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کنترل محدوده زوج و فرد بدون حضور پلیس 
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 سورنتو 2016
90 میلیون تومان!

ش��رکت خودروس��ازی کیا موت��ورز ک��ره جنوبی مدل 
س��ورنتو 2016 خود را با س��ه موتور مختل��ف و ۵ مدل 
گوناگون به بازار معرفی کرد. این خودرو با تغییرات قابل 
توجه نسبت به نس��ل های قبلی خود شرایط و امکانات 
 مناس��ب تری را در اختیار راننده و سرنشینان خود قرار

 می دهد.کیا س��ورنتو 2016 با سه موتور 2 ، 2.4  و 3.3 
لیتری به بازار عرضه می شود که به ترتیب...
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 قاتالن حادثه گلپایگان 
تحت تعقیب  پلیس

دستگیری یکی از عوامل در استان مرکزی
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رییس کمیسیون کش��اورزی و صنایع تبدیلی 
اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با توجه به شرایطی 
که پیش رو بوده و چاه های آب خش��کیده است 
ممکن در سال آینده برای کشاورزان بحرانی  تر 
باش��د و احتم��ال دارد در اس��فند م��اه آب در 

زاینده رود جاری نشود.
 مصطف��ی حجه ف��روش با اش��اره ب��ه وضعیت 
خشکسالی اصفهان اظهار داش��ت: کسانی که 

در اصفهان دارای حقابه هستند، اگر همین ...

نماینده مردم فالورجان در مجلس در جلس��ه 
علن��ی مجلس از وزی��ر صنعت، در م��ورد علت 
واردات بی ضابطه  کاالهای اساس��ی به کشور و 
علت صدور مج��وز واردات کااله��ای لوکس و 
غیر ضروری از سوی این وزارت خانه سوال کرد.

سید ناصر موسوی الرگانی در جریان طرح سوال 
خود اظهار کرد: 10 هزار تن شکر به کشور وارد 
ش��ده که به گفته وزیر و رییس بازرگانی دولت 

وقت تا 6 هزار تن آن را قبول کردند...

جانشین فرمانده انتظامی استان  :پیگیری ها ادامه دارد و بدون شک
 به دنبال دستگیری سایر عوامل این حادثه  هستیم

 سالی بحرانی برای 
کشاورزان اصفهانی

 مافیا وارد صنعت
 و  واردات شده است 

 آزادی 477 زندانی جرایم غیر عمد
3 با کمک ستاد دیه 

 تعداد جایگاه های
CNG 4 کافی نیست 2

دولت برداشت از صندوق 
توسعه ملی را پذیرفت

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M
 پنجشنبه  11 دی    1393 |  10 ربیع االول    1436
 شمار ه 1483   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1483  JAN 1 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت  دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر داردعملی�ات اجرایی به ش�رح زی�ررا از طریق مناقص�ه عمومی به پیمان�کاران واجد 

شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال (برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره  مناقصه  

 لوله گذاری فاضالب باقیمانده شهر چمگردان93-4-37۰
10/469/760/709375/000/000جاری فوالد ) ارزیابی کیفی (

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/10/20 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1393/10/21

دریافت اسناد : سایت اینترنتی 
  www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
  www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات           

شماره تلفن  گویا:  5-36680030-031داخلی 335(

3

پذیرش آگهی های روزنامه 

36250732-3
36265583

زاینده رود

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود
36250732-3

36265583



يادداشت

الريجانی: پلیس ايران پاک ترين 
پلیس دنیا است

دبیرس��تاد حقوق بش��ر با بیان اینکه نیروی انتظامی منشاء 
خدمات بسیار گسترده که عمده آنها به چشم نمی آید گفت: 

پلیس ایران پاک ترین و خوش بنیان ترین پلیس دنیا است.
 در نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر دکتر محمد جواد 
الریجانی با اشاره به رسوایی خفت بار پلیس امریکا در برخورد 
با سیاهپوستان گفت: ساده ترین مقایسه ها نشان می دهد که 
پلیس ایران در مقایسه با س��ایر نیروهای پلیس دنیا، سربلند 
 و عاری از گرایش های ضد انس��انی از جمله نژاد پرس��تی و

 قوم گرایی اس��ت.دبیر ستاد حقوق بشر کش��ورمان با اشاره 
به نق��ش نیروهای انتظام��ی در حفظ امنیت و ثبات کش��ور 
گفت: نی��روی انتظامی منش��اء خدمات بس��یار گس��ترده و 
البته پنهانی اس��ت ک��ه عمده آنها به چش��م نم��ی آید زیرا 
اساس��ا امنیت، نعمت��ی پنهان ی��ا مغفول اس��ت و زمانی که 
 عکس آن یعنی ن��ا امنی رخ م��ی دهد، هم��گان متوجه آن

 می شوند.

 اليحه بودجه در زمان ارايه 
واقع بینانه بود

 نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه الیحه بودجه 
92 در زمان ارایه به مجلس واقع بینانه بوده است در عین حال 
گفت که با توجه به شرایط فعلی قیمت 72 دالر برای هر بشکه 
نفت باالست.محمدرضا باهنراظهار کرد: زمانی که دولت الیحه 
بودجه را به مجلس ارایه کرد ای��ن الیحه واقع بینانه بود اما با 
اتفاقاتی که بعد از آن افتاد ق��دری فاصله گرفت.وی افزود: ما 
هم مشکالت دولت را می دانیم و باید تالش کنیم با مشورت 
خوب و نظر کارشناس��ی به یک س��ری راه حل های مشترک 
برسیم. اگر قرار باش��د به راه حل هایی برسیم که دولت نتواند 
آن را اجرا کند و یا قانع نباشد این کار را سخت تر می کند.این 
نماینده مجلس کاهش قیمت جهانی نفت را یک اتفاق بیرونی 
دانست و یادآور شد: در این اتفاق دولت مقصر نیست و ما باید 
 از این فرصت اس��تفاده کنیم تا بودجه م��ان را از نفت بی نیاز

 کنیم.

الشه هواپیمای مالزی کشف شد
یک عض��و تیم جس��ت و جو و نجات، به ش��بکه س��ی ان ان 
 گفته اس��ت که الشه هواپیمای س��انحه دیده خطوط هوایی

 »ایر آسیا«، در اعماق دریای جاوه کشف شده است.
یک عضو تیم جست و جو نجات مسافران هواپیمای خطوط 
هوایی »ایر آسیا«، روز چهارشنبه از کشف الشه این هواپیما 
 در کف دریای جاوه خبر داده اس��ت.»هرناتو« که با ش��بکه 
سی ان ان گفت و گو می کرد، گفت الشه هواپیما با استفاده 
از فناوری »سونار« )مکان یابی راداری زیر آب( کشف شده، 
اما هنوز مشخص نیست که هواپیما متالشی شده یا الشه آن 

سالم است.

وزیر امور خارج��ه در کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی،گفت: تیم مذاکره کننده به پش��توانه مقاومت ملت 

ایران خواستار لغو کلی تحریم ها، یکجا است.
ظریف پس از آنکه موضوع سوال از او در صحن علنی منتفی 
شد، این بار  در مجلس در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد 
و به گفته نقوی حسینی س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس» به دلیل انص��راف نمایندگان 
از سواالتش��ان«، به بیان مس��ایل مختلفی در ای��ن حوزه از 
جمله مذاکرات هسته ای و مسایل منطقه ای پرداخت.وزیر 
امور خارجه در این نشست با بیان اینکه ماهیت مذاکرات و 

فاصله ها موجب طوالنی شدن مذاکرات شده است در عین 
حال گفت که این مذاکرات به طور دقی��ق ادامه دارد، حتی 
اگر طرف مقابل مسوولیت س��نگینی دارد و تحت فشارهای 
مختلف قرار گرفته است ولی ما ایس��تاده ایم و طبق فرموده 
مقام معظم رهبری در صورتی که پیش��نهاد معقولی وجود 
داشته باشد می پذیریم در غیر این صورت آماده هر نتیجه ای 

هستیم.
ظریف در ادام��ه نامه  های ارس��الی اش برای کلی��ه وزرای 
ام��ور خارجه کش��ورها به غی��ر از رژی��م صهیونیس��تی را 
بیانگر موضع روش��ن جمهوری اس��المی در قبال مذاکرات 

دانس��ت و با اش��اره به از س��رگرفتن مذاکرات از 15 ژانویه 
در سطح معاونان وزرای خارجه کش��ورهای 1+5 گفت که 
 الحمدهلل جمهوری اس��المی ب��رای هر نتیج��ه ای آمادگی

 دارد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مذاکرات و توافق اولیه ژنو تاثیر 
عمیقی بر منطقه گذاش��ت گفت که ای��ن مذاکرات و توافق 
اولیه ژنو فضای جدیدی از همکاری جمهوری اسالمی ایران 
و کشورهای منطقه ایجاد کرد به طوری که ایران در شرایط 
کنونی می تواند به عنوان یک قدرت بزرگ و قوی منطقه ای 
نقش آفرینی کند. نقشی که مورد اعتراف دشمنان جمهوری 
اسالمی نیز است.وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد که 
افزایش توان داخلی، اجماع ملی در حوزه سیاست خارجی 
و حفظ نگاه ملی در مذاکرات با پرهی��ز از نگاه های جناحی 
و سیاس��ی رمز موفقیت م��ا در مذاکرات اس��ت البته ما در 
 مذاکرات خطوط قرمز مقام معظم رهب��ری و نظام را حفظ 

خواهیم کرد.
ظریف همچنین با اش��اره به تغییر آرایش سیاس��ی داخلی 
آمریکا گفت که به هر ح��ال تحوالت داخل��ی آمریکا تاثیر 
زیادی بر مواضع این کش��ور می گ��ذارد. اگ��ر آمریکایی ها 
ب��ه جمع بندی برای دس��تیابی ب��ه توافق نرس��ند به دلیل 
مس��ایل و مش��کالت داخلی آن هاس��ت.وزیر امور خارجه 
همچنین ب��ه مقاوم��ت و ایس��تادگی مل��ت ایران اش��اره 
و اظهار کرد: پی��روزی ملت ای��ران همین مقاومت اس��ت. 
 ما به پش��توانه همین مقاوم��ت لغو کلی تحریم ه��ا را یکجا 

خواهانیم.

 رییس جمهور آمریکا گف��ت: حل پرونده هس��ته اي ایران
 مي تواند زمینه بازگشایي سفارت آمریکا در ایران را فراهم 

کند و در این باره هرگز از کلمه»هرگز« استفاده نمي کنم.
ب��اراک اوباما در مصاحب��ه اي که با رادیو آمریکا داش��ت در 
قسمتي از سخنان خود به ایران و مس��ایل پیرامون موضوع 

هسته اي ایران پرداخت.
به گزارش نش��ریه ویکلی اس��تاندارد اوباما با اشاره به امکان 
توافق هسته ای با ایران گفت این اتفاق هم برای ایران و هم 

آمریکا و برای منطقه و جهان و مردم ایران مفید خواهد بود.
 او در عین ح��ال تاکید کرد ک��ه تندروها در ای��ران از توافق 

هسته ای وحشت دارند چون احساس می کنند منافع آنها با 
این توافق به خطر خواهد افتاد.

