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 ذوب آهن درراه بازگشت
 به روزهای طالیی

به جرات می ت��وان گفت فوتبال تنها  ورزش��ی اس��ت 
که هواداران میلیون��ی وخاص خ��ودش رادارد و بایدبه 
صورت  پیوس��ته توجه ویژه ای به این رش��ته ورزش��ی 
داش��ت، درواقع فوتبال ی��ک )برند( معتبری اس��ت که 
خیلی از کش��ورها درحس��رت داش��تن آن برای کسب 
 اعتبارجهانی هس��تند، چرا ک��ه موفقی��ت فوتبالی در

عرصه های جهانی مساوی است با درآمدزایی وبهره...

6

تاسیسشهركصنایعتبدیلي
بازیافتدرکنارذوبآهن

عضو هیئت مدیره اتحادیه بازیافت ایران  خواستار شد

3

4
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 تا پایان امسال فرصتی طالیی برای مشموالن 
و مشموالن غایب خدمت س��ربازی وجود دارد 
که اگر در این مدت برای اعزام به سربازی اقدام 
کنند، از بخشش ها و تس��هیالت ویژه  بهره مند 

شوند.
نیمه امس��ال ب��ود ک��ه خب��ر افزای��ش طول 
م��دت خدم��ت س��ربازی ب��ه 24 ماه پ��س از 
کش وقوس های فراوان رس��انه ای و بنا ش��د تا 

تمامی مشموالنی که از ابتدای سال 94 برای...

معاون درمان وزیر بهداش��ت از اختصاص بسته 
ویژه حمایتی از افراد نابارور در وزارت بهداشت 
خبر داد و گفت: این بسته در قالب سیاست های 
 جدی��د جمعیت��ی در دس��تور کار قرارگرفت��ه

 اس��ت. محمد آقاجانی گفت: ب��رای حمایت از 
زوج های نابارور س��ازمان غذا و دارو تصمیمات 
جدی��دی را گرفت��ه و منابع��ی را به ای��ن کار 
اختصاص داده است.وی ادامه داد: به طوری که 

پوشش برخی از داروهای درمان ناباروری ..

  قانون پسماند کل کشور در سال 1383 تدوین شده ولي اجرایي نشده 
و باید این قانون بازنگري گردد

 فرصت طالیی برای مشموالن 
غایب تا 22 بهمن

 اختصاص بسته جدید حمایتی 
از زوج های نابارور

 کلیات اجرایی 8 طرح اشتغال زا
2  در بام ایران  به تصویب رسید 

هوای اصفهان به مرحله نا سالم
3 نرسیده است 2

 ورود به مسقط سیگنال بسیار 
قابل تأمل در مسیر مذاکرات

آیامیدانیدهر30ثانیه

یکقطعپابعلت

دیابت
صورتمیگیرد؟

موسسهخیریهدیابتاصفهان

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیاستاناصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

 * مس�مومیت با موادمخدر یک�ی از مرگبارترین انواع مس�مومیت ها محس�وب
 می گردد.

* آیا می دانی�د  مصرف همزمان م�واد مخدربا برخی از داروه�ای خواب آور 
 و آرام بخش می تواند س�بب بروز مسمومیت های ش�دید و حتی مرگ در فرد

 مصرف کننده گردد؟
*مسمومیت با مواد مخدر یکی از علل مهم مرگ ناشی از مسمومیت های شیمیایی 

در بسیاری از کشورها است 
*آیا می دانید درمان اعتیاد به مواد مخدر ، فرآیندی طوالنی و زمان بر است؟
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اخبار کوتاهيادداشت

بین الملل

تشکیل کمیته معروفات و منکرات 
در اصفهان

معاون مناطق ستاد امر به معروف شهرستان اصفهان گفت: کمیته 
بومی سازی معروفات و منکرات در شورا های امر به معروف مساجد 

تشکیل می شود.
حجت االسالم سعید الیاسی با اش��اره به اینکه ستادهای تشکیل 
ش��ده در 170 مس��جد شهرس��تان اصفهان موظف هستند که 
گزارشی از نحوه تشکیل شورا های امر به معروف در مساجد ارائه 
کنند، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر 
شد که تا پایان امسال درهر منطقه50 مسجد شورای امر به معروف 

و نهی از منکر تشکیل دهند.
وی با بیان اینکه با توجه به تغییر فرهنگ ها در هر منطقه کمیته 
بومی س��ازی برای معروفات و منکرات تشکیل ش��ده، بیان کرد: 
درراستای تعامالت صورت گرفته با سپاه استان و مسئوالن نواحی 
مقرر شده، مساجدی که قبال در غالب هیئت های امر به معروف 
و نهی از منکر برنامه هایی را در سطح مساجد پیگیری می کردند، 
از این پس تحت یک عنوان ساماندهی شده و به عنوان شورای امر 

به معروف به فعالیت  های ترویجی خود در مساجد ادامه دهند.
مع��اون مناط��ق و بخش ه��ای س��تاد امر ب��ه مع��روف و نهی 
از منکرشهرس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه تنه��ا در منطقه 
9 اصفه��ان250 هیئت امر به مع��روف و نهی از منکر درس��طح 
مس��اجد تش��کیل ش��ده، تصریح کرد: برای آش��نایی و فعال تر 
 ک��ردن ای��ن هیئت ه��ا در 12 آذر م��اه همایش بزرگ��ی برگزار

 می شود.

  برگزاری پنجمین سالگرد
 آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی 

حجت االسالم و المس��لمین محمدرضا اس��ماعیلی امام جمعه 
گلپایگان در جلسه س��تاد هماهنگی برگزاری پنجمین سالگرد 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی ک��ه در دفتر امام جمعه برگزار 
شد، اظهار کرد: روز پنجش��نبه هفته جاری مصادف با پنجمین 
ساگرد مرجع عالیقدر آیت اهلل العظمی شیخ علی صافی گلپایگانی 

است.
وی افزود: به همین مناسبت از س��وی بیت ایشان و دفتر آیت اهلل 
العظمی ش��یخ لطف اهلل صافی مقرر شده مانند سال های گذشته 
مراسمی باشکوه و در خور شان ایش��ان برگزار شود و این جلسه 
در راس��تای ایجاد هماهنگی های الزم برای این مراس��م صورت 

گرفته است.
امام جمع��ه گلپای��گان گفت: هم��ه م��ا مدی��ون فداکاری ها و 
ایثارگری های این علمای بزرگوار هس��تیم و اگر در گلپایگان از 
گذش��ته فضایی معنوی ترسیم شده و نام و نش��انی نیک در دنیا 
دارد به برکت حضور اندیشمندان و فقهایی برجسته مانند مرحوم 

آیت اهلل العظمی صافی است.
پنجمین س��الگرد رحلت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی روز 
پنجشنبه از ساعت 14:30 تا 16:30 در مس��جد قاضی زاهد در 
جوار آرامگاه ایشان و با س��خنرانی حجت االسالم حسینی قمی 

برگزار می شود.
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اسماعیل جلیلی عضو فراکسیون رهروان والیت مجلس شورای اسالمی ، اظهار کرد: تیم اعزامی 2
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اصفهان که حوادث اخیر اسیدپاشی در این 
شهرستان را مورد بررسی قرار داده بودند در جلسه دیروز فراکسیون گزارش خود را به فراکسیون 

رهروان والیت مجلس ارائه دادند.

مذاکرات ایران و آمری��کا و همچنین ای��ران و »1+ 5« در 
»مسقط« پایتخت عمان، یادآور برخی خبرهایی است که 
پیش از این در مورد مذاکرات ایران و آمریکا در همین شهر 
منتشر شده بود. ش��اید مذاکره در کشور میانجی می تواند 
نشان دهنده پیش��رفت در گام های پایانی مذاکرات باشد، 
همین طور که بنا بر اخبار غیر رسمی آغاز مذاکرات هسته ای 

به این نحو نیز در همین کشور پایه ریزی شده بود.
برخی از تحلیلگران ب��ر این باورند که پیش��نهاد برگزاری 
مذاکرات در مس��قط از طرف ایران  و پیش از آغاز مذاکرات 
هم جزو گزینه ها بوده است. حتی در دولت قبل هم ایران، 
مس��قط را به عنوان میزبان مذاکرات پیش��نهاد می داد که 
آمریکایی ها زیر بار نمی رفتند؛ اما هم اکنون که بخشی از راه 
گفت و گو ها پیموده و باز تر شده و آن ها به حسن نیت ایران 
پی برده اند، »مس��قط« مورد توافق قرار گرف��ت؛ بنابراین، 

مذاکرات در عمان می تواند به باز شدن برخی گره ها کمک 
کند و فصل جدیدی را رقم بزند. در همین راس��تا، مهدی 
مطهرنیا استاد دانش��گاه و تحلیلگر مس��ائل بین الملل به 
بررسی اهمیت مذاکرات هسته ای در مسقط پایتخت عمان 

پرداخته است. 
مذاکرات نهایی هس��ته ای پ��س از ایس��تگاه های متعدد 
در وین، ژنو و نیویورک به مس��قط رس��یده اس��ت. به نظر 
 ش��ما دلیل انتخاب عم��ان به عن��وان میزب��ان مذاکرات

 چیست؟ 
مسقط ایستگاه نخست دور جدید مذاکرات ایران و )1+5( 
به ویژه امریکا قبل از برقراری دولت یازدهم بوده  که رهبری 
نظام جمهوری اسالمی نیز قباًل در فرمایش های خود به آن 
اشاره کردند. لذا باید بگویم که مسقط امر تازه ای در مسیر 
مذاکرات ایران و )5+1( به ویژه ایاالت متحده امریکا نیست، 

ولی انتخاب دوباره این پایتخت عرب نش��ین، نشان دهنده 
این است که مذاکرات به یک ایستگاه بسیار مهم دیگر وارد 

شده است. 
اين مذاک�رات در برهه زمانی کنون�ی از چه اهمیتی 

برخوردار است؟ 
باید ورود به مسقط را یک سیگنال بسیار قابل تأمل در مسیر 
مذاکرات  و انتخاب آن را در چهارچوب رایزنی های جدی و 
نزدیک پایتخت ایران برای دس��تیابی به یک نتیجه نهایی 
دانست. حال این نتیجه نهایی می تواند ایستگاه مسقط را به 
یک ایستگاه در ایجاد فضای مثبت در رسیدن به تفاهم باشد 
و هم می تواند دارای بار منفی در جهت ایجاد یک فضای سرد 
در مذاکرات تصور شود، ولی آنچه مهم است، آن که مسقط 
و مذاکرات کنونی در این ایستگاه از اهمیت بسیار کلیدی 
برخوردار است و می تواند نقطه عطفی در حل و فصل پرونده 
هسته ای و یا در پیچیده تر ش��دن آن باشد؛ لذا پیاده شدن 

از قطار مذاکرات در مسقط می تواند دو معنا داشته باشد؛ 
1 � این پیاده شدن می تواند  همراه یک تفاهم در جهت حل 
و فصل نهایی پرونده هسته ای ایران باشد که خواه یا ناخواه 
موجب تغییراتی در ارتباط با اوضاع منطق��ه و تأثیر آن بر 
نظام بین اللمل خواهد شد. 2� در صورت پیاده شدن از این 
قطار بدون رسیدن به یک تفاهم، تأثیر بسیار منفی بر مسائل 
منطقه ای و بین المللی از خود به جای خواهد گذاشت و نه 
تنها هزینه های کش��ورهای )5+1( و ایران بلکه هزینه را بر 
منطقه افزایش خواه��د داد. از این جهت ورود به مس��قط 
می تواند از اهمیت معناداری برخوردار باشد، زیرا رسیدن  یا 
نرسیدن به تفاهم در منطقه، آن هم در دوران اخیر، می تواند 
بازتاب هایی نه تنها متوجه ای��ران و امریکا بلکه متوجه کل 

منطقه و نظام بین الملل کند. 

روزنامه تلگراف به تحلیل و بررسی نامه باراک اوباما به حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای، رهب��ر معظم جمهوری اس��المی ایران 

می پردازد.
تلگراف تحلیل می  کند؛از سال 2009 تاکنون این چهارمین 
نامه ای است که از سوی مرد نخست کاخ سفید برای حضرت 
آیت اهلل خامنه ای ، رهبر جمهوری اسالمی نوشته می شود، 
نامه هایی که تاکنون هیچ یک پاسخی از جانب ایران نداشته 
اس��ت. این بار اما نامه اوباما در ش��رایطی ویژه و در آس��تانه 
مذاکرات و توافق جامع هس��ته ای ایران و گروه 1+5 نوشته 

شده است.
آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم جمهوری اسالمی بارها و در 
بسیاری از س��خنرانی های خود اعالم کرده که امریکا در پی 

براندازی نظام اسالمی ایران است.
 به اعتق��اد وی تمامی تحریم ه��ای اقتصادی و فش��ارهای 
دیپلماتی��ک وارده ب��ر جمه��وری اس��المی ای��ران تنها در 
جهت براندازی نظام اسالمی این کش��ور است و ارتباطی به 
 مس��ئله هس��ته ای ایران ندارد و این موض��وع بهانه ای بیش 

نیست.

در همی��ن ارتباط اما اوباما در نامه خود مدعی ش��ده اس��ت 
که به هی��چ عنوان قص��د بران��دازی نظام اس��المی ایران را 
ن��دارد و در صورت��ی ک��ه فعالیت ه��ای هس��ته ای ای��ران 
 صل��ح آمیز باش��د ب��ه هم��کاری ب��ا ای��ن کش��ور خواهد

 پرداخت.
به گفته تحلی��ل گر تلگراف، ه��دف اصلی اوباما از نوش��تن 
این نامه اطمین��ان دادن به رهبر معظم جمهوری اس��المی 
 ایران در خص��وص اه��داف و مقاصد ایاالت متح��ده امریکا

 است.

تحلیلگر مسائل بین الملل 

تلگراف تحلیل می  کند؛
هدف اوباما از ارسال نامه به رهبر معظم ايران چیست؟

ورود به مسقط سیگنال بسیار قابل تأمل در مسیر مذاکرات

ارائه گزارش اسیدپاشی های اصفهان 

ظريف: اکنون زمان خوبی برای 
توافق است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: تحریم ها قسمتی از راه 
حل نیست، بلکه قسمتی از مش��کلی است که هیچ وقت 
کمکی به حل موضوع نکرده اس��ت.محمد جواد ظریف 
دیروز و در ب��دو ورود به فرودگاه مس��قط درگفت وگو با 
خبرن��گاران تصریح کرد: ب��ا توجه به توافق��ی که در ژنو 
کردیم مهم ترین موضوع حل نشده پذیرفتن این واقعیت 
از سوی کشورهای غربی است که تحریم ها قسمتی از راه 
حل نیست بلکه قسمتی از مش��کلی است که هیچ وقت 
کمکی به حل موضوع نکرده اس��ت.وی دومین مس��اله 
را حجم غنی سازی دانس��ت و گفت: جمهوری اسالمی 
ایران همواره برنامه صلح آمیز هسته ای داشته و بر مبنای 
فتوای مقام معظم رهبری سالح هسته ای و کشتارجمعی 
از منظر اعتق��ادی و دکترین دفاعی ما هی��چ جایگاهی 
ندارد.قرار است امروز مذاکرات سه جانبه و فردا سه شنبه 
گفتگوهای ایران و کش��ورهای 1+5 در هتل البوس��تان 

مسقط انجام شود.

مواضع رهبران داعش مورد 
هدف قرار گرفت

در حمله ای هوایی از س��وی ائتالف ض��د داعش، تجمع 
رهبران این گروه تروریس��تی مورد ه��دف قرار گرفت و 
برخی از آنان را به هالکت رس��اند.ائتالف آمریکایی ضد 
داعش در حمله ای هوایی رهبران گروه تروریستی داعش 
که روز شنبه در منطقه ش��مال غربی عراق گرد هم آمده 
بودند را مورد اصاب��ت قرار داد. به گفت��ه مقامات عراقی 
تعدادی از نظامیان ارشد داعش در این حمله به هالکت 

رسیدند.
یکی از مقامات امنیتی و یکی از فرمانداران نظامی عراق 
در همین ارتباط اظهار داشتند: حداقل یک حمله، مواضع 
رهبران این گروه تروریستی را در استان االنبار مورد هدف 
قرار داده بود. این منطقه در مرکز بیابانی واقع شده است 
که گروه تروریستی داعش آن را برای خالفت خود خوانده 

ومحاصره کرده است.

پیروزی همزمان ايران و آمريکا
روزنامه فرانسوی »لیبراس��یون« در مقاله ای با اشاره به 
 نزدیک ش��دن ضرب االجل تعیین ش��ده برای مذاکرات 
هسته ای ایران و غرب، تاکید کرد که توافق در مذاکرات 

هسته ای ، پیروزی همزمان برای آمریکا و ایران است.

مديرکل ورزش و جوانان استان :

 تشکیل مجمع خیران ازدواج 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل ورزش و جوان��ان چهارمحال و بختی��اری گفت: مجمع 
خی��ران ازدواج باهدف تس��هیل در امر ازدواج با حض��ور خیران و 
شخصیت های برجسته استانی و تشکل های مردمی در چهارمحال 
و بختیاری تشکیل می شود. وی افزود: اس��اس نامه این مجمع در 
حال حاضر تدوین شده و در اختیار اعضا قرارگرفته که امیدواریم با 
راه اندازی این مجمع دیدگاه ها و ایده هایی که برای تسهیل ازدواج 
ارائه می ش��ود به مرحله اجرا رس��انده ش��ود.عبدالرحمن قاسمی 
گفت: تش��کل های مردمی در بخش فرهنگی و تهیه تس��هیالت 
برای جوانان در حال فعالیت هس��تند که این امر نیازمند حمایت، 
منسجم نمودن فعالیت ها و بسترسازی برای گسترش فعالیت های 
مردمی در تسهیل ش��رایط ازدواج است.قاسمی خاطرنشان کرد: 
فرهنگ سازی و روشنگری اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده باید با 
تشکیل این مجمع و مشارکت خیران موردتوجه بیشتری قرار گیرد.

وی افزود: مکاتباتی با دستگاه های مرتبط برای معرفی خیران آن 
دستگاه ها انجام ش��ده تا این مجمع به طور کامل و با توان بیشتری 
تشکیل شود.مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: هیئت امنای این مجمع نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، 
مدیران بهزیس��تی، کمیته ام��داد امام خمین��ی )ره( اوقاف  امور 
خیریه، صنعت، معدن و تجارت و مدیران مجمع خیران س��المت، 

مسکن ساز و مدرسه ساز هستند.
سرپرست راه و شهرسازی  استان 

محور چلگرد - سر آقا سید در گردنه 
عسل کشان بازگشايی می شود

سرپرس��ت راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری گفت: محور 
چلگرد - سر آقا سید در گردنه عسل کشان که به دلیل بارش برف 
سنگین که از هفته گذش��ته مسدود ش��ده بود با تالش نیروهای 
راهداری شهرستان کوهرنگ تا یک هفته آینده بازگشایی می شود.

 قاس��م قاس��می اظهار کرد: با بارش نخس��تین ب��رف پائیزی در 
 شهرس��تان کوهرن��گ محور چلگرد - س��ر آق��ا س��ید در گردنه

 عسل کشان به دلیل ارتفاع زیاد برف در گردنه و محورهای ارتباطی 
این شهرستان که تا 3.5 متر نیز گزارش شده، مسدود شد.

وی با اشاره به سختی کار در بازگشایی این مسیر افزود: این محور 
هم اکنون با تالش نیروهای راهداری مستقر در این محور در حال 
بازگشایی است و تا یک هفته آینده این مسیر بازگشایی می شود و 
در حال حاضر تردد از مسیر بزنوید استان لرستان امکان پذیر است.

سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: بازگشایی 
این مس��یر در صورت مساعد بودن ش��رایط جوی و نبود بارندگی 
به سرعت انجام می ش��ود که البته به دلیل بارش برف زیاد در این 
محور س��رعت بازگش��ایی کمی با تأخیر انجام می شود.قاس��می 
خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری در کلیه محورهای مواصالتی 
استان مس��تقر بوده و نیروهای مس��تقر راهداری در شهرستان ها 

عملیات بازگشایی در مسیرهای مسدود را انجام می دهند.

اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: کلی��ات اجرایی 
 هش��ت طرح اش��تغال زا در این اس��تان به تصویب رسید. 
 قاسم سلیمانی دشتکی در نشست شورای برنامه ریزی اظهار 
کرد: برای اجرای این طرح ه��ا در زمینه های پرورش قارچ 
خوراکی، مرغ گوشتی، بوقلمون، ماهی، طرح طوبی، صنایع 
نیمه مزاحم، گوسفند داشتی و پرواربندی  بره، 50 میلیارد و 

910 میلیون ریال سرمایه گذاری می شود.
وی افزود: از این میزان س��رمایه گذاری، 20 درصد از محل 
آورده متقاضیان و بقیه از محل تس��هیالت بانکی تأمین و 
هزینه می شود.سلیمانی دشتکی تصریح کرد: با بهره برداری 
از این تعداد طرح زمینه اشتغال 29 نفر به صورت مستقیم 
در این استان فراهم می شود.استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: برای اجرای طرح های مصوب در شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان چهارمحال و بختیاری 64 هزار و 300 مترمربع 

 زمین با افزون بر 10 هزار مترمربع زیربنا در نظر گرفته شده
 است.وی خاطرنش��ان کرد: این طرح ها در شهرستان های 
شهرکرد، اردل، فارسان، کوهرنگ و بن اجرایی می شوند و 
در تالش هس��تیم تا با تزریق به موقع اعتبارات طبق برنامه 

زمان بندی مشخص شده کارها را پیش ببریم.
سلیمانی دشتکی اظهار داشت: اعضای شورای برنامه ریزی و 
توسعه چهارمحال و بختیاری همچنین با کسر 20 میلیارد 
ریال از س��رجمع اعتبارات کمک های فنی و مهندس��ی و 

افزودن آن به سرجمع اعتبارات استانی موافقت کردند.
برای اجرای راه آهن دوخطه شهرکرد � خوزستان 

هزار میلیارد اعتبار نیاز است
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: ب��رای اجرای 
راه آهن یک خطه ش��هرکرد به خوزس��تان بای��د 60 هزار 
میلیارد ری��ال و برای اج��رای راه آهن دوخط��ه 120 هزار 
میلیارد ریال هزینه کرد.قاسم سلیمانی دشتکی در جلسه 
ش��ورای اداری شهرس��تان لردگان گفت: تا پایان امس��ال 
 38 کیلومتر از محوره��ای ارتباطی ل��ردگان بهره برداری

 می شود.
وی تأکی��د کرد: مح��ور ارتباطی لردگان اکن��ون در فالت 
مرکزی به یک ج��اده ترانزیتی تبدیل ش��ده و بخش��ی از 
 حمل ونق��ل کاال در کش��ور از این مس��یر در ح��ال انجام

 است.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری افزود: برای تکمیل 
و بهس��ازی این محور ارتباطی هیئت دولت 300 میلیارد 
ریال اعتبار تصویب کرده و 38 کیلومت��ر از محور ارتباطی 
یادشده باید امسال به بهره  برداری برسد.سلیمانی دشتکی 
تصریح کرد: یکی از مهم ترین پروژه های سفر رئیس جمهور 
و هیئت دولت به ش��هرکرد، تصویب احداث پروژه راه آهن 
چهارمحال و بختیاری بوده که از اصفهان به سمت خوزستان 

کشیده می شود.وی خاطرنشان کرد: امسال برای شهرستان 
لردگان 430 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و بخشی از 
اعتبارات مواد 10 و 12 مناطق محروم به این شهرس��تان 
تخصیص داده می شود.سلیمانی دشتکی از اختصاص یک 
هزار و 350 میلیارد ریال اعتبار برای امسال در چهارمحال 
و بختیاری خبر داد و اظهار داش��ت: بخش��ی از این اعتبار 

از مح��ل مصوب��ات س��فر 
رئیس جمهور و هیئت دولت 
به بام ایران اختصاص یافته 
اس��ت.نماینده عالی دولت 
در اس��تان چهارمح��ال و 
بختی��اری افزود: پارس��ال 
مجم��وع اعتبارات اس��تان 
360 میلی��ارد ری��ال بوده 
که امس��ال تنه��ا از محل 
مصوب��ات س��فر اس��تانی 
رئیس جمهور و هیئت دولت 
به ش��هرکرد 740 میلیارد 
ری��ال اختصاص یافت��ه و 
400 میلیارد ریال هم برای 
بخش عمرانی استان در نظر 
گرفته ش��ده است.استاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری 
 اظهار کرد: سدهای خرسان 

س��ه و ونک هم مراحل مجوزهای زیس��ت محیطی خود را 
طی کرده و در خصوص احداث س��د خرس��ان سه نشست 
مشترکی بین استانداران چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه 
و بویراحم��د برگزار و تصمیم��ات مطلوب��ی در این زمینه 
گرفته ش��ده اس��ت.وی ابراز داش��ت: برای آب آشامیدنی 
شهرستان لردگان، گاز کشی به روستاها، آسفالت جاده ها 
و تقویت جاده های روس��تایی نیز تصمیمات خوبی در این 

استان گرفته شده است. 

