
چراغ خاموش  سینماها روشن می شود
کدام موجود 
آخرین بازمانده 
زمین می شود؟

با واگذاری سینماهای تعطیل شده اصفهان به حوزه هنری  
اصفهان در ماه رمضان 

کمبود ذخیره خون ندارد 3
صادرات جدی 

گرفته نمی ش�ود س�رانه مصرف نان در48
8 اصفهان پایین تر از کشور

بازنشستگی روستاییان
 با ۹ سال پرداخت حق بیمه

احداث40 خانه بهداشت 
در چهارمحال و بختیاري 

آغاز تبلیغات ملي و بین المللي 
اجالس از یك ماه آینده 

چگونگی رعایت سقف بودجه 
توسط باشگاه های لیگ برتری

آینده نگری تجاری دولت برای 
دوران جدید رفع تحریم ها

؟؟[
]؟

 آغاز ارایه خدمات رایگان
 به سالمندان در منزل

 ریی��س س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از آغ��از ارای��ه خدم��ات 
رای��گان در بخ��ش مراقبت��ی و توانبخش��ی ب��ه س��المندان خب��ر 
 داد و گف��ت: ای��ن خدم��ات در من��زل و توس��ط م��ددکاران انج��ام

 می شود.همایون هاشمی ، با تاکید بر اینکه در دو سال  گذشته یکی از 
سیاست های سازمان بهزیستی ...

آب رساني به ریه های اصفهان سخت شد
3
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نبایدحقوق مردم در مساله آب 
نادیده گرفته شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

چاه هاي ناژوان خشكید

  نماینده م��ردم اصفهان و عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی گفت: مردم اصفهان با متانت و بدون 
هیاهو به دنبال حقوق خود هستند و ما نمی خواهیم با تجمع 
و برهم زدن نظم کارهایمان را پیش ببریم و از طوالنی شدن 
روند استیضاح وزیر نیرو نیز گالیه داریم. طرح تونل بهشت آباد 

یک طرح معقول است که باید هرچه سریعتر به نتیجه برسد
مهندس  حمیدرضا فوالدگر در جمع خبرنگاران به ضرورت 

پرداختن به صنایع اصفهان اشاره کرد و گفت:استان اصفهان 
با بیش از هش��ت هزار واحد صنعتی فعال به لحاظ تعداد در 

رتبه اول کشور قرار دارد.
وی اف��زود: توانای��ی، پتانس��یل و قابلی��ت های��ی ک��ه 
در اس��تان اصفه��ان ب��ه لح��اظ صنع��ت و مع��دن وج��ود 
 دارد ش��رایط بس��یار خوب��ی را ب��رای ای��ن اس��تان فراهم

 می کند که اصفهان همچنان بتواند از طریق همین...
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نظارت کمیته امداد استان 
به 40 هزار طرح اشتغال

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان گفت: کمیته 
امداد استان اصفهان به 40 هزار طرح جاری نظارت و آن را رصد 
می کند.مهدی مجلس آرا در جلس��ه شورای اشتغال استان که 
در خصوص ارایه سیاست ها و برنامه های اشتغال کمیته امداد 
و با حضور سرپرست کمیته امداد امام  خمینی همراه بود، اظهار 

کرد: در حال حاضر کمیته امداد استان اصفهان 40 هزار...
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مجوز )165035( نوبت  اول 

1- موضوع مناقصه : تهیه و تامین بخشی از کاال و اجرای عملیات حدود 2 کیلو متر خط تغذیه به قطر 4 الی 16 اینچ ) عمدتا 16 اینچ( جهت تکیل فاز 5 طرح جامع 
کاشان 

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ 1393/04/29 

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 341/000/000 ریال )سیصدو چهل و یک میلیون ریال (
 www.iets.mporg.ir: مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس

، www. nigo-isfahan.ir  یا با شماره تلفن های 36279869-031  امور قرار دادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند . 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

کد فراخوان : 1365605

دعوت مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی فرش دستباف لنجان 

هئیت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف لنجان 

جلس�ه مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت دوم ش�ركت تعاونی فرش دستباف لنجان ثبت 36 
راس ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 1393/04/22 در محل شركت تعاونی واقع در زرين شهر 

خيابان فردوسی تشكيل می گردد .
لذا از كليه اعضا دعوت می شود، با در دست داشتن كارت يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر 

در محل مذكور حضور بهم رسانيد و يا وكيل خود را با دفتر چه عضويت معرفی نماييد. 
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان 
2- طرح و تصويب صورتهای مالی سال 1392 و گزارش آخرين رقم سرمايه سهامداران 

3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان 
4- ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی می باشد . 

آگهی  مناقصه عمومی   

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

شهرداری زرين شهر به اس�تناد موافقت نامه ش�ماره 300 مورخ 93/4/10 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای عمليات بدنه سازی ساحل 
رودخانه زاينده رود وپياده رو سازی باند غربی بلوار كشاورز با اعتبار اوليه 
5/000/000/000 ريال از طريق مناقصه عمومی اق�دام نمايد.  لذا متقاضيان 
واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطالعات بيشتر از تاريخ 

انتشارتاپايان وقت اداری 93/5/2 به اين شهرداری  مراجعه نمايند.

نوبت اول



اخبار کوتاهيادداشت

کمک يک و نیم میلیارد ريالی 
رهبرمعظم برای آزادی زندانیان

همزمان با برگزاری بیست و ششمین همایش گلریزان ویژه کمک به 
آزادی زندانیان نیازمند، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی، یک میلیارد و 500 میلیون ریال به این امر خداپس��ندانه 
اختص��اص دادند.به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبری، همزمان با برگزاری بیس��ت و شش��مین همایش گلریزان 
ویژه کمک ب��ه آزادی زندانیان نیازمند، حض��رت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اس��المی، یک میلی��ارد و 500 میلیون ریال به 
این امر خداپسندانه اختصاص دادند.جشن گلریزان هر سال در ماه 
مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک 
به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسووالن و خّیران نیکوکار در 

تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

  دفاتر استانی حزب اراده ملت 

افزايش می  يابد
دبیرکل حزب اراده ملت ایران گفت: کمیته انتخابات حزب اراده ملت 
فعال شده است و در حال تدارک برای ورود به دهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی هستیم.احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده 
ملت ایران درباره آخرین تحرکات حزب متبوعش، اظهار داش��ت: با 
توجه به اینکه در 22 استان کشور نیرو داریم تالشمان بر این است 
که دفاتر استانی در همه استان های کشور دایر شود.وی افزود: کمیته 
انتخابات حزب اراده ملت فعال شده است و در حال تدارک برای ورود 
به دهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی هستیم و حضور 

حداکثری نیز خواهیم داشت.

 روستايیان با ۹ سال پرداخت 
حق بیمه بازنشسته می شوند

نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند کلیه روستاییان و عشایری 
را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوش��ش بیمه صندوق بیمه 
اجتماعی روستاییان و عش��ایر هس��تند، در صورت تقاضای آنان و 
داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر به 
مدت 9 سال، بازنشسته کرده و متناس��ب با آن حقوق بازنشستگی 
به آنان پرداخت کند.براس��اس تبصره یک ای��ن مصوبه، در صورتی 
که اف��راد مذکور کمتر از 9 س��ال حق بیمه پرداخت کرده باش��ند، 
نیز می توانند ب��ا پرداخت مابه التفاوت حق بیمه س��نوات به صورت 
یک جا و کامل )سهم خود و س��هم دولت( و به قیمت روز، بازنشسته 
ش��وند. در تبصره 2 این طرح نیز ش��رط س��نی ب��رای بیمه گذاران 
جدید ب��ه حداکثر 50 س��ال تغییر یاف��ت. همچنی��ن در تبصره 3 
این طرح، فرزندان و همس��ر )همسران( بیمه ش��ده متوفی که زیر 
9 س��ال س��ابقه دارد، با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه تا 9 س��ال 
به نرخ س��ال جاری از مس��تمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار 
می ش��وند. براس��اس تبصره 4 این طرح نیز حقوق افراد بازنشسته 
 از محل منابع صندوق بیمه اجتماعی روس��تاییان و عش��ایر تامین

 خواهد شد. 
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عربستان سعودی هفته گذشته 30 هزار نیروی نظامی در مرز خود با عراق مستقر کرد. این اقدام پس از آن صورت 2
گرفت که بغداد نیروهای خود را از این منطقه خارج کرد.روزنامه گالف دیلی نیوز مدعی شد ایران در حال اعزام 

نمایندگانی به عربستان سعودی جهت مذاکره در مورد اوضاع عراق و نوری المالکی نخست وزیر عراق است.

مذاکرات محرمانه ایران و عربستان سعودی بر سر عراق

شهردار شهرکرد از رشد 200 درصدی اعتبارات این شهرداری 
در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

ن��وراهلل غالمیان دهکردی در جم��ع خبرن��گاران اظهار کرد: 
شهرداری دیگر مثل همیشه یک نهاد صرفاً خدماتی نیست و 
باید شهرداری را به عنوان یک نهاد مدنی، اجتماعی و فرهنگی 

دانست که در همه عرصه های شهری فعال است.
غالمیان دهکردی بودجه س��ال گذشته ش��هرداری شهرکرد 
را 520 میلیارد ریال عنوان کرد و گف��ت:  این میزان اعتبار به 

صورت کامل محقق شده است.
شهردار شهرکرد بودجه س��ال جاری این ش��هرداری را یک 

هزار و 650 میلیارد ریال عنوان ک��رد و افزود: از این میزان 90 
درصد س��هم پروژه های عمرانی به خصوص برج های دوقلوی 
شهرکرد و در 10 درصد باقیمانده سهم  هزینه های جاری این 

شهرداری است.
وی تصریح کرد: در برج های دوقلوی شهرکرد 800 پارکینگ 
پیش بینی شده که مشکل پارکینگ این منطقه از شهرکرد را 

برطرف می کند.
شهردار ش��هرکرد ادامه داد: برای س��اخت برج های دوقلوی 
شهرکرد مردم مشارکت خوبی داشته اند و حدود 400 میلیارد 

ریال اوراق مشارکت به فروش رسیده است.
وی با اشاره به خیابان آیت اهلل کاشانی شهرکرد گفت: فاز نخست 

این خیابان در سال جاری تا میدان معلم احداث می شود.
غالمیان دهکردی با اش��اره به اقدامات انجام گرفته در زمینه 
حمل  و نقل عمومی ش��هروندان بیان داشت: در سال گذشته 
22 هزار بلی��ت حمل ونقل الکترونیکی به فروش رس��یده که 
 به زودی تاکس��ی های سواری شهر ش��هرکرد نیز به دستگاه 

کارت خوان مجهز می  شوند.
شهرکرد نیازمند رونق صنايع پايدار است

ش��هردار ش��هرکرد گفت: به علت نبود صنایع مادر در استان 
ش��هرداری نمی تواند آن چنان که باید از مالیات ارزش افزوده 
اس��تفاده کند و باید از عوارضات محلی، صدور پروانه و جرایم 
کمیسیون ماده  100 خارج شود، به همین دلیل می طلبد در 

استان صنایع پایدار را رونق بیشتری داد.
نوراهلل غالمی با بی��ان اینکه ش��هرداری به عن��وان یک نهاد 

اجتماعی و فرهنگی در همه عرصه های زندگی شهری حضور 
و دخالت دارد، افزود: س��ال گذش��ته عالوه بر تنگناهای مالی 
شهرداری توانس��ت با بودجه 52 میلیاردی همراه با مشارکت 
مالی مردم به اهداف خود برس��د. وی اظهارکرد: به علت نبود 
صنایع مادر در استان ش��هرداری نمی تواند آن چنان که باید 
از مالیات ارزش افزوده استفاده کند و باید از عوارضات محلی، 
صدور پروانه و جرایم کمیس��یون ماده  100 خارج ش��ود، به 
همین دلیل می طلبد در استان صنایع پایدار را رونق بیشتری 
داد. غالمی با اش��اره به اعتبارات مصوب شده برای شهرداری 
 در سال جاری، تصریح کرد: امسال ش��هرداری توانسته است

 105 میلیارد تومان اعتبار جذب کند که با توجه به برج های 
دوقلو در تالش است تا حدود 65 میلیارد تومان به این بودجه 
اضافه کند. وی از افزایش 20 درصدی اعتبار در سال جاری خبر 
داد و خاطرنشان کرد: 20 درصد این اعتبارات صرف هزینه های 

جاری و 80 درصد آن صرف پروژه های عمرانی می شود.
 غالمی با بیان اینکه امسال بیش از 20 پروژه عمرانی در حال 
اجرا است، افزود: جاده رحمتیه، آرامستان شهرکرد و برج های 

دوقلو از جمله پروژه های در حال اجرا هستند.
 وی با اشاره به مشکالت مردم شهرکرد، افزود: در سطح شهر 
در مح��دوده 4500 هکتاری به مردم ارایه خدمات می ش��ود 
که حدود 170 هزار نفر در این مح��دوده زندگی می کنند در 
حالی که در کالن شهرها در این محدوده 500 هزار نفر زندگی 
می کنند و به همین علت در این شهرها ارائه خدمات راحت تر و 

مردم هزینه کمتری را متقبل می شوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد با بیان این که به زودي 
مردم از خدمات برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت نیز 
بهره مند خواهند شد، گفت: در همین راستا  در چهارمحال و 

بختیاري نیز 40 خانه بهداشت احداث مي شود.
دکتر مرتضي هاشم زاده با مطلوب ارزیابی کردن روند طرح 
تحول نظام سالمت در استان، به تشریح بسته هاي حمایتي 
دولت در این زمین��ه پرداخت و کاه��ش پرداختي از جیب 
بیماران،  ارتقای هتلینگ، ترویج زایم��ان طبیعي و رایگان 
شدن آن،  ماندگاري و مقیمي پزشکان و متخصصین و ویزیت 
بیماران را از خدماتي که تاکنون در اس��تان 100 درصد به 
اجرا گذاشته شده است، برشمرد.وي اظهارکرد: براساس نظر 

سنجي هاي انجام شده درصد رضایتمندي مردم از خدمات ارایه شده در مراکز درماني در مدت 

کوتاه اجراي برنامه نس��بت به سال گذش��ته بیش از 17 درصد 
افزایش داشته است.هاش��م زاده ارایه بسته خدماتي به بیماران 
خاص و بي بضاعت را از دیگر خدمات پیش بیني ش��ده توسط 
دولت در برنامه تحول نظام سالمت عنوان کرد و گفت: تاکنون 
ابالغي از سوي وزارت بهداش��ت،  درمان و آموزش پزشکي براي 
اجراي این خدمت به دانشگاه ارایه نشده است.به گفته وی، با ابالغ 
وزارت متبوع مبني بر نحوه ارایه این بسته خدماتي مردم استان از 
این خدمت نیز بهره مند خواهند شد.رییس دانشگاه علوم پزشکي 
شهرکرد خاطرنشان کرد: به زودي مردم از خدمات برنامه تحول 
سالمت در حوزه بهداشت نیز بهره مند خواهند شد.هاشم زاده 
افزود: در همین راستا،  احداث خانه هاي بهداشت در مناطق فاقد 

خانه بهداشت یا مناطق داراي خانه بهداشت مستهلک و یا استیجاري آغاز خواهد شد.

رشد 200 درصدی اعتبارات شهرداری شهرکرد

با اجرای طرح تحول نظام سالمت؛

۴0 خانه بهداشت در چهارمحال و بختیاري احداث مي شود

شهرکرد نیازمند رونق صنايع پايدار است

سرپرست میراث  فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

ستاد خدمات سفر در استان تشکیل شد

سرپرس��ت میراث  فرهنگی چهارمحال و بختیاری گف��ت: برنامه های ویژه 
ایام تابستان و هماهنگی س��ازمان ها برای ارایه خدمات سفردر چهارمحال 
و بختیاری از س��وی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی وگردشگری 

پیگیری و بررسی می شود.
مهرداد رییس��ی در دومین جلس��ه س��تاد هماهنگی خدمات سفر استان 
اظهار کرد: ش��رح وظایف کمیته  ها و برنامه های ویژه ایام تابس��تان از سوی 
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی وگردش��گری اس��تان پیگیری و

 بررسی می شود.
وی افزود: ارس��ال ش��اخص های ارزیابی پیشنهادی از س��وی کمیته های 
زیرمجموعه و فرمانداران به منظور بررس��ی و تأیید نهایی به دبیرخانه ستاد 
هماهنگی خدمات سفر ارس��ال می شود و جلسات س��تاد اجرایی خدمات 
سفر توسط سایر کمیته ها و روسای شهرستانی برای رفع مشکالت موجود 

برگزار می شود.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری چهارمحال 
و بختیاری از ارسال برنامه زمان بندی جلس��ات مرتبط به معاونت عمرانی 
اس��تاندار و قائم مقام ستاد اجرایی خدمات سفر از س��وی روسای کمیته ها 
و فرمانداران خبر داد و خاطرنش��ان کرد: پیگیری آمادگی بخش خصوصی 
برای راه اندازی کمپ در فضای باز از س��وی فرمانداران، پیگیری مس��ایل 
ایمنی و بهداشتی در مراکز گردشگری استان از سوی ستادهای شهرستانی 
و انعکاس موارد موجود به دستگاه های ذیربط در استان در این جلسه مورد 

ارزیابی قرار گرفت.
رییسی گفت: کانون های گردش��گری نیازمند حضور غریق نجات از سوی 
جمعیت هالل احمر اس��تان معرفی می ش��ود و اداره کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان در این مورد اقدامات الزم را به عمل

 می آورد.
وی تحویل کپس��ول آتش نش��انی ب��ه متولی��ان کانون های گردش��گری 
توس��ط س��تاد مدیری��ت بح��ران اس��تان و پیگی��ری اداره کل می��راث 
فرهنگ��ی در ای��ن م��ورد را مصوب��ات ای��ن جلس��ه عن��وان ک��رد 
 و تصریح کرد: رف��ع نواقص جاده های اس��تان ب��ه ویژه مح��ور مواصالتی
  بروجن – لردگان از س��وی اداره کل مسکن و شهرس��ازی استان پیگیری

 می شود.
سرپرس��ت اداره کل میراث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی وگردش��گری 
چهارمح��ال و بختی��اری خاطرنش��ان ک��رد: مق��رر گردی��د وضعی��ت 
 روش��نایی پ��ارک الل��ه و پ��ارک تهلیج��ان در ش��هرکرد نیز رس��یدگی

 شود.

چهارمحال و بختیاری قطب پرورش 
ماهیان سردابی کشور

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری 
ساالنه با تولید بالغ بر 19 هزار تن ماهیان سردابی 14 درصد تولید ماهیان 

سردابی کشور را به خود اختصاص داده است.
رستم غیبی اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری با یک درصد از کل مساحت 

کشور 14 درصد تولید ماهیان سردابی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: این استان در س��ال گذش��ته با تولید بالغ بر 19 هزار تن ماهیان 
س��ردابی در 407 مزرعه پرورش ماهی ش��امل 282 مزرع��ه دارای پروانه 
بهره برداری و 125 استخر خاکی توانست به قطب پرورش ماهیان سردابی 

کشور تبدیل شود.
رییس جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: شهرستان 
اردل با 115 مزرعه پرورش ماهی ساالنه 5 هزار تن ماهیان سردابی تولید و 

به بازار عرضه می کند.

برپايی دهمین نمايشگاه کتاب 
چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری از برپایی دهمین نمایشگاه 
کتاب استان در 27 شهریورماه با حضور بیش از 400 ناشر و نمایندگی نشر 

در شهرکرد خبر داد.
 جواد کارگران با اش��اره به برپایی دهمین نمایش��گاه کتاب اس��تان از  27 
ش��هریور ماه، اظهارکرد: در این نمایش��گاه، 350 تا440 ناش��ر سراسری و 
استانی حضور دارند و 30 هزار عنوان کتاب را در 220 غرفه عرضه خواهند 

کرد.
وی افزود: در این نمایشگاه، آثار متنوعی در موضوعات عمومی، دانشگاهی، 
کمک  درسی، کودک و نوجوان و مذهبی به فروش می رسد؛ همچنین بخشی 

ویژه  برای ارایه کتاب های بومی  در این نمایشگاه حضور دارد.
به گفته وی، دهمین نمایشگاه کتاب  از  27 شهریور ماه  آغاز به کار می کند 
و تا 3 مهر در دو نوبت صبح و عصر در محل دایمی نمایشگاه های کتاب این 

استان برپاست.

 بقاع متبرکه میزبان طرح 
»فرصت بندگی« شدند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری طرح 
فرصت بندگی همزمان با آغ��از ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه اس��تان 
خبر داد. حجت االسالم محسن غالمیان اظهارکرد: طرح »فرصت بندگی« 
با هدف ایجاد فضای معنوی در ایام ماه رمضان بخصوص در لحظات اذان در 

امامزادگان شاخص استان اجرا می شود.
وی اف��زود: مراس��م جزءخوان��ی و ترتیل خوانی ق��رآن کری��م و برگزاری 
دوره های تفس��یر قرآن کری��م از مهم تری��ن برنامه های این ط��رح در ماه 
رمضان اس��ت که همه روزه قبل از اذان مغرب  توس��ط قاری��ان و حافظان 
 قرآن و نیز مبلغ��ان اعزامی اداره کل اوق��اف در جوار امامزادگان ش��اخص

 اجرا می شود.
غالمیان گفت: احیای شب های جمعه ماه مبارک رمضان و احیای شب های 
قدر نیز از دیگ��ر برنامه های این ط��رح خواهد بود که در بقاع اس��تان اجرا 

خواهد شد.

Society,Cultural  Newspaper No.1345 |  july  7 ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

  نماینده مردم اصفهان و عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی گفت: مردم اصفهان 
با متانت و بدون هیاهو به دنبال حقوق خود هستند و 
ما نمی خواهیم با تجمع و برهم زدن نظم کارهایمان 
را پیش ببریم و از طوالنی شدن روند استیضاح وزیر 
نیرو نیز گالیه داریم. طرح تونل بهشت آباد یک طرح 

معقول است که باید هرچه سریعتر به نتیجه برسد
مهندس  حمیدرضا فوالدگر در جم��ع خبرنگاران 
به ضرورت پرداختن به صنایع اصفهان اش��اره کرد 
و گفت:اس��تان اصفهان با بیش از هشت هزار واحد 
صنعتی فعال به لحاظ تعداد در رتبه اول کشور قرار 
دارد.وی افزود: توانایی، پتانسیل و قابلیت هایی که 
در اس��تان اصفهان به لحاظ صنع��ت و معدن وجود 
 دارد شرایط بس��یار خوبی را برای این استان فراهم

 م��ی کند ک��ه اصفهان همچن��ان بتوان��د از طریق 

همین صنایع توس��عه چش��مگیر داش��ته باش��د 
گردش��گری،  لح��اظ  از  همچنی��ن   اصفه��ان 
صنای��ع دس��تی و تولی��دات علم��ی نی��ز از 
اس��تان ه��ای پیش��گام ب��ه حس��اب م��ی آی��د.