اوباما با تکرار ادعاهای همیش��گی آمریکا و اس��راییل درباره 
تهدیدات ناشی از ایران گفت در صورت توافق هسته ای، ایران 
می تواند به یک »قدرت منطقه ای بسیار موفق« تبدیل شود.

او درباره ام��کان عادی س��ازی روابط با ای��ران همانند کوبا 
 هم گفت در صورت حل ش��دن پرونده هس��ته ای این اقدام

 می تواند در دستور کار باشد.رییس جمهور آمریکا در عین 
حال با بزرگ و پیچیده خواندن کش��ور ایران ،مدعی ش��د 
ایران مثل کوبا نیست و این کشور منشا تهدید برای آمریکا 

و اسراییل است. او درباره احتمال بازگشایی سفارت آمریکا 
در تهران گفت ، پیش از بهبود روابط دو کشور، باید قدم های 
مختلفی برداشته ش��ود که حل پرونده هسته ای مهم ترین 
مرحله آن است.اوباما تاکید کرد آمریکا نگرانی های مشروع 
دفاعی ایران را از منظر توسعه قابلیت های نظامی با توجه به 
تجربه جنگ هشت ساله این کشور با عراق درک می کند، اما 
رییس جمهور آمریکا حمایت های ایران از گروه هایی چون 
حزب اهلل که اس��راییل را تهدید می کنند، مساله ای متمایز 
دانست.رییس جمهور آمریکا این مصاحبه ۴۰ دقیقه ای را در 

روز 1۸ دسامبر )11 روز پیش( انجام داده است.

تحوالت داخلی آمريکا بر مواضع اين کشور تاثیر می گذارد

ايران کشوري بزرگ و پیچیده است
اواما : امیدوارم سفارت آمريکا در ايران بازگشايي شود

ظریف:لغوکلیتحریمهارایکجامیخواهیم
صدور بیانیه مشترک دو قوه

دولت برداشت از صندوق 
توسعه ملی را پذيرفت

عضو کمیس��یون اقتصادی از جلس��ه مش��ترک با 
حضور سیف، طیب نیا، نوبخت و حسینی خبر داد و 
گفت: مسووالن دولتی به برداشت از صندوق توسعه 

اذعان کردند.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی از جلس��ه مش��ترک 
رییس کل بان��ک مرک��زی، معاون برنام��ه ریزی 
رییس جمهورو وزیر اقتصاد با اعضای کمیس��یون 
برنام��ه و بودج��ه ب��رای بررس��ی برداش��ت ۴.1 
 میلی��ار دالری دول��ت از صن��دوق توس��عه مل��ی 

خبر داد.
نماینده مردم ش��اهین ش��هر در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: با توجه به موضوع گزارش کمیسیون 
برنام��ه و بودج��ه در خص��وص برداش��ت دول��ت 
از صندوق توس��عه ملی و مصاحبه آق��ای نوبخت 
و آق��ای جهانگیری مع��اون اول ریی��س جمهور و 
همچنین انتشار اس��ناد از سوی دادس��تان دیوان 
محاسبات، جلسه ای برای بررس��ی این موضوع با 
حضور س��یف رییس کل بانک مرکزی، حس��ینی 
رییس صندوق توسعه ملی، طیب نیا وزیر اقتصاد، 
 نوبخت معاون نظ��ارت راهب��ردی رییس جمهور 

برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این جلس��ه مسووالن دولت و 
نمایندگان موضع خ��ود در این خص��وص را بیان 
کردند، گفت: پس از ۳ ساعت بحث و بررسی نهایتا 

جمع بندی صورت گرفت.
حاجی دلیگانی در تش��ریح این جمع بندی اظهار 
داش��ت: همه مس��ئوالن حاضر اذعان داشتند که 
برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه اف��زود: اما چون 
مصرف این بودجه در راس��تای رفع نیازهای کشور 
بوده و سوءاس��تفاده ای صورت نگرفته است مقرر 
ش��د دیوان محاس��بات از راه قانونی این پرونده را 

رسیدگی کند.
وی اظهار داشت: مقرر ش��د کمیته مشترکی بین 
دولت و مجلس ش��امل آقایان غالمرضا مصباحی 
مقدم، احمد توکلی به همراه طیب نیا وزیر اقتصاد 
و س��یف رییس کل بانک مرکزی برای جمع بندی 
موضوع تشکیل شود و سپس نتایج آن برای شفاف 
 کردن موض��وع برای م��ردم طی بیانی��ه ای اعالم 

شود.

اخبار کوتاه

2
مخالفتشورایامنیتباقطعنامهفلسطین

مخالفت آمری��کا با پیش نویس قطعنامه پایان اش��غال کرانه باختری توس��ط رژیم 
صهیونیستی و تعیین چارچوب زمانی برای تشکیل کشور فلسطین، مانع از تصویب 
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مفاد آرا
 13 وماده  ماده3قانون  آگهی موضوع  10/74 شماره:1393/9/26-103/93/2008/58 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذامشخصات  است  گردیده  محرز 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  عموم  اطالع  منظور 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای شماره 2271 هیات:آقای مهدی محلوجی مفرد  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
64 و خانم معصومه ساوجی بیدگلی فرزند محمد بشماره شناسنامه 5 )بالمناصفه( در 
واقع  اصلی  از3  فرعی  پالک2098  مترمربع  مساحت181/50  به  یکبابخانه  دانگ  شش 

درمعین آبادبیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  دهقانی  ابوالقاسم  4179هیات:آقای  شماره  2-رای 
شناسنامه 265شش دانگ یک باب خانه به مساحت 117/85 مترمربع پالک2134 فرعی 

از 3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
 3-رای شماره6685 هیات:خانم زهرا مظفری بیدگلی فرزندآقاحسن بشماره شناسنامه 
214 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 194/85 مترمربع پالک2169 فرعی از3 اصلی 

واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  خورشیدی  احمد  هیات:آقای   7121 شماره  4-رای 
شناسنامه 803 و خانم صفیه سادات مریخی بیدگلی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 
1250022487 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت98/24 مترمربع پالک 

2173 فرعی از3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره  احمد  فرزند  بیدگلی  آقااحمدی  علی  هیات:آقای   7118 شماره  5-رای 
شناسنامه215 شش دانگ یک باب مغازه به مساحت31/88 مترمربع پالک 2175فرعی 

از 1 فرعي از3 اصلی واقع درمعین آبادبیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره  اله  فرزندرحمت  بیدگلی  خبیری  علیرضا  هیات:آقای   8473 شماره  6-رای 
 244 شناسنامه  بشماره  فرزندرستم  بیدگلی  مظلومی  سکینه  خانم  و   159 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت91 مترمربع پالک2185 فرعی از3 

اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.   
بشماره  حسین  فرزند  بیدگلی  عموزاده  اصغر  علی  9129هیات:آقای  شماره  7-رای 
شناسنامه 135 و خانم نسیم آتش پوربیدگلی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه172 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت75/07 مترمربع پالک2195 فرعی 

از97 فرعي از3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اکبر  فرزندعلی  بیدگلی  الهی  محمدرضاروح  هیات:آقای  شماره9132  8-رای 
فرعی  مترمربع پالک2196  به مساحت102  باب خانه  یک  دانگ  شناسنامه5238 شش 

از3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
9-رای شماره9131 هیات:آقای محمدرضا روح الهی بیدگلی فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه 5238 شش دانگ یک باب مغازه به مساحت14/10 مترمربع پالک2197 فرعی 

از3 اصلی واقع درمعین آبادبیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10-رای شماره 7827 هیات:آقای علی ادهمی بیدگلی فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 
شناسنامه1250178053  بشماره  فرزندحسین  بیدگلی  رحیمی  محبوبه  خانم  و   22
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 269/50مترمربع پالک145 فرعی 
از3 فرعي از112 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از جالل مطلبی)مالک رسمی(.
11-رای شماره 5891 هیات:خانم فرزانه عبدالهی بیدگلی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
9157 شش دانگ یک باب حصار و طویله به مساحت134/15 مترمربع پالک 128فرعی 
از2 فرعي از112 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

از مریم رافعی بیدگلی)مالک رسمی(.
سلطانعلی  فرزند  بیدگلی  ادهمی  محمد  هیات:آقای  شماره7831  رای   12-
بشماره  سیدهاشم  فرزند  بیدگلی  مطلبی  امینه  خانم  و  شناسنامه7060  بشماره 

246/41مترمربع  به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  شناسنامه5986)بالمناصفه(در شش 
پالک147 فرعی از 3فرعي از112 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  فرزندمحمدعلی  بیدگلی  رحیمی  حسین  :آقای  هیات  شماره8057  13-رای 
شناسنامه87 شش دانگ یک باب حصاروطویله به مساحت112/46 مترمربع پالک150 
فرعی از3 فرعي از112 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از ورثه سید جالل مطلبی)مالک رسمی(.
بشماره  محمدعلی  فرزند  بیدگلی  رحیمی  :آقای حسین  هیات   8061 شماره  رای   -14
شناسنامه6953  بشماره  فرزنداحمد  بیدگلی  عبدالهی  فرشته  خانم  و  شناسنامه87 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت150 مترمربع پالک154 فرعی از3 
فرعي از112 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه از ورثه سید جالل مطلبی)مالک رسمی(.
بشماره  محمدعلی  فرزند  بیدگلی  یتیمی  محمدتقی  8516هیات:آقای  شماره  رای   -15
شناسنامه 180شش دانگ یک باب خانه به مساحت 342/88مترمربع پالک156 فرعی از 

3 فرعي از 112 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  احمد  فرزند  بیدگلی  احمدی  صدرالدین  هیات:آقای  شماره7104  رای   -16
 158 بشماره شناسنامه  علی  فرزند  بیدگلی  احمدی  آغا  امین  خانم  5462و  شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 245/50مترمربع پالک5 فرعی از 4 

فرعي از249 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  صدرالدین  فرزند  بیدگلی  محمداحمدی  هیات:آقای   8431 شماره  رای   -17
شناسنامه2165  بشماره  احمد  فرزند  موحدحسینی  وجیهه  خانم  و  شناسنامه300 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 102 مترمربع پالک5 فرعی از4 

فرعي از294 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  علی  فرزند  بیدگلی  بابازاده  خانم  فاطمه  هیات:خانم  شماره9297  رای   -18
شناسنامه 3 شش دانگ یک باب خانه به مساحت261/75 مترمربع پالک27 فرعی از572 

اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
 19- رای شماره 8774 هیات:آقای سلیمان مجیدی بیدگلی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 95