 با صدور احکامي از سوي دکتر شامحمدي سرپرست دانشگاه 
ش��هرکرد رئیس پژوهش��کده  بیوتکنول��وژي، رئی��س گروه 
همکاري هاي علمي بین المللي وسرپرس��ت تربیت بدني این 
دانشگاه منصوب شدند.  با صدور احکامي از سوي دکتر شایان 
شامحمدي سرپرس��ت دانشگاه ش��هرکرد رئیس پژوهشکده  
بیوتکنولوژي، رئیس گروه همکاري ه��اي علمي بین المللي و 
سرپرست تربیت بدني این دانش��گاه منصوب شدند.به موجب 
این احکام دکتر علي محمد احدي  عضو هیئت علمي دانشکده  
علوم پایه به عنوان رئیس پژوهشکده  بیوتکنولوژي، دکتر امین 

نعمت الهي عضو هیئت علمي دانش��کده  دامپزشکي به عنوان 
رئیس گروه همکاري هاي علمي بین المللي و دکتر محمدرضا  
مرادي عضو هیئت علمي دانش��کده  ادبیات و علوم انساني به 
عنوان سرپرست تربیت بدني دانشگاه شهرکرد منصوب شدند.

دکتر ش��امحمدي تعامل و هم فکري با اعضاي هیئت علمي و 
همکاران، بهره گیري از تجارب و پش��تکار در عرصه مدیریت، 
گس��ترش و بارور نمودن حوزه  فعالیت و به کاربستن حداکثر 
توان و استعداد را از جمله موارد متضمن موفقیت مدیران جدید 

برشمرد و براي ایشان آرزوي توفیق و بهروزي کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد

انتصابات جديد در دانشگاه شهرکرد

کلیات اجرايی 8 طرح اشتغال زا  به تصويب رسید 

 ديدار شهردار شهرکرد با 
سرکنسول ايران در استانبول 

شهردار ش��هرکرد به همراه هیئت بازرگانی چهارمحال 
و بختیاری، رئیس ش��ورای اسالمی ش��هرکرد، رئیس 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت این اس��تان و اعضای 
اتاق بازرگانی با محس��ن مرتضایی فر سرکنس��ولگری 
ایران در اس��تانبول ترکیه دی��دار و گفت وگو کردند.در 
این دیدار ضمن بررس��ی توس��عه راهکارهای همکاری 
فی مابین ش��هرداری ش��هرکرد و اس��تانبول در حوزه 
همکاری های اقتصادی، جذب س��رمایه گذار، ضرورت 
تبادل و استفاده از تجربیات مدیریت شهری، استفاده از 
 ظرفیت های گردشگری بین دو طرف بحث و تبادل نظر 

شد.
محسن مرتضایی فر در این دیدار ضمن تشکر از هیئت 
بازرگانی اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری و مدیریت 
شهری ش��هرکرد در اس��تانبول، اراده جدی به توسعه 
همه جانبه مناس��بات را پش��توانه ق��وی همکاری های 
مشترک و نقش همکاری های نزدیک سرکنسولگری و 
 شهرداری ش��هرکرد را در این راستا بسیار مهم توصیف 

کرد. 

 تزريق 40 میلیون دالر اعتبار 
به پتروشیمی لردگان

نماینده م��ردم شهرس��تان ل��ردگان در مجلس گفت: 
مس��ئوالن بانک مرکزی قول دادند ظ��رف 2 ماه آینده 
مبل��غ 40 میلیون دالر جهت ادامه س��اخت  و س��از به 

پتروشیمی لردگان تزریق کنند.
مجیدجلیل درقلعه اظهار کرد: با تالش مس��ئوالن این 
اس��تان و اس��تاندار توانس��تیم در هیئت دولت و بانک 
عامل جایی برای پروژه پتروش��یمی لردگان باز کنیم.

وی افزود: اخیراً جلسه ای در کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی با مس��ئوالن بانک مرکزی داشتیم که 
 یکی از مباحثی که عنوان شد بحث پتروشیمی لردگان

 بود.
نماینده شهرس��تان لردگان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: مس��ئوالن بان��ک مرکزی در این جلس��ه 
قول دادند در اس��رع وق��ت و در اولین فرصت دس��تور 
فعال ش��دن ال. س��ی این پروژه را بدهند و تبادل ارزی 
صورت گیرد.جلی��ل س��رقلعه اظهار امی��دواری کرد: 
ظرف یکی، دو ماه آین��ده این پروژه عملیاتی ش��ود تا 
بخش عظیمی از اشتغال اس��تان چهارمحال بختیاری 
 و به خصوص شهرس��تان مح��روم ل��ردگان را جوابگو

 باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی افزود: در 
مرحله اول مبلغ 40 میلیون دالر از منابع کشور خودمان 
در کش��ور چین به صورت فاینانس به این پروژه تزریق 

خواهد شد.
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يکی از مهم ترين 
پروژه های سفر 
رئیس جمهور و 
هیئت دولت به 

شهرکرد، تصويب 
احداث پروژه 

راه آهن چهارمحال 
و بختیاری بوده که 
از اصفهان به سمت 

 خوزستان 
کشیده می شود



یادداشت

نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان

تدابیر ایمنی در پروژه متروی 
اصفهان رعایت شده است

نایب رئی��س ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان 
گف��ت: تدابیر ایمن��ی در پروژه مت��روی اصفهان 
رعایت ش��ده اس��ت و تا مس��ائل ایمن��ی در خط 
 مترو رعایت نش��ود، نمی توانن��د آن را راه اندازی

 کنند.احمد ش��ریعتی با اش��اره به اینک��ه زمانی 
که واگن های مترو روی ریل ق��رار می گیرد، باید 
س��ه ماه به صورت آزمایش��ی فعالیت کند، اظهار 
کرد: در حال حاض��ر واگن های متروی اصفهان به 
 مدت سه ماه به صورت آزمایشی روی ریل حرکت 
کرده ان��د.وی بابی��ان اینک��ه بحث ه��ای فن��ی و 
ایمنی پروژه متروی اصفهان انجام ش��ده اس��ت، 
اضافه ک��رد: قرار اس��ت که فاز نخس��ت خط یک 
متروی اصفهان با یک رام قطار ش��امل پنج واگن 
راه اندازی شود.نایب رئیس ش��ورای اسامی شهر 
اصفهان با تأکید بر اینکه تدابی��ر ایمنی در پروژه 
متروی اصفهان رعایت شده اس��ت، تصریح کرد: 
بازدید هایی را از ایس��تگاه های مت��روی اصفهان 
داش��ته ایم و همواره به رعایت موارد ایمنی در این 
پروژه تأکید کرده ایم.وی با اشاره به اینکه تا مسائل 
ایمنی در خط مترو رعایت نشود، نمی توانند آن را 
راه اندازی کنند، ادامه داد: مقررش��ده است که فاز 
نخس��ت خط یک متروی اصفهان از شهرک کوثر 
تا میدان 22 آبان راه اندازی شود.ش��ریعتی بابیان 
اینکه در روز پنج ش��نبه هفته گذش��ته تعدادی از 
اعضای شورای اسامی شهر اصفهان از نگارستان 
امام خمین��ی )ره( بازدیدی را داش��ته اند، تأکید 
کرد: نگارس��تان ام��ام خمین��ی )ره( در اصفهان 
چهارمین مؤسس��ه فرهنگی در کش��ور است که 
در راستای تبیین آثار و اندیشه های امام خمینی 
)ره( فعالیت می کند.وی با تأکید بر اینکه س��زاوار 
نیست که به این نگارستان بی توجهی شده است، 
افزود: مسئوالن ش��هر باید فعالیت های بیشتری 
در راس��تای حمای��ت از ای��ن مؤسس��ه فرهنگی 
انجام بدهند.نایب رئیس ش��ورای اس��امی شهر 
اصفهان با اش��اره به اینک��ه افکار و اندیش��ه های 
امام خمین��ی )ره( باید برای مردم تبیین ش��ود، 
گفت: مس��ئوالن نگارس��تان امام خمین��ی )ره( 
فعالیت ه��ای چش��مگیری را در راس��تای تبیین 
اندیش��ه ها و افکار امام خمینی )ره( انجام داده اند 
 و مدیریت ش��هری باید از ای��ن فعالیت ها حمایت 

کند.
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احیای امور فرهنگی در دستگاه قضایی کشور

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: امروز به برکت مدیریت خوب 
رئیس قوه قضائیه که فردی فقیه و دین شناس است به دنبال احیای امور 

فرهنگی در دستگاه قضایی کشور هستیم.
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مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
 اس��تان اصفه��ان از  راه ان��دازی میز 
اصفهان شناس��ی ویژه گردش��گران 
خارج��ی در میدان امام اصفهان به منظور آش��نایی بیش��تر 
توریس��ت ها بافرهنگ و هنر پایتخت فرهنگی جهان اسام 

خبر داد.  
به گزارش خبرنگار زاینده رود، حجت االسام محمد قطبی در 
نشست خبری با خبرنگاران پیرامون مصوبات جدید شورای 
فرهنگ عمومی استان اصفهان اظهار داشت: میانگین رسمی  
حضور گردش��گران در اصفهان 130 تا 150 هزار نفر است  و 
افزایش نرخ دالر و امنیت ایران نسبت به دیگر مناطق موجب 
ازدیاد روزافزون گردش��گران خارجی شده است.وی با اشاره 
به اینکه رساندن تعداد گردش��گران بازدیدکننده از اصفهان 
به 300 هزار نفر دور از دس��ترس نیس��ت، افزود: با توجه به 
این مطلب نظامنامه فرهنگی گردشگران در شورای فرهنگ 
عمومی استان تهیه ش��ده و قرار اس��ت دوره های آموزشی و 
توانمندسازی راهنمایان تور، تورلیدرها و مدیران هتل ها در 
قالب دوره های پودمانی و تک درس های بازآموزی برگزار شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان بابیان 
 اینکه شناس��نامه دار کردن اقامتگاه های��ی همانند هتل ها،

 هتل سوئیت ها و خانه های را در دست اجرا داریم، تأکید کرد: 
تصویب طرح تاکسی گردش��گری یکی از برنامه های شورای 
فرهنگ عمومی استان اس��ت که در آن  برگزاری دوره های 
آموزشی با رعایت استانداردهای فنی ماشین، کیفیت سامت 
ماشین و صاحیت و توانمندی فردی راننده مدنظر قرارگرفته 
است.وی ادامه داد: آثاری زیادی از صنایع دستی اصفهان در 
دنیا فروخته و به نام کش��ورهای دیگر به نقاط  مختلف دنیا 
ارسال می ش��ود که برای رفع این نقصان مهم شناسنامه دار 
کردن صنایع دستی شامل شناسنامه فنی و برچسب قیمت به 
دالر و ریال را مدنظر قرارداده ایم.قطبی با اشاره به راه اندازی 
میز اصفهان شناس��ی ویژه گردش��گران خارجی در میدان 
امام اصفهان نیز ابراز داش��ت: با توجه به اقامت 2.5 تا 3 روزه 
گردشگران خارجی در ایران یک واحد درسی 16 ساعته برای 
آن ها طراحی شده اس��ت که کار مشترک اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسامی، دانشگاه علمی کاربردی اداره فرهنگ و  هنرو 
مرکز اصفهان شناسی شهرداری و میراث فرهنگی است.

وی بابیان اینکه س��رفصل های این درس ش��امل تاریخچه 
اصفهان، بنی��ه و عمارات هن��ری و میراثی، می��راث فرنگی 
ناملموس صنایع دستی، مفاخر و نام آوران است، ابراز داشت: 
گردش��گری که وارد اصفهان می ش��ود اگر عاقه مند به طی 
دوره های آموزشی باشد دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی 
فرهنگ و هنر محسوب می ش��ود و پس از طی دوره شامل 2 
ساعت کارگاه اولیه و 14 ساعت بازدید و آزمون الکترونیکی 
نهایی به وی دانش��نامه قابل ترجمه اهداء می شود.مدیرکل 
اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان اصفهان با اشاره به 
اینکه می��راث ناملموس و مفاخ��ر ایران کمتر م��ورد بازدید 
گردشگران قرار رفته است، گفت: یکی از تصمیمات شورای 
فرهنگ عمومی استان این است که در  14 هتل گردشگران 
خارجی پایگاه دائمی برای برگزاری بخشی از میراث ناملموس 
اصفهان همچون غذاهای محلی، موسیقی و بازی های محلی، 
شاهنامه خوانی، پرده خوانی و موارد مشابه داشته باشیم.وی با 
اش��اره به تدوین نظامنامه فرهنگی خوابگاه های دانشجویی 
اظهار داشت: در اصفهان 320 هزار دانشجو داریم که حدود 
35 هزار نف��ر از این تع��داد خوابگاهی هس��تند و به جز 5 تا 
8 س��اعت کاس در طول روز مابقی اوقات آن ها آزاد اس��ت.

قطبی ابراز داشت: بر این اساس مصوبات اصلی نظامنامه این 
خوابگاه ها در شورای فرهنگ عمومی  استان تدوین شده است 
و بر این مبنا با تعامل  با اداره کار، مجوز مش��اغل خوابگاهی 
 در حوزه فرهن��گ و هن��ر در 133 رش��ته به دانش��جویان

 داده می شود.وی اضافه کرد: ازجمله مزایای این مجوز امکان 
دریافت  تبلیغ و سفارش، دریافت تسهیات بانکی و ورود فرد 
به شبکه کارآفرینی است و عاوه بر اینکه سابقه کار فرد مؤثر 
شناخته می شود مقدمه پذیرش در مرکز رشد فرهنگ و هنر 
است.مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان 
گفت: مصوبه دیگر دراین ارتباط اختیار قرار دادن ظرفیت های 
فرهنگی استان با تعامل با دانشگاه هاست که از این جمله در 
اختیار قرارداد بلیت برخی تئاترها و فیلم های دارای ظرفیت 
خالی با هزینه نیم بها یا  رایگان اس��ت. در ادامه این نشس��ت 

حجت االس��ام یعقوبی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسامی اظهار داشت: مسئول اصلی برگزاری هفته کتاب 
مدیرکل کتابخانه های هراس��تانی است اما معاونت فرهنگی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان نیز برنامه هایی برای 
این هفته تدارک دیده است.وی با اشاره به اهمیت کتاب در 
مکتب دینی اس��ام افزود: در اهمیت کت��اب و کتاب خوانی 
همین بس که مهم ترین معجزه پیامبر گرامی اس��ام کتاب 
قران کریم است و نخس��تین آیاتی از قرآن که بر پیامبر اکرم 
)ص( نازل ش��د مواردی اس��ت که به خواندن امر شده است.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
اصفهان کتاب تأکید کرد:   کتاب مادر و عصاره تمدن ها است 
و بر این اساس مهم ترین ش��اخص های فرهنگی هر کشوری 
به میزان مطالعه مردم بستگی دارد.  وی ادامه داد:  نمی توان 
آمار دقیقی از میزان مطالعه کشور را ارائه کرد و بر گزارش های 
ارائه شده نیز نمی توان حسابی باز کرد چراکه برخی گزارش ها 
برای ساعت مطالعه در کشور با در نظر گرفتن مطالعات فضای 
مجازی، نش��ریات کتاب های کمک درسی اس��ت.یعقوبی با 
تأکید بر لزوم  توسعه فرهنگ کتاب خوانی در سطح کشور در 
دو حوزه سرانه مطالعه و خرید کتاب، تصریح کرد: الزم است 
هر خانواده ای خرید کتاب را نیز اندازه ضروریات زندگی مهم 
بداند که در این صورت می توان گفت کت��اب جایگاه  اصلی 
خود را در جامعه یافته است.وی با اشاره به اینکه هر دستگاه 
فرهنگی درزمینه کتاب خوانی دارای وظایف خاصی اس��ت، 
اضافه کرد: یکی از مش��کات این حوزه عدم هم افزایی میان 
دستگاه های فرهنگی در حوزه گسترش فرهنگ کتاب خوانی 
است و هماهنگی میان برنامه های ارگان های مختلف در این 
زمینه یکی از ضروریات است.معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسامی با اشاره به برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی در هفته کتاب ابراز داشت: سال های گذشته برنامه ای 
تحت عنوان تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب در این هفته 
داشتیم که امسال نام آن به جایزه کتاب سال اصفهان تغییر 
کرده است.وی با اشاره به شرایط  کتاب های داوری شده برای  
جایزه کتاب سال استان اصفهان تأکید کرد: نخستین شرط 
مهم اینکه این کتاب ها باید چاپ نخست و دارای مجوز و اعام 
وصول از اداره کل فرهنگ و ارشاد اس��امی استان اصفهان 
از اول مهرماه 92 تا 31 ش��هریورماه 93 باشد.حجت االسام 
یعقوبی با اش��اره به اینکه تع��داد یک ه��زار و 153کتاب در 
طول این یک س��ال با ش��رایط الزم به چاپ رسیده است که 
مورد داوری قرار می گی��رد، گفت:  کتاب های ناش��رانی که 
کتاب های خود را در استان های دیگر به چاپ رسانده اند مورد 
داوری نیس��تند.وی اضافه کرد: داوری آثار در دو حوزه تولید 
و تألیف و ترجمه  و در دو بخش بزرگساالن و نوجوانان انجام 
 شود که در بخش بزرگساالن شامل دین مذهب، علوم عملی

) پزشکی و پیراپزشکی(، ادبیات، روانشناسی علوم اجتماعی، 
هنر و معماری، تاریخ و جغرافی، زبان و زبان شناسی است.

مع��اون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی گفت 
:داوری گروه ک��ودک و نوجوان در س��ه ح��وزه تصویرگری 
 کت��اب ک��ودک ، ش��عر و  داس��تان ک��ودک و نوج��وان

 است.

مصوبات جدید شورای فرهنگ عمومی استان 

برگزاری آیین جایزه کتاب سال اصفهان

راه اندازی میز اصفهان شناسی در میدان نقش جهان

یادداشت

ربات کنترل کننده تخلفات رانندگی 
در اصفهان ساخته شد

ربات عمودپرواز بدون سرنشین برای کنترل تخلفات رانندگی 
در دانش��کده مکانیک دانشگاه آزاد اس��امی واحد نجف آباد 
اصفهان ساخته شد. این اختراع از سوی اعضای انجمن علمی 
مکانیک این دانش��گاه با عن��وان ‘کنترل تخلف��ات رانندگی 
به وسیله ی ربات عمودپرواز بدون سرنشین’ در سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی 

رونمایی شد.
› امید ملک احمدی ‘ سرپرس��ت تیم مخترعین در خصوص 
توانایی های این اختراع اظهار ک��رد: کنترل ترافیک جاده ها، 
س��رعت س��نجی، پاک خوانی و ثب��ت تخلف��ات رانندگی، 
تصویربرداری بدون لرزش ، مداومت پروازی تا چهار ساعت، 
برد عملیاتی هفتاد کیلومتر و قابلیت ارسال تصاویر به صورت 

زنده به ایستگاه زمینی ازجمله توانایی های این ربات است.
وی افزود: این اختراع پس از اتمام نمایش��گاه، موردپذیرش 
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راه��ور قرار گرفت و مالکیت 
طرح هم اکنون به نام این مرکز است.»امید ملک احمدی« ، 
»متین پور س��خی « و » رضا گوهری مهر« از اعضای انجمن 

علمی مکانیک این دانشگاه مخترعین این وسیله هستند. 

 برگزاری جشنواره منطقه ای نوآوری 
و شکوفایی کوهرنگ 

پنجمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی »کوهرنگ« 
ش��امل اس��تان های اصفهان، چهارمحال و بختی��اری، قم و 

مرکزی آذر امسال در اصفهان برگزار می شود.
 مسئول روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: این 
جشنواره زیرمجموعه جشنواره سراسری »نوآوری و شکوفایی 

رویش« است که توسط بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود.
مرتضی ورش��اوی افزود: امس��ال برای س��ومین بار، استان 
اصفهان میزب��ان جش��نواره منطقه ای نوآوری و ش��کوفایی 
کوهرنگ اس��ت.وی بابیان اینکه برگزاری جشنواره نوآوری 
و ش��کوفایی رویش از س��ال 85 به صورت سراس��ر آغاز شد، 
اظهار کرد: برگزاری جشنواره از سال 89 به صورت منطقه ای 
درآمد و امسال در ش��ش منطقه برگزار می ش��ود.وی زمان 
برگزاری جشنواره منطقه ای کوهرنگ را 18 تا 20 آذر امسال 
همزمان با هفته پژوهش اعام و اضافه کرد: نمایشگاهی نیز از 
اختراعات ثبت شده و برتر در جشنواره برپا می شود.چهارمین 
جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی کوهرنگ خرداد 92 

در شهرکرد برگزار شد.

هوای اصفهان به مرحله نا سالم 
نرسیده است

س��خنگوی اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان 
گفت: در حال حاض��ر هنوز هوای اصفهان به مرحله نا س��الم 
نرسیده است. س��ید مصطفی قادریان در پاسخ به این سؤال 
که در حال حاضر هوای اصفهان در چ��ه وضعیتی قرار دارد، 
اظهار کرد: در شرایط فعلی بر اس��اس ایستگاه های سنجش 
آلودگی هوای فعال در س��طح ش��هر، هوای اصفه��ان هنوز 
در شرایط نا س��الم قرار نگرفته اس��ت.وی بابیان اینکه البته 
غلظت آالینده های جوی در سطح ش��هر رو به افزایش است، 
اضافه ک��رد: وضعیت ه��وای اصفه��ان در مناط��ق مختلف 
متفاوت است و شهروندان با مش��اهده ایستگاه های سنجش 
 آلودگی ه��وا می توانند از وضعیت ج��وی منطقه خود مطلع

 شوند.
س��خنگوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
تأکید بر اینکه وضعیت هوای اصفهان به گونه ای نیس��ت که 
اطاع رس��انی های الزم را به گروه های حساس انجام بدهیم، 
تصریح کرد: مشکاتی که در س��ال های گذشته در راستای 
آلودگی هوا در اصفهان داش��ته ایم، در حال حاضر در س��طح 

شهر وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه ش��هر اصفهان هرساله با آغاز فصل پاییز 
با پدیده اینورژن و وارونگی دما مواجه می شود، ادامه داد: به 
دنبال این موضوع نیز با بروز آالینده های جوی در سطح شهر 
مواجه می شویم.قادریان بابیان اینکه وضعیت هوای اصفهان 
به صورت شبانه روزی رصد می شود، تأکید کرد: درصورتی که 
ثبات و پایداری هوا و به دنبال آن افزایش آالینده های جوی 
را در سطح شهر داشته باشیم، اطاع رسانی های الزم را انجام 
 می دهیم تا مردم و به ویژه گروه های حساس با مشکل مواجه

 نشوند.