فوالدگ��ر در ادام��ه ضم��ن اش��اره ب��ه پتانس��یل 
 ه��ای کش��اورزی در اصفه��ان و حاصلخی��زی 
 زمین های مناطق مختلف اس��تان گف��ت: تا قبل از 
خشکس��الی های چند س��ال اخیر ما در رتبه های 
چهارم تا ششم اس��تان قرار داش��تیم ولی به دلیل 

کمبود آب رتبه استان اصفهان سیر نزولی یافت.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی همچنی��ن تصری��ح ک��رد: ای��ن س��وال 
 مطرح می ش��ود که چرا اس��تان اصفه��ان با وجود

 پتانسیل های فراوان اقتصادی نرخ بیکاری در آن یک 
درصد باالتر از متوسط نرخ بیکاری کل کشور باشد 

و این مساله برای اصفهان اصال پسندیده نیست. وی 
افزود:در دو سال اخیر اشتغال زایی طبق برنامه های 
از پیش تعیین شده جلو نرفته است و متاسفانه تعدیل 
نیرو در برخی واحدهای صنعتی نی��ز به بیکاری در 
استان دامن زده است.حمیدرضا فوالدگر همچنین 
افزود: البته به دلیل نوسانات ارزی، تشدید تحریم ها 
و... کل اقتصاد کشور با مشکالت فراوانی مواجه شد 
و باید با ثب��ات اقتصادی آن را جبران کرد. مس��ایل 
تولیدکنندگان و ارتباط مس��تمر با آن��ان باعث می 
شود از نزدیک با مشکالت آنها آشنا شویم و نباید همه 
چیز را به تحریم ها ارتباط داد. ما با رعایت اصل 44 و 
خصوصی سازی و تکیه بر توان داخلی می توانیم آثار 
تحریم ها را به حداقل برسانیم تا کشورهای غربی نیز 
نتوانند از تحریم ها به عنوان اهرم فشار استفاده کنند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی به 

نقدینگی موجود در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از 
مهمترین آسیب های اقتصادی ما نقدینگی غیرمولد 
در جامعه اس��ت که چیزی حدود 400 تا500 هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است در حالی که صنایع ما 
یکی از مشکالت خود را نبود نقدینگی در واحدهای 
صنعت��ی عنوان می کنن��د و تولیدکنن��دگان برای 
واحدهای صنعتی خود پ��ول کافی در اختیار ندارند 
و متاسفانه سیس��تم بانکداری ما با ربا همراه شده و 
به دلیل کاغذب��ازی های ف��راوان تولیدکنندگان را 
به سمت بازارهای غیررس��می ربا با سودهای کالن 
سوق می دهد که باید در جهت اصالح سیستم های 
بانکی اقدام کنیم.وی افزود: قانون بانکداری اسالمی 
و بدون ربا سال 61 به تصویب شورای نگهبان رسید 
 اما با همی��ن عقود اس��المی طوری با م��ردم رفتار

 م��ی ش��ود که عم��ال ب��ه س��مت نوعی ربا س��وق 
م��ی یابن��د و متص��دی بان��ک ط��وری آن عقد را 
 ب��ا مش��تری خ��ود انجام م��ی ده��د که ب��ه جای 
 این که اس��المی باش��د ب��ا ربا هم��راه می ش��ود و 
بانک ها هیچ گاه در زیان مردم ش��ریک نمی شوند 
یعن��ی الحاقاتی ب��ه قراردادها اضافه م��ی کنند که 
 بانک هرگز ضرر نکند. مردم باید از حقوق اقتصادی

 خ��ود آگاه ش��وند. فوالدگ��ر در ادام��ه در پاس��خ 
به این س��وال که مجلس ب��رای ت��وازن خدمات در 
تامی��ن اجتماعی چ��ه اقداماتی انجام داده اس��ت، 
گفت:متاسفانه در دولت قبل به دلیل مسایل سیاسی 
که ایجاد ش��د دولت همکاری الزم را برای تحقیق و 
تفحص از تامین اجتماعی با مجل��س انجام نداد. ما 
معتقدیم که بیمه باید رقابتی شود و بخش خصوصی 
در آن فعال شود. این درس��ت نیست که همه مردم 

تحت پوش��ش بیمه تامین اجتماعی ق��رار بگیرند 
زیرا رقابتی وجود ن��دارد و تامین اجتماعی هم خود 
را ملزم به ایجاد امکان��ات جدید نمی کند.وی افزود: 
هنگامی که یک اپرات��ور رقیب برای هم��راه اول به 
نام ایرانسل در کش��ور به راه افتاد و فضا رقابتی شد، 
قیمت خدمات تلفن های هم��راه کاهش یافت و هر 
 دو شرکت س��عی کردند هر روز خدمات تازه ای به

 مش��ترکین ش��ان ارایه دهند. این فض��ای رقابت 
 باید در هم��ه زمین��ه ها ایجاد ش��ود تا پیش��رفت

 به وجود آید.فوالدگر در پاسخ به این سوال که آخرین 
وضعیت پیگیری های بحران آب اصفهان چیس��ت، 
گفت: باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که ایران با 
خشکسالی مواجه شده است. اما در مساله اصفهان و 
بحران آب رعایت نکردن قوانین و نادیده گرفتن رژیم 
حقوقی زاینده رود بر بحران فعلی دامن زده اس��ت. 
دخل و تصرف و به هم زدن نظام طبیعی زاینده رود 
به این رودخانه لطمه زده اس��ت که البته عدم صرفه 
 جویی م��ا در مصارف خانگی و صنعت��ی را نیز نباید

 نادی��ده گرف��ت. وی در ادام��ه اف��زود: آن چ��ه که 
نماین��دگان اصفه��ان را مجب��ور ب��ه ارای��ه طرح 
اس��تیضاح وزیر نی��رو کرد ط��رح ه��ای انتقال آب 
بود که به صورت ی��ک طرفه از جان��ب وزیر نادیده 
گرفته ش��د.طرح هایی که حاصل کار کارشناس��ی 
 چندین س��اله ب��ا ص��رف هزین��ه ه��ای هنگفت

 بوده است. 
البت��ه م��ا از دول��ت ب��ه دلیل تش��کیل ش��ورای 
 عال��ی آب تش��کر کردی��م و از این ش��ورا حمایت 
می کنیم.فوالدگر خاطر نش��ان کرد:م��ا در رابطه با 
روش انتقال آب اختالف نظر داری��م. نباید به دلیل 
تجمع عده ای، حقوق مردم اصفهان در مس��اله آب 

نادیده گرفته شود. 
م��ا در مقاب��ل قان��ون و کار کارشناس��ی خاضعیم 
اما ح��رف وزی��ر بر مبن��ای کارشناس��ی نیس��ت 
به دلی��ل این اس��ت ک��ه مصال��ح اجتماع��ی عده 
 ای در آن لح��اظ ش��ده و م��ا نم��ی توانی��م آن را

 بپذیریم.وی همچنین گفت:مردم اصفهان با متانت 
و بدون هیاهو به دنبال حقوق خود هستند و ما نمی 
خواهیم با تجم��ع و برهم زدن نظ��م کارهایمان را 

پیش ببریم.
 و از طوالنی شدن روند استیضاح وزیر نیرو نیز گالیه 
داریم. طرح تونل بهشت آباد یک طرح معقول است 
که باید هرچه سریعتر به نتیجه برسد و در این زمینه 
همکاری شهرهای یزد، کرمان و اصفهان را می طلبدو 
 بحران آب تنها مختص اصفهان نیست و یک مساله

 ملی است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

از طوالنی شدن روند استیضاح وزير نیرو گاليه داريم
با طرح های انتقال آب اختالف نظر داريم 

نبایدحقوق مردم در مساله آب نادیده گرفته شود

و قان�ون  مقاب�ل  در  م�ا    
 کار کارشناس�ی خاضعی�م 
ام�ا ح�رف وزي�ر ب�ر مبن�ای 
کارشناس�ی نیس�ت به دلیل 
 اين است که مصالح اجتماعی
 ع�ده ای در آن لح�اظ ش�ده 
را آن  توانی�م  نم�ی  م�ا   و 

 بپذيريم



یادداشت

 رییس سازمان بهزیستی کشور

 آغاز ارایه خدمات رایگان به 
سالمندان در منزل

 ریی��س س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از آغ��از ارای��ه خدمات 
رای��گان در بخ��ش مراقبتی و توانبخش��ی به س��المندان خبر 
 داد و گف��ت: این خدمات در منزل و توس��ط م��ددکاران انجام

 می شود.
همایون هاش��می ، ب��ا تاکید ب��ر اینکه در دو س��ال  گذش��ته 
یک��ی از سیاس��ت های س��ازمان بهزیس��تی توس��عه مراک��ز 
نگه��داری روزان��ه و  کاه��ش مراک��ز ش��بانه ب��وده اس��ت، 
 اظه��ار داش��ت: در ای��ن راس��تا اقدام��ات خوبی انجام ش��ده

 است.
وی تصری��ح کرد: هم اکن��ون رویکرد س��ازمان بهزیس��تی از 
توانبخش��ی مبتنی بر جامعه به س��مت توانبخش��ی مبتنی بر 
خانواده تغییر پیدا کرده اس��ت و ما س��عی داری��م با همکاری 
خانواده ها، معلوالن و س��المندان را در خانه هایشان نگهداری 

کنیم.
هاشمی بیان داشت: یکی دیگر از برنامه های سازمان بهزیستی 
در سال جاری ارایه خدمات به سالمندان در منازلشان است که 
در این راستا خانواده ها می توانند با تماس با ادارات بهزیستی از 

نحوه ارایه خدمات مطلع شوند.
ریی��س س��ازمان بهزیس��تی کش��ور افزود: خدماتی ک��ه قرار 
اس��ت در منزل به سالمندان داده ش��ود در بخش های مختلف 
 مراقبتی و توانبخش��ی اس��ت و این خدمات به صورت رایگان

 ارایه می شود.
وی افزود: در مرحله نخس��ت و پایلوت طرح توانبخشی مبتنی 
بر خانواده 1600 نفر ش��رکت کرده اند که در مرحله جدید این 

تعداد افزایش پیدا خواهد کرد.
هاش��می در ادام��ه در خص��وص راه ان��دازی بنیاده��ای 
فرهیختگان ویژه سالمندان در اس��تان ها اظهار داشت: در این 
زمینه نیز در برخی اس��تان ها ای��ن مراکز راه ان��دازی و افتتاح 
 ش��ده اس��ت و به زودی در س��ایر اس��تان ها ای��ن کار صورت

 می گیرد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1345 | دوشنبه  16  تیر 1393 | 9 رمضان   1435

تشكيل جلسات نظارتي برنامه جامع كنترل كيفي هواي اصفهان
     نخستین جلس��ه گروه کاری حمل و نقل، مدیریت ترافیک و بهینه سازی سوخت در اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان تشکیل شد.در این جلسه نمایندگان دستگاه ها و نهادهای 
مرتبط با تولید، پخش سوخت، مدیریت حمل و نقل، ترافیک و شهرداری های مستقر در محدوده 

برنامه جامع کنترل کیفی هوای اصفهان حضور داشتند.

3

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان گفت: 
کمیته امداد استان اصفهان به 40 هزار طرح جاری نظارت 
و آن را رصد می کند.مهدی مجلس آرا در جلس��ه شورای 
اشتغال استان که در خصوص ارایه سیاست ها و برنامه های 

اشتغال کمیته امداد و با حضور سرپرست کمیته امداد امام 
 خمینی همراه بود، اظهار کرد: در حال حاضر کمیته امداد 
استان اصفهان 40 هزار طرح جاری را رصد می کند که در 
سال گذشته نیز در کارگروه اشتغال و از طریق بانک های 

عامل دست اندرکار اشتغال از تعهد 10 هزار و 500 فرصت 
شغلی، 14 هزار و 606 فرصت شغلی در کمیته امداد هم 
برای افراد تحت پوش��ش و هم برای افرادی که مش��کل 

اشتغال داشتند، فراهم شد.
توانمندس�ازی خانواده ه�ای تح�ت حمای�ت از 

اولویتهای کمیته امداد است  
سرپرس��ت کمیته ام��داد کش��ور گفت: توانمندس��ازی 
خانواده های تحت حمایت از اولویتهای کمیته امداد بوده و 
توانمندسازی نه نگاه ترحمی بلکه یک نگاه تکریمی است.
  حس��ین ان��واری در حاش��یه بازدی��د ازجش��ن

 رمضان و نمایش��گاه توانمندی ه��ا و عرضه محصوالت 
ط��رح ه��ای اش��تغال خان��واده ه��ای تح��ت حمایت 
کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی )ره( اس��تان اصفه��ان 
اظهار داش��ت: ماه رمض��ان، ماه ب��زرگ ضیاف��ت الهی 
 اس��ت و ای��ن ضیاف��ت بای��د ب��ا نش��اط برگزار ش��ود. 
وی با اش��اره به برنامه ریزی های انجام ش��ده در کمیته 
امداد برای برگزاری جش��ن های رمضان در کمیته امداد 
گفت: نگاه حضرت ام��ام )ره( در تأس��یس کمیته امداد 
نگاه عزت و کرامت اس��ت به نیازمندان و کمیته امداد در 
 این مسیر س��عی کرده در تمامی برنامه ها کرامت و عزت

 خانواده را مد نظر قرار دهد.

رییس اداره مادي ها و انهار شهرداري اصفهان 
آب رس��اني به ناژوان را بس��یار سخت عنوان 
کرد و افزود: در حال حاضر با خش��ک شدن 
چاه هاي این منطقه آب رس��اني ب��ه باغات 
و درختان ن��اژوان س��خت ش��ده و در حال 
 حاض��ر وضعی��ت آب در منطقه ن��اژوان به

 گونه اي اس��ت که آب به برخ��ي از درختان 
تنومند و چند س��اله نرس��یده و به تدریج در 
حال خشک ش��دن هس��تند،اما تمام تالش 
ما براین اس��ت تا با لوله کش��ي ،کرایه چاه و 
استفاده از تانکر این بحرا ن پشت سر گذاشته 
ش��ود.وي با اش��اره به این موضوع که میزان 
آب مورد نیاز براي ناژوان چندان قابل توجه 
نیست افزود: مسیري که آب باید طي کند تا 
به ناژوان برسد، طوالني است و بارها پیشنهاد 

ش��ده تا س��الي دوبار آب براي سیراب شدن 
 فضاي سبز شهر و جلوگیري از خشک شدن

 چاه ه��ا هر چن��د کم،جریان پی��دا کند که 
متاس��فانه این اتف��اق نیفتاده و ش��رایط را 

دوچندان سخت کرده است. 
به گفته وي بخش��ي از نیاز ناژوان از س��وي 
 منطقه نه و منطق��ه یک ش��هرداري تامین

 مي ش��ود ام��ا این می��زان آب پاس��خگوي 
مساحت این پارك جنگلي نیست. 

عمراني ادامه داد: کم آبي و خشکي رودخانه 
بر روي فضاي س��بز ناژوان ب��ه دلیل این که 
ریشه بیشتر درختان این منطقه به طور دایم 
در آب بوده تاثیر گذاشته لذا شهرداري با ارایه 
تمهیدات الزم از آس��یب ص��د درصد به این 

درختان جلوگیري کرده است. 

مدیر امور س��ینمایی حوزه هنری اس��تان 
اصفه��ان گفت: ب��ا واگذاری س��ینماهای 
تعطیل شده استان از س��وی بنیاد شهید و 
مس��تضعفان به حوزه هنری، این سینماها 

بازگشایی می شود.
 س��ید مصطفی حس��ینی افزود: شش ماه 
پیش رهبر معظم انقالب دس��توری صادر 
کردند ک��ه 27 س��ینما در کش��ور که زیر 
مجموعه بنیاد شهید و مستضعفان و کمیته 
امداد اس��ت به حوزه هنری واگذار شود که 

پیگیری این موضوع ادامه دارد.
وی اظهار کرد: در اس��تان اصفهان ش��ش 
س��ینمای س��احل، ای��ران، خان��واده، 
فلسطین،22بهمن و اندیشه به حوزه هنری 

استان واگذار می شود.

حس��ینی افزود: برخی از این س��ینماها به 
دالیلی در س��ال های گذشته تعطیل شده 
که با واگذاری به ح��وزه هنری دوباره فعال 

می شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه افزایش جمعیت ش��هر 
اصفهان گفت: در دهه های گذشته در شهر 
اصفهان 17 س��ینما وجود داشت در حالی 
 که در حال حاضر این شهر چهار سینمای

 فعال دارد. 
حس��ینی با اش��اره ب��ه توجه ب��ه موضوع 
فرهن��گ در ش��عار امس��ال رهب��ر معظم 
انقالب، تاکید ک��رد: با عنایت به رس��الت 
ح��وزه هن��ری در عرصه فرهن��گ مراحل 
 واگ��ذاری س��ینماها بای��د هر چ��ه زودتر 

انجام شود.

مدیرکل کمیته  امداد  امام خمینی استان

چاه هاي ناژوان خشك شد

آبرساني به ریه های اصفهان سخت شد
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان:

چراغ خاموش سینماها روشن می شود 

نظارت كميته امداد استان به 40 هزار طرح اشتغال

یادداشت

 کارخانه واگن سازي در اصفهان 
راه اندازي شود

     عضو ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان اظهار داش��ت: با توجه به 
توانمندي ها و ظرفیت شهر اصفهان مي طلبد کارخانه واگن سازي 
در اصفهان راه اندازي شود.عباس حاج رس��ولیها با بیان این مطلب 
 گفت:اصفهان با دارا ب��ودن صنایع بزرگي همچ��ون فوالدمبارکه و
  ذوب آهن قطب صنعتي کشور محسوب مي ش��ود . وي با اشاره به

 این که دانش��گاه صنعتی اصفهان ب��ه عنوان یک دانش��گاه فنی و 
مهندسی در کشور شاخص اس��ت، افزود: با توجه به توانمندي ها و 
ظرفیت هاي شهر اصفهان مي طلبد کارخانه واگن سازي در اصفهان 
راه اندازي شود. عضو ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان تصریح کرد: 
اصفهان مي تواند با راه اندازي کارخانه واگن س��ازي، واگن کشور و 

حتي خاورمیانه را تامین کند. 

 اصفهان در ماه رمضان کمبود 
ذخیره خون ندارد

مدیرکل انتق��ال خون اس��تان اصفه��ان گفت: با کاه��ش مراجعه 
اهداکنندگان خون به پایگاه های خون گیری در ماه رمضان، فعالیت 
این اداره کل از ساعات کار روز به ش��ب و پس از افطار انتقال یافت و 

استان اصفهان در ماه رمضان کمبود ذخیره خون ندارد.
محمد مهدی  حریری با بیان اینکه به دلیل ضعف بدنی و کاهش فشار 
خون امکان خون گیری از اهداکنندگان قبل از افطار در ماه مبارك 
رمضان وجود ندارد و به همین دلیل ب��ا کاهش ذخیره خون روبه رو 
می شویم، اظهار کرد: پایگاه های انتقال خون استان اصفهان در این 
ماه مبارك از ساعت 19 تا 24 آماده خونگیری از اهداکنندگان است.

وی با اشاره به اینکه در ماه مبارك رمضان برنامه های اداره کل انتقال 
خون استان اصفهان و دیگر مراکز کش��ور برای جلوگیری از کاهش 
ذخیره خونی تغییر می کند، افزود: خ��ون گیری از اهداکنندگان در 
اصفهان بعد از افطار تا ساعت 24 در سازمان انتقال خون استان واقع 
در میدان خواجو انجام می ش��ود و فعالیت کارشناسان این اداره کل 
برای تبدیل خون های اهدایی به فرآورده های خونی تا س��اعاتی از 

بامداد هم ادامه می یابد.

 تبلیغات ملي و بین المللي اجالس
 از یك ماه آینده آغاز مي شود

      ش��هردار اصفه��ان از تدوی��ن برنامه ه��اي اجالس و جش��نواره
 بین المللي میراث فرهنگي ناملموس تا 15 ش��هریور ماه خبر داد.

دکتر سید مرتضي سقاییان ن ژاد در جلسه اي با روساي کمیته هاي 
اجالس و جش��نواره میراث فرهنگي ناملموس ب��ا اعالم این مطلب 
اظهار داشت: ما براي این که بتوانیم مباحث و تمام جزییات اجالس 
را پیگیري نماییم تش��کیالتي را پي ریزي نموده ایم که یکي از این 
تشکیالت کمیته هاي تخصصي هستند که باید در این رخداد بزرگ 
کار خود را در ابعاد مختلف دنبال کنند. وي اذعان داشت: کمیته ها 
بر حسب تقسیماتي که انجام شده اجراییات کل اجالس و جشنواره 
را برعهده دارند به طور مثال کمیته تشریفات اسکان، حمل و نقل و 

برنامه میهمانان را بر عهده دارد.

اخبار کوتاه
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 93/9/خ
نوبت اول 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مناقصه گزار : اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
 موضوع مناقصه : خريد تجهيزات اعالم و اطفاء حريق 

محل تامین اعتبار : عمرانی 
محل دریافت اسناد  مناقصه : نماينده شركت با در دست داشتن معرفی نامه كتبی و آخرين تغييرات شركت )) چاپ در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی (( جهت دريافت اسناد مناقصه 

به واحد امور قرار دادهای اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مراجعه نمايند. 
آگهی مناقصه در سايت اداره كل ثبت  اسناد وامالک استان به نشانی www.sabt-es.ir و همچنين در سايت ملی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir نيز درج شده است .

محل تحویل پاکت های مناقصه : دبير خانه اداره كل ثبت اسناد و امالک  استان اصفهان 
مهلت دریافت اسناد : از روز دوشنبه مورخ 93/4/16 لغايت روز چهار شنبه مورخ 93/4/18 

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه : تا پايان وقت اداری روز يكشنبه مورخ 93/4/29 
تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ93/4/30 

مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه : مبل�غ ضمانتنامه در وجه اداره كل ثبت  اس�ناد و امالک اس�تان اصفهان  ضمنا به پيش�نهاداتی ك�ه فاقد ضمانتنامه يا امض�ا ء مخدوش و 
 مش�روط و ضمانتنامه های كمتر از ميزان مقرر ، چک تضمين ش�ده و چک ش�خصی و نظايرآن وپيش�نهاداتی كه پ�س از انقضاء مدت مق�رر در آگهی واصل ش�ود ،مطلقا ترتيب

 اثر داده نخواهد شد. ) در ضمن مبلغ ضمانتنامه  در اسناد مناقصه درج گرديده است ( 
))ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .(( 

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک : بلوار دانشگاه - خيابان توحيد - بعد از چهارراه پليس - طبقه چهارم.  تلفن 7-36289124                       فاکس: 36289105

چاپ دوم  

م الف 7961

SMS



اخبار کوتاهيادداشت

 صادرات  صنايع دستی اصفهان 
روی شیب صعود

مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان گفت: س��ه ماهه نخس��ت امسال 
بیش از ۴۶ ت��ن صنایع دس��تی ب��ه ارزش ۹ میلی��ون و ۴۰۰ هزار 
دالر به خارج از کش��ور صادر ش��ده است.اس��داهلل احمدی ونهری 
با اش��اره به این آم��ار، اظهار داش��ت: صنایع دس��تی صادر ش��ده 
ش��امل فرش دس��تبافت، مصنوع��ات گران به��ا، پارچ��ه قلمکار، 
مصنوعات خاتم، قلمزني و انواع گلیم به کش��ورهاي حاشیه خلیج 
 فارس، ع��راق، ترکیه، هلن��د، آلمان، فرانس��ه، ژاپ��ن و چین صادر

 شده است.
وی افزود: س��ه ماهه نخست س��ال گذش��ته حدود ۴۸ تن صنایع 
 دس��تی به ارزش ۲ میلی��ون و ۳۰۰ ه��زار دالر به خارج از کش��ور

 صادر شد.
مدیرکل گمرک استان اصفهان با اش��اره به این که سال گذشته در 
این مدت مصنوعات گران بها صادر نش��ده بود، تصریح کرد: در سه 
ماهه نخست امس��ال با صادرات ۲۳۴ کیلوگرم مصنوعات گران بها 
به خارج از کش��ور بیش از چهار برابر ارزش صادرات صنایع دستی 

افزایش یافته است.

