت��ن بدون کم��ک را می ده��د. در قلب 
این سیستم تعدادی حس��گر حرکتی وجود 

دارند که ب��ه بندهای پ��ا و همچنین مفاصل 
موتوری متصل شده اند تا به تغییرات ظریف 
در حرکت فوقانی بدن پاسخ دهند.یک بند در 
اطراف کمر و ش��انه های کاربر نیز لباس را در 
جای خود نگه می دارد و یک کوله پش��تی هم 
رایانه و باتری قابل ش��ارژ را نگه م��ی دارد. از 
چوب ها برای حفظ ثبات اس��تفاده می شود.

ش��لوار رباتیک ReWalk در س��ال 20۱2 
برای نخستین بار برای اس��تفاده شخصی در 
انگلستان عرضه ش��د و از آن زمان تاکنون به 
بهای 4۵ هزار پوند در سراسر اروپا فروش رفته  
است. هم اکنون س��ازمان غذا و داروی آمریکا 
این کاال را برای اس��تفاده در این کشور تایید 
کرده و شلوار رباتیک به بهای ۱00 هزار دالر 

فروش خواهد رفت. 

سیاره بیگانه Gliese8۳2c در فاصله ۱6 سال 
نوری از زمین، دارای فصل های مشابه زمین 
بوده و از قابلیت میزبان��ی از حیات برخوردار 

است.
محققان دانش��گاه نیوس��اوت ولز در استرالیا 
با بررس��ی تغیی��رات ناش��ی از گران��ش این 
س��یاره در زم��ان ح��رکات س��تاره میزبان 

Gliese8۳2c موفق به شناس��ایی س��یاره 
شدند.

ابر زمین تازه کش��ف ش��ده جرم��ی ۵ برابر 
ج��رم زمی��ن دارد، ام��ا ش��رایط دمای��ی 
آن تقریبا ش��بیه س��یاره م��ا ب��وده ودارای 
 تغیی��رات فصل��ی مش��ابه فصل ه��ای زمین

 است.
س��تاره Gliese8۳2 میزبان س��یاره بیگانه 
شبه مش��تری به ن��ام Gliese8۳2b اس��ت 
که ان��رژی س��تاره ای معادل زمی��ن دریافت 
می کند ودر سال 2009 شناسایی شد؛ سیاره 
Gliese8۳2c نیز که به تازگی کش��ف شده 
است، به فهرست سیارات بیگانه قابل سکونت 
اضافه ش��ده و این رقم به 2۳ س��یاره افزایش 

پیدا کرد. 

باز سیاره ای دیگر شبیه  زمینشلوارروباتیک؛ نویدبخش راه رفتن مجدد

    معاون تشکل هاي مردمي س��تاد احیاي امر به معروف و نهي 
 از منکر اس��تان اصفهان گفت: باتوجه به فراخوان ش��بکه هاي

 ماهواره اي درخصوص کشف حجاب، در روزهاي ۳۱ خردادماه 
و یکم تیرماه ج��اري، مانور اکیپ هاي »تذکر لس��اني« در نقاط 

آسیب پذیر شهر اصفهان برگزار شد.
حجت االسالم و المس��لمین محمد زارعان ابراز داشت: باتوجه 
به فراخوان ش��بکه هاي ماهواره اي درخصوص کش��ف حجاب، 
نشست هاي مش��ترکي بین فرمانده انتظامي استان، مسووالن 
ارشد دادگس��تري استان و س��تاد احیاي امر به معروف و نهي از 

منکر استان برگزار شد. 

وي افزود: در همین راس��تا در روز ۳۱ خردادم��اه مانور »تذکر 
لس��اني« با حضور تعداد 40 اکیپ زن و ۵0 اکیپ مرد به صورت 
متمرکز در میدان انقالب و محدوده سي و سه پل و هتل پل برگزار 
شد که نسبت به تذکر لساني درخصوص بدپوششي و بدحجابي 

اقدام کردند. 
معاون تشکل هاي مردمي س��تاد احیاي امر به معروف و نهي از 
منکر استان اصفهان با اش��اره به اینکه در روز یکم تیرماه جاري 
هم مانور»تذکر لساني«در ۱0 نقطه آس��یب پذیر شهر اصفهان 
برگزار شد، گفت: خوش��بختانه موردي از کشف حجاب در این 

مناطق مشاهده نشد. 