قرص برنج در صدر مسمومیت ها
 یک عض��و هیئت علم��ی دانش��کده داروس��ازی دانش��گاه 
علوم پزشکی ش��هید بهش��تی ضمن بیان ش��ایع ترین انواع 
مس��مومیت ها بر ل��زوم محدودی��ت در خریدوف��روش مواد 
س��می تأکید کرد.دکتر حس��ین وطن پور در مورد مهم ترین 
موارد مس��مومیت زا در کش��ور گف��ت: از ش��ایع ترین موارد 
 )CO( مسمومیت زا می توان به قرص برنج و مونوکسید کربن
 که با توجه به فرارس��یدن فصل سرما ش��ایع می شود، اشاره 

کرد.
وی در مورد مس��مومیت با قرص برنج بابی��ان اینکه این نوع 
مسمومیت عوارضی مانند بروز مش��کات تنفسی، خفگی و 
مرگ را به دنبال دارد، اظهار کرد: در حال حاضر مسمومیت 
با قرص برنج 15 ت��ا 20 درصد موارد مس��مومیت را به خود 
اختصاص می دهد. این نوع مسمومیت هم به صورت عمدی و 

هم به صورت غیر عمدی ایجاد می شود.
وطن پور در تشریح مسمومیت غیرعمدی با قرص برنج ادامه 
داد: ازآنجایی که این قرص در کیسه های برنج و برای نگهداری 
از آن ها اس��تفاده و در خانه ها نگهداری می شود، امکان بروز 
مس��مومیت را ایجاد می کند. ب��ه عبارتی نگه��داری قرص 
 برنج در محیط های بس��ته می تواند باعث ایجاد مس��مومیت

 شود. 
البته از قرص برنج برای مس��مومیت عمدی و در خودکشی 
به دلی��ل ارزان بودن و س��رعت تأثیر باالی آن نیز اس��تفاده 
می ش��ود.دقت در بس��ته بندی و نگه��داری مواد س��می در 
 خریدوفروش این مواد نی��ز دقت ک��رده و محدودیت ایجاد 

کنند.

اخبار کوتاه

SMS

 تا پایان امسال فرصتی طایی برای مشموالن و مشموالن 
غایب خدمت سربازی وجود دارد که اگر در این مدت برای 
اعزام به سربازی اقدام کنند، از بخشش ها و تسهیات ویژه  

بهره مند شوند.
نیمه امسال بود که خبر افزایش طول مدت خدمت سربازی 
به 24 ماه پس از کش وقوس های فراوان رسانه ای و بنا شد تا 
تمامی مشموالنی که از ابتدای سال 94 برای تعیین تکلیف 
سربازی خود اقدام کرده اند، 24 ماه را در پادگان ها و مراکز 

آموزشی سپری کنند.
درعین حال تس��هیات ویژه ای نیز برای مشموالن غایب، 
فراری و آن دسته از افرادی که تا پیش از سال 94 وضعیت 
س��ربازی خود را مش��خص کنن��د در نظر گرفته ش��د، در 
همین راس��تا در بخشش��ی که به کلیه مش��موالن غایب 
اختص��اص یافت، درصورتی ک��ه آنان تا 22 بهمن امس��ال 
برای تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند، عاوه بر اینکه 
اضافه خدمتی ب��ه آنان تعلق نخواهد گرف��ت و مجازات هم 
نخواهند ش��د، 21 ماه خدمت خواهند کرد و درصورتی که 
صاحب فرزند هم باشند، به ازای هر فرزند 2 ماه از طول مدت 

سربازی شان کم خواهد شد.
دیگر مشموالن غیر غایب نیز اگر 
تا پایان امسال نس��بت به تعیین 
تکلیف مدت س��ربازی خود اقدام 
کنند شامل این تسهیات خواهند 
شد و عاوه بر س��ربازی 21 ماهه 
به ازای هر فرزند نیز دو ماه کس��ر 
خدمت خواهند گرف��ت؛ البته به 
هیچ یک از این افراد تا پایان امسال 

کسر خدمتی بابت تأهل داده نمی شود.
از سوی دیگر مش��موالن باید توجه کنند که مجموع کسر 
خدمت های مربوط به بس��یج، فرزند و تأه��ل نباید از یک 
سال بیشتر ش��ود؛ اما درباره دیگر کس��ر خدمت ها چنین 
محدودیتی وجود ندارد و تمامی کسر خدمت های قابل جمع 

شدن با یکدیگر است.
سردار کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای 
مسلح نیز با اشاره به فرصت پیش آمده برای مشموالن اظهار 
کرد: خواسته ما این است که این افراد در فرصت طایی در 

نظر گرفته ش��ده وضعیت 
س��ربازی خود را مشخص 

کنند و به سربازی بروند.
او در پاس��خ ب��ه برخ��ی 
انتق��ادات در خص��وص 
تصمیم های سریع درباره 
سربازی نیز گفت: از شش 
م��اه قبل 24 ماهه ش��دن 
س��ربازی را اعام کردیم، 
چنین تسهیاتی هم برای سربازان غایب و دارای فرزند در 
نظر گرفتیم، بنابراین در شش ماه فرد می تواند یک تصمیم 

درست برای سربازی اش بگیرد و به خدمت اعزام شود.
مش��موالن برای بهره مندی از این تس��هیات می بایست 
وضعیت س��ربازی خود را مش��خص کنند و ب��رای این کار 
کافی است به دفاتر پلیس+10 مراجعه کرده و برگه اعزام به 
خدمت خود را دریافت کنند. پس از دریافت برگه حتی اگر 
زمان اعزام در س��ال 94 نیز قرارگرفته باشد، بازهم به دلیل 
اینکه در سال 93 وضعیت سربازی مشخص شده است، طول 

مدت خدمت فرد 21 ماه خواه��د بود. که البته در خصوص 
مش��موالن غایب باید تا قبل از 22 بهمن امس��ال وضعیت 
مشخص شود.س��ازمان وظیفه عمومی ناجا هم اعام کرده 
که امکان رسیدگی س��ریع به درخواست ها و تقسیم بندی 
اعزام ها با توجه به الکترونیکی شدن سازوکار احضار و اعزام 
وجود دارد. به نظر می رس��د با فرصت طایی ایجادش��ده 
در س��ربازی، ش��مار زیادی از مشموالن نس��بت به تعیین 
تکلیف سربازی خود اقدام کنند، اما اگر همچنان شماری از 
مشموالن غایب یا س��ربازان فراری قصد رفتن به خدمت را 
ندارند یا منتظر بخشش ها و معافیت های سنی هستند باید 
بدانند که از ابتدای مهرماه سال آینده برخورد با مشموالن 
غایب و فراری در دس��تور کار نی��روی انتظامی قرار خواهد 
گرفت و پلیس اقدام به دستگیری این افراد خواهد کرد. از 
طرف دیگر آن طور سردار کمالی، جانشین اداره منابع انسانی 
ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه چندی پیش خود به 
ایسنا گفته بود: نه تنها هیچ تصمیمی برای معافیت های سنی 
وجود ندارد، بلکه ستاد نیروهای مسلح از اساس نیز با چنین 

تصمیمی مخالف است.
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 فرصت طالیی برای مشموالن غایب تا 22 بهمن

مدیرکل برنامه ریزی پذیرش و اعزام سازمان حج گفت: ثبت 
تقاضای اعزام به عمره مفرده که از 14 آبان آغازش��ده است 
و تا 24 آبان ماه ادامه دارد و از 25 آب��ان نیز ثبت نام قطعی 
کاروان ها آغاز می شود. محمد سرخوش گفت: ثبت تقاضای 
اینترنتی اعزام به عمره مفرده از 14 آبان ماه آغازشده است و 

اولویت های یک تا 350 در اولویت اعزام به عمره قرار دارند.
وی ادامه داد: امکان ثبت نام در ای��ن مرحله تا اولویت 600 

فراهم شده است و اگر کاروانی تا ظرفیت 350 تکمیل نشود 
از اولویت های بعدی تا اولویت 600 برای تکمیل کاروان ها 
دعوت خواهد شد.س��رخوش افزود: افرادی که می خواهند 
به صورت گروهی ثبت نام کنند اگر یک ی��ا چند نفر از افراد 
گروهشان جزو اولویت های اعام شده نباشند درصورتی که 
کاروان های استان آن ها ظرفیت خالی داشته باشد می توانند 
از اولویت های بعدی نیز برای تکمیل ظرفیت استفاده کنند 
اما این موضوع به ظرفیت های خالی کاروان های هر استان 
بستگی دارد.وی ادامه داد: زمان ثبت نام قطعی افراد در دور 
جدید اعزام به عمره مف��رده از 25 آبان آغاز خواهد ش��د و 
 در آن زمان س��رگروه ها می توانند با ورود به سایت سازمان

 حج و زیارت ثبت نام گروه خ��ود را با انتخاب کاروان قطعی 
کنند.متقاضیان اعزام به عمره 93-94 از 14 آبان به مدت 
 www.fakher.haj.ir 10 روز فرصت دارند تا با مراجعه به سایت
نسبت به ثبت تقاضای تشرف خود و همراهان در قالب یک 

گروه اقدام کنند.

معاون درمان وزیر بهداش��ت از اختصاص بسته ویژه حمایتی از 
افراد نابارور در وزارت بهداش��ت خبر داد و گفت: این بس��ته در 
 قالب سیاس��ت های جدید جمعیتی در دس��تور کار قرارگرفته

 است.
 محمد آقاجانی گفت: برای حمایت از زوج های نابارور س��ازمان 
غذا و دارو تصمیم��ات جدیدی را گرفته و منابع��ی را به این کار 

اختصاص داده است.
وی ادام��ه داد: به طوری که پوش��ش برخی از داروه��ای درمان 
ناباروری ایجادشده اما برنامه های جدیدی در وزارت بهداشت در 
قالب سیاست های جدید جمعیتی در دستور کار قرارگرفته است.

آقاجانی گفت: بس��ته حمایت از افراد نابارور که در دس��تور کار 
وزارت بهداشت است هم اکنون در حال طراحی است و زمانی که 
طراحی این بسته حمایتی تمام شود جزئیات آن به اطاع عموم 

مردم خواهد رسید.
معاون درمان وزیر بهداش��ت گفت: البته در حال حاضر در قالب 
سایر بیماران نیز این حمایت ها در بیمارستان های دولتی در حال 

انجام اس��ت اما حمایت ویژه از زوج های نابارور متوجه داروهای 
 خاص اس��ت که ممکن اس��ت پوش��ش بیمه ای کاملی نداشته

 باشند.
وی افزود: همچنین ای��ن حمایت های ویژه در م��ورد بعضی از 
اقدامات درمانی که هنوز هم تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند 
و می توان از این راه ه��ای درمانی برای درم��ان زوج های نابارور 

استفاده کرد.

 مدیرکل برنامه ریزی پذیرش و اعزام سازمان حج

ثبت  تقاضای اعزام به عمره تا 2۴ آبان ادامه دارد
معاون درمان وزیر بهداشت 

اختصاص بسته جدید حمایتی از زوج های نابارور

فاطمه 
کازرونی



اخبار کوتاهيادداشت

از سوی بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۳۹ ارز ثابت اعالم شد
نرخ دالر آمریکا ۲۶,۷۲۵ ریال، پوند انگلیس ۴۲,۴۱۷ ریال و 

یورو ۳۳,۲۸۲ ریال تعیین شد.
همچنین فرانک سوئیس ۲۷,۶۶۲ریال، کرون سوئد ۳,۶۰۹ 
ریال، کرون نروژ ۳,۹۲۶ ریال، کرون دانمارک ۴,۴۷۵ ریال، 
روپیه هند ۴۳۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۲۷۷ ریال، 
دینار کویت ۹۱,۶۵۱ ریال، یکصد روپیه پاکس��تان ۲۶,۱۰۸ 
ریال، یکصد ین ژاپن ۲۳,۳۱۸ریال، دالر هنگ کنگ ۳,۴۴۸ 
ریال، ریال عمان ۶۹,۴۱۲ ری��ال، دالر کانادا ۲۳,۵۸۸ ریال، 
راند آفریقای جنوبی ۲,۳۷۳ریال، لیر ترکیه ۱۱,۷۹۱ ریال، 
روبل روسیه ۵۷۳ ریال، ریال قطر ۷,۳۴۰ ریال، یکصد دینار 
عراق ۲,۲۹۵ ری��ال، لیر س��وریه ۱۶۱ ریال، دالر اس��ترالیا 
۲۳,۰۷۵ ریال، ریال س��عودی ۷,۱۲۴ ری��ال، دینار بحرین 

۷۰,۸۸۶ ریال و دالر سنگاپور ۲۰,۷۳۶ ریال قیمت خورد. 
همچنین نرخ ده روپیه س��ریالنکا ۲,۰۴۲ ریال، یکصد روپیه 
نپ��ال ۲۶,۷۲۶ریال، یکص��د درام ارمنس��تان ۶,۴۴۷ ریال، 
دینار لیبی ۲۰,۵۱۹ ریال، یوان چی��ن ۴,۳۶۵ ریال، یکصد 
بات تایلند ۸۱,۵۴۲ ریال، رینگیت مالزی ۷,۹۸۸ ریال، یک 
هزار وون کره جنوبی ۲۴,۵۸۲ ریال، یکصد تنگه قزاقس��تان 
۱۴,۷۶۸ریال، افغانی افغانستان ۴۶۷ ریال، منات آذربایجان 
۳۴,۰۷۱ ریال، یک هزار روبل بالروس ۲,۴۸۸ریال، سامانی 
تاجیکستان ۵,۲۹۳ ریال و بولیوار ونزوئال ۴,۲۴۷ ریال است.

اختصاص رتبه پنجم صادرات کشور 
به اصفهان

اس��تان اصفهان در ۷ ماهه س��ال جاری با صادراتی به ارزش 
بیش از یک میلی��ارد و ۱۸۱ میلیون دالر و ب��ه وزن بیش از 
یکهزار و ۶۲۵ ت��ن کاال، در رتبه پنجم اس��تان های صادراتی 

کشور قرار گرفت.
در ۷ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۶۶۴ قلم کاالی صادراتی 
به ۸۰ کشور جهان از اس��تان صادرشده که کشورهای عراق، 
امارات، افغانستان، ایتالیا و اس��پانیا بیشترین حجم صادرات 
را به خود اختص��اص داده ان��د و عمده ترین گ��روه کاالهای 
صادراتی در این مدت کاالهای چدن، آهن، فوالد، فرش، مواد 
پتروشیمی، محصوالت آهنی و فوالدی و شیمی آلی هستند.

همچنین درزمینه امور مس��افری، گمرک فرودگاه ش��هید 
بهشتی اصفهان با فعالیت ۲۴ س��اعته، تا پایان مهرماه سال 
جاری تشریفات امور مس��افری بیش از ۲۶۰ هزار نفر مسافر 
ورودی و خروجی را انجام داده که این میزان نسبت به مدت 

مشابه سال قبل نزدیک به ۱۷ درصد افزایش داشته است.
گمرکات اس��تان اصفهان تا پایان مهرماه س��ال جاری بالغ بر 
۴۷۴ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز 
نموده که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ 

درصد کاهش یافته است.

 مخالفت با الحاق صندوق 
تأمین اجتماعی

رئیس کانون انجمن ه��ای صنفی کارگران اس��تان اصفهان 
با انتق��اد از بدهی کالن دولت به س��ازمان تأمی��ن اجتماعی  
گفت: جامعه کارگری کشور به شدت با الحاق صندوق تأمین 
اجتماعی با سایر صندوق های بیمه گر در قالب طرح سالمت 
ایرانیان مخالف است و انتقال اموال کارگران به جای دیگر را 

برخالف شرع و قانون می داند.
علی یزدانی  اظهار کرد: دولت در نظر دارد طبق قانون جدید 
نظام س��المت ایرانیان صندوق های بیمه را تجمیع کند، اما 
جامعه کارگری به شدت با الحاق صندوق تأمین اجتماعی در 

این راستا مخالف است.
وی با تأکید بر اینکه سرمایه این صندوق از دسترنج کارگران 
تأمین ش��ده اس��ت، افزود: منابع مال��ی صندوق هایی مانند 
بازنشس��تگان فوالد، کمیته امداد و ... همواره از طرف دولت 
تأمین می شود، اما صندوق تأمین اجتماعی کاماًل خصوصی 

و انتقال اموال آن به جای دیگر برخالف شرع و قانون است.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران اس��تان ادامه داد: 
متأسفانه این صندوق کارگری خصوصی اس��ت، اما همواره 
دولت مدیران آن را تعیین می کند که این امر مطابق قوانین 

حاکمیتی نیست.
یزدانی با اش��اره به بدهی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت 
به سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، 
حق بیمه پرداختی کارگران ۳۰ درصد است که هفت درصد 
توسط کارگر و ۲۳ درصد آن از طرف دولت تأمین می شود که 
رقم بدهی یادشده دولت به دلیل عدم پرداخت سهم خود به 

صندوق به وجود آمده است.

برگزاری همايش نقش مشاغل 
خانگی در توسعه اقتصادی

نخس��تین همایش ملی تخصصی نقش مش��اغل خانگی در 
افزایش درآمد خانوار و توس��عه اقتصادی در ات��اق بازرگانی 

اصفهان برگزار می شود.
زهرا اخوان نصب رئیس کمیسیون توس��عه توان اقتصادی و 
بازرگانی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان در جمع خبرنگاران با 
اشاره به برگزاری این همایش در روز چهارشنبه هفته جاری 
گفت: این همایش با همکاری دانشگاه جامع علمی و کاربردی 
استان اصفهان برگزار می شود.وی افزود: امنیت بخشیدن به 
موضوع کار، تالش برای درامدزایی و افزایش رشد اقتصادی، 
توسعه مشاغل خانگی، اهمیت برندسازی در مشاغل خانگی 
و ورود بخش خصوصی به کسب و کار خانگی از جمله اهداف 

برگزاری این همایش است.
وی تاکید کرد: دانش��گاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 
کمیته امداد امام خمینی و اداره کل فنی و حرفه ای اس��تان 
از دیگ��ر حامیان این همایش هس��تند.وی تصری��ح کرد: در 
کشورهای توس��عه یافته ۶۰ درصد درآمد مربوط به مشاغل 
خانگی و در کشورهای در حال توس��عه این میزان بین ۲۰ تا 

۴۰ درصد است. 
اخوان نسب گفت: ویژگی مش��اغل خانگی این است که بین 

اعضای خانواده همگرایی و همکاری گروهی ایجاد می کند.

4
گشایش نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی اصفهان

در سیزدهمین نمایش��گاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات سرمایش��ی و گرمایشی اصفهان، ۱۳۰ 
مشارکت کننده داخلی و خارجی در قالب ۱۱۰ غرفه و در فضای نمایشگاهی نمونه محصوالت و خدمات 
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حمیدرضا ملکي نماینده و عض��و هیئت مدیره 
اتحادی��ه بازیافت ای��ران طي جلس��ه ای که در 
ذوب آهن اصفهان برگزار شد خواستار تأسیس 
شهرک صنایع تبدیلي بازیافت در کنار ذوب آهن 

اصفهان شد.
وي اق��دام اخی��ر ذوب آه��ن اصفه��ان جهت 
ایج��اد مدیری��ت خدم��ات ش��هري را گام��ي 
مثب��ت در راس��تاي نیل ب��ه اه��داف مدیریت 
 ش��هري و برنامه ری��زی اقتص��ادي دانس��ت و 
گفت : راه اندازی صنایع تبدیلي فوالد در جهت 
تولید ریل و تیرآهن بال پهن )H ( اقدامي بسیار 
سودآور است و این گونه صنایع تبدیلي نیز بسیار 
اقتصادي هست . وي در ادامه سرباره کوره بلند ، 
 انواع لجن های صنعتي ، انواع غبارهاي موجود ، 
نخاله های ساختماني و دیگر پسماندها را ثروتي 
عظیم دانس��ت که در صنایع تبدیل��ي بازیافت 
مواد اولیه محس��وب گردیده که ب��ه محصولي 
بس��یار باارزش تر تبدی��ل خواهن��د یافت . وي 
درخواست کرد با ایجاد دفتر مشترک ، تحقیقات 
الزم جه��ت صنای��ع تبدیلي بازیاف��ت صورت 
پذیرد ت��ا بتوان پس��ماند و زباله ه��ای پرارزش 
 این کارخانه را به مواد اولی��ه ، انرژي و ... تبدیل

 نمود .
ملکي اف��زود : اتحادی��ه صنایع بازیاف��ت ایران 
زیر نظر ات��اق بازرگاني صنایع و مع��ادن ایران 
است که از سال ۱۳۸۶ تأس��یس و در ۱۵ گروه 
تخصصي  ازجمله :  بازیافت خودروهاي فرسوده 
، بازیافت پس��ماندهاي نفت ، گاز و پتروشیمي 
، بازیافت پس��ماندهاي ارگانیک ) کمپوس��ت 
- ورم��ي کمپوس��ت ( ، بازیافت پس��ماندهاي 
فلزي ، بازیافت پسماندهای پلیمري ) الستیک 
- پالس��تیک - پ��ت ( ، بازیافت پس��ماندهاي 
س��لولزي ) کاغذ - کارت��ن -  مق��وا ( ، بازیافت 
باتری های فرسوده ، بازیافت قطعات الکتریکي و 
الکترونیکي ، بازیابي آب و فاضالب ، ماشین آالت 
بازیافت ، تأمین کنندگان مواد بازیافتي ، بازیافت 
شیشه بازیافت نخاله های ساختماني ، حمل ونقل 
مواد خطرناک  پس�����ماند و ان��رژي ) امحاء و 

زباله سوزی ( فعال هست.
وي ضمن تش��ریح اه��داف تش��کیل اتحادیه 
مذکور گفت   ب��ه لحاظ حض��ور صنایع بزرگ 
فوالدي کش��ور در اس��تان اصفهان بیش��ترین 
بازار بازیافت فلز کش��ور در این اس��تان هست 
. ملکي اف��زود : قانون پس��ماند کل کش��ور در 

س��ال ۱۳۸۳ تدوین ش��ده ولي اجرایي نشده و 
باید این قانون بازنگري گ��ردد. درواقع در دنیا 
قوانین حمایتي از صنع��ت بازیافت وجود دارد 
 ولي در کش��ور ما این قانون هنوز تصویب نشده

 است .
مهندس ف��رود احمدي بختی��اري گفت : نظام 
مدیریت جامع پس��ماند ذوب آه��ن اصفهان در 
حال تدوین اس��ت که تاکنون ب��ه دلیل نبودن 
 متول��ي خ��اص در این صنع��ت ، عقی��م مانده

 بود . 
وي دف��ن زبال��ه 
چه بهداشتي چه 
غیربهداش��تی را 
نه تنها غیراصولی 
خواند بلک��ه این 
امر را دفن سرمایه 
برشمرد و ممانعت 
از دف��ن بی رویه 
ضایعات، را منوط 
به تفکیک آن ها از 
مبدأ دانس��ت که 
اقدام��ات بس��یار 
مؤث��ر و بس��زایي 
در ای��ن زمینه در 
حال انجام هست 
که ازجمله آن ها 

می توان به اس��تحصال قراضه در گود س��رباره 
اشاره نمود .

وي ی��ادآور ش��د : مدیری��ت خدمات ش��هري 
قص��د دارد از این ثروت انباش��ته ب��ا راه اندازی 
صنایع تبدیلي بازیافت و غیره زمینه اس��تفاده 
مناس��بي را جهت ایجاد محیطي سالم ، شاداب 
و بانش��اط در س��طح کارخان��ه ایج��اد نمای��د 
و ش��هرک واحد را ب��ه تفرجگاه ب��زرگ درخور 
 ش��أن کارخانه عظیم ذوب آهن اصفهان تبدیل
  کن��د . وي از ایج��اد کارگ��روه تخصص��ي در

زمینه ه��اي صنایع تبدیلي بازیافت و پس��ماند 
خبر داد و ابراز امیدواري نم��ود در آینده بتوان 
 ب��ه آرمان های ش��هري پ��اک و مفرح دس��ت

 یافت.