خشکسالی، قیمت آب در کالیفرنیا 
را ۱۰ برابر کرد

به دنب��ال خشکس��الی های بی س��ابقه ط��ی پنج س��ال گذش��ته 
در ایال��ت کالیفرنی��ا، قیم��ت آب ۱۰ براب��ر افزای��ش یافت��ه 
اس��ت.کالیفرنیا یک ب��ار دیگر دچار خشکس��الی ش��ده و فعالیت 
کارگ��ران مزارع متوقف ش��ده اس��ت و از آنجا ک��ه کالیفرنیا بخش 
قابل توجهی از میوه و س��بزیجات کش��ور آمریکا را فراهم می کند، 
 نگرانی ه��ای زی��ادی از باب��ت تامی��ن امنی��ت غذای��ی به وج��ود

 آمده است.
تنها در پنج سال گذش��ته قیمت آب ۱۰ برابر افزایش یافته و ارزش 
 حدود ی��ک میلی��ون و ۲۳۳ ه��زار و ۴۸۲ لیتر آب ب��ه ۲۲۰۰ دالر 

رسیده است. 
در پی وق��وع خشکس��الی، ف��روش آب خصوصی به ی��ک موضوع 
رای��ج در ایالت ه��ای آمری��کا تبدی��ل ش��ده اس��ت که ای��ن کار 
افزون ب��ر ایال��ت کالیفرنی��ا، در ایالت ه��ای کل��رادو و تگ��زاس 
نی��ز انج��ام می ش��ود. برخ��اف خشکس��الی پیش��ین در س��ال 
 ۲۰۰۹، مس��ووالن ای��ن ایالت اج��ازه دادند ت��ا بازار قیم��ت آب را 

تعیین کند. 
این افزایش قیمت پس از هشدارهای پیاپی دانشمندان مبنی  بر وقوع 
خشکسالی بدتر و افزایش هزینه های تامین و نگهداری سامانه های 
آبی کالیفرنیا انجام شده اس��ت. برخی از اقتصاددانان آب خواستار 
وضع مقررات بیش��تر برای جلوگیری از خالی شدن سفره های آب 

زیرزمینی شده اند.

 خروج نفتکش ايران از لیست
 تحريم اروپا

پس از خروج نام ش��رکت ملی نفتکش ایران از لیس��ت تحریم های 
وزارت خزان��ه داری آمری��کا، بزرگتری��ن ن��اوگان حم��ل و نق��ل 
نفت خام ای��ران از لیس��ت تحریم های غی��ر قانونی اتحادی��ه اروپا 
هم خارج ش��د. مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش ایران با اش��اره به 
خروج مش��روط نام این ش��رکت نفتی از لیس��ت تحری��م اتحادیه 
اروپا ب��ا تاکید بر اینکه اگ��ر اتحادیه اروپ��ا تا ۱۲ ماه آین��ده به نظر 
دادگاه عموم��ی اتحادی��ه اروپا اعت��راض نکند ای��ن تعلیق قطعی 
 اس��ت، اع��ام ک��رد: آم��اده بازگش��ت ب��ه بازاره��ای بین المللی

 هستیم. 
 عل��ی اکب��ر صفای��ی در تش��ریح جزیی��ات لغ��و تحریم ه��ای 
نفتکش ه��ای ایران گفت: ش��رکت مل��ی نفتکش در س��ال ۲۰۱۲ 
 در لیس��ت تحریم ه��ای اتحادی��ه اروپ��ا ق��رار گرفت ک��ه پس از

 یک س��ال و چندی تاش این ش��رکت برای اثبات نادرست بودن 
علل تحریم کمیسیون اروپا، خوش��بختانه دالیل حقوقی ما پس از 
 برگزاری چندین جلس��ه مورد تایید دادگاه عموم��ی اتحادیه اروپا 

قرار گرفت. 
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با تاکید بر اینکه درپی این اقدام ها، 
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه، )۱۲ تیرماه( به نفع شرکت 
ملی نفتکش رای داد و تحریم  اعمال ش��ده از سوی کمیسیون اروپا 
علیه این شرکت را به دلیل نبود ادله کافی، لغو شده اعام کرد، اظهار 
داشت: اگر کمیسیون اروپا تا دو ماه نسبت به این رای اعتراض نکند، 
شرکت ملی نفتکش ایران از لیست تحریم های اتحادیه اروپا به طور 

کامل خارج خواهد شد.

 شرکای اروپايی در حال بازگشت
 به ايران

معاون سازمان توس��عه تجارت ایران از بازگش��ت مشتریان سنتی 
ایران در اروپا برای مراوده تجاری و سرمایه گذاری به ایران خبرداد 
و گفت: رقابت کشورهای اروپایی برای ورود به بازار ایران آغاز شده 
است و بر این اس��اس، پیش بینی می شود که صادرات ایران به اروپا 

۴۰ درصد افزایش یابد.
 میرابوطالب بدری  از رقابت کش��ورهای اروپایی برای بازگش��ت به 
ایران و مذاکره با ش��رکت های ایرانی برای س��رمایه گذاری خبرداد 
و گفت: در سال های گذش��ته و پیش از تش��دید تحریم ها، تجارت 
ایران و اروپا از رقم مناس��بی برخوردار بود، اما متاس��فانه این رقم با 
شدت تحریم ها رو به کاهش گذاشت، اما اکنون براساس شاخص ها 
پیش بینی می ش��ود که در ص��ورت نهایی ش��دن توافق��ات میان 
ایران و گ��روه ۱+5 صادرات توس��عه یافت��ه و تجارت می��ان ایران 
و اروپا ب��ه روزه��ای اوج برگردد.معاون س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران اف��زود: اکن��ون این تقاض��ا از س��وی اروپایی ها وج��ود دارد 
که برای س��رمایه گذاری مش��ترک با ای��ران وارد عمل ش��وند، اما 
متاس��فانه محدودیت های بانکی کار را س��خت کرده، این در حالی 
 اس��ت که پیش بینی می ش��ود صادرات ایران به اروپ��ا، ۴۰ درصد

 افزایش یابد. معاون سازمان توس��عه تجارت ایران ادامه داد: جذب 
سرمایه گذاران خارجی برای ما بس��یار مهم است و هم اکنون خیل 
عظیم ورود هیات های خارجی و اروپایی به کشور را شاهد هستیم، 
این در حالی است که رقابتی میان کشورهای اروپایی برای ورود به 
ایران شکل گرفته اس��ت و آلمان ها وقتی می فهمند که ایتالیایی ها 
 هیات آورده ان��د، آنها نیز برای اع��زام هیات به ایران دس��ت به کار

  م��ی ش��وند؛ می��ان ک��ره و چی��ن نی��ز چنی��ن رقابت��ی ش��کل 
گرفته است.

4
کاهش 500 هزار سفر شهری به واسطه دفاتر پیشخوان دولت

رییس کانون دفاتر پیشخوان دولت گفت: روزانه 5۰۰ هزار سفر درون شهری به واسطه ارایه خدمات الکترونیک در 
دفاتر پیشخوان کاهش یافته است. علی فاح گفت: ایجاد دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور تاکنون بیش از 7۰ 

هزار نفر اشتغال زایی به دنبال داشته که ۱۰ هزار نفر از آن ها در روستاها بوده است.
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 عض��و کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیع��ی گفت:
 مهم ترین مشکل بخش کش��اورزی نبود نقدینگی و کمبود 
آن است؛ به همین دلیل اجرای بسیاری از سیاست  ها در این 
بخش از قبیل ایجاد سیستم های نوین آبیاری و تبدیل آبیاری 
سنتی و غرقابی به سامانه نوین هنوز به طور کامل امکان پذیر 
نشده است. علی ایران پور تصریح کرد: درآمد کشاورزان ناچیز 
است و به دلیل هزینه های جانبی در کشاورزی سود چندانی 
عاید آن ها نمی ش��ود و همین موضوع لزوم وجود س��بدهای 
حمایتی در بخش کشاورزی و ارایه تسهیات بانکی را بسیار 

پر اهمیت می سازد.
وی افزود: برای رس��یدن بخش کش��اورزی به اهدافی مانند 
خودکفایی در تولید باید سیاست پرداخت تسهیات بانکی با 
سود کم و تک نرخی دنبال شودعضو کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی تصریح کرد: کشاورزی کشورمان بیمار است 
و بهترین درمان و دارو برای آن تزریق تس��هیات تک نرخی 
به این بخش اس��ت، ولی نه تنها این کار انجام نمی شود، بلکه 
کارهایی انجام می شود که زمین خوردن بخش کشاورزی را 

به دنبال دارد.
ایران پور گفت: تصمیم شورای پول و اعتبار ۱۰۰ درصد مغایر 
با سیاست ها و اهداف ترسیم شده برای بخش کشاورزی است 
و افزایش تسهیات بخش کشاورزی قطعا افزایش هزینه ها در 
این بخش را به همراه دارد و به دنبال آن بخش کش��اورزی با 

مشکات عدیده ای مواجه خواهد شد. 
نماینده مردم مبارک��ه  افزود: یکی از دالیل��ی که هنوز بانک 
کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی باقی مانده است، پیگیری 
سیاست های بخش کشاورزی و رسیدن به اهداف ترسیم شده 
برای این بخش اس��ت، در حالی که کارهای صورت گرفته با 

اهداف و برنامه های این بخش مغایرت دارد.

رییس کمیته کنسرسیوم های صنعتی اتاق بازرگانی اصفهان با 
اشاره به مشکات بخش صنعت اظهار کرد: یکی از اساسی ترین 
مشکات بخش صنعت و تولید کشور این است که دولت نتوانست 
به طور کامل ب��ا معضل تورم برخورد کن��د و آن را به طور کامل 

کنترل کند.
علی صفرنوراهلل افزود:تولیدکنندگان موضوع صادرات را خیلی 
جدی نمی گیرند و همین موضوع باعث شده در این زمینه نیز به 

جایگاه مورد نظر نرسیم.

ریی��س کمیت��ه کنسرس��یوم های صنعت��ی ات��اق بازرگان��ی 
اصفه��ان ب��ا بی��ان ویژگی ه��ای قان��ون بهبود فضای کس��ب 
و کار اذع��ان ک��رد: در صورتی که ای��ن قانون به درس��تی و به 
 ط��ور کامل اج��را ش��ود نتای��ج خوب��ی را ب��ه دنب��ال خواهد

 داشت.
وی یادآور ش��د: در دولت قبلی ای��ن قانون اجرا نش��د، در این 
دولت هم شعار آن داده ش��ده اما هنوز چیزی مشخص نیست، 
متاس��فانه عوامل اجرایی همچون بیمه و... زی��ر بار اجرای این 

قانون نمی روند.
صفرن��وراهلل بی��ان ک��رد: البت��ه در اجرای ای��ن قان��ون نیاز به 
حمای��ت و مش��اوره بخ��ش خصوص��ی مث��ل ات��اق بازرگانی 
 وج��ود دارد ت��ا ب��ه اجرای ه��ر چ��ه بهتر ای��ن قان��ون کمک 

کنند.
وی با اش��اره به اهمیت موضوع اش��تغال عنوان ک��رد: موضوع 
اشتغال مس��اله ای اس��ت که به یک شهر یا یک اس��تان مربوط 
نیست، بلکه موضوعی ملی اس��ت و باید همه مردم و مسوولین 
 دس��ت به دس��ت یکدیگ��ر داده و برای حل مش��کل اش��تغال 

چاره اندیشی کنند.

ريیس کمیته کنسرسیوم های صنعتی اتاق بازرگانی:

صادرات جدی گرفته نمی شود
عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی:

نبود نقدينگی مشکل بخش کشاورزی

کیفیت باالتربنزين 
تولیدی پااليشگاه ها

اعالم توزيع بسته های 
امنیت غذايی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعام کرد: به زودی نحوه توزیع بس��ته های 
 امنیت غذایی اعام و مش��موالن دریافت این بس��ته ها معرفی خواهند شد.

علی ربیعی افزود: تمام تمهیدات الزم برای توزیع بسته های امنیت غذایی به 
خانواده های نیازمند و مددجویان دستگاه های حمایتی از جمله بهزیستی و 

کمیته امداد پیش بینی شده است.
 وی در خصوص نحوه اطاع رسانی در خصوص این طرح اظهار داشت: به زودی 
نحوه توزیع این بسته ها در یک نشست خبری اعام می شود.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در خصوص اینکه چه تعداد نفر و خانواده از این بسته ها استفاده 
خواهند کرد، گفت: در حال حاضر نمی توان آم��ار آن را اعام کرد اما به طور 
یقین مددجویان از این تسهیات استفاده خواهند کرد.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در مورد اقام بسته های امنیت غذایی افزود: اقام بسته را نیز در آینده 

و در نشست خبری اعام خواهم کرد.

مدیرعامل ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش ف��رآورده ه��ای نفتی گفت: 
 مقایسه بنزن و آروماتیک نشان می دهد کیفیت بنزین تولیدی در همه 
 پاالیش��گاه ه��ای کش��ور از بنزی��ن حاص��ل از دریاف��ت ریفورمیت از

 پتروشیمی ها باالتر است. عباس کاظمی گفت: بنزین تولیدی در برخی 
از پاالیشگاه ها مطلوبیت یورو ۴ را ندارند اما قطعا از بنزینی که از امتزاج 
ریفورمیت پتروشیمی ها حاصل می شود با کیفیت تر هستند. وی گفت: 
برخی از پاالیشگاه ها مانند شازند به طور کامل بنزین پاک و یورو ۴ تولید 
 می کنند ک��ه تولید آنها در کان ش��هرهای اراک، ته��ران و کرج توزیع

 می شود. وی افزود: در سایر پاالیشگاه ها نیز تولید بنزین یورو ۴ در دستور 
قرار دارد و قرار است از مهرماه س��ال جاری بخش های جدید پاالیشگاه 
اصفهان وارد سرویس شده و توزیع بنزین پاک در کان شهر اصفهان به 

طور کامل انجام شود.

می��زان قرار داده��ای اج��اره در خ��رداد امس��ال نس��بت به 
 اردیبهشت و نسبت به خرداد پارس��ال با روند افزایشی مواجه

 بوده اس��ت. با توجه به آمارهای معامات مس��کن در خرداد  
 امس��ال، از ۲۰۳ هزار معامله منعقد ش��ده در بخش مس��کن

 7۲۶ هزار مورد  آن مربوط به قرار دادهای اجاره بوده است. 
میزان قرار دادهای اجاره مس��کن در خرداد  امس��ال نسبت به 
اردیبهش��ت  ماه بیش از ۶۰۰۰ مورد )مع��ادل ۹ درصد( مورد 
افزایش داشته اس��ت. همچنین این رقم نسبت به زمان مشابه 

سال قبل حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است.
 براس��اس آمار ثب��ت  ش��ده معامات مس��کن از می��زان کل 
قرار دادهای منعقد ش��ده در خرداد  امس��ال ۳5 درصد مربوط 
به بخش اجاره بوده اس��ت. با توجه به آغ��از فصل جابجایی هر 

ساله بازار اجاره از خرداد ماه رونق می گیرد و در تابستان نیز به 
اوج خود در طول سال می رسد البته با توجه به افزایش قیمت 
خانه و کاهش قدرت خرید مردم طی سال های اخیر این روند 
چشمگیر تر شده است. طبق آنچه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن ستاد وزارت راه و شهرس��ازی نیز اعام کرده میانگین 
نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک 
روند نزولی در دهه 7۰، از سال ۱۳۸۰ شروع به افزایش نموده 

و در سال ۱۳۹۲ به حدود سه برابر سال ۱۳۸۰ رسیده است. 
بنابر این گ��زارش نس��بت قیمت مس��کن )با 75 مت��ر مربع 

مس��احت( به درآمد خان��وار ش��هری کش��ور در دوره زمانی 
۱۳7۰ تا ۱۳۹۲ بررس��ی آمارها همچنین نش��ان می دهد که 
در بین مراکز استان ها در سال ۱۳۹۱ ، باالترین نسبت قیمت 
مس��کن به درآمد خانوارهای ش��هری مربوط به شهر تهران و 
سپس شهر قم و همدان اس��ت و ش��هرهای یزد، اهواز و ایام 
 به ترتی��ب دارای کمترین نس��بت قیمت مس��کن ب��ه درآمد 
خانوار هستند. رییس سابق اتحادیه مش��اوران اماک در این 
خصوص اظهار کرده اس��ت: اگر از نظر سیاسی مشکلی وجود 
نداشته باشد که خوشبختانه همه چیز حکایت از آرامش نسبی 
در سطح بین المللی دارد، مطمئن باش��ید بازار مسکن هم به 
سمت ثبات قیمت پیش خواهد رفت و شاهد کاهش یا افزایش 

قیمت ها نخواهیم بود.

نسبت به خرداد پارسال صورت گرفت

افزايش ۱۱ درصدی اجاره نشینی 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعام کرد: الزم است 
دولت درباره سیاس��ت تجاری ایران در دوره پس از تحریم از هم 

اکنون یک بسته سیاستی روشن و جامع، تدوین و اعام کند.
به گ��زارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
اصفهان؛ سیدعبدالوهاب س��هل آبادی با بیان اینکه این نگرانی 
وجود دارد که تحق��ق تفاهم نهایی در مذاک��رات اتمی و حذف 
تحریم ها موجب آغاز موجی تازه از واردات ش��ود، افزود: واردات 
به این ش��کل می تواند از یک س��و بازارهای محدود داخلی را از 
دسترس تولیدگران داخلی خارج کند و از سوی دیگر به جهش 

مجدد نرخ ارز بینجام��د و اندک رمق باقی مان��ده فعالیت های 
اقتصادی را از بین ببرد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از این مساله، دولت باید به منظور 
ایجاد ثبات در ب��ازار ارز و نیز حمایت از صنای��ع داخلی، کنترل 
اسکله ها، مبادی واردات غیررسمی و خارج از نظارت دولت را در 

تعامل با سایر ارکان حکومت انجام دهد.
سهل آبادی اضافه کرد: الزم اس��ت دولت از هم اکنون سیاست 
روشنی به منظور ممانعت از پدیداری یک شوک تازه در بازار ارز 
اتخاذ و اعام کند و یک سازوکار خودکنترل برای تنظیم و تعدیل 

تدریجی نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم اندیشیده شود تا از این پس 
دیگر شاهد جهش های ویرانگر نرخ ارز نباشیم. 

وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که هرگونه تغییر یک باره نرخ 
ارز به سمت باال یا پایین موجب درهم ریزی افق سرمایه گذاری و 

برنامه ریزی های صنعتی می شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان عنوان کرد: 
س��اختار بیمار نظام اقتصادی و عدم اطمینان های مس��تمر در 
فضای کسب و کار باعث شده اس��ت که نقدینگی مردم به سوی 
سپرده گذاری در بانک ها سوق یابد چرا که این سپرده ها دارای 
بازدهی تضمین شده بدون ریس��ک و معاف از پرداخت مالیات 
است. سهل آبادی افزود: در حالی که تولید کننده با نرخ بازدهی 
کمتر از نرخ س��ود بانکی مجبور اس��ت هم مالیات بپردازد و هم 
 ریس��ک فعالیت اقتصادی تحمل کن��د و این جدا از فش��ارها و 
هزینه های روانی است که تولیدگران متحمل می شوند. وی تاکید 
کرد: در چنین شرایطی انتظار این است که نظام بانکی در خدمت 
بخش تولید عمل کند. متاسفانه نظام بانکی که وظیفه اصلی اش 
تجهیز منابع مالی به سوی بخش تولید است این منابع را به سوی 
 بازارهای مالی و سفته بازی و سرمایه گذاری در مستغات سوق

 می دهد. 
وی اظهار کرد: الزم اس��ت دولت در مورد نحوه تداوم سیاس��ت 
هدفمندی یارانه ها در س��ال ۱۳۹۴ تا پایان تابس��تان امس��ال 
به نتیجه برس��د و آن را اعام کن��د. وی با تاکید ب��ر اینکه نباید 
اتخاذ تصمیم در این مورد سرنوش��ت س��از را به ماه های پایان 
س��ال وحتی ماه های آغازی��ن س��ال ۹۴ موکول ک��رد، افزود: 
تاخی��ر در این امر س��بب می ش��ود صنایعی که ه��م اکنون در 
 رکودن��د، در ماه های پایانی س��ال نیز برای چند م��اه در تعلیق

 فرو بروند.

رییس شورا و مرکز ملی رقابت تاکید کرد: میانگین افزایش قیمت 
خودرو براساس فرمول کارشناسی وعلمی دقیق پنج ونیم درصد 
است و با توجه به ش��رایط تولید و تعامل خودروس��ازان انتظار 
داریم بازار از ش��رایط مطمئن و آرامی برخوردار شود که فاصله 
قیمت کارخانه تا قیمت حاش��یه بازار به ش��دت کاهش خواهد 
 یافت. رضا ش��یوا گفت: قیمت خودروهایی که اعام شده شامل

 پرداختی های قانونی مانند هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده 
و هزینه شماره گذاری می شود و در فرمول تعیین قیمت خودرو 

به تورم نهاده های تولیدی و متغی��ر بهره وری و همچنین عامل 
کیفیت توجه کافی شده است.

رییس ش��ورای رقابت اظهارداش��ت: هر خودرویی که کیفیت 
 را بهبود نبخش��د تا دو و نیم درصد قیمت تعیین ش��ده جریمه

 می شود و اگر بهره وری خود را با توجه به فناوری روز افزایش 
ندهد دو درصد جریمه خواهد شد.ش��یوا گفت: پنج شرط هم 
برای خودروسازان تعیین کرده ایم که باید در قراردادهای فروش 
خودرو به طور یکجانبه وارد نشود بلکه به منافع مصرف کنندگان 

نیز توجه کنند و مش��تریانی که به قرارداده��ای خود اعتراض 
دارند می توانند از طریق س��ایت مرکز ملی رقابت مطرح کنند.

رییس شورای رقابت افزود: خودروسازان باید کیفیت را هم ارتقا 
دهند و این شورا  ابزار نظارتی و کنترلی بر بازار و همچنین رفتار 
خودرو سازان را دارد و همچنین توصیه می کنیم شهروندان در 
خریدهای خود عجله نکنند تا بازار شرایط عادی خود را داشته 
باشد و اگر همین روند ادامه یابد شاید خودروسازان برای جذب 

بازار ترجیح دهند میزان قیمت را کاهش دهند.

ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران:

 تصمیمات دولت برای فاز دوم هدفمندی اعالم شود

تفاوت قیمت کارخانه و بازار به حداقل می رسد

آینده نگری تجاری دولت برای دوران جدید رفع تحریم ها
سالم دوباره ايران به بازار 

جهانی گاز
در طول چند ماه گذش��ته ص��ادرات نفت خ��ام ایران 
با ف��راز و فرودهای متع��ددی روبرو بوده اس��ت؛ از یک 
س��و پس از جهش چند صد ه��زار بش��که ای صادرات 
نفت بر اس��اس آخرین گزارش موسس��ات بین المللی 
حجم صادرات نفت و میعان��ات گازی ایران در محدوده 
 یک میلیارد و 5۰۰ هزار بش��که تثبیت ش��ده اس��ت.

با این وجود ایران به منظور حضور پایدارتر در بازارهای 
جهانی انرژی صادرات سایر محصوالت استراتژیک گازی 
 همچون گاز مایع را در دس��تور کار خو قرار داده است.

از دو س��ال گذش��ته تاکنون با بهره ب��رداری از چندین 
طرح پاالیش��گاهی ظرفی��ت م��ازاد تولی��د گاز مایع 
ایران به ش��ش هزار تن در س��ال افزایش یافته اس��ت 
 که پی��ش بین��ی م��ی ش��ود ت��ا دو س��ال آین��ده با

 راه اندازی فازهای جدید پاس��ر جنوب��ی ظرفیت مازاد 
 تولی��د گازمایع کش��ور به ۱۰ ه��زار تن افزای��ش یابد.

همزم��ان ب��ا افزای��ش ظرفی��ت تولی��د گاز مای��ع 
کش��ور، گازرس��انی به ش��هرها و روس��تاهای کش��ور 
 هم در ط��ول ی��ک ده��ه گذش��ته تاکن��ون افزایش

 یافت��ه اس��ت ک��ه ب��ا توس��عه ش��بکه گاز ش��هری و 
 روس��تای از میزان مصرف گاز مایع کاس��ته می ش��ود.

ناصر ابراهیمی مدیر گازرسانی ش��رکت ملی گاز ایران 
اخیرا در گفتگو با مه��ر با بیان اینکه ه��م اکنون بیش 
از ۲۱ میلی��ون خان��وار و حدود ۱7 میلیون مش��ترک 
از نعم��ت گاز طبیعی بهره مند هس��تند، گفته اس��ت: 
تاکن��ون یک هزار و ۱۳ ش��هر و حدود ۱۶ هزار روس��تا 
به ش��بکه گاز متص��ل ش��ده و بی��ش از ۹.5 میلیون 
 انشعاب در سطح کشور تحویل مش��ترکان شده است.

 در همی��ن ح��ال پی��روز منج��زی در تش��ریح 
 چش��م ان��داز کوتاه م��دت ص��ادرات گاز مای��ع ایران، 
 LPGگفته اس��ت: امس��ال صادرات یک میلیارد دالر 
  » گاز مای��ع« ایران در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت.

مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر نبود کریر، یکی از محدودیت های اساسی شرکت 
بازرگانی گاز برای صادرات LPG است، تصریح کرد: در 
ش��رایط فعلی محدودیت ها برای صادرات LPG هنوز 
 پابرجاست؛ ولی برداشت این است که فضا بهتر می شود.

ب��ر ای��ن اس��اس پی��ش بین��ی می ش��ود در صورت 
تواف��ق کام��ل ای��ران ب��ا کش��ورهای ۱+5 و تعلی��ق 
کامل تحری��م ه��ا، اروپای��ی ه��ا اولین کش��ورهایی 
 باش��ند ک��ه در ص��ف خری��د گاز مای��ع ای��ران

 قرار بگیرند.
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مفاد آرا 
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  23527آگهی 

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

صادر خواهد شد .
ابراهیمی  خدامراد   92/12/24 مورخ   139260302015007655 شماره  رای   -  1
به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  خدابخش  فرزند  چرمهینی 
آباد  گنج  در  واقع  اصلی   -  375 پالک  از  مفروزی  مترمربع   1843/91 مساحت 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله 

امینی و میرزا علیخان ثمر باغبادرانی .
خدابخشی  کبری   92/12/24 مورخ   139260302015007656 شماره  رای   -  2
چرمهینی فرزند غفار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
1843/91 مترمربع مفروزی از پالک 375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 
10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله امینی و میرزا 

علیخان ثمر باغبادرانی .
ابراهیمیان  حسن    93/02/29 مورخ   139360302015001579 شماره  رای   -  3
چرمهینی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 349/50 مترمربع 
مفروزی از پالک 375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خداداد امینی .
سلیمانی  علی    93/02/29 مورخ   139360302015001581 شماره  رای   -  4
 1008/97 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  اسماعیل  فرزند  چرمهینی 
امین آباد چرمهین بخش 10  مترمربع مفروزی از پالک 379/1 - اصلی واقع در 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی امینی چرمهینی
پیرخلیلی  5 - رای شماره 139360302015001582 مورخ 93/02/29  خدابخش 
 174/94 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  کرم  علی  فرزند  چرمهینی 
مترمربع مفروزی از پالک 375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد محمدی چرمهینی .
میرزائی  بهمن    93/02/29 مورخ   139360302015001583 شماره  رای   -  6
چرمهینی فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 382/22 مترمربع 
مفروزی از پالک 379 - اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین جعفری .
میرزائی  عباس    93/02/29 مورخ   139360302015001584 شماره  رای   -  7
چرمهینی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 539/96 مترمربع 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین جعفری
میرزائی  عباس    93/02/29 مورخ   139360302015001585 شماره  رای   -  8
چرمهینی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 66/08 مترمربع 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی .
زاده  طاهر  هرمز    93/02/29 مورخ   139360302015001586 شماره  رای   -  9
دورباطی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 361/59 مترمربع 
مفروزی از پالک 321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس اسماعیلی .
10 - رای شماره 139360302015001589 مورخ 93/02/29  محمد رضا رضائی 
آشیانی فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 138/38 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
سلیمیان  محمود    93/02/29 مورخ   139360302015001590 شماره  رای   -  11
مترمربع   261/60 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
باقری  اکبر  علی    93/02/29 مورخ   139360302015001591 شماره  رای   -  12
 120/71 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  محمد  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
13 - رای شماره 139360302015001596 مورخ 93/02/29  ابراهیم آتشی ریزی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160/34 مترمربع مفروزی از 
پالک 105- اصلی واقع در جــعفرآباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عزیزاله کوهستانی .
14 - رای شماره 139360302015001598 مورخ 93/02/29  فاطمه باغبانی ریزی 
 118 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمد  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
نظری  محمود    93/02/29 مورخ   139360302015001599 شماره  رای   -  15
ریزی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
16 - رای شماره 139360302015001602 مورخ 93/02/29  اسکندر ابراهیمیان 
 90/54 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عباس  فرزند  چرمهینی 
مترمربع مفروزی از پالک 379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی .
حیدریان  ابراهیم    93/02/29 مورخ   139360302015001603 شماره  رای   -  17
چرمهینی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 797/84  مترمربع 
مفروزی از پالک 371/5 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد حیدریان چرمهینی .
18 - رای شماره 139360302015001604 مورخ 93/02/29  مسعود آباده فرزند 
علی رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/77 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
اله صالحی  19 - رای شماره 139360302015001605 مورخ 93/02/29  حبیب 
مترمربع   108/65 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عباس  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
سلیمیان  صدیقه    93/02/29 مورخ   139360302015001606 شماره  رای   -  20
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  احمد  فرزند  ریزی 
120/53 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
سعیدی  خدامراد    93/02/29 مورخ   139360302015001607 شماره  رای   -  21
به مساحت  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  چهار  به  نسبت  علی  فرزند  ریزی 
120/53 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
غفاری  اله  روح    93/02/29 مورخ   139360302015001608 شماره  رای   -  22
ریزی فرزند محمد کاظم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115/12 مترمربع 

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

قدیمی  ابدال    93/02/29 مورخ   139360302015001609 شماره  رای   -  23
چرمهینی فرزند رجب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 521/03 مترمربع 
مفروزی از پالک 370/37 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمود و احمد فرزندان فتحعلی .
24 - رای شماره 139360302015001610 مورخ 93/02/29  عبدالحسین خاکی 
 150/94 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  غالمرضا  فرزند  بختیاروند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
25 - رای شماره 139360302015001611 مورخ 93/02/29  علی صمدی فرزند 
مرتضی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65/57  مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
مهدی  محمد    93/02/30 مورخ   139360302015001622 شماره  رای   -  26
ابوالحسنی ریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 174/23 
مترمربع مفروزی از پالک 106- اصلی واقــع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قاسم مهدیزاده ریزی .
27 - رای شماره 139360302015001623 مورخ 93/02/30  نورمحمد جمشیدی 
مترمربع    189/76 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  بندر  فرزند  پبدنی 
الواسطه  مفروزی از پالک 103/169 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

خریداری شده از مالک رسمی محمد حسین عابدینی چمگردانی .
قدیمی  نادعلی    93/02/30 مورخ   139360302015001624 شماره  رای   -  28
چرمهینی فرزند لطفعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 596/70  مترمربع 
مفروزی از پالک 371/2 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالکریم باقرزاده چرمهینی .
قدیمی  لطفعلی    93/02/30 مورخ   139360302015001625 شماره  رای   -  29
  764/59 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عبدالعلی   فرزند  چرمهینی 
ثبت   10 بخش  آباد چرمهین  در خشک  واقع   371/30 پالک  از  مفروزی  مترمربع 
از مالک رسمی کربالئی خانعلی فرزند حاج  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع 

عباس .
قاسمی  اشرف    93/02/30 مورخ   139360302015001626 شماره  رای   -  30
چرمهینی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 331/18 مترمربع 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی چرمهینی
31 - رای شماره 139360302015001628 مورخ 93/02/30  سید حسین موسوی 
مترمربع    76/38 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  اکبر  فرزند  هاردنگی 
مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقــع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
32 - رای شماره 139360302015001639 مورخ 93/02/30  اسکندر مرادی فرزند 
عابدین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 264/04 مترمربع مفروزی از پالک 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  نصیر  در  واقع  اصلی   -379

خریداری شده از مالک رسمی حسین امینی فرد .
ستاری  مصطفی    93/02/30 مورخ   139360302015001640 شماره  رای   -  33
ریزی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/52  مترمربع 
مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقــع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
34 - رای شماره 139360302015001641 مورخ 93/02/30  حسن شریفی ریزی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/11  مترمربع مفروزی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقــع  اصلی   -107 پالک  از 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
35 - رای شماره 139360302015001643 مورخ 93/02/30  ابوالقاسم حیدر پور 

چرمهینی فرزند امیر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 345/40 مترمربع 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی چرمهینی .
بابائی  امیرقلی    93/02/30 مورخ   139360302015001645 شماره  رای   -  36
چرمهینی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 490/56 مترمربع 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عیدی محمدی .
37 - رای شماره 139360302015001647 مورخ 93/02/31  طوبی پرور چرمهینی 
فرزند قلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 442/07 مترمربع مفروزی از 
پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی .
38 - رای شماره 139360302015001648 مورخ 93/02/31  عذرا عطائی ریزی 
به مساحت 123/81  مترمربع  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند محمد حسن نسبت 

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

39 - رای شماره 139360302015001652 مورخ 93/02/31  فرشته بخشی ریزی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/57  مترمربع مفروزی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقــع  اصلی   -107 پالک  از 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
40 - رای شماره 139360302015001655  مورخ 93/02/31 محمد علی کریمیان 
مترمربع  به مساحت 216/09   یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  احمد  فرزند  کاکلکی 
مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقــع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
41 - رای شماره 139360302015001658 مورخ 93/02/31  احمدرضا اسماعیل 
مترمربع   219/56 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عباس  فرزند  زاده 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقــع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس اسماعیل زاده .
42 - رای شماره 139360302015001659  مورخ 93/02/31 محمد علی مهدیان 
مترمربع    47/44 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  رضا  فرزند  ریزی 
مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقــع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
43 - رای شماره 139360302015001665  مورخ 93/02/31 حیدر کچوئی فرزند 

علی اکبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 712/02  مترمربع مفروزی از 
پالک 348- اصلی واقــع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 
شده از مالک رسمی قدمعلی رمضانی .44 - رای شماره 139360302015001666  
مورخ 93/02/31 خاور بخشیان ریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 189/42  مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

تقی  محمد  سید   93/02/31 مورخ    139360302015001667 شماره  رای   -  45
  110/01 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عبداله  سید  فرزند  تکمیلی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
عزیزی  خسرو   93/02/31 مورخ    139360302015001670 شماره  رای   -  46
  123/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  ابل  سید  فرزند  جوزستانی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
47 - رای شماره 139360302015001693 مورخ 93/02/31 علیرضا ابراهیمیان 
چرمهینی فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 909/19 مترمربع 
مفروزی از پالک 375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمود ابراهیمی .
48 - رای شماره 139360302015001694 مورخ 93/02/31 کریم ابراهیمی یان 

چرمهینی فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه و زمین متصله به مساحت 
797/22 مترمربع مفروزی از پالک 375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 
یار  علی  و  محمود  مالک رسمی  از  الواسطه خریداری شده  مع  اصفهان  ثبت   10

ابراهیمی .
ابراهیمیان  بهمن   93/02/31 مورخ   139360302015001695 شماره  رای   -  49
چرمهینی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 389/10 مترمربع 
مفروزی از پالک 375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمود ابراهیمی چرمیهنی .
50 - رای شماره 139360302015001696  مورخ 93/02/31 سید حسین صفائی 
مترمربع    403/45 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  ناصر  فرزند  ریزی 
مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقــع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
51 - رای شماره 139360302015001697  مورخ 93/02/31 ابراهیم کرمی فرزند 
مراد نسبت به ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 27/12  مترمربع مفروزی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقــع  اصلی   -107 پالک  از 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
امیری  محمد    93/02/31 مورخ   139360302015001699 شماره  رای   -  52
چرمهینی فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 988/26 مترمربع 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی .
53 - رای شماره 139360302015001701  مورخ 93/02/31 حمید رضا ابراهیمی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 280/33  مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
ایران صمدی کله  54 - رای شماره 139360302015001702  مورخ 93/02/31 
مسیحی فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/50  مترمربع 
مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقــع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
55 - رای شماره 139360302015001703  مورخ 93/02/31 خلیل کریمی فرزند 
محمد کریم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104/48  مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
جمشیدی  فیروز   93/02/31 مورخ    139360302015001705 شماره  رای   -  56
مترمربع    192 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  جمشید  فرزند  رستمی 
مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقــع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
جوادی  نریمان    93/02/31 مورخ   139360302015001706 شماره  رای   -  57
مترمربع   276/84 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  علی  فرزند  چرمهینی 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عوضعلی نجفیان چرمهینی .
حاتمی  قربانعلی   93/02/31 مورخ    139360302015001707 شماره  رای   -  58
مترمربع    100/83 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمد  فرزند  ریزی 
مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقــع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
59 - رای شماره 139360302015001708  مورخ 93/02/31 مسعود توانگر ریزی 
  201/82 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  علی  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
60 - رای شماره 139360302015001709 مورخ 93/02/31 منوچهر بیاتی ریزی 
  201/82 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  علی  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
بیاتی ریزی  61 - رای شماره 139360302015001710  مورخ 93/02/31 فریبا 
فرزند منوچهر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/82  
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
جوادی  پیمان    93/02/31 مورخ   139360302015001712 شماره  رای   -  62
مترمربع  به مساحت 282/48  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  علی  فرزند  چرمهینی 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عوضعلی نجفیان چرمهینی .
63 - رای شماره 139360302015001873 مورخ 93/03/07  علیرضا احمدی بنی 
فرزند فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/31 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
64 - رای شماره 139360302015002321 مورخ 93/03/25  محمد رضا علیمرادی 
 231/44 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمد  علی  فرزند  چمگردانی 
مترمربع مفروزی از پالک 103/310 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی علیمرادی .
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز یکشنبه مورخ 93/04/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه مورخ  93/04/16 
اکبر پورمقدم رئیس ثبت لنجان

مفاد آرا 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  23576آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک 

قمصر
ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیآت  صادره  آراء  برابر 
و  مالکانه  تصرفات  قمصر  امالک  و  اسناد  ثبت  دراداره  مستقر  فاقد سند رسمی 
امالک  و  متقاضیان  مشخصات  .لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  معارض  بال 
موردتقاضا بشرح زیر بمنظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد قمصر تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند
1- رای شماره 101 هیات :ناصر معراجی پور فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 
39226 از کاشان بشماره ملی 1260382303 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 

388/43 مترمربع بشماره 100 فرعی از26 اصلی 
اله  بشماره  2- رای شماره105و106 هیات: محمد میرغنی قمصری فرزندحبیب 
قمصری  آدمیان  عذرا  ملی1260831086و  بشماره  کاشان  از  شناسنامه3403 
یکباب ساختمان  1262600839  ششدانگ  ملی  بشماره  قمصر  از  اله  فرج  فرزند 
بمساحت320.70 مترمربع بشماره1940 فرعی مفروز و مجزی از135فرعی از36 

اصلی )بالمناصفه(
از   14 شناسنامه  بشماره  فرزنداحمد  مشکی  :علیرضا  هیات   95 شماره  رای   -3
کاشان بشماره ملی  1261809831 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 211.35مترمربع 

بشماره1938  فرعی مفروز و مجزا از شماره 604 فرعی از36 اصلی 
محمدبشماره  علی  فرزند  قمصری  :عذرادرستکار  هیات   94 شماره  رای   -4
ساختمان  یکباب  ششدانگ   1262540062 ملی  قمصربشماره  از   64 شناسنامه 

بمساحت 321مترمربع بشماره2567  فرعی مفروز و مجزا از 1348از49 اصلی 
بشماره  اقا  فرزندحسن  کاشانی  سهیلی  :مرضیه  103هیات  شماره   رای   -5
خانه  یکباب  1260400654ششدانگ  ملی   بشماره  کاشان  از   41057 شناسنامه 

بمساحت 504 مترمربع بشماره  2563فرعی مفروزومجزی از 2504 از49 اصلی 
بشماره  حسین  فرزند  قمصری  خواه  نیک  هادی   : هیات   100 شماره  رای   -6
شناسنامه  6937 ازکاشان بشماره ملی1260575829  ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر انباری بمساحت331.96 مترمربع بشماره  2565فرعی مفروز ومجزی 

از 2084 از49 اصلی 
7- رای شماره 102 هیات :صدیقه ناصری زاده قمصری فرزندسیدجواد بشماره 
شناسنامه 3963 از کاشان بشماره ملی1260836691  ششدانگ یکباب انباری و 
باغچه مجاور آن  بمساحت689.02 مترمربع بشماره 1936 فرعی مفروز ومجزی 

از 314 فرعی  از36 اصلی 
8- رای شماره  109 و110و 111هیات :حمیدرضا عظیمیان قمصری فرزند رحیم 
بشماره شناسنامه 2 از کاشان بشماره ملی 1262675367 )نسبت به 2.5 دانگ(و 
معصومه ستوده فرزند رضا بشماره شناسنامه 685 و شماره ملی 6199701682 
)نسبت به یکدانگ( و مهدی عظیمیان قمصری فرزند رحیم بشماره شناسنامه 12 
و شماره ملی 1262667038 از کاشان )نسبت به 2.5 دانگ(ششدانگ یکباب خانه 
از  فرعی   809 از  ومجزی  مفروز  فرعی   2564 بشماره  مترمربع  بمساحت644.5  

49اصلی 
بشماره  فرزند رحیم  : مهدی عظیمیان قمصری  9-رای شماره  107 و108هیات 
شناسنامه 12 و شماره ملی 1262667038 از کاشان و ابوالفضل ستوده نیا فرزند 
ششدانگ   1260590046 ملی  بشماره  کاشان  از   8371 شناسنامه  بشماره  رضا 
یکباب خانه و مغازه بمساحت129.21مترمربع بشماره 1350فرعی مفروز ومجزی 

از248 فرعی از 25اصلی )بالمناصفه(
10-رای شماره 99 هیات : حسن معلم فرزندعلی بشماره شناسنامه  24 ازکاشان 
مترمربع  بمساحت245.84  خانه  باب  یک  ششدانگ  ملی1263266241    بشماره 

بشماره  247فرعی مفروز ومجزی از 169 از16 اصلی
بشماره  فرزندعلی  قمصری  میرحسینی  پروین   : هیات   98 شماره  11-رای 
و  خانه  باب  یک  ملی1263266241 ششدانگ  بشماره  کاشان    24از  شناسنامه  
 1700 از  ومجزی  مفروز  2566فرعی  بشماره   مترمربع  بمساحت718.28  باغچه 

از49 اصلی
 400 شناسنامه  بشماره  مهدی  فرزند  ستوده  جواد   : هیات   104 شماره  12-رای 
 497.63 بمساحت  خانه  باغچه  ششدانگ   1261550773 ملی  بشماره  کاشان  از 

مترمربع بشماره 1349 فرعی مفروز و مجزی از 5 فرعی از 25 اصلی 
13-- رای شماره 97هیات : احمدرحمانی فرزند شمس اله بشماره شناسنامه 758 
 1540.65 بمساحت  خانه  یکباب  1260771652ششدانگ  ملی  بشماره  کاشان  از 

مترمربع بشماره 1937 فرعی مفروز و مجزی از481 فرعی از36 اصلی
14-- رای شماره96 هیات :حمید مشرقی فرزند امیراقابشماره شناسنامه38840 از 
کاشان بشماره ملی 1260378421ششدانگ یکباب خانه بمساحت 494.61 مترمربع 

بشماره 1939 فرعی مفروز و مجزی از 1420فرعی از36 اصلی
شناسنامه  بشماره  علیمحمد  درستکارفرزند  حمیده   : هیات  شماره305  رای   -15
بمساحت298.5  یکباب خانه  ملی 1262587670  ششدانگ  از کاشان بشماره   42

مترمربع بشماره2571  فرعی مفروز و مجزی از 1348فرعی از 49اصلی
16- رای شماره307 هیات : سلطان احسنی قمصری فرزنداسداله بشماره شناسنامه 
90 از کاشان بشماره ملی1262540321 ششدانگ باغچه خانه بمساحت1682.71 

مترمربع بشماره 1942 فرعی مفروز و مجزی از 965فرعی از36 اصلی
بشماره  فرزنداسداله  قمصری  احسنی  سلطان   : 306هیات  شماره  رای   -17
شناسنامه 90 از کاشان بشماره ملی1262540321ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

356.58مترمربع بشماره 1941 فرعی مفروز و مجزی از 965فرعی از36 اصلی
:معصومه اخوان فرزندقاسم خان بشماره شناسنامه  18- رای شماره 308هیات 
بمساحت  خانه  ششدانگیکباب   1261512596 ملی  بشماره  کاشان  29از 

732.13مترمربع بشماره 1352 فرعی مفروز و مجزی از 849فرعی از25 اصلی
بشماره  عبداللطیف  فرزند  لطیفیان  کیومرث   : هیات  شماره309  رای   -19
خانه  یکباب  ششدانگ   1816998737 ملی  بشماره  آبادان  از  شناسنامه1304 
فرعی  از2085  مجزی  و  مفروز  فرعی   2570 بشماره  283.09مترمربع  بمساحت 

از49 اصلی
بشماره  امراله  فرزند  قمصری  باخدا  زهرا  بی  بی   : هیات   812 شماره  20-رای 
شناسنامه 45 از قمصر بشماره ملی 1262584361 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
 49 فرعی  از1265  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   2572 بشماره  مترمربع   325.35