مدیر امور تفریحی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان 
از برگزاری  ویژه برنامه»سفره های آسمانی« در این شهر با هدف 

ترویج سنت حسنه صله رحم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، محم��د مهدی مغ��روری اظهار کرد: ای��ن برنامه در   9 
مرکز تفریحی ش��امل ب��اغ های بان��وان نوش، پردی��س، فروغ، 
 طلوع و  ص��دف و همچنین خان��ه خالقیت و ب��ازی های فکری

 هشت  بهشت، باغ تجربه، باغ جوان و باغ فدک با  حضور شهروندان 
فعال در این مراکز و خانواده های آنها اجرا می ش��ود. وی افزود: 
خانواده های حاضر در  این برنامه ب��ا آوردن افطاری  خود، بعد از 
اقامه نماز مغرب و عش��اء در کنار یکدیگر قرار گرفته و  در حین 
خوردن افطاری با جمع ش��دن در کنار هم ب��ه عمل صله  رحم 
و هم س��فره بودن نیز می پردازند. وی ساده زیس��تی و توجه به 

س��المت س��فره افطار، جمع بودن خانواده ها در کنار یکدیگر و 
حضور بزرگت��ر  خانواده در جم��ع را از  جمله اه��داف این برنامه 
 دانست. مغروری اجرای مسابقات قرآنی با رویکرد نشاط و تفریح،

جمع خوان��ی یک س��وره از  ق��رآن، کارگاه ک��ودک و محفل 
 خانوادگی را از جمله بخش های مختلف این برنامه عنوان کرد. 

مدیر امور تفریحی س��ازمان فرهنگی و تفریحی ش��هرداری 
اصفهان افزود: بخش مسابقات قرآنی  در هر شب از ماه رمضان 
 متفاوت اس��ت و از آن جمل��ه می توان به طراح��ی معماهای 

قرآنی، اطالعات  عمومی در زمینه قرآن اشاره  کرد. 
وی خاطر نش��ان کرد: کارگاه کودک نیز از بخش های جانبی 
این برنامه اس��ت که کودکان در آن به س��اخت  تسبیح ِگلی، 

نقاشی کشیدن با  محوریت ماه رمضان می پردازند. 
مغروری با اش��اره به دیگر برنامه های ویژه ماه رمضان یادآور 
شد: تور گردش��گری ویژه ماه  مبارک رمضان با عنوان »نشاط 
معنوی در ماه ضیافت الهی«نیز در جوار امامزادگان شهر اصفهان 

 برگزار می شود.

مدیر عامل سازمان نوس��ازی و بهسازی شهر 
اصفهان با بیان ای��ن که مهم تری��ن محدوده 
تاریخ��ی فرهنگ��ی اصفه��ان ب��ا ۵00 هکتار 
مساحت و طول شش کیلومتر است که در راس 
آن مس��جد جامع و میدان امام )ره( واقع شده؛ 
اظهار داشت: بیش از ۵4 اثر تاریخی در میدان 

امام علی)ره( وجود دارد.

حس��ین جعفری با بی��ان این مطل��ب افزود: 
 هنوز مش��خص نش��ده که با چه رون��دی باید 

بافت های تاریخي احیا شود. 
وی ادامه داد: در این محدوده ش��ش کیلومتر 
بازار سرپوش��یده فرس��وده وجود داشت که با 
 احیای می��دان امام علی )ع( دوباره بازس��ازی

 شد. 
مدیر عامل سازمان نوس��ازی و بهسازی شهر 
اصفهان با اش��اره به این که میدان امام )ره( و 
دولتخانه صفوی در حدود 40 هکتار مساحت 
دارند؛ تصریح کرد: آثار فاخر و ارزش��مندی در 
میدان ام��ام )ره( وجود دارد که با مش��کالت 
عدیده ای برای احیا و بازس��ازی روبرو ش��ده 

است. 