عضو هیئت مديره اتحاديه بازيافت ايران  خواستار شد 

تاسیس شهرك صنایع تبدیلي بازیافت در كنار ذوب آهن
 مزايده يکی از بزرگ ترين کارخانجات

 صنايع غذايی ايران
به گزارش خبرن��گار زاینده رود ، محمد 
عص��ارزادگان با اش��اره ب��ه فعالیت ۳۵ 
ساله شرکت آرد جرعه در سطح استان 
اصفهان با اش��اره  به اینکه در طول سال 
های گذش��ته مسئوالن اس��تان زمانی 
که می خواس��تند دم از خالقیت بزنند 
این گروه را برای س��ایر دست اندرکاران 
مثال می زدند، اظهار داش��ت: این  گروه 
بیش از ۳۵ درصد از نیاز داخلی اس��تان 
اصفهان را در زمینه تامین آرد تامین می 
کرده است.وی افزود: اکنون کارخانجات  
آرد جرع��ه به دلیل ع��دم تحویل گندم 
تعهد شده و همچنین س��همیه ماهیانه 
این شرکت از سوی ش��رکت غله استان 
اصفهان کارخانجات آرد جرعه با ظرفیت 
روزانه ۶۰۰ تن تولید در روز تعطیل شده 
اس��ت.مدیرعامل گروه صنای��ع غذایی 
آرد جرعه با بی��ان اینکه ای��ن کارخانه 
دارای ۱۵۰ کارگر اس��ت، افزود: حدود 
سه سال است که بدون هیچ درآمدی و به 
منظور جلوگیری از بیکار شدن این افراد 
 حقوق آن ها را به صورت کامل پرداخت 
کرده  ایم و می��زان پرداختی به این افراد 

تاکنون سه میلیارد تومان بوده است.
وی در ادامه با اش��اره به راه اندازی طرح 
ملی س��یلوی ۱۰۰ ه��زار تنی توس��ط 
ش��رکت آرد جرع��ه بیان داش��ت: این 
طرح در راس��تای فراخوانی که از سوی 
 دولت اعالم شد از ۶ سال گذشته تاکنون

 راه اندازی ش��ده اس��ت ولی ب��ا توجه 
به عدم اج��رای تعهدات دولت نس��بت 
به واگذاری تس��هیالت وام ک��م بهره و 
یاران��ه مش��کالت و بدهی  ه��ای زیادی 
را برای این ش��رکت ایجاد ک��رد.وی با 
بیان اینکه متاس��فانه بانک ه��ا فقط در 
هنگام واگذاری وام و س��وددهی صنایع 
با آن ه��ا همراهی می کنن��د، ادامه داد: 
بانک ها به معنای واقعی عقود اس��المی 
را رعای��ت نمی کنند و در س��ود و زیان 
صنایع ش��ریک نمی ش��وند.مدیرعامل 
گروه صنایع غذای��ی آرد جرعه در ادامه 

به همکاری نهادهای دولتی در س��طح 
ملی و اس��تانی برای حل مشکل موجود 
در شرکت آرد جرعه اش��اره کرد و بیان 
داش��ت: هیئ��ت دولت، ش��ورای تامین 
استان، وزیر کش��ور، نمایندگان مجلس 
و وزیرصنعت معدن و تجارت و بسیاری 
دیگر از مس��ئوالن ملی و استانی از گروه 
صنای��ع غذای��ی آرد جرع��ه و در زمینه 
طلبکاری این ش��رکت از دولت از س��ال 
۹۱ تاکنون دفاع کرده اس��ت.  وی ادامه 
داد: ولی متاسفانه شرکت بازرگانی ایران 
نسبت به هیچ یک از مصوبات و دستورات 
ابالغ شده از سوی مقامات مختلف نسبت 
به پرداخت بدهی به ش��رکت آرد جرعه 
امتناع می کند.عصارزادگان اضافه کرد: 
در حال حاضر ش��رکت آرد جرعه عالوه 
بر طل��ب گن��دم ماهانه از ش��رکت غله 
اس��تان اصفهان ۶۰ هزار تن گندمی را 
که در س��ال ۹۱ و به دلیل کمبود گندم 
در کشور بر اساس قیمت مصوب دولت 
برای تامین آرد مورد نیاز به دولت قرض 
داده اس��ت را نیز بدهکار است.وی بیان 
داش��ت: این در حالی اس��ت که یکی از 
کارخانجات ای��ن گروه با توج��ه به ۶۰ 
میلی��ارد توم��ان طلبی که از ش��رکت 
بازرگانی ایران دارد ب��ه دلیل ۳ میلیارد 
توم��ان بدهی ب��ه یکی ازش��رکت های 
بیسکوییت فرخنده، به مزایده گذاشته 
ش��د.مدیرعامل گروه صنایع غذایی آرد 
جرعه تاکید کرد: در حال��ی کارخانه ما 
را به مزایده گذاشتند که از دولت طلبکار 
بودیم و اسناد  این مطلب با امضای وزیر 
موجود است.عصارزادگان عدم همکاری 
و اج��رای تعه��دات ش��رکت بازرگانی 
دولت��ی ای��ران را مهم تری��ن دلیل عدم 
واگذاری گندم با نرخ دولتی به ش��رکت 
آرد جرعه عنوان کرد و بیان داش��ت: با 
وجود مصوب��ات مثبت هیئ��ت دولت و 
اس��تانی ش��رکت بازرگانی ایران حاضر 
 به پرداخ��ت بدهی ش��رکت آرد جرعه

 نیست.
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دبیر انجمن صنايع لبنی

لبنیات تا پايان سال  گران نمی شود 
درحالی که برخی رسانه ها روز گذش��ته خبر احتمال افزایش 
۱۱ درصدی قیمت شیر را مطرح کردند، دبیر انجمن صنایع 
لبنی می گوید هیچ گونه افزایش قیمتی حداقل تا پایان امسال 

وجود ندارد.
چند روز جلس��ه معاونت برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
رئیس جمهور با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه های 
تولیدکنندگان برگزار شد و یکی از نمایندگان بخش تولید این 
خبر را به عنوان یکی از تصمیمات این جلسه مطرح کرده بود.

اما رضا باک��ری دبیر انجم��ن صنایع لبنی  گف��ت: هیچ گونه 
افزای��ش قیمتی برای لبنیات تا آخر امس��ال وج��ود نخواهد 

داشت.
باک��ری تصری��ح ک��رد: ع��دم افزای��ش قیم��ت لبنی��ات تا 
پای��ان امس��ال در تیرم��اه توس��ط مع��اون برنامه ری��زی و 
 نظ��ارت راهب��ردی رئیس جمه��ور به صراح��ت بیان ش��ده

 است.
وی گفت: در تیرماه امسال افزایش ۱۵ درصدی قیمت لبنیات 
اعمال شد و قرار نیست هیچ گونه افزایشی هم حداقل تا پایان 

سال وجود داشته باشد.
دبیر انجم��ن صنایع لبن��ی در پاس��خ به این که پ��س اخبار 
احتمال افزایش قیمت محصوالت لبنی با چه استداللی بیان 

می ش��ود گفت: به هرحال دامداران و صنایع لبنی مش��کالت 
 اقتصادی خود را مط��رح می کنند ام��ا تصمیم گیرنده دولت

 است.
وی گفت: دامداران بنا به تحلیل های میدانی خود قیمت شیر 
را کیلویی ۱۴۴۰ تومان بیان می کنند و در دیگر س��و صنایع 
لبنی هم با توجه به قانون عرضه و تقاضا قیمت ۱۲۵۰ تومان 
را برای ش��یر می پردازند و صنایع لبنی اعالم می کنند که اگر 
قیمت ش��یر کیلویی ۱۴۴۰ تومان باش��د قیمت تمام شده را 

افزایش می دهد.
دبیر انجمن صنایع لبنی تصری��ح کرد: تصمیم نهایی با دولت 
است اما با توجه به اعالم قبلی احتمال افزایش قیمت تا پایان 

امسال وجود ندارد.
باکری در ادامه ب��ه یاران��ه ۲۲۵ میلیارد تومان��ی فصل بهار 
دامداران اش��اره کرد و گفت: این میزان یارانه برای پرداخت 
 به دامداران به حس��اب وزارت جهاد کش��اورزی واریزش��ده

 است.
وی در پاس��خ به اینکه پیش ازاین یارانه دامداران برای توزیع 
به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز می شد، گفت: با 
تصویب قانون انتزاع تمام وظایف بخش تولید در وزارت جهاد، 

کشاورزی متمرکزشده است.

ريئیس سازمان ملی استاندارد:

 بنزين هنوز وارد تولید
 پاک نشده است

رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت: قرار بود تا سال ۱۳۹۰ 
بنزین، وارد تولید پاک شود که هنوز این امر محقق نشده است.

نیره پیروزبخت، در مراس��م روز ملی کیفیت گفت: سه مدل را 
برای ارزیابی در نظر گرفته ایم تا بتوانیم به مطلوب نهایی دست 
پیدا یابیم که بهترین آن مسیری است که هم شرکت های کالن 

و هم اجزای خود به سمت کیفیت حرکت کنند.
وی بابیان این که مفهوم کیفیت از سال ۱۳۷۰ عنوان شد، گفت: 
به تازگی تأثیرات این مفهوم را در دولت مشاهده می کنیم که این 

مسئله می تواند نوید بخش ارتقای کیفیت کشور باشد.
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد بابیان این که بحث کیفیت در 
چند س��ال اخیر از بنگاه های اقتصادی خارج شده است، اظهار 
کرد: کیفیت در عالم هس��تی در حال حرکت است و وارد دوره 
جدیدی از اهداف و تعاریف جدید شده است به همین دلیل لزوم 

نگرش های جدید در مقوله کیفیت به وضوح احساس می شود.
پیروز بخت بابیان این این که سال هاس��ت که در دنیا استاندارد 
مشخص شده اس��ت، گفت: در این زمینه وزارت بهداشت عزم 
جدی را برای افزایش کیفیت و سالمت مردم به کار گرفته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در راستای افزایش کیفیت و 
ارزیابی آن، معاونتی را در سازمان ایجاد کرده ایم تا بتوانیم با ارائه  
بحث های مختلفی مانند نرخ کیفیت باعث ارتقای کیفیت شویم.

A رئیس تولید و تعمیرات مدول

ثبت رکورد ۱۱۰ ذوب متوالی 
درماشین ريخته گری شماره4 فوالد

رئیس تولید و تعمیرات مدول A ریخت��ه گری فوالد مبارکه 
اصفهان از ثبت رک��ورد ریخته گ��ری ۱۱۰ ذوب متوالی برای 

نخستین بار درکشور در این مجموعه خبر داد.
غالمرضا کمالی با اش��اره اینکه رکورد قب��ل ذوب متوالی ۷۴ 
ذوب بود، اظهار داشت: ماشین شماره۴ ریخته گری از ۶ آبان 
ماه به مدت ۸۷ س��اعت و با انجام ۱۳ فالی تاندیش توانس��ت 
 ۱۱۰ پاتیل ۱۹۰ تنی م��ذاب را به صورت متوالی و پیوس��ته 
تخت��ال مت��ر   ۸۲۸۲ ب��ه  تبدی��ل  و  گ��ری   ریخت��ه 

 نماید. 
وی اهمی��ت ای��ن رک��ورد را در آم��اده ب��ه کاری ب��االی 
ماش��ین و ح��ذف توقف��ات و هزینه ه��ای آماده س��ازی بین 
 س��کوئنس و افزای��ش)pdw ت��ن بر س��اعت تولی��د( اعالم

 کرد. 
رئیس تولید و تعمیرات مدول A ریخت��ه گری فوالد مبارکه 
اصفهان انجام ۱۳ فالی تاندیش موفق و ریخته گری ۱۱۰ ذوب 
پیوسته بدون توقف را نش��ان دهنده عملکرد دقیق و کنترل 
مداوم فرایند توسط پرسنل تولید و بیانگر آماده به کاری باالی 
ماش��ین ریخته گری و فعالیت های مناسب پرسنل تعمیرات 
ماشین و همچنین ذوب رسانی مناسب واحدهای فوالدسازی 

دانست.

 واکنش وزارت نیرو به کاهش
 قیمت نفت

  درآمد برق جايگزين 
درآمد نفت می شود

     وزیر نی��رو در واکنش به کاه��ش قیمت جهانی 
نفت و به تب��ع آن کاهش درآمده��ای نفتی ایران، 
اعالم ک��رد: وزارت نیرو ب��ا امض��ای قراردادهای 
جدید صادرات برق، درآمدهای برقی را جایگزین 

درآمدهای نفتی خواهد کرد.
حمید چیت چی��ان وزیر نی��رو در خصوص اینکه 
کاهش قیمت نفت چه تأثیری در بودجه این وزارت 
نیرو در سال آینده خواهد داشت، گفت: تنها درآمد 
کشور ناشی از فروش نفت نیس��ت و مکانیزم های 

دیگری وجود دارد. 
وی بابیان اینکه وزارت نیرو بی��ش از ۱۲ میلیارد 
کیلووات ساعت برق در سال به کشورهای همسایه 
صادر می کند که این یکی از مکانیزم ها است، تأکید 
کرد: در قانون تبصره تهاتر بدهی های شرکت های 
خصوصی پیش بینی شده و استفاده از اسناد خزانه 
اسالمی نیز می تواند بس��یاری از مشکالت صنعت 

برق را حل کند. 
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: البته اگر قیمت نفت خام 
در بازار جهانی باال باش��د، حل مشکالت با سرعت 

انجام خواهد گرفت. 
محمد نهاوندی��ان نیز بابیان اینک��ه یکی از دالیل 
افزای��ش بدهی ه��ای وزارت نیرو اج��رای ناقص و 
اش��تباه هدفمندی یاران��ه بوده اس��ت، گفت: در 
طول چند س��ال گذش��ته بخش��ی از درآمدهای 
صنع��ت ب��رق ص��رف تأمی��ن مناب��ع موردنی��از 
هدفمندی یارانه ها ش��ده اس��ت که ای��ن موضوع 
 منجر به افزایش بدهی های صنعت برق کشور شده

 است. 
رئیس دفت��ر رئیس جمهور همچنی��ن بابیان آنکه 
افزایش تعرفه ه��ای آب و برق باید موردبررس��ی 
ق��رار گی��رد، اظه��ار داش��ت: پیش��نهاد افزایش 
 قیمت آب و برق در هیئت دولت بررس��ی خواهد

 شد.

نماينده مردم فريدن در مجلس:

پروژه مسکن مهر چادگان 
تبديل به مشکل شد

نماینده مردم فریدن در مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: متأس��فانه مس��کن مهر چ��ادگان به لحاظ 
نظارت غلط، اس��تفاده از مصال��ح نامرغوب و عدم 
تزریق اعتبار برای تکمیل پروژه تبدیل به مشکل 

اساسی برای خانوارهای متقاضی شده است.
 محمدعلی اس��فنانی اظه��ار کرد: خوش��بختانه 
زیرس��ازی معابر، کوچه ه��ا و خیابان ه��ای اصلی 
تعدادی از روس��تاهای چادگان با امکانات داخلی 
شهرس��تان  صورت گرفته و آماده آس��فالت ریزی 
است تا در فصل زمستان از تخریب آن ها جلوگیری 

شود.
وی اف��زود: روس��تاهای مش��هد کاوه، کمیت��ک، 
گش��نیزجان و انالوج��ه ب��ا همکاری ش��هرداری 
چادگان زیرسازی شده و آماده قیرپاشی و سپس 

آسفالت ریزی است.
نماینده مردم شهرستان های فریدن، فریدونشهر، 
چ��ادگان و بوئین میاندش��ت در مجلس ش��ورای 
اس��المی در خصوص مس��کن مهر نیز ادامه داد: 
متأس��فانه مس��کن مهر ب��ه لحاظ نظ��ارت غلط 
و اس��تفاده از مصال��ح نامرغ��وب و ع��دم تزریق 
اعتبار ب��رای تکمی��ل پ��روژه تبدیل به مش��کل 
 اساس��ی ب��رای خانواره��ای متقاض��ی ش��ده

 است.
وی تصریح کرد: هم اکنون تعداد محدودی در این 
منازل س��کونت دارند که بعضاً گزارش نفوذ آب از 
پش��ت بام ها و نامطلوب بودن مس��یر عبور و مرور 
 برای س��اکنان مس��کن مهر چادگان و رزوه شده

 است.
اس��فنانی افزود: به دنبال آن هستیم که گاز، که از 
نیازهای اساسی شهرس��تان چادگان در این فصل 

سرما است برای ساکنان مسکن مهر فراهم کنیم.
وی از مسئوالن استانی و کشوری خواست تا نسبت 
به این مسئله اهتمام جدی بورزند و این مشکل را 

برطرف کنند.

 به لحاظ حضور 
صنايع بزرگ 

فوالدي کشور در 
استان اصفهان 
بیشترين بازار 

بازيافت فلز کشور 
در اين استان 

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

مفاد آرا
وماده13  قانون  ماده3  موضوع  شماره:103/93/1392/58-1393/7/12آگهی   7/349
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت 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.
بشماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  مرشدی  محمد  آقای  هیأت:   5952 شماره  1-رأی 
شناسنامه  181 و خانم اکرم سادات حسینی بیدگلی فرزند سید حیدر شماره شناسنامه 
349 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 70/45 مترمربع شماره پالک 2146 
بیدگل  و  آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 ازپالک  فرعی 

خریداری عادی مع الواسطه از عباس میرزائی فر بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  شوریان  حسین  آقای  هیأت:   370 شماره  رأی   -2
شناسنامه  7593 و خانم زهرا رحیمی محمدآبادی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 510 
به مساحت 105 مترمربع شماره پالک 2156 فرعی  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 

ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  جعفر  فرزند  بیدگلی  پور  عبداله  فاطمه  خانم  هیأت:   5201 شماره  3-رأی 
 64 پالک  شماره  مترمربع   204/46 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،  369 شناسنامه 
فرعی ازپالک 235 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از علی محمد ناظمی. 
4-رأی شماره 5963 هیأت: آقای مهدی مهتری آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه  
 71 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  وشادی  سلطان  فاطمه  خانم  و   544
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/30 مترمربع شماره پالک 15 فرعی 
ازپالک4و6و7وقسمتی از مشاعات فرعی از1828 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
5-رأی شماره 5420 هیأت: خانم اشرف رحمتی آرانی فرزند محمود شماره شناسنامه 
193 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/08 مترمربع شماره پالک 11 فرعی ازپالک 
11 و قسمتی از مشاعات فرعی از2206 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از محمدرحمتی آرانی.
بشماره  حسین  آقا  فرزند  آرانی  رحمتی  محمد  آقای  هیأت:   5421 شماره  6-رأی 
شناسنامه 102، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/64 مترمربع شماره پالک 14 فرعی 
ازپالک8و10وقسمتی از مشاعات فرعی از2206 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از اشرف رحمتی آرانی. 
بشماره  حسن  فرزند  آرانی  علیزاده  اله  حبیب  آقای  هیأت:   3646 شماره  7-رأی 
 9521 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  زاده  سمیعی  منیره  خانم  و   383 شناسنامه 
 7683 پالک  شماره  مترمربع   139/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
 فرعی ازپالک925و927 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. 
8- رأی شماره 5965 هیأت: آقای ابوالفضل دهقانی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه  
403، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112 مترمربع شماره پالک 7738 فرعی ازپالک863 
فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از اقدس و اعظم مسجدی آرانی)مالکین رسمی(. 
شناسنامه   بشماره  جعفر  فرزند  آرانی  هدائی  علی  آقای  هیأت:   5972 شماره  9-رأی 
فرعی   7739 پالک  شماره  مترمربع   102 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،1572
ازپالک863 فرعی از2637 اصلی واقع در  مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از اقدس و اعظم معتمدی آرانی)مالکین رسمی(. 
10-رأی شماره 5924 هیأت: آقای علی شوال پور آرانی فرزند  تقی  بشماره شناسنامه  
517 و خانم لیال علی حاجی آرانی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 474 )بالمناصفه(، 
ازپالک  فرعی   2432 پالک  شماره  مترمربع   114/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 

مع الواسطه از حسین اکبرزاده آرانی. 
بشماره  عبدالغفور  فرزند   فر  زاهدی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   5920 شماره  11-رأی 
 27 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  آرانی  سعدآبادی  کبریا  خانم  و   9672 شناسنامه 
 2434 پالک  شماره  مترمربع   103/73 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وراث عبداله خان اکرمیان)مالک رسمی(. 
بشماره  حسین  فرزند  فر  زاهدی  عبدالغفور  آقای  هیأت:   5918 شماره  12-رأی 
شناسنامه  6356 و خانم صغری آران دشتی آرانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 
153 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 188/53 مترمربع شماره پالک 2435 
فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وراث عبداله خان اکرمیان)مالک رسمی(. 
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  موری  محمدرضا  آقای  هیأت:   5982 شماره  13-رأی 
شماره  اله  قدرت  فرزند  بیدگلی  سلمانی  فاطمه  خانم  و   6190002587 شناسنامه 
شناسنامه 6190001610 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 71/76 مترمربع 
شماره پالک 1441 فرعی ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از محمد امین پور. 
14-رأی شماره 2821 هیأت: آقای عزیزاله فدائیان آرانی فرزند  علی  بشماره شناسنامه  
190 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 69 مترمربع شماره پالک 986 فرعی ازپالک340 
فرعی از2645 اصلی واقع در  وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از علی فدائیان.
بشماره  فرزند حسین  بیدگلی  ایمانیان  علی محمد  آقای  هیأت:  15-رأی شماره 5888 
شناسنامه  245 و خانم منیره حسامی فرد فرزند علی عباس شماره شناسنامه 196 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/75 مترمربع شماره پالک 4340 فرعی 
ازپالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

بشماره  علی  فرزند  بیدگلی  زاده  رزاق  حسن  آقای  هیأت:   1892 شماره  16-رأی   
شناسنامه  218 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 318/92 مترمربع شماره پالک 4740 
فرعی ازپالک423 فرعی از2840 اصلی واقع در  ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. 
 17-رأی شماره 2042 هیأت: آقای احمد پوالد سنج فرزند آقا علی بشماره شناسنامه  
209 و خانم زهرا سویدی آرانی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 200 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/50 مترمربع شماره پالک 4755 فرعی ازپالک267 
فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
18-رأی شماره 5382 هیأت: آقای ابوالفضل پوالد سنج فرزند  احمد  بشماره شناسنامه  
فرعی   4824 پالک  شماره  مترمربع   152/38 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،431
ازپالک267 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از احمد پوالد سنج)مالک رسمی(. 
بشماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  ایمانیان  امیر  آقای  هیأت:   5733 شماره  19-رأی 
شناسنامه 68 و خانم معصومه ایمانیان بیدگلی فرزند مسلم شماره شناسنامه 9621 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/25 مترمربع شماره پالک 4918 فرعی 

ازپالک4340 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل خریداری عادی از منیره حسامی فرد)مالک رسمی(. 