اصلی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
دوم  انتشار  تاریخ  اول:93/4/1  انتشار  تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند 

:93/4/16 محمدرضا لطفی مفردرییس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
ابالغ رای 

23921 شماره دادنامه: 9309970353500377 شماره پرونده: 9209980362601111 
قائمیه-ک  نشانی  به  بیگی  کبری  خانم  شاکی:   921164 شعبه:  بایگانی  شماره 
شمشاد-فرعی6-پ42 متهم: آقای رضا بیگی به نشانی مجهول المکان اتهام: ترک 
اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  انفاق 
اتهام  دادگاه: در خصوص  به صدور رای می نماید. رای  مبادرت  به شرح زیر  و 
دائر  وی  به  دسترسی  عدم  بلحاظ  آزاد  داراب  فرزند  هرچگانی  بیگی  رضا  آقای 
به  عنایت  با  دادگاه  بیگی  کبری  خانم  دائمی خود  همسر  به  نسبت  انفاق  ترک  بر 
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت 
شاکی خصوصی و اظهارات گواهان و مفاد استشهادیه محلی و عدم حضور متهم 
در دادسرا و جلسه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 51 قانون حمایت 
تعزیزی محکوم می نماید رای صادره  به تحمل شش ماه حبس  را  خانواده متهم 
غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 
استان  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  مدت 

اصفهان می باشد.م الف:7673 رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
آگهي فقدان سند مالكيت

وکالت  بشماره  رفیعي  محمدعلي  بوکالت  اسکندري  اقلیمابیگم  خانم  اینکه  به  نظر 
هویت  که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  اصفهان  دفتر431   93/4/1  –  1664
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت شماره 641631 
پالک 3/433 که سندمذکورذیل ثبت 39674  درصفحه 441 دفتر 266 بنام اقلیمابیگم 
اسکندري صادرشده اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت المثني نموده است 
آگهي مي  نوبت  مراتب یک  ثبت  قانون  نامه اصالحي  ماده 120آئین  که دراجراي 
شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره 
اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خودرابامدارک مثبت تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یاسندمعامله تسلیم نگردد 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد  ثبت سند مالکیت  اداره 
نمود .واگرسند مالکیت یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد خواهدشد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
آگهي ابالغ اجرائيه  

 بدینوسیله به آقای نادرصادقي فرزند ناصر به شماره شناسنامه 1001 که طبق 
گواهی عدم پرداخت به آدرس: اصفهان شهرضاخیابان صاحب الزمان اقدسیه بن 
بست کافي پالک 24وطبق برگ تقاضانامه به آدرس: اصفهان خیابان هزارجریب 
فوق  درآدرس هاي  مامورابالغ  وبرابرگزارش  گلستان پالک 16  امام کوچه  کوي 
موردشناسایي واقع نشده ابالغ مي گرددکه به استنادچک شماره 245844 مورخ 
مورخ  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  اصفهان  شعبه  کشاورزي  بانک   1391/03/04
اعتباري  مالي  به موسسه  میلیون ریال  مبلغ یکصدوسي وپنج  1391/03/04 شما 
پرداخت و  به علت عدم  که  باشید  بدهکارمي  قوامین شعبه شیخ طوسي اصفهان 
در   9100979 بایگاني  شماره  تحت  اجرائي  پرونده  بستانکار  درخواست  به  بنا 
اداره اجراي اسنادرسمي اصفهان وشماره بایگاني 9300015 درواحداجراي ثبت 
شهرضاتشکیل ودر جریان میباشد، لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراي مفاد 
چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  یکنوبت  مراتب   1387 سال  مصوب  رسمي  اسناد 
از  ابالغ به شما چاپ و منتشر میگردد و ظرف مدت ده روز پس  اصفهان جهت 
یافت.  خواهد  جریان  اجرائي  وعملیات  محسوب  شده  ابالغ  اجرائیه  آگهي  انتشار 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا



یادداشت
 پریرا: کار با کرانچار برایم

 افتخار است
مهاجم برزيلي تيم فوتبال س��پاهان گفت: در سفر خليليان به برزيل 
براي حضورم در س��پاهان توافقات الزم انجام ش��د.پريرا در خصوص 
حضورش در سپاهان گفت: از اينکه به اين تيم پيوستم بسيار خوشحال 
هستم. سپاهان تيم بزرگي اس��ت و طي چند سال گذشته همواره در 
بين مدعيان حضور داش��ته و حتي عنوان نايب قهرماني باشگاه هاي 
 آس��يا را نيز در کارنامه خود دارد.وي ادامه داد: من براي ادامه فوتبالم 
به  رغم داشتن پيشنهادهايي از تيم هاي داخلي ايران و چند تيم عربي، 
سپاهان را به ديگر تيم ها ترجيح دادم چون از حرفه اي بودن اين تيم 
آگاهي داشتم و دوس��ت داش��تم فقط و فقط به فوتبال بپردازم نه به 
مسايل حاشيه اي.پريرا عنوان کرد: سپاهان همچنين از مربي بزرگي 
به نام کرانچار س��ود مي برد که کار با او برايم افتخار است و به همين 
دليل با سفر خليليان به برزيل با او مذاکراتي را داشتم و خوشبختانه به 
توافقات اوليه رسيديم و قرار شد که در سفر من به اصفهان اين قرار داد 
نهايي شود که اين امر محقق شد و اميدوارم که براي سپاهان بهترين 

بازي ها را انجام دهم.

پله: من هم مصدوم شدم اما برزیل 
قهرمان شد

مراوريد س��ياه فوتبال برزيل مي گويد که او هم در جام جهاني 1962 
با آسيب ديدگي شديد مواجه ش��د و نتوانس��ت به رقابت ادامه دهد 
اما در نهايت اين تيم ملي فوتبال برزيل بود که قهرمان ش��د و درد و 
رنج او تس��کين يافت. پله در صفحه اجتماعي خود در توييتر نوشت: 
آسيب ديدگي نيمار و خداحافظي او از جام جهاني براي هم ما دردناک 
بود. من هم در جام جهاني 1962 با آس��يب مواجه شدم اما در نهايت 
توانستيم جام قهرماني را باالي سر ببريم. اميدوارم که اين اتفاق براي 
نيمار هم رخ دهد.او ادامه داد: اميدوارم که خداوند به نيمار کمک کند 
و با باال بردن جام ناراحتي و درد او تسکين يابد. اميدوارم حاال که اين 
اتفاق براي برزيل افتاد، در نهايت جام قهرماني به ما برس��د.تيم ملي 
فوتبال برزيل بايد در نيمه نهايي جام جهاني در حالي که نيمار و تياگو 
سيلوا را در اختيار ندارد به مصاف تيم آماده و پرستاره آلمان برود. فليپه 
اسکوالري، س��رمربي برزيل اعالم کرد که قصد دارد در اين ديدار به 

خاطر روحيه دادن به بازيکنانش نيمار را در نيمکت ذخيره ها بنشاند.

آمادگي آلبرتو پریرا و سوسيچ براي 
هدایت تيم ملي

سرمربي سابق تيم ملي برزيل و سرمربي سابق بوسني و هرزگوين براي 
جانش��يني کارلوس کي روش در تيم ملي ايران اعالم آمادگي کردند. 
کارلوس آلبرتو پريرا و سوس��يچ براي جانش��يني کارلوس کي روش 
ابراز تمايل کرده اند. گفته مي ش��ود در صورتي که فدراسيون فوتبال 
با کي روش به توافق نهايي نرس��د و ادامه همکاري به هر دليلي ميسر 
نشود گزينه جدي و بعدي فدراسيون فوتبال پريرا سرمربي سابق تيم 
ملي فوتبال برزيل و سوسيچ سرمربي بوسني در جام جهاني  هستند. 
ظاهرا نماينده  هاي اين دو مربي با مسووالن فدراسيون فوتبال ايران 
مذاکره کرده اند و پيش��نهاد رس��مي را به کفاش��يان ارايه کرده اند و 
 حتي بحث مدير جديد تيم ملي به مقامات ارش��د ورزش کش��ور نيز 

داده شده است.
به اين ترتيب شايد جانشين کي روش نه يک مربي وطني که يک مربي 
مشهور پرافتخار بين المللي باشد. پريرا تيم ملي برزيل را در جام جهاني 
1994 قهرمان ک��رد و در جام جهاني 2010 هم س��رمربي آفريقاي 
جنوبي بود. سوسيچ هم در جام جهاني 2014 هدايت تيم بوسني را 

برعهده داشت.

آذری: با قهرمانی، فصل بعد وارد 
ليگ برتر می شویم

مديرعامل باش��گاه ذوب آهن در خصوص حضور ي��ا عدم حضور تيم 
واليبال اين باش��گاه در فصل تازه رقابت های ليگ برتر واليبال کشور 
گفت: اين لطف و حمايتی بوده که مس��ووالن فدراس��يون نسبت به 
ما داشتند، اما اعتقاد و تفکر من متفاوت اس��ت و امسال نيز با قدرت 
بيشتر در ليگ دسته يک شرکت می کنيم.س��عيد آذری اظهارکرد: 
اعتقاد من بر اين اس��ت با حضور دوباره در ليگ دسته يک بازيکنان 
تيم با تالش و پش��تکار و با قدرت خود با قهرمانی در پايان مسابقات 
 س��هميه حضور در ليگ برتر را به دس��ت آورند نه اينکه به ما سهميه 

بدهند.
مديرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: هفته گذشته جلسه هيات مديره 
در خصوص تعداد تيم ها برای فصل آينده برگزار شد؛ تمامی تيم های 
فصل گذش��ته را در فصل تازه حفظ خواهيم کرد و در کنار آن دو تيم 
وزنه برداری در بخش مردان و واليبال نشسته را در بخش بانوان اضافه 

کرديم.

کواچ:نمی توانم دروغ بگویم!
 اس��لوبودان کواچ در نشس��ت خبری پ��س از ديدار دوم 
برابر لهس��تان ضمن بيان مطلب فوق اظهار کرد: خيلی 
عصبانيم. برای ما خوب بازی کردن خيلی س��خت شده 
بود و اين موضوع من را عصبانی کرد. لهس��تانی ها خيلی 
خوب س��رويس زدند، من می دانم مش��کل تيم ايران در 
چه مس��اله ای بود. مش��کل اصلی تيم اي��ران در دريافت 
بود، ما در اين بخ��ش خيلی بد کار کردي��م. به طور کلی 
بايد بگويم مقابل تيم بزرگ لهس��تان اصال خوب نبوديم 
و بايد در مرحله بعد عملکرد بهتری داش��ته باش��يم.وی 
افزود: به دليل اينکه کار را در تهران تم��ام کرده بوديم و 
خيال مان راحت بود، انگيزه الزم را برای شکست لهستان 
نداش��تيم. البته لهستان هم بس��يار جنگنده و خوب کار 
کرد و س��رويس های خيلی خوبی زدن��د و دريافت مان را 
دچار مشکل کردند. بايد درس بگيريم و بالفاصله خود را 
برای مرحله نهايی در فلورانس آماده کنيم. بايد به مسابقه 
بعد فکر کنيم و خود را ب��ه حداکثر آمادگی ذهنی و بدنی 
برسانيم.سرمربی تيم ملی واليبال ايران خاطرنشان کرد: 
ما بهترين نمايش مان را نشان نداديم و جنگندگی کافی 
نداشتيم. نمی توانم اين شرايط را درک کنم که چرا بهترين 
بازی برای مسابقه ارايه نکردند. تصور می کنم بايد بيشتر 
روی اين موضوع کار کنيم.ک��واچ در خصوص اينکه چرا 
تيم ايران نتوانست موقعيت  به دست آمده خود را به نحو 
مطلوب حفظ کند اظهار داشت: ما نتوانستيم موقعيت به 
دس��ت آمده را به خوبی حفظ و مديريت کنيم. ما تمامی 
موارد تاکتيکی را در طول بازی اجرا نکرديم. تيم ايران در 
بازی های خانگی برای به دست آوردن يک پوئن جنگيد 
ولی در اين دو بازی اخير بازيکن��ان ايران آن طور که بايد 
نجنگيدند.وی تصريح کرد: برای نخس��تين بار است که 
با يک چنين وضعيتی روبرو می ش��وم. بايد با ش��اگردانم 
صحبت کنم تا ش��خصيت آنها را بهتر بشناسم و مشکل 
را پيدا کنم.سرمربی تيم ملی ايران در پاسخ به اين سوال 
که آيا می خواهيد کدام يک از دو تيم لهستان و يا برزيل به 
مرحله نهايی راه پيدا کند؟ گفت: اگر بگويم می خواستم در 
مرحله نهايی با تيم برزيل هم گروه شويم که دروغ است. 
اگر هم بگويم با لهستان می خواهم بازی کنم بايد بگويم که 
ما دو بازی را به راحتی مقابل اين تيم شکست خورده ايم، 
به همين دليل خيلی سخت است که بگويم دوست دارم 
بازی ايتاليا و برزيل با چه نتيجه ای به پايان برسد.تيم ملی 
واليبال کشورمان در آخرين هفته مرحله مقدماتی ليگ 
 جهانی مقابل تيم لهس��تان با نتيجه سه بر صفر شکست

 خورد. 

زاویه

6
رونالدينيو  به ليگ ستارگان قطر نزديک شد

رونالدينيو، فوق ستاره اتليتيکو مينيرو با پايان همکاري خود با اين تيم برزيلي، به احتمال 
زياد فصل آينده را در ليگ قطر بازي خواهد کرد. سايت الکاس نوشت: رونالدينيو با توجه 

به پيشنهاد وسوسه انگيز قطري ها به براي ادامه دوران بازيگري خود به قطر خواهد رفت.

پس از آن که در س��ال های اخير همواره شاهد افزايش ميزان 
قرارداد فوتباليست ها بوديم و حتی سقف قرارداد نيز نتوانست 
مانعی برای اين مس��اله باش��د، وزارت ورزش و سازمان ليگ 
امس��ال تصميم گرفتند اي��ن بار به ش��کلی متف��اوت با اين 
قراردادهای کاذب مقابله کنند.س��قف بودجه شايد برای اکثر 
باشگاه ها مش��کلی ايجاد نکند اما چند باش��گاهی که در اين 
چند س��ال نيز رقابت شديدی بر س��ر جذب بازيکنان با مبالغ 
ميلياردی داشتند، شايد قصد داشته باشند، بيش از اين هزينه 
کنند.  به نظر می رسد مربيان و مديران باشگاه های ليگ برتری 
نيز با اين سقف موافقند، البته اگر قرار بر رعايت دقيق آن باشد، 
اگرچه مسووالن نيز از نظارت دقيقشان روی باشگاه هايی که 

احتمال تخلف در آنها وجود دارد، خبر می دهند.
چه باشگاه هایی متضرر می شوند؟

در س��ال های اخير تيم های دولتی بدون نظارت مسووالن در 
بازار داغ نقل و انتقاالت پيش��نهادهای ميلياردی را در فوتبال 
باب کرده اند، تا جاي��ی که حتی اين روزها از س��وی برخی از 
بازيکنان متوس��ط نيز صحبت هايی درخصوص قراردادهای 
ميلياردی می ش��نويم. اين ماجرا از همان ج��ا کليد خورد که 
س��قف قرارداد ۳۵0 ميليونی چند س��ال قبل به کف قرارداد 
تبديل ش��د و مديران دولت��ی نيز به خاطر نگه داش��تن ميز و 
صندلی شان و راضی نگه داشتن طرفداران مجبور به پرداخت 

رقم های ميلياردی ش��دند. اين مساله با ورود وزارت ورزش به 
ريز قراردادهای بازيکنان استقالل و پرسپوليس و تغيير هيأت 
مديره و مديرعامل دو باشگاه امسال بيش از گذشته با واکنش 
مردم و رس��انه ها همراه بود.حاال ش��ايد نگرانی از بابت اين دو 
باشگاه وجود نداشته باش��د زيرا وزارت ورزش نظارت دقيقی 
روی آنها دارد اما همچنان باشگاه های صنعتی نظير سپاهان و 
فوالد دستشان باز است و می توانند با مبالغ باال بازيکنان مطرح 
را جذب کنند. اگر قرار بر اجرای دقيق قانون سقف بودجه باشد، 
شايد قبل از سرخابی ها باشگاه های متضرر، ديگر باشگاه های 
صنعتی و حتی خصوصی مثل راه آهن که اين روزها صحبت از 

جذب بازيکنان بزرگ می کنند، باشند.  
چه بازیکنانی بيرون می مانند؟

با اجرای قانون س��قف بودجه باش��گاه ها مجبورند نس��بت به 
سال های گذش��ته دس��تمزد بازيکنانش��ان را پايين بياورند، 
درحالی که اي��ن مبالغ هر س��اله روند صعودی داش��ت.  در 
روزهای اخير شاهد اين بوديم که برخی از بازيکنان ملی پوش 
استقالل و پرسپوليس به دليل مس��ايل مالی حاضر به تمديد 
قراردادشان نشده اند. امثال اين بازيکنان در صورتی که نتوانند 
باشگاهی را به پرداخت مبالغ ميلياردی متقاعد کنند، سه راه 
بيش��تر ندارند؛راه نخس��ت، تن دادن به کاهش قرارداد است. 
راه دوم، لژيونر ش��دن و ترانسفر ش��دن به يکی از باشگاه های 

 عربی خواه��د بود و راه س��وم نيز که ش��ايد ناخواس��ته برای
 آن ها در صورت ادامه اين روند صورت پذيرد، بيرون ماندن و 
بازی نکردن برای تيم هاست. اين اتفاقی است که کارشناسان 
پيش بينی کرده اند که احتمال دارد برای برخی بازيکنانی رخ 
دهد که قصد ندارند به اين راحتی ها تن به کاهش قراردادهای 

ميلياردی شان بدهند.
خادم: ميزان قرارداد بازیکن�ان ۳۰ درصد کاهش 

می یابد      
اميررضا خ��ادم، مع��اون وزارت ورزش و جوانان ک��ه يکی از 
پيشنهاد دهندگان طرح سقف بودجه به سازمان ليگ بوده، در 
رابطه نوع نظارت بر باشگاه های متخلف می گويد: »فوتبال بايد 
مولد باش��د و خود اهالی فوتبال نيز به اين مساله رسيده اند. از 
طرحی که س��ازمان ليگ آن را اجرايی کرده به شدت حمايت 
می کنيم و مطمئنا دستگاه های نظارتی مثل بازرسی کل کشور 
نيز با تخلفات احتمالی برخورد می کنن��د.  نمونه رعايت اين 
قانون را می توان در اقدام باش��گاه های استقالل و پرسپوليس 
برای عدم جذب برخی از بازيکن��ان ديد.حاال بايد ديد که اين 
بازيکنان که به خاطر پ��ول مجبور به جدايی ش��ده اند، از چه 
باشگاهی سر درمی آورند تا به ش��کلی دقيق تر آن باشگاه ها را 
مورد بررسی قرار داد.«وی در ادامه از کاهش قرارداد بازيکنان 
نس��بت به س��ال های گذش��ته خبر می دهد: »تا همين االن 
بررسی ها نش��ان داده که قرارداد بازيکنان نس��بت به فصول 
گذشته ۳0 درصد کاهش داشته است، درحالی که در سال های 

قبل شاهد افزايش۳0 درصدی آن بوديم.«
تاج: بازیکنان گرانقيمت می توانند لژیونر شوند        
مهدی تاج، رييس س��ازمان ليگ که متولی اصلی قانون سقف 
بودجه محس��وب می ش��ود، در رابطه با احتمال رعايت نشدن 
اين قانون می گويد: »اين را بگويم که ما فقط به س��قف بودجه 
باشگاه ها حساس هس��تيم نه قرارداد بازيکنان.  اين مدير يک 
باشگاه است که بايد اين مبلغ را به خوبی در تيمش توزيع کند. 
مثال مهدی رحمتی يک ميليارد و ۵۵0 ميليون تومان با پيکان 
قرارداد بسته است اما قطعا پيکان بازيکن ديگری در حدود اين 
قيمت ندارد.  اگر هم حتی قرارداد ثبتی رحمتی در سازمان ليگ 
با دريافتی اش متفاوت باشد، با آنها به شدت برخورد می کنيم.  
ما در همه باشگاه ها بازرس داريم که بس��يار ريزبينانه به دنبال 
تخلفات احتمالی هس��تند.«وی همچنين می افزايد: »از اجرا 
ش��دن اين قانون مطمئن باش��يد زيرا اين مبلغ پيشنهاد خود 
باشگاه بوده و فقط چند باش��گاه بيش از اين مبلغ را پيشنهاد 

داده بودند که آنها نيز مجبور به رعايت اين قانون هستند.«

این قانون هم دور می خورد؟

چگونگی رعايت سقف بودجه توسط باشگاه های ليگ برتری
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بازی برابر بلژیک 
بهترین بازی آرژانتين

 هلند حریف
 آرژانتين شد

تيم ملی آرژانتين ش��نبه موفق ش��د در مرحله يک چه��ارم نهايی جام 
جهان��ی 2014 تي��م بلژيک را ب��ا نتيجه يک ب��ر صفر شکس��ت داده و 
راهی مرحله نيم��ه نهايی اين رقابت ها ش��ود. آرژانتين اکن��ون بايد در 
مرحله نيمه نهايی بامداد پنجش��نبه ب��ه مصاف هلند برود. مس��ی بعد 
از ديدار آرژانتي��ن مقابل بلژيک، اي��ن بازی را بهتري��ن عملکرد تيمش 
در جام بيس��تم توصيف کرد و گفت: بازی کاملی بود؛ البته نتوانس��تيم 
 فرصت ه��ای زي��ادی خلق کني��م اما حريف هم ش��انس زي��ادی برای

 گلزنی نداشت.
 آرژانتين با اين پيروزی موفق ش��د برای برای نخستين بار پنج بازی اول 
خود در جام جهانی با پيروزی به پايان برس��اند اگرچه به دليل عملکرد 
ضعيفی که در مرحل��ه گروهی و همچني��ن مرحله يک هش��تم نهايی 
 مقابل س��وييس از خود به نمايش گذاش��ت، مورد انتقادهای بس��ياری

 قرار گرفته بود.

بوق های ناهنجار و گوش خراش استادیوم های ورزشی، عامل کم شنوایی و ناشنوایی
تشويق بازيکنان تيم های ورزشی برای کسب نتيجه 
بهتر همواره مورد توجه طرفداران اين تيم ها است اما 
به گفته پزش��کان صدای بوق های عجيب،ناهنجار و 
ممتد سبب ايجاد اختالل در شنوايی و آزردگی روحی 
بازيکنان و تماش��اچيان مس��تقيم و غير مستقيم ) از 
طريق تلويزيون ( مس��ابقات می ش��ود. دکتر محسن 
احدی دکت��رای تخصصی ش��نوايی شناس��ی و دبير 
انجمن ش��نوايی شناس��ی ايران گفت: صداهايی که 
بيش از 8۵ تا 90 دسيبل شدت دارد، به گوش آسيب 
می رس��اند و می توان��د تاثيراتی مانن��د وزوز گوش، 
پری گوش و کم ش��نوايی برای اف��راد ايجاد کند. وی 

افزود: هر قدر ش��دت صدا و مدت زمان ش��نيدن آن 
افزايش يابد، تاثيرات آن بر شنوايی تدريجی، ماندگار، 
ش��ديدتر و درمان آن س��خت تر می ش��ود و استمرار 
 شنيدن صداهای بلند احتمال ناشنوايی را هم افزايش

 می دهد. 
اح��دی گفت: در م��کان های وزرش��ی مانن��د زمين 
فوتبال به دليل باز بودن فضا اگر تماش��اچيان از مرکز 
توليد صدا فاصله داشته باش��ند، آسيبی به گوش آنها 
وارد نمی شود اما در س��الن های ورزشی سرپوشيده 
 مانند س��الن واليب��ال اين صداه��ا می تواند بس��يار

 آزاردهنده باشد.