مدیر کمیته ام��داد شهرس��تان اصفهان گفت: 
هم زمان با ماه مبارک رمضان پنج هزار سبد کاال 
به ارزش ۳۵0 میلیون توم��ان بین مددجویان 
کمیته امداد شهرس��تان اصفهان توزیع ش��ده 
است.کمیته امداد شهرس��تان اصفهان از هفت 
اداره اصلی و س��ه بخش فرعی تشکیل شده که 
پنج منطقه آن در اصفهان است که اداره مرکزی 

در منطقه یک، اداره منطقه پنج و دو در شمال 
اصفه��ان، اداره منطقه چهار )خوراس��گان( در 
شرق اصفهان و اداره منطقه سه در جنوب است 
که دو شعبه دیگر در دو بخش جرقویه و کوهپایه 
واقع شده است.سه اداره فرعی در بخش هرند، 
حسن آباد جرقویه و  ورزنه نیز بخشی از مجموعه 
کمیته امداد شهرستان اصفهان است.۱6 هزار و 
۱۱0 کیلومتر شهر  اصفهان، کوهپایه و جرقویه 
وس��عت حوزه عم��ل کمیته امداد شهرس��تان 
اصفهان اس��ت که جمعیتی بالغ ب��ر دو میلیون 
و ۱70 هزار نفر را در خود جای داده اس��ت که 
مجموعه کمیته امداد مدیریت شهرس��تان در 
 مجموع 24 هزار خانواده نیازمند را تحت پوشش

 خود دارد.

مانور اکیپ هاي »تذکر لساني« در اصفهان برگزار شد

مرمت۱۵۰ اثر تاریخی با اعتبارات شهرداری

ویژه برنامه»سفره های آسمانی« دراستان 

توزیع ۵ هزار سبد کاال به مددجویان

نگران افزایش سقط های 
زیرزمینی هستیم

وزیر بهداش��ت گفت: برخورد س��لبی ب��رای افزایش 
جمعی��ت هرگز ب��ه نتیج��ه نمی رس��د بای��د مردم 
را اقن��اع کنی��م. در غی��ر این ص��ورت به 20 س��ال 
قبل برمی گردی��م که س��قط های مک��رر زیرزمینی 
افزای��ش یافته ب��ود اما ب��ا تخلفات��ی مانند بس��تن 
 لوله خانم ه��ا بدون اج��ازه آنه��ا به ش��دت برخورد 

می کنیم.
حسن هاشمی درباره مصوبه مجلس مبنی بر مجازات 
افرادی که برای عقیمی وسقط جنین اقدام می کنند، 
گفت: در مورد جمعیت موضع وزارت بهداشت روشن 

است، 
ما ه��م نگرانی ای��ن را داریم ک��ه میزان ب��اروری در 
کشور کاهش پیدا کرده اس��ت که البته این موضوعی 
 اس��ت که ب��ه سیاس��ت ه��ای س��ال های گذش��ته 

مربوط می شود.
وزی��ر بهداش��ت اضاف��ه ک��رد: تص��ور ما این اس��ت 
که ب��ا روش منطقی ضم��ن رعایت س��المت مادر و 
ک��ودک و فاصل��ه ب��ارداری اگ��ر بتوانی��م جامعه را 
اقناع کنیم، مس��یر تغیی��ر می کند. نبای��د هیجانی 
 عمل ک��رد ی��ا تصمیم گرفت چ��ه در مجل��س و چه

 در دولت.
وی ادام��ه داد:  در م��ورد قان��ون اخی��ر ک��ه مجلس 
کلی��ات آن را تصویب کرده و درب��اره مجازات حبس 
عقیمی و س��قط جنین اس��ت، دولت نماین��ده ای را 
ب��ه مجل��س معرف��ی نک��رد و در هی��ات دولت هم 
 بح��ث ای��ن ب��ود ک��ه دول��ت نماین��ده ای معرف��ی

 نکرده بود.
هاش��می گفت: تصور من این اس��ت که با ارجاع این 
طرح به کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجلس و با 
دعوتی ک��ه این کمیس��یون از افراد مطل��ع می کند، 
 تصمیمات��ی گرفت��ه می ش��ود ک��ه به نف��ع مملکت 

خواهد بود.
وزیر بهداش��ت افزود: ظاهراً این طرح به کمیس��یون 
بهداش��ت ارجاع ش��ده و امیدواریم در آنجا اشکاالت 

بر طرف شود.