در  )بالمناصفه(  شناسنامه744  بشماره  مهدی  فرزند  اشترداربیدگلی  زینب  خانم  و 
از 699و قسمتی  شش دانگ یک باب خانه به مساحت86/60 مترمربع پالک10 فرعی 
عادی  وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   از مشاعات 

مع الواسطه از زهرا لبافیان بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  حسن  فرزند  بیدگلی  هوشنگی  ماشااله  هیات:آقای  شماره8717  رای   -20
 48 شناسنامه  بشماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  یتیمی  فاطمه  خانم  و   109 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت182/50 مترمربع پالک181 فرعی 

از9 فرعي از972 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21- رای شماره2091 هیات:آقای طاهره صالحی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 
 1 از  فرعی   6 پالک  مترمربع  مساحت88/50  به  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش    763
 فرعي از 1080 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از صدیقه فخاری نوش آبادی)مالک رسمی(.
22- رای شماره 8405 هیات:آقای حسین کوزه گر آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
5001و خانم ظریف کوزه گر فرزند حسین بشماره شناسنامه90 و خانم زهرا رهنما 
آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه5430 )بالسویه(در شش دانگ یک باب خانه به 
از  از مشاعات فرعي  از 1و2و3و4وقسمتی  مساحت336/07 مترمربع پالک 12 فرعی 

1723 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
23- رای شماره334 هیات:آقای محمد دافعی بیدگلی فرزندحسن بشماره شناسنامه9 
و خانم احترام شکوری بیدگلی فرزندعلی بشماره شناسنامه143 )به ترتیب نسبت به 
3دانگ و سه پنجم دانگ و 2 دانگ و دو پنجم دانگ مشاع(در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت264/90 مترمربع پالک 15فرعی از 1965 اصلی واقع در اماکن بخش3  حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  غفورزاده  محمد  هیات:آقای   2277 شماره  رای   -24
شناسنامه4216 و خانم صنم بر عظیم پور آرانی فرزندعباسقلی بشماره شناسنامه7131 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 428 مترمربع پالک7637 فرعی از 

1229 فرعي از2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
25- رای شماره  هیات:آقای ناصرعظیم زاده آرانی فرزندمحمد بشماره شناسنامه 352 

436)بالمناصفه(در  شناسنامه  بشماره  فرزندحسین  آرانی  بذرافشان  خانم رضوان  و 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت297/20 مترمربع پالک7673 فرعی از1189 فرعي 

از2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
26- رای شماره 7838 هیات:آقای قربان کاظمی فرزند اهلل داد بشماره شناسنامه 616 
و خانم زینب کاظمی فرزندقربان بشماره شناسنامه 3464 و خانم نیم تاج زنگنه فرزند 
علی بشماره شناسنامه 749)بالسویه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 150/10 
واقع درمسعودآباد بخش  از 2637 اصلی  فرعي  از1189  فرعی  مترمربع پالک 7811 
فرقانی اله  سیف  وراث  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 

)مالک رسمی(.
27- رای شماره 8736 هیات:آقای محمود دشتبان پور بیدگلی  فرزند محمد بشماره 
 139 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  بیدگلی  رافعی  اشرف  خانم  و   321 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 131 مترمربع پالک 7812 فرعی از 

75 فرعي از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
آقامحمود بشماره  فرزند  طباء   بنی  هیات:آقای سید منصور  رای شماره 8726   -28
شناسنامه 117 و خانم لیالرهنما آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه10371 )به ترتیب 
 180/80 به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  مشاع(در شش  دانگ   4 و  دانگ   2 به  نسبت 
مترمربع پالک 7814 فرعی از 1178 فرعي از2637 اصلی واقع درمسعود آباد بخش3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل.
آرانی فرزند علی بشماره  آقا تفضلی مفرد  29- رای شماره 9136 هیات:آقای حسن 
شناسنامه 404 وآقای مصطفی تفضلی مفرد آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 8867 
و خانم فاطمه تفضلی مفرد آرانی فرزندعلی بشماره شناسنامه403 و خانم عفت تفضلی 
مفرد فرزند علی بشماره شناسنامه10102 و و خانم علیا تفضلی مفرد آرانی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 207 )به ترتیب نسبت یه 20 و 20 و 10 و 10 و 10 سهم مشاع از 70 
سهم ششدانگ(در شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر چندین مغازه به مساحت 268/75 
مترمربع پالک 7818 فرعی از 1235 فرعي از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل.
ابراهیم بشماره  30- رای شماره 3657 هیات:آقای عباس داروغه زاده آرانی  فرزند 
شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی  باغبانی  محبوبه  خانم  و   406 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 140/25 مترمربع   6190002609
پالک 2221 فرعی از 19 فرعي از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
محمدباقر  فرزند  آرانی  حکیمی  عسگر  اله  ذبیح  هیات:آقای   7841 شماره  رای   -31
بشماره شناسنامه 123 و خانم وحیده باقری آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
572 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 137/20 مترمربع پالک 2467 
فرعی از 13 فرعي از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  حسن  فرزند  آرانی  آباد  عابدین  فاطمه  هیات:خانم   8385 شماره  رای   -32
پالک 2476  مترمربع  به مساحت 222/57  باب خانه  یک  دانگ  شناسنامه 343  شش 

فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  گرجیان  حسین  هیات:آقای   9138 شماره  رای   -33
 56 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  آرانی  مهلکی  زهره  خانم  و   152 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 205/50مترمربع پالک 2482 فرعی 
از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه از حسن اکرمیان)مالک رسمی(.
عباس  سید  فرزند  آرانی  عباسزاده  سیدحسین  هیات:آقای   4372 شماره  رای   -34
بشماره  رجبعلی  فرزند  آرانی  مقدم  هارونی  فاطمه  خانم  و   451 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 9053 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 170/77 مترمربع 
پالک 1411 فرعی از 235 فرعي از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
35- رای شماره5739 هیات:آقای مجید خاری آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
322  شش دانگ یک باب خانه به مساحت 98/07 مترمربع پالک 1426 فرعی از 35 

فرعي از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزند سیدمحمد  آرانی  زاده  عباس  اله  روح  هیات:آقای سید   7861 رای شماره   -36
بشماره شناسنامه 9578 و خانم الهه باغبان پور آرانی فرزندعباس بشماره شناسنامه 

پالک  مترمربع   120 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   908
ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی  از2640  فرعي   235 از  فرعی   1466 

آران وبیدگل.
بشماره شناسنامه  عباس  فرزند  فرد  توسلی  علی  هیات:آقای  رای شماره 9175   -37
2307 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 125/50 مترمربع پالک 1483 فرعی از 302 

فرعي از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  زهتاب  اکبر  علی  هیات:آقای   5991 شماره  رای    -38
شناسنامه158  بشماره  رضا  فرزند  پورآرانی  رزاق  علیا  خانم  و   333 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 270 مترمربع پالک 1014 فرعی از 

323 فرعي از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
اله بشماره شناسنامه  39- رای شماره 9123 هیات:آقای حسین سرافراز فرزندذبیح 
فرعی   1188 پالک  مترمربع   1192/96 مساحت  به  دامداری  باب  یک  دانگ  51  شش 
ثبتی  حوزه   3 بخش  محمدآبادابوزیدآباد  در  واقع  اصلی   2809 از  فرعي   152  از 

آران وبیدگل.
ماشااله  آقا  فرزند  بیدگلی   زاده  حسین  سیمین  هیات:خانم   3861 شماره  رای   -40
بشماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  زاده  حسین  فاطمه  خانم  و   226 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 1594 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 78 مترمربع پالک 
4810 فرعی از 66 فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  احمدصباغی  هیات:آقای   9140 شماره  رای   -41
انبارضایعات  به مساحت748/50 مترمربع پالک  باب  شناسنامه 259 شش دانگ یک 
4976 فرعی از 158 فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
42- رای شماره 9312 هیات:آقای حسن ایمانیان فرزند عباس بشماره شناسنامه 52 
شش دانگ یک باب تعمیرگاه به مساحت 756/50 مترمربع پالک 4979 فرعی از 158 
فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
43- رای شماره 8510 هیات:آقای حمیدرضا کاوه نوش آبادی فرزند امراله بشماره 
شناسنامه 5372 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 134 مترمربع پالک 3678 فرعی 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  در  واقع  اصلی   40 از  فرعي   3068 از 

خریداری عادی مع الواسطه از یوسف قدیری)مالک رسمی(.
آقا بشماره  فرزند حسین  الحسینی  هیات:آقای مهدی سادات  رای شماره 9178   -44
شناسنامه 72 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 105/50 مترمربع پالک 3684 فرعی 
از 1717و2517 فرعي از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  عبداله  فرزند  آبادی  نوش  نجفی  خسرو  هیات:آقای   8763 شماره  رای   -45
شناسنامه 36 شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 137/75 مترمربع پالک 798 
ثبتی  4 حوزه  بخش  آباد  نوش  آباد  در حسن  واقع  اصلی   41 از  فرعي   39 از   فرعی 

آران وبیدگل.
46- رای شماره 8708 هیات:آقای سعید رضائی فرزند محمد بشماره شناسنامه 215 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 135 مترمربع پالک 28 فرعی از 42 اصلی واقع 
در نورآباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از 

تقی رضائی)مالک رسمی(.
47- رای شماره 6738 هیات:آقای محمدحسین حالج زاده نوش آبادی فرزند عبداله 
بشماره شناسنامه 166 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 143 مترمربع پالک 433 

فرعی از 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزند حسن  آبادی  نوش  عبادی  محسن  هیات:آقای   9177 رای شماره   -48
 4625 شناسنامه  بشماره  اکبر  علی  فرزند  یاتی  آب  زهرا  خانم  و   71 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 182 مترمربع پالک 462 فرعی از 

43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/10/4

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/10/20  
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
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احداث اولين پاركينگ مكانيزه طبقاتي در منطقه ۵ اصفهان
 مدير منطقه ۵ اصفهان اظهار داشت: اولين پاركينگ مكانيزه طبقاتي در 
استان اصفهان در شهرداري منطقه ۵ در حال اجرا است. حميدعصارزادگان 
گفت: در اين پاركينگ ظرفيت پارك ۳۶ خودرو وجود دارد، اين پاركينگ 

به صورت چرخ و فلكي در ۷ طبقه احداث مي شود.
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ب��ا ورود غي��ر مجاز خ��ودرو ه��ا ب��ه مح��دوده طرح 
ترافيک،دوربي��ن ها پ��اك خودروها را م��ی خوانند و 
خودروهايی كه ورود آنها به محدوده طرح مجاز نباشد، 
شماره پاك آنها در سيس��تم اجراييات جريمه ثبت و 