تيم ملي فوتبال هلند با برتري در ضربات پنالتي حريف آرژانتين در مرحله 
نيمه نهايي جام جهاني ش��د. تيم هاي ملي هلند و کاس��تاريکا از ۳0 دقيقه 
بامداد يکش��نبه به مصاف هم رفتند ت��ا آخرين ديدار مرحل��ه يک چهارم 
نهايي را برگزار کنند که اين ب��ازي در وقت هاي قانوني و اضافي با تس��اوي 
بدون گل به پايان رس��يد تا سرنوش��ت تيم برنده به ضربات پنالتي کشيده 
شود.نيمه نخس��ت اين ديدار در ش��رايطي بدون گل به پايان رسيد که روند 
ُکندي را طي مي کرد و تنها هلند بود که يکي دو موقعيت نس��بتا خطرناک 
 به دس��ت آورد و آن  هم با مهارهاي ناواس دروازه بان کارس��تاريکا همراه بود.

در لحظات پاياني هم مدافع کاستاريکا توپ را از روي خط دروازه برگشت داد 
تا بازي در وقت هاي قانوني بدون گل به پايان برسد و دو تيم در وقت هاي اضافه 
براي پيروزي تالش کنند.در وقت اضافه اسنايدر توپ را به تير دروازه کاستاريکا 
زد تا هلند از اين نظر در اين بازي هت تريک کند.در ضربات پنالتي هلند با نتيجه 

چهار بر سه به برتري رسيد و حريف آرژانتين در مرحله نيمه نهايي شد.

پایان همکاری خلعتبری با پرسپوليس
مدير برنامه ه��ای محمدرضا خلعتب��ری در مورد آخرين 
وضعيت اين بازيکن  گفت: طی جلس��ه چن��د روز پيش 
خلعتبری با رحيمی مدير عامل باشگاه پرسپوليس قرار شد 

همکاری طرفين به پايان برسد. 

شش بازیکن تيم پاورپایپ اصفهان در تيم ملی
ش��ش نفر از اعضای تيم پاورپايپ استان اصفهان با نام های وحيد 
باطنی، سعيد باطنی، حسين باقری، امين باقری، احمد درايش، 
عباس رمضانی و علی گودزری به اردوی انتخابی تيم ملی بيسبال 

ايران دعوت شدند.

هافبک تيم ملي نيجریه در اردوي سپاهان در ترکيه 
هافبک تيم ملي فوتبال نيجريه که مد نظر کادرفني تيم فوتبال س��پاهان قرار 
گرفته است به احتمال فراوان در اردوي ترکيه به اين تيم ملحق مي شود. مهرزاد 
خليليان مديرعامل باشگاه سپاهان که براي جذب بازيکن راهي سفر به برزيل 

شده بود مذاکراتي را با هافبک تيم ملي نيجريه انجام داد. 

جام ملت های آسيا،آزمون بزرگ کی روش
کارلوس کروش تازه به برزيل رس��يده است. او حاال دو 
روزی زمان اس��تراحت دارد و بعد از اين می تواند شاهد 
چهار بازی پايانی جام جهانی باشد. او درحالی رفته که در 
تمام مسير تهران به ريودوژانيرو اين فرصت را داشته تا 
بسته پيشنهادی فدراسيون فوتبال را مروری دوباره کند  
پيش��نهادی که قيمتش خيلی فاصله چندانی با آن چه 
انتظارش را داشته ، ندارد اگرچه اين ارقام هم قابل چانه 
زنی هستند. فدراس��يون فوتبال بعد از روزهای انفعالی 
حاال ش��ايد در يکی از معدود دفعاتی که در س��ه سال و 
چند ماه گذشته توانسته حرفی برای گفتن داشته باشد ، 
پيشنهادی مشخص به مربی ارايه کرده است. پيشنهادی 
که خيلی هم دور از خواسته های پيشين کارلوس نيست. 
او همين حاال هم شرايطی اينچنين رامورد دستيارانش 
دارد. دس��تيارانی که حاال می توانند معق��ول تر از قبل 
انتخاب ش��وند. همين حاال او لوس��يانو دئاک��روز و دن 
گاسپار را در کنارش دارد و ساير اعضای کادر فنی اش از 
ميکوی فنالندی تا دستياران برزيلی و آرژانتينی همگی 
 روزمزد هستند و دس��تمزدهای روزانه چندصد دالری 
می گيرند . اين رقم البته با پيشنهاد فدراسيون می تواند 
برای مثال 100 روز کاری در س��ال تا 20 هزار دالر برای 

هر يک افزايش پيدا کند که باز رقمی معقول است.
انتخاب يک دس��تيار ايرانی هم از همي��ن حاال تکليف 
س��رمربی را روش��ن می کند. او با صراحت گفته مارکار 

را برای ادامه کارش می خواه��د . پس در اين بخش هم 
 کروش تغييری نخواهد داش��ت. بند مرب��وط به تامين

 لباس ، ش��رايط تمرينی  و امکانات که کارلوس کروش 
در حرف هايش به آنها اشاره داشته است ، دقيقا همانی 
هس��تند که س��رمربی می خواس��ته. زمين کمپ برای 
تبديل ش��دن به ايده آل های مورد نظر سرمربی فاصله 
 ای طوالن��ی دارد . زه کش��ی ، زيرس��ازی و هزين��ه ای

 ميلياردی . چيزی ک��ه اگر اتفاق بيفت��د ، يک بار برای 
 هميش��ه مش��کالتی اساس��ی از فوتبال اي��ران را حل

 می کند. مربی که بخش عمده ای از تجهيزات بدنسازی 
و پزش��کی را در اين چند س��ال به محموعه کمپ ايران 
اضافه کرده است ، در صورت ادامه فعاليتش می خواهد 
آن چه ناقص��ی مانده را ي��ک جا تامين کن��د.  اول اين 
که سيس��تم پروزون يک بار برای هميش��ه و حداقل در 
ورزشگاه آزادی و زمين اصلی کمپ تيم ملی نصب شود 
تا امکان دريافت داده هايی دقي��ق برای ميزان عملکرد 
بازيکنان در اختيار کادرفنی باشد. ديگری اينکه چمن 
در همه سال يک چمن استاندارد باشد . شايد فدراسيون 
در اين بخش با کمک نهادهايی مثل ش��هرداری بتواند 
اين تغيير کيفيت را در ب��ازه ای کوتاه فراهم کند. اينکه 
س��ه زمين تمرين کمپ يکبار برای هميش��ه وضعيتی 
ايده آل پيدا کنند. اگرچه نرس��يدن به ايده آل ها دست 
مربی را برای هر ن��وع انتقادی باز م��ی گذارد.کروش و 

کفاش��يان هفته گذش��ت به برنامه عادل فردوسی پور 
رفتند ، هر دوی آنها س��عی داش��تند نمايشی از صدق 
 گفتار را ب��رای مخاطب��ان ميليونی برنامه ب��ازی کنند. 
يکی ش��ان از رقم نجومی درخواستی س��رمربی گفت و 
ديگری شان اين پيشنهاد را به کلی تکذيب کرد. رقم دو 
ميليون يورويی برای سرمربی و تقريبا 800 هزار يورويی 
برای دستيارانش از سوی کفاشيان مطرح شد و کارلوس 
خيلی صريح گفت اصال بحث مالی را مطرح نکرده. اينکه 
کدام يک راست می گفت به نظر می رسيد اين بار شايد 
برای يکی از موارد اس��تثناء در سال های گذشته حق با 
کفاش��يان بود چون همه نزديکان به سرمربی طرح اين 
پيش��نهاد را تاييد می کردند اگرچه ش��ايد مستقيما از 
سوی سرمربی به رييس پيشنهاد نشده بود ولی اين ارقام 
وجود داشت و همه حتی مقامات عالی فدراسيون  چون 
دبيرکل که حاال تکذيبش می کند از آن خبر داش��تند.

پيشنهاد جديد مالی اگرچه شايد کمی با آنچه سرمربی 
در نظر دارد فاصله داشته باش��د اما باز هم برگ برنده را 
در دست او می گذارد. بزرگترين چالش پيش روی تيم 
ملی جام ملت هاست و آن چه قرار فسخ قرارداد دو طرف 
شده ، بازی های انتخابی جام جهانی است پس کروش 
تا سه سال ديگر زمان در اختيار دارد و هر اتفاقی در جام 
ملت ها بيفتد ، او بيش از دوسال و نيم ديگر زمان پيش 

رويش دارد. 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مجوز )165035( نوبت  اول 

1- موضوع مناقصه : تهيه و تامين بخشی از کاال و اجرای عمليات حدود 2 کيلو متر خط تغذيه به قطر 4 الی 16 اينچ ) عمدتا 16 اينچ( جهت تکيل فاز 5 طرح جامع 
کاشان 

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاريخ 1393/04/29 

4- ميزان تضمين شرکت در مناقصه : 341/000/000 ريال )سيصدو چهل و يک ميليون ريال (
 www.iets.mporg.ir: مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانی الکترونيکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس

، www. nigo-isfahan.ir  يا با شماره تلفن های 36279869-031  امور قرار دادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند . 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

کد فراخوان : 1365605

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص
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مفاد آرا
23896 "آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی"
شماره:103/93/663/58 برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
متقاضیان وامالک  لذامشخصات  متقاضیان محرز گردیده است  مالکانه وبالمعارض 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره1012هیات :آقای محسن معتمد نیا   فرزندنعمت اله شماره شناسنامه 
فرعی   2135 پالک  مساحت93/50مترمربع  به  بابخانه   یک  دانگ  شش  در   305

از2638اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1216 هیات:آقای محمد قندیانی  فرزند علی اصغر  بشماره شناسنامه 
278 وخانم مریم دانه گردی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه51 )بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 264/38مترمربع پالک شماره  2134 فرعی از 2638 
اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریدا ی عادی از حسین 

اکرمیان )مالک رسمی(
بشماره  اسمعیل  فرزند  آرانی   رسولیان  عذرا  11098هیات:خانم  شماره  رای   -3
شناسنامه 296  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 415/05مترمربع پالک 2133 
فرعی از2638 اصلی و 17 فرعی  از 2257 اصلی واقع در احمد آبادواماکن  بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
4ـ رای شماره 10634هیات :خانم سمیه گلستانی   فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
از  پالک2132فرعی  80/80مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در    411

2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 
آران وبیدگل

5- رای شماره   318هیات:آقای حبیب اله قدیریان   فرزند حسن شماره شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش  519 و خانم زینب مبشر فرزند حسین شماره شناسنامه 637 
از 2638 اصلی  دانگ یک باب خانه به مساحت 200/55 مترمربع پالک 2131 فرعی 
در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازحسن 

اکرمیان )مالک رسمی( 
6ـ رای شماره  10582هیات: آقای عباس اسمعیل بیکی آرانی فرزندماشااله بشماره 
به مساحت 234/05مترمربع پالک2130  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه345 در شش 

فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندناصر  آرانی   آبادی  خرم  مهدی  آقای  1030هیات:  شماره  رای  7ـ 
پالک  146/07مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   229 شناسنامه 
2129فرعی مفروزومجزی شده از 19فرعی از 2638اصلی واقع در احمد آباد  بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
غالمرضا    فرزند  آبادی   جعفر  غالم  پور  محمد  1019هیات:آقای  شماره  رای  8ـ 
شناسنامه  شماره  به  فرزندعلی  قمصری  قنبری  وزهره   12155 شناسنامه  بشماره 
22)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 150/57مترمربع پالک 2128 

فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 195هیات:آقای نوروز سورنی  فرزند نوخاص  شماره شناسنامه 389  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 218/85 مترمربع پالک2127 فرعی مجزی شده 

از  60 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد   بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شماره  فرزندرضا   آرانی   رحمتی  عبداالکریم  760هیات:آقای  شماره   رای  10ـ 
شناسنامه 187 و عطاخانم خندان آرانی شماره شناسنامه 229 )بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت  288/80مترمربع پالک 2126 فرعی از2638اصلی واقع 

در احمد  آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 644هیات:آقای رضا خرم آبادی  فرزند  محمد تقی  بشماره شناسنامه 
348  وخانم اکرم کویری آرانی فرزند میرزا شماره شناسنامه 386)بالمناصفه( شش 
دانگ یک باب خانه  به مساحت 392/50مترمربع پالک2125فرعی مجزی شده از  60 

فرعی از 2638اصلی واقع در  احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره758هیات آقای مهدی تر زبان فرزند عباس بشماره شناسنامه 11568 
عباس شماره شناسنامه 462)بالمناصفه(در  فرزند  آرانی  آبادی  فخر  زینب  خانم  و  
شش دانگ یک باب خانه به مساحت140مترمربع پالک 2124 فرعی از 2638 اصلی 

واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 198 هیات :آقای امر اله زارعی  فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 
423  وخانم زهرا دستمزد فرزند سیف اله شناسنامه 163)بالمناصفه( در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت320/35مترمربع پالک7614 فرعی مجزی شده از 1189 فرعی 

از 2637 اصلی  واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندحسن   آرانی    حالج   به  اصغر  هیات:آقای    215 شماره   رای   -14
شناشنامه  شماره  خیراله  فرزند  آرانی   آبادی  عابد  زهرا  وخانم   289 شناسنامه 
پالک  مساحت146/80مترمربع   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   3477
شماره7613فرعی مجزی شره از 1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  رضا    استاد  فرزند  میرزائی   عباس  1207هیات:اقای  شماره  رای   -15
اله شماره شناسنامه 485)بالمناصفه( در  شناسنامه7 و خانم عذرا مقنی  فرزندعین 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 326/50مترمربع پالک شماره 7612فرعی مجزی 
ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  مسعود  در  واقع  2637اصلی  از  فرعی  320و323  از  شده 

آران وبیدگل
بشماره  محمد  فرزندآقا  آرانی  صادقی  اصغر  علی  شماره294هیات:آقای  16-رای 
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  اقبالیان  اقدس  وخانم   287 شناسنامه 
41)بالمناصفه(شش دانگ یک باب خانه به مساحت 215/50مترمربع پالک 7611فرعی  

مجزی شده  از 1189فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش
 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

17- رای شماره 194هیات:آقای رمضانعلی شمس آبادی مفرد آرانی   فرزندحسین  
شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آبادی  شمس  فاطمه  وخانم   324 شناسنامه   بشماره 
324)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت214/60مترمربع پالک 7610 
فرعی  مجزی شده از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره  341 هیات: آقای ماشااله کشت کار بیدگلی   فرزندیداله  بشماره 
به مساحت 132مترمربع  پالک شماره  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه  57 در شش 

2083 فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 
خریداری عادی از یداهلل کشتکار )مالک رسمی(

بشماره  جواد   فرزند  بیدگلی    ذبیحی  مرتضی  269هیات:اقای  شماره  رای   -19
 616 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  پور   سالمی  سمیه  وخانم     262 شناسنامه  
پالک شماره  مترمربع   85/50 مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  )بالمناصفه(در شش 

2082فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3ثبتی آران وبیدگل
شماره  اله   فرزندرحمت  بیدگلی   قندی  حسین  408هیات:آقای  شماره   رای  20ـ 
شناسنامه 338 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت100مترمربع پالک 2081 فرعی 

از3اصلی واقع در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21-رای شماره 390هیات :آقای  علی ناظمی بیدگلی  فرزند علیرضا  بشماره شناسنامه 
105 شش دانگ یک باب خانه به مساحت154مترمربع پالک2079 فرعی مجزی شده از 

439 فرعی از3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
22-رای شماره389 هیات:آقای جواد ناظمی بیدگلی فرزندعلیرضا    بشماره شناسنامه 
4 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 152/50مترمربع پالک 2078فرعی  مجزی 

شده از439 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
اله  بشماره شناسنامه  23- رای شماره 775 هیات:آقای محمود وحید نژاد فرزندید 
پالک  144/55مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در    1250050723

2077فرعی از  3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  غالمرضا  فرزند  مفرد  صادقی  جواد  هیات:آقای   271 شماره   رای   -24

شناسنامه 128  وخانم فاطمه ابوزید آبادی بیدگلی فرزند محمد علی شماره شناسنامه 
پالک  مساحت200/25مترمربع   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  7531)بالمناصفه( 
شماره749فرعی مجزی شده از 106فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
25ـ رای شماره  409هیات: خانم  کشور آزاد وار  فرزندمحمد شماره شناسنامه118 
شناسنامه  محمد حسین شماره  فرزند  دست  پیش  فاطمه  وخانم  دانگ(   4 به  )نسبت 
9868)نسبت به 2دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  207/50مترمربع پالک 
748فرعی مفروزومجزی  شده از  107 فرعی از6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزند  مجمد  بشماره  آبادی   رافعی نوش  ماشااله  26-رای شماره 752هیات:آقای 
از  پالک410فرعی  170مترمربع  مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  1شش  شناسنامه 

43اصلی واقع در  غیاث آباد نوش آباد  بخش 4 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:93/4/16 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/5/1                              
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آرا
23575آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

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

سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000305 مورخ 93/03/20 – آقای رضا عابدینی فرزند 
عباس بشماره ملی 1189485060 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   2338

مساحت 200 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره .
2- رای شماره 139360302021000306 مورخ 93/03/20 – آقای علی باقری دشتی 
آبادی فرزند ماشااله بشماره ملی 1189514400 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
از پالکهای 5577 و1802 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر  قسمتی 
بخش 17 ثبت اصفهان جمعًابه مساحت 317/77 متر مربع خریداری رسمی از سیدباقر 

هانی طباطبائی وخانم فاطمه احسانی طبائی .
 3- رای شماره 139360302021000307 مورخ 93/03/20 – آقای غالمرضا عابدینی 
فرزند عبدالحسین بشماره ملی 1188930206 ششدانگ انبار ومحوطه متصله احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 809 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 258/40 متر مربع خریداری رسمی از خلیل ناجی 

واشرف ناجی.
آقای مرتضی درفشی  4- رای شماره 139360302021000308 مورخ 93/03/20 – 
فرزند حسن بشماره ملی 1189588684 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک شماره 1815 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 177/92 متر مربع خریداری رسمی از سیدحسین مرتضوی امامی 

زواره و واگذاری عادی بهای ثمنیه اعیانی از طرف رضوانه بنی هاشمی .
5- رای شماره 139360302021000309 مورخ 93/03/20 – آقای مصطفی شواخی 
فرزند احمد بشماره ملی 1189945738 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک 5346 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 171/45 متر مربع خریداری رسمی از محبوبه جعفری .
آقای خدابخش عابدی  6- رای شماره 139360302021000310 مورخ 93/03/20 – 
فرزند جعفر بشماره ملی 1189517175 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک شماره 1802 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
احسانی  سادات  فاطمه  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   248/40 مساحت  به  اصفهان 

طبائی زواره.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139/04/01  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1393/04/16                                                                                                                        

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره    
آگهي مزایده مال غير منقول

ثبتی  پالک  ششدانگ  تمامت   8600037 بایگانی  شماره  به  اجرائی  پرونده  اساس  بر 
مورد  شهرضا  ثبتی  یک  بخش  سپهرآباد  صنعتی  شهرک  در  واقع   173/57 شماره 
 14/080 بطول  اول  شماال  ذیل  اربعه  حدود  با  امالک   288 دفتر   286 صفحه  ثبت 

دیوار  به  دیوار  متر   100 بطول  دوم  متری   30 خیابان  رو  پیاده  به  دیواریست  متر 
کارخانه پالک شماره 173/55 و 173/56 شرقا به طول 40/70 متر در و دیواریست 
به پیاده رو خیابان 20 متری جنوبا اول به طول 13 متر به دیوار کارخانه 173/58 
دوم جمعا به طول 80/30 متر به دیوار کارخانه های  شماره 173/58و 173/59 این 
قسمت غرب مجاورین است سوم به طول 125/80 متر دیوار است به باغ و کارخانه 
پیاده  به  دیواریست  و  در  متر   110/5 به طول  اول  غربا   173/60 و   173/61 شماره 
رو خیابان دوم به طور پخ به طول 14/ 14 متر خط مفروضی است به قسمتی که از 
مورد ثبت مستثنی شده و در موقع نوسازی جز کوچه شود حقوق ارتفاقی ندارد به 
نام شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان ثبت و سند صادر شده است که طبق 
و  ریسندگی  شرکت  به   1369/10/23 مورخ  433-010وج  شماره  واگذاری  داد  قرار 
بافندگی پروین اصفهان )سهامی عام( واگذار گردیده  و به موجب سند رهنی شماره 
131411 مورخ 1382/8/11  دفتر اسناد رسمی شماره 208 تهران از طرف نامبرده 
به علت عدم پرداخت بدهی  بانک صنعت و معدن شعبه تهران قرا گرفته و  در رهن 
به درخواست  اجرائیه  ابالغ  از  نموده و پس  اجرائیه  تقاضای صدور  بانک بستانکار 
بانک باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه 
پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور 
ارزیابی  و  توصیف  شرح  بدین  دادگستری  رسمی  کارشناس  ارزیابی  برگ  و  اجرا 
گردید. ملک مذکور به شماره پالک 173/57 واقع در بخش یک ثبتی شهرضا میباشد 
که طبق برگه واگذاری با شماره قرار داد 433-010-و ج مورخ69/10/23به شرکت 

فاخر باف واگذار و سپس طبق نامه شماره 104/1382/13/6643 مورخ 1382/01/26 
یافته است و دارای حدود  تغییر  بافندگی پروین اصفهان  نام شرکت ریسندگی و  به 
به  ابنیه موجود روی عرصه مذکور  و  احداثات  20227/85مترمربع عرصه می باشد 
ساختمان  مربع  متر   117 بنای  زیر  با  نگهبانی  ساختمان     -1 باشد  می  ذیل  شرح 
مترمربع  تقریبی 176  زیربنای  با  قطعات  انبار  و  مترمربع  بنای 138  زیر  با  مدیریت 
همگی با دیوار آجری سقف تیر آهن و آجر و قسمتی تیرچه بلوک، کف موزائیک، بدنه 
اندود گچ درب و پنجره فلزی و کف ساختمان مدیریت با سرامیک و آبدارخانه کاشی 
و سرامیک می باشد که در ضلع شمال غرب زمین عرصه قرار گرفته اند 2- پارکینگ 
و  ایرانیت  سقف  و  فلزی  اسکلت  با  مترمربع   65 تقریبی  بنای  زیر  با  نقلیه  وسایل 

