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 بانک ها کار عملی واسطه گری مالی را کنار گذاشته و از طریق دارایی های انباشته خود وام هایی را بر اساس 
رابطه به بخش غیر مولد دادند

پزشکان معتقدند نرخ رشد جمعیت در کشور منفی نیست اما آنچه سبب اعمال سیاست گذاری های 
افزایش جمعیت شده نگرانی مقامات عالی رتبه از صعود سن کهن سالی و نزول سن جوان در ایران 
است. برای این منظور دس��تورالعمل های حاکمیتی و دولتی کشور مبنی برافزایش نرخ جمعیت و 

بازگشت دوباره ایران به سن جوان قرارگرفت.
مدی��ر گ��روه مامای��ی و بهداش��ت ب��اروری دانش��گاه عل��وم پزش��کی اس��تان اصفه��ان معتقد 
اس��ت ک��ه از س��ال گذش��ته ب��ا اعم��ال سیاس��ت های افزای��ش جمعی��ت می��زان موالی��د در 
کش��ور طبق س��ایت آماری ایران ب��ه یک میلی��ون و 100 ه��زار نفر رسید.ش��هناز که��ن بابیان 
اینکه س��رعت نرخ رش��د جمعیت در س��ال گذش��ته به 2/5 درصد رس��ید که عدد خوبی است، 
 افزود: آنچ��ه در حی��ن افزایش ن��رخ باروری ها باید م��د نظرگرفته ش��ود ایمنی آن اس��ت که در

 پی باروری های سالم، فرزند سالم و مادر سالم داشته باشیم.
به گزارش زاینده رود، البته امروزه باروری های متعدد و سالم در حالی هم وغم جامعه پزشکی شده 
است که هنوز هم آمار مرگ مادر و فرزند از دغدغه های حوزه بهداشت و درمان اصفهان است و در 
شرایطی که سن ازدواج باال رفته و به تبع آن سن باروری هم افزایش یافته چه طور امکان تعدد باروری 

بافاصله مناسب 3 سال از دید پزشکی وجود دارد.
وی بابیان اینکه امروزه وظیفه سیستم بهداشت و درمان اصفهان بسیار سنگین است زیرا که هنوز 
زیرساخت های الزم برای باروری های متعدد و سالم در حوزه بیمارستانی فراهم نیست، ادامه داد: 
یکی از این زیرساخت ها فراهم شدن مراقبت های مامایی اس��ت و نیاز به به کارگیری تعداد زیادی 

ماما در بیمارستان ها است...

بازار داغ موسیقی  در روزهای 
پایانی تابستان 

 بازار موس��یقی کش��ور این روزها داغ است و س��از هنرمندان 
موسیقی سنتی و موسیقی پاپ در همه جای ایران کوک است 
و آلبوم ها هم فروش خودشان رادارند. شاید گاهی حاشیه هایی 
هم گریبانگیر موسیقی شود، اما اوضاع تقریباً رو به سامان است.

در این گزارش آلبوم هایی پیش��نهاد می ش��ود ک��ه طی دو ماه 
گذشته از فروش بیشتری نسبت به سایر آلبوم ها برخوردارند و 
شاید بد نباشد شما هم آخرین روزهای تابستان را با یک مکمل 

موسیقایی همراه کنید.
 به گزارش ایسنا اگر مخاطب موس��یقی تلفیقی هستید، آلبوم 
»باران تویی« گروه »چارتار« این روزها خوب می فروش��د. این 

آلبوم تقریبا مدت زیادی است که منتشرشده است،...
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
 شماره مجوز )2943۵8(

1- موضوع مناقصه : اجرای عملیات ساخت و نصب حدود 650 مورد انشعاب فوالدی و پلی اتیلن بصورت تکی 
و حدود 3500متر لوله گذاری 2/4 اینچ و 25 میلیمتر در سطح اداره گاز زرین شهر و روستاها و نواحی تابعه 

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ 1393/07/08 

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 75/000/000 ریال )هفتادو پنج میلیون ریال (کد فراخوان:1374254
مناقص�ه گران م�ی توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به پای�گاه اطالع رس�انی الکترونیکی ش�رکت 
گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس :www.iets.mporg.ir ، www. nigo-isfahan.ir  ی�ا ب�ا ش�ماره 
 تلف�ن ه�ای 5-36271031-031  ام�ور ق�رار داده�ای ش�رکت گاز اس�تان اصفه�ان تم�اس حاص�ل 

فرمایند . 
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت  دوم 

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

چاپ دوم

شهرداری فوالدش�هر به استناد مصوبه ش�ماره 4/1655 مورخ 93/5/6 ش�ورای اسالمی شهر 
 در نظر دارد مزایده ذی�ل را برگزار نماید. ل�ذا از کلیه متقاضیان جهت ش�رکت  دعوت به عمل

 می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 93/6/30 جهت اطالع از شرایط و 
شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

قیمت پایه ماهیانه  )ریال(مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(شماره مزایدهموضوع مزایده ردیف

 -1
 بهره برداری از یک واحد تجاری واقع در محله ب 1 بازارچه 

شهر و روستا طبقه اول
2/160/0003/600/000

حسین امیری شهردار فوالد شهر

93/19381

93/6/20

))آگهی  مزایده عمومی((
نوبت  دوم 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

»آگهی فراخوان « نوبت  دوم
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه فرمائید. 

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

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

 عملیات احداث مسیر نوار نقاله از بونکرهای کوره بلند شماره 2 به 92۰881۰R1مناقصه 1- 
EPC93/۷/693/۷/16بونکر های کوره بلند شماره 3 به صورت

93/۷/۵93/۷/2۰تبدیل  میلگرد به کالف 92۰19۵19۵تجدید مناقصه 2-

3
3

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تا سقف مبلغموقعیتعملیاتردیف

جرم افشارو معابر باالی تکمیل جدول گذاری مرحله دوم 1- 
1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 1۰ متر سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم 

شهرداری شهرضا

 شهرداری شهرضا در نظر دارد پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . 

 لذا پیمانکاران دارای صالحیت فنی و رتبه بندی میتوانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت 13  روز  پنج شنبه  مورخ 1393/07/03    همه روزه 
بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری مراجعه و حداکثر تا روز شنبه مورخ 1393/07/05جهت تسلیم مدارک  به دبیرخانه 

محرمانه شهرداری اقدام نمایند .
 مبالغ س�پرده ش�رکت در مناقص�ه به ص�ورت ضمانت نام�ه بانکی و ی�ا واریز وجه نق�د به حس�اب 3100000052002  ش�هرداری ش�هرضا 

میباشد.
تاریخ گشایش اسناد : روزیک شنبه مورخ 1393/07/06 در محل شهرداری شهرضا 

www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری شهرضا

س
س: فار

]عک



اخبار کوتاهيادداشت

 نجات  کشتی چینی  
از دست دزدان دريايی

ناوگروه س��ی و یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران یک فروند کش��تی کانتینر برچین��ی را از چنگ دزدان 

دریایی در خلیج عدن نجات داد.
بنابراین گزارش، 5 فروند قایق دزدان دریایی که در هر قایق 
5 نفر مسلح با سالح های سبک و نیمه سنگین مستقر بودند 
کش��تی چینی را مورد هجوم قراردادند که در لحظات اولیه و 
پس از درخواست اضطراری این کشتی کانتینر بر و با دریافت 
درخواست توس��ط ناوگروه جمهوری اسالمی ایران بالفاصله 
ناوشکن جمهوری اسالمی ایران »بایندر« به محل اعزام و با 
بهره گیری از سالح های سبک و تیم های عملیات ویژه دزدان 

دریایی را متواری کرد.
گفتنی است که کشتی ژین لیان یان گانژ از مسیر سنگاپور به 
اقیانوس هند و با مقصد بندر جده عربستان درحرکت بود که 
پس از نجات از چنگ دزدان دریایی به همت ناوگروه نیروی 
دریایی ارتش بدون هیچ آسیبی مسیر خود را به سمت مقصد 

ادامه داد.
در راستای انجام مأموریت های تأمین امنیت در آب های آزاد 
دنیا که نی��روی دریایی ارتش در حال اجرای آن اس��ت برای 
دومین بار ارتش جمهوری اسالمی ایران کشتی های عبوری 
جمهوری خلق چین را از چنگ دزدان دریایی نجات می دهد 
که اولین مرحله آن در فروردین ماه س��ال 1391 رخ داد و با 
تشکر رس��می مقامات کش��ور چین ازجمله سفیر این کشور 

همراه بود.

ديويد بکام: با استقالل اسکاتلند 
مخالفم

دیوید بکام، کاپیتان س��ابق تیم ملی انگلیس گفت: باالترین 
افتخار زندگی ورزش��ی من بازی برای تیم ملی کشورم بوده 
است و هر جا که برای تیم ملی انگلیس بازی کردم، هواداران 
فوتبال اس��کاتلند را دیدم که با ش��ور و ش��وق خاص��ی ما را 
تشویق می کردند. این همان اتحادی است که ما در نگاه آنان 
می دیدیم. دربازی های المپیک که بریتانیا یک تیم مشترک 
را شرکت داد نیز همین حس بار دیگر به سراغ من آمد و از این 

بابت خیلی خوشحالم.
دربازی های المپیک برایم هیچ فرقی نداشت که محمد فرح 
موفق ش��ود یا اندی ماری. ب��رای هر دو یک حس داش��تم و 
آن هم احساس افتخار به بریتانیا بود. از صمیم قلب امیدوارم 
اسکاتلند در بریتانیا باقی بماند. آنچه ما را به هم پیوند می دهد 

خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما را از هم جدا می کند.
زاینده رود:البت��ه هم��گان در س��ابقه تاریخی اس��تکبار پیر 
تفرقه افکنی و اس��تثمار ملت های جه��ان را در خاطر دارند 
همچنان که تغییر نقش��ه و جغرافیای بس��یاری از کشورها و 

حتی تجزیه آن ها توسط انگلیس رخ داده است.
حال اگر جدایی اس��کاتلند اتفاق افتد باید گفت:)چیزی که 

عوض داره گله نداره(
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بیست و چهارمین جلسه سنگر اجتماعی همراه با مراسم اختتامیه سنگر امروز شنبه ۲9 شهریور 2
با حضور شیخ علی زاهر، معاون تبلیغات و فرهنگ حزب اهلل لبنان و حجت االسالم محمدرضا 
زائری برگزار می شود.اختتامیه مراسم نیز ساعت 1۶:3۰ در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی 

اصفهان برگزار می شود.
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سفر معاون سید حسن نصراهلل به اصفهان

اداره امور منابع آب شهرستان های 
فارسان و کوهرنگ افتتاح شد

اداره های امور منابع آب شهرس��تان های فارس��ان و کوهرنگ در 
مراسمی با حضور فرمانداران این دو شهرستان و جمعی از مسئوالن 

اجرایی شهرستان فارسان در شهر فارسان افتتاح شد .
 مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای چهارمح��ال و بختیاری در این 
مراسم گفت: برای جلوگیری از رفت وآمدهای کشاورزان شهرستان 
فارسان و کوهرنگ به شهرکرد و در راس��تای تکریم ارباب رجوع، 
آب منطقه ای اس��تان ادارات ام��ور آب شهرس��تان ها را در مراکز 

شهرستان ها مستقر می کند. 
حس��ین صمدی افزود: با توجه به کمبود ش��دید آب و افت سطح 
ایستایی آب های زیرزمینی، به دلیل نیاز به نظارت دقیق و بازرسی 
از دشت ها و جلوگیری از اضافه برداشت های غیرمجاز، این شرکت 

مصمم است اداره امور آب را در شهرستان های استان ایجاد کند.
وی ادامه داد: سد غدیر بابا حیدر در شهرستان فارسان که باهدف 
تأمین آب کشاورزی و صنعت این منطقه احداث شده از طرح های 
مهم این شرکت است که با جدیت و همکاری مسئوالن شهرستان 

فارسان در حال پیشرفت طبق برنامه زمان بندی شده است . 
در ادامه این مراسم فرماندار فارسان از افتتاح این اداره در شهرستان 
فارس��ان تقدیر کرد و گفت: فرمانداری آماده مساعدت برای ارائه 

خدمات بیشتر به مردم منطقه به خصوص کشاورزان است . 
فرمان��دار شهرس��تان کوهرنگ نی��ز گفت: شهرس��تان کوهرنگ 
سرچشمه سه رودخانه زاینده رود، دز و کارون است و این شهرستان 
هشت درصد آب کشور را تأمین می کند و این درحالی که کوهرنگ 

با مشکل کم آبی دست وپنجه نرم می کند.
در پایان مراسم با حضور مسئوالن، اداره امور آب فارسان و کوهرنگ 

به مدیریت افراسیاب محمدی افتتاح شد .
مرکز شهرستان فارس��ان در فاصله حدود 4۰ کیلومتری شهرکرد 

مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد . 

مرکز تخصصی» کالم اسالمی« شهرکرد 
آغاز به کارکرد

مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختی��اری گفت: مرکز تخصصی کالم 
اسالمی شهرکرد از یکشنبه هفته جاری فعالیت خود را در سطح ۲ و 3 

آغاز کرده است و نزدیک به 4۰ نفر پذیرش داشته است.
 حجت االسالم والمسلمین س��ید محمد احمدی  اظهار کرد: در حال 
حاضر 8 حوزه علمیه برادران در چهارمحال و بختیاری در حال فعالیت 

است.
وی افزود: این حوزه های علمیه در شهرهای شهرکرد، فرخ شهر، فارسان، 
بروجن، لردگان، شهر کیان، هفشجان و بازفت در حال فعالیت هستند.

مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز سال تحصیلی 
جدید حوزه های علمیه برادران اس��تان از ابتدای ش��هریورماه، گفت: 
 حدود 15۰ نفر امس��ال ب��ه حوزه های علمیه ب��رادران اس��تان وارد 

شدند.
حجت االسالم والمس��لمین احمدی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر 
نزدیک به 8۰۰ طلب��ه در حوزه های علمیه ب��رادران در چهارمحال و 

بختیاری در سه سطح 1 و ۲ و 3 در حال تحصیل هستند.

 
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: آمار طالق و 
اعتیاد در چهارمحال و بختیاری کمتر از اس��تان های دیگر 

است.
فهیمه فرهمندپور در نشست خبری در شهرکرد اظهار داشت: 
اعتیاد و طالق از آسیب های اجتماعی است که خوشبختانه 
در اس��تان چهارمحال و بختیاری آمار نگران کننده ای ارائه 

نشده است.
وی با اشاره به اینکه نباید آمار طالق و اعتیاد را با تهران مقایسه 
کرد، اذعان داش��ت: با در نظر گرفتن این آسیب الزم است 

رویکرد پیشگیرانه به این موضوع داشته باشیم.
فرهمندپ��ور تصریح کرد: گذاش��تن دوره های آموزش��ی و 

مشاوره ای برای زوج های جوان یک ضرورت است.
وی بابیان اینکه در بحث های اعتیاد نیز باید به فکر پیشگیری 
باشیم، عنوان کرد: الزم است به طورجدی مقابل آسیب های 
اجتماعی را گرفت��ه و تمام تالش خ��ود را بکنیم بر بیکاری 
غلبه داشته باشیم.فرهمندپور یادآور شد: بهترین راه برای 

جلوگیری از اعتیاد رفع بیکاری و بی برنامگی است.
مش��اور وزیر کش��ور در امور زن��ان و خانواده بابی��ان اینکه 
مزیت های نسبی هراس��تانی را نباید از آن غافل شد، اذعان 
داشت: مزیت این استان گردشگری آن است که باید همواره 

از این ظرفیت به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.
فرهمندپ��ور یادآور ش��د: محص��والت موجود در اس��تان، 
کشاورزی و باغداری آن می توان با یک برنامه ریزی به صنایع 
تبدیلی استفاده کرد و از این طریق اشتغال زایی زیادی را به 
وجود آورد که این امر باعث کاهش یافتن اعتیاد در جوانان 

می شود.
تقويت تعاونی ه�ای ويژه   

زنان موردتوجه قرار می گیرد
وی تأکید کرد: توجه به کارآفرینی 
زنان روستایی و عش��ایری، تقویت 
تعاونی های وی��ژه زن��ان و... باید در 
دس��تور کار قرارگرفت��ه و پیگیری 
شود و امید اس��ت در سال های آتی 
دستاوردهای چش��مگیری داشته 
باشیم.فرهمندپور با اشاره به اینکه 
31 دفت��ر تابع در اس��تانداری های 
سراس��ر کش��ور وجود دارد، اظهار 
داش��ت: ایجاد هماهنگی های الزم 
در اجرای برنامه های کشور، گفتگو، 
تبادل نظر ، تبادل تجربیات، افزایش 
ارتباط��ات از اهداف نشس��ت های 
منطق��ه ای اس��ت.وی تصریح کرد: 
31 اس��تان را به پنج منطقه که هر 

منطقه شش استان هم جوار به جز یک منطقه که هفت استان 
را در برمی گیرد در نظر گرفتیم که این نشست ها را منطقه ای 
پیش بینی کردیم و ش��ش مدیرکل منطق��ه ای نیز در این 
نشست ها حضور پیدا خواهند کرد.فرهمندپور بیان داشت: 
عالوه بر دستورهایی که در هر نشس��تی مدنظر است چند 
دستور کار اساسی و چند برنامه جانبی که محور نشست ها 
است در نظر گرفته ایم.مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده 
اذعان داشت: نشست اول در خردادماه و تیرماه بوده و شش 

نوبت در دستور کار قرارگرفته است.

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری از اج��رای باش��کوه 
 برنامه ه��ای ده��ه امام��ت و والی��ت در این اس��تان خبر

 داد.
 قاسم سلیمانی دشتکی  در نشست شورای فرهنگ عمومی 
تأکید کرد:برنامه های دهه امامت و کرامت با حضور گسترده 

مردم در نقاط استان اجرایی می شود.
دبیر اجرایی نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر در چهارمحال 
و بختیاری از اجرای حدود 53 عنوان برنامه فرهنگی در دهه 

والیت و امامت استان خبر داد.
علی گرج��ی در این ش��ورا افزود:برگزاری آیین جش��ن و 
س��خنرانی در مس��اجد و هیئت ه��ای مذهب��ی، آزادی 
زندانی��ان با کم��ک نیک��وکاران و تولی��د و توزی��ع اقالم 
فرهنگی، ارائه خدمات رایگان بس��یج جامعه پزش��کی به 
محروم��ان، نام گذاری میدان ه��ا خیابان ه��ا و اعزام مبلغ 
 به دانش��گاه ها، مدارس و روس��تاها از برنامه های این دهه 

است. 

وی گفت:انتش��ار مق��االت غدیرشناس��ی و برگ��زاری 
نمایشگاه آثار خوشنویس��ی هنرمندان از دیگر برنامه های 

پیش بینی شده در این دهه است.
در این نشس��ت گزارش دس��تگاه های فرهنگی استان در 

یک ماهه اخیر ارائه شد.
از عی��د قرب��ان ت��ا عی��د س��عید غدیر خ��م در کش��ور 
 به عن��وان ده��ه والی��ت و امام��ت نام گ��ذاری ش��ده

 است. 

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده 

برنامه های دهه امامت و واليت باشکوه برگزار می شود

طالق و اعتیاد در بام ایران  کمتر از استان های دیگر است

برداشت 1200 تن انار از باغات 
چهارمحال و بختیاری

مدیر باغبانی سازمان جهاد 
کش��اورزی چهارمح��ال و 
بختی��اری گفت: پیش بینی 
می شود در سال جاری یک 
هزار و ۲۰۰ تن محصول انار 
از باغات این استان برداشت 

شود.
س��ید طاهر نوربخ��ش در 
نشست شورای برنامه ریزی 
سازمان جهاد کشاورزی این استان با اعالم این خبر اظهار 
کرد: در س��ال جاری با توجه به بررسی های صورت گرفته 
پیش بینی می ش��ود یک هزار و ۲۰۰ تن ان��ار از باغات این 

استان برداشت شود.
وی اف��زود: بیش��تر محص��ول انار تولیدش��ده در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در داخل استان به مصرف می رسد 
و قسمتی از این محصول نیز برای تولید رب انار اختصاص 

داده می شود.
نوربخش بیان کرد: رب تولیدی انار در اس��تان چهارمحال 
و بختیاری به خصوص در منطق��ه دورک معروف به دورک 

اناری در شهرستان کیار زبانزد خاص و عام است.