منظور مي شود. 
رييس پليس راهور اصفهان با بي��ان اين مطلب گفت : 
چند سالی است كه پايش تصويری محدوده طرح زوج 
و فرد اصفهان پيگيری می ش��و د و امس��ال شهرداری 
اصفهان همت كرد و دوربين ه��ا در محدوده طرح زوج 
و فرد اصفهان نصب ش��د و اكنون بر پاي��ه دوربين ها، 
تابلوهای محدوده طرح زوج و فرد ترافيک نصب ش��ده 

است. 
س��رهنگ غامی از اجرايی شدن طرح كنترل محدوده 
زوج و فرد با سامانه تصويری تا كمتر از ۲۰ روز ديگر خبر 
می دهد و می گويد : دوربين ها هنوز راه اندازی نش��ده 

است و فراهم كردن زير ساخت های اين طرح در مرحله 
پايانی است و با راه اندازی دوربين ها برای خودروهايی 
كه غير مجاز وارد محدوده می شوند برگه جريمه صادر 

می شود. 
به گفته وی تا راه اندازی دوربين ها، مامورا ن راهنمايی 
و رانندگی در محدوده طرح حضور دارند و رانندگانی را 
كه به صورت غيرمجاز وارد محدوده طرح شوند،جريمه 
می كنند و شهروندان بايد توجه كنند ورود غير مجاز به 

محدوده طرح ممنوع است. 
 معاون حم��ل و نق��ل و ترافي��ک ش��هرداری اصفهان

 می گوي��د : در حال حاض��ر ۳۴ دوربي��ن در ۲۳ معبر 
محدوده زوج و فرد اصفهان نصب شده و اين دوربين ها 

آماده بهره برداري است. 
اگر اجرای ط��رح موثر نبود، برای س��ال آينده محدوده 
ترافيكی تعيين می شود طرح های سلبی تردد خودرو 
از جمله ت��ردد زوج و فرد طرح های موقت��ی و دوره ای 
بوده كه تداوم آنها سبب كاهش اثرات طرح ها می شود. 
ريي��س پلي��س راه��ور اصفهان تاكي��د می كن��د: اگر 
اجرای اين ط��رح موثر نبود، برای س��ال آين��ده مانند 
 ته��ران در اصفه��ان ني��ز مح��دوده ترافيك��ی تعيين 

می كنيم. 
تجربيات نش��ان م��ی دهد دايمی ش��دن ط��رح تردد 
زوج و فرد و گس��ترده نمودن آن راهكار مناسبی برای 
 كاهش آلودگی هوا و كاهش حجم ترافيک معابر ش��هر

 نيست.

خزانه دار ش��وراي اسامي ش��هر اصفهان گفت: وصول 
نش��دن درآمد هش��ت دوازدهم ش��هرداري در بودجه 
 س��ال جاري مبين وجود بح��ران در بودجه ش��هرداري

 است.
دكت��ر عدن��ان زاده��وش، اص��اح عملكرد مس��ووالن 
ش��هرداري براي جل��ب اقب��ال و اعتماد بيش��تر مردم 
جهت رس��اندن بودجه به س��قف مورد نظر را خواستار 
ش��د و تصريح كرد: براي تحقق اين مه��م، ايجاد انگيزه 
و رغب��ت در س��رمايه گ��ذاران بخش خصوص��ي براي 
س��رمايه گذاري در كانش��هر اصفهان ضروري اس��ت.

وي روند فعلي عملكرد مس��ووالن ش��هرداري اصفهان 
 را باع��ث كاه��ش رغبت بخش ه��اي خصوص��ي براي 
سرمايه گذاري در اين شهر دانس��ت و از تداوم اين روند 
اظهار تاس��ف كرد و افزود: مسووالن ش��هرداري بايد با 
اصاح ديدگاه ها، سياست گذاري ها و عملكرد خود، براي 

جذب س��رمايه گذاران بزرگ و مشاركت آنان در ساخت 
و س��ازها كه مهمترين رديف تامين بودجه ش��هرداري 
است برنامه ريزي و از فرار س��رمايه ها جلوگيري كنند.

خزانه دار شوراي اسامي ش��هر اصفهان، با اشاره به ارايه 
گ��زارش عملكرد درآمده��ا و هزينه هاي 8 ماهه س��ال 
جاري ش��هرداري و وصول ۴۲ درص��دي كل بودجه، از 
ذهنيت و تصور مس��ووالن ش��هرداري مبن��ي بر وصول 
بخش قابل توجهي از درآمدهاي بودجه در دو ماه پاياني 
س��ال خبر داد وگفت: واريز وجوه چک هاي بانكي پايان 
سال به حساب شهرداري در سال بعد به زيان شهرداري 
و نوعي تخلف اس��ت، چرا كه اين چكها در بودجه س��ال 
آينده محاس��به مي ش��ود و اين تصور كه در دو ماه آخر 
 سال درآمدها جبران ش��ده و ش��هرداري به بودجه اش

 مي رس��د نادرس��ت و غير منطقي اس��ت.وی در بخش 
 ديگری از س��خنان خود، گ��زارش ماهيان��ه از بعضی از 
رديف های درآمدی به ش��ورای اسامی ش��هر از سوی 
مسووالن شهرداری را قانونی و ضروری بيان كرد و افزود: 
متأسفانه تاكنون هيچ گزارشی در اين زمينه ارايه نشده 
است و اين امر نسبت به نحوه تأمين درآمدهای شهرداری 
بدبينی ايجاد می كند.دكتر زاده��وش، رديف درآمدی 
مربوط به اعانات مردم��ی به ش��هرداری را از جمله اين 
رديف ها دانس��ت و گفت: بعضی وقت ها مردم هدايايی 
به شهرداری اهداء می كنند كه مسووالن شهرداری بايد 
ليس��ت اين هدايا را به صورت ماهيانه به شورای اسامی 

شهر ارايه كنند .

جانش��ين فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با 
بيان اينكه يك��ی از عوامل حادث��ه خونين روز 

شنبه شهرس��تان گلپايگان در استان مركزی 
دستگير شده است، گفت:  پيگيری ها ادامه دارد 

و بدون ش��ک به دنبال دستگيری ساير عوامل 
اين حادثه هستيم.

س��رهنگ حس��ين حس��ين زاده درب��اره 
جزيي��ات دس��تگيری يكی از عام��ان حادثه 
روز ش��نبه گلپايگان اظه��ار داش��ت: يكی از 
عوامل حادثه خونين روز ش��نبه شهرس��تان 
 گلپايگان در اس��تان مركزی دس��تگير ش��ده

 است.
وی افزود: اين دس��تگيری در اس��تان مركزی 
صورت گرفته و در اين زمينه اطاع رسانی های 

بايد از آن طريق انجام شود.
جانش��ين فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان 
درب��اره اينكه آي��ا پيگيری برای دس��تگيری 
عامان ديگر اي��ن جنايت ادام��ه دارد يا خير، 
خاطرنشان كرد: پيگيری ها ادامه دارد و بدون 

 شک به دنبال دستگيری ساير عوامل اين حادثه
 هستيم.

 همچنين  فرمانده  ني��روی انتظامی جمهوری 
اسامی ايران، از شناسايی و تحت تعقيب قرار 
دادن ضاربان و قاتان حادثه گلپايگان خبر داد.

سردار اسماعيل احمدی مقدم در حاشيه ديدار 
با آيت اهلل حس��ين ن��وری همدان��ی از مراجع 
تقليد، در جمع خبرن��گاران اظهاركرد: يكی از 
سارقان اين حادثه كشته شده و اميدواريم ديگر 

همدستان او نيز به زودی دستگير شوند.
آمار وقوع جرايم در کش�ور در حال 

کاهش است
فرمان��ده ني��روی انتظام��ی در اي��ن دي��دار 
هم چنين گف��ت: برخ��اف روند رو به رش��د 
وق��وع ج��رم و جناي��ت در جهان، ب��ا فعاليت 
گس��ترده و خس��تگی ناپذير نيروی انتظامی 
و ديگ��ر نهاده��ا در كش��ور، ش��اهد برقراری 
 امنيت و آس��ايش در جامع��ه و كاهش جرايم 

هستيم.
احمدی مقدم افزود: پرس��نل نيروی انتظامی 

مجاهدان فی سبيل اهلل هستند و بحمداهلل امروز 
سراسر كش��ور به ويژه مرزها در حال نظارت و 
پايش اس��ت و هيچ نقطه ای از ديد ناجا پنهان 

نيست.
فرمانده ناجا با بيان اينكه تبعيت و پيروی از رهبر 
معظم انقاب اسامی در سرلوحه امور قرار دارد، 
اظهاركرد: رهبر معظم انقاب اسامی بر بصيرت 
افزايی در جامعه تاكيد دارند و در همين راستا 
فرماندهان و پرس��نل نيروی انتظامی به طور 
منظم و مس��تمر در دوره های بصيرت حضور 
يافته اند كه اين مهم آثار و بركات بس��ياری به 

همراه دارد.
احمدی مق��دم در پايان با اش��اره ب��ه موضع 
گيری ه��ا و س��خنرانی های ارزن��ده آيت اهلل 
نوری همدانی در جريان فتنه سال 88، تصريح 
كرد: در جريان فتنه به رغ��م اينكه برخی افراد 
آگاه و ن��اآگاه مس��ايل و وقايع فتن��ه را بازگو 
نمی كردند، ام��ا مراجع عظام تقلي��د به بيان 
 مسايل و روش��نگری در جامعه اهتمام ويژه ای

 داشتند.

آخرين جزيیات از دستگیری يکی از عوامل حادثه گلپايگان در استان مرکزی

قاتالن حادثه گلپايگان تحت تعقیب پلیس

کنترل محدوده زوج و فرد بدون حضور پلیس 

دوربین ها جريمه می کنند
خزانه دار شوراي اسالمي شهر اصفهان انتقاد کرد:

کاهش هزينه هاي عمراني در بودجه شهرداري 

www.zayanderoud.com

تشییع پیکر فرمانده گروه 55 
توپخانه ارتش 

پيكر سرهنگ »هدايت دش��ت با « فرمانده گروه ۵۵ توپخانه 
ارتش، با حضور امير كيومرث احمدی جانشين نيروی زمينی 

ارتش در اصفهان تشييع شد.
 ارشد ارتش در استانهای اصفهان، يزد و چهار محال بختياری 
در اين مراسم گفت: سرهنگ دشت با فرمانده ای دالور، غيور، 
ش��جاع و فداكار بود كه در دفاع مقدس و بع��د از آن خدمات 
فراوانی داشت.سرتيپ دوم ستاد امير رضا جهادی ارسی افزود: 
عروج شهادت گونه سرهنگ دشت با در روز 9دی به عنوان روز 
لبيک امت به ولی فقيه و تشييع اين شهيد در روز شهادت امام 
حسن عسكری )ع( نشان از سعادت و اوج ايثار و فداكاری اين 
فرمانده ارتش اسام اس��ت.وی خاطر نشان كرد: ارتش دالور 
اسام همواره در راه واليت فقيه و آرمان های اسام و ارزشهای 
انقاب اسامی استوار است و راه ش��هدای ارتش را در دفاع از 
كيان اسامی ادامه خواهد داد.پيكر اين فرمانده ارتش اسام 
از محل گروه ۵۵ ارتش به سمت منزل آن مرحوم واقع در كوی 

سازمانی ارتش تشييع شد.