20-رأی شماره 5913 هیأت: خانم زهرا زهری فرزند  سیدعلی  بشماره شناسنامه  2، 
ازپالک603  فرعی   4920 پالک  شماره  مترمربع   182 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  حسن  فرزند  نعلچیگر  فرجی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   6005 شماره  21-رأی 
به  ساختمان  و  سوله  بر  مشتمل  آالت  آهن  انبار  یکباب  4005، ششدانگ  شناسنامه  
مساحت 6526 مترمربع شماره پالک 4925 فرعی ازپالک42 فرعی از2840 اصلی واقع 
در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از فاطمه 

فخار)مالک رسمی(. 
بشماره  حسن  فرزند  نعلچیگر  فرجی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   6001 شماره  22-رأی 
شناسنامه  4005، ششدانگ  یکباب کارگاه تیرچه و بلوک زنی مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 3368 مترمربع شماره پالک 4926 فرعی ازپالک42 فرعی از2840 اصلی واقع 
در  ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از فاطمه 

فخار)مالک رسمی(. 
23-رأی شماره 5779 هیأت: آقای سید حسین حسینی راد فرزند  سیدرضا  بشماره 
شناسنامه  43 و خانم طاهره مائلیان نوش آبادی فرزند محمد شماره شناسنامه 52 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 154 مترمربع شماره پالک 3660 فرعی 
ازپالک186و187و194و198و199فرعی و قسمتی از مشاعات 2372 فرعی از40 اصلی 

واقع در  نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1393/08/03 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/19 

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مفاد آرا

7/350 شماره: 103/93/1393/58-1393/7/12 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت 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.
شماره  اله  سیف  فرزند  بیدگلی  عباسیان  زهرا  خانم  هیأت:   3502 شماره  1-رأی 
شناسنامه 7061 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 84 مترمربع شماره پالک 2120 فرعی 

ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
سیدرضا   فرزند  بیدگلی  میرحسینی  حسن  سید  آقای  هیأت:   4379 شماره  رأی   -2
بشماره شناسنامه 262، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 130/80 مترمربع شماره پالک 
2135 فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از علی اکبر توکلی نوش آبادی.
بشماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  شوریان  حسن  آقای  هیأت:   5366 شماره  3-رأی 
 548 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  هاشمی  مهین  خانم  و   6905 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105/50 مترمربع شماره پالک 2140 فرعی 

ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
سیدرضا   فرزند  بیدگلی  حسینی  میر  حسین  سید  آقای  هیأت:   5765 شماره  4-رأی 
بشماره شناسنامه 245، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 188/16 مترمربع شماره پالک 
2141 فرعی ازپالک1 فرعی از3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(.
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  ایمانیان  اله  سمیع  آقای  هیأت:   5756 شماره  5-رأی 
شناسنامه  284 و خانم فاطمه محمدی فر فرزند حسین شماره شناسنامه 1250043451 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/40 مترمربع شماره پالک 2142 فرعی 
ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(.
6-رأی شماره 5743 هیأت: آقای محمد بقال زاده بیدگلی فرزند  قاسم بشماره شناسنامه  
110 و خانم زهره بیدگلی جوشقانی فرزند رضا شماره شناسنامه 182 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 110/35 مترمربع شماره پالک 2143 فرعی ازپالک98 
فرعی از3 اصلی واقع در  معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از مصطفی کربالئی.
شماره  محمدجعفر  فرزند  بیدگلی  مسکینی  صفیه  خانم  هیأت:   3566 شماره  7-رأی 
شناسنامه 407 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/36 مترمربع شماره پالک 2147 
فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وحید مسکینی.
شناسنامه   بشماره  حمزاله  فرزند  زکاری  مهدی  آقای  هیأت:   4375 شماره  8-رأی 
1392 و خانم فاطمه ابوزیدآبادی بیدگلی فرزند تقی شماره شناسنامه 25 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 356/20 مترمربع شماره پالک 755 فرعی ازپالک106 
بیدگل خریداری  آران و  ثبتی  آباد بخش سه حوزه  واقع در حسین  از6 اصلی  فرعی 

عادی مع الواسطه از عباس حاجی زاده)مالک رسمی(.
9-رأی شماره 4373 هیأت: آقای تقی عظیمی بیدگلی فرزند حسن  بشماره شناسنامه  
 311 شناسنامه  شماره  صادق  سید  فرزند  پور  سیدی  سادات  اکرم  خانم  و   249
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188/39 مترمربع شماره پالک 756 فرعی 
ازپالک107 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی از احمدناظمی)مالک رسمی(.
بشماره  تقی  فرزند  زاد  اسالمی  محمدرضا  آقای  هیأت:   5762 شماره  10-رأی 
شناسنامه  8373 و خانم زینب کبوتری بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 447 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 121/63 مترمربع شماره پالک 764 فرعی 

ازپالک106 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل 
خریداری عادی  از رضا صباغیان.

بشماره  غالمرضا  فرزند  مفرد  صادقی  جواد  آقای  هیأت:   5904 شماره  11-رأی 
یکبابخانه به مساحت 116/54 مترمربع شماره پالک 765  شناسنامه  128، ششدانگ 
ثبتی  بیدگل بخش سه حوزه  آباد  از6 اصلی واقع در حسین  ازپالک106 فرعی  فرعی 

آران و بیدگل خریداری عادی از قاسم نوریان بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  حسین  فرزند  بیدگلی  سلمانی  محمد  آقای  هیأت:   5764 شماره  12-رأی 
شناسنامه  77، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103 مترمربع شماره پالک 24 فرعی 
مجزا از قسمتی از مشاعات پالک 125 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران 

و بیدگل خریداری عادی از وراث نصراله سلمانی)مالک رسمی(.
ابراهیم  بشماره  فرزند  بیدگلی  دادائی  آقای هادی علی  هیأت:  13-رأی شماره 5899 
اکبر شماره شناسنامه  شناسنامه  1361 و خانم زهرا کریمشاهی بیدگلی فرزند علی 
1002 ) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 130/22 مترمربع شماره پالک 14 

فرعی ازپالک5 فرعی از226 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
14-رأی شماره 5890 هیأت:  خانم زهرا پور هاشمی فرزند ولی اله شماره شناسنامه 
107 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137/92 مترمربع شماره پالک 34 فرعی ازپالک2 
فرعی از252 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از کبری خانم قنبری)مالک رسمی(.
شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  فامیلی  مهین  خانم  هیأت:   5901 شماره  15-رأی 
شناسنامه 156، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 78/11 مترمربع شماره پالک 35 فرعی 

ازپالک2 فرعی از252 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند ماشااله بشماره  بیدگلی  آقای مهدی مقنی مؤخر  16-رأی شماره 5423 هیأت: 
شناسنامه  22 و خانم مهری حق پرست بیدگلی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 172 
فرعی   1 پالک  مترمربع شماره   223/50 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
ازپالک 303 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از وراث ماشااله سقائی بیدگلی)مالک رسمی(.
17-رأی شماره 5898 هیأت: آقای سید هاشم سیدیان بیدگلی فرزند سید حسن  بشماره 
شناسنامه  177 و خانم رقیه سیدی بیدگلی فرزند سید مهدی شماره شناسنامه 154 
) المناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 297/20 مترمربع شماره پالک 18 فرعی 
ازپالک13 و 15 و قسمتی از مشاعات  از پالک 334 اصلی واقع در اماکن بخش سه 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  زاده  سلمانی  اکرم  خانم  هیأت:   5903 شماره  18-رأی 
شناسنامه 422 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 243/30 مترمربع شماره پالک 1097 
اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از قدرت اله 

آقا عموئی آرانی)مالک رسمی(.
آقا عموئی آرانی فرزند حسین بشماره  اله  آقای قدرت  19-رأی شماره 5902 هیأت: 
شناسنامه 6585، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 292/70 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 

ازپالک 1105 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
20-رأی شماره 5024 هیأت: آقای سید حسین شریفیان آرانی فرزند سید رضا  بشماره 
شناسنامه  1282 و خانم مریم نوری محمودآبادی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
مترمربع شماره  به مساحت 141/75  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   1250129583
پالک 1 فرعی ازپالک 1265 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
 21-رأی شماره 4381 هیأت: آقای محمدآقا پهلوانیان آرانی فرزند  استادحسن  بشماره 
به  شناسنامه  95 و خانم سلطان نداف فرزند حسن شماره شناسنامه 7722 )نسبت 
دو دانگ و 4 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 240/30 مترمربع شماره 
پالک 1 فرعی ازپالک 2212 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  فرزند حسن  آرانی  اکبرزاده  علی  آقای خسرو  هیأت:  22-رأی شماره 2088 
شناسنامه  9652 و خانم اسماء خادم حضرتی فرزند محمود شماره شناسنامه 290 و 
خانم معصومه لقب دوست آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 10338 )بالسویه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176/75 مترمربع شماره پالک 71 فرعی ازپالک4 فرعی 

از2257 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23-رأی شماره 2843 هیأت: آقای دخیل کوزه گر فرزند حسین بشماره شناسنامه  3 
)بالمناصفه(،  استاد محمدی آرانی فرزند حبیب شماره شناسنامه 347  فاطمه  و خانم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157/50 مترمربع شماره پالک 7650 فرعی ازپالک1178 
فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از حبیب اله قاسمی)مالک رسمی(.
24-رأی شماره 3489 هیأت: آقای امیر حسین شمس آبادی فرزند رحمت اله  بشماره 
 2776 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  معصومی  میر  زهرا  خانم  و   1619 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 236 مترمربع شماره پالک 7663 فرعی 
ازپالک1189 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و 
بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از رحمت اله شمس آبادی فرد آرانی و اقدس خوشه 

چرخ)مالکین رسمی(.
25-رأی شماره 3482 هیأت: آقای رحمت اله شمس آبادی فرد آرانی فرزند علی جان 
بشماره شناسنامه  84 و خانم اقدس خوشه چرخ فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
 7669 پالک  شماره  مترمربع   116 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   101
ثبتی  حوزه  سه  بخش  مسعودآباد  در  واقع  اصلی  از2637  فرعی  ازپالک1189  فرعی 

آران و بیدگل.
 26-رأی شماره 5206 هیأت: آقای حسن فاطری آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه  
فرعی   7705 پالک  شماره  مترمربع  مساحت285/50  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،160
ازپالک1189 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از محمدشاهزاده آرانی. 
27-رأی شماره 5404 هیأت: آقای سید داود هنرمند فرزند سیدحسن بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   486 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  مقدم  بهشتی  اعظم  خانم  و   247
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 182 مترمربع شماره پالک 7719 فرعی ازپالک3 فرعی 

از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
28-رأی شماره 5427 هیأت: آقای رمضانعلی دربانی آرانی فرزند اسمعیل  بشماره 
شناسنامه  43، قسمتی از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 39/75 مترمربع شماره پالک 
7720 فرعی ازپالک1189 فرعی از2637 اصلی واقع در  مسعودآباد بخش سه حوزه 

ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از رضا نیکپور. 
29-رأی شماره 5760 هیأت: آقای محمد عموزاده آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه  1488 
و خانم محبوبه اجدادی آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 1250072336 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/03 مترمربع شماره پالک 7723 فرعی ازپالک550 
 و 551 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران وبیدگل.
30-رأی شماره 5655 هیأت: آقای عباس اجدادی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه  
)بالمناصفه(،   77 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  عربیان  زهرا  خانم  و   202
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147/15 مترمربع شماره پالک 7729 فرعی ازپالک550 
و551 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از مهدی اجدادی و وجیهه سرکار آرانی)مالکین رسمی(. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139/08/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 139/08/19 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   7/582

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

مالکیت صادر خواهد شد.
1 - رای شماره 139360302015005070 مورخ 93/06/30 طیبه کریمی ریزی فرزند 
ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 178/24 مترمربع 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2 - رای شماره 139360302015005089 مورخ 93/06/31  لطف اله هدایتی چرمهینی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 739/04 مترمربع مفروزی از پالک 
373/164 واقع در محمود آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی خداداد امینی چرمهینی .
3 - رای شماره 139360302015005090 مورخ 93/06/31  خدیجه جعفریان چرمهینی 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 925/59 مترمربع مفروزی از پالک 
379 - اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عوضعلی نجفیان چرمهینی.
چرمهینی  لطفی  حیاتقلی   93/06/31 مورخ   139360302015005091 شماره  رای   -  4
فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 568/43 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت  بخش 10  آباد چرمهین  نصیر  در  واقع  اصلی   - پالک 379 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی چرمهینی.
5 - رای شماره 139360302015005092 مورخ 93/06/31  زهرا کوهکن ریزی فرزند 
از پالک  مترمربع مفروزی  به مساحت 841/70  یکبابخانه  به ششدانگ  منصور نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
6 - رای شماره 139360302015005093 مورخ 93/06/31  زهرا کوهکن ریزی فرزند 
از پالک  مفروزی  مترمربع  به مساحت 169/45  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  منصور 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015005095 مورخ 93/06/31  طوطی اسماعیلی دورباطی 
از  فرزند علیجان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/89 مترمربع مفروزی 
پالک 321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علیجان نقدی دورباطی.
8 - رای شماره 139360302015005096 مورخ 93/06/31 فضل اله خوشبخت دورباطی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 499/98 مترمربع مفروزی از پالک 
194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ماه رخ سلطان سماعی.
9 - رای شماره 139360302015005097 مورخ 93/06/31  امیر سلیمیان ریزی فرزند 
مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/76 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
10 - رای شماره 139360302015005098 مورخ 93/06/31  الهه سلیمیان ریزی فرزند 
مرتضی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/76 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015005099 مورخ 93/06/31 مجید سلیمیان ریزی فرزند 
مرتضی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/76 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
12 - رای شماره 139360302015005100 مورخ 93/06/31 احمد رضا لطفی چرمهینی 
فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 561/04 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت  بخش 10  آباد چرمهین  نصیر  در  واقع  اصلی   - پالک 379 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی.
13 - رای شماره 139360302015005101 مورخ 93/06/31 قربانعلی حیدری چرمهینی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1073/78 مترمربع مفروزی از 
پالک 370/26 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
14 - رای شماره 139360302015005102 مورخ 93/06/31 ماه بیگم شیر دم چرمهینی 
فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 46/09 مترمربع مفروزی 
از پالک 379 - اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علیار تقی زاده.
15 - رای شماره 139360302015005103 مورخ 93/06/31  گوهر محمدی بداغ آبادی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/32 مترمربع مفروزی از پالک 
106 - اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمود میرصفایی ریزی .
16 - رای شماره 139360302015005104 مورخ 93/06/31 فاطمه رستم پور فرزند اکبر 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 262/41 مترمربع مفروزی از پالک 103/1 واقع 

در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قربانعلی 
جعفری چمگردانی.

ریزی  سلیمیان  سعید    93/06/31 مورخ   139360302015005106 شماره  رای   -  17
فرزند مرتضی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149/78 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
18 - رای شماره 139360302015005107 مورخ 93/06/31  الهه سلیمیان ریزی فرزند 
 149/78 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  مرتضی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  مجید    93/06/31 مورخ   139360302015005108 شماره  رای   -  19
فرزند مرتضی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149/78 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
عبداللهی  گودرز  سید    93/06/31 مورخ   139360302015005109 شماره  رای   -  20
فرزند سید علی محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102/97 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21 - رای شماره 139360302015005112 مورخ 93/06/31  علی بابا نقدی دورباطی 
فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196/27 مترمربع مفروزی از 
پالک 321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابراهیم نقدی.
فرزند  نوری  جالل    93/06/31 مورخ   139360302015005113 شماره  رای   -  22
عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168/83 مترمربع مفروزی از 
پالک 321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی فرهاد کریمی.
23 - رای شماره 139360302015005118 مورخ 93/06/31  احمد حاجی علی اکبری 
ریزی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 64/30 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  اکبری  اسماعیل  مورخ 93/06/31   رای شماره 139360302015005120   -  24
رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/75 مترمربع 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25 - رای شماره 139360302015005121 مورخ 93/06/31  زهره عزیزاللهی فرزند 
خدارحم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/75 مترمربع 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
26 - رای شماره 139360302015005122 مورخ 93/06/31 مصطفی بیگی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/22 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
ریزی  حاتمی  ابراهیم   93/06/31 مورخ   139360302015005125 شماره  رای   -  27
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83/25 مترمربع 
مفروزی از پالک 106 - اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
28 - رای شماره 139360302015005126 مورخ 93/06/31 صدیقه حاتمی ریزی فرزند 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83/25 مترمربع مفروزی 
از پالک 106 - اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
29 - رای شماره 139360302015005131 مورخ 93/06/31 فاطمه قربانی ریزی فرزند 
مترمربع   252/79 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  جواد 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
30 - رای شماره 139360302015005132 مورخ 93/06/31  زهرا قربانی ریزی فرزند 
مترمربع   252/79 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  جواد 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
31 - رای شماره 139360302015005134 مورخ 93/06/31  محمد باقریان ریزی فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196/13 مترمربع مفروزی از پالک 106/5 
- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی احمد باقریان ریزی.
32 - رای شماره 139360302015005135 مورخ 93/06/31 محمد صادقی کله مسلمانی 
فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248 مترمربع مفروزی از پالک 
348 - اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی لطفعلی سلطانی .
33 - رای شماره 139360302015005136 مورخ 93/06/31  زبیده حسن زاده ملک 
آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168/71 مترمربع مفروزی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  باغبادران  دورباط  در  واقع  اصلی   -321 پالک  از 

خریداری شده از مالک رسمی رضا اسکندری دورباطی .
34 - رای شماره 139360302015005138 مورخ 93/06/31  کبری ملکی ریزی فرزند 
محمد رضا نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152 مترمربع 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
زاده  عباس  تقی  محمد   93/06/31 مورخ   139360302015005139 شماره  رای   -  35
فرزند حسن نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152 مترمربع 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
36 - رای شماره 139360302015005140 مورخ 93/06/31  خدیجه نعمت الهی فرزند 
منوچهر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125/26 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015005142 مورخ 93/06/31  حسن رنجبر فرزند محمد 
جان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/95 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
از مالک  الواسطه خریداری شده  ثبت اصفهان مع  اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
38 - رای شماره 139360302015005143 مورخ 93/06/31  محمود جعفریان ریزی 
فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 651/10 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
39 - رای شماره 139360302015005146 مورخ 93/06/31  سید محمد موسوی ریزی 
فرزند سید علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 174/26 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
40 - رای شماره 139360302015005147 مورخ 93/06/31 سید محمد موسوی ریزی 
فرزند سید علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/27 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  کرباسیان  علی    93/06/31 مورخ   139360302015005149 شماره  رای   -  41
عبدالعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 298/87 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015005150 مورخ 93/06/31  اکبر لکهای ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   170/23 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  ابراهیم 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
43 - رای شماره 139360302015005152 مورخ 93/06/31 باقر سبکتکین ریزی فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89/05 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
از مالک  الواسطه خریداری شده  ثبت اصفهان مع  اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یک شنبه مورخ 93/08/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشـنـبه مورخ 93/08/19
اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان



اخبار کوتاهیادداشت

ایران نامزد میزبانی فوتبال انتخابی 
المپیک شد

ای��ران نام��زد میزبان��ی مرحل��ه نهای��ی 
رقابت ه��ای فوتبال انتخاب��ی المپیک در 
قاره آسیا شده است.حبیب کاشانی، مدیر 
تیم امید ای��ران عنوان کرد: ای��ران نامزد 
میزبانی مرحله نهای��ی رقابت های فوتبال 
انتخابی بازی های المپیک شده و قرار است 
هشتم آذر ماه میزبان این مرحله مشخص شود و ما امیدواریم که 
این میزبانی را بر عهده بگیریم.قطر و عربستان هم نامزدهای دیگر 
میزبانی مرحله نهایی انتخابی المپیک در قاره آسیا هستند.تیم امید 
ایران همچنین به دلیل کسب نتایج ضعیف طی ماه های گذشته در 
رده بندی انتخابی المپیک 2016 در سید دو آسیا قرار گرفته است.

»مردانی« در راه مسابقات 
گرندپریکس مکزیک

فدراسیون جهانی تکواندو برای حضور در 
مس��ابقات جهانی گرندپریکس از چهار 
تکواندوکار ایرانی دعوت کرد که س��جاد 
مردانی ورزشکار اصفهانی نیز در این جمع 
جای دارد.مسابقات فینال گرندپریکس 
در سال جاری روزهای 12 تا 13 آذرماه به 
میزبانی مکزی��ک برگزار می ش��ود و 8 تکوان��دوکار برتر رنکینگ 
المپیک جواز حضور در این رقابت ها را دارند.مردانی در بازی های 
آسیایی نتوانست به عنوانی دست پیدا کند و حذف زودهنگامی از 
مسابقات داشت اما در مسابقات جایزه بزرگ منچستر به مدال برنز 
رسید.فرزان عاشورزاده، بهنام اس��بقی و مهدی خدابخشی سایر 
تکواندوکاران ایرانی دعوت شده به این مسابقات هستند.با تصمیم 
فدراسیون جهانی تکواندو، در این مسابقات نفرات اول 80 امتیاز، 
نفرات دوم 48 امتیاز و نفرات سوم هم 28.80 امتیاز در راه کسب 
سهمیه المپیک 2016 ریو، دریافت خواهند کرد و از این رو نتیجه 
گیری برای تکواندوکاران اعزامی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 برترین  بدمینتون بازان 
دختر و پسر استان 

رقابت های بدمینتون قهرمانی استان به 
منظور انتخاب برترینه��ا برای حضور در 
مسابقات قهرمانی کش��ور، در دو بخش 
دخت��ران و پس��ران برگزار ش��د.در این 
مس��ابقات که همزمان با گرامیداش��ت 
سالروز حماسه و ایثار مردم اصفهان برگزار 
شد، برترین بدمینتون بازان دختر و پسردر دو رده سنی جوانان و 
نوجوانان انتخاب شدند.  دررده ی سنی جوانان  پسر و در رشته یک 
نفره   ک��ه با  حضور 22 بازیکن از سراس��ر اس��تان برگزار ش��د؛ از 
امیرعباس میرباقری ، فراز دژدار ، محمد بهارزاده ، آرمین جوانمرد 
، علیرضا موجودی ، محمد آریافر ، سینا کروندی و ساالر پاژنگ به 
عنوان نفرات برتر برای ش��رکت دراردوی تمرینی جوانان اس��تان 
اصفهان دعوت به عمل آمد .گفتنی  است 7 نفر بازیکن برتر تمرینات 
فوق به مس��ابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان کشور که از تاریخ 
1/9/93لغایت 3/9/93 به میزبانی  استان تهران برگزار گردد ، اعزام 

خواهند شد.