 همايش پیاده رويی خانوادگی 
در شهرکرد برگزار می شود

رئی��س اداره ورزش و جوانان 
شهرستان شهرکرد از برگزاری 
همایش پیاده رویی خانوادگی 
به مناسبت هفته دفاع مقدس 
و آغاز دهه ازدواج در شهرکرد 

خبر داد.
اردش��یر جانثار اظه��ار کرد: 
همای��ش ب��زرگ پیاده رویی 
س��اعت ۶:3۰ صب��ح چهارم 

مهرماه از محل گلزار شهدای شهرکرد آغاز می شود.
وی زم��ان توزی��ع برگه های قرعه کش��ی همای��ش بزرگ 
پیاده رویی را تا س��وم مهرماه دانس��ت و اف��زود: برگه های 
قرعه کش��ی در ورزش��گاه های انق��الب و تخت��ی و دفاتر 
هیئت های ورزش های همگانی استان و شهرستان شهرکرد 

توزیع می شود.
جانثار گفت: این همایش پیاده رویی به صورت مس��تقیم از 
شبکه س��ه س��یما پخش و به قیدقرعه به شرکت کنندگان 
 ی��ک دس��تگاه خ��ودروی وان��ت پرای��د اه��دا خواه��د

 شد.
ب��ه گفت��ه وی، ای��ن همایش ه��ای پیاده روی��ی باهدف 
 گس��ترش فرهن��گ ورزش عموم��ی در جامع��ه برگ��زار 

می شود.

 خبرگ��زاری انگلیس��ی »رویترز« بیس��ت 
و شش��م ش��هریورماه گزارش ک��رد، ژنرال 
»مارتین دمپس��ی« رئیس س��تاد مشترک 
ارت��ش آمری��کا، از احتمال گس��یل نیروی 
زمینی ارتش آمری��کا برای جن��گ با گروه 

تکفیری- تروریستی »داعش« خبر داد. 
وی که در برابر کمیس��یون نیروهای دفاعی 
مجلس س��نا س��خنرانی می کرد، گفت: اگر 
انتخ��اب دیگری وجود نداش��ته باش��د، به 
رئیس جمهوری توصیه خواهد کرد سربازان 
آمریکایی را به جبهه های جنگ علیه داعش 

بفرستد.
دمپس��ی افزود: اگر به این تحلیل برسم که 
مش��اوران ما باید ارتش عراق را درنبرد علیه 
داعش همراهی کنند، آن وقت این مسئله را 

با رئیس جمهوری در میان خواهم گذاشت.
بر پایه طرح ارائه شده در سنا از سوی دمپسی 
و »چاگ هیگل« وزیر دفاع آمریکا، نبرد علیه 
داعش مواردی مانند حمله ب��ه مواضع این 
گروه در س��وریه- ازجمله مراکز فرماندهی 
و زیرس��اخت های تدارکاتی داع��ش-را نیز 

شامل می شود.
به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، 
حمله به داعش عملیاتی درازمدت و پیوسته 

است که زمان بر خواهد بود. 
در این پیوند، به نظر می رسد آمریکا از اکنون 
تالش دارد فضا را برای اقدام های بعدی خود 

در عراق و سوریه فراهم کند. 
آمریکا ب��ا ط��رح احتم��ال نیاز ب��ه حضور 
نی��روی نظامی در ع��راق می خواهد فضایی 

را آم��اده کن��د ک��ه در ادام��ه ب��ه تقویت 
 حضور آن کش��ور در عراق و حتی س��وریه

 بینجامد.
آمریکا به درستی می داند در وضعیت کنونی، 
ایران باسیاست های منطقه ای خود در عراق، 
س��وریه و لبنان موفقیت های زی��ادی را به 

دست آورده است. 
آن گونه که مقام های عراقی و رهبران اقلیم 
کردس��تان طی چن��د روز گذش��ته تأکید 
کرده اند تالش های تهران در موفقیت ارتش، 
نیروهای پیشمرگه کرد و گروه های مردمی 

برای مبارزه با داعش نقش داشته است. 
همین امر قدرت و نفوذ ایران در عراق را در 
همسنجی با آمریکا و هم پیمانان منطقه ای 

آن افزایش داده است. 

از سوی دیگر، پش��تیبانی تهران از دمشق و 
همراهی با مسکو برای به شکست کشاندن 
تالش ه��ای براندازان��ه مخالفان س��وری به 
برتری ارتش س��وریه در برابر تروریس��ت ها 

منجر شده است. 
ناکامی گروه های تندرو و تروریس��ت ها در 
براندازی دولت سوریه و سر برآوردن تهدید 
داعش اش��تباه محاس��باتی مخالفان دولت 
کنونی این کشور را بیش ازپیش آشکار کرد. 
اقدام ه��ای داع��ش در ب��ر ه��م زدن ثبات 
 و امنی��ت منطقه تأیی��دی بر ای��ن دیدگاه

 است.
اما این رویداده��ا به هیچ عنوان خوش��ایند 
برخی کش��ورهای منطقه و آمریکا نیست؛ 
چراکه تحوالت منطقه برخالف خواس��ته ها 
و پیش بینی های آن ها پی��ش رفته و نتیجه 

وارونه داده است.
به همین دلیل اس��ت که بسیاری از رهبران 
سیاسی و تحلیلگران مس��ائل منطقه ای بر 
لزوم حضور ایران در هرگونه برنامه مبارزه با 

داعش تأکید می کنند. 
بااین همه آمریکا تالش دارد با هزینه دیگران 
و در قالب یک ائتالف بین المللی دس��ت به 
چنین اقدامی بزن��د. همزمان، این کش��ور 
تالش دارد فضا را برای اقدام های بعدی خود 
زیر پرچم ائتالف بین المللی و با بزرگنمایی 

تهدید داعش آماده سازد.

س�خنرانی و مواضع اوبام�ا هديه 
بزرگ به داعش

پلیس فدرال آمریکا و یک گ��روه فعال بین 
مخالفان در سوریه، اعتراف کردند که راهبرد 
ناکارآمد واشنگتن علیه داعش و سخنرانی 
اخیر باراک اوبام��ا برای اعالم مب��ارزه با این 
گروه تروریس��تی، سبب شده س��رکردگان 
داعشی بیش از گذشته مزدور جنگی جذب 
 کنن��د و از حمایت ه��ای پنهان برخ��وردار

 شوند.
گروه ناظر بر حقوق بش��ر س��وریه اعالم کرد 
که داع��ش پس از س��خنان هفته گذش��ته 
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای 
گس��ترش حمالت هوایی علیه ای��ن گروه از 
عراق به شمال و شرق سوریه درنگ نمی کند، 
 موفق به جذب اعضای جدیدی در این کشور

 ش��ده اس��ت. داعش و جبهه النصره ازجمله 
گروه های تروریس��تی به ش��مار می روند که 
کش��ورهای غربی و عربی ضد س��وری برای 
جنگ ب��ا ارت��ش س��وریه و انج��ام اقدامات 
تروریستی تسلیح و تجهیز کردند و بر اساس 
گزارش ها از خاک ترکیه برای اقدامات خود 

استفاده می کردند. 
حال گروه ناظر بر حقوق بش��ر سوریه خبر 
داد که پس از س��خنرانی اوباما 1۶۲ نفر به 
 اردوگاه های داعش در اس��تان حلب ملحق

 شدند. 

سخنرانی و مواضع اوباما هديه بزرگ به داعش

راهبرد گام به گام آمریکا برای تقویت حضور در خاورمیانه
آمريکا در تالش برای پیشبرد مالحظات امنیتی و حفظ منافع هم پیمانان عرب خود، سعی دارد در چارچوب ائتالف بین المللی علیه داعش 
حضور منطقه ای خود را تقويت کند. آمريکا در تالش برای پیش�برد مالحظات امنیتی و حفظ منافع هم پیمانان عرب خود، سعی دارد در 

چارچوب ائتالف بین المللی علیه داعش حضور منطقه ای خود را تقويت کند.



یادداشت

دبیر ستاد » پروژه مهر« استان اصفهان خبر داد:

۷۵۰ هزار دانش آموز اصفهانی راهی 
مدرسه می شوند

دبیر ستاد »پروژه مهر« استان اصفهان گفت: در سال تحصیلی 
۹۴- ۹۳ تعداد ۷۵۰ هزار دانش آموز در ۵ هزار واحد آموزش��ی 

دراستان اصفهان به تحصیل می پردازند.
رحی��م محمدی ابراز داش��ت: از ۱۵ س��ال قبل و در راس��تای 
آماده س��ازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی، س��تاد »پروژه 
مهر«در وزارتخان��ه و به تب��ع آن در اداره کل آموزش وپرورش 

استان ها تشکیل می شود.
 وی اف��زود: در راس��تای آماده س��ازی م��دارس ب��رای آغ��از 
س��ال تحصیلی، کمیته ه��ای ۵ گان��ه تعمیر و تجهی��ز، تبلیغ 
و توجی��ه، س��اماندهی، نظ��ارت و ارزیابی و تأیی��د صالحیت 
 در اداره کل آموزش وپ��رورش اس��تان اصفه��ان ش��کل 

گرفت. 
وی گفت: تعداد ۵۰ ه��زار معلم نیز ب��رای تدریس در مدارس 
اس��تان اصفه��ان س��ازماندهی ش��ده اند. محمدی اف��زود: با 
توج��ه به س��رفصل های دروس هر رش��ته نیز برنام��ه هفتگی 
مدارس تدوین شده اس��ت.معاون آموزش متوس��طه اداره کل 
آموزش وپرورش استان ابراز داش��ت: با توجه به همزمانی آغاز 
س��ال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، زن��گ »مقاومت و مهر« 
 در مدرس��ه دارای باالترین تعداد ش��هید دانش آموز در مناطق

  ۴۰ گان��ه آموزش وپ��رورش اس��تان اصفه��ان ب��ه ص��دا 
درمی آید. 

۷6 هزار کالس اولی اصفهانی به مدرسه می روند
مع��اون آم��وزش ابتدای��ی اداره کل آموزش وپرورش اس��تان 
اصفهان با اش��اره به اینکه تاکنون تعداد ۶۷ هزار و ۲۰۹ کالس 
اولی در س��امانه س��ناد ثبت نام کرده اند، گف��ت: پیش بینی ما 
این اس��ت که با تکمی��ل مراجعات ب��ه پایگاه های س��نجش، 
 تعداد دانش آموزان کالس اولی به ۷۶ ه��زار و ۲۵ نفر افزایش

 یابد.
شهین جوانی ابراز داشت: جشن شکوفه ها و آغاز سال تحصیلی 
کالس اولی ها با برگزاری جش��نواره بین المللی فیلم کودک و 

نوجوان اصفهان مقارن شده است.
 وی با اش��اره به اینکه صدور مجوز و نظارت بر پیش دبستانی ها 
در اختیار آموزش وپ��رورش قرارگرفته، افزود: بخش نامه صدور 
مجوز برای این مدارس و ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد 

در وزارت آموزش وپرورش درحالی که تدوین است. 
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان 
گفت: پایگاه های س��نجش افراد بازمانده از س��نجش را تا ۱۵ 
مهرماه جاری موردس��نجش قرار می دهند. جوانی با اش��اره به 
اینکه تاکنون تعداد ۶۷ هزار و ۲۰۹ کالس اولی در سامانه سناد 
ثبت نام کرده اند، بیان داشت: پیش بینی ما این است که با تکمیل 
مراجعات به پایگاه های سنجش، تعداد دانش آموزان کالس اولی 

به ۷۶ هزار و ۲۵ نفر افزایش یابد.
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وزارتبهداشتبرایسیگارمجوزصادرنمیکند
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو بابیان اینکه نگاه وزارت بهداشت به تولید، 
توزیع و مصرف سیگار همواره منفی است، گفت: وزارت بهداشت، برای سیگار هیچ گونه 
مجوزی صادر نمی کند.وی گفت : : سیگار یک فرآورده زیان آور برای سالمت انسان است 

که هیچ فایده ای هم مصرف کننده آن ندارد.

3

پزشکان معتقدند نرخ رشد جمعیت در کشور منفی 
نیست اما آنچه س��بب اعمال سیاست گذاری های 
افزایش جمعیت ش��ده نگرانی مقامات عالی رتبه 
از صعود س��ن کهن س��الی و نزول س��ن جوان در 
ایران اس��ت. برای این منظور دس��تورالعمل های 
حاکمیتی و دولتی کش��ور مبن��ی برافزایش نرخ 
 جمعیت و بازگشت دوباره ایران به سن جوان قرار 

گرفت.
مدیر گروه مامایی و بهداش��ت باروری دانش��گاه 
علوم پزش��کی اس��تان اصفهان معتقد اس��ت که 
از س��ال گذش��ته با اعمال سیاس��ت های افزایش 
جمعیت می��زان موالید در کش��ور طبق س��ایت 
 آماری ای��ران ب��ه یک میلی��ون و ۱۰۰ ه��زار نفر

 رسید.
ایمن�ی در حی�ن افزایش نرخ ب�اروری 

موردتوجه قرار گیرد
شهناز کهن بابیان اینکه سرعت نرخ رشد جمعیت 
در سال گذشته به ۲/۵ درصد رسید که عدد خوبی 
اس��ت، افزود: آنچه در حین افزایش نرخ باروری ها 
 باید م��د نظرگرفته ش��ود ایمنی آن اس��ت که در

 پی باروری های س��الم، فرزند س��الم و مادر سالم 
داشته باشیم.

به گزارش زاین��ده رود، البته ام��روزه باروری های 
متعدد و س��الم در حالی هم وغم جامعه پزش��کی 
شده اس��ت که هنوز هم آمار مرگ مادر و فرزند از 
دغدغه های حوزه بهداشت و درمان اصفهان است 
و در شرایطی که س��ن ازدواج باال رفته و به تبع آن 
سن باروری هم افزایش یافته چه طور امکان تعدد 
باروری بافاصله مناس��ب ۳ س��ال از دید پزشکی 

وجود دارد.

وی بابیان اینکه امروزه وظیفه سیستم بهداشت و 
درمان اصفهان بسیار س��نگین است زیرا که هنوز 
زیرس��اخت های الزم برای باروری ه��ای متعدد و 
سالم در حوزه بیمارستانی فراهم نیست، ادامه داد: 
یکی از این زیرساخت ها فراهم شدن مراقبت های 
مامایی است و نیاز به به کارگیری تعداد زیادی ماما 

در بیمارستان ها است.
کهن گف��ت: ام��ا ای��ن درحالی ک��ه بس��یاری از 
ماماه��ا به دلیل نداش��تن امکان اس��تخدام بیکار 
هس��تند و در این ش��رایط تع��دد باروری ها بدون 
 ایجاد زمین��ه مراقبت ه��ای مامای��ی امکان پذیر

 نیست.
وی همچنین امکان باروری های زیاد را برای زنانی 
که زیر تیغ س��زارین رفته اند را در ش��رایط فعلی 
غیرممکن خواند و بیان داش��ت: کمتر متخصصی 
زیر بار جراحی س��وم و چهار س��زارین برای مادر 

باردار می رود.
زن در سیاس�ت های افزای�ش جمعیت 
نباید به عنوان یک دس�تگاه تولید بچه نگاه 

شود
دکترای تخصص بهداشت و باروری دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تأکید کرد: سیاست های افزایش 
جمعیت نباید به گونه ای اجرایی ش��ود که زنان ما 
آسیب ببینند و به زن به عنوان یک دستگاه تولید 

بچه نگاه شود.
کهن بابیان اینکه هر زن بارداری باید حداقل ۳ سال 
از بارداری اولیه خود فاصله و پ��س از تجدیدقوا و 
آمادگی روانی برای حاملگی اقدام به بارداری مجدد 
کند، اضافه کرد: در شرایط اقتصادی فعلی که زنان 
باردار برای تأمین تغذیه خود و جنینی که در شکم 

دارند یا فرزند متولدشده خود دچار مشکل هستند 
بارداری مجدد توصیه نمی شود زیرا که سالمت مادر 

و فرزند از هر چیز دیگری بااهمیت تر است.
وی باروری را ب��رای مادرانی مناس��ب خواند که در 
سن مناسب به بلوغ رس��یده و در سن مناسب )۱8 
س��ال( بارور بش��وند، افزود: در ش��رایطی که سن 
ازدواج باال رفته و س��ن ب��اروری نی��ز افزایش یافته 
تعدد بارداری برای این دس��ته از زن��ان یا به فاصله 

کوتاه باروری ها )کمتر از 
۳ سال( می انجامد که در 
نوع خود خطرناک است یا 
با افزایش سن باروری ها را 

پرخطر می سازد.
دانش��گاه  اس��تادیار 
عل��وم پزش��کی اصفهان 
بیان داش��ت: سیس��تم 
پزش��کی در زمان حاضر 
توانای��ی پاس��خگویی به 
بارداری ه��ای پرخط��ر 
ای��ن  از  مراقب��ت  و 
 دس��ته بارداری ه��ا را

 ندارد.
که��ن زم��ان مناس��ب 
ب��ارداری اول را پ��س 
از ۳ م��اه ت��ا یک س��ال 

گذش��ت از زندگی زناش��ویی عنوان کرد که زوج ها 
به تفاهم کام��ل زندگی و فکری با یکدیگر رس��یده 
باش��ند و ادامه داد: آمادگی جس��می، روانی و  بلوغ 
 اجتماع��ی مهم تری��ن فاکتورها برای رس��یدن به

 باروری است.
تول�د بی�ش از ۵ فرزن�د در ه�ر خانواده 

باروری ها را پرخطر می سازد
وی بابی��ان اینکه ایران در بح��ران کاهش جمعیت 
قرار ن��دارد، ادام��ه داد: تولید یک میلی��ون و ۲۰۰ 
 ه��زار ک��ودک در س��ال گذش��ته تائیدی ب��ر این

 موضوع است.
کهن نیز ب��ا تکذی��ب این مس��ئله ک��ه روش های 
پیش��گیری از ب��ارداری از س��طح داروخانه ه��ا 
و مراکز بهداش��تی حذف ش��ده اس��ت، گفت: تمام 
روش های پیش��گیری از بارداری ب��رای همه افراد 
 مش��مول در داروخانه ها و مراکز بهداش��تی وجود

 دارد.
وی تول��د ۵ ت��ا ۶ فرزن��د را ب��رای ه��ر خان��واده 
غیرمنطقی خواند و گف��ت: تولد بی��ش از ۵ فرزند 
در هر خانواده باروری ها را پرخطر می س��ازد و این 
 تع��داد باروری ب��رای هیچ ی��ک از م��ادران توصیه

 نمی شود.
مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم 
پزشکی استان اصفهان گفت: بارداری های پس از ۳۵ 
سال اصاًل توصیه نمی شود واین در حالی است که اگر 
هم یک زن در سن ۱8 سالگی اولین بارداری را داشته 
باشد با رعایت ۳ سال فاصله زمانی بازهم این تعداد 

بارداری توصیه نمی شود.

زیرساخت های باروری ازنظر پزشکان 

نگرانیپزشکاناصفهانازبروزباروریهایپرخطر

یادداشت

پوستر» اصفهان شهر زیبای خدا«  
رونمایی می شود

همزمان با فرارسیدن جشنواره کودک و نوجوان و جشنواره 
میراث فرهنگی ناملموس) ICCN ( از پوستر »اصفهان شهر 
زیبای خدا« به عنوان شعار شهر اصفهان رونمایی خواهد شد. 