اصفهان جزو 1۰ شهر آلوده دنیاست 
رييس دانش��كده بهداشت دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان گفت: 
اصفهان جزو 1۰ش��هر آل��وده در دني��ا و پنجمين اس��تان صنعتی 
خاورميانه اس��ت.محمد مهدی امين اظهار داش��ت: استان اصفهان 
از بزرگترين قطب های صنعتی كشور اس��ت كه در برگيرنده برخی 
از صنايع بنيادی اس��ت.وی بيان داش��ت: آلودگی هوا و صدا معضل 
اساسی زندگی در كان ش��هرهای ماست. جامعه علمی هر كشوری 
عاوه بر توليدات علمی در زمينه های پيش��رو دنيا، می بايس��ت بر 
اساس نيازهای واقعی و روزمره كش��ور جهت گيری كرده و به توليد 
محتوای علم��ی در اين زمينه  بپردازد.رييس دانش��كده بهداش��ت 
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان افزود: دانشكده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشكی اصفهان تاكنون با انجام تحقيقات و پژوهش های كاربردی 
به دنبال ارايه راهكارها در برطرف كردن چالش های موجود بر سر راه 
آلودگی هوا است.وی خاطرنش��ان كرد: اين دانشكده در سه حيطه 
آموزش، تحقيقات و خدمات بهداش��تی، ماموريت خود را در حوزه 
آلودگی هوا ايفا می كنند.امين در خصوص هزينه س��امت ناشی از 
آالينده های محيط كار محيط زيست و غيره گفت: بر اساس برآورد 
سازمان جهانی بهداشت )WHO( س��هم بار جهانی بيماری های 
مرتبط با آالينده های محيط زيستی بين ۲۳ تا ۳۰ درصد است كه با 
نگرش های مورد استفاده در ارزيابی مواجه، پرسشنامه، پايش محيط 
زيستی )هوا، آب، غذا و خاك(، پايش زيستی و تركيب اين سه نگرش 
 فوق با روش های كالبراس��يون و اعتبار بخشی درك ميزان و مواجه 
می توانيم اين هزينه ها را كاهش دهي��م.وی افزود: مركز تحقيقات 
محيط زيست دانشكده بهداش��ت نيز با انجام پژوهش های محيط 
زيس��تی، وظيفه برق��راری ارتباط فع��ال بين صنعت و دانش��گاه را 
برعهده دارد، همچنين با تاسيس آزمايشگاه معتمد محيط زيست، 
آزمايش ه��ای متع��ددی در خص��وص پارامترهای آالين��ده های 
هوا، محيط زيس��ت، بهداش��ت محي��ط كارگاه ه��ا و كارخانه های 
صنعتی صورت می پذيرد.رييس دانش��كده بهداشت دانشگاه علوم 
پزش��كی اصفهان با اعام اينك��ه در مركز تحقيقات اين دانش��كده 
 روی محورهای مختل��ف آلودگی كار كردي��م، ادام��ه داد: پايش و

 اندازه گيری آلودگی ه��وا، پايش آالينده ه��ای محيطی به صورت 
فعال و غير فعال، پايش زيستی، پايش با فن آوری نانو، سنجش از راه 
دور و ماهواره ای، اندازه گيری آاليندگی از منابع از جمله محورهای 
مورد بررسی در اين مركز تحقيقاتی اس��ت.وی بيان داشت: بررسی 
آلودگی هوای محيط های بسته ش��هری منظور آلودگی های ناشی 
از منش��ا بيرونی بوده و شامل آلودگی هايی كه منش��ا داخلی دارند 
نمی شود، مدل س��ازی و پيش بينی آلودگی هوا، مطالعات انتشار و 
منابع س��اكن و متحرك از ديگر موضوعات مورد بررسی است.امين 
گفت: حمل و نق��ل و ترافيک، صنعت، راهكاره��ای كاهش آلودگی 
ه��وا ،راهكارهای فن��ی، راهكاره��ای مديريتی، سياس��ت گذاری، 
قوانين، ريزگردهای )هواويز( آالينده هوا، از مس��ايل مورد بحث در 
 مركز تحقيقات دانشكده بهداشت دانش��گاه علوم پزشكی اصفهان

 است.

 آزادی 477 زندانی جرايم غیر عمد
 با کمک ستاد ديه اصفهان

رييس س��تاد ديه اس��تان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری 
تاكنون زمين��ه آزادی ۴۷۷ نف��ر از زندانيان جراي��م غير عمد، 
 توسط اين ستاد فراهم ش��ده و آنها به آغوش خانواده های خود

 بازگش��ته اند.  مجيد احس��انی اف��زود: اين زنداني��ان محكوم 
به پرداخ��ت ديه ح��وادث رانندگ��ی، ديه ح��وادث كارگاهی، 
 پرداخت مهري��ه و محكومي��ن مالی ب��ه غي��ر از كاهبرداری

 بودند. 
 وی اظه��ار ك��رد: ۲۴۴ نف��ر از اي��ن اف��راد محكومي��ن مالی

 غير كاهبرداری ، 1۴۰ نفر محكوم به پرداخت مهريه و نفقه و 
9۳ نفر محكوم به پرداخت ديه بودند. 

وی ميزان كل بده��ی زندانيان آزاد ش��ده را ۳۷ ميليارد تومان 
اعام كرد. 

جشنواره ملی ازدواج و خانواده جوان 
18 دی ماه برگزار می شود 

مدير كل دفتر برنامه ريزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش 
و جوانان گفت:نخستين جشنواره ملی ازدواج و خانواده جوان، 

18 دی ماه برگزار می شود.
بهمن بهمنی مدير كل دفتر برنامه ريزی ازدواج و تعالی خانواده 
وزارت ورزش و جوانان با اعام اين خبر اظهار داشت: با توجه به 
فرا رسيدن سالروز حضرت محمد)ص(و خديجه كبری)س( و به 
منظور ترويج فرهنگ ازدواج جوانان و استحكام بنيان خانواده و 
ازدواج های پايدار، جشنواره ملی ازدواج و خانواده جوان 18 دی 

ماه برگزار می شود. 
 وی با اش��اره به تح��ول محتواي��ی اين جش��نواره نس��بت به 
جشنواره های گذشته افزود: اين جشنواره برای اولين بار با تغيير 
گسترش محورهای جشنواره شاهد معرفی افراد، خدمات و آثار 
برگزيده س��ال در زمينه ازدواج در حوزه های علمی، فرهنگی، 

هنری و اجتماعی و اقتصادی است. 

 اس��تاندار اصفهان گفت: اجرايی ش��دن خ��ط دو مترو با 
مشاركت مشاوران يونسكو، سبب می شودكه كوچكترين 
خدش��ه ای ب��ر ابني��ه تاريخ��ی اصفه��ان ك��ه مهمترين 
 اص��ل در اج��ری پ��روژه ه��ای اس��تان هس��تند، ايجاد

 نشود.
 رسول زرگرپور در شوراي س��ازمان قطار شهري اصفهان ، 
گفت: مترو يكي از مطالبات اصلي مردم اس��ت وبا توجه به 
مجموعه مشكاتي از قبيل آلودگي هوا و ترافيک در استان، 

مقوله ي مترو با جديت پيگيري مي شود.
زرگرپ��ور با بي��ان اينك��ه تكميل نش��دن پ��روژه متروي 
اصفهان در ش��ان اين ش��هر نيس��ت، گفت: خوش��بختانه 
در اين جلس��ه ش��ورا تصميمات خوب��ي اتخ��اذ گرديد و 
در حال حاضر قرارداد خريد س��ه رام جديد بس��ته ش��ده 
 اس��ت و اين رام ها طي ۶ م��اه آينده به اصفه��ان خواهند 
رس��يد.وي در ادامه افزود: ب��ا توجه به اي��ن اقدامات، مي 
توان اميدوار بود ك��ه در ۶ ماه اول س��ال 9۴ حداقل ۶ رام 
و تجهيزات لوكوموتيو و واگن را در اختيار داش��ته باش��يم 
كه اين امر مي تواند ش��رايط را براي بهره برداري معقول و 

منطقي 1۰ كيلومتر از خط يک مترو برقرار نمايد.
اس��تاندار اصفهان با بيان اينكه ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق 
مش��اركت از دولت گرفته شده اس��ت، اظهارداشت:سعي 

خواهيم نمود در آينده نزديک اين اوراق به فروش رسانده 
و با افزايش ميزان اعتبار مالي مت��رو، فعاليت هاي اجرايي 
قوت بيشتري پيدا كند و كارها با جديت بيشتر دنبال گردد.

مدير ارشد استان با بيان اينكه پروژه اجرايي خط دو مترو 
نيز با قوت در حال پيگيري است ، افزود: مناقصات فعاليت 
سيبيل، ايس��تگاه ها و تجهيزات خط دو در آينده نزديک 

برگزار مي شود.
وي از حضور ۳ مش��اور براي اجراي هرچ��ه بهتر اين خط 
خب��ر داد و گفت: ۲ مش��اور ايراني و 1 مش��اور فرانس��وي 
در ح��ال انج��ام مطالعات خ��ود ب��ر روي خ��ط دو مترو 
هس��تند كه ب��ا پيش��رفت ۷۰ درص��دي ص��ورت گرفته، 
مي تواني��م مناقصات ح��دود ۲۳ كيلومتر از خ��ط دو را با 
 اطمينان برگ��زار نماييم و پيمانكار اين طرح را مش��خص 

نماييم.
زرگرپور با اش��اره به اينكه ۶۰۰ ميلي��ون دالر براي خريد 
تجهيزات خط دو تا مرحله شوراي اقتصاد پيش رفته است، 

افزود: خوشبختانه كارها به خوبي پيش مي رود.
وي از تعامل خوب مسووالن مترو و ميراث فرهنگي به عنوان 
مهمترين رويداد در ارتباط مترو ي��اد كرد و گفت: در خط 
يک، كميته اي ۵ نفره از نمايندگان استانداري، شهرداري، 
مترو و ميراث فرهنگي به صورت لحظه به لحظه در ارتباط 

 با اتفاقاتي ك��ه در خصوص س��اخت مترو پي��ش مي آيد 
رس��يدگي هاي الزم انجام مي دهند.مدير ارشد استان در 
ادامه افزود: علي رغم مشكات موجود ، پروژه احداث مترو 
روال عادي خود را در پيش گرفته اس��ت و با قوت در حال 