 ذوب آهن درراه بازگشت
 به روزهای طالیی

اصغرقلندری-به جرات می ت��وان گفت فوتبال تنها  ورزش��ی 
اس��ت که هواداران میلیونی وخاص خودش رادارد و بایدبه صورت  
پیوسته توجه ویژه ای به این رشته ورزشی داشت، درواقع فوتبال 
یک )برند( معتبری اس��ت که خیلی از کشورها درحسرت داشتن 
 آن برای کسب اعتبارجهانی هستند، چرا که موفقیت فوتبالی در

عرصه های جهانی مساوی اس��ت با درآمدزایی وبهره برداری های 
سیاسی، اجتماعی،اقتصادی وخیلی دستاوردهای مثبت دیگر،البته 
اگر به کشورهایی مانند قطرو ازبکستان نگاه کنیم می بینیم دولت، 
چه عنایت ویژه ای به ورزش بخصوص فوتب��ال دارد، در حالی که 
درکشورما مس��ئوالن امر درپی آن هس��تند تا ورزش را به بخش 
 های خصوصی واگذار نمایند! طبیعی است که درچنین شرایطی

 تیم هایی مثل ذوب آهن که به نوعی وابس��ته به دولت محسوب 
می شود وبا کمبود بودجه ورزش مواجه است، دریارگیری وبستن 
تیم فوتبال یکی دو سالی است که با مشکل مالی روبه رو گشته که 
درنهایت ازوضعیت خوبی درجدول مس��ابقات لیگ برتر بهره مند 
نبوده است اما به عینه شاهد هستیم که مس��ئوالن باشگاه وکادر 
فنی با همین ظرفیت وبضاعت مالی،با تعصب وغیرت مثال زدنی 
جوانانش زیباترین بازی های خود را به نمایش درآورده اند ،ضمن 
اینکه هماهنگی وانس��جام تیمی ذوب آهن روزبه روزورفته رفته 
بهتر شده وباهدایت متفکرانه یحیی گل محمدی سرمربی فکور وبا 
اخالق، چهره واقعی خود رابازمی یابد تا قدم درراه بازگشت به دوران 

خوش گذشته بگذارد.                                                                                           
البته  بای��د این حقیقت راه��م بپذیریم که قرارگرفت��ن بازیکنان 
جوان ودینامیک مثل محس��ن مسلمان، س��ینا عشوری، مرتضی 
 تبریزی و...درکنار با تجربه هایی همچون مهدی رجب پور،قاس��م 
حدادی فر،اسماعیل فرهادی، و... فرصت وبسترمناسبی رابه وجود 
آورده ت��ا درموقعیت های گوناگون با روی آوری به بازی س��رعتی 
وضدحمله به نتایج بهتری دس��ت پیداکرده است که پیروزی سه 
بریک مقاب��ل تیم ملوان،به وی��ژه درزمین بندرانزل��ی گویای این 

واقعیت است. 
تیم ذوب آهن دربازی با تیم ملوان بندرانزلی به رغم گلی که ازنقطه 
پنالتی دریافت ک��رد با انگیزه باال وبازی توفان��ی خود درنیمه دوم 
بازی،کاری کرد کارستان ، تعویض های به موقع مسلمان وفرهادی 
ازسوی گل محمدی که به علت محرومیت شاگردانش را از پشت 
توروازجایگاه تماش��اگران رهبری می کرد ،برای پیروزی وگرفتن 
هر3 امتیاز ای��ن بازی که ازحساس��یت فوق الع��اده ای برخوردار 
بود، مثمر ثمرواقع ش��دتا ش��اگردانش با ارائه بازی درخش��ان به 
یک پیروزی ش��یرین وارزش��مندی دس��ت پیداکنند وموجی از 
شادی وسروربرای هواداران خوب ومردم فهیم اصفهان به ارمغان 
 بیاورند ورضایت خاطر مس��ئوالن باش��گاه وکادر فن��ی را فراهم

 آورند.

6
برگزاری جام باشگاههای کشتی جهان در ایران

تاکنون 10 کشور برای حضور در نخستین دوره جام باشگاه های کشتی جهان اعالم آمادگی 
کرده اند.نخستین دوره رقابت های جام باشگاههای کشتی جهان از نیمه اول آذر ماه امسال 
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زارتا : تصمیم مربی 
همیشه درست است

میزبانی  از ایران 
گرفته شد

مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا گفت: تصمیم مربی تیم همواره درست است و من 
به او اعتماد کامل دارم .زوبی زارتا دروازه بان اسطوره ای تیم ملی فوتبال اسپانیا 
و باشگاه بارسلونا یادآور شد که اشراف لوییس انریکه )سرمربی( بر این تیم 
همواره بیشتر از دیگران است . به همین دلیل نمی توانیم بر کار او ایراد بگیریم .

تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب در چارچوب رقابت های اللیگا به مصاف آلمریا 
رفت و در حالی که ت��ا 20 دقیقه پایانی بازی از حری��ف عقب بود، در نهایت 

توانست با نتیجه 2 بر یک به پیروزی برسد. 
گل های بارسلونا را نیمار در دقیقه 73 و آلبا در دقیقه 82 به ثمر رساندند. تک 

گل آلمریا را هم تیه وی بیفوم وارد دروازه حریف کرد.
زارتا اظهار کرد: بعد از دو شکست متوالی این پیروزی برای بارسا از اهمیت فوق 

العاده ای برخوردار بود .

رئیس فدراسیون بین المللی والیبال با ارسال نامه ای به رئیس فدراسیون 
ایران، آرژانتین را ب��ه عنوان میزبان رقابت های قهرمان��ی نوجوانان جهان 
معرفی کرد.چن��دی پیش و در کنگ��ره جهانی 2014 والیب��ال در ایتالیا، 
میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان به ایران داده شد.اما در 
اقدامی سوال برانگیز، آری گراسا با ارس��ال نامه ای به محمدرضا داورزنی 
ضمن عذر خواهی و تش��کر از ای��ران به خاطر پذیرفت��ن میزبانی قهرمانی 
نوجوانان جهان اعالم کرد که کش��ور آرژانتین به عنوان میزبان این رقابت 
ها ) مس��ابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان( معرفی می ش��ود.رئیس 
فدراسیون والیبال روز گذشته در نشست خبری معرفی حامی تیم والیبال 
نوجوانان تاکید کرده بود که پشت پرده والیبال جهان به دنبال مخالفت با 

نظام جمهوری اسالمی ایران است.

والیبالیس��ت های خ��وب کش��ورمان پس 
از ی��ک تابس��تان و پایی��ز پ��رکار وقتی از 
جهانگردی ش��ان به خانه بازگشتند، هنوز 
رن��گ پ��اداش  را ندیده ان��د. انتظ��اری که 
ملی پوشان کش��ورمان پس از درخشش در 
این س��ه میدان بزرگ داش��تند، این بوده 
که دست کم تقدیری در شأن آن ها صورت 
گیرد؛ اما با وجود اینکه مدت نسبتا زیادی 
از این سه رخداد مهم می گذرد، هیچ خبری 
از وعده های قبلی ب��رای پرداخت پاداش به 

آن ها نشده است.
با اینکه هنوز س��ال 93 به پایان نرسیده، از 
هم اکنون روشن است که اگر بخواهیم برای 
این س��ال یک نماد ورزشی در نظر بگیریم، 
تصوی��ر تیم پر افتخ��ار و دوست داش��تنی 
والیب��ال کش��ورمان در اذه��ان ش��کل 
می گیرد؛ تیمی که امس��ال پر افتخار ترین 
س��ال تاریخ ورزش��ی اش را گذران��د و در 
مسابقات لیگ جهانی و رقابت های جهانی 
به مراحل باال رس��ید و هرچند روی س��کو 
 نرفت، روزه��ای پرغروری را ب��رای همه ما

 رقم زد. 
 در س��الی ک��ه ملی پوش��ان فوتب��ال و 
کش��تی و بس��کتبال ای��ران در جام ه��ای 
جهانی رشته  ش��ان به می��دان رفتند، این 
والیبالیس��ت های کش��ورمان بودن��د ک��ه 
توانستند شادی را به مردم کشورمان هدیه 
دهند و با باز ک��ردن درهای جهانی به روی 
این رش��ته، مردم ایران را ش��اد و خشنود 
سازند؛ هرچند هنوز برای مردم کشورمان 
این فاصله وجود دارد که فرق شکست برابر 
آرژانتین در فوتبال را ب��ا پیروزی بر آمریکا 
در والیبال درک کنند، که برای اولی به  رغم 
شکست به خیابان ریختند و برای دومی به 
رغم پیروزی کسی به خیابان نیامد،  باز هم 
اگر به روزهای پش��ت س��ر نگاه کنیم، این 
والیبال بوده که در روزهایی از سال مردم را 
یکدل و یک زبان کرده تا بار دیگر به ایرانی 

بودن خود افتخار کنند. 
مهم ترین پاداش��ی که انتظار ملی پوش��ان 
والیبال را می کشید و اکنون نزدیک  دو سال 
است که به دس��ت آن ها نمی رسد، پاداشی 
اس��ت که از رقابت های لی��گ جهانی عاید 

آن ها می ش��د و دو سال اس��ت که از سوی 
FIVB بلوکه شده است. از سال گذشته که 
سازمان صدا و سیما حق پخش تلویزیونی 
رقابت های لیگ جهانی را به موقع پرداخت 
نکرد تا امس��ال FIVB پاداش ملی پوشان 

والیبال کشورمان را بلوکه کرده و با توجه به 
 نپرداختن حق پخش مسابقات، امسال گویا 
پاداش لیگ جهانی هم به دست ملی پوشان 

کشورمان نمی رسد. 
اگر اخبار والیبالی س��ال گذش��ته را به یاد 

بیاوری��د، تعلل س��ازمان صدا و س��یما در 
پرداخ��ت حق پخ��ش 2۵0 ه��زار دالری 
رقابت ه��ای لی��گ جهان��ی، س��رانجام با 
واکنش منفی FIVB روبه رو شد؛ هرچند 
پس از چن��دی ای��ن مبلغ پرداخت ش��د، 

فدراس��یون جهان��ی والیبال ب��رای تنبیه 
 ایران پ��اداش بازی ها را به تی��م ملی ایران 

نداد. 
فدراس��یون جهان��ی والیب��ال ب��ر پای��ه 
دس��تورالعمل قبلی خود، 9 ه��زار و 600 
دالر را در حکم پ��اداش هر برد ب��ه تیم ها 
پرداخ��ت می کند و تیم ه��ای بازنده در هر 
مس��ابقه نی��ز 4 ه��زار و 600 دالر دریافت 
می کنند که این مبالغ در پایان مس��ابقات 
در اختی��ار فدراس��یون های مربوط��ه قرار 
می گی��رد. ای��ن پ��اداش ج��دای از مبلغ 
دیگری است که بر اساس رتبه بندی تیم ها 
در پای��ان لیگ جهان��ی به فدراس��یون ها 
پرداخت می ش��ود ک��ه بر اس��اس فرمول 
"FIVB تیم برن��ده دو میلیون دالر دریافت 

می کند. 
افزون بر این مبلغ حتی ش��نیده ش��ده که 
جایزه بهترین لیبروی الیگ جهانی گذشته 
که قرار بود به فرهاد ظریف تعلق گیرد هم 
به حساب فدراسیون واریز نشده و این مبلغ 
توسط فدراسیون از جای دیگری تأمین شد 
و حاال معلوم نیست  قرار است رخداد مشابه 
این برای سعید معروف که قرار است جا یزه 
بهترین پاسور امسال را دریافت کند، بیفتد 

یا خیر. 
بنا به شنیده ها پیش از این قرار بود، پاداش 
دالری حاصل از برد باخت ها میان بازیکنان 
تقسیم  و مبلغ کلی حاصل از شرکت در این 
رقابت ها هم صرف هزینه اردو ها و سفرهای 
تیم ملی ش��ود که با بلوکه  شدن این مبالغ 
از سوی FIVB حاال پس از چند ماه سخت 
و طاقت فرس��ا هن��وز پاداش درخ��وری به 
ملی پوشان والیبال ایران تعلق نگرفته است. 
از س��وی دیگر، هنوز هیچ تقدی��ری هم از 
س��ازمان ها و نهاده��ای کش��ورمان از این 
قهرمانان نشده تا خستگی از تن آن ها بیرون 
بیاید. این را مقایس��ه کنید ب��ا حضور تیم 
ملی فوتبال در برزیل که پاداش های آن ها 
دالری و در رختکن به آن ها پرداخت می شد 
و حتی پاداش شکس��ت براب��ر نیجریه هم 
مع��ادل تس��اوی در نظر گرفت��ه  و به آن ها 

پرداخت شد. 
 حتی این قول هم به ملی پوشان داده شده 
بود، در صورت درخش��ش در لیگ جهانی 
2014 حواله ورود خودرو به عنوان پاداش 
در اختیارش��ان قرار خواهد گرفت که این 
موضوع نیز منتفی ش��ده و تماس های ملی 
پوشان برای سرنوشت این وعده نیز به جایی 

نرسیده است.

پرداخت نکردن پاداش ها و سرخورده شدن سروقامتان

هزار وعده مسئوالن به تیم ملی والیبال که یکی وفا نشود

 حتی این قول هم 
به ملی پوشان داده 

شده بود، در صورت 
درخشش در لیگ 

جهانی ۲۰۱۴ 
حواله ورود خودرو 
به عنوان پاداش در 

اختیارشان قرار 
خواهد گرفت که 

این موضوع نیز 
منتفی شد

پیکارهای کش��تی آزاد و فرنگی قهرمانی 
بزرگساالن اس��تان با حضور بیش از 200 
نفر کش��تی گیر و پ��س از دو روز رقابت با 
معرفی نفرات برتر  برای حضور در مسابقات 

قهرمانی کشور خاتمه یافت.
گفتنی اس��ت رقاب��ت هاي کش��تی آزاد 
بزرگس��االن قهرمانی کش��ور از 28 تا 30 
آبان ماه در شهرستان بابل استان مازندران 

برگزار می شود.
در مسابقات کشتی آزاد بزرگس��االن استان نتایج زیر به دست 

آمد:
وزن ۵7 کیلوگرم: مقام اول سجاد صالح پور، دوم سید مصطفی 

شجاعی ، سوم  مشترک سجاد لیریایی و خلیل اقرلو
وزن 61 کیلوگرم : مقام اول امیر فتاح، دوم سید احسان موسوی 

،سوم مشترک سجاد امینی و آرش کاویان
وزن 6۵ کیلوگرم: مق��ام اول منصور زارع ش��ریف، دوم مهدی 
فیروزی،سوم مشترک سید احمد موسی کاظمی و علی اصغر 

جباری
 وزن 70کیلوگ��رم: مقام اول س��یاوش گ��ودرزی، دوم احمد 

فیروزی،سوم مشترک سعید نجفیان و آرش سلطانی پور
 وزن 74کیلوگرم: مقام اول علی عباسی، دوم محمد شاطریان ، 

سوم مشترک محمدرضا روح پرور و میثم سلطانی
وزن  86 کیلوگ��رم: مق��ام اول بهم��ن ش��یخان، دوم علیرضا 
سلیمانی، سوم مشترک سید محسن حسینی و محسن نوروزی

 وزن 97 کیلوگرم: مق��ام اول حامد حنایی ن��ژاد، دوم ابراهیم 
رحیمی ،سوم مشترک محسن طالبی و بهنام خزایی

 وزن 120 کیلوگرم: مقام اول احمدرضا عابدینی،دوم رس��ول 

س��لمانی، س��وم مش��ترک  
اش��کان عس��گری و رسول 

براتی
در  مسابقات کشتی فرنگی 
بزرگساالن استان نفرات برتر 

به شرح زیر معرفی شدند:
 وزن ۵9 کیلوگ��رم: مق��ام 
اول ایوب گراوند،دوم س��ینا 
ش��یرازی ، س��وم مشترک 

مرتضی رضاپور و مهدی عرب جبلی
 وزن 66 کیلوگرم : مقام اول بهرام جمال پور، دوم ایوب طالبیان 

، سوم مشترک سجاد گلی و محمد رفیعی
 وزن 71کیلوگرم: مقام اول کامران یزدی،دوم سعید سلیمیان ، 

سوم مشترک امید سپیانی و حمیدرضا جمشیدی
 وزن 7۵ کیلوگرم: مقام اول هوشنگ جلیلی، دوم ابوالفضل لک 

، سوم مشترک علی رستمی و وحید صالحی
وزن 80کیلوگرم: مقام اول امیرحسین شیران، دوم صالح کیان 

ارثی ، سوم مهدی فرهادی
 وزن 8۵ کیلوگرم : مقام اول یداهلل عرب جعفری،دوم حس��ین 

رشمانی ، سوم مشترک حسین یوسلیانی و امید احمدی
وزن 98 کیلوگرم: مقام اول علیرضا قربانی، دوم پژمان عباسی ، 

سوم مشترک امین خسروی و وحید سپیانی
وزن 130 کیلوگرم: مق��ام اول رحیم مهدیان، دوم س��ید رضا 

سجادی، سوم مشترک مسعود اله یاری و مرتضی خجندی
شایان ذکر است مسابقات کش��تی فرنگی بزرگساالن قهرمانی 
کشور از 21 آبان ماه سال جاری به مدت سه روز درسالن شهدای 

هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.

مدیر تی��م امید ب��ا اع��الم این که 
کرانچ��ار در ح��ال بررس��ی دقیق 
ش��رایط حضور در تیم امید است، 
ابراز امی��دواری ک��رد، ب��ه زودی 
س��رمربی تیم امید انتخاب ش��ود. 
کاشانی همچنین عنوان کرد قرارداد 
 فدراس��یون ب��ا این مرب��ی کروات

» معقول« خواهد بود.
حبیب کاشانی درباره قطع همکاری 

با نلو وینگادا گفت: با جمع بندی که داشتیم به این نتیجه  
رس��یدیم که دیگر نمی توانیم با نلو وینگادا این مس��یر را 
طی کنیم. روز جمعه به آقای کفاشیان گفتم که با توجه به 
بررسی ها و همچنین نظر کمیته فنی دیگر نمی خواهیم با 
وینگادا ادامه دهیم و قرارداد ایش��ان فسخ شود و این اتفاق 
هم افتاد. البته در قرارداد آقای وینگادا با فدراسیون باید دو 
ماه به ایشان حقوق پرداخت کنیم، همچنین بند دیگری در 
قرارداد ایشان وجود دارد که فدراسیون می تواند با توجه به 
نتایج ضعیف ایشان با او رفتار کند که این مسائل در حوزه 
اختیارات فدراسیون است.وی درباره شرایط تیم امید گفت: 
ما در تیم امید 1۵ دانشجو و 7 سرباز داریم که باید تدارک 
حضور آن ها را برای بازی هایی آینده ببینیم و با یگان هایشان 
مذاکره کنیم. بچه ها دوشنبه س��اعت 14 باید در آکادمی 
حاضر باشند و پس از تمرینی که بعد از ظهر برایشان در نظر 
گرفته ایم روز سه شنبه به قطر اعزام خواهند شد. ما در قطر 
دو بازی دوستانه با تیم االهلی و تیم المپیک قطر خواهیم 
داشت. من از مربیان این بازیکنان تشکر می کنم که با ما به 
خوبی همکاری کردند و امیدواریم با راهیابی به المپیک از این 

همکاری رو سفید شوم.
حبیب کاشانی درباره حضور 
کرانچار و انتخاب سرمربی تیم 
امید گفت: ما با آقای کرانچار 
مذاکرات خوبی داش��تیم و او 
وسواس زیادی دارد تا به عنوان 
سرمربی انتخاب شود. او گفته 
که با توجه به ای��ن که من در 
تیم ملی مربیگ��ری کرده ام، 
مربیگری تیم امید شاید گام رو به عقبی برایم باشد. البته در 
حال مذاکره با این مربی هستیم و او قصد دارد تمام شرایط 
را با دقت بررس��ی کند. آقای کرانچار به من گفته است که 
می خواهد دقیق��ا بداند چه انتظاری از او وج��ود دارد و بعد 

تصمیم بگیرد تا هدایت امید ایران را برعهده بگیرد.
کاشانی در پاسخ به این س��وال که آیا مش��کل مالی برای 
به خدمت گرفت��ن کرانچار وجود ندارد، گف��ت: با کرانچار 
قرارداد معقولی خواهیم بست؛ چرا که فدراسیون به اندازه 
تیم های باش��گاهی ظرفیت مالی ندارد. من با کرانچار قبال 
کار کرده ام و او روحیات من را می داند. او می خواهد اطالعات 
دقیقی قبل از تصمیم نهایی اش داشته باش��د و ان شاءاهلل 
 به زودی س��رمربی جدید تیم امی��د را انتخ��اب خواهیم 

کرد.
مدیر تیم امید در پایان گفت: تیم ما در مرحله اول انتخابی 
بازی ه��ای المپیک میزبان اس��ت و ما درخواس��ت مان را 
داده ایم که میزبان��ی مرحله نهایی را بر عه��ده بگیریم که 
 اگر این اتفاق رخ دهد قطعا ش��رایط ما خیلی خوب خواهد

 شد. 

کاشانی: با کرانچار قرارداد معقولی می بندیمپایان پیکارهای کشتی انتخابی بزرگساالن استان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده 
 9209980352200788 پرونده:  شماره   9310113766601114 نامه:  شماره   8/324
شماره بایگانی شعبه: 930081 اجرای احکام شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 
زینب  خانم  له  ج22  930081ح  اجرایی  کالسه  خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان 
ایزدپور علیه آقای محسن محمدی فرزند راه خدا به خواسته مهریه و هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر جلسه مزایده ای جهت فروش 37/33 متر )16/79 حبه 
به شرط 6 دانگ بودن( از منزل به آدرس اصفهان قهجاورستان – شهرک بهار – فاز4 
پ16 سهم االرث محکوم علیه از مرحوم مادرش شادروان طاهره  کوچه یاس 1 –   –
قدمت  با  مسکونی  منزل  باب  یک  به صورت  که  فوق  آدرس  به  منزل  از  فدائی جزی 
15 ساله به صورت 2 خوابه با نقشه قدیمی و نقاشی مستعمل کف موزاییک دیوارها 
اشتراکی و حیاط سازی معمولی با انشعاب آب و برق و گاز با 160 متر عرصه و 80 
متر اعیانی که کل آن به مبلغ 1/200/000/000 ریال و سهم محکوم علیه 279/975/000 
ریال ارزیابی شده و هم اکنون در تصرف پدر خوانده آقای راه خدا محمدی فارسانی 
ملک  از  محل  در  قبل  روز   5 بازدید  جهت  می توانند  طالبین  نماید  برگزار  را  می باشد 
 09/30 1393/09/04 ساعت  تاریخ  در  مزایده  جلسه  در  و جهت شرکت  نموده  دیدن 
در دفتر این اجرا واقع در اصفهان – خ ش نیکبخت – ساختمان کل دادگستری – طبقه 
چهارم – اتاق 457 اجرای احکام شعبه 22 حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی شروع 
و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل ده درصد مبلغ 
 تصویبی را به حساب سپرده واریز و هزینه های مربوطه را متقبل شود. م الف:21007 

افغانی مدیردفتر شعبه 22 دادگستری اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

8/350 شماره: 103/93/693/347-93/9/15 آقای علی قمصری احدی از وراث مرحوم 
غالمعلی قمصری به موجب دادنامه شماره 861/93 مورخه 93/7/23 فرزند غالمعلی 
مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضاء  و  هویت  که  محلی  استشهاد  یکبرگ  باستناد 
است که سند مالکیت تمامی از شش دانگ یکباب کاهدان پالک شماره 1/738 واقع در 
بنام   459 ثبت  ذیل  امالک  جلد چهارم   173 در صفحه  که  کاشان   12 بخش  جوشقان 
به موجب سند رسمی  و  گردیده  تسلیم  و  ثبت و صادر  آقا  فرزند  قمصری  غالمعلی 
شماره 5180 دفترخانه 14 میمه به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن به علت نامعلوم 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 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با 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 
تاسیس شرکت 

ارمغان  اندیشه  شرکت  تاسیس  آگهی   93/8/3-103/93/2314/337 شماره:   8/371
و   14004471455 ملی  شناسه  و   724 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  میهن  سپهر 
ارمغان سپهر  اندیشه  اساسنامه شرکت  و  اظهارنامه  8761864659 خالصه  کدپستی 
میهن سهامی خاص که در تاریخ 1393/07/26 تحت شماره 724 در این اداره به ثبت 
رسیده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود 
نظافت و نگهداری فضای سبز   – آگهی می شود: 1- موضوع شرکت: خدمات شهری 
– جمع آوری زباله در سطح شهر – تامین نیروی انسانی در سطح شهر – کشاورزی 
و  مزایده  در  شرکت   – آن  پرورش  و  خوراکی  قارچ  تولید  طرحهای  در  مشاوره   –
اخذ نمایندگی و نیز انعقاد  مناقصه های کلیه ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی – 
قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی و اخذ تسهیالت از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت 
انجام فعالیت پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح می باشد. 2- مرکز اصلی شرکت: 
شهرستان نطنز شهر طرقرود محله آبکشه کدپستی 8761864659. 3- سرمایه شرکت: 
مبلغ ده میلیون ریال که سی و پنج درصد آن برابر گواهی شماره 1125/24/م مورخ 
1393/07/22 بانک صادرات شعبه طرقرود به حساب شماره 0335695502002 به نام 
شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4- مدت شرکت: 
محمد  آقایان  امضاء شرکت:  و صاحبان  مدیران   -5 نامحدود.  مدت  به  ثبت  تاریخ  از 
ابراهیمی به سمت رئیس هیات مدیره و حسن آقا محمدی طرقی به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل و خانم اعظم آقا محمدی طرقی به سمت عضو هیات مدیره 
بهادار و تعهدآور  اوراق  انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و  شرکت برای مدت دو سال 
آنچه  و  مدنی  مشارکتهای  و  اسالمی  عقود   – بروات   – سفته   – قبیل چک  از  شرکت 
برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا شرکت را بری سازد همچنین کلیه اوراق عادی و 
اداری شرکت با امضای منفرد آقای حسن آقا محمدی طرقی )نایب رئیس هیات مدیره 
لیال  خانمها  بازرسان شرکت:   -6 می باشد.  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  مدیرعامل(  و 
مهدیخانی و نرگس بهرامی منش با رعایت ماده 147 قانون تجارت به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.م الف:152 

مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 
ابالغ رای 

8/373 کالسه پرونده: 93-127 شماره دادنامه: 329-93/5/4 مرجع رسیدگی: شعبه 23 
 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای اصغر بنی نجاریان به نشانی اصفهان – 
خواندگان:  واحد2  ایلیا-  ساختمان   – شرقی  دست  هفت  خ   – شمالی  صدوق  شیخ   خ 
مجهول المکان  نشانی  به  دو  هر  نبی  هاشمی  بابک  آقای   -2 یاقوتی  فاطمه  خانم   -1
تصدی  به  اختالف  حل  شورای   23 شعبه   93/5/1 تاریخ  به  وجه  مطالبه  خواسته: 
اوراق  مالحظه  با  است  مفتوح   127/93 کالسه  پرونده  تشکیل  زیر  کننده  امضاء 
پرونده و اظهارات طرفین شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
نجاریان  بنی  اصغر  آقای  دادخواست  در خصوص  رای شورا:  می نماید.  رای  صدور 
فرزند محمود به نشانی فوق به طرفیت خانم فاطمه یاقوتی فرزند علیرضا به نشانی 
مجهول المکان و آقای بابک هاشمی نبی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان به خواسته 
مورخ  058983س/41  شماره  به  چک  فقره  یک  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه 
92/7/9 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اولی به عنوان صادر کننده 
اوراق پرونده و  با بررسی  به عنوان ظهر نویس به شرح دادخواست شورا  ثانوی  و 
اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاع قابل توجهی  استماع اظهارات طرفین و 
قانون   198-519-515-522 مواد  استناد  به  و  تشخیص  ثابت  را  دعوی  اند  نداشته 
پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  نامبردگان  تضامنی  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
سررسید چک 92/7/9 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
 ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد.