رئیس اداره هماهنگی و برنامه ریزی کمیته فرهنگ شهروندی 
با اع��الم این خب��ر گفت: حدود ۲۰ هزار برچس��ب با ش��عار 
»اصفهان شهر زیبای خدا« نیز به منظور نصب بر روی ماشین 
میان شهروندان ارائه می شود.  محمد شمس آرا تصریح کرد: 
آموزش فرهنگ با اس��تفاده از خدماتی که ش��هرداری ارائه 
می دهد در قالب طرح های سفر مطالعه، انتظار مطالعه، پوستر 
و بنرهایی با موضوعات ایمنی و آتش نشانی، پارک ها و فضای 
سبز، قانون و ... در ایستگاه های اتوبوس و سطح شهر ازجمله 

برنامه های اجرایی کمیته شهروندی است.  

پارک ترافیک سپاهان شهر تا دو ماه 
آینده به بهره برداری می رسد

ش��هردار منطقه ۵ اصفهان از بهره ب��رداری از پارک ترافیک 
س��پاهان ش��هر تا دو ماه آینده خبر داد.حمیدعصارزادگان 
اظهار داشت: احداث پارک ترافیک س��پاهان شهر به منظور 
ایجاد محیطی شاد و بانشاط برای کودکان توسط شهرداری 
منطقه ۵ در دستور کار قرار گرفت و اکنون در مراحل پایانی 
احداث هس��ت. وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۴ 
هزار مترمربع در حال احداث اس��ت که شامل ۶۰۰ مترمربع 
پیاده روسازی، ۲ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت و یک هزار 

و ۴۰۰ مترمربع فضای سبز است.

 راه اندازی مجمع خیرین امام
 حسن عسگری )ع( در اصفهان

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تانداری اصفهان با 
اش��اره به اینکه پدیده شوم اعتیاد، ریش��ه مفاسد و معضالت 
 اجتماع��ی در جامع��ه اس��ت، گف��ت: مجمع خیری��ن امام 
حسن عس��گری )ع( در حوزه فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد، 
درمان و حمایت های اجتماعی راه اندازی شد.رسول یاَحی در 
نشست کمیته سازمان های مردم نهاد و مشارکت های مردمی 
ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از پدیده شوم 
اعتیاد به عنوان ریشه مفاسد و معضالت اجتماعی در جامعه 
یادکرد. وی با اشاره به آمار کشفیات مواد مخدر در استان، از 
راه اندازی مجمع خیرین امام حسن عس��گری )ع( در حوزه 
فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد، درمان و حمایت های اجتماعی 
خبر داد.معاون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی اس��تانداری 
اصفهان از اعضای این مجمع خیریه خواست تا در این زمینه 
آغازگر فعالیت ها و حرکت های خداپس��ندانه باشند و در این 
حوزه نیز همانند دیگر عرصه های اجتماعی و فرهنگی گام های 

مؤثری بردارند.

 اولتیماتوم وزارت بهداشت
 به صنایع لبنی

ریس س��ازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداش��ت در واکنش 
به اظه��ارات یکی از مس��ئوالن انجمن صنف��ی صنایع لبنی 
مبنی بر جایگزین کردن چربی حیوانی به جای روغن گیاهی 
پالم در ش��یر و لبنیات پرچرب، تأکید کرد: صنایع در تولید 
فرآورده های پرچرب باید به اس��تفاده از چربی طبیعی شیر 
بازگردند و از اول مهرماه نیز هیچ شرکت لبنی حق استفاده از 
چربی گیاهی ندارد.دکتر رسول دینارند تأکید کرد: مسلم آن 
است که چربی گیاهی از فرآورده های پرچرب لبنیات حذف 
می ش��ود. قاعدتاً صنایع در تولید فرآورده ه��ای پرچرب باید 

بازگردند به استفاده از چربی طبیعی شیر.

اخبار کوتاه
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آگهیمزایدهعمومیفروشامالک93

م الف: 16259روابطعمومیادارهکلآموزشوپرورشاستاناصفهان

اداره کل آم�وزش و پ�رورش اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد در 
اجرای بند 4 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش 
در استان ها، شهرس�تان ها و مناطق کش�ور و ماده 4 آیین نامه 
اجرایی ماده مرق�وم و بند »ن« تبص�ره 3 قان�ون بودجه93، به 
منظور تبدیل به احسن نمودن امالک خود، اماکن و رقبات زیر را 

براساس مشخصات تعیین شده و شرایط و ضوابط مذکور در این 
آگهی از طریق مزایده عمومی به فروش برس�اند. لذا بدینوسیله 
مراتب جهت اطالع عم�وم متقاضیان ش�رکت در مزایده اعالم 
می گردد. متقاضیان می توانند از روز شنبه 93/۷/۵ لغایت پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه 93/۷/16 به ادارات آموزش و پرورش 

نواحی و مناطق مربوطه مراجعه و فرم شرکت در مزایده را دریافت 
و پس از تکمیل فرم مذکور و تکمیل و امضاء برگ اعالم ش�رایط 
مزایده تقاضای خود را با لحاظ شروط تعیین شده به انضمام سایر 
مدارک به دبیرخانه اداره مدیریت آموزش و پرورش محل وقوع 
ملک تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است به تقاضاهایی 

که طبق شروط پانزده گانه آگهی اعالم ش�ده از سوی این اداره 
کل ارس�ال نش�ده باش�د ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین 
در خصوص موردی که عرصه موقوفه است و اعیان در مزایده به 
فروش می رسد، پرداخت هرگونه پذیره عهده برنده مزایده است 

و آموزش و پرورش هیچ گونه تکلیفی در این خصوص ندارد.

مزایدهامالکادارهکلآموزشوپرورشاستاناصفهاندرسال1393

انتقال رسمی983/850/000تیران-  بلوار شهید بهشتی- جنب حسینیه ارشاد- منزل واگذاری مرحوم عباس دادخواه1--03847435تیران وکرون1

انتقال رسمی570/700/000کاشان - بلوار مالصدرا -سرایداری دبیرستان نرجس 1--08418/11227کاشان2

انتقال رسمی 610/000/000زمین در خیابان آیت اله سعیدی روبروی مدرسه جوانی1--0735/4152244کاشان3

انتقال رسمی487/524/000کاشان - خ آیت اله کاشانی - زمین در محله ملک آباد - واگذاری ماهرو 1--05832/1406کاشان4

اعیانی کاشان5
متصرف دارد - واگذاری اعیانی 195/900/000صرفًا اعیان منزل روبروی مدرسه امام خامنه ای »عرصه موقوفه است«1-237-14/51 موقوفهعادی

عادی

انتقال رسمی286/633/928دو باب مغازه روبروی مدرسه امام خامنه ای )عرصه و اعیان(1-014/84154154کاشان6

واگذاری عادی515/000/000منزل واگذاری شهید زاهدی - روستای سهر و فیروزان -3002261سند رسمی نداردعادیپیربکران7

کاربری کشاورزی - خارج از 128/000/000زمین کشاورزی پشت مدرسه قدیمی روستای فیلورجان -1-160سند رسمی نداردعادیپیربکران8
محدوده - واگذاری عادی

واگذاری عادی 5/270/000/000فالورجان- بلوار بسیج کوی امام جعفر صادق - زمین واگذاری گالب بخش1--1/700سند رسمی نداردعادیفالورجان9

ف
ناحیه ردی

/منطقه

وضعیت

وضعیت ملک از لحاظ سند

عادی

مساحت
عرصه 

)متر مربع (

روستا

قیمت
کارشناسی 

)           به ریال       (
توضیحاتشهر نام ملک مورد مزایده و نشانی محل وقوع ملک 

مساحت
اعیان 

)متر مربع ( رسمی
)از شماره پالک ثبتی(

نوبت دوم

سیاست های افزایش جمعیت ایران در حالی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرارگرفته  مریم 
که همواره فرزند آوری را در کنار سالمت باروری مطرح کرده اند ، هم جواری این دو یاوری

مس�ئله آن چنان مهم اس�ت که  پرداختن بی حدواندازه به فرزن�د آوری و غفلت از 
باروری های سالم سبب نگرانی جامعه پزشکی از بروز باروری های پرخطر شده است.

 البته امروزه 
باروری های متعدد 

و سالم در حالی 
هم وغم جامعه 

پزشکی شده است 
که هنوز هم آمار 

مرگ مادر و فرزند 
از دغدغه های حوزه 

بهداشت و درمان 
اصفهان است



اخبار کوتاهيادداشت

بازار فوالد ايران مورد استقبال 
سرمايه گذاران خارجی

مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد ایران معتقد است: بازار فوالد 
کشور ازنظر تجاری و اجرای طرح های توسعه مورد استقبال 

سرمایه گذاران خارجی است.
محمد خان داداش پور در کنفرانس ش��رکت متال اکسپورت 
اوکراین که در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان تحت عنوان 
»مزیت س��رمایه گذاری در صنعت فوالد ایران«برگزار ش��د، 
اظهار داشت: امروز پروژه در دست مطالعه احداث ۱۰ میلیون 
تن فوالد در حاش��یه خلیج فارس ازجمل��ه فرصت های ویژه 

جذب سرمایه گذاری است. 
وی بابی��ان اینک��ه اح��داث واحد فوالدس��ازی در حاش��یه 
خلیج فارس از امکان فراوانی آب، بندرها مهم کش��تیرانی با 
توان تخلیه و بارگیری ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تنی برخوردار است، 
گفت: عمق های پهلوگیری مناسب، اتصال به شبکه سراسری 
راه آهن جمهوری اس��امی ایران و پاکستان و امکان ترانزیت 
کاالهای مختل��ف از طریق افغانس��تان ازجمل��ه زمینه های 
مناسب برای سرمایه گذاری در این بخش محسوب می شوند. 

تردد وسايل نقلیه با بار اضافی عمر 
مفید جاده ها را کاهش می دهد

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل ونقل و پایانه های 
اس��تان اصفهان گفت: یک��ی از عوامل مهم ایجاد خس��ارت 
به روسازی و ابنیه فنی راه ها و کاهش عمر مفید جاده ها ناشی 

از حمل بار اضافه، توسط وسایط نقلیه باربری است.
 حمیدرضا بنی نجاریان دراین باره اظهار کرد: چنانچه وسایل 
نقلیه ای دارای بار اضافه ای بیش ازحد مجاز باشد، آن وسیله 

دارای بار اضافه بوده، و بر اساس قانون با آن برخورد می شود.
وی افزود: از دیگر اثرات حمل بار اضافی توسط ناوگان عمومی 
کاال، افزایش هزینه های تعمیر، مرم��ت و نگهداری جاده ها، 
ایجاد مش��کل در کارک��رد سیس��تم تعلیق، ترمز، شاس��ی، 
گیربکس، استهاک زودرس وسیله نقلیه و افزایش تصادفات 
جاده ای به دلیل عدم کنترل خودرو است.رئیس اداره ترافیک 
اداره کل حمل ونقل اصفهان بی��ان کرد: اداره کل حمل ونقل 
و پایانه های استان اصفهان به منظور جلوگیری از بروز چنین 
خساراتی، با استفاده از باسکول های ثابت و سیار توزین وسایل 
نقلیه در پاس��گاه های پلیس راه و همچنین باس��کول های در 

حین حرکت، اضافه تناژ بار وسایل نقلیه را کنترل می کند.
وی تصریح کرد: رانندگانی ک��ه بیش از میزان مجاز بار حمل 
کرده اند، توسط این اداره کل جریمه شده و به کمسیون ماده 
۱۱و شرکت های حمل ونقل صادرکننده بارنامه به کمسیون 

ماده ۱۲ معرفی می شوند.

بهره برداری از خط آب رسانی انارک 
بااعتبار 450 میلیون ريالی

     بااتصال لوله گذاری انجام ش��ده در انارک، نیمی از مسیر از 
طریق خط آبرس��انی موجود تأمین و فاصله آبرسانی سیار تا 
زمان تکمیل خط آبرسانی به انارک به نصف یعنی ۴۰ کیلومتر 

کاهش می یابد.
با حضور طرف��ه، معاون ام��ور عمرانی اس��تانداری، فرماندار 
شهرستان و جمعی از رؤسای ادارات پروژه های خط آبرسانی 

به انارک و برق رسانی به چاه دیزیکان نائین افتتاح شد. 
این پروژه تکمیل بخش��ی از خط آبرس��انی انارک به طول ۳ 
کیلومتر بوده که ب��ا لوله هایی با قط��ر ۴۰۰ میلی متر از نوع 
GRP و با هزینه ای بالغ ب��ر ۴۵۰ میلیون ریال انجام گرفت و 
انتظار می رود با بهره برداری کامل این خط آبرسانی حمل آب 
سیار که درحالی که حاضر از ش��هر نائین به انارک و به فاصله 
۸۰ کیلومتری هست نصف شود و هزینه های حمل آب هم نیز 

کاهش می یابد. 

شهرضا رتبه سوم طرح های اقتصاد 
مقاومتی را در استان  دارد 

فرماندار شهرضا گفت: این شهرس��تان توانست رتبه سوم را 
در بخش اج��رای طرح های اقتصاد مقاومتی اس��تان به خود 

اختصاص دهد.
 » سیدرضا عقدایی « گفت: اجرای صحیح طرح های اقتصاد 
مقاومتی می تواند بسیاری از مش��کات اجتماعی را کاهش 
ده��د.وی افزود: طرح اقتص��اد مقاومتی با نظر کارشناس��ان 
خبره و تأیید مقام معظم رهبری و به همت دولت و س��پاه در 

دست اجراست.
فرماندار شهرضا، طرح های اجراشده توسط سپاه شهرستان 
ش��هرضا را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این طرح ها توانسته 

است، اهداف موردنظر را تأمین کند.
عقدایی اظهار داشت: اگر امروز می بینیم که روسیه در مقابل 
غرب توانسته ایستادگی کند و تحریم های غرب، حداقل تأثیر 
را در اقتصاد این کش��ور نداشته باش��د به علت اقتصاد مقاوم 

روسیه در قبال دیگر کشورهاست.

پااليشگاه اصفهان مقام اول ايمنی را 
کسب کرد

 شرکت پاالیشگاه اصفهان برای چهارمین سال متوالی مقام 
اول HSE )ایمن��ی، پدافند غیرعامل و بهداش��ت( را در بین 

شرکت های پاالیشی کشور به خود اختصاص داد.
در س��ال 9۲، میزان ۵۲ میلیون و ۳۸۱ هزار نفر س��اعت کار 

بدون حادثه ناتوان کننده در این شرکت سپری شد. 
پاالیش��گاه اصفهان در بخش پدافند غی��ر عامل نیز همچون 

سالهای گذشته مقام اول را از آن خود کرد.
این شرکت در بخش محیط زیست نیز توانست مقام دوم را به 

خود اختصاص دهد.
برخی از پروژه های زیست محیطی این شرکت شامل نصب 
واحد اسمز معکوس بمنظور بازیافت پساب و صرفه جویی در 
کاهش آب مصرف��ی، Double seal کردن س��قف مخازن 
سقف شناور جهت جلوگیری ار انتشار بخارات نفتی به محیط 
، همچنین جایگزینی گاز CFI مربوط به سیستم اطفاء حریق 

مخازن در راستای حذف گازهای مخرب الیه ازن است.

4
دروغی به نام جنس »غیر چینی« 

»همه اجناس خارجی موجود در بازار خرده ریزهای آشپزخانه  تولید چین است و جنس خارجی “غیر 
چینی” فقط یک دروغ تبلیغاتی بزرگ محسوب می شود. البته باید دانست که اجناس چینی در سه 

سطح کیفی تولید می شوند که معموالً برندهای مشهور دارای درجه کیفی “الف” هستند.
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یک کارشناس اقتصادی معتقد است که ایران می تواند در 
تمام فصول سال محصوالت کشاورزی، دامی و آبزی تولید 
کند و روستاها می توانند محل تولید، خوداتکایی و اشتغال 

باشند.
ابراهیم رزاقی  استاد دانشگاه، اظهار کرد: یکی از آیتم هایی 
که برای خ��روج از رکود مطرح می ش��ود توس��عه صنعت 
گردشگری است؛ درحالی که امکان توسعه بخش تفریحی 
این صنعت در کش��ور وجود ندارد. باید در نظر بگیریم که 
عمده گردشگران تفریحی، آمریکایی ها و اروپایی ها هستند 
که با ورودشان به کشور فرهنگ غرب را توسعه می دهند و 

کمتر به فرهنگ ما احترام می گذارند.
وی افزود: گردشگری مذهبی با توجه به سازگاری بافرهنگ 

ایرانی اسامی ظرفیت خوبی اس��ت که می توان از آن برای 
توسعه اهداف اقتصادی سند چشم انداز ۱۴۰۴ بهره گرفت.

این کارشناس اقتصادی بابیان این که توسعه زیرساخت های 
اقتصادی باید منطبق با مبانی اعتقادی انقاب اسامی شکل 
بگیرد، تصریح کرد: اقتصاد سرمایه داری لیبرالی کمکی به ما 
نخواهد کرد. لذا ایجاد ظرفیت برای ایجاد استقال اقتصادی، 
عدالت اجتماعی و خودکفایی باید در اولویت امور قرار گیرد.

وی با اشاره به تحریم های سه سال اخیر گفت: آمریکایی ها 
وقتی متوجه ش��دند که ازلح��اظ نظام��ی نمی توانند ما را 

شکست دهند به تحریم رو آوردند.
 بنابراین وظیفه مس��ئوالن این اس��ت که با اتکا به اقتصاد 
 مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقاب، اقتصاد کشور را از رکود

 نجات دهند.
رزاقی با تأکید بر نقش دول��ت در افزایش بهره وری صنعت 
داخلی و کاهش اتکا به نف��ت خام، ویژگی چهارفصل بودن 
کشور را یک امکان خدادادی بی نهایت دانست و گفت: ایران 
به دلیل این ویژگی می تواند در تمام فصول سال محصوالت 
کش��اورزی، دامی و آبزی تولید کند. حدود ۴۰ هزار قنات 
مخروبه در کش��ور وج��ود دارد که با یک س��رمایه گذاری 
ان��دک می ت��وان آن ه��ا را احی��ا و از احداث چ��اه جدید 
 جلوگیری کرد. روس��تا می تواند محل تولید، خوداتکایی و

 اشتغال باشد.

رس��ول زرگر پور در حاشیه جلسه ش��ورای برنامه ریزی 
اس��تان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس 
آماری که در نشس��ت مشترک با وزیر کش��ور و برخی از 
مس��ئوالن امنیتی و فرماندهی نیروی انتظامی پیرامون 
مبارزه با زمین خواری داش��تیم، اصفهان در ردیف ششم 

ازنظر باالترین میزان آمار زمین خواری در کشور است.
وی بیان کرد: طبق دستور و تأکید دستورالعمل اباغی از 
سوی معاون اول رئیس جمهور، رحمانی فضلی وزیر کشور 
موظف به مبارزه جدی با زمین خواری در س��طح کش��ور 

به ویژه در این 6 استان شد.
استاندار اصفهان ضمن تأکید بر اینکه توجه جدی به امر 
مبارزه با زمین خواری در استان از اولویت های استانداری 

خواهد بود، گفت: تصمیمات جدی در راس��تای مبارزه با 
زمین خواری در استان گرفته شده است که به زودی شاهد 

آن خواهید بود.
رسول زرگر پور ابراز کرد: متأسفانه روزانه شاهد افزایش 
پدیده جدید زمین خواری در اس��تان و کشور هستیم که 
جدیت دولت مردان و حتی شخص رئیس جمهور تا دو ماه 
آین��ده برخوردهای جدی و تصمیم��ات الزم بازدارنده را 

شاهد خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به اعتبارات عمرانی مربوط به استان 
اصفهان تصریح کرد: تاکنون ۵۰ درصد اعتبارات عمرانی 
به این استان اختصاص یافته اس��ت و تا پایان سال جاری 
قطع به یقین ۱۰۰ درصد اعتبارات تخصیص داده می شود 
که ای��ن امر در نوع خود طی ۱۰ س��اله گذش��ته بی نظیر 

بوده است.
اس��تاندار با ابراز خرس��ندی از تخصی��ص ۱۰۰ درصدی 
اعتبارات عمرانی به این استان، نسبت به تکمیل پروژه های 
استانی عقب افتاده در س��ال های گذشته، در ماه های آتی 

باقی مانده سال اظهار امیدواری کرد.
وی عنوان کرد: ساخت و تکمیل طرح های عمرانی زیادی 
در سال جاری به دلیل کمبود و نبود منابع مالی به تعویق 
افتاده که امید اس��ت با این میزان اعتبارات شاهد افتتاح 

این طرح ها به زودی باشیم.