پيگيري است.
اس��تاندار اصفهان تصريح كرد: در احداث خط دو مترو نيز 
ممكن است با مس��ايلي در خصوص ميراث فرهنگي روبرو 
شويم، كه در اين رابطه طبق موافقت كلي صورت گرفته با 
رييس سازمان ميراث فرهنگي و معاون رييس جمهور ، از 
حضور مش��اور بين المللي و مورد تاييد يونس��كو، استفاده 
خواهيم كرد.رس��ول زرگرپور اظهار امي��دواري نمود كه با 
حضور اين مش��اور و نظارت وي بر فعاليت س��اخت مترو، 
كوچكترين خدش��ه ودغدغه در خصوص ميراث فرهنگي 
استان در مسير خط دو وجود نداشته باشد.وي هدف از اين 
اقدام را تعامل كامل با ميراث فرهنگي و يونسكو عنوان كرد 
 و افزود : اجرايي ش��دن خط دو مترو با مشاركت مشاورين

 ذي صاح خارجي، باعث خواهد شد تا كوچكترين خدشه 
اي بر ابنيه تاريخي اصفهان ك��ه مهمترين اصل در اجري 

پروژه هاي استان هستند ايجاد نشود.
اس��تاندار اصفهان در پايان ازكليه متوليان و دوس��تداران 
ميراث فرهنگي خواس��ت ك��ه از ايج��اد حاش��يه در اين 
خصوص جلوگيري نمايند چرا ك��ه اين پروژه با هماهنگي 
 كامل در حال انجام اس��ت و از طرفي مس��ايل حاشيه اي

 مي تواند روند اجرايي را تحت الشعاع خود قرار دهد و اجازه 
 دهند كه مردم ش��يريني اس��تفاده از قطار شهري را لمس

 كنند.
موزه علمي و فناوري در اصفهان احداث خواهد 

شد
رس��ول زرگرپور گفت: طبق پيش��نهاد صورت گرفته يک 
فرد خير با اعتبار ۳۰۰ ميليارد ريال به احداث موزه علمي 
و فناوري در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان مي پردازد 
كه اين امر براي استان اصفهان كار ارزنده و در شان شهرك 

خواهد بود.
 دكتر رس��ول زرگرپور در جلس��ه هيات اجرايي ش��هرك 
 علم��ي و تحقيقات��ي اصفه��ان، اي��ن ش��هرك را يكي از

  ايده ها ي بسيار زيبا و موفقي برشمردكه در طول دو دهه 
گذشته در استان اصفهان ايجاد شده است .

اس��تاندار اصفهان با بي��ان اينكه  اصلي تري��ن وظيفه اين 
شهرك تبديل دانش به ثروت اس��ت، افزود: اين شهرك با 

ايجاد شركت هاي دانش بنيان و حمايت و نظارت بر فعاليت 
هاي اين ش��ركت ها؛ اقدامات خوبي را در راستاي رسيدن 
به اهداف خود انجام مي دهد.رسول زرگرپور با بيان اينكه 
خوش��بختانه امسال تعداد 1۰۶ ش��ركت جديد به شركت 
هاي دانش بنيان اضافه شده، اظهار داشت: با توجه به اينكه 
 اين شركت ها، جرياني س��يال هس��تند و با رسيد به يک

 مجموعه اي از رش��د، از ش��هرك خارج مي ش��وند تعداد 
ش��ركت هاي دانش بنيان در حال  حاضر به ۳۷۰ شركت 
رسيده است .استاندار اصفهان اضافه كرد:بيش از ۵۷۰۰ نفر 
از نيروهاي فارغ التحصيل ، نخب��گان و افراد متخصص در 
اين شهرك مشغول فعاليت مي باشند و خوشبختانه حجم 

توليد منابع مالي اين شركت ها باالست.
زرگرپور از س��رمايه گذاري يک فرد خير براي ايجاد  موزه 
ي علمي و فناوري در اين ش��هرك خب��ر داد و گفت: طبق 
پيشنهاد صورت گرفته اين فرد خير با اعتبار ۳۰۰ ميليارد 
ريالي به احداث موزه ي علم��ي و تحقيقاتي مي پردازد كه 
اين امر نيز براي استان اصفهان كار ارزنده و در شان شهرك 

خواهد بود .
استاندار اصفهان با اشاره به اينكه اين شهرك براي توسعه 
ي طرح هاي خود نيازمند تامين اعتبار هستند، يادآورشد:  
در حال حاضر تعدادي طرح توس��عه اي پيش بيني ش��ده 
كه اميدواريم با اعتباري كه از سوي دولت در اختيار آن ها 
قرار مي گيرد، بتوانند اقدامات طرح هاي توس��عه اي خود 
رابه خوبي پيش برند.رس��ول زرگرپور ايجاد كريدور علمي 
و تحقيقاتي را يكي از مهمترين بح��ث ها در اين خصوص 
عنوان كرد و افزود: با اس��تقرار كريدور علمي و تحقيقاتي 
در استان اصفهان جهش علمي بزرگي را در استان خواهيم 
داشت.اس��تاندار اصفهان تصري��ح كرد: كاره��اي اجرايي 
اين كريدور تا مرحله ي تصويب نهايي پيش رفته اس��ت و 
اميدواريم در آينده ي نزديک مجري طرح و هيئت اجرايي 
آن مش��خص ش��ود.وي اين كريدور را مرحله  پيش��رفته 
ش��هرك علمي و تحقيقاتي عنوان كرد و افزود: با توجه به 
اينكه اس��تان هاي زيادي متقاضي ايجاد كريدور علمي و 
تحقيقاتي هس��تند بايد تمام تاش خود را براي ايجاد اين 
كريدور در اصفهان به كار بنديم.استاندار اصفهان در ادامه 
اظهار داشت: به دليل وجود مشكات زيست محيطي، آب 
و هوا در استان اصفهان و عدم امكان توسعه  استان از طريق 
صنايع بايد توس��عه اصفهان را از طرق ديگر از جمله مراكز 

علمي و تحقيقاتي ادامه دهيم.

استاندار اصفهان:مشاوران يونسکو نظارت دارند

موزه علمي و فناوري در اصفهان احداث خواهد شد

 اجرایی شدن خط دو مترو بدون هيچ خسارتی به بناهای تاریخی 



يادداشت

 برگزاري دوره تخصصي 
در فني و حرفه اي

ریيس مركز آموزش فني و حرفه اي ش��هيد بهشتي اصفهان 
از برگ��زاري دوره تخصصي ف��ن آوري خودرو ب��راي مربيان 
اتومكانيك مراكز آموزش فني و حرفه اي استان در این مركز 

خبر داد.
 س��يروس آئينه بندي افزود: در راستاي اس��تفاده از تجارب 
حسين آزادي مربي اتومكانيك مركز شهيد بهشتي اصفهان 
در سفر به كره جنوبي و ش��ركت در دوره تخصصي فن آوري 
خودرو كه با مشاركت بزرگترین ش��ركت خودروسازي كره 
جنوبي از جمله كوئيكا، كوریاتك و كياموتور انجام ش��ده بود 
یك دوره تخصصي با حضور 20 نفر از مربيان اتومكانيك مراكز 
آموزش فني و حرفه اي استان به ميزباني این مركز برگزار شد.

وي ادام��ه داد: به دنبال این جلس��ه كه دس��تاوردهاي قابل 
توجهي را در برداشت این مركز تصميم به برگزاري دوره هاي 
مشابه در س��ایر حرفه ها با هدف تبادل نظرها، ایده ها و ارتقاء 
كيفيت آموزشي از جمله بازرسي جوش، تراش و برق خودرو 

كرده است.

 ۸۰ درصد واردات پوشاک 
قاچاقی است

ریيس اتحادیه پوش��اک می گوید: اگرچه آمار رسمی نداریم، 
اما گزارش ه��ای ميدانی نش��ان می دهد، ح��دود ۸0 درصد 
 واردات پوشاک از مبادی غيررس��می انجام می شود و برخی

 توليد كنندگان داخلی پوشاک، محصول خود را با نام و برند 
خارجی عرضه می كنند.

به گفته شيرازی حدود ۸0 درصد از واردات پوشاک از طریق 
غيرمجاز و تنها 20 درصد از مبادی رسمی انجام می شود در 
حالی كه اگر دولت تعرفه واردات رسمی پوشاک را كاهش دهد 
نه تنها برای خود درآمدی ایجاد كرده، بلكه می تواند از محل 
این درآمد به بخش توليد كمك كند، ب��دون آنكه از جيبش 

هزینه ای كرده باشد.
ش��يرازی در مورد تأثير برندس��ازی در حوزه پوشاک گفت: 
اگرچ��ه بس��ياری از توليد كنن��دگان ایران��ی قابلي��ت برند 
ش��دن را دارند، ام��ا از آنجایی كه ای��ن امر مغف��ول مانده و 
سازمان هایی مانند تعزیرات، بازرسی و ماليات بر سر این گونه 
توليد كنندگان هج��وم می آورند، همه ترجي��ح می دهند در 
سایه كار كنند تا حدی كه كاالی توليد داخل را با نام خارجی 

می فروشند.
ریيس اتحادیه پوشاک بر این نكته تأكيد كرد كه در حالی كه 
ما باید به سمت تغيير فرهنگ مردم و بر خرید كاالی با كيفيت 
داخلی حركت كنيم، اما خودمان با ایجاد موانع بس��تر آن را 

ایجاد نمی كنيم.

سالی بحرانی برای کشاورزان 
اصفهانی

ریيس كميسيون كش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: با توجه به شرایطی كه پيش رو بوده و چاه های 
آب خشكيده اس��ت ممكن در س��ال آینده برای كشاورزان 
بحرانی  تر باشد و احتمال دارد در اسفند ماه آب در زاینده رود 

جاری نشود.
 مصطفی حجه فروش با اشاره به وضعيت خشكسالی اصفهان 
اظهار داش��ت: كس��انی كه در اصفهان دارای حقابه هستند، 
اگر همين آب جزیی را داش��ته باش��ند، ش��رایط كشاورزان 
بهبود پي��دا می كند اما معم��وال آب دایم ندارن��د و چاه های 
آنها خشك  شده و آب آن به ش��وری و تلخی رفته و این افراد 
از منابع زیرزمين��ی هم نمی توانند اس��تفاده كنند و ش��اید 
 شرایط سال آینده برای كشاورزان با این وضعيت، بحرانی تر

 شود.