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

8/374 شماره:126/93 به موجب رای شماره 328 تاریخ 93/5/4شعبه 23 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید خلیلیان به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون بابت اصل چک یک فقره چک 
535759-90/2/30 عهده بانک سپه به انضمام هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و پنجاه 
هزار ریال هزینه تاخیرتادیه در حق محکوم له اصغر بنی نجاریان فرزند محمود شغل 
مدیرمسئول کانون آگهی تبلیغات اصفهان به نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی 
ماده  نیم عشر حق االجرا.  پرداخت  واحد2 و   – ایلیا  ساختمان   – هفت دست شرقی   –
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. 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
مزایده 

8/377 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده شماره 122/93 له مسعود و زهرا خیرالهی حسین آبادی با وکالت 
مرتضی محمودیان به نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – ساختمان وکال –طبقه 
واحد شماره 5 و علیه محمود خیرالهی حسین آبادی فرزند حسین به نشانی   – دوم 
بن بست فراز43- پالک200 و به خواسته دستور فروش  خیابان ارتش –  اصفهان – 
پالک ثبتی ذیل در روز پنج شنبه 1393/09/06 ساعت 8 الی 9 در محل این اجرا واقع 
اتاق 309 جهت فروش ششدانگ پالک ثبتی 1736  طبقه3 –  در دادگستری نیکبخت – 
بخش 5 اصفهان به نشانی اصفهان – خیابان حسین آباد – کوچه32 – پالک دوم سمت 
چپ که براساس نظریه کارشناسی ششدانگ یکباب خانه یک طبقه مسکونی قدیمی به 
بهداشتی  سرویس   – آشپزخانه   – خواب  سالن  دارای  اصفهان   5 بخش   1736 پالک 
به  تلفن  خط  یک  و  خیرالهی  مسعود  نام  به  برق  و  گاز  انشعابات   – حیاط  دارای   –
شماره 36246401 به کدپستی 8175937581 بوده که شامل دو پالک 1736 باقیمانده 
و 1736/10 بخش 5 اصفهان که مشخصات آن پالک 1736 باقیمانده به شماره دفترچه 
561741 و شماره ثبت 218958 صفحه 170 دفتر 1182 به نام مالک مسعود خیرالهی 
به میزان مالکیت 14 سهم مشاع و پالک 1736 باقیمانده به شماره دفترچه 265938 به 
به میزان دو دانگ  نام مالک زهرا خیرالهی  به  شماره ثبت 692 صفحه 217 دفتر 66 
 253009 ثبت  شماره  به   75989 دفترچه  شماره  به   1736/10 پالک  و  دانگ  شش  از 
صفحه 513 دفتر 1356 به نام مالک محمدعلی حالج حسین آبادی به میزان سه دانگ 
مشاع و پالک 17/36/10 به شماره دفترچه 75990 به شماره ثبت 253007 صفحه 516 
... نیم دانگ به نام  دفتر 1356 به نام مالک مهناز داوری به میزان سه دانگ مشاع و 
محمود خیرالهی و ملک مذکور شامل دو پالک فوق بوده و ارزش شش دانگ آن بالغ 
بر هفت میلیارد و پنجاه میلیون ریال برآورد می گردد. توضیحات: طبق سند 14 سهم 

مشاع از 16 سهم چهاردانگ از شش دانگ خانه 1736 باقیمانده واقع در حسین آباد 
بخش 5 اصفهان با حق عبور از سمت جنوب خانه چهار فرعی از 1736 که به نام آقای 
مسعود خیرالهی و به موجب اقرار نامه شماره 27177 مورخه دفترخانه 136 اصفهان 
العبور پالک مورد  نمودند حق  اقرار  این سند و پالک 1736/4  ثبت  مالک پالک مورد 
یکدیگر  به  ادعایی  و  هیچگونه حق  پالک  دو  و  نموده  را ساقط   1736/4 پالک  از  ثبت 
و  به خلوت 1736/2  دیواریست  این حدود: شمااًل  با  ملک  و  داشت  نخواهند  و  ندارند 
خلوت 1736/3 شرقًا اول به دیوار مسجد 1742 به دیوار اشتراکی با باغچه 1740/1 
جنوبًا به دیوار اشتراکی با خانه 1734 غربًا به دیوار اشتراکی با خلوت 1736/4 بوده و 
طبق اقرارنامه شماره 27345 مورخه 1391/4/17 مالکین پالک 1736/4 در نظر اسقاط 
نمودند جهت اطاق مقدار مذکور به پالک مورد ثبت این سند اصالح و ... و طبق سند 
پالک 1736/10 مجزی شده از 1736/4 بخش 5 ثبت اصفهان به نام خانم مهناز داوری 
)سه دانگ( و محمدعلی حالج حسین آبادی )سه دانگ( به مساحت 38/11 مترمربع و 
با این حدود شمااًل به دیوار به طول 11/85 متر به قطعه یک تفکیکی شماره نه فرعی 
شرقًا خط فرضی است به طول 3/01 متر به باقیمانده یک هزار و هفتصد و سی و شش 
اصلی جنوبًا دیواریست مشترک به طول 11/94 متر به شماره یک فرعی از 1735 اصلی 
بوده که طبق سند وکالت شماره 28210  متر  به طول 3/40  دیواریست  غربًا درب و 
مورخه 1391/8/3 دفترخانه 136 اصفهان از طرف خانم مهناز داوری و آقای محمدعلی 
حالج ششدانگ پالک 1736/10 بخش 5 ثبت اصفهان تفویض وکالت می گردد این ملک 
طبق نامه مورخه 1392/10/24 اداره ثبت درخواست افراز پالک 1736 )به دلیل اعالم 
شهرداری طبق نامه مورخه 1392/10/08 مبنی بر مغابرت با ضوابط شهرسازی( رد 
شده و طبق نامه مورخه 1390/12/17 شهرداری به موسسه ثامن الحجج پالک متعلق 
به آقایان مسعود و رحیم هر دو خیرالهی در طرحهای عمرانی قرار نداشته و دارای 
شماره پرونده 1-15773 می باشد طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی 
مذکور مراجعه و از آن بازدید نموده تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت کارشناسی فوق 
را به حساب سپرده نزد بانک ملی دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 و 
ارائه فیش واریزی به این اجرا و در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت کارشناسی 
بود.م الف:21418  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  و   شروع 

فانی مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

8/379 شماره:93-64ش9 به موجب رای شماره 786 تاریخ 93/5/14 شعبه 9 شورای 
فوالدگر  فرهاد  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
پانصد هزار  میلیون و  مبلغ سیزده  پرداخت  به  به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
بابت هزینه دادرسی  بابت وجه چک به شماره 372036 و مبلغ 308/000 ریال  ریال 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )82/8/30( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم 
له امیرحسین اکبری با وکالت ایرج حقانی به نشانی اصفهان – خ نیکبخت – ک گلستان – 
پالک40 و 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. شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

8/383 در خصوص پرونده کالسه 93-505 خواهان منصور حیدری دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند رسمی منزل مسکونی )زمین( دارای پالک ثبتی 15234 به شرح 
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  طرفیت  به  ریال  میلیون  پنجاه  به  مقوم  دادخواست 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   4/30 ساعت   93/9/19 مورخه  برای 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف20930 

شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/384 شماره93-213 به موجب رای شماره 469 تاریخ 93/5/22 شعبه 20 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای فرامرز بنیاد فرزند 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و  اصغر 
انتقال مقدار 1250 سهم مشاع از 5000 سهم مشاع از 20/000 سهم بیست سهم مشاع از 
231/40 سهم مشاع از 1382/19 سهم ششدانگ پالک 1و2و3 فرعی از 43 اصلی بخش 
18 ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: آقای قاسم نجفی فرزند سید هاشم 
شغل کشاورز به نشانی اصفهان – خیابان زینبیه – ایستگاه سلمان عمان سامانی کوچه 

امید – پالک16. 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 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
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 
نماید.م الف:19732 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای  اعالم  ندارد، صریحا 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

8/385 شماره دادنامه: 9309970351500488 شماره پرونده: 9209980351501461 
شماره بایگانی شعبه: 921473 خواهان: مدیریت شعب پست بانک اصفهان – حمیدرضا 
نبش کیوان خواندگان: 1-   – خیابان محتشم کاشانی   – به نشانی اصفهان  علیکریمی 
آقای علی شهبازی دستجردی 2- آقای امیرحسین اسدی همگی به نشانی مجهول المکان 
3- آقای رستم ضرغامی به نشانی شاهین شهر – خیابان شیخ بهایی – فرعی1 غربی 
ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  طلب  مطالبه  خواسته:  پالک15   –
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید. رای دادگاه: مدیریت شعب پست بانک اصفهان به طرفیت آقایان امیرحسین 
اسدی فرزند ابوالفتح )صادرکننده( رستم ضرغامی فرزند غالمحسین )ضامن( و علی 
مبلغ یکصد  به خواسته مطالبه  دادخواستی  فرزند کریم )ضامن(  شهبازی دستجردی 
به شماره های 368071 و 751467 هر  فقره سفته  میلیون ریال وجه چهار  بیست  و 
کدام به مبلغ پنجاه میلیون ریال و 159167و159166 هر کدام به مبلغ ده میلیون ریال 
است.  نموده  تقدیم  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  نشده(  )واخواست 
ایرادی  و  نکرده  در جلسه رسیدگی شرکت  اخطاریه  قانونی  ابالغ  علی رغم  خواندگان 
نسبت به مستندات تقدیمی ننموده اند با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به 
مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت یکصد و بیست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته - خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که 
بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات 
دادرسی از جمله دو میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ 
مهلت  انقضاء  از  پس  روز  بیست  ظرف  سپس  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ 
واخواهی قابل اعتراض دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:19736 

راجی رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اجراییه 

8/386 شماره اجراییه: 9310420350200258  شماره پرونده: 9209980350201013 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921145 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090350202486 و شماره دادنامه مربوطه 9309970350200183 محکوم علیهم 
1- مجید کرد فرزند محرمعلی نشانی مجهول المکان 2- فرح بانو افتخاری فرزند حسین 

 – گلدیس   – شاهین شهر  نشانی  به  دو  هر  اصغر  علی  فرزند  وکیلی  محمدمهدی   -3
پ266 محکوم هستند به 1- پرداخت مبلغ  فرعی 9 شرقی –  فاز 2- توسعه مسکن – 
دویست  و  میلیون  چهار  مبلغ  نیز  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  ده  و  دویست 
وکیل  حق الوکاله  درصد  شصت  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پنجاه  و 
مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 92/09/15 لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم 2- نیم عشر حق االجرا در 
ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  دولت.  صندوق  حق 
پرداخت محکوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 

اجرای  به  قادر  که  شود  معلوم  مذکور  مهلت  انقضاء  از  بعد  سال  سه  ظرف  گاه  هر 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید 
خواهید  محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نمائید.م الف:19743  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیت های  اجرای   نحوه 

موسوی نژاد مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/387 شماره: 1840/92 به موجب رای شماره 263 تاریخ 93/2/31 شعبه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه تورج حمزه فرزند 
همتعلی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت 
خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   104/000 و  خواسته  اصل 

تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/11/10 تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان محمد طوافی فرزند غالمعباس به نشانی تهران – اتوبان همت  غرب شهرک 
امید دژبان بلوکD 2 ورود شرقی واحد2 و نیز هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  حق  در  حق االجرا  عشر  نیم  و 
آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
یا مالی معرفی کند  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع 
را  خود  که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
نماید.م الف:19744  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به   را 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 22 شعبه   93/4/31 تاریخ    327 شماره  رای  موجب  به  شماره:154/93ش22   8/388
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جواد ستاری 
بابت اصل  پنجاه میلیون ریال  به پرداخت مبلغ  به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
نشر  هزینه های  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پنج  و  هفتاد  و  یکصد  و  خواسته 
آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 1310/924776/44 مورخ 
90/10/22 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له علی پور فرزاد به نشانی اصفهان – 
میدان الله – خ محور اصفهانی – نبش کوچه شبنم – پ1 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   22 شعبه  م الف:19745  نماید.   اعالم 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/389 کالسه پرونده: 307/93 شماره دادنامه: 694-93/4/31 مرجع رسیدگی: شعبه 6 
شورای حل اختالف خواهان: مهدی حمیدی راد به نشانی شاهین شهر – بلوار امامت – 
خ خضر نبی خواندگان: 1- محمد پیرعلی زفره به نشانی اصفهان – خ پروین – خ معراج 
پالک405، 2- بهزاد فتاحی به نشانی مجهول المکان   – کوچه پیچک   – خ شهید اول   –
خواسته: الزام به انتقال سند 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 خواهان مهدی حمیدی راد به طرفیت 1- محمد پیرعلی زفره 2- بهزاد 
رضا فتاحی به خواسته 1- الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه خودرو سواری 
پراید شماره 588ج72-ایران47، 2- الزام خوانده ردیف اول به جبران خسارت ناشی 
جوابیه  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی  ها ضمن  هزینه  و  سند  انتقال  تاخیر  از 
استعالم از پلیس راهور و رانندگی مبنی بر معرفی خوانده ردیف دوم به عنوان مالک 
خودرو مورد دعوی و احراز وقوع بیع به استناد و مبایعه نامه عادی مورخه 93/3/3 
فیمابین خواهان  و خوانده ردیف اول و اینکه کارت خودرو بیمه نامه و کارت سوخت 
خودرو در ید خواهان می باشد با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول ضمن مبایعه نامه 
تخلفات  و  جرایم  و  خودرو  سالیانه  عوارض  و  سند  انتقال  مخارج  که  گردیده  متعهد 
را  مطروحه  دعوی  شورا  لذا  نماید  پرداخت  نامه  مبایعه  تاریخ  از  قبل  تا  را  رانندگی 
وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 10و222.219 ق.م خوانده ردیف دوم را محکوم 
انتظامی 588ج72ایران47  به شماره  پراید  انتقال سند یک دستگاه خودرو سواری  به 
در خصوص خواهان صادر می نماید و خوانده ردیف اول را به پرداخت 3/850/000 
هزینه  و  خودرو  سالیانه  عوارض  ریال   2/049/000 و  رانندگی  جرائم  بابت  ریال 
اسناد در حق خواهان می گردد رای صادره غیابی  ثبت  دفاتر  تعرفه  انتقال سند طبق 
روز  بیست  و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و 
می باشد.م الف:19746  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  آن  از   پس 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/6/31-1148 دادنامه:  شماره   747-93 پرونده:  کالسه   8/390
چهارباغ  نشانی:  بنکدار  محسن  سید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه13 
 – نیکبخت  خ  نشانی:  حسینی  حسین  سید  وکیل:  شریفات  بهمن  شهید  کوچه   – باال 
ماکان5- واحد54 خوانده: اصغر رحیم لباف زاده نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای سید محسن بنکدار با 
وکالت آقای سید حسین حسینی به طرفیت آقای رحیم لباف زاده به خواسته مطالبه 
مبلغ 17/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 100739 عهده بانک تجارت به 
مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام 
انتظار کافی در جلسه  قانونی وقت و  ابالغ  با  اینکه خوانده  اصول مستندات دعوی و 
به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  و مستندات  قبال دعوی  در  و  نشده  شورا حاضر 
را  خواهان  به  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل 
198و519و522  مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت 
حکم  تجارت  قانون  315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   17/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 
پرداخت 175/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ 93/4/18 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:19748  بود.م  این شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/391 کالسه پرونده: 310/93 شماره دادنامه: 556-93/6/19 مرجع رسیدگی: شعبه 
20 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: فردین قوی فرزند احسان نشانی اصفهان – 
چهار راه نیروی هوایی – خ ارغوان – کوی بهاران – بین الله1و2 -روبروی تیرچوبی 
گردشکار:  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  سعید  فرزند  زمانی  امید  خوانده: 
قانونی  به کالسه فوق و طی تشریفات  ثبت آن  این شعبه و  به  پرونده  ارجاع  از  پس 
زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء،  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای 
فردین قوی به طرفیت خوانده آقای امید زمانی به خواسته مطالبه خسارت وارده به 
موتورسیکلت و مطالبه مابه التفاوت دیه در دادنامه شماره 911259 شعبه 103 دادگاه 
جزایی اصفهان به انضمام هزینه دادرسی شورا با توجه به محتویات پرونده و نظریه 
اینکه خواهان جهت استفاده از حق بیمه خوانده مبلغ  کارشناس رسمی دادگستری و 
شش میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار و هشتصد ریال به بیمه گزار واریز نموده 
ارائه  نیز  ای  دفاعیه  الیحه  و  نیافته  قانونی حضور  ابالغ  علیرغم  نیز  خوانده  و  است 
ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و به استناد ماده 
198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت دوازده میلیون و 
پنجاه هزار ریال بابت خسارت به موتورسیکلت و مبلغ شش میلیون و سیصد و هفتاد 
و سه هزار هشتصد ریال بابت مابه التفاوت حق بیمه به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفتصد هزار ریال بابت هزینه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 93/4/18 در  تادیه  با احتساب خسارت تاخیر  کارشناسی 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه 
وحدت  رای  استناد  به  و  خوانده  خودروی  با  تصادف  علت  به  بیمارستان  هزینه های 
رویه جزایی 619-76/8/6 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
از آن ظرف مدت بیست  از ابالغ قابل واخواهی و پس  و ظرف مدت بیست روز پس 
می باشد.م الف:19750  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل   روز 

شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/392 کالسه پرونده: 242/93 شماره دادنامه: 653-93/7/12 مرجع رسیدگی: شعبه 
بیستم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا تقی زاده ایرانی نشانی خ کاوه 
– خ 15خرداد – کوچه شهید شریفی – بن بست قدر – پ51 خوانده: مرتضی بنازاده 
دردشتی نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  قاضی شورا  اعضاء، 
به  ایرانی  تقی زاده  آقای محمدرضا  می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
طرفیت آقای مرتضی بنازاده دردشتی به خواسته الزام به انتقال رسمی سند خودرو 
پژو405 به شماره انتظامی 715د53ایران53 نظر به اینکه برابر پاسخ استعالم واصله 
از راهور خوانده مالک رسمی خودرو بوده که برابر قرارداد عادی مورخ 91/10/28 
به خواهان واگذار نموده و اینکه نامبرده با اطالع از جلسه دادرسی در شورا حاضر 
نگردیده و الیحه ای تقدیم ننموده و منکر اصالت مستندات ابرازی از ناحیه خواهان نشده 
لذا من حیث المجموع دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 219-10-
و  اسناد رسمی  دفترخانه  به حضور در  به محکومیت خوانده  قانون مدنی حکم   220
انتقال سند خودرو پژو405 به شماره انتظامی 715د53ایران53 در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:19751 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/393 شماره:1891/92 به موجب رای شماره 452 تاریخ 93/3/26 حوزه 7 شورای 
به  نوری  محمد  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 
رسمی موتورسیکلت به شماره انتظامی 3178اصفهان65 و پرداخت مبلغ 106/000 ریال 

 بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له 
اللـه مراد شعله وری به نشانی اصفهان – بهارستان – فاز دوم – کلوپ123-پالک187 
و پرداخت نیم عشر اجرایی. 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 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:19761 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/394 کالسه پرونده: 821/93 شماره دادنامه:1188-93/7/17 مرجع رسیدگی: شعبه 
14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر نیلوفری نشانی: سه راه سیمین – جنب 
پمپ بنزین – مجتمع آرش – طبقه چهارم – واحد402 وکیل: فرزانه طباطبایی نشانی: 
سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – مجتمع آرش – طبقه چهارم – واحد402 خوانده: 
مجید سلطانی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ چهل و دو میلیون 
و ششصد هزار ریال و هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه – حق الوکاله وکیل با عنایت 
به  اعالم و  را  اعضا شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی  اخذ  پرونده و  به محتویات 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی آقای اصغر نیلوفری با وکالت فرزانه طباطبایی به طرفیت آقای مجید سلطانی 
به خواسته مطالبه مبلغ چهل و دو میلیون و ششصد هزار ریال وجه چک به شماره 
محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  ملی  بانک  عهده  به   99524
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 
هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون و ششصد هزار 
ریال 42/600/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/4/30( 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:19762 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

8/395 کالسه پرونده: 258/93 شماره دادنامه: 587-93/7/26 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ   – فاطمه جعفری رنانی نشانی: اصفهان  23 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
فرهانی  میثم  خوانده:  پالک63   – یادگاری  کوی   – بهار  کوی   – شمالی  شیخ صدوق 
پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  معوقه  اجور  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی: 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  قاضی شورا  اعضاء، 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم فاطمه جعفری رنانی به طرفیت 
لغایت تخلیه و قبوض  تاریخ 92/7/4  از  به خواسته مطالبه اجور معوقه  میثم فرهانی 
اظهارات  به  عنایت  با  ریال  میلیون  پنجاه  به  مقوم  تلفن  و  گاز  و  برق  و  آب  مصرفی 
خواهان اجاره نامه تنظیمی و احراز رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده و با کسب 
خواهان و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و در 
مقابل ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده است لذا خواسته خواهان برای شورا ثابت 
تشخیص و به استناد ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون روابط موجر 
و مستاجر مصوب 1375 رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال 
بابت اجور معوقه از تاریخ 92/10/6 الی 93/4/6 و همچنین مبلغ 763/000 ریال بابت 
قبض  ریال   193/000 مبلغ  و  تلفن  قبض  ریال   1/449/000 مبلغ  و  آب  قبض مصرفی 
و  صادر  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   150/000 مبلغ  همچنین  و  برق 
اعالم می گردد و با عنایت به کاهش صورت خواهان تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت 
و  غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  دعوای  رد  قرار  آن  مازاد  به 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 20 روز دیگر 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:19764 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اجراییه 