استاندار اصفهان عنوان کرد :اصفهان در زمین خواری رتبه ششم را دارد

زمین خواران ديگر نمی توانند زمین بخورند  
کارشناس اقتصادی:

روستا محلی برای تولید، خوداتکايی و اشتغال

معاون اول رئیس جمهور در واکنش به انتقادات از واردات 
خودروهای لوکس و گران قیمت به کشور و تأکید بر اینکه 
دراین باره بزرگنمایی ش��ده اس��ت گفت: به زودی ۱۰۰ 

سیاست جدید برای خروج از رکود اباغ خواهد شد.
اسحاق جهانگیری گفت: بیش از ۱۰۰ سیاست درزمینه 
خ��روج از رکود که جزو وظایف ذاتی دس��تگاه ها اس��ت 

به عنوان مصوبه دولت در روزهای آینده اباغ می شود.
مع��اون اول رئیس جمه��ور که در نشس��تی ب��ا مدیران 
شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری برتر کشور سخن 
می گفت افزود: خوشبختانه تصمیمات خوبی اتخاذشده 
است. از سال گذش��ته دولت اقداماتی سختگیرانه ای را 
درزمینه انضباط مالی برخود تحمیل کرد و فش��ارهای 
اجتماعی را پذیرفت تا از این طری��ق نرخ تورم را کاهش 
دهد.جهانگیری ب��ر حضور بخش خصوص��ی در اقتصاد 
کشور تأکید کرد و بیان داشت: این دولت نه به عنوان یک 
نیاز مقطعی بلکه بر اساس یک باور جدی معتقد است که 
بخش خصوصی باید حضورداشته باشد و این موضوع را 
می توان در سابقه مسئولیت های مدیران این دولت مشاهده 

کرد که همواره بر این موضوع تأکید داشته اند.
وی گفت: موضوع دیگر تأکید بر تولید داخلی اس��ت که 
نباید آن را برای حل یک موضوع دیگر قربانی کرد. ممکن 
است عده ای فکر کنند که با افزایش واردات و کاهش تعرفه، 
تورم کنترل ش��ود اما دولت به هیچ وجه این را قبول ندارد 

البته با این تبصره که تولید داخلی باید رقابتی و باکیفیت 
باش��د.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اگر بخواهیم به 
سمت رونق حرکت کنیم باید بخشی از اقتصاد را که بخش 
پیشران است به حرکت درآوریم تا این بخش قسمت های 

دیگر را به دنبال خود به حرکت درآورد.
جهانگیری افزود: یکی از بخش های پیش��ران در صنایع، 

صنعت پتروشیمی است و دیگری صنایع معدنی ازجمله 
مس و فوالد هس��تند که باید به آن ها توجه جدی ش��ود. 
برخی بی مهری ها به صنعت خودروس��ازی ش��ده البته 
اشکاالتی ازنظر کیفیت و قیمت در این صنعت وجود دارد 
اما صدها واحد صنعتی در کش��ور حیات خود را مرهون 
صنعت خودروسازی هستند و صدها هزار نفر از این طریق 

مشغول به کارند، اما گاهی طوری وانمود می شود که این 
صنعت باید از میان برود.

وی به واکنش برخی رسانه ها در یک ماه اخیر در خصوص 
واردات خودروهای لوکس اش��اره کرد و افزود:  گویی که 
خودروهای لوکس در این دولت واردش��ده، این در حالی 
است که واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی در سال 
9۱ و 9۲ هم ممنوع بود.معاون اول رئیس جمهور گفت: در 
سال ۸۸ س��ی و یک هزار خودروی باالی ۲۵۰۰ سی سی 
وارد ش��د و امس��ال فقط ۱۳۳ عدد ازاین گونه خودروها 
به کش��ور واردش��ده، اما در رس��انه ها درباره این موضوع 
بزرگنمایی ش��ده اس��ت.جهانگیری در بخش دیگری از 
سخنان خود افزود: بازار سرمایه باید تأمین کننده منافع 
بنگاه ها باش��د و گاهی حرف هایی علیه نظ��ام بانکی زده 
می شود که غیرمنصفانه اس��ت و در این فضا کمتر کسی 
جرات می کند که از نظام بانکی کشور دفاع کند.وی گفت: 
آنچه در بحث خروج از رکود گفته ش��ده این نیس��ت که 
سیستم نظام بانکی از حمایت بنگاه های بزرگ بروند کنار، 
بلکه بانک ها باید سرمایه در گردش بنگاه ها را تأمین کنند 
و این سیاس��ت سال 9۳ اس��ت.معاون اول رئیس جمهور 
افزود:ای��ن دولت کمتری��ن تردیدی در حمای��ت از بازار 
سرمایه ندارد و ما خوشحال می شویم که بخش خصوصی 
بانشاط باشد و احساس کند نتیجه فعالیت هایش سودآور 

است.

ابالغ 100 سیاست جديد خروج از رکود

 واکنش جهانگیری به واردات خودروهای لوکس

 یک کارش��ناس اقتصادی مهم ترین دلی��ل رکود تورمی 
کشور را مشکات سیس��تم بانکی و مالی کشور دانست و 
گفت: منابع بانکی ما به معنای کامل کلمه چپاول ش��ده 
است.حمیدرضا اش��رف زاده  بابیان این که تمام ضربه ای 
که ما خوردیم از سیس��تم بانکی و مالی بود، اظهار کرد: 
چراکه سیستم بانکی در دهه ۸۰ به خصوص در سال های 
۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ گسترش زیادی پیدا کرد و وارد فعالیت 

سفته بازی شد.
وی بابیان این ک��ه بانک ها کار عملی واس��طه گری مالی 
را کنار گذاش��ته و از طری��ق دارایی های انباش��ته خود 
وام هایی را بر اس��اس رابط��ه به بخش غیر مول��د دادند، 
تصریح کرد: افرادی که از این طریق وام گرفتند انگیزه ای 
برای بازپرداخت اصل وفرع وام نداش��تند.این کارشناس 
اقتصادی افزود: از س��وی دیگر دولت نی��ز در این مدت 
به شدت از سیس��تم بانکی اس��تقراض می کرد و درواقع 
منابع بانک��ی ما ب��ه معنای کام��ل کلمه چپاول ش��ده 
اس��ت. همین موضوع باعث شده در س��ال های ۱۳۸9 و 

۱۳9۰منابع بانک ها به پایان برسد.
اشرف زاده بابیان این که در کنار این موضوع در سال های 
۱۳9۰ و ۱۳9۱ بحران ارزی برای کش��ور به وجود آمد، 
گفت: دلیل این بحران نیز تحریم نبود، یعنی اگر تحریم 
هم اتف��اق نمی افتاد کش��ور ما به این بحران می رس��ید. 

بنابراین این بحران و به خصوص رو شدن فسادهای بانکی 
و کاهش منابع باعث شد تخصیص اعتبارات به بخش های 

غیر مولد قطع شود و انقباض اعتباری رخ دهد.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب تسهیات به بخش های 
مولد و تولیدی ارائه نشد تا سرمایه در گردش آن ها تأمین 
ش��ود ازاین رو بنگاه های تولیدی با کمت��ر از ۵۰ درصد 
ظرفیت خود به تولید پرداختند و همین موضوع س��بب 
کاهش شدید نرخ رش��د اقتصادی و رسیدن آن به منفی 
6.۸ درصد شد. این کارش��ناس اقتصادی بابیان این که با 
کاهش ظرفیت تولید بیکاری نیز افزایش پیدا کرد و رکود 
ایجاد ش��د، درباره علل اصلی ایجاد تورم نیز اظهار کرد: 
دلیل تورم هم این بود که از س��ال ۱۳۸6 مصارف دولتی 
یعنی آن چیزی که دولت به صورت عمرانی و جاری خرج 
می کرد کاهش پیدا کرد و رقم واقع��ی این مخارج در دو 
سال کمتر از ۰.۱ درصد رشد داشت و در سال های ۱۳۸9، 
۱۳9۰ و ۱۳9۱ نرخ رشد مصارف دولت منفی بوده است.

اش��رف زاده افزود: این درحالی که اس��ت ک��ه در همین 
مدت حجم پول هرس��اله ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته 
است، یعنی بهترین زمینه را برای فساد و چپاول مملکت 
فراهم کردند.وی بابیان این که بانک ها داشتند ورشکسته 
می شدند دولت تصمیم گرفت یک تورم بزرگ ایجاد کند، 
اظهار کرد: با این تورم ارزش دارایی های مس��موم بانکی 

کاهش پیدا می کرد و بانک ها از خطر ورشکستگی نجات 
پیدا کردند و دولت نیز می توانست هراندازه می خواست 
از سیستم بانکی پول بگیرد اما هزینه همه این ها را مردم 
باید از جیب خود به واسطه مالیات و تورم پرداخت کنند.

اش��رف زاده خاطرنش��ان کرد:از ط��رف دیگ��ر بانک ها 
به س��رمایه داری فامیل��ی روی آوردند و با پی��دا کردن 
دوست ها و فامیل های خود تسهیات را به آن ها می دادند 
به طوری که ف��رد خان��ه ای را متری ۱۰ میلی��ون تومان 
می خرید و س��ه هفت��ه بعد مت��ری ۳۰ میلی��ون تومان 
می فروخت بنابراین با این س��ود زیاد اصل وفرع وام را نیز 
پرداخت می کرد که به این ترتیب بانک ها وام ها را به افراد 
سفته بازی که در بازار س��که، طا، ارز،اتومبیل و مسکن 

فعالیت می کردند دادند.
وی بابیان این که س��رمایه داری صنعتی م��ا از نیمه دوم 
دهه ۸۰ نابود شد، گفت: به این ترتیب سرمایه داری مالی 
خودش را گسترش داد و اقتصاد را چپاول کرد تا درنهایت 
چیزی گیر بخش مولد نیای��د.وی همچنین درباره نقاط 
ضعف برنام��ه دولت برای خ��روج از رکود گف��ت: برنامه 
ارائه شده در مورد نرخ های س��ود تسهیات جهت گیری 
درستی ندارد، چراکه ما هفت تا هشت نوع نرخ سود بانکی 
داریم که بر اساس آن ها وام پرداخت می کنیم اما در این 
برنامه درک درستی از نرخ ها وجود ندارد که یکی از نقاط 

ضعف این صنعت است.
این کارشناس اقتصادی افزود: نقطه ضعف دوم مربوط به 
نرخ ارز اس��ت همان طور که دیده می شود از هفته پیش 
تاکنون مرتباً دالر افزایش قیمت داشته است که در این 
برنامه جهت گیری درستی درباره نرخ ارز نیز وجود ندارد.

اشرف زاده همچنین تصمیم دولت برای عدم استقراض از 
سیستم بانکی را از نقاط قوت برنامه خروج از رکود دانست 
و تصریح کرد: در سال ۱۳9۰ استقراض دولت از سیستم 
بانکی ۴۲ درصد نسبت به سال پیش��ین آن رشد داشته 
است که این رقم در س��ال ۱۳9۲ به ۲۱درصد رسید، اما 
اکنون دولت تصمیم گرفته که از سیستم بانکی استقراض 
نکند و از سوی دیگر بدهی های خود را نیز به بانک مرکزی 

پرداخت کند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: اگ��ر این موض��وع تحق��ق یابد 
جهت گیری درستی است چراکه با این کار منابع بانک ها 
افزایش یافته و می توانند وام های بیشتری به بخش مولد 
ارائه کنند، البته اگر رانت خوارها و فاسدها دوباره با نامه و 

پارتی بر سر بانک ها نریزند.

بررسی مهم ترين داليل ايجاد رکود تورمی

سرمایه داری فامیلی جای  سرمایه داری صنعتی را گرفت
معاون وزير تجارت خبر داد

قیمت نان تا پايان سال واقعی 
می شود

معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت از واقعی ش��دن 
قیمت نان تا پایان سال جاری خبر داد.

علی قنبری - مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی - در 
حاشیه نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان در جمع 
خبرنگاران تأکید کرد: یکی از مهم ترین مسائل امروز 
بحث قیمت نان اس��ت که در رابطه با ای��ن موضوع با 
توجه به اینکه مصرف عام مردم اس��ت باید بااحتیاط 
برخورد کنی��م وی تأکید کرد: در ای��ن رابطه به مردم 
یارانه پرداخت می کنیم. با توجه به این موضوع، میزان 
ضایعات نان نیز کاهش می یابد و اهداف مهمی در این 
زمینه داریم.قنبری با تأکید بر اینکه باید از تصدی گری 
دولت در رابطه با امر نان و آرد کاهش دهیم، گفت: باید 
مس��ئولیت را به انجمن ها و بخش خصوصی بسپاریم 
چون در ش��رایط کنونی که قیمت نان این گونه است 

هیچ کس از وضعیت موجود راضی نیست
معاون وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت اکی��د کرد: 
این پیش��نهاد در حال بررس��ی اس��ت و البته نیاز به 
فرهنگ سازی نیز دارد که فرهنگ مصرف نان و صنعتی 
کردن آن را در جامعه تقویت کنیم تا مردم توجیه شوند 
و چنانچه مردم از مزایای طرح مطلع شوند، می توانیم 
با همراهی و همگامی آن ها به اهداف موردنظر برسیم.

روحانی در جلسه هیئت دولت:

به طورجدی در مصرف آب 
صرفه جويی شود

هیئت وزیران ب��ا توجه به وضعیت منابع آب کش��ور و 
کاهش بارندگی ها نسبت به س��ال گذشته و سال های 
قبل و کمبود ش��دید ذخایر آبی، از عموم مردم ایران 
و به ویژه مردم ش��هر تهران خواس��ت به طورجدی در 
مص��رف آب صرفه جویی کنن��د. هیئت وزی��ران روز 
چهارشنبه با توجه به وضعیت منابع آب کشور و کاهش 
بارندگی ها نسبت به سال گذش��ته و سال های قبل و 
کمبود شدید ذخایر آبی، از عموم مردم ایران و به ویژه 
مردم کان ش��هرها خواس��ت به طورجدی در مصرف 
آب صرفه جویی کنند.هیئت وزیران در این جلس��ه که 
به ریاس��ت حس��ن روحانی رئیس جمهوری تشکیل 
ش��د، ابراز امیدواری کرد که با تدابیر دولت و همراهی 
صمیمانه مردم ایران اسامی، مشکل شدید کمبود آب 

به نحو مناسبی برطرف شود.

برخی بی مهری ها به 
صنعت خودروسازی 
شده البته اشکاالتی 

ازنظر کیفیت و قیمت 
در اين صنعت وجود 
دارد اما صدها واحد 

صنعتی در کشور حیات 
خود را مرهون صنعت 
خودروسازی هستند



یادداشت

     مق��ارن ب��ا فرارس��یدن ای��ام هفت��ه دف��اع مق��دس، ح��وزه هن��ری اصفه��ان 
 نس��بت به برگزاری مراس��م رونمای��ی از 5 عنوان کتاب ب��ا محوریت دف��اع مقدس

 اقدام نموده است.
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رونمایی از۵ عنوان کتاب ادبیات دفاع مقدس 

 علیزاده:شکایت می کنم

حسین علیزاده و سازهای گروهش را 
به هواپیما راه ندادند

هفتیادداشت

 ویژه برنامه »  رهروان عشق «
 همزمان با هفته دفاع مقدس

ویژه برنامه ای با عنوان » رهروان عشق « از سوی فرهنگسرای 
پایداری، وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری 

اصفهان برگزار می شود.
مس��ئول روابط عمومی و فرهنگی این فرهنگسرا ضمن اعالم 
این خبر گفت: در ای��ن برنامه بخش ه��ای مختلفی همچون 
بازدید از گلستان شهدای اصفهان، اجرای برنامه های مختلف 
ویژه این ایام و بازدید از نمایش��گاه» جنگی که بود، راهی که 

هست « قرار داده شده است. 
انگش��تریان اف��زود: گروه ه��ای مختلف فرهنگ��ی، مدارس، 
پایگاه ه��ای بس��یج و تش��کل های دانش��جویی می توانند با 
هماهنگی قبلی در این برنامه ش��رکت نماین��د. عالقه مندان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه رزرو نوبت 
بازدید، به فرهنگسرای پایداری واقع در، خیابان سجاد،گلستان 
 شهدا،مجموعه فرهنگی ستارگان مراجعه کرده و یا با شماره 

۶۶۲۲۱۶۰ تماس حاصل نمایند. 

 آثار تاریخی ملی در نطنز
 بازسازی و مرمت شد

سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نطنز گفت: بازس��ازی و مرمت ۳ اثر تاریخی روس��تای ابیانه، 

مسجد جامع نطنز و خانه قائمی در نطنز به پایان رسید.
 حس��ین یزدانمه��ر ب��ا اش��اره ب��ه بازس��ازی آث��ار تاریخی 
شهرس��تان نطنز اظهار کرد: پس از چند ماه تالش همکاران 
و تیم ه��ای مرم��ت و بازس��ازی، بازس��ازی و بهس��ازی ۳ 
 اثر تاریخی نطنز ک��ه به ثبت مل��ی هم رس��یده اند، به پایان

 رسید.
وی افزود: یکی از ای��ن ۳ اثر تاریخی که موردبازس��ازی قرار 
گرفت، روستای تاریخی ابیانه نطنز بود که با اختصاص بودجه 

از محل اعتبارات ملی انجام شد.

احمد بیگدلی درگذشت
احمد بیگدلی نویس��نده و برنده جایزه کتاب سال ایران برای 

همیشه چشمانش را به روی زندگی بست.
این نویسنده روز چهارشنبه ۲۶ شهریور براثر سکته قلبی در 

شهرکرد درگذشت.
ناصر عل��ی بیگدلی پس��ر این نویس��نده گفت: »پ��درم هیچ 
مش��کلی نداش��ت و برای داوری در ی��ک جش��نواره به فرخ 
شهر ش��هرکرد آمده بود. شب گذش��ته هم حالش خوب بود 
و به هتل رف��ت. صبح اما بع��د از بیرون آم��دن از هتل وقتی 
می خواست به سمت فرهنگسرای فرخ ش��هر بیاید در ناحیه 
سینه و قلب احساس درد ش��دید می کند و چون اورژانس به 
خاطر جشنواره در محل مس��تقر بود تصمیم گرفته می شود 
 که به بیمارس��تان منتقل ش��وند ام��ا متأس��فانه درراه تمام 

می کنند.«

گذش��ته   چهارش��نبه  روز 
درحالی ک��ه قرار بود حس��ین 
علی��زاده ب��ه هم��راه گ��روه 
هم آوای��ان ب��ا پ��رواز ۲۲5 
اصفه��ان ب��ه ش��یراز ب��رای 
برگزاری کنسرت سفر کنند، 
سرمهماندار این پرواز از ورود 
علیزاده و سازهای گروهش به 
هواپیما ممانعت به عمل آورد.