 راه اندازی قرارگاه مبارزه با 
سرقت در چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گف��ت: با راه اندازی قرارگاه 
مبارزه با س��رقت و ایجاد هماهنگی بین واحده��ای پلیس به دنبال 
کاهش سرقت هستیم تا بتوانیم در کشف سرقت، رسیدگی و ارجاع 

به محاکم قضایی و بازدارندگی جرایم به  بهترین نحو عمل کنیم.
سرهنگ نورعلی یاری  با اشاره به راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت، 
اظهار کرد: این قرارگاه به شناسایی مکان سرقت و مجرمان، برخورد 
با مالخران و عوامل تش��کیل دهن��ده جرم می پ��ردازد.وی افزود: با 
راه اندازی قرارگاه مبارزه با س��رقت به دنبال ایج��اد هماهنگی بین 
واحدهای پلیس در کاهش س��رقت در استان هس��تیم تا بتوانیم در 
کشف سرقت، رسیدگی و ارجاع به محاکم قضایی و بازدارندگی جرایم 
به  نحو احسنت عمل کنیم.فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به مبارزه با جرایم در جامعه خاطرنشان کرد: مشارکت های 
مردمی و اعتماد س��ازی مردم در اجرای وظایف همواره از مهم ترین 
اولویت های کاری نیروی انتظامی اس��ت.یاری تصریح کرد: نیروی 
انتظامی و دستگاه قضایی ش��اخص های مهم در پیشگیری از وقوع 
جرم در جامعه بوده و نقش مهمی در برقرای امنیت اجتماعی دارند 
که همکاری میان فرماندهی انتظامی و دس��تگاه های قضایی نقش 
موثری در پیشبرد اهداف قرارگاه مبارزه با سرقت در این استان دارد.

۶۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
اجرای طرح های مطالعه شده

مدیرکل منابع طبیعی و آبخی��ز داری چهار محال و بختیاری گفت: 
معاونت آبخیزداری این اداره کل برای اجرای طرح های مطالعه شده 

نیازمند 640 میلیارد ریال اعتبار است.
 خسرو عبدالهی اظهار کرد: اس��تان چهار محال و بختیاری در حوزه 
آبخیز دو رودخانه مهم کشور است که بالغ بر 8۵ درصد از حوزه آبخیز 
کارون، ۱2 درصد حوزه آبخیز زاینده رود و س��ه درصد حوزه آبخیز 
رودخانه دز است.وی افزود: بسیاری از سدهای بزرگ نظیر سد شهید 
عباس پور، سد کارون ۳، سد کارون 4، سد زاینده رود و سد خرسان ۳ 

در حوزه آبخیز این استان قرار دارند.

افزایش زایمان طبیعی
 در چهارمحال و بختیاری

معاون درم��ان دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گف��ت: رایگان 
ش��دن انجام زایمان طبیع��ی و کاهش 6 درصدی آمار س��زارین در 
بیمارس��تان های چهارمحال و بختیاری عالوه بر کم��ک به اقتصاد 
خانواده از بروز بسیاری از عوارض سزارین برای مادر و نوزاد جلوگیری 
می کند. اکبر سلیمانی در گردهمایی ترویج زایمان طبیعی، با اشاره 
به کاهش شش درصدی آمار سزارین در استان اظهار کرد: مشکالت 
احتمالی در رابطه با برنامه ترویج زایمان طبیعی باید مورد بررسی و 

ارزیابی قرار گیرد و راهکارهای الزم ارایه شود.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