8/396 شماره اجراییه: 9310420353600006 شماره پرونده: 9209980353600021 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 920651 بموجب درخواست  شماره 
به  جعفری  عرب  یدا...  علیه  محکوم   9309970353600598 مربوطه  دادنامه  شماره 
نشانی اصفهان – خانه اصفهان – خ تابلو خانه اصفهان – کوچه علیزاده محکوم است 
له مهدی  بابت اصل خواسته در حق محکوم  مبلغ 32/220/000 ریال  پرداخت  به 1- 
رخبر فرزند محمود به نشانی اصفهان – خ امام خمینی – خ شهیدان کاظمی – 8 متری 
دوم – ک آزادی – پ2، 2- پرداخت نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی است. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:19706 شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای و رای اصالحی

8/397 کالسه پرونده:536/93 شماره دادنامه:933-93/6/2 مرجع رسیدگی: شعبه هفت 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی تباشیری نشانی سمیرم – خ امام خمینی – 
خ هجدهم – پالک3 وکیل: الهه صانعی و ثمین سالم نشانی سه راه سیمین – جنب پمپ 
بنزین – ساختمان آرش – طبقه چهارم – واحد402 خواندگان: 1- عباس جوانی جونی 
بن  انتهای کوی رفسنجان –  نشانی مجهول المکان 2- جواد مولوی نشانی خ باهنر – 
نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  پالک72   – دانیال  بست 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مهدی تباشیری 
آقایان عباس جوانی - جواد مولوی به خواسته  با وکالت صانعی و سالم به طرفیت 
مطالبه مبلغ 31/000/000 ریال وجه چک به شماره 9114340828-92/12/15 به عهده 
بانک ملی 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 
310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا 
محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)92/12/15( 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. 
رای اصالحی 

 7 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/7/28-1242 دادنامه:  شماره   1283-93 پرونده:  کالسه 
امام  خیابان   – تباشیری نشانی سمیرم  اختالف اصفهان خواهان: مهدی  شورای حل 
راه  سه  نشانی  سالم  ثمین  و  صانعی  الهه  وکیل:  پالک3   – هجدهم  خیابان   – خمینی 
واحد402 خواندگان:   – طبقه چهارم   – آرش  ساختمان   – بنزین  پمپ  جنب   – سیمین 
1- عباسعلی جوانی جونی نشانی مجهول المکان 2- جواد مولوی نشانی خیابان باهنر 
– انتهای کوی رفسنجان – بن بست دانیال – پالک72 خواسته: صدور دادنامه اصالحی 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
صدور  بر  مبنی  خواهان  درخواست  خصوص  در  اصالحی:  رای  می نماید.  اصالحی 
عباسعلی  که  اول  ردیف  خوانده  نامه  نوشتن  در  قلم  سهو  دلیل  به  اصالحی  دادنامه 
شورا  این  از  صادره   93/6/2-933 شماره  دادنامه  در  است.  گرفته  تحریر  عباس  را 
امور مدنی  انقالب در  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  به استناد ماده 309 
شورا در ستون خواندگان خوانده ردیف اول نام عباس به عباسعلی تصحیح می گردد 
همچنین در سطر اول دادنامه 933 مورخ 93/6/2 به همین نحو از عباس به عباسعلی 
می باشد.م الف:19948  ممنوع  بدوی  رای  بدون  اصالحی  رای  ابالغ  می گردد.   تصحیح 

شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اعالم مفقودی )نوبت دوم(

کارت پروانه اشتغال به کار تجربی پایه یک اینجانب آقای رمضان فرهمند دهقانپور به شماره 
 شناسنامه 267 صادره از لنجان به شماره کارت 00477-20-6 و شماره سریال 9210

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



امام حسین )ع( :
 مردم برده و بنده دنیا هستند، و دین لعابی است 
كه تا وس��ایل زندگی فراهم اس��ت ، به دور زبان 
می گردانن��د، ولی وقت��ی دوران آزمایش فرا رس��د، 

دینداران كمیاب می شوند. 214

-314

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

No. 1442  nov 10 ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

صاحب امتیاز : شركت 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

دوشنبه 19 آبان  1393 |16 محرم  1436
شماره 1442 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

زنجبی��ل و ترب کوه��ی خاصیتی داروی��ی دارند و 
می توان از آن ها بر ضد س��رماخوردگی و آب ریزش 
بینی اس��تفاده کرد. موادی که طعم تند زنجبیل از 
آن ها اس��ت، خاصیت ضد گلو درد دارن��د. این مواد 
توان بدن در مقابله با بیماری ها را افزایش می دهند.

مجله  آلمانی »داروخانه های جدید« در گزارشی که 
در ش��ماره اخیر خود )اول فوریه( به چاپ رس��انده، 
از خاصی��ت زنجبی��ل و ترب کوهی برای مب��ارزه با 
س��رماخوردگی نوش��ته اس��ت. از این رو به کسانی 
که سرما خورده اند یا آب ریزش بینی دارند، توصیه 

می شود که روزانه چای زنجبیل بنوشند.
طرز تهیه  چای زنجبیل  

برای تهیه  این نوع چای باید ریش��ه  زنجبیل تازه را 
پوست کند و س��پس آن را به قطعات ریز برش داد. 
آب را جوش آورد و قطعه های زنجبیل را به آن افزود 
و چند دقیقه گذاشت تا دم بکشد. برای یک فنجان 
چای یک قاشق چای خوری زنجبیل ریز شده اضافه 
می کنند. برخی نیز به جای خرد کردن زنجبیل آن را 
رنده می کنند. می توان چای را با عسل شیرین کرد. 
به این ترتیب که پس از افزودن قطعه های زنجبیل 
مقداری عس��ل نیز به آب افزود. نکته ای که باید در 
هنگام خرید زنجبیل دقت کرد، سفت بودن آن است. 
می توان زنجبیل را با دست گرفت و امتحان کرد که آیا 

به اندازه  کافی سفت است یا نه.
 ترب کوهی

ترب کوهی ک��ه در ایران به ترب س��منانی معروف 
است، از نوع سفید و شکل  آن دراز است. این ترب به 
دلیل اینکه حاوی انواع مؤثر روغن  خردل است، ضد  
باکتری ها، قارچ  ه��ا و ویروس هایی عمل می کند که 
عفونت  راه های تنفس��ی و مجاری ادراری را موجب 

می شوند.
 طرز مصرف

یک ترب کوهی به اندازه  تقریبا س��ه س��انتی متر را 
شسته، پوس��ت کنده و رنده می کنیم. ترب کوهی 
بسیار تند است و کندن پوست و خرد کردن آن باعث 
اشک ریزش چشم می شود. ترب رنده شده را داخل 
یک لیوان یا ظ��رف دردار می ریزیم و بقیه  لیوان را با 
عسل پر کرده و در آن را سفت می بندیم و می گذاریم 
یک ساعت بماند. این مخلوط را باید دو بار در روز، یک 

بار صبح و یک بار عصر،  به مدت دو روز مصرف کرد.

 ژان ژاک روسو:
هرگز کسی را آزار نده

انس��ان آزاد آفریده ش��ده اس��ت اما 
همیش��ه در زنجیری است که خود 

بافته است.
افراد سس��ت اراده همیش��ه منتظر 
معج��زه ه��ا و رویدادهای ش��گفت 
انگیزند اما افراد قوی ، خود آفریننده 
معج��زه ه��ا و رویدادهای ش��گفت 

انگیزند.
سعی کنید همانگونه باشید که می 

خواهید دیگران شما را )آنگونه( ببینند .
ساده ترین درس زندگی این است ،هرگز کسی را آزار نده.

آسایش زمان نمی شناسد ،هرگاه خسته شدی بیاسای.
برای آنکه بتوانیم کسی رادوس��ت داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز 
داریم . برای دوست داش��تن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن 
باید نخست سنجید.به طور کلی اشخاصی که زیاد می دانند ، کم حرف 

می زنند و کسانی که کم می دانند ، پرحرف هستند. 
فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.

بزرگ ترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ،بلکه اراده و 
اختیار اوست.مردم بدون عشق کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل 
نخواهند رسید.می توان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمی توان منکر 
 آن ش��د. امید و آرزو آخرین چیزی است که دس��ت از گریبان بشر بر

می دارد.احساس دل ، باالتر از منطق است.
بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج ، چنان که بیش از کاشتن تخم 
ش��خم می زنی.آنچه بار زندگی را بر دوش ما س��نگین تر می سازد ، 

عموماً زیاده روی در خود زندگی است .
انسان از مادر آزاده آفریده شد .

 اندیش��ه های صرف��اً ذهن��ی و کل��ی ،منش��ا بزرگتری��ن خطاهای
 بشرند.

ه��ر پدی��ده ای زمانی ک��ه از دس��ت آفری��دگارش بیرون م��ی آید 
 خوب اس��ت و همین که به دس��ت انس��ان ها م��ی افتد ب��ه تباهی

 می گراید .
ایمان داش��تن به توانایی های خویش ، نیم��ی از موفقیت و کامیابی 

است .
بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی کردن به آن هاست.

بهترین دارو برای مقابله 
با سرماخوردگی

سالمت

هم سطر

یک مش��کل پیر ش��دن این اس��ت ک��ه کیفیت 
روابطمان ب��ا افراد دیگر ممکن اس��ت دچار افت و 
تیرگی شود. این تغییر بسیار خطرناک است، زیرا 
کمتر متوجه بروز آن می ش��ویم. ام��ا ابتدا باید از 
خود بپرسیم که آیا این تغییر در ما روی می دهد 
یا جهانی که در آن زندگی م��ی کنیم دچار تغییر 
می شود. فرض کنیم که در گذشته ، شما سخنران 
بزرگی بوده اید ، اما اکنون ب��ه راحتی نمی توانید 
به چیزی فک��ر کنید که می خواهی��د بگویید. اگر 
افرادی که با آن ها صحبت می کنید دیگر عالقه ای 
به صحبت های شما ندارند، شاید تغییری در آن ها 

صورت گرفته باشد.
  ش��اید موضوع��ات م��ورد عالق��ه ش��ما نی��ز 
محدود تر شده باشند، چون دنیای تان کوچک تر 
 شده است. در ضمن، ش��ما االن سریع تر فراموش

 می کنید.
همدم خوبی باشید  

شاید با ایجاد یک تغییر در روش زندگی تان بتوانید 
میزان خوش مشربی خود را بیازمایید. برای مثال 
یکی از ناراحتی های ناش��ی از پیری این است که 
دیگر نم��ی توانی��د رانندگی کنید. ح��اال دیگران 
ش��ما را به مقصد می رس��انند. اما باید یاد بگیرید 
که مس��افر خوبی باش��ید ، همه از توصیه های بی 
مورد سرنشینان خودروش��ان هنگام رانندگی می 
نالند. شاید احس��اس کنید که اگر بگویید ترافیک 
در مسیر دیگری کمتر اس��ت ، یا این که آن یکی 
مس��یرکوتاه تر اس��ت، کمک خوبی می کنید. اما 
راننده از این امرونهی تشکر نمی کند. در گذشته 
وقتی رانندگی می کردید ، به دلیلی کامال منطقی 
چش��م به جاده می دوختید. اما چیزی که در آن 
زمان ضروری بود ح��اال بیجاس��ت، االن به دلیل 
کامال منطقی دیگری باید چش��م از جاده بردارید. 
سعی کنید اطراف را نگاه کنید.به آثار تغییر فصل ، 
معماری ساختمان ها، طرز لباس پوشیدن مردم و 

کارهایی را که انجام می دهند را نگاه کنید.
از دردسر دوری کنید  

اگرش��نوایی یا بینایی شما ضعیف باش��د، روابط 

 اجتماع��ی تان آس��یب می بین��د. ش��اید هنگام
 پیاده روی در خیابانی شلوغ ، آشنایان را به موقع 
تشخیص ندهید تا به آن ها س��الم کنید. از آن جا 
که ندیدن قابل بخش��ش تر از بی اعتنایی اس��ت، 
شاید بهتر باشد به چهره کس��انی که از کنارشان 
رد می شوید نگاه نکنید. هنگام مالقات با دوستان، 
حواس��تان باش��د که اگر آن ها برای دست دادن 
 با ش��ما پیش��قدم ش��دند، به موقع دستش��ان را 

بفشارید.
 زمانی که با گروهی از مردم در محیطی نیمه تاریک 
گفتگو می کنید ، شاید نتوانید گوینده را ببینید و 
گاهی شاید متوجه نشوید که کسی شما را مخاطب 
قرار داده است. اگر از این نوع اشتباه های اجتماعی 
 خود رن��ج می بری��د، بای��د گفتگوه��ا را از فاصله

 نزدیک تری دنبال کنید.
 اگ��ر از بعض��ی کاره��ای گروه��ی ، دیگ��ر لذت

 نمی برید آن را کنار بگذاری��د و از تفریحی که در 
گذشته داش��تید صرف نظر کنید. وقتی به جایی 
دعوت می شوید ، به عواقب احتمالی آن بیندیشید. 
بیشتر به چیزهایی بپردازید که در وضعیت فعلی 

برایتان لذت بخش اند.
روابط دوستانه را بیشتر کنید

اگر دوس��تان کمتری را می بینید ، خواه به دلیل 
معدود بودن آن ها یا به علت دشواری دیدار ، ممکن 
است تماس با دوس��تان قدیمی را باارزش بیابید. 
 شاید دوستانی باش��ند که سال هاس��ت از آن ها

 بی خبرید. آن ها از تماس شما شاد می شوند.
بعضی زن و شوهر ها ممکن است سخت با یکدیگر 

کن��ار بیاین��د. گاهی بازنشس��تگی باع��ث چنین 
مشکلی میان زن و ش��وهر ها می ش��ود. زیرا بعد 
از بازنشس��تگی ، س��اعت هایی که آن ها در کنار 
یکدیگر سپری می کنند به شدت افزایش می یابد، 
 اما این را غنیم��ت بدانید چرا ک��ه از تنهایی بهتر

 است. 
البته زندگی آس��وده با دیگری بهت��ر از تنها بودن 
اس��ت و هر کاری که برای عملی ک��ردن این نوع 
زندگی انجام ش��ود ، ارزش��مند اس��ت. اگ��ر تنها 
زندگی می کنید ، ت��الش برای ش��روع زندگی با 
دیگری قدری جرأت م��ی خواهد ، اما به زحمتش 
م��ی ارزد. معیارها تغیی��ر کرده ان��د و ازدواج یک 
 پیرمرد و پیرزن با یکدیگر، عملی ناپسند محسوب

 نمی شود.
 برای معاشرت با جوان ترها توجه کنید که:

 آن چ��ه را مط��رح می کنی��د دیگر تازه نیس��ت. 
 ش��اید حرف هایی ک��ه م��ی زنی��د از رده خارج

 شده اند.
 ش��ما نمی توانید با انتقاد کردن ، جوانان را عوض 
کنید و به طور قطع ، ب��ا این کار همراه خوبی برای 

آن ها نخواهید بود.
کنار آمدن با بچه ها

مراقبت ازن��وه ها می توان��د یک��ی از کاربردهای 
پدرب��زرگ ها ومادرب��زرگ ها باش��د. همین طور 
م��ی تواند ای��ن مراقب��ت کاری نیمه وق��ت برای 
 س��الخوردگانی باش��د که به پول ی��ا کاری برای

 وقت گذرانی نیاز دارند. ش��ما می توانید با بچه ها 
همراه ش��وید. می توانید از لطیفه ، شعر و معما به 
عنوان چاش��نی گفتگوهای تان با بچه ها استفاده 
کنید. بازی ه��ای معمایی نیز س��ودمندند. اغلب 
بچه ها به اندازه کافی داستان نشنیده اند. شعرها یا 

سرودهای ساده را به کودکان بیاموزید. 
از همه مه��م تر، انرژی خود را ه��در ندهید، وقتی 
بچه ها مشغول بازی با یکدیگرند ، آن ها را به حال 
خود بگذارید.) جهان تغیی��ر می کند. برای دیدن 
کارهای عجیبی که این روزها از بچه ها سر می زند، 

آماده باشید.(

    معاون وزیر و مدیرعامل ش��رکت مل��ي پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتي ای��ران  همزمان با بازدی��د از   مجتمع 
بنزین س��ازي ش��رکت پاالی��ش نف��ت اصفه��ان  گفت:  
خوشبختانه در سال »حماسه سیاسي و حماسه اقتصادي  
توانس��تیم این پروژه مهم را به نتیجه برسانیم و امیدواریم  
بقی��ه پروژه های مربوط ب��ه  بهبود و بهینه س��ازی فرآیند 
پاالیش��گاه اصفهان  که باهدف زیس��ت محیطی  مبني بر  
ارتقاء کیفیت محصوالت و کاهش خوراک این واحد صنعتي 

تعریف شده به طورجدی دنبال گردد.
  کاظمي  اظهار داش��ت: مجتمع بنزین سازي که گام اول 
در جهت اجراي بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان  محسوب 
می گردد، در راس��تاي بهبود وضعیت زیس��ت محیطی و 
افزایش تولید بنزین و ارتقاي کیفیت محصوالت پاالیشگاه 

تا سطح یورو 4 اجراشده  است.
که با اجراي این طرح روزانه 2/5 میلیون لیتر بنزین در حد 

استانداردهاي یورو 4 تولید می گردد.
   وي  با اش��اره به اهمیت ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان  
در بین ش��رکت های پاالیش��ي گفت: در زمان جنگ، این 
ش��رکت بیش از 50  درصد س��وخت موردنیاز کش��ور را 
تأمین می نمود. اکنون نیز  انتظار می رود  در راستاي  الزام  
س��ازي پروژه های کیفي  با رویکردهاي زیس��ت محیطی 
ک��ه در جهت  ح��ذف نفت ک��وره اس��ت، گام برداش��ته 

 ش��ود  تا پای��داري اقتصادي ای��ن واحد صنعت��ي تثبیت
 شود.

اس�تاندار اصفهان نیز تولید بنزین  و گازوئیل 
یورو 4در پاالیشگاه اصفهان را تبریك گفت

   رسول زرگرپور اظهار داشت:  از ابتدای توزیع بنزین یورو 
4 در هرروز 5 تا 6 پمپ از این بنزین برای س��وخت گیری 

جدید خود استفاده می کنند.
 وي اف��زود: خوش��بختانه ب��ر اس��اس اع��الم گ��زارش 
ش��رکت ملي  پاالیش و پخ��ش فرآورده ه��ای نفتي  در 
ارتباط با تحویل س��وپر یورو 4 مش��کلی وج��ود ندارد و 
ذخیره ه��ای کاف��ی به ان��دازه نی��از موج��ود ب��وده و 
 می توانی��م همه مح��دوده اس��تان را تحت پوش��ش قرار

 دهیم.
زرگرپور خاطرنش��ان کرد: با توزیع بنزین و گازوئیل یورو 
4 در اس��تان آلودگي موجود در ه��وای اصفهان به صورت 

چشم گیری کاهش یافته است.
    مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان نیز  هزینه پایان یافته  براي 
این پروژه را 5000 میلی��ارد ریال  اعالم نم��وده و اظهار 
کرد: طرح بنزین س��ازي پاالیش��گاه اصفهان مشتمل بر 
 )NHT(سه واحد اس��ت که واحد تصفیه هیدروژني نفتا
با ظرفیت 60 هزار بشکه در روز ، واحد تبدیل کاتالیستي 
با احیاي مداوم )CCR( با ظرفیت ٣0 هزار بشکه و واحد 

آیزومریزاس��یون)ISO( با ظرفیت 2٧ هزار بشکه در روز  
فعالیت دارند.

  چاوشي  همچنین به تولید گازوئیل یورو 4 در پاالیشگاه 
اصفهان اش��اره کرد و گفت: با انجام تمهیدات و تغییرات 
نرم افزاری در واحده��اي عملیاتي این ش��رکت موفق  به 
 تولی��د 2/5 میلی��ون لیت��ر گازوئی��ل  ی��ورو4    در روز 

گردیده ایم .
   وي در ادام��ه  بابیان اینکه پاالیش��گاه اصفهان در جهت 
حفظ محیط زیست عملکرد خوبي داشته است، گفت:    در 
سال جاري همچون ٣  سال گذش��ته و با تالش همکاران 
پاالیشگاه اصفهان، این شرکت توانست براي چهارمین سال 
HSE ،ایمني، پدافند غیرعامل(  HSEمتوالي  مقام اول 

-MS ، محیط زیس��ت و بهداش��ت(  در بین شرکت های 
پاالیشي را  به خود اختصاص دهد.

پروژه های زیس�ت محیطی شرکت پاالیش   
نفت  اصفهان 

     ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان در خص��وص رعایت و 
حف��ظ محیط زیس��ت پروژه های زیس��ت محیطی زیادي 
انجام داده که به برخي از آن ها اشاره می شود:   نصب واحد 
اس��مز معکوس به منظور بازیافت پساب و صرفه جویی در 
کاهش آب مصرفي، دوج��داره نمودن  س��قف مخازن  و 
سقف ش��ناور به جهت جلوگیري از انتش��ار بخارات نفتي 
به محیط، جایگزیني گاز CFI  مربوط به سیس��تم اطفاء 
حریق مخازن در راستاي حذف گازهاي مخرب الیه ازن، 
نصب آناالیزر در دودکش کوره ها براي پایش مداوم گازهاي 
ناشي از احتراق، جایگزیني گاز طبیعي به جای  نفت کوره 
در کلیه کوره ها و بویلرها در راس��تاي استفاده از سوخت 
گازي و کاهش آالینده ها، نصب دستگاه ضدعفونی کننده 
با نور ماوراي بنفش باهدف  گندزدایي فاضالب بهداشتي 
تصفیه شده، پروژه آبیاري جنگل غربي پاالیشگاه به وسیله 
پساب تصفیه شده فاضالب بهداشتي،  حذف سرب از بنزین 

بدون سرب، افزایش استحصال و تولید بنزین 

روزانه 10 تن گوگ��رد از گازهاي تولیدي با بهینه س��ازی 
واحدهای آب ترش، 

 از پروژه های زیست محیطی در دست اقدام این 
شرکت

 نص��ب واحد RO5 ) اس��مز معک��وس( ب��ر روي دورریز 
RO موجود، نصب کالریفای��ر، ازن و UF در پیش تصفیه  
RO موجود، س��اخت دو عدد حوضچ��ه تبخیري جدید، 
پروژه انتق��ال و تصفیه فاضالب ش��هري شاهین ش��هر و 
آبیاري قط��ره ای جنگل ش��مالي   ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان   فعالی��ت خ��ود را درزمینه پاالی��ش نفت خام، 
تولی��د فرآورده ه��ای نفت��ي و تأمی��ن خ��وراک صنایع 
پایین دستی)پتروشیمي اصفهان، پتروشیمي اراک، نفت 
سپاهان، پاالیش نفت جي و صنایع شیمیایي ایران( از سال 
58 آغاز کرد و اکنون حدود 22 درصد از فرآورده های نفتي 

موردنیاز کشور را تولید می کند.

مراقب باشید،محبوب بمانید!

تولید بنزین و گازوئیل یورو 4  در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

گام بلند پاالیشگاه اصفهان در حفاظت از محیط زیست 
     معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده های نفتي ایران: انتظار می رود  در راستاي  الزام  سازي پروژه های 

کیفي  با رویکردهاي زیست محیطی که در جهت  حذف نفت کوره است، گام برداشته شود

 شركت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هاي نفتي استان اصفهان 
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