میباشد 3- ساختمان کارگری شامل سرویس  کف آسفالت در ضلع غربی کارخانه 
بهداشتی، رختکن، اتاق توزین و تعمیر گاههای سبک با زیر بنای تقریبی 428 متر مربع 
با دیوار آجری سقف تیرچه بلوک و تیرآهن در برخی قسمتها، کف موزائیک، درب و 
پنجره فلزی، بدنه سطوح داخلی گچ و کف و سطوح سرویس بهداشتی و آشپزخانه 
کاشی و سرامیک میباشند 4- ساختمان پست برق با مساحت زیر بنای  36 متر مربع با 
دیوار آجری و سقف تیرچه و بلوک واقع در ضلع جنوب غرب عرصه قرار گرفته است 
5- راهرو مسقف بین ساختمان کار گری و سوله های تولید با زیر بنای حدود 328 متر 
مربع، با اسکلت فلزی از نوع خر پا و پوشش سقف با ورق  گالوانیزه و کف آسفالت 
میباشد . 6- سالن های تولید شامل دو باب سوله با زیر بنای کل 1920 مترمربع با 
اسکلت فلزی از نوع سوله و سقف شیب دار با پوشش ورق گالوانیزه و پشم شیشه و 

دیوارهای آجر نما، درب و پنجره فلزی کف موزائیک و دارای سیستم تهویه میباشد 
کل  بنای  زیر  با   تولید  سالن های  شرقی  ضلع  در  جانبی  متصل  سوله  باب  دو   -7
حدود 330 مترمربع با دیوار آجری و نمای پالستر سیمان و سقف خرپای فلزی و 
ورق گالوانیزه و کف موزائیک می باشند 8- اتاق هوادهی با سقف تیرآهن و آجر با 
زیربنای تقریبی 41 مترمربع در همکف و زیر زمین می باشند 9- دو بابت سوله جهت 
سالن ریسندگی با زیربنای مجموع تقریبی 3360 متر مربع در ضلع شرقی عرصه با 
اسکلت سوله فلزی سقف با پوشش ورق گالوانیزه درب و پنجره فلزی کف موزائیک 
و دیوارهای آجر لفتون 5/5 سانتی میباشد. 10 دو باب اتاق برق و هوا ساز با زیر 
بنای حدود مجموع 150 مترمربع در ضلع غربی سوله های ریسندگی با سقف تیرآهن 
و آجر قرار گرفته است. 11- راهروی مسقف در ضلع شرقی سالن های ریسندگی با 
سقف اسکلت فلزی، پوشش کف آسفالت و دیوار های آجری در ضلع شرقی و غربی 
با زیر بنای تقریبی 166 متر مربع می باشند. 12- انبار به مساحت تقریبی 392 متر 
مربع با اسکلت سوله فلزی شیبدار، سقف ورق گالوانیزه و پشم شیشه، دیوار نمال 
لفتون 5/5 سانتی، درب و پنجره فلزی و کف پالستر بتنی در ضلع شرقی جنب تانک 
آب هوایی می باشند 13- انبار فرسوده و سرویس بهداشتی در جنب انبار فوق الذکر 
با سقف شیبدار و ورق و قسمتی با پوشش آهن و آجر به مساحت تقریبی 147 متر 
مربع قرار گرفته اند 14- استخر بتنی به ابعاد تقریبی 1/2 * 6/80* 19/25 جهت ذخیره 
آب در وسط محوطه قرار گرفته است. 15- دیوار دور کارخانه با آجر به طول تقریبی 
518 متر طول و ارتفاع تقریبی 2/5 متر اجرا گردیده است 16- در محوطه بخشی از 
خیابان ها با آسفالت پوشش داده شده و قسمتی از محوطه خاکریزی و بخشی به باغ 
انار اختصاص یافته است 17- منبع فلزی هوایی که در ضلع شرقی جنب انبار فرسوده 
واقع گردیده است که به مبلغ نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است 
و چاه آب که در قسمت شمال شرق کارخانه با مختصات جغرافیائی )ایکس( مساوی 
0584108 و )وای( مساوی 3549920 در سیستم یو تی ام 39 اس ودر پالک 69/1 
شهرضا واقع گردیده است چاهی است عمیق به شماره پروانه حفر و نصب موتور 
3900/آ مورخ 1359/5/6 به عمق کلی 80 متر و لوله جداره ده اینچ و لوله مکش دو 
اینچ و قدرت مجاز موتور 6 اسب بخار  بادبی )آبدهی( سه لیتر در ثانیه که طبق مجوز 
شماره 6832 /آ مورخ 1365/7/1 به کالسه پرونده 573 قمشه الیروبی گردیده است و 
مجددا به فاصله حدود بیست متری به سمت غرب آن طی مجوز شماره 9601 /آ ش 
مورخ 1369/9/1 تغییر محل داده و در حال حاضر قابل استفاده و با منصوبات پمپ و 
لوله آبده چهار اینچ پمپاژ میگردد عمق چاه اخیر در حال حاضر به یکصدو بیست متر 
افزایش یافته است سطح ایستائی چاه در یکصد متری قرار دارد پمپ ایرانی شناور 5 
طبقه و لوله جدار 12 اینچ با ده متر تونل ارتباطی و هشتاد متر گالری حفر شده است 
. لوله های آبکش و جدار جدیدا تعویض شده و لوله مکش گالوانیزه میباشد کاربری 
چاه نیز صنعتی میباشد آب چاه پس از پمپاژ وارد منبع ده هزار لیتری به ارتفاع حدود 
10 متر بر روی پایه فلزی میگردد. کیفیت آب مستقیما از چاه جهت شرب نامناسب 
لیکن با نصب دستگاه سختی گیر جهت مصارف بهداشتی و صنعتی مناسب است با 
توجه به کیفیت آب دبی چاه در روز بازدید و نیز کاربری آن و از سوی دیگر عمر مفید 
آن قیمت  امتیاز پروانه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و ارزش چاه شامل 
حفاری لوله جدار و تجهیزات پمپاژ سیصد میلیون ریال و جمع کل امتیاز و چاه مبلغ 
یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال ارزیابی میگردد و طبق اعالم بانک صنعت و معدن 
اصفهان مورد مزاید تا تاریخ 1393/3/12 بیمه میباشد در جلسه مزایده که از ساعت  
ثبت اسناد شهرضا  الی 12 روز دوشنبه مورخ 1393/6/3 در شعبه اجرای  9 صبح 
تشکیل میگردد  از طریق مزایده به فروش می رسد چنانچه روز مزایده با تعطیلی پیش 
بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل می گردد مزایده از مبلغ 
کارشناسی بیست و یک میلیارد و سیصد میلیون شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي 
به هر کس که خریدار باشد فروخته میشودطالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از 
مورد مزایده  به آدرس شهرضا – کیلو متر 5 جاده اصفهان شهرضا شهرک صنعتی 
سپهر آبادکارخانه ریسندگی پروین بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه 
هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی 
و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان،آب و برق و گاز 
سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 93/4/16 درج و منتشر می گردد. یوسفیان مسئول 

اجرای اسناد رسمی شهرضا
تاسيس شرکت 

اردستان)با  سازان  پدیده  شرکت  تاسیس  آگهی  93/1983/33/و  شماره:   23919
مسئولیت محدود( خالصه تقاضانامه و شرکت نامه و اساسنامه و مفاد صورت جلسه 
هیات عمومی موسس شرکت پدیده سازان اردستان با مسئولیت محدود به شناسه ملی 
14004150140 که با شماره 868 در تاریخ 1393/03/28 در این اداره به ثبت رسیده 
و در تاریخ 1393/04/10 از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده برای اطالع عموم در 
روزنامه رسمی و نیز روزنامه زاینده رود به شرح زیر آگهی می شود: 1- اساسنامه 
شرکت مشتمل بر 27 ماده و 1 تبصره و اظهارنامه و شرکت نامه شرکت امضاء و به 
تصویب رسید. 2- موضوع شرکت: با این مقدمه که ثبت فعالیتهای زیر به منزله اخذ 
قبیل صادرات  از  بازرگانی  فعالیتهای  فعالیت نمی باشد-انجام کلیه  و صدور پروانه 
و واردات-تهیه و تولید و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی-اخذ وام و تسهیالت 
امور  کلیه  شرکت-انجام  اهداف  تحقق  جهت  صرفا  دولتی  و  خصوصی  بانکهای  از 
دولتی  مزایدات  و  مناقصات  در  کشور-شرکت  گمرکات  از  کاال  ترخیص  به  مربوط 
و  و خصوصی-اخذ  دولتی  در شرکتهای  گذاری  و سرمایه  و خصوصی-مشارکت 
اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی-انجام امور خدماتی از قبیل طراحی 
و جمع آوری پس ماند-انجام امور راهداری-کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان-
راه-آب و فاضالب و امور تاسیساتی دیگر-طراحی نگهداری و اجرای فضای سبز و 
خدمات مربوط به درختکاری-جدول بندی کوچه ها و خیابانها-آذین بندی میادین و 
خیابانها-طبخ و توزیع غذا-طراحی و اجرای آرامگاههای شهدا-تامین نیروی انسانی 
و  خصوصی  شرکتهای  و  دولتی  ادارات  نیاز  مورد  نقلیه  وسایل  کلیه  موقت-تهیه 
دولتی-پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود. 4- مرکز اصلی شرکت: اردستان-خ حافظ-کوچه توحید-پالک20-
کدپستی8381784111. 5- سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدی و غیر نقدی ندارد. 
کدملی  با  حسن  فرزند  اردستانی  شیدائی  علیرضا  آقایان  شرکت:  موسسین   -6
1180001702 و حسن شیدائی اردستانی فرزند مرتضی با کدملی 1189285991 و 
جواد کامرانی راد فرزند رضا با کدملی 1189324105. 7- اولین مدیران شرکت: آقای 
حسن شیدائی اردستانی به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت 
نامحدود انتخاب شد. 8- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از 
قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 

معتبر می باشد. م الف:157 عصاری رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ رای 

پرونده: 9109980352201285  دادنامه: 9209970352302091 شماره  23920 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 911322 خواهان: خانم زهره دمارکش به نشانی اصفهان-میدان 
کوثر-بن  اعتباری  و  مالی  موسسه  از  دوم-بعد  خطر  چراغ  از  ادیب-بعد  25آبان-خ 
بست قزوینی-مجتمع شهید مدرس-طبقه همکف-واحد11 خوانده: آقای احمد محمدی 
خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
آقای  به طرفیت  مهدی  فرزند  دمارکش  زهره  دادخواست خانم  در خصوص  دادگاه: 
احمد محمدی فرزند علیداد به خواسته استیذال اعمال وکالت برای اجرای صیغه طالق 
به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد با عنایت به تصویر مصدق سند ازدواج به شماره 
ترتیب 4609 دفتر رسمی شماره 171 حوزه ثبت اصفهان رابطه زوجیت به سبب عقد 
نکاح دائم فی مابین محرز است اجمااًل زوجه اظهار داشته است به تاریخ 1360 ازدواج 
کرده اند حاصل ازدواج سه فرزند است که کبیر می باشند همسرم هشت سال بود 
گاهی به منزل می آمد و از عید سال 90 ترک منزل کرده است ازدواج مجدد داشته 
است دادگاه شهود خواهان ادعای وی را راجع به ترک منزل تایید کرده اند و در مورد 
ازدواج مجدد خوانده نیز تایید ضمنی داشته اند از سوی دیگر تالش داوران و دادگاه 
در جهت ایجاد سازش موثر واقع نشده است و زوجه اصرار به طالق دارد بنابر این و 
به استناد مواد 234و237و1119 قانون مدنی و مواد 26و27و29 قانون حمایت خانواده 
ضمن احراز شرط یازدهم از بند ب شروط ضمن العقد نکاح به خواهان اجازه داده 
می شود با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق و با حقوق حاصله از بند ب یاد 

شده با انتخاب یکی از انواع طالق خود را مطلقه سازد اعتبار این گواهی برای تسلیم 
به دفتر رسمی طالق سه ماه از تاریخ قطعیت رای می باشد و با عنایت به مفاد مواد 
31و37 قانون حمایت خانواده رعایت جهات شرعی و قانونی اجرای صیغه طالق و 
ثبت آن و یادآوری حقوق و تکالیف آنها پس از طالق بر عهده سردفتر محترم خواهد 
بود در مورد حقوق فی مابین از جمله مسائل مالی فرزندان مشترک کبیر هستند و 
در مورد حقوق مالی نیز زوجه اظهار داشته مهریه را جداگانه مطالبه کرده است و 
نسبت به سایر حقوق نیز در صورت تمایل طرح دعوی خواهد کرد لذا دادگاه مواجه 
قابل  ابالغ  از  بیست روز پس  و ظرف مدت  غیابی  رای صادره  باشد  نمی  تکلیف  با 
واخواهی در این دادگاه می باشد.م الف:7738 اعلمی دادرس شعبه 23 دادگاه عمومی 

حقوقی)خانواده(شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

 9109980351401720 پرونده:  شماره  ابالغیه: 9310100351401646  شماره   23924
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  ثالثی  جمشید  خواهان   911720 بایگانی:  شماره 
محمدرضا فروغی ابری و رسول پورآذریان و اشرف حافظی و نسرین فروغی ابری 
و پریوش مستوفی زاده و صدیقه دهدشت  نیا و هوشنگ راضی و بتول رفیعی پور و 
داریوش دهدشت نیا و شهرام رشادی نژاد و زهرا رفیعی پور و ژاله شهیرفر و فریده 
شهیرفر و پیمان نادرپور و حسین رفیعی پور و شاپور رشادی نژاد و زهرا فروغی و 
منوچهر حافظی و عباس حافظی و مصطفی رناسی و صدیقه حافظی و هادی رفیعی 
پور و احمدرضا رناسی و علی اصغر رناسی و محمدعلی فروغی ابری و محمدرضا 
رناسی و مریم حافظی و پروین مستوفی زاده و رضوان رناسی و صدیقه رناسی 
رحیم  و  نژاد  رشادی  آذر  و  رناسی  صغری  و  راضی  بهجت  و  پورمقدس  زهرا  و 
رفیعی پور و الهه ناز حافظی و زهرا رناسی و محمد حافظی و طلعت فروغی ابری و 
رضا پورآذریان و خسرو نادرپور و پژمان نادرپور و ربابه مینایی سیچانی و حسن 
رفیعی پور و کامران رناسی و سادات رفیعی پور و بتول حافظی و پرویز دهدشت 
نیا و محمد رمضان زاده اصفهانی و علیرضا رناسی و ناصر راضی و عزت فروغی 
السادات  اعظم  و  رناسی  امیرحسین  و  و محمد شهیرفر  نژاد  ابری و حسن رشادی 
پورآذریان و رامین رناسی و مهری فروغی ابری و اکبر فروغی ابری و فخرالملوک 
خراسانی زاده و احمد رمضان زاده اصفهانی و اکبر رناسی و زهرا رناسی و پگاه 
نادرپور و شهریار رشادی نژاد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و دستور 
موقت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
چهاردهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
ارجاع   322 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/28  به کالسه 9109980351401720  و 
بودن خوانده و درخواست  به علت مجهول المکان  تعیین شده است  و ساعت 11:00 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
فوق جهت  مقرر  در وقت  و  دریافت  را  دادخواست و ضمائم  دوم  کامل خود نسخه 
رسیدگی حاضر گردد.  م الف 7678 مرتضایی مدیردفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

23943 شماره ابالغنامه: 9310100351701224 شماره پرونده: 9209980351700898 
شماره بایگانی شعبه: 920950 ابالغ شونده حقیقی: کاظم قوماتی مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1393/08/05 دوشنبه ساعت 10:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ 
شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه2-اتاق شماره206 علت 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به  قوماتی  هنا  دعوی  خصوص  در  حضور: 
استماع گواهی گواهان در این دادگاه حاضر شوید. م الف:7395 چنگیزی منشی شعبه 

17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ 

23944 شماره ابالغنامه: 9310100351701194 شماره پرونده: 9209980351701804 
شماره بایگانی شعبه: 921953 ابالغ شونده حقیقی: قربانعلی حامدی فرزند غالمحسین 
نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1393/08/04 یکشنبه ساعت 10:00 محل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-
طبقه2-اتاق شماره206 علت حضور: در خصوص دعوی رقیه مختاری اسفیدواجانی 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت استماع گواهی گواهان در این دادگاه حاضر 

شوید. م الف:7396 چنگیزی منشی شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
اجرایيه

23945 شماره پرونده:9204014024000065/11 شماره بایگانی پرونده: 9200943/2 شماره 
ابالغیه: 139305102004000795 آگهی ابالغ اجراییه کالسه: 9204014024000065/11 
مطهری-جنب  اصفهان-خیابان  ساکن  سپاهان  رود  رنگین  شرکت  به  بدینوسیله 
برابر  که   9204014024000065/11 کالسه  پرونده  بدهکار  زیبا  هنرهای  هنرستان 
برابر سند رهنی 60606- ابالغ می گردد که  اید  ابالغ شناخته نگردیده  گزارش واحد 
89/7/28 دفتر 101 شهرکرد بین شما و بانک صادرات مبلغ 114/059/892/488 ریال 
تا 92/04/19 و روزانه 46/547/853 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر 
و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد 
اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه 
منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی موضوع ششدانگ 2572/5 بخش یک ثبت 
اداره  رئیس  اسدی  م الف:7486  شد.  خواهد  تعقیب  شما  علیه  مقررات  طبق  اصفهان 

اجرای اسناد رسمی اصفهان
اجرایيه 

23946 شماره پرونده: 9204002004000384/1 شماره بایگانی شعبه: 9201032/2 
فوق  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در   139305102004000778 ابالغیه:  شماره 
بدینوسیله به اطالع خانم مسعوده آقا ابراهیمیمان ساکن اصفهان-خیابان مشتاق دوم-
خیابان مهرآباد-فرعی سوم شرقی-انتهای فرعی-پالک22-20 که طبق گواهی مامور 
ابالغ مورد شناسایی واقع نشده می رساند با توجه به کارشناسی ششدانگ پالک ثبتی 
15182/5749 بخش 5 ثبت اصفهان به مبلغ 2/710/000/000 ریال و ششدانگ پالک 
کارشناس  توسط  ریال   1/500/000/000 مبلغ  به  اصفهان  ثبت   14 بخش   24/1231
آگهی  تاریخ چاپ  از  دارید  اعتراضی  فوق  مبلغ  به  نسبت  دادگستری چنانچه  رسمی 
مبلغ  به  اجرایی  فیش سپرده  بانضمام  اداره  این  به  را صراحتا  مراتب  5 روز  ظرف 
2/500/000 ریال اعالم نمایید در غیر این صورت با درخواست بانک پارسیان ادامه 
عملیات اجرایی و برگزاری مزایده انجام خواهد شد. م الف:7487 اسدی رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالكيت 

ثبتی  پالک  ششدانگ  مالکیت  سند   1393/04/14-103/93/3185/35 شماره   23941
شماره: 53و80 فرعی از 2895 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 69934 در 
عباسعلی  فرزند  پور  افسری  سعید  آقای  نام  به   422 جلد  امالک  دفتر   308 صفحه 
موجب  به  سپس  است  گردیده  تسلیم  و  صادر   823261 چاپی  شماره  تحت  و  ثبت 
سند انتقال شماره: 53886-1380/07/05 دفترخانه شماره 67 اصفهان و طبق صورت 
مجلس تفکیکی شماره: 2/9300-1378/06/18 آخرین قطعه تفکیکی به شماره پالک 88 
فرعی از 80و2895/53 به خانم توران عطائی کچوئی فرزند عبدا... و غالمعباس عطائی 
کچوئی )فرزند عیدی محمد( )بالسویه( انتقال یافته سپس مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت سهل انگاری دفترخانه اسناد رسمی و یا پرسنل واحد پست مفقود گردیده 
لذا مراتب به استناد  المثنی ملک فوق را نموده  است درخواست صدور سند مالکیت 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض کتبی خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است در صورتی که ظرف مدت 
مقرر اعتراضی واصل نگردید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرادی رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 



حضرت زهرا - سالم اهلل عليها - فرمود: 
خداوند ايمان را براي پاک شدن از شرک، واجب نمود.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

اَلّلـُهمَّ اْجَعْل لی فيِه نَصيباً ِمْن َرْحَمِتَک
خدایا قرار ده برایم در این روز بهره ای از رحمت

 الْواِسـَعِة، َواْهِدنی فيِه لَِبراهيِنَک الّسـاِطَعِة، َوُخْذ بِناِصَيتی اِلی 
َمْرضاتَِک

وسيعت و راهنمایيم کن در این ماه به سوی دليل های درخشانت 
و مرا به سوی موجبات خشنودی

 الْجاِمَعِة، بَِمَحبَِّتَک یا اََمَل الُْمْشتاقيَن
همه جانبه ات سوق ده به حق محبتت ای آرزوی مشتاقان

معنای دوست داشتن
خانواده بس��یار فقیری بودند که در یک مزرعه و یک کلبه کوچک کنار 
مزرعه کار و زندگی می کردند، کلبه آنها نه اتاقی داشت و نه اسباب و اثاثیه 
ای. اعضای خانواده از برداشت محصوالت مزرعه آن قدری گیرشان می آمد 
که فقط شکمشان را به سختی سیر کنند. اما یک سال بدون هیچ علتی، 
محصول کمی بیشتر از حد معمول بدس��ت آمد، در نتیجه کمی بیش از 
نیازشان پول بدست آوردند.زن دفترچه کهنه و خاک گرفته ای را بیرون 
کش��ید و ورق زد، همچنان که صفحات آن را یکی یکی ورق می زد افراد 
خانواده هم دورش جمع می شدند، باالخره زن آینه  بسیار زیبایی دید و 
به نظرش رسید که از همه چیز بهتر است. پیش از آن در خانه هرگز آینه 
ای نداش��تند. از آنجایی که پول کافی برای خریدنش داشتند، زن آن را 
سفارش داد. یک هفته بعد وقتی در مزرعه سرگرم کار بودند مردی سوار 
 بر اسب از راه رسید او بسته ای در دس��ت داشت، و خانواده به استقبالش

 رفتند .زن اولین کسی بود که بسته راباز کرد و خود را در آینه دید و جیغ 
زد: جک، تو همیشه می گفتی من زیبا هستم، من واقعآ زیبا هستم! مرد 
آینه را به دس��ت گرفت و در آن نگاه کرد لبخندی زد و گفت: تو همیشه 
می گفتی که من خشن هستم ولی من جذاب هس��تم. نفر بعدی دختر 
کوچکشان بود که گفت: مامان، مامان، چشم های من شبیه توست . در 
این اثنا پسر کوچکشان که بسیار پر انرژی بود از راه رسید و آینه را قاپید 
او در چهار سالگی از قاطر لگد خورده بود و صورتش از ریخت افتاده بود، او 
 فریاد زد: من زشتم ! من زشتم!و در حالی که بشدت گریه می کرد به پدرش 
گفت : پدر، آیا من همیشه همین شکل بودم ؟بله پسرم ، همیشه .با این 
حال تو مرا دوست داری ؟بله پسرم، دوس��تت دارم !چرا؟ برای چه من را 
دوست داری ؟چون مال من هستی!!!….و من هر روز صبح وقتی صادقانه 
به درونم نگاه می کنم و می بینم که زشت است ، از خدا می پرسم آیا دوستم 
داری ؟ و او همیشه مهربانانه جواب می دهد: بله !و وقتی از او می پرسم چرا 

دوستم داری ؟او می گوید : چون مال من هستی.