محمد معتم��دی گفت: گروه 
هم آوای��ان عصر چهارش��نبه 
قرار بود ب��ا هواپیما از اصفهان 
به سمت ش��یراز پرواز کند که 
مسئوالن هواپیمایی ایران ایر 
به خاطر همراه داش��تن س��از 
اجازه سوارشدن ما به هواپیما 

را ندادند.
وی افزود: ۱5 س��ال است چه 
در س��فرهایم در ای��ران و چه 
س��فرهایم در خارج با چنین 
مش��کلی و برخوردهای زننده 
این چنین��ی مواج��ه نش��دم. 
گروه ما ب��رای این ک��ه بتواند 
در ش��هر ش��یراز اجرا داشته 
باش��د، می بایس��تی یک روز 
زودتر می رس��ید ک��ه همین 
خس��ارات جبران ناپذی��ری 
را به هم��راه خواهد داش��ت.

معتمدی درباره دلیل برخورد 
این چنینی با گ��روه هم اوایان 
و حسین علیزاده گفت: وقتی 
از س��رمهماندار هواپیما دلیل 
این امر را پرس��یدیم او گفت 
نیازی ن��دارد که به ما پاس��خ 
ده��د. م��ا قص��د ش��کایت از 
مسئوالن هواپیمایی ایران ایر 
به خاطره این برخ��ورد زننده 
داریم.ای��ن خوانن��ده ادام��ه 
داد: این رفت��ار حتی اگر برای 
یک ش��هروند عادی هم انفاق 
بیافتد قابل پذیرش نیس��ت و 

چه برسد با هنرمندی باسابقه 
مثل حس��ین علیزاده و پژمان 

حدادی.
 به هرحال این رفتار ناشایست 
را بی پاس��خ نخواهیم گذاشت 
چراک��ه ای��ن برخ��ورد واقعاً 
ب��ه دوراز ش��أن این اس��اتید 

موسیقی بود.
حس��ین علی��زاده ه��م در 
گفت وگ��و با خبرن��گار فارس 
ضم��ن تأیید ای��ن خبر گفت: 
تابه حال این تجربه را نداشتم 
ک��ه در فرودگاه��ی چنی��ن 
برخ��ورد توهین آمیزی را با ما 
داشته باشند. از ورود سازهای 
ما در حالی جلوگیری شد که 
به نظر می رسد س��رمهماندار 
پ��رواز اصفه��ان به ش��یراز به 
ش��ماره ۲۲5 مشکل شخصی 
با من داش��ت. وگرن��ه جا در 
هواپیم��ا ب��رای ق��رار دادن 
س��از بود.علیزاده اف��زود: اگر 
ج��واب منطق��ی ب��رای این 
رفتار می ش��نیدم؛ قطعاً قبول 
می کردی��م ام��ا وقت��ی دلیل 
ای��ن رفتاره��ای توهین آمیز 
را می پرس��یدم س��رمهماندار 
می گفت که نی��ازی ندارد که 

به من پاسخ دهد.
 قطع��اً ش��کایتی را تنظی��م 
خواهی��م ک��رد و از ش��رکت 
هواپیمایی ایران ایر و هرکسی 
که مسبب رفتار زشت و زننده 

است شکایت خواهیم کرد.۰

 بازار موس��یقی کش��ور این روزها داغ اس��ت و ساز 
هنرمندان موسیقی سنتی و موس��یقی پاپ در همه 
جای ایران کوک است و آلبوم ها هم فروش خودشان 
رادارند. ش��اید گاهی حاش��یه هایی ه��م گریبانگیر 

موسیقی شود، اما اوضاع تقریباً رو به سامان است.
در این گزارش آلبوم هایی پیشنهاد می شود که طی دو 
ماه گذشته از فروش بیشتری نسبت به سایر آلبوم ها 
برخوردارند و شاید بد نباشد شما هم آخرین روزهای 

تابستان را با یک مکمل موسیقایی همراه کنید.
 به گزارش ایس��نا اگ��ر مخاطب موس��یقی تلفیقی 
هس��تید، آلبوم »ب��اران تویی« گ��روه »چارتار« این 
روزها خوب می فروشد. این آلبوم تقریبا مدت زیادی 
اس��ت که منتشرش��ده اس��ت، اما همچنان در میان 

فروش هاست.

آرش فتحی، آهنگس��از، احس��ان حائری ترانه س��را، 
آیین احمدی ف��ر تنظیم کننده و آرمان گرشاس��بی 
به عنوان خواننده، گروه چارتار را تش��کیل می دهند. 
سبک این گروه تلفیقی است و موسیقی الکترونیک 
را با آواز ایرانی تلفیق کرده است.آلبوم »دینگومارو« 
اثر محسن شریفیان و بهنام شهرکی هم از آلبوم های 
نس��بتاً پرفروش اس��ت که محتوایش به موس��یقی 
جنوب برمی گردد و آن ها که موس��یقی بومی و البته 
موسیقی شاد دوست دارند، این آلبوم را می پسندند. 
ای��ن اثر مجموع��ه ای برگرفت��ه از موس��یقی محلی 
 بوش��هری و غربی مانند »راک«، »فانک« و »ترنس« 

است.
حافظ ناظری، پسر ش��هرام ناظری هم با آلبوم »بُعد 
یازده��م« فعالی��ت موس��یقی را در کش��ور خودش 

رس��می کرده است. این آلبوم توس��ط شرکت سونی 
منتشرشده است. البته نقدهایی هم به آن وارد شد 
که س��روصدایی به پا کرد؛ بااین ح��ال آلبوم حافظ 

ناظری هم این روزها جزو پرفروش هاست.
این آلبوم بخش اول پروژه سمفونی رومی است و در 
آن حافظ ناظری موسیقی ش��رق و غرب را ترکیب 
کرده اس��ت. ناظری در این مجموعه از سه تار ابداعی 
خود اس��تفاده کرده اس��ت. در این آلبوم س��تارگان 
موسیقی جهان و خود شهرام ناظری نیز حضور دارند.

شاید خیلی ها به شنیدن موسیقی فیلم عالقه داشته 
باشند، مدتی است که موسیقی فیلم »آرایش غلیظ« 
اثر س��هراب پورناظری با صدای همایون شجریان در 
بازار موسیقی منتشرشده اس��ت. مخاطبان همایون 
ش��جریان در این آلبوم اثری در سبک متفاوت از این 
خواننده خواهند ش��نید که طبق اعالم فروشندگان 
محصوالت فرهنگی، این اثر جزو پرفروش های چند 
مدت اخیر اس��ت.اما اگر دوس��ت دارید صدای شاعر 
موردعالقه تان را همراه با موسیقی بشنوید، آلبوم »5۳ 
ترانه عاشقانه« با صدای ش��مس لنگرودی پیشنهاد 

بدی نیست. 
آلبوم »آبی خاکس��تری س��یاه« هم اثر بامداد افشار 
با ص��دای حمید مصدق ج��زو آلبوم هایی اس��ت که 
مخاطب خودش��ان رادارند و از فروش نس��بتاً خوبی 
برخوردار هستند.»می صوفی افکن کجا می فروشند« 
اثر داود آزاد در ژانر موس��یقی اصیل ایرانی اس��ت. او 
بیشتر درزمینه موس��یقی عرفانی فعالیت می کند و 
آثارش مخاطبان خاص خود را دارد. اگر به این سبک 
موس��یقی عالقه دارید، آلبوم داود آزاد هم این روزها 
از پر مخاطب ها اس��ت.آلبوم های »بی واژه  گفتگو« و 
»من خانه نمی دانم« که به ترتیب اثر سپیده مشکی و 
 هژیر مهرافروز هستند، این روزها فروش نسبتاً خوبی

 دارند.

رئیس مرکز تولید و فنی معاونت سیما گفت: همه 
شبکه های تلویزیونی ایران و شبکه هایی که فقط از 
طریق دستگاه های دیجیتال قابل دریافت هستند، 

روی ماهواره قرار گرفتند.
 »مجید شعبانپور« رئیس مرکز تولید و فنی معاونت 
سیما گفت: همه ش��بکه های سیما که برای پخش 
زمینی دیجیتال در نظر گرفته ش��ده، مثل همین 
کانال های��ی که روی dvbt پخش می ش��ود، روی 

ماهواره به صورت mpq4  قرارگرفته است. شبکه 
ورزش، نسیم، اچ دی و س��ایر شبکه های سیما که 
روی دس��تگاه های دیجیتال قابل دریافت اس��ت، 
روی ماهواره هم قابل دریافت هستند اما به خاطر 
مسائل مربوط به رایت؛ شبکه ورزش روی ماهواره 

۲4 ساعته کد شده است.
وی اظهار داشت: کسانی که ماهواره اچ دی دارند و 
امکان دریافت mpq4 رادارند، می توانند شبکه های 

دیجیتال را روی ماهواره ایران ست و چند ماهواره 
دیگر دریافت کنند.

شعبانپور گفت: شبکه سه نیز که mpq۲ است نیز 
در س��اعات پخش فوتبال های جهانی کد می شود 
و قابل دریافت نیست. همه ش��بکه ها باز است جز 
ورزش که در ایس��تگاه های مخصوص صداوسیما 
این کدها بازش��ده و برای مخاطب��ان قابل دریافت 

می شود.

چند پیشنهاد موسیقایی از میان پرفروش ها

رئیس مرکز تولید و فنی معاونت سیما

شبکه های دیجیتال تلویزیون ماهواره ای شدند

بازار داغ موسیقی  در روزهای پایانی تابستان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
2021 کالسه پرونده: 1363/92 شماره دادنامه: 292-93/2/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
هفت شورای حل اختالف خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه نشانی: اصفهان-خیابان 
جی-مقابل خیابان تاالر-سرپرستی تعاونی اعتباری ثامن االئمه وکیل: فهیمه عصاچی 
ماکان3-طبقه3- اداری  تجاری  پلیس-ساختمان  توحید-چهارراه  اصفهان-خ  نشانی: 
هر  نمازی  امیر   -3 سهیلیان  محمد   -2 مسائلی  حسین  آقای   -1 خواندگان:  واحد15 
سه نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
ثامن  اعتباری  تعاونی  دعوی  در خصوص  اختالف:  قاضی شورای حل  رای  مینماید. 
االئمه با وکالت خانم فهیمه عصاچی به طرفیت آقایان حسین مسائلی – محمد سهیلیان – 
امیر نمازی به خواسته مطالبه مبلغ چهل و یک میلیون ریال 41/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 449625-92/6/23 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثبات به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ چهل و یک 
میلیون ریال 41/000/000 ریال بابت اصل خواسته و صد و چهار هزار ریال 104/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/6/23( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.  ظرف بیست روز 

م الف:15128 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2022 کالسه پرونده: 453/93 شماره دادنامه: 817-93/5/20 مرجع رسیدگی: شعبه نهم 
شورای حل اختالف خواهان: داریوش شیبانی نشانی: خانه اصفهان-کوی سپاه-پ105 
به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  مهریزی  ابوئی  اصغر  خوانده: 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
دعوی داریوش شیبانی به طرفیت آقای اصغر ابوئی مهریزی به خواسته مطالبه مبلغ 
16/000/000 ریال وجه چک به شماره 448568-1392/1/15 به عهده بانک ملی ایران 
با توجه به محتویات پرونده و بقای  شعبه مهریز به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثبات به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 375000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)92/1/15( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان میباشد. م الف:15129 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

2023 کالسه: 1842/92 به موجب رای شماره 376 تاریخ 93/3/20 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ستار جوانمردی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت بخشی از 
فاکتور بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
 دادخواست 92/11/27 در حق محکوم له غالم رضا طریحیم به نشانی شاهپورجدید- 
خ امیرکبیر-وولو سایپا و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 

روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین 
مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد 
صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود 
نماید.  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود   دارایی 

م الف: 15130 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2024 شماره قرار: 964-93/6/2 کالسه: 93-193 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: منیژه قنبری نشانی: اصفهان-خیابان گلخانه-خیابان سپاه-
کوی سپاه-کوی گل آرا-پالک234-طبقه همکف خواندگان: 1- فرهاد افسوس نشانی: 
مجهول المکان 2- رضا تیموری نشانی: اصفهان-خانه اصفهان-خیابان شب بو-کوی 
گل آرا-جنب پالک237 خواسته: الزام به انتقال سند مسکونی 63 مترمربع مشاع از پالک 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی  28/19465 بخش 14 ثبت اصفهان شورا 
را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی منیژه قنبری به طرفیت فرهاد افسوس – رضا تیموری به خواسته الزام 
به انتقال سند یک باب منزل مسکونی از پالک ثبتی 28/19465 به متراژ 63 متر واقع 
در بخش 14 شورا نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق قرارداد خرید 
استنادی و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه طبق مبایعه نامه شماره 11/0123 مورخه 
91/3/5 منزل را خریداری نموده و همچنین مالکیت خوانده حسب پاسخ استعالم واصله 
از اداره ثبت و عدم حضور خواندگان علی الرغم ابالغ قانونی و عدم دفاع موجه خوانده 
لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 220و219و10 قانون مدنی 
و 198و519و520و515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول 
انتقال رسمی ملک مسکونی 60-7به متراژ 63 متر شماره  به حضور در دفترخانه و 
28/19465 واقع دربخش 14 ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ 170/000بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
و حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم مستند به بند 4 ماده 
الف:15131 شعبه هفتم حقوقی شورای  84 قرار رد دعوی صادر و اعالم مینماید. م 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

2025 کالسه پرونده: 93-401 شماره دادنامه: 892-93/5/28 مرجع رسیدگی: شعبه نهم 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جهانگیر جهاندار نشانی اصفهان-باغ بهادران-
جهاندار  منصور   -1 خواندگان:  خیام-پالک42  مدرسه  مدرس-روبروی  آباد-خ  ملت 
2- محمدحسین ادیبی 3- خدابخش جاودان هر سه نشانی مجهول المکان خواسته: الزام 
به انتقال سند رسمی گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای جهانگیر جهاندار به طرفیت آقایان منصور جهاندار – محمدحسین ادیبی – 
خدابخش جاودان به خواسته الزام به انتقال سند رسمی شش دانگ یک دستگاه بلدوزر 
DC دارای سریال 12030 مقوم به مبلغ پنجاه میلیون ریال و احتساب کلیه خسارات 
دادرسی به شرح متن دادخواست با بررسی اوراق پرونده واظهارات خواهان به شرح 
دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 93/5/9 و اظهارات خوانده ردیف اول در جلسه 
مذکور و اینکه خواندگان ردیف دوم و سوم علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
فوق الذکر حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستندی ارائه ننموده اند شورا 
دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته به استناد مواد 237و362 قانون مدنی و 
مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم به 
و  نام خواهان  به  پرونده  بلدوزر موضوع  انتقال سند رسمی  و  دفترخانه  در  حضور 
بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر و اعالم می  پرداخت مبلغ 170/000 ریال 
نماید و در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم با توجه به عدم توجه دعوی به آنان به 
استناد بند4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد 
رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست 
 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:15132 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
اکبر  خواهان:   164-93 شعبه:  بایگانی  شماره   93/5/25-794 دادنامه:  شماره   2026
همکف-پالک102-فرش  امین-طبقه  نو-پاساژ  حکیم-بازارچه  خ  نشانی  نیک  حکیمی 
حکیمی خوانده: حمیدرضا رضایی جو نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ دو 
شورا  گردشکار:  دادرسی.  خسارات  مطلق  انضمام  به  تومان  هزار  سیصد  و  میلیون 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست اکبر حکیمی نیک به طرفیت 
حمیدرضا رضایی جو به خواسته مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال وجه دو فقره چک 
به شماره های 1- 368838 مورخ 80/4/5 و 2- 368837 مورخ 80/4/5 به عهده بانک 
و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ملی 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را  ابرازی نیز حکایت  نیاورده و مستندات  به عمل 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 180/000 
پرداخت  به  احکام  اجرای  احتساب  با  نشر  هزینه  و  دادرسی  عنوان خسارت  به  ریال 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها مورخ 80/4/5 لغایت زمان وصول و 
ابطال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و 
 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
م الف:15133 هنرفر قاضی شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

حوزه   92/9/18 تاریخ   1373 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1064/92ش8   2027
مریم  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   8
حسینعلی پور به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته بابت سفته های شماره 926250و0827841 و هزینه های دادرسی 
و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   112/000
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقویم دادخواست 92/7/11 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه بر عهده اجرا می باشد در حق محکوم له مهدی نوبندگانی فرزند منوچهر 
نیم عشر  پرداخت  و  گلها  تجاری  گلخانه-مجتمع  اصفهان-خ  اصفهان-خانه  نشانی  به 
ابالغ شد،  حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید. م الف:15135  شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/2/28-275 دادنامه:  شماره   1780-92 پرونده:  کالسه   2028
پروین-خ  اصفهان-خ  نشانی  به  جهدی  حسن  خواهان:  اختالف  حل  45شورای  شعبه 
صدوق  اصفهان-شیخ  نشانی  به  نوژن  میدیا  وکیل:  اردشیر  کوچه  دشتستان-نبش 
خوانده: رضا  وکال-ط سوم-واحد2  آباد شرقی-ساختمان  کاخ سعادت  شمالی-جنب 
پانصد و  المکان خواسته: مطالبه مبلغ دو میلیون و  به نشانی مجهول  کریمیان جزی 
پنجاه و هفت هزار تومان مبلغ سه فقره چک و یک فقره فاکتور به انضمام خسارات 
وارده و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای حسن جهدی فرزند رضا به آدرس فوق با وکالت میدیا نوژن به 
طرفیت رضا کریمیان جزی به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و پانصد و پنجاه و هفت 
هزار تومان مبلغ سه فقره چک و یک فقره فاکتور به انضمام خسارات وارده و خسارت 
تاخیر تادیه در مورد سه فقره چک به شماره های 1276/615884/42-91/7/20 به مبلغ 
به مبلغ 5/000/000 ریال و  5/000/000 ریال و شماره 91/8/20-1276/615885/56 
شماره 1276/615887/28-91/9/20 به مبلغ 7/000/000 ریال با عنایت به کپی مصدق 

چکها و گواهی عدم پرداخت چکها و اینکه اصول مستندات ابرازی در ید خواهان می 
باشد و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه حضور پیدا ننموده لذا 
شورا در این قسمت خواسته وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198و515و519 
و  ریال   17/000/000 مبلغ  پرداخت  به  محکوم  را  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
هر  تاریخ  و  مبلغ  به  نسبت  چکها  از  کدام  هر  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  همچنین 
کدام لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 110/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه 
نشر به احتساب اجرای احکام و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق 
خواهان می نماید و در مورد فاکتور به شماره 6450 به مبلغ 8/574/000 ریال با عنایت 
به اینکه مستندی که حکایت از قبول وجه فاکتور توسط خوانده باشد و یا امضاء ذیل 
فاکتور منتسب به خوانده باشد ارائه ننموده شورا به استناد بند 4ماده 84 ق آ.د.م قرار 
نماید و رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف مهلت  رد دعوی صادر می 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن )همچنین در  20 روز پس 
 مورد قرار صادره( قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:15136 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

2029 کالسه:834/92  به موجب رای شماره 1201 تاریخ 93/11/14 حوزه 19 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شرکت بال گستر 
نشانی  به  ارحامی  صدر  کریم  و  ماجری  محمود  مدیریت  به  مارکت(  هایپر  )بال  جم 
مورخه   81587 شماره  چک  الشه  نمودن  مسترد  به  است  محکوم  مجهول المکان  
فالمرز  خواهان  حق  در  ریال   100/000 مبلغ  دادرسی  هزینه  انضمام  به   1392/5/29
نیم عشر حق  و  فارابی شمالی-کوچه1212  آزادی-خ  مرداویج-خ  نشانی  به  علیجانی 
علیه  به محکوم  اجرائیه  که  احکام: همین  اجرای  قانون  ماده 34  االجرا در حق دولت. 
بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  است ظرف  مکلف  علیه  محکوم  ابالغ شد، 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
اختالف  م الف:15137 شعبه 19 حقوقی شورای حل  نماید.  اعالم  ندارد، صریحا  مالی 

شهرستان اصفهان 
 ابالغ رای 

دادنامه:802-93/5/26 مرجع رسیدگی: شعبه  پرونده: 1637/92 شماره  2030 کالسه 
نشانی  به  دو  هر  داوری  فاطمه   – اعظمی  مهدی  خواهان:  اختالف  حل  شورای   12
به  قاسمی  هاجر  وکیل:  مریم-پالک64  پطروس-ک  خواجه  نظرغربی-خ  اصفهان-خ 
آفتاب  رانندگی  آموزشگاه  الغدیر-تقاطع سوم-ج  ابریشم-بلوار  اصفهان-شهر  نشانی 
خوانده: محمدرضا مشکین پور به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 315442 مورخ 92/3/26 به عهده بانک ملی به انضمام خسارات و هزینه 
های دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
 – اعظمی  مهدی  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای 
فاطمه داوری با وکالت هاجر قاسمی به طرفیت آقای محمدرضا مشکین پور به خواسته 
مطالبه مبلغ 38/500/000 ریال وجه به شماره 315442-92/3/26 به عهده بانک ملی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در 
رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثبات به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 120/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/3/26( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر 
آگهی درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.   ظرف بیست روز 
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اخبار کوتاهیادداشت

زوایه

اندونزی میزبان هجدهمین دوره 
بازی های آسیایی می شود

 رئی��س ش��ورای المپیک آس��یا 
گفت: میزبان��ی هجدهمین دوره 
بازی های آسیایی در سال 2019 
 میالدی به اندونزی واگذار می شود.