خط متروی اصفهان - مجلسی 
راه اندازی می شود

 عضو هيات مدیره ش��ركت عمران ش��هرهای جدید كش��ور 
گفت: در آینده خط متروی مجلسی � اصفهان به بهره برداری 
می رس��د تا رفت و آمد مردم این ش��هر به اصفهان سریع تر و 

راحت تر انجام شود.
محمود ميریان در آیي��ن معرفی محمود حقيق��ی به عنوان 
عضو جدید هيات مدیره شركت عمران شهر جدید مجلسی 
با تأكيد بر اینكه این ش��هر جدید در مطالع��ات طرح منطقه  
ش��هری اصفهان به عنوان یكی از مكان های با قابليت بسيار 
خوب برای توسعه شهری پيش بينی شده است، اظهار داشت: 
زمينه های الزم فراهم شده تا با مدیریت و برنامه ریزی صحيح، 
 نس��بت به اجرای برنامه های توس��عه ای در این ش��هر اقدام 

كنيم.
وی با تأكيد بر اینكه با تالش های انجام شده، زیرساخت ها و 
خدمات مورد نياز برای سكونت در شهر جدید مجلسی فراهم 
ش��ده، افزود: خوش��بختانه این ش��هر جدید دارای فضاهای 
آموزشی بسيار خوبی بوده و در زمينه دیگر امكانات زیربنایی 
و روبنایی نيز توانس��ته فعاليت های مطلوب��ی انجام دهد كه 
سبب ایجاد تمایز ميان این شهر و دیگر شهرهای جدید استان 

اصفهان شده است.
عضو هيات مدیره شركت عمران ش��هرهای جدید كشور در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینكه در مباحثی 
مانند سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر جدید مجلسی، 
فعاليت های بسيار مطلوبی انجام شده است، بيان كرد: انعقاد 
قراردادهای س��رمایه گذاری و مش��اركتی با بخش خصوصی 
سبب می ش��ود كه امكانات مورد نياز برای ساكنان این شهر 
فراهم آید و شهر جدید مجلس��ی را به یك شهر ایده آل برای 

زندگی تبدیل كند.
وی با تأكيد بر اینكه رضایت مندی مردم، نقش بسيار مؤثری 
در رونق ش��هری دارد، تصریح كرد: نبای��د فراموش كنيم كه 
بخش زیادی از رضایت مندی مردم با ایجاد ش��رایط مطلوب 
حمل و نقلی ایجاد می ش��ود، كه در این ارتباط نيز در آینده 
خط متروی مجلس��ی � اصفهان به بهره برداری می رس��د تا 
 رفت و آمد مردم این شهر به اصفهان سریع تر و راحت تر انجام

 شود.

مافیا وارد صنعت و  واردات 
شدند 

نماینده م��ردم فالورج��ان در مجلس در جلس��ه 
علنی مجلس از وزیر صنعت، در مورد علت واردات 
بی ضابطه ی كاالهای اساسی به كشور و علت صدور 
مجوز واردات كاالهای لوكس و غير ضروری از سوی 

این وزارت خانه سوال كرد.
سيد ناصر موس��وی الرگانی در جریان طرح سوال 
خود اظهار كرد: 10 هزار تن ش��كر به كش��ور وارد 
ش��ده كه به گفته وزی��ر و ریي��س بازرگانی دولت 
وقت تا 6 هزار تن آن را قبول كردند كه وارد ش��ده 
و این ش��كرها را 200 تومان زیر قيمت در هر كيلو 
به فروش رس��اندند، كدام رانت خواری این شكرها 
 را خریداری ك��رده و ای��ن مبلغ قابل توج��ه را به

 جيب زده این در حالی اس��ت كه برخی از مردم به 
نان شب محتاج هستند.

وی اف��زود: ذخيره ای ك��ه دولت وارد ك��رده برای 
مواقع ضروری و زمانی است كه بازار به مشكلی بر 
می خورد پس چه دليلی داش��ته كه شكر دولتی را 

200 تومان زیر قيمت مصوب به فروش برسانيم.
نماینده مردم فالورجان در مجل��س تصریح كرد: 
آقای نعمت زاده زمانی كه می خواست وزیر صنعت 
شود گفته شد كه ایش��ان پدر صنعت است اما كجا 
صنع��ت از زم��ان روی كارآمدن ایش��ان متحول 
شدهاس��ت.این نماینده مجلس ادامه داد: در حال 
حاضر پراید كه باد آن را می برد با قيمت 22 ميليون 
تومان به فروش می رسد و این یعنی سه برابرقيمت 
آن افزایش یافته است با این حال می گویند سایپا 

هزار و 500 ميليون تومان زیاد می دهد.
موسوی الرگانی با طرح این س��وال كه آیا واردات 
بی روی��ه ی كاالها ب��ه كش��ور كمكی ب��ه اقتصاد 
مقاومتی می كند خاطر نشان كرد: ما یك ميليون 
و 77 هزار تن ش��كر داش��تيم اما معلوم نيست كه 
انتقالی آن به س��ال 93 چه ميزان بوده است و بعد 
ش��كر را در بازار آزاد می آورند و می فروشند. پاسخ 
دهند كه چند كارخانه قند تعطيل ش��ده و تعدیل 
نيرو داشته اند.این نماینده مجلس در پایان خاطر 
نش��ان كرد:  وقتی واردات را آزاد كرده اید رونق در 
داخل چطور ش��كل می گيرد و ما چطور می توانيم 
به اقتصاد مقاومتی دس��ت پيدا كنيم اصال اقتصاد 
مقاومتی ب��ا بنر و همایش محقق نمی ش��ود و باید 

راهكاری برای آن یافت.
پس از طرح سوال موسوی الرگانی و ارایه پاسخ های 
وزیر صنعت وی اعالم كرد كه از پاس��خ های نعمت 

زاده قانع نشده است.

اخبار کوتاه

4
ایرانی ها کجاها مشغول اند؟

بر اساس آخرین آمار مركز آمار ایران در تابستان 1393، از ميان جمعيت شاغل به كار 
كشور بيشترین شاغالن در بخش خدمات و كمترین درصد شاغالن در بخش كشاورزی 
مشغول هستند. به طوری كه سهم ش��اغالن 1 ساله و بيشتر در بخش خدمات 47.4 

درصد، در بخش صنعت 33.6 درصد و در بخش كشاورزی 19 درصد بوده است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1483 | پنجشنبه11 دی 1393 | 9 ربیع االول  1436

مهندس مجيد نام��داری به عنوان مدی��ر عامل جدید 
شركت عمران شهر جدید فوالدشهر معرفی و از زحمات 
مدیر عامل س��ابق این ش��ركت مهندس حسن حجتی 

تقدیر شد.
آیين تودیع و معارفه مهن��دس مجيد نامداری با حضور 
امام جمع��ه محترم  فوالدش��هر، عضو  محت��رم هيات 
مدیره شركت عمران ش��هرهای جدید ایران، فرماندار  
محترم شهرستان لنجان، نماینده محترم مردم لنجان 
در مجلس شورای اسالمی و ریيس محترم دادگستری 

شهرستان لنجان، برگزار شد.
 در این مراسم پس از تالوت آیاتی از قران كریم و سرود 
جمهوری اس��المی تعدادی از مس��ووالن شهرستان به 

سخنرانی پرداختند.
در ادامه مراسم مدیر كل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: شهر فوالد شهر از نوادر شهرسازی جدید در ایران 

به شمار می رود.
مهندس محمود زاده ابراز اميدواری كرد كه باتكميل زیر 
س��اخت های اجتماعی دغدغه های شهروندان پوشش 

داده شود.
وی  مسكن مهر فوالد شهر را از بزرگترین پروژه مسكن 
مهر كشور دانست و گفت: س��رعت پيشرفت این پروژه 

نيز چشمگير بوده است.
مدیر كل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان با تقدیر از 

زحمات مدیرعامل پيشين این شركت تصریح كرد: مدیر 
عامل جدید این شركت نيز یكی از با سابقه ترین مدیران 

كشور به شمار می رود.
فرماندار لنجان نيز در ادامه این مراسم گفت:فوالدشهر 
یك ش��هر خوش��نام در عرصه فرهنگ با تنوع فرهنگی 

اقوام  و با مزیت های اقتصادی  باالست.
مهن��دس منصوری نماین��ده مردم لنج��ان در مجلس 
شورای اسالمی نيز در این مراسم از عدم انجام  تعهدات 
سایر وزارت خانه ها در قبال شهرهای جدید  انتقاد كرد.

وی افزود: ع��دم انجام تعه��دات س��ایر وزارت خانه ها 
بيش��ترین مس��ووليت و كار را ب��ر عه��ده وزارت راه و 

شهرسازی گذاشته است.
عضوهيات مدیره شركت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید  ایران نيز در این مراسم از افزایش وام مسكن مهر 

تا سقف 30 ميليون تومان خبر داد .
مهندس غراوی اظهار كرد: این شركت با تمام توان برای 
تكميل زیرساخت های فوالد ش��هر وارد ميدان شده و 
تعهد دولت قبل در زمينه مس��كن مهر را به س��رانجام 

خواهد رساند.
وی با بيان اینكه در شهر فوالدشهر 30 هزار و 300 واحد 
مسكن مهر در حال ساخت اس��ت، اظهار كرد: 11 هزار 
و 700 واحد از مس��كن مهر فوالد شهر تحویل صاحبان 

آن شده است.

عضو هي��ات مدیره ش��ركت م��ادر تخصص��ی عمران 
شهرهای جدید  ایران با اشاره به پيشرفت ۸2 درصدی 
ساخت مسكن مهر فوالدش��هر اضافه كرد: ادامه مسير 
با توجه به افزای��ش قيمت ها و تورم كمی س��خت تر از 

گذشته خواهد بود.
وی با بيان اینكه برخی از مس��كن ه��ای مهری كه در 
صف تحویل ب��ه متقاضيان ق��رار دارد نيازمند پرداخت 
هزینه های بيش��تری هس��تند، گفت: متقاضيان برای 
تكميل هزینه های اضافه ش��ده مس��كن مهر با مشكل 

مواجه هستند.
مهندس غ��راوی اظهار كرد: در جلس��ه ای كه با حضور 
وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، مقرر شد كه وام مسكن 
مهر ازس��قف  25 ميليون تومان ب��ه 30 ميليون تومان 

افزایش یابد.
عضو هي��ات مدیره ش��ركت م��ادر تخصص��ی عمران 
ش��هرهای جدید  ایران گفت: اميدواری��م هرچه زودتر 
 این مصوبه ابالغ و پروژه های مس��كن مهر به سرانجام 

برسند.
وی همچنين در بخش دیگری از سخنان خود به انتصاب 
مهندس نامداری مدیر عامل جدید شركت عمران فوالد 
شهر اشاره كرد و افزود: ایش��ان یكی از مدیران با سابقه 
خانواده وزارت راه و شهرس��ازی بوده و مس��لط به تمام 

قوانين این حوزه هستند.
مهندس غ��راوی اب��راز امي��دواری كرد تجرب��ه مدیر 
 جدی��د بتواند س��بب اث��رات مثبت��ی در فوالدش��هر

 شود.
عضو هيات مدیره شركت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید درب��اره ابراز نگرانی برخی مس��ئوالن از مدیریت 
دوگانه شهر گفت: شركت عمران شهر جدید فوالدشهر 
نه تنها  دخالتی در مدیریت ش��هرداری ن��دارد بلكه در 

صورت نياز به شهرداری نيز كمك می كند.
در پایان این مراس��م با قرائت حك��م مدیرعامل جدید 
شركت عمران شهر فوالدشهر  توسط مهندس غراوی ، 

حكم رسمی مدیریت به ایشان اهدا شد.
مدیر عام��ل جدید ش��ركت عمران ش��هر جدید فوالد 
ش��هر نيز در این مراس��م با تش��كر از اقدام��ات انجام 
ش��ده در س��ال های گذش��ته اظه��ار ك��رد: فعالي��ت 
 در ای��ن س��مت ی��ك افتخ��ار ب��رای م��ن محس��وب

 می شود.
مهندس نامداری ابراز اميدواری ك��رد با همكاری تمام 

نهادها مشكالت فوالدشهر رفع شود.