سرانه مصرف نان در اصفهان پایين تر کشور است
مدیرعامل سابق شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۰ کشور گفت: سرانه مصرف نان در استان 

اصفهان طی ۲۰ سال گذشته به دلیل دور ریز پایین نان کمتر از کشور است.
مسعود کالنتری در مراسم تودیع و معارفه در مراس��م تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت غله و 
خدمات بازرگانی منطقه ۱۰)اصفهان(، با اشاره به اینکه تمایلی به حضور در این سمت نداشتم، 
اظهار داشت: استاندار اصفهان این تکلیف را کرد و بنده در آستانه بازنشستگی این سمت را قبول 

کردم. 
وی به پروسه تولید گندم از مزرعه تا تبدیل آن به نان اش��اره کرد و بیان داشت: نان خوراک سه 
وعده غذای مردم است و دولت به عنوان کاالیی اساسی به آن توجه ویژه ای دارد به گونه ای که در 

ابتدای انقالب کوپن و اکنون یارانه به نان تعلق می گیرد. 

مدیرعامل سابق شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۰ کشور یادآور شد: همچنین دولت به 
لبنیات به عنوان کاالیی اساسی یارانه تخصیص داده است. 

وی با اش��اره به اینکه بخش دولتی و خصوصی در تولید گندم و تبدی��ل نهایی آن به نان دخیل 
هستند، تصریح کرد: رمز موفقیت این است که دو بخش دولتی و خصوصی به صورت حلقه هایی 

زنجیره وار به یکدیگر متصل و برای رضایتمندی مردم تالش کنند. 
کالنتری با تاکید بر اینکه کیفیت نان در استان اصفهان از گذشته تاکنون مطلوب بوده است، اظهار 
داشت: سرانه مصرف نان در استان اصفهان حدود ۲۰ سالی است که پایین تر از کشور است چرا که 

دورریز نان در این استان بسیار کم است. 
وی همچنین بیان داشت: به دلیل سیاست های ویژه خروج گندم به بازار آزاد بسیار کم است.

دعای روزنهم 

حکایت 

ش��یوه عجیب تنفس نوعی سوس��مار آن  را به بازمانده احتمالی 
زمین به هن��گام بروز بالی طبیع��ی نابودکننده دیگ��ر گونه ها، 
 تبدیل می کند.مطالعه جدید نشان می دهد »سوسمار صحرایی«

 )ساوانا مانیتور( مانند پرندگان، از طریق حلقه ای یک طرفه نفس 
می کشد.این یافته ها عجیب است، زیرا جریان هوای تک جهتی 
پرندگان به دلیل نیازشان به اکسیژن باالی حین پرواز تکامل یافته 
است.محققان دانش��گاه اوتا معتقدند این ویژگی در سوسمارها 
می تواند اقدامی سازگارانه با سطوح پایین تر اکسیژن بر روی زمین 
باستانی بوده باشد.در ابتدای عصر تریاسه و حدود ۲5۰ میلیون 
سال پیش، اکس��یژن ۱۲ درصد هوا را در مقایس��ه با ۲۱ درصد 
کنونی، تش��کیل می داد.ماتیو ودل، زیست شناس دانشگاه علوم 
بهداشت وسترن نیز گفت: ما می دانیم زمانی که سیارک بعدی به 
زمین برخورد کند، سوسمارهای صحرایی وارثان زمین خواهند بود.

یافته های جدید نشان می دهد تنفس یک طرفه شاید ۲7۰ میلیون 
سال پیش و ۲۰ میلیون  سال زودتر از آنچه تصور می شد، پی ریزی 

شده است.به جز تمساح امریکایی، سوسمار صحرایی تنها خزنده 
شناخته شده ای است که می تواند به این شیوه نفس بکشد.این شیوه 
متفاوت از روش نفس کشیدن انسان ها و دیگر پستاندارانی است که 

دارای الگوی تنفسی »جزر و مدی« یا دو طرفه هستند.

چنین تکاملی حدود ۲5۰ میلیون س��ال پیش در شاه سوسماران 
رخ داده و ای��ن گروه موجب پیدایش تمس��اح ها، دایناس��ورها و 
پرندگان شده است.دانشمندان حاضر در این مطالعه، با استفاده 
از س��ی تی اس��کن ، تصاویر س��ه بعدی از ریه های این سوسمار را 
برای تجسم بخش��ی به آناتومی ریه آن انجام دادند.آن ها از طریق 
جراحی، مترهای جریان  هوا در برونش های پنج سوسمار مانیتور 
را با هدف اندازه گیری مس��یر جریان هوا کاش��تند.با اس��تفاده از 
ریه های برداشت شده از ۱۰ سوس��مار مرده، این محققان جریان 
هوا را هنگام پمپاژ آن به درون و خارج از ریه ها اندازه گیری کردند.

آن ها همچنین آب پر از گ��رده گل آفتاب گردان و میکروکره های 
پالس��تیکی را از خالل ریه های سوس��مار پمپاژ کردند و حرکت 
گرده ها و کره ها نیز مسیر هوای تک مسیره را نشان داد.این مطالعه 
نشان داد هوا وارد نای سوسمار می شود و سپس به درون مسیرهای 
اصلی هوایی که وارد ریه می ش��وند، جری��ان می یابد.این موجود 

احتماال وارث زمین خواهد بود.

کدام موجود آخرین بازمانده زمين می شود؟

تلف��ن هم��راه هوش��مند مخص��وص  ی��ک  طراح��ان 
س��المندان طراح��ی کرده ان��د ک��ه کار ب��ا آن بس��یار 
 آس��ان اس��ت و تم��ام ویژگی ه��ای گوش��ی های دیگ��ر را

داراست. 
مش��کل اصلی گوشی های هوش��مند در ویژگی های پیچیده  

آن است که اس��تفاده از آن برای عده ای مخصوصاً سالمندان 
کمی دشوار است.

»الری نامینن« و »جوکا کاالئی��ن« از ایرلند یک تلفن همراه 
به نام Zita طراحی و تولید کرده اند که اس��تفاده از آن بسیار 

آسان است.
صفح��ه نمای��ش زیت��ا 5 این��چ اس��ت و دارای ی��ک بات��ری قدرتمن��د ۱88 میل��ی آمپر اس��ت 
 ک��ه قابلی��ت اج��را ب��ر روی سیس��تم عام��ل آندروی��د را داراس��ت و ب��ا دو س��یم کارت کار

 می کند.
این تلفن همراه دارای یک دوربین 5MP در پشت گوش��ی و دوربین ۲MP در جلوی گوشی است 
و تمام برنامه های ضروری مانند ایمیل، پیام ها، تماس ها، گ��وگل، برنامه GPS، جی میل و تقویم را 
دارد؛ ضمن اینکه به غیر از بزرگی صفحه نمایش، تصاویر و نوشته ها نیز درشت تر هستند؛ قیمت این 

گوشی ۱89 یورو است.

 قابل توجه آنها که تا دیر وقت سریال تماشا می کند یا توجه 
به خواب صحی��ح ندارند-محققان در مطالع��ه ای متوجه 
شدند هر قدر میزان خواب افراد ، کمتر باشد و میزان خواب 
 شبانه آنها از هفت ساعت کمتر شود، توان مغزی آن ها کمتر
  می ش��ود، مغ��ز زودتر کوچک می ش��ود و احتم��ال بروز

 بیماری های مربوط به قوای شناختی مغز ، همچون آلزایمر  
افزایش می یابد.از آنجا که حج��م بخش هایی از مغز به نام 
بطن مغزی، نشانگر افت توان شناختی مغز است و بیماری 
هایی مانند آلزایمر از این دسته از بیماری ها هستند، تاثیر 
خواب بر این بخش از مغز به طور کامل شناخته نشده بود. اکنون محققان سنگاپوری با استفاده 
از روش تصویر برداری ام.آر. آی، حجم بطن های مغزی 66 فرد 5۰ تا 64 س��اله چینی را اندازه 
گرفتند. محققان همچنین با روش نوروفیزیولوژیک، کارکرد قوای شناختی مغز این افراد را در 
مدت دو سال بررسی کردند. این محققان در این مطالعه متوجه شدند هر قدر میزان خواب افراد  
کمتر باشد و میزان خواب شبانه آن ها از هفت ساعت کمتر شود، توان مغزی آن ها کمتر می شود، 
مغز زودتر کوچک می شود و احتمال بروز بیماری های مربوط به قوای شناختی مغز ، همچون 
آلزایمر ، افزایش می یابد. با باال رفتن سن و پیر شدن سلول ها، ترشح ماده شیمیایی سروتونین 

کاهش می یابد و بدین ترتیب ارتباط بین سلولی و انتقال اطالعات دچار مشکل می شود. 

  استقرار ذوب آهن در چمگردان این منطقه را از حالت سنتی بودن 
خارج کرده و به سمت صنعتی شدن سوق داده به گونه ای که در حال 
حاضر دو س��وی این ش��هر به صنایعی همچون ذوب آهن و سیمان 

سپاهان می رسد.
افزایش جمعیت و مهاجرت مردمان اس��تان های هم ج��وار به ویژه 
از چهار محال و بختیاری و اس��تان فارس و هم چنین کاهش منابع 
آبی برای اراضی کشاورزی از دستاوردهای بعد از استقرار صنایع در 
چمگردان است.از س��ال ۱36۲ بود که روس��تای چمگردان به شهر 
تبدیل شد و بافت شهری بر ش��یوه  زندگی مردمان این منطقه غالب 
ش��د و جدالی طوالنی را که امروزه نیز وجود دارد بین کش��اورزی و 

صنعت به وجود آورد.
جمعیت کنونی ش��هر چمگردان بر اساس 
آخرین سرش��ماری ۱7 ه��زار و 5۰۰ نفر 
اعالم ش��ده اس��ت ک��ه ای��ن جمعیت در 

مساحتی ۱85 هکتاری زندگی می کنند.

عـوارض دریافتی چمگـردان از 
صنایع اطراف کمتر از شهرهای دورتر 

است
اکبر حسامی، رییس شورای اسالمی شهر 
چمگردان در نشستی با خبرنگاران با انتقاد 
از عدم فعالیت نهاده��ای مختلف از جمله 
اداره برق، اداره آب و فاضالب و ... در شهر 
چمگردان می گوید: نب��ود این ارگان ها در 
شهرهای کوچک باعث شده است که مردم برای پیگیری تمام امورات 
خود به شهرداری و شورای شهر مراجعه کنند و این دونهاد را مسوول 

پیگیری امور خود بدانند.
وی با بیان اینکه شورای ش��هر امروزه فقط شورای شهرداری است و 
نقشی فراتر از آن ندارد، می افزاید: در حال حاضر در شهرهای کوچک 
شناخت مردم از شورای ش��هر و نحوه  فعالیت این نهاد خیلی با اصل 
قانون فاصله دارد.رییس ش��ورای اسالمی ش��هر چمگردان در ادامه 
در خصوص دریاف��ت عوارض از صنایع اط��راف چمگردان می گوید: 
در ح��ال حاضر ذوب آه��ن و دیگر صنای��ع اطراف ش��هر چمگردان 
عوارضی را برای کاهش آالینده های زیس��ت محیط��ی و هم چنین 

عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را به ش��هرداری این ش��هر 
پرداخت می کنند ولی باید توجه داش��ته باشیم که عوارض پرداخت 
شده از س��وی صنایع اطراف چمگردان به این شهر کمتر از عوارضی 
اس��ت که به ش��هرهای دورتر پرداخ��ت می کنن��د.وی درخصوص 
فعالیت های ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان در دوره  چه��ارم نیز 
می افزاید: از زمان شکل گیری این ش��ورا تاکنون ۱۲۲ طرح و الیحه 
در ش��ورای چهارم مطرح شده اس��ت که با بررس��ی دقیق تمام آنها 
مصوب��ات قانونی دریافت ش��ده است.حس��امی در خصوص تدوین 
س��ند چش��م انداز ۱4۰4 برای ش��هر چمگردان نیز اظهار می کند: 
این س��ند بدون کپی برداری از سند هیچ ش��هری و به صورت کامال 
بومی طراحی و به اجرا گذاشته شده است.وی با انتقاد از کم توجهی 
صنایع نسبت به به کارگیری نیروهای آماده به کار در شهر چمگردان 
نیز بیان داش��ت: صنایع اط��راف چمگردان توجه خوبی نس��بت به 
 اشتغال نیروهای بومی ندارند و کمتر از آن ها برای اشتغال استفاده

 می کنند.

کمبود درآمدهای پایدار شـهرداری چمگردان معضل 
بزرگ این شهرداری است

حس��ین ناظم الرعایا، ش��هردار چمگردان نیز در ادامه  این نشس��ت 
با اش��اره به حریم یک هزار و 985 هکتاری حریم ش��هر چمگردان 
می گوید: از آنجایی که ش��هر چمگردان از چهار طرف محصور شده 
دیگر توان توسعه  افقی را ندارد.او که به وضعیت مناسب سرانه  فضای 
سبز در شهر چمگردان اشاره می کند، می گوید: در حال حاضر بیش 
از یک چهارم از فضای شهر چمگردان را فضای سبز تشکیل می دهد.

ناظم الرعای��ا فرهنگ کت��اب و کتابخوان��ی را مهم ترین ش��اخصه  
ش��هر چمگردان می داند و ادامه می دهد: درهمین راستا 

برپایی نمایشگاه دایمی کتاب و راه اندازی کتابخانه  
دیجیتالی از برنامه های ش��هرداری در این زمینه 

بوده است.
وی ب��ا اش��اره به اج��رای ف��از ی��ک کتابخانه  
دیجیتال��ی چمگردان با ش��ش ه��زار کتاب 
می گوید: این کتابخانه قرار اس��ت با س��رانه  
5۰ هزار جلد کتاب راه اندازی شود.شهردار 
چمگ��ردان در ادامه با اش��اره به ش��رایط 
نس��بتاً خوب زندگی ساکنان چمگردان 

می گوید: وضع مالی ساکنان این شهر به صورت میانگین متوسط رو 
به باالست و در قالب صنعت، کشاورزی و خدماتی فعالیت می کنند.

وی که معقتد است بیشترین درآمد ش��هرداری چمگردان از سوی 
صنایع تامین می ش��ود، ادامه می دهد: یکی از مش��کالت اساس��ی 
شهرداری چمگردان نداشتن درآمدهای پایدار شهری است چرا که 
در حال حاضر تنها ۱5 درصد از درآمدهای ش��هرداری پایدار است.

ناظم الرعایا افزایش درآمدهای پایدارشهرداری را یکی از برنامه  های 
پیش بینی شده برای برنامه  ۱4۰4 شهرداری چمگردان عنوان کرد.

وی با اشاره به تصویب بودجه  ۱۰.5 میلیارد تومانی برای شهرداری 
چمگردان در س��ال جاری نیز گفت: 64 درص��د از این بودجه صرف 
هزینه  های عمران��ی ۲3 پروژه  خواهد ش��د و 36 درص��د نیز صرف 

بودجه های جاری در شهر می شود .
شهردار چمگردان تعریض خیابان اصلی چمگردان، احداث خیابان 
آزادگان و توس��عه  پارک صالحی زا از پروژه های مهم ش��هرداری در 
س��ال جاری اعالم کرد.وی در ادامه با اش��اره به وج��ود فرصت های 
زیاد س��رمایه گذاری در ش��هر چمگردان نیز بیان داش��ت: تاکنون 

فرصت س��رمایه گذاری در شهر ۱۲ م��ورد 
چمگردان شناس��ایی شده 
است که با دخالت بخش 
خصوص��ی در اج��رای 
این طرح ه��ا می توان به 
موفقیت ه��ای خوبی در 

شهر چمگردان رسید.

  

تلفن همراه هوشمند مخصوص سالمندان

چمگردان؛ شهری غرق در صنایع اما سبز

شناسایی 12 مورد فرصت سرمایه گذاری در چمگردان 

خواب کم مغز را کوچک می کند

یک متخصص طب سنتی 
با اشاره به این که بهترین 
زمان خواب قبل از نیمه 
ش��ب اس��ت اعالم کرد: 
مصرف برخی دمنوش ها 
و نوش��یدنی ها باع��ث 
کاهش اس��ترس و فکر و 
خیال شده و مصرف آنها 

قبل از خواب،آرامبخش است.
یک متخصص طب س��نتی، در مورد بهداشت خواب 
و این که مردم چگونه می توانند خواب راحتی داش��ته 
باشند، گفت: ساعت خواب بسیار مهم است، بسیاری 
از مردم فکر می کنند خوابیدن به مدت 7 تا 8 ساعت 
در هر زمانی کافی است، به همین دلیل اگر از ساعت 
۲ نیمه ش��ب تا ۱۰ صبح بخوابند فکر می کنند خواب 

کافی داشته اند.
وی ادام��ه داد: در حالی که بهتری��ن زمان خواب باید 
از سر شب و قبل از نیمه ش��ب باشد، به راحتی فرد به 

خواب رود و در حین خواب بیدار نشود.
اسماعیلی گفت: عده ای نیز دچار بی خوابی می شوند 
و ممکن است احساس کنند به داروهای آرام بخش و 
خواب آور احتیاج دارند، ب��ه این افراد توصیه می کنیم 

قبل از خواب از دمنوش های گیاهی استفاده کنند.
این متخصص طب سنتی افزود: یکی از این دمنوش ها 
مصرف گل گاوزب��ان به همراه گیاه س��نبل الطیب به 
همراه لیمو عمانی و نبات اس��ت که افرادی که دچار 
بی خوابی ش��ده اند می توانند به جای قهوه و چای آن 

را مصرف کنند.
وی گف��ت: ای��ن دمن��وش آرامبخش اس��ت و مردم 
می توانند یک قاش��ق غذاخ��وری گل گاوزب��ان را به 
همراه دو بند انگشت سنبل الطیب و یک لیمو عمانی و 

مقداری نبات میل کنند.
اس��ماعیلی اف��زود: برخ��ی از م��ردم فک��ر و خیال 
زی��ادی دارند و ای��ن فکرها اج��ازه خ��واب آرام را به 
آنها نمی دهد به همی��ن دلیل دمن��وش بادرنجبویه 
 برای اف��رادی که دچ��ار بی خوابی می ش��وند توصیه

 می شود.
وی گفت: همچنین مصرف دم نوش اس��طوخودوس 
نیز توصیه می ش��ود. این دمنوش ها را به میزان یک 
قاش��ق مرباخ��وری در یک لی��وان آب ج��وش مانند 
 چ��ای دم ک��رده و هم��راه با نب��ات و عس��ل مصرف

 کنند.
این متخصص طب سنتی گفت: اگر افراد در طول روز 
استرس شدیدی دارند، می توانند از برخی نوشیدنی و 
عرقیات استفاده کنند. مثاًل شربت گالب را با زعفران 
میل کنند یا شربت بیدمشک و بهار نارنج مصرف کنند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد 
مخدر سازمان غذا و دارو

داروهای بدنسازی، سقط 
جنين درصدر تقلبی ها

 مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر س��ازمان 
غذا و دارو ضمن تاکید بر لزوم تهیه انواع داروها از مراکز 
رسمی دارویی از س��وی مردم، داروها و فرآورده هایی 
که احتم��ال تقل��ب در آن ها بیش��تر اس��ت را اعالم 
کرد.دکتر مهدی پیرصالحی در پاس��خ به این س��وال 
که بیش��تر تقلب را در چه نوع داروهایی ش��اهدیم؟ 
 گفت: بر اس��اس گزارش هایی که از سراس��ر کشور به

 دس��ت مان می رس��د، در داروهایی ک��ه جنبه های 
تقویتی، مکمل های ورزشی، داروهای بدنسازی، سقط 
جنین، تقویت قوای جنس��ی و... دارند بیش��تر حالت 
قاچاق و تقلبی آن دیده می شود.وی در این باره افزود: 
برخی مواقع داروهای مخ��در و روانگردان و داروهایی 
که در سیستم رسمی کش��ور به صورت کنترل شده 
و در مراکزی خاص توزیع می ش��وند نی��ز معموال در 
بازار غیررسمی عرضه می ش��وند که البته قوه قضاییه 
و نیروی انتظامی معموال برخورده��ای خوبی در این 
زمینه انجام می دهند.پیرصالحی در ادامه در توضیح 
تفاوت داروهای قاچاق و تقلبی نیز گفت: داروی قاچاق 
الزاما داروی تقلبی نیست؛ اما به دلیل بحث منطقی که 
پش��ت این قضیه اس��ت، این چنین داروهایی را قابل 
مصرف نمی دانیم. البته احتمال دارد که در داروهای 
قاچاق، انواع تقلبی نیز باش��ند. در مجموع هر کاالیی 
که از مبادی غیررسمی وارد بازار کشور شد، در سیستم 
دارویی کش��ور »قاچاق« نام می گیرد؛ چرا که باید از 
س��المت و کیفیت داروی مصرفی بیماران اطمینان 

داشته باشیم.
پیرصالحی در این باره افزود: ب��ه همین دلیل از زمان 
تولید دارو )چه در داخل و چه در خارج از کش��ور( تا 
زمانی که توسط شرکت پخش در داروخانه توزیع شده 
و به دس��ت مصرف کننده برس��د، نظارت های دقیق 
اعمال می شود. تمام این اقدامات به جهت آن است که 
بتوانیم تضمین کنیم مشخصات درج شده روی بسته 
بندی دارو با خود دارو یکی است و به این ترتیب داروی 
مربوطه تا تاریخی که روی آن درج شده، قابل استفاده 
است.وی در ادامه توضیحاتش درباره داروهای تقلبی 
گفت: دارویی که از کانال رسمی به چرخه مصرف وارد 
نشود، قاچاق اس��ت و نمی توان صحیح بودن شرایط 

تهیه، توزیع و نگهداری آن را تضمین کرد.
 پیرصالحی اف��زود: به وی��ژه در م��ورد داروهایی که 
نام ه��ای تجاری اصل��ی دارن��د، این احتم��ال وجود 
دارد ک��ه دارویی ب��ا کیفی��ت ضعیف را از کش��وری 
ضعیف بیاورند و بس��ته بندی آن را ب��ه صوت داروی 
 تجاری اصل��ی و ب��ا کیفیت تغیی��ر دهن��د و عرضه 

کنند.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

چمُگردان درجنوب دشت طبس و درشمال زاینده رود استقرار یافته است به گونه ای که زاینده رود  گروه جامعه 
از زیر پای آن می گذرد. اطالعات دقيقی از تاریخ به وجود آمدن این شـهر وجود ندارد و نمی توان زاینده رود

گفت که چمگردان متعلق به کدام دوره ی تاریخی است.
آنچـه کـه در دسـترس اسـت بيانگـر ایـن اسـت کـه چمگـردان تـا قبـل از تاسـيس 
 کارخانـه  ذوب آهـن اصفهان روسـتایی بـوده که بـه محل ثابـت زندگـی عشـایران و کوچ نشـينان تبدیل شـده بوده

 است.
کشاورزی اصلی ترین شغل مردمان  چمگردان تا قبل از دهه  چهل و شکل گيری کارخانه ذوب آهن در این منطقه بوده است 
به صورتی که مردم چمگردان با کشـت برنج، گندم، حبوبـات، پنبه و ... محصوالت مورد نياز بـرای زندگی روزمره خود را 
تهيه می کردند و هر خانواده بر اساس تقسيم بندی های صورت گرفته سهمی از آب و زمين کشاورزی چمگردان را به خود 

اختصاص داده بود.
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