ش��یخ »فهد االحمد الصباح« در 
گفت وگوی مطبوعاتی افزود: پس 
از کنار کشیدن ویتنام از رقابت بر 
سر کسب میزبانی به علت مشکالت 
مالی، واگذاری میزبانی برزگترین همایش ورزشی قاره آسیا حق 
اندونزی اس��ت.وی ادامه داد: موضوع واگذاری میزبانی دوره آتی 
بازی ها به اندونزی در نشست مجمع عمومی شورای المپیک آسیا 
که قرار است 30 شهریورماه در کره جنوبی برگزار شود به تصویب 
نهایی اعضای مجمع خواهد رسید.فهد االحمد الصباح ادامه داد: 
درصددیم تا زمان برگزاری هجدهمین دوره بازی های آسیایی را 
به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری اندونزی یک سال 
دیرتر بیندازیم یعنی در سال 2019 میالدی برگزار شود، اما این 
پیشنهاد نیازمند تصویب نهایی اعضا در نشست هفته آینده مجمع 
عمومی در شهر اینچئون کره جنوبی است.بازی های آسیایی هر 
چهار س��ال یک بار برگزار می شود.اکنون ش��هر اینچئون در کره 

جنوبی میزبان هفدهمین دوره بازی های آسیایی است. 

کانون مربیان در باره برکناری دایی 
بیانیه می دهد

سرمربی تیم فوتبال سایپا معتقد 
اس��ت مدیران باش��گاه های لیگ 
برتری دی��واری کوتاه ت��ر از دیوار 
مربیان سراغ ندارند و بر این اساس 
به محض نتیجه نگرفت��ن تیم به 
برکناری کادر فنی دست می زنند 
که این اق��دام ه��م در 82درصد 
نتیجه معکوس داده است. مجید 
جاللی با بیان اینکه در طول برگزاری لیگ برتر در ایران بیش ترین 
ظلم به مربیان شده است ؛افزود:هنگامی که تیم نتیجه می گیرد 
همه آن را به خود نسبت می دهند و جلو می آیند اما امان از زمانی 
که تیمی از سایر تیم ها قدری عقب بیفتد همه تقصیرها به یک باره 
برگردن مربی انداخته می شود و او به تنهایی باید پاسخگوی همه 
باشد.وی با انتقاد از جابجایی های صورت گرفته در چهاردهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر که هفته گذشته در دو تیم پرسپولیس 
و سپاهان اتفاق افتاد، اظهار داشت: تحقیقات ما در کانون مربیان 
حاکی از آن است در طول 13 دوره برگزاری لیگ برتر 82 درصد 
تغییرات کادر فنی تیم های لیگ برتری نتیجه معکوس داش��ته 
کمکی به بهبود عملکرد تیم ها نکرده است.بعد از اتفاقات در باشگاه 
پرسپولیس و برکناری کادر فنی این تیم ، برخی مربیان از جمله 
رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی از سکوت کانون 

مربیان دراین باره انتقاد کرده بود.

6
احتمال بازگشت علی کریمی به میدان

علی کریمی در دیدار با بازیکنان پرسپولیس مورد استقبال گرم قرار گرفت.حمید درخشان 
سرمربی جدید پرس��پولیس از کریمی خواس��ته با وجود خداحافظی از دنیای فوتبال به 

پرسپولیس بیاید و دوباره برای این تیم به میدان برود.

هفته نخس��ت دیدار گروهی رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا در گروه هش��تم این رقابت ها چهارش��نبه ش��ب 

گذشته با دو دیدار برگزار شد.
در این دیدارها آتلتیک بیلبائو اسپانیا در زمین خود با 
نتیجه تساوی بدون گل، برابر شاختار دونتسک اوکراین 

متوقف شد. 
در دیگر بازی این گروه اف ث پورتو پرتغال با شش گل 

میهمان خود باته بوریسوف بلغارستان را شکست داد.
بدین ترتیب در جدول رده بندی این گروه تیم های پورتو 
و آتلتیک بیلبائو با سه امتیاز از یک بازی در رده های اول 

و دوم قرار گرفتند.
سرمربی شالکه: به تیمم افتخار می کنم

سرمربی تیم فوتبال شالکه آلمان از بازی خوب تیمش 
برابر چلسی ابراز خرسندی کرد.

به گزارش ساکرنت، تیم های فوتبال چلسی انگلیس و 
شالکه آلمان در مرحله مقدماتی جام باشگاه های اروپا 

به تساوی یک بر یک رضایت دادند.
ینس کلر سرمربی تیم فوتبال شالکه بعد از بازی گفت: 
بسیار خوشحال هستم و به تیمم افتخار می کنم. آنچه 
شالکه در بازی نشان داد، خارق العاده بود. از تیمم برای 
این عملکرد فوق العاده تش��کر می کن��م. تیم آن قدر از 
لحاظ تاکتیکی خوب کارکرد که صاحب موقعیت های 

متعددی برای گلزنی شد.
وی ادامه داد: بای��د تالش کنیم بعد از این تس��اوی به 

ثبات برسیم. اگر به این هدف دست یابیم، می توانیم در 
لیگ قهرمانان، بوندس لیگا و کال همه مسابقات، نتایج 

خوبی بگیریم.
فرانسیس فابرگاس در ابتدای این بازی و در دقیقه 11، 
چلسی را پیش انداخت و یان هونتالر در دقیقه 62 بازی 
با ضربه ای دقیق، دروازه چلسی را باز کرد تا در نهایت 

این بازی به تساوی برسد.
مورینیو: کس�ب یک امتی�از از رویارویی با 

چلسی برای ما بهترین نتیجه نیست
در پایان نخستین دور از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا چلسی در ورزشگاه خانگی اش  »استمفوردبریج« 

یک بر یک مقابل شالکه آلمان متوقف شد.
»ژوزه مورینیو« بعد از بازی اظهار داشت: واقعا صاحب 
موقعیت های زیادی برای گلزنی مقابل شالکه شدیم ولی 
در نهایت یک امتیاز گرفتیم. این برای ما بهترین نتیجه 

ممکن از یک بازی خانگی نیست.
وی ادام��ه داد: البت��ه از هیچ��ی بهتر اس��ت. هر چند 
 که ب��رای م��ا ب��ه خاط��ر ش��رایط میزبان��ی ناراحت

 کننده است.
مس��ئول فنی تیم لندنی ادامه داد: البت��ه وقتی یک بر 
صفر جلو بودی��م، می توانس��تیم گل دوم را هم بزنیم. 
حتی وقتی شالکه گل مس��اوی را زد، صاحب موقعیت 
خیلی خوبی شدیم و واکنش بجایی داشتیم اما به گل 
نرسیدیم. باید در نظر گرفت که در لیگ قهرمانان حاضر 

هس��تیم و همه تیم ها با آمادگی باال حض��ور می یابند. 
ش��الکه می خواس��ت از بازی با ما در اینج��ا یک امتیاز 
بگیرد که گرفت. باید برویم و روی ضربات نهایی بیشتر 

کارکنیم.
در این پیکار فابرگاس دقیقه 11 برای چلسی و هونتالر 

دقیقه 62 برای شالکه گلزنی کردند.
قرارداد س�رمربی تیم فوتبال اس�تون ویال 

تمدید شد
»پل لمبرت« سرمربی تیم فوتبال استون ویال انگلیس، 
قرارداد خود را با این تیم تا سال 2018 میالدی تمدید 

کرد.
 به گزارش گاردین، لمبرت 45 ساله که از سال 2012 
س��رمربی گری اس��تون ویال را بر عهده دارد، از تمدید 

قرارداد خود با این تیم ابراز خرسندی کرد.
لمبرت از زمان پیوستن به استون ویال، دو فصل سخت 
را س��پری کرد اما در این فصل عملکرد درخش��انی به 
نمایش گذاشت و توانست از چهار بازی لیگ برتر، به سه 

برد و یک تساوی دست یابد. 
تیم فوتبال استون ویال در دیدار ش��نبه شب با برتری 
یک ب��ر صف��ر مقاب��ل لیورپول ب��ه رتب��ه دوم جدول 
 رده بن��دی لی��گ برت��ر باش��گاه های انگلی��س صعود

 کرد.
لمبرت دراین باره گفت: خیلی خوش��حالم که حمایت 
رئیس باشگاه را دارم. مصمم هستم تا باشگاه را به جایی 

برسانم که شایسته آن است.
وی افزود: می دانم که دو سال اول خیلی سخت گذشت 
ولی خوشبختانه خیلی خوب پیش��رفت کردیم و باور 
دارم که در مسیر درس��ت قرار گرفتیم و موفقیت های 

خوبی به دست خواهیم آورد.
اس��تون ویال در دو فصل گذش��ته در جایگاه پانزدهم 
رقابت های لیگ برتر باش��گاه های انگلیس قرار گرفته 

است.
بارسلونا با یک گل آپوئل را شکست داد

تیم فوتبال بارسلونا با تک گل جرارد پیکه به سختی از 
سد آپوئل قبرس گذشت.

 نخس��تین بازی از مرحله ی گروهی لی��گ قهرمانان 
اروپا در گروه F بارس��لونا میزبان آپوئل قبرس بود که 
در نهایت موفق شد با یک گل حریف را شکست بدهد. 

ش��اگردان لوییز انریکه در چارچوب ای��ن رقابت ها در 
مقابل تیم آپوئ��ل قرار گرفتند. ج��رارد پیکه در دقیقه 

28 تک گل آبی اناری پوشان اسپانیا را به ثمر رساند. 
تراش��تگن ،آلوز، بارترا،پیکه، آدریانو،س��مپر، سرجیو 
روبرتو، ژاوی، مونیر، نیمار و مس��ی بازیکنان بارس��لونا 
 بودند ک��ه در براب��ر تیم ناش��ناخته قبرس ب��ه میدان

 رفتند.

لیگ قهرمانان اروپا

نتایج دیدارهای گروه هشتم در جام یوفا
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گل محمدی:شکست تیم امید قابل پیش بینی بود

تمدید قرارداد کی روش بهترین کار بود 
س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن معتقد اس��ت که 
فدراسیون فوتبال با تمدید قرارداد کی روش بهترین 
تصمیم را گرفت.یحیی گل محمدی ، با اش��اره به 
تمدید قرارداد کارلوس کی روش و ادامه همکاری 
او با فوتب��ال ایران اظهار کرد: فدراس��یون بهترین 
تصمیم را گرفت. م��ن هم معتقدم ک��ه کی روش 
باید به عنوان س��رمربی ب��ه کارش ادام��ه می داد، 
چون از بازیکن��ان و فوتبال ایران ش��ناخت خوبی 
دارد و تا جام ملت های آس��یا ه��م فرصت زیادی 
نداری��م.وی درباره حضور ای��ران در جام ملت های 
آس��یا هم گفت: به نظرم بهتر اس��ت برای حضور 
در این مس��ابقه ها بیش��تر به بازیکنان آماده لیگ 
 توج��ه کنی��م و خیل��ی روی بازیکن��ان حاضر در

 جام جهانی که فعاًل آماده نیس��تند، تمرکز نکنیم. 
اگر کادر فنی تیم ملی به لیگ بیش��تر توجه کند، 
بازیکنان و مربیان داخلی هم بیشتر انگیزه می گیرند 
و لیگ جذاب تر می ش��ود.گل محمدی همیشه به 
عنوان گزینه دس��تیاری کی روش مطرح بود. حاال 
با بازگشت س��رمربی پرتغالی به ایران باز هم بحث 
انتخاب دس��تیار ایرانی در تیم ملی داغ شده است. 
گل محمدی دراین ب��اره گفت: کار ک��ردن در تیم 
ملی برای هر مربی ای مایه افتخار اس��ت. من فعاًل 
سرمربی ذوب آهن هستم و هر تغییر و تحولی تنها با 
نظر مدیریت و هیئت مدیره باشگاه امکان پذیر است. 
فعاًل هیچ مذاکره ای با من برای حضور در تیم ملی 
نش��ده و حتی حرفش را هم نزده اند. ضمن این که 
فعاًل تمرکزم روی ذوب آهن است و به چیز دیگری 
فکر نمی کنم.مدافع اس��بق تیم ملی ای��ران درباره 

عملکرد ضعیف تیم ملی امید در نخستین دیدارش 
در بازی های آسیایی اینچئون هم گفت: این نتیجه 
قابل پیش بینی بود. بازیکنان باهم ناهماهنگ بودند. 
تیمی که وینگادا دو سه ماه با آن کار کرده بود از نظر 
تاکتیکی آماده تر بود. تصمیم عجوالنه فدراسیون 
برای تغییر ترکیب تیم وینگادا و بردن چند بازیکن 
زیر 23 س��ال غیرحرفه ای و غیراصولی بود. با این 
حال امیدوارم که در بازی بعد پیروز ش��ویم و بازی 
به بازی عملکرد بهتری داشته باشیم.گل محمدی 
همچنین گفت:  با تیم وینگادا چند بار بازی کردیم. 
آن تیم خیلی خ��وب بود و نمی دان��م چرا تصمیم 
گرفتند که ترکیبش تغییر کند. تیم امید تاکتیک 

و هماهنگی الزم را نداشت اما نباید از این تیم ناامید 
شویم.وی درباره وضعیت روحی بازیکنان تیم امید و 
عصبی بودن برخی از آن ها هم اظهار کرد: تیمی که 
تحت نظر نباشد بازیکنانش باهم هماهنگ نباشند 
و از هر تیم لیگ دو س��ه بازیکن دور هم جمع شود، 
طبیعی است که از این بهتر نشود. نتیجه تیم امید 
قابل پیش بینی بود.وی درباره ش��ایعه اخراجش از 
ذوب آهن که این روزها در برخی رس��انه ها منتشر 
ش��د، نیز گفت: اصاًل چنین بحثی وجود نداش��ت. 
چند روز قبل از بازی با پیکان هیئت مدیره جلس��ه 
داش��ت و حمایتش را از من اعالم کرد. متأس��فانه 
برخی افراد بیمار هس��تند که این حرف ها را مطرح 
می کنن��د. من هم دوس��ت ندارم که وارد حاش��یه 
شوم.وی درباره کیفیت مس��ابقه های لیگ برتر در 
فصل چهاردهم هم اظهار کرد: به نظر لیگ امسال تا 
حدودی تحت الشعاع جام جهانی قرار گرفت و تیم ها 
آن طور که الزم بود، بدنسازی نکردند. بیشتر تیم ها 
از نظر تاکتیکی و بدنی ضعف دارند. هر چه بازی های 
بیشتری برگزار شود، کیفیت بازی ها باالتر می رود. 
تا هفته هشتم بازی های دلچسبی را شاهد نبودیم اما 
فکر می کنم که هفته به هفته وضعیت بهتر می شود.

سینا عشوری، بازیکن ذوب آهن به دلیل ابطال کارت 
پایان خدمتش نمی تواند در ادامه فصل ذوب آهن را 
همراهی کند. گل محمدی دراین باره گفت: متأسفانه 
درحالی که دو بازیکن خوب مان در اختیار تیم امید 
هستند، عشوری را هم از دست دادیم. از نظر بازیکن 
به مشکل برخورده ایم و حاال باید به جوان ها بیشتر 

اعتماد کنیم.

 اعالم ممنوع الفعالیت شدن سپاهان 
در نقل و انتقاالت

بهروان: صحبت های علیپور 
به خود او مربوط است، از او 

بپرسید!
رئیس کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ، 
از محرومیت س��پاهان از فعالیت در نق��ل و انتقاالت تا 
اطالع ثانوی خبر داد این در حالي است که سازمان لیگ 
هنوز اظهارنظری ش��فاف در این خصوص نکرده است.

رقم هزینه ش��ده از سوي باشگاه س��پاهان در فصل نقل 
و انتقاالت موجب شد تا این باشگاه در کنار استقالل به 
عنوان باشگاه هایی مطرح شوند که قانون سقف قرارداد 
س��ازمان لیگ را رعایت نکرده اند. درحالی که مسئوالن 
باشگاه س��پاهان بارها بر این موضوع تأکید کرده اند که 
عملکرد آن ها ش��فاف و مورد تأیید س��ازمان لیگ است 
که براي دومین بار در هفته های گذشته حجت االسالم 
علیپور رئیس کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان 
لیگ از ممن��وع الفعالیت ش��دن این باش��گاه در نقل و 
انتقاالت خبر داده اس��ت. این در حالي است که به رغم 
اینکه پیش از این گفته شده بود سپاهان تا اطالع ثانوي 
اجازه ثبت قرارداد حس��ین فرکي را ن��دارد، قرارداد این 
سرمربي و دو دس��تیار جدیدش در س��پاهان در هیئت 
فوتبال استان اصفهان ثبت رسمي و کارت بازي آن ها نیز 
صادر شد. با این حال علیپور بار دیگر بر ممنوع الفعالیت 

شدن سپاهان در نقل و انتقاالت خبر داد.
 این خبر از سوي س��ازمان لیگ به صورت رسمي اعالم 
نشده است و با پرسیدن این س��ؤال از حسین فرکي در 
نشس��ت خبري او نیز اعالم کرد س��ازمان لی��گ باید به 
صورت رس��مي این موضوع را اعالم کن��د ضمن اینکه 
شخص علیپور براي ما قابل احترام است. پاسخي مشابه 
با اظهارنظر فرکي را خلیلیان در نشس��ت خبري فصلي 
باش��گاه س��پاهان نیز مطرح کرد. درحالی که اظهارات 
رئیس کمیته مس��ابقات س��ازمان لیگ به روشن شدن 
این موضوع کم��ک مي کند که غالمرضا به��روان نیز از 
ارائه پاسخ ش��فاف به ما خودداري مي کند. بهروان بیان 
کرد: صحبت های آقاي علیپور به خود او مربوط اس��ت و 
چندوچون کار را باید از او بپرس��ید. او ادامه داد: علیپور 
تنها کس��ي اس��ت که باید در م��ورد صحبت هاي خود 
 اظهارنظر کند و ما در ح��ال حاضر صحبتي در این مورد

 نداریم. 

اس��ماعیل تمامی��ار گف��ت: برخ��ی دوس��تان 
اصفهانی که اتفاقاً با خرید امتیاز به لیگ برتر راه 
پیداکرده اند به گونه ای مصاحبه می کنند که انگار 

لیگ یکی بودن یک تیم جرم است.
سرپرست تیم فوتبال گیتی پسند ، با بیان اینکه 
باعث افتخار اس��ت که اصفه��ان در لیگ یک هم 
نماین��ده دارد، اظهار ک��رد: تیمی که ما امس��ال 
تش��کیل دادیم 70 درص��دش را نیروهای بومی 
تشکیل می دهد، اما اتفاقاتی رخ می دهد که واقعاً 
جای تعج��ب دارد. به طور مثال برخی دوس��تان 
اصفهانی که اتفاقاً با خرید امتیاز به لیگ برتر راه 

پیداکرده اند به گون��ه ای مصاحبه می کنند که انگار لی��گ یکی بودن جرم 
است. من سؤالی دارم آیا واقعاً لیگ یکی بودن جرم است؟!