افزايش وام مسکن مهر تا سقف 3۰ میلیون تومان

سبقت فوالدشهر درمیان سه شهر جدید اصفهان

 سورنتو 2۰16
9۰ میلیون تومان!

طال  باال
 کشید

شركت خودروسازی كيا موتورز كره جنوبی مدل سورنتو 2016 خود را 
با سه موتور مختلف و 5 مدل گوناگون به بازار معرفی كرد.

 این خودرو با تغييرات قابل توجه نسبت به نسل های قبلی خود شرایط 
 و امكانات مناس��ب تری را در اختي��ار راننده و سرنش��ينان خود قرار

 می دهد.كيا سورنتو 2016 با سه موتور 2 ، 2.4  و 3.3 ليتری به بازار 
عرضه می شود كه به ترتيب 240، 1۸5، و 290 اسب بخار نيرو توليد 
می كنند. موتور چهار سيلندر 2 ليتری این خودرو مجهز به توربو بوده 
كه این اولين موتور مجهز به توربو ب��ه كار رفته در مدل های مختلف 
سورنتو محسوب می شود.موتور 2.4 ليتری چهار سيلندر، موتور پایه 
این خودرو محسوب می شود و یك موتور 3.3 ليتری شش سيلندر نيز 
با مصرف سوخت پایين تر نسبت به مدل های قبلی این خودرو بر روی 

آن قابل نصب است.

در حالی كه نگرانی ها در مورد آینده یونان در حوزه یورو موجب افت 
شاخص های بورس و افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار طال 
شده است، قيمت فلز زرد دیروز، به سمت رقم 1200 دالر حركت كرد.

 چن مي��ن، تحليلگر بازار ط��ال گفت انتظ��ار دارد متوس��ط قيمت 
طال در س��ال آینده به دليل تقویت ق��وی اقتصاد امری��كا و احتمال 
 افزایش نرخ بهره در این كش��ور پایين تر بياید و به حدود 1170 دالر

 برسد.
پيش بينی س��رمایه گذاران از قيمت طال همچنان كاهشی است، اما 
قيمت ها در سال 2014 نسبت به سال گذشته كه شاهد 2۸ درصد افت 
و نوسان 500 دالری بود، نوسان كمتری را شاهد بوده اند. امسال قيمت 
 طال 0.3 درصد كاهش یافته و ميزان نوس��ان قيم��ت 260 دالر بوده

 است.

در زمينه ب��ازار گل و قيمت ها س��يدجالل عجایبی، 
ریيس اتحادیه فروشندگان گل گفت: در حال حاضر 
قيمت گل در بازار به دليل كمبود توليد و گرفتاری هایی 
كه در این زمينه وج��ود دارد و گردش فصلی محرم و 

صفر نابسامان بوده و گران است.
وی با بي��ان این كه فروش��ندگان می توانن��د 100 تا 
200 درصد بيش��تر از قيمت خرید خودشان، گل ها 
را بفروشند، افزود: در حال حاضر قانون مشخصی در 

رابطه با قيمت گل وجود ندارد و بازار نابسامان است.
به گفته عجایبی ب��ا توجه به آغاز فص��ل فروش گل، 
بازارهای متفرقه نيز در جای جای شهر كار خود را آغاز 

كردند و داللی نيز در این حوزه افزایش یافته است.
عجایب��ی در بخش��ی از س��خنان خود گران ش��دن 
س��وخت، برق، آب و از طرفی قرار داش��تن در فصل 
 زمس��تان را از جمله دالیل افزایش قيمت گل عنوان 

كرد.
وی در پاس��خ ب��ه اینك��ه آی��ا واردات قانون��ی گل 
داری��م؟ گف��ت: واردات قانونی گل نداری��م و واردات 
ش��اخه بریده گل به صورت قانونی انجام نمی ش��ود 
 ول��ی واردات قانون��ی پي��از، قل��م و نش��اء وج��ود 

دارد.

در حال حاضر توليد مسكن در كالنشهرها فقط به دليل 
فروش اتفاق می افتد و ادامه این روند در سال های آینده 
در بازار مسكن قطعا تاثيرگذار خواهد بود،به گونه ای كه 

شاهد كمبود شدید دراین حوزه خواهيم بود.
احمدرضا سرحدی كارشناس اقتصاد مسكن ، درباره 
كاهش صدور پروانه های ساختمانی اظهار كرد: آمارها 
به ما نش��ان می دهد با كاهش 40 درصدی پروانه های 

ساختمانی هستيم.
وی افزود: این ميزان بيش��تر در تهران و كالنش��هرها 

نسبت به شهرستان ها چشمگيرتر است.
سرحدی با اشاره به اینكه در كالنشهرها توليد به دليل 
فروش اتف��اق می افتد،به همين دلي��ل كاهش ميزان 
صدور پروانه های ساختمانی بيشتر به چشم می خورد 
گفت: مشكل دیگر آن است كه درصدی از پروانه هایی 
هم كه در كالنشهرها صادر شده، ش��روع به ساخت و 

ساز نكرده اند.
كارشناس اقتصاد مس��كن تاكيد كرد: كسانی هم كه 
ساختمان های نيمه كاره در سطح اسكلت داشته اند، 
كارش��ان را نيمه تمام رها كرده اند واین روند در چند 
س��ال آینده می تواند كمبود در این حوزه و نوس��انات 

شدید قيمتی را در پی داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی استفاده از پول 
ملی در تجارت ایران و تركيه و احتمال حذف دالر خبر 
داد و اعالم كرد: تجارت ترجيحی ميان ایران و تركيه 
از امروزاجرا می شود.در دیدار هيات اقتصادی ایران و 
تركيه ، توافق نامه تجارت ترجيحی كاال ميان ایران و 
تركيه امضا شد و محمدرضا نعمت زاده از ایجاد پنجره 
واحد در گمركات كشور خبر داد و گفت: با ایجاد این 
پنجره واحد اگر در یك كشور كاالهای مربوطه بررسی 
شود نيازی به بررسی مجدد همان كاال در كشور مقابل 
نيس��ت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان این كه 
باید تسهيالتی برای سرمایه گذاران و رفت و آمد تجار 
ایجاد شود، اظهار كرد: یكی از موضوعات اصلی كه به 
آن توجه داریم بحث تعرفه هاست. خوشبختانه با اعالم 
تجارت ترجيحی تسهيالت الزم در این زمينه بوجود 
خواهد آمد و طرفين این موضوع را بررسی می كنند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: جلوگيری از ایجاد 
هر گونه موانع تعرفه ای یا مش��كالتی كه مانعی برای 
برنامه ریزی دراز مدت تجار شود از دیگر برنامه های 
مهم اس��ت. همچنين برق��راری نظام بانك��ی فعال 
 بين دو كش��ور از دیگر برنامه های در حال بررس��ی

 است. 

ریيس امور جایگاههای CNG ش��ركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفه��ان گفت: تعداد این 
جایگاه ها در جنوب ش��هر اصفهان كافی نيست زیرا 

زمين مناسب برای احداث جایگاه وجود ندارد.
 غالمرضا قادری افزود: در ش��هرک وليعصر، سپاهان 
شهر، بهارستان و قلعه شور جایگاه CNG وجود دارد 
اما در محدوده فلكه دانشگاه اصفهان و ترمينال صفه به 
دليل نبود امكان واگذاری زمين، جایگاهی در این مكان 

ساخته نشده است.
وی گران��ی زمي��ن در جن��وب اصفه��ان را از دالیل 
 CNG تامين نش��دن زمين مناس��ب برای جای��گاه
دانس��ت و افزود: این امر در حاليس��ت كه در ش��مال 
 اصفهان تعداد جایگاه CNG كافی اس��ت و برخی از 
جایگاه ها در بس��ياری از ساعات ش��بانه روز ترافيك 

بسياركم دارند.
وی تاكيد كرد:بيشتر وس��ایل نقليه به خاطر ازدحام 
متقاضي��ان، اس��تفاده از بنزی��ن را ب��ه گاز طبيعی 
ترجيح م��ی دهند ك��ه در افزای��ش آالیندگی هوای 
اصفهان نقش��ی موثر دارد كه به همين دليل اهميت 
 س��اخت جای��گاه CNG بي��ش از پي��ش روش��ن

می شود.

بازار مسکن بازرگانیتولید غیر نفتی حمل و نقل

 افزايش قیمت گل 
در گل فروشی ها!

 کمبود مسکن 
در سال های آينده 

 حذف دالر در تجارت 
ايران و ترکیه

 تعداد جايگاه های
 CNG کافی نیست

Society,Cultural  Newspaper No. 1482|  dec  31,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



یادداشت
     سیروان خس��روی  در صفحه اينستاگرامش نوشت: »خوش��حالم از اينكه 
تا آخر امس��ال تو خیلى از ش��هرهای ايران قراره ببینمتون. ب��ه جز تهران تو 
 شهرهای بوشهر، شیراز، اراك، شهركرد، اصفهان، ساری و ... كنسرت خواهیم

 داشت.«
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هفتیادداشتکنسرت سیروان خسروی در اصفهان 

»جینگو«بههنروتجربهمیآید
فیلم »جینگو« ساخته تورج اصالنى از اين هفته اكران خود را 

در سینماهای گروه »هنر و تجربه« آغاز خواهد كرد.
اكران عمومى فیل��م »جینگو« به كاگردان��ى تورج اصالنى از  

امروز در سینماهای گروه »هنر وتجربه« آغاز خواهد شد.
در خالصه داستان فیلم س��ینمايى »جینگو« )روايت معلق( 
كه اولین فیلم بلند سینمايى تورج اصالنى محسوب مى شود، 
آمده است: سیاوش، اشكان و دكتر، چند روز پیش از پايان دنیا 
طبق نظريه نوستراداموس در شمال تهران گردهم آمده اند كه 
هر كدام خاطراتى ناخوش��ايند در مواجه با زن دارند. اين سه 
مرد به همراه چند جوان ديگر برای رهايى از هر آنچه آزارشان 
مى دهد در انتظار پايان دنیا در سال 2012 هستند اما زندگى 

همچنان ادامه دارد.
در فیل��م س��ینمايى »جینگو« س��عید ابراهیمى ف��ر، پانته آ 
پناهى ها، الهه خادمى و نیلوفر خوش خل��ق با حضور هنگامه 

قاضیانى به ايفای نقش مى پردازند.

فیلمجدیددهنمکیبراینوروز94
 مس��