وی ب��ا بیان اینک��ه برخ��ی بازیکنان م��ا را تخریب 
می کنند که چرا با گیتی پس��ند قرارداد بس��ته اند، 
گفت: جالب است همین افراد آمده اند و با بازیکنانی 
که با گیتی پسند قرارداد دارند وارد مذاکره شده اند 
که برای ما جای تعجب دارد که ای��ن افراد از داخل 
خود اصفهان هستند.سرپرس��ت تیم فوتبال گیتی 
پسند با بیان اینکه باشگاه گیتی پسند دوست دارد 
حرمت افراد حفظ شود، افزود: ما از تیم های اصفهانی 
حمایت می کنی��م و نمی گذاریم بازیکنان س��رریز 
سپاهان و ذوب آهن آواره شهرهای دیگر شوند. ما هم  
از دوستان انتظار داریم که اگر به ما عسل نمی دهند 
حداقل نیش هم نزنند.نخستین بازي تیم فوتبال گیتي پسند در لیگ دسته 

یک روز 12 مهرماه در برابر ایران جوان بوشهر در اصفهان است.

70 درصد ترکیب گیتي پسند را بازیکنان بومي تشکیل مي دهند
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
925 شماره: 103/93/1120/58-1393/9/9 آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13 آیین 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره  2028 هیات: آقای حامد اهلی بیدگلی  فرزندمحمود به شماره شناسنامه 
350  وخانم راحله سادات فدائی فرزند سید محمد شماره شناسنامه 390 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 114مترمربع پالک 4050فرعی از 2637 اصلی 

واقع در مسعودآباد بخش3  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  اله  نعمت  فرزند  آرانی  پور  اکبر  عباس  هیات:آقای  شماره2855  رای  2ـ 
شناسنامه 8067 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 188/10 مترمربع پالک 7648 
فرعی مجزی شده از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود  آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  مهدی  علی  اله  روح  3223هیات:آقای  شماره  رای   -3
فرزند مرتضی شماره شناسنامه 370  آرانی  مهتری  شناسنامه 11335 و خانم زهرا 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  104/56 مترمربع پالک 7653فرعي  

از472 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  محمد  فرزندعلی  بیدگلی  قهاری  حسین  هیات:آقای   3204 شماره  رای  4ـ 
به مساحت 80/63مترمربع پالک 7654  باب خانه  یک  دانگ  شناسنامه 9945در شش 
حوزه   3 بخش  مسعودآباد  در  واقع  اصلی   2637 از  فرعی   98 از  مجری شده  فرعی 

ثبتی آران وبیدگل 
5- رای شماره  3203هیات:آقای عباس خالقی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
300در شش دانگ یک باب خانه به مساحت284مترمربع پالک 7655 فرعی مجزی شده 

از 1189 فرعی از 2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
6ـ رای شماره  3196هیات: آقای حسن داروغه آرانی فرزندخیراله بشماره شناسنامه795 
وخانم سیده سادات شجاعی آرانی فرزند ناصر شماره شناسنامه 502)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 114/80 مترمربع پالک 7659فرعی مجزی شده 

از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 3220 هیات: آقای سید علی شجاعی آرانی فرزند سید جالل بشماره 
شناسنامه 132 وخانم فاطمه امامی فرزند محمد شماره شناسنامه 14095)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 151/73 مترمربع پالک7660 فرعی مجزی شده 

از 1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره 3240هیات:آقای محمد چاقیان آرانی فرزند احمد آقا بشماره شناسنامه 
2530 وخانم زهرا شیره پز فرزند اکبر شماره شناسنامه 0-004937-619 )بالمناصفه( 
به مساحت 116/75 مترمربع پالک 7661فرعی مفروزو  باب خانه  دانگ یک  در شش 
مجزی شده از  1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی از احمد چاقیان )مالک رسمی(
شماره  عباس  فرزند  آرانی  مقدم  پور  عباس  محمد  3483هیات:آقای  شماره  رای  9ـ 
شماره  ابوالقاسم  فرزند  بیدگلی  سلیمانیان  خاتون  نرگس  خانم  و   539 شناسنامه 
شناسنامه 10211)بالمناصفه(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 91/78 مترمربع 
پالک7668 فرعی مجزی شده از 1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10ـ رای شماره  3619هیات:آقای فریدون ذوالفقاری آرانی فرزند محمد رضا به شماره 
شناسنامه 165 وخانم الهه امینیان  فرزند عباس شماره شناسنامه 205)بالمناصفه(در 
مفروزومجزی   فرعی   7675 پالک  129مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
شده از1189فرعی 2637 اصلی واقع در مسعود آباذ بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  رضا  فرزند  آرانی  پور  نیک  محمدرضا  هیات:آقای   766 شماره  11-رای 
البنین گل چین آرانی فرزند علی  شماره شناسنامه 9913  ام  شناسنامه 306 و خانم 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 94/87 مترمربع پالک 7677 فرعی 
ثبتی  حوزه   3 بخش  مسعودآباد  در  واقع  اصلی   2637 از  از1189فرعی  شده  مجزی 

آران وبیدگل
12-رای شماره 2841 هیات: آقای سعید خانی آرانی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه( در  535 وخانم مریم گرجی آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 772 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111مترمربع پالک 2189فرعی  2638اصلی واقع 

دراحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
آبادی فرزند حسین بشماره  13- رای شماره 2837 هیات:آقای احسان رضائی علی 
شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  زاده  محمد  معصومه  وخانم   10862 شناسنامه 
441)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 171/80 مترمربع پالک2190 

فرعی 2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
14- رای شماره  2836 هیات:آقای محسن دربانی آرانی فرزندمحمد بشماره شناسنامه  
357 وخانم زهرا خانی آرانی  فرزند عبداله خان شماره شناسنامه 362)بالمناصفه(ر 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 91 مترمربع  پالک شماره2191 فرعی 2638اصلی 

واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
15- رای شماره2833هیات:آقای اصغر پور امانی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
36  وخانم اشرف خندان آرانی فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه 123)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175/65مترمربع پالک شماره 2192 فرعی از2638 
اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از ماشااله 

خان اکرمیان )مالک رسمی(
16-رای شماره 2831هیات:آقای ناصر هوائی آرانی فرزند حیدرعلی بشماره شناسنامه 
 125-017452-1 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  کشائی  شاهده  وخانم   165
فرعی   2193 پالک  مساحت405/75مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  )بالمناصفه(شش 
مجزی سده از 64 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
بشماره  فرزندماشااله  بیدگلی  مهتابی  اکبر  علی  3235هیات:آقای   شماره  رای   -17
 119 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی   علیخانی  لیال  وخانم   222 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 228/47 مترمربع پالک 2202فرعی 
آران  ثبتی  حوزه   3 آبادبخش  دراحمد  واقع  2638اصلی  از  63فرعی  از  شده  مجزی 

وبیدگل.
بشماره  محمد  فرزندعلی  آرانی  آبادی  فخر  سعید  آقای  شماره3234هیات:  رای   -18
شناسنامه 1-000507-619 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 107/90مترمربع  
آباد  احمد  در  واقع  2638اصلی  از  فرعی  از26  مجزی شده  2203فرعی  پالک شماره 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسین  فرزند  فر  وکیلی  رمضانعلی  3228هیات:آقای  شماره  رای   -19
پالک  مترمربع   114/37 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه10712 
2205فرعی از 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. خریداری 

عادی از علی خان داداشی )مالک رسمی(
بشماره  رضا  فرزند  آرانی  فخرآبادی  محمد  علی  آقای  شماره3513هیات:  رای   -20
شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آبادی  عابدین  طاهره  وخانم   509 شناسنامه 
34)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 206/21مترمربع  پالک شماره 
2212فرعی مجزی شده از 26 فرعی 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
21- رای شماره 1212هیات:آقای علی کشتکار بیدگلی فرزندامراله بشماره شناسنامه  
2163 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 84/31 مترمربع پالک شماره 2122فرعی 
از 3اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از امراله 

کشتکار )مالک رسمی(
شماره  فرزندحسین  بیدگلی  زاده  رمضان  لیال  2868هیات:خانم  شماره   رای  22ـ 
شناسنامه 59 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت213/35مترمربع پالک 751فرعی 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  حسین  در  واقع  6اصلی  از  فرعی  از106  شده  مجزی 

وبیدگل.
بشماره  اله  فرزندحشمت  بیدگلی  دولوسی  داود  3258هیات:آقای  شماره  23-رای 
شناسنامه  شماره  محمد   علی  فرزند  بیدگلی  مقصودی   زهره  وخانم   54 شناسنامه 
34)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 140مترمربع پالک 1فرعی 

از540اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
24-رای شماره 2294هیات:آقای عباس شعوری  فرزند  علی بشماره شناسنامه 217 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 148/75مترمربع پالک 16 فرعی مجزی شده  از13و14 
وبیدگل آران  ثبتی  3حوزه  بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   765 از  مشاعات  از   وقسمتی 

بشماره  فرزندحبیب  آرانی  محمدی  استاد  مهدی  شماره3476هیات:آقای  رای   -25
شناسنامه 282 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  123/25مترمربع پالک 10فرعی  
مجزی شده از 3 فرعی از 1327 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

26- رای شماره  2087 هیات:آقای روح اله سر کار آرانی  فرزندمهدی شماره شناسنامه 
11148در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 183/55مترمربع  پالک شماره11 فرعی 
مجزی شده از 2و9وقسمتی از مشاعات از 1411و1412 اصلی واقع دراماکن   بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  قنبری  مهدی  آقای  3257هیات:  شماره  رای  27ـ 
شناسنامه306 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 108/11 مترمربع پالک 260فرعی 
مجزي شده  از25فرعی از 1965  اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
28ـ رای شماره 3255 هیات: آقای حسن آقا عابدی فرزندقولی بشماره شناسنامه 75 
وخانم صنبر نجفی آرانی  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 363)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 130 مترمربع پالک17  فرعی مجزی شده از 6وقسمتی 

از مشاعات از 1991 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
شناسنامه  بشماره  فرزنداحمد  نژادآرانی  مال  زهره  3256هیات:خانم  رای شماره  29ـ 
156 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 126/96 مترمربع پالک 25فرعی مفروزو 

مجزی شده  از 9 فرعی از 2270اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شماره  فرزندحسن  بیدگلی  زاده  یار  اله  اله  نعمت  3506هیات:آقای  شماره  رای  30ـ 
پالک2118  122/95مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه154 
ثبتی  بخش 3حوزه  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 از  فرعی   394 از  فرعی مجزی شده 

آران وبیدگل.
شماره  به  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  دخیلی  مهدی  3497هیات:آقای  شماره  رای  31ـ 
شناسنامه  شماره  ابوالفضل  فرزند  بیدگلی  مجیدی  اسماء  وخانم    10443 شناسنامه 
472)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 94/30مترمربع پالک 2116 
فرعی مفروزومجزی  شده از453فرعی 3اصلی واقع در معین آباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
جان   فرزندحسین  بیدگلی  اکبرزاده  علی  مجید رضا  رای شماره3227هیات:آقای   -32
بشماره شناسنامه 276 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  200/99مترمربع پالک 

2111فرعی  از 3اصلی واقع درمعین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
اله تدبیری نوش آبادی فرزندمحمد بشماره  33- رای شماره 3250 هیات:آقای فضل 
شناسنامه 5 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 92/50 مترمربع  پالک شماره332 
فرعی مجزی شده از 318 فرعی از 8 اصلی واقع درمعین آباد نوش آباد   بخش 2حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  نعمت  فرزند  آبادی  نوش  تدبیری  حسن  آقای  3249هیات:  شماره  رای  34ـ 
پالک  مترمربع   160/30 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه5428 
333فرعی مجزي شده  از318 فرعی 8اصلی واقع درمعین آباد نوش آبادبخش 2حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسین  فرزند  الهی  نعمت  اکبر  علی  آقای  هیات:   3248 شماره  رای  35ـ 
شناسنامه 4859 وخانم فاطمه نعمت الهی نوش آبادی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 
پالک334   مترمربع   206/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  40)بالمناصفه(در 
فرعی مجزی شده از 318 فرعی از 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
36ـ رای شماره 3494 هیات: آقای مهدی الماسی بیدگلی فرزندحسین بشماره شناسنامه 
از  فرعی  پالک1027   مترمربع   74/20 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   148 

3 اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسین  فرزند  مقدم  سعدآبادی  مهدی  1455هیات:آقای  شماره  رای  37ـ 
بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه  اکبر زاده  شناسنامه  1655  وخانم سمانه علی 
6190047580)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 71/5 مترمربع پالک 
2074فرعی از 22 فرعی از  3اصلی واقع درمعین آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

شماره  امراله  فرزند  بیدگلی  کشتکار  مرتضی  2085هیات:آقای  شماره  رای  38ـ 
62/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه6190102034 

پالک2090 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
به  ابراهیم  فرزند  بیدگلی  دادائی  علی  حسین  3244هیات:آقای  شماره  رای  39ـ 
فرزند ماشااله شماره شناسنامه  فر   شماره شناسنامه 237 وخانم معصومه سالمی 
165)بالمناصفه(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 161مترمربع پالک 2107فرعی 
مفروزومجزی  شده از1فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
بشماره  جعفر  فرزندآقا  آرانی  باقر شریفیان  سید  رای شماره3232هیات:آقای   -40

 74 شناسنامه  اکبرشماره  علی  فرزند  بیدگلی   نوحیان  انسی  وخانم   2 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  81/54مترمربع پالک 2109فرعی  

از 3اصلی واقع درمعین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  اکبربشماره  فرزندعلی  آکسته  مهدی  3229هیات:آقای  شماره   رای   -41
19298 وخانم صدیقه جندقیان فرزند دخیل عباس شماره شناسنامه 31288)بالمناصفه( 
 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 158/80 مترمربع  پالک شماره2110 فرعی  از 

3 اصلی واقع درمعین آباد   بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 
42ـ رای شماره  8505هیات:آقای مهدی خاری آرانی فرزند ماشااله  به شماره شناسنامه 
10848 وخانم طیبه تقوائی آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 11821)بالمناصفه(  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 160مترمربع پالک 1249فرعی مفروزومجزی 

شده از235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
43- رای شماره7617هیات:آقای جواد منصوری آرانی فرزندرضابشماره شناسنامه 

از  36فرعی  پالک  289مترمربع  مساحت  به  انباری  باب  یک  دانگ  شش  در   223
2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

44- رای شماره  7686هیات :آقای جعفر مسجدی آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
در  280)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  مال  معصومه  8771وخانم 
شش دانگ یقسمتی ازیک  باب خانه به مساحت 196/5مترمربع پالک شماره7460 فرعی  
از 1178 فرعی از 2637 اصلی ونیز شش دانگ قسمتی دیگر از خانه به مساحت 5/5 
متر مربع به شماره 4576 فرعی از 278 فرعی از 2840 اصلی  واقع درریگستان دیمکار 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/06/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/07/14                              
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

اجراییه
 9200055 پرونده:  بایگانی  شماره   9204002132000053/1 پرونده:  شماره   1093
رفیعی  مهدی  محمد  آقای  به  بدینوسیله   139305102132000062 ابالغیه:  شماره 
دولت  ساکن  برخوار  از  صادره   517 شماره  شناسنامه  محمد  فرزند  آبادی  دولت 
ابالغ می شود که بانک ملی شعبه اردستان به استناد سند رهنی شماره  آباد برخوار 
ریال   764/500/000 مبلغ  وصول  جهت  اردستان  رسمی  اسناد   51 دفترخانه   78235
علیه شما  مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه  روز  تا  متعلقه  تاخیر  انضمام خسارت  به 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه فوق در این اداره تشکیل شده و طبق 

گزارش 1393/1/25 محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه 
مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته 
م الف:303  استیفا خواهد شد.  دولتی  و حقوق  بستانکار  طلب  آن  فروش  از حاصل   و 

عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

2001 شماره: 103/93/407/347-93/6/6 خانم فاطمه زرگری نژاد جوشقانی فرزند 
محمدعلی باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده 

مدعی است که سند مالکیت تمامی یکدانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه پالک شماره 
1/346 فرعی واقع در جوشقان قالی بخش 12 کاشان که در صفحه 479 جلد یکم امالک 
ذیل ثبت 117 بنام محمدعلی زرگری نژاد جوشقانی فرزند رمضانعلی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 9666-60/11/19 دفترخانه 24 جوشقان 
به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن بنا بر اظهار متقاضیه به علت جابجایی اسناد مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
ارائه  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن  این  انتشار این آگهی تا ده روز به 
با  اصل سند  و  مراتب صورتمجلس  تا  نماید  تسلیم  معامله  و سند  مالکیت  اصل سند 

ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351800721 پرونده:  شماره   9310100351803197 ابالغیه:  شماره   2002
به  دادخواستی  سودانی  رضائی  اشرف  خواهان   930829 شعبه:  بایگانی  شماره 
زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  چور  محمدحسنی  علی  برات  خوانده  طرفیت 
 18 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9309980351800721 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/15و ساعت 10:45 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
)خانواده( حقوقی  عمومی  دادگاه  هجدهم  شعبه  منشی  نوری   16216 م الف:   گردد. 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  قاسمی  بتول  خواهان   239/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   2003
به شماره  تجارت  بانک  عهده  فقره چک  یک  بابت  ریال   30/000/000 مبلغ  مطالبه  بر 
و  دادرسی  هزینه  از  اعم  قانونی  وارده  خسارات  کلیه  انضمام  به   91/5/24-059357
تاخیر تادیه و قرار فوری تامین خواسته به طرفیت امیدعباس بنیادی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/9/8 ساعت 16:30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان خوراسگان-خ 22بهمن-جنب مسجد 
جواداالئمه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 16218

شعبه 34 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2004 در خصوص پرونده کالسه 1012/93 خواهان آقای حسین نعمتی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت آقای گاگیک ولی جانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/8/6 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:16222 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350200585 پرونده:  شماره   9310100350205120 ابالغیه:  شماره   2005
شماره بایگانی شعبه: 930674 خواهان ابراهیم نیکبخت دادخواستی به طرفیت خواندگان 
خواسته  به  بهاءلوهوره  نسای  زهرا  و  بهاءلوهوره  رسول  و  بهاءلوهوره  رضاقلی 
دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  مطالبه وجه چک  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980350200585 کالسه  به  و  ارجاع   304 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  تعیین شده است  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/24 و ساعت 08:00 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
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 کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:16223   و ضمائم 

موسوی نژاد مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350200038 پرونده:  شماره   9310100350205157 ابالغیه:  شماره   2006
شماره بایگانی شعبه: 930041 در خصوص تجدیدنظرخواهی علی نادر پور به طرفیت 
دوم  شعبه   93/05/25 مورخه   9309970350200796 دادنامه  به  نسبت  کریمی  امید 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 304. به علت مجهول المکان 
بودن تجدیدنظر خوانده و درخواست تجدیدنظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  تجدیدنظرخوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار 
آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود چنانچه پاسخی 
دادگاه  به  همین وضعیت  با  پرونده  اینصورت  غیر  در  نمایند  تحویل  دادگاه  به  دارند 
دادگاه  دوم  دفتر شعبه  مدیر  نژاد  م الف: 16225 موسوی  ارسال می گردد.   تجدیدنظر 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2007 در خصوص پرونده کالسه 1064/93 خواهان محمودرضا محمدی سامانی و 
با وکالت مهری  آزاده همگی محمدی سامانی  و  ناهید  و  افسانه  و  احمدرضا و رضا 
تقدیم  سامانی  محمدی  امین  طرفیت  به  ترکه  و  تحریر  بر  مبنی  دادخواستی  خانی 
گردیده  تعیین  8/30صبح  ساعت   93/8/5 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:16226  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980350401562 پرونده:  شماره   9310100350404209 ابالغیه:  شماره   2008
شماره بایگانی شعبه: 921587 خواهان مصطفی کریمی نیسیانی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان مهدی فرامرزی و محمدتقی اخالقی بوزانی و محسن مستاجران گورتانی و 
مجید گلیارف و عباسعلی امینی و احمد محسنی خوراسگانی و حمید اخالقی بوزانی و 
مرتضی بلوچی زاده به خواسته مطالبه خسارت و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک 
است( و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
که  گردیده  ثبت   9209980350401562 کالسه  به  و  ارجاع   308 شماره  اتاق   3 طبقه 
وقت رسیدگی آن 1394/01/15 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بلوچی  مرتضی  و  گلیار  مجید  و  امینی  عباسعلی  و  فرامرزی  مهدی  خواندگان  بودن 
زاده و محسن مستاجران گورتانی و درخواست 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 کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:16229   و ضمائم 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980350400651 پرونده:  شماره   9310100350404210 ابالغیه:  شماره   2009
شماره بایگانی شعبه: 920659 خواهان حسین جعفری دادخواستی به طرفیت خواندگان 
بانک صادرات شعبه آزادی اصفهان و علی کیوان منش و امیررضا مهربان و شرکت 
پانولی به خواسته رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول و مطالبه خسارت و اعتراض ثالث 
اصلی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 308 ارجاع و به کالسه 
9209980350400651ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/25 و ساعت 11:30 
درخواست  و  مهربان  امیررضا  بودن خوانده  مجهول المکان  علت  به  است  تعیین شده 
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 کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:16230 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9109980351101369 پرونده:  شماره   9310100351102989 ابالغیه:  شماره   2010
شماره بایگانی شعبه: 911370 خواهان علیرضا اکبری دادخواستی به طرفیت خوانده 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  طلب  مطالبه  خواسته  به  نیا  ادیب  رضا 
اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت   9109980351101369 کالسه  به  و  ارجاع   318 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/12 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:16236   و ضمائم 

خزایی مدیردفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980358700257 پرونده:  شماره   9310100354302752 ابالغیه:  شماره   2011
ا... احمدی شکایتی مبنی بر سرقت مستوجب  بایگانی شعبه: 930680 نصرت  شماره 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  قاسم  فرزند  جابری  بهنام  علیه  تعزیر 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
که  گردیده  ثبت   9309980358700257 کالسه  به  و  ارجاع   138 شماره  اتاق   1 طبقه 
وقت رسیدگی آن 1393/11/20 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  تجویز  به  و  متهم  بودن 
در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود 
 اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:16240 

ادیبی مدیردفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980358000369 پرونده:  شماره   9310100354302805 ابالغیه:  شماره   2012
بر  مبنی  شکایتی  خسرو  فرزند  قائدی  کامران   930692 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  علیه حمیدرضا نصیری  ای(  )رایانه  کالهبرداری 
شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   117 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 138 ارجاع و به کالسه 9209980358000369 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/27 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
 اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:16241 

ادیبی مدیردفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980359800315 پرونده:  شماره   9310100354302803 ابالغیه:  شماره   2013
شماره بایگانی شعبه: 930696 مهدیه فریدونپور فرزند محمود شکایتی مبنی بر افتراء 
علیه ناصر امیدی فرزند محمدعلی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   117 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
وقت  که  گردیده  ثبت   9309980359800315 کالسه  به  و  ارجاع   138 شماره  اتاق   1
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1393/11/27 آن  رسیدگی 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  تجویز  به  و  متهم  بودن 
در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود 
 اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:16246 

ادیبی مدیردفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
احضار

2014 چون آقای احمدرضا احمدزاده شکایتی علیه آقای سهیل صالحی اسحاقی مبنی 
بر فروش مال غیر )اتوبوس ولوو( مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930641ک115 
این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 93/9/24 ساعت 9 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
نمود.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه  عدم حضور 

م الف:16248 شعبه 115 دادگاه عمومی  جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351900858 پرونده:  شماره   9310100351903136 ابالغیه:  شماره   2015
شماره بایگانی شعبه: 930961 خواهان فرهاد خدادادی دادخواستی به طرفیت خوانده 
سیده زینب امامی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج 
 19 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251  ارجاع و به کالسه 
9309980351900858 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/20 و ساعت 09:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:16249 شعبه 19 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ 

شماره   9310100351202931 و   9310100351202929 ابالغنامه:  شماره   2016
پرونده: 9309980351200704 شماره بایگانی شعبه: 930724 ابالغ شونده حقیقی: 1- 
سید میثم موسوی 2- سید حسن موسوی فرزندان سید اسماعیل نشانی مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1393/12/10 یکشنبه ساعت: 12:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره 321 
علت حضور: در خصوص دعوی محمود میرزایی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:16250 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351900894 پرونده:  شماره   9310100351903171 ابالغیه:  شماره   2017
شماره بایگانی شعبه: 931000 خواهان پروانه توکلیان دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  اسماعیلی  حمیدعلی 
خانواده شهرستان  دادگاه   19 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351900894 کالسه  به  و  ارجاع   251 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/01 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین 
آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
گردد. رسیدگی حاضر  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم   دادخواست 

م الف:16251 شعبه 19 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

92/12/27 شعبه9   تاریخ  غیابی شماره 1948  رای  موجب  به  2020 کالسه:1320-92 
بهرام  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
ابراهیمی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 24/600/000 ریال وجه 
چک شماره 173/498773 مورخ 82/12/20 به عهده بانک سپه و پرداخت مبلغ 194/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص  تاریخ سررسید چک موصوف )82/12/20(  از 
بانک مرکزی در حق محکوم له محمدعلی مرادی با وکالت سید ابراهیم رضوی دینانی 
پرداخت  همچنین  و  گندم  اصفهان-خمینی شهر-درچه-دینان-ماربین-کوی  نشانی  به 
مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف: 15134 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



امام علی )علیه السالم( فرمود:
از تفرقه و جدایی بپرهیزید، س��پس هرگاه در 
جائی فرود آمدید، همگی فرود آئید و هرگاه کوچ 

کردید، با هم کوچ کنید.
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 دو موج از ذرات منتش��ره از زبانه های خورش��یدی که این 
هفته به زمین رس��یده اس��ت، می تواند ش��فق های قطبی 
جالب توجهی را در قطب شمال رقم زند اما تاثیراتی هم بر 

تاسیسات رادیویی خواهد داشت.
 دانشمندان در مرکز هواشناسی ناسا، پیش بینی کرده بودند 
اولین موج این زبانه خورشیدی، دوشنبه گذشته به زمین 
می رس��د  و دومین موج نیز طبق پیش بین��ی این هفته به 
زمین رسید. احتماالً این دو برخورد در امواج رادیویی، شبکه 

الکتریکی و فرستنده های GPS اختالل ایجاد می کند.
توماس برگ��ر می گوید: آنچ��ه این رویداد را ن��ادر می کند 
این اس��ت که این دو طوفان بافاصله زمان��ی نزدیک به هم 

رخ داده اند. 
فوران های خورشیدی در طول مسیر رسیدن به زمین، در 
مدار این سیاره و فراتر از آن روی هم تأثیر خواهند گذاشت. 

اما ما هنوز چیزی دراین باره نمی دانیم.
 او اضاف��ه می کن��د: م��ا از ای��ن برخوردها انتظ��ار عواقب 
غیرقابل کنترل را نداری��م، اما در حال مش��اهده وضعیت 

به صورت دقیق هستیم.
بنا به گفته این دانش��مند، لکه خورش��یدی AR۲۱۵۸ با 
اندازه ای حدود ۱۰ تا ۲۰ برابر قطر زمین که عامل این طوفان 

خورشیدی بوده است در حال در هم شکستن است.
این روزها خورش��ید در اوج فعالیت خود در دوره ۱۱ ساله 

خود به سر می برد.
  طوفان های ناش��ی از انفجارهای س��طحی خورشید بین

 ۱۰۰ تا ۲۰۰ بار در ی��ک دوره ۱۱ س��اله رخ می دهد. این 

انفجارها، ذرات بار داری را به کره سوی زمین پرتاب می کند 
که تأسیسات رادیویی ما را تحت تأثیر قرار می دهد.

به هرحال این پدیده طبیعی عظی��م، فرصت خوبی را برای 
عکاسان آسمان فراهم کرده تا شفق قطبی این روزها را به 

تصویر بکشند.

دو موج انفجار خورشیدی به زمین رسید

فناوری های نوظهور در سال 
۲۰۱4 امکان سالمتی، رفع 
خس��تگی و خواب آلودگی 
را در اختی��ار کاربران خود 
قرار خواهد داد.دانشمندان 
فناوری ه��ای  از  برخ��ی 
منحصربه ف��رد ب��رای رفع 
مشکل خروپف و یا خستگی 
و »آپنه تنفس��ی« کاربران 
وس��ایلی مانن��د کامپیوتر 
ابداع کرده اند. گفتنی اس��ت فناوری های جدید به محض 
آنکه فرد دچار احس��اس خواب آلودگی، آپنه تنفس��ی و یا 
چرت زدن شود به سرعت فرد را بیدار می کنند. بررسی ها 
نش��ان می دهند، این فناوری ها که در انواع وس��ایل مانند 
کامپیوت��ر، کت��اب الکترونیکی و وس��ایلی ازاین دس��ت 
 مورداس��تفاده قرار می گیرد کاربر خود را بیدار و هوش��یار 

می کند.

این م��رغ چینی آن قدر 
زیبا و پشمالوس��ت که 
ب��ه آن م��رغ ابریش��م 
بال وپ��ر  می گوین��د. 
منحصربه فردی داشته 
و چهار س��ایه س��فید، 
خاکستری، سیاه وسفید 
و قرم��ز دارن��د. ای��ن 
مرغ ه��ای چین��ی یک 
م��رغ ای��ده آل خانگی 
محس��وب می ش��وندو طرفداران زیادی نیز دارند. مرغ 
ابریشم چینی مرغ زیبا که پش��مالو به نظر می رسد برای 
همین به آن ابریشمی می گویند در بازار ایران هم این نوع 

مرغ دیده شده است.
 ب��ه نظ��ر می رس��د ضم��ن زیبای��ی منحصر ب��ه خود 
 می توان��د ش��مارا ه��رروز ی��ک تخم م��رغ نی��ز جل��و

 بیندازد.

طراح��ان، بلندگ��وی 
ش��کلی  حلزون��ی 
ک��ه  س��اخته اند  را 
مورداس��تفاده ب��رای 
تم��ام دس��تگاه های 
رسانه ای است و موجب 
 تقویت صدای گوش��ی

می شود. 
بلندگوهایی در سبک، 
رنگ و اشکال مختلف ساخته شده اما برخی برجسته تر از 
بقیه بوده اند.این بلندگوی حلزونی شکل ازنظر شکل کمی 

با بقیه فرق دارد و سبک و قابل حمل است.
اس��تفاده از ای��ن بلندگ��و بس��یار راحت اس��ت. موجب 
تقویت صدای گوش��ی می ش��ود.با هر نوع اب��زار صوتی 
و دس��تگاه های رس��انه ای مانن��د وین��دوز، تلف��ن، 
 دس��تگاه های اندروید و بیش��تر گجت ها قابل اس��تفاده

 است.

حلزون سخنرانمرغ ابریشم چینیفناوری برای »درمان خروپف«

روغ��ن کن��در ک��ه بوم��ی کش��ورهای عمان، 
 س��ومالی و یم��ن اس��ت، خ��واص متع��ددی

 دارد.
 ب��ه همی��ن دلی��ل از آن در س��اخت عطره��ا 
 و ل��وازم بهداش��تی پوس��تی نی��ز اس��تفاده 

می شود.
 لکه های ایجاد شده بر اثر آکنه، جراحی و ترک 

پوست و ... را از بین می برد.
 کاهش دهنده چین و چروک است و با بازسازی 
مج��دد س��لول های پوس��ت، آن را ج��وان نگه 

می دارد.
 اس��تفاده از این روغن طبیعی روی ناخن، باعث 

تقویت آن می شود.
ضدعفون��ی  عن��وان  ب��ه  روغ��ن  ای��ن  از 
اس��تفاده  بریدگی ه��ا  و  زخم ه��ا   کنن��ده 

می شود.
بی��ن از  را  زگی��ل  آن،  منظ��م  مص��رف    

 می برد.
 ورم ایجاد شده بر اثر گزیدگی حشرات را کاهش 

می دهد.
خاصیت آن برای مو:

 در صورت اس��تفاده منظم از روغن کندر، شوره 
سر برطرف می شود.

 باعث براقی مو می شود.
 از ریزش مو جلوگیری می کند.

خاصیت های دیگر روغن طبیعی کندر:
  درد مفص��ل و درده��ای التهاب��ی را تس��کین

 می دهد.
 با کمک به گردش خ��ون، درد عضله را کاهش 
می دهد و برای مبتالیان به روماتیسم مفید است.

  ماس��اژ ب��ا ای��ن روغ��ن، کم��ردرد را ک��م 
می کند.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

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

ثروتمند بی پول!
ه��وا بدج��وری طوفانی 
ب��ود و آن پس��ر و دختر 
از  حس��ابی  کوچول��و 
ش��ده  مچال��ه  س��رما 
بودند. ه��ردو لباس های 
کهن��ه و گش��ادی به تن 
داشتند و پشت در خانه 
ک  پس��ر . ند ید ز می لر
پرسید: »ببخشین خانم! 
کاغذ باطله دارین« کاغذ باطله نداشتم و وضع مالی خودمان 
هم چنگی به دل نم��ی زد و نمی توانس��تم ب��ه آن ها کمکی 
کنم. می خواس��تم یک جوری از س��ر خودم بازشان کنم که 
چش��مم به پاهای کوچک آن ها افتاد که ت��وی دمپایی های 
کهنه کوچکشان قرمز ش��ده بود.گفتم: »بیایین تو یه فنجون 
ش��یرکاکائوی گرم براتون درس��ت کن��م.« آن ه��ا را داخل 
آشپزخانه بردم و کنار بخاری نشاندم تا پاهایشان را گرم کنند. 
بعد یک فنجان شیرکاکائو و کمی نان برش��ته و مربا به آن ها 
دادم و مشغول کار خودم شدم. زیر چش��می دیدم که دختر 
کوچولو فنجان خالی را در دس��تش گرفت و خیره به آن نگاه 
کرد. بعد پرسید: »ببخشین خانم! شما پولدارین؟« نگاهی به 
روکش نخ نمای مبل هایمان انداخت��م و گفتم: »من اوه نه!« 
دختر کوچولو فنج��ان را با احتیاط روی نعلبکی گذاش��ت و 
گفت: »آخه رنگ فنجون و نعلبکی اش به هم می خوره.«آن ها 
درحالی که بسته های کاغذی را جلوی صورتشان گرفته بودند 
تا باران به صورتشان ش��الق نزند، رفتند.فنجان های سفالی 
آبی رنگ را برداش��تم و برای اولین بار در عمرم به رنگ آن ها 
دقت کردم. بعد سیب زمینی ها را داخل آبگوشت ریختم و هم 
زدم. سیب زمینی، آبگوشت، سقفی باالی سرم، همسرم، یک 
شغل خوب و دائمی، همه این ها به هم می آمدند.صندلی ها را 
از جلوی بخاری برداشتم و سرجایشان گذاشتم و اتاق نشیمن 
کوچک خانه مان را مرتب کردم. لکه های کوچک دمپایی را از 
کنار بخاری، پاک نکردم. می خواهم همیشه آن ها را همان جا 

نگه دارم که هیچ وقت یادم نرود چه آدم ثروتمندی هستم.
دلم می خواهد برای فردایی بهتر تالش کنم.
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آگهی مزایده شهرداری شهرضا
 شهرداری شهرضا در نظر داردتعدادی از مستغالت خود را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید . 

شهرداری شهرضا

آگهی مناقصه حمل گوشت ) مرحله اول( 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه قیمت پایهمدتمشخصات و کاربریردیف

48/000/000 ریال80/000/000 ریال 12 ماهحمل گوشت از کشتار گاه به سطح شهر1- 

مبالغ سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب 3100000052002  شهرداری شهرضا میباشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 93/7/17 

آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت 13 روز شنبه مورخ 93/07/19 
تاریخ گشایش اسناد : ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 93/07/20 در محل شهرداری شهرضا 

محل تحویل اسناد: دبیر خانه محرمانه ) شهرداری ش�هرضا ( سایر شرایط در اس�ناد موجود می باشد. ش�هرداری در رد ی�ا قبول هر یک از 
پیشنهادات مختار است . 

نحوه تحویل اسناد :
  مراجعه غیرحضوری به سایت www.shahreza.ir و یا مراجعه حضوری به واحد حقوقی و

 امور قرار دادهای شهردار ی شهرضا 

شهرداری شهرضا

نوبت اولچاپ اول

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده قیمت پایهمدتمشخصات و کاربریردیف

ماهیانه 3/000/000 12 ماهکیوسک اغذیه فروشی پارک خانه شهر ) مرحله اول ( 1
1/800/000 ریالریال

ماهیانه 2/500/000 12 ماهکیوسک اغذیه فروشی روبروی بیمارستان امیر المو منین )ع( ) مرحله اول (2
1/500/000 ریالریال

ماهیانه 3/500/000 12 ماهکیوسک اغذیه فروشی  ترمینال شرق  ) مرحله دوم (3
2/100/000 ریالریال

 ماهیانه 61% 12 ماهجایگاه CNG خیابان وصال) مرحله اول ( 4
100/000/000 ریال) شصت و یک درصد (

ماهیانه 14/000/000 12 ماهپارکینگ خ صاحب الزمان )عج( ) مرحله اول ( 5
8/400/000 ریالریال

ماهیانه 25/000/000 12 ماهپارکینگ پشت بیت العباس ) مرحله اول ( 6
15/000/000 ریالریال

ماهیانه 7/000/000 12 ماهپارکینگ بازار ) مرحله اول ( 7
4/200/000 ریالریال

ماهیانه 28/000/000 12 ماهپارکینگ خ ابوذر ) مرحله اول (8
16/800/000 ریالریال

3/900/000 ریالماهیانه 6/500/000 ریال6 ماهترامبولین پارک ملت) مرحله اول ( 9

ماهیانه 1/800/000 12 ماهاتاق فتوکپی واقع در شهرداری ) مرحله سوم ( 10
1/080/000 ریالریال

ماهیانه 30/000/000 12 ماهجمع آوری مواد بازیافت از مبداء ) مرحله دوم (11
18/000/000 ریالریال

 12
 مشارکت در استفاده از فضاهای تبلیغاتی تابلو های چهار وجهی سطح شهر 

) به تعداد 40 عدد ( 
12 ماه

1- قبول هزینه ساخت 
، نصب ، نگهبانی و 

محافظت از تابلو ها 

2- واگذاری دو وجه 
به شهرداری شهرضا 

10/000/000 ریال

مبالغ سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب 3100000052002  شهرداری شهرضا میباشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 93/7/17 

آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 93/07/19 
تاریخ گشایش اسناد : ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 93/07/20 در محل شهرداری شهرضا 

محل تحویل اسناد: دبیر خانه محرمانه ) شهرداری ش�هرضا ( سایر شرایط در اس�ناد موجود می باشد. ش�هرداری در رد ی�ا قبول هر یک از 
پیشنهادات مختار است . 

نحوه تحویل اسناد : 

سایت www.shahreza.ir و یا مراجعه به واحد حقوقی و امور قرار دادهای شهر داری شهرضا


	1C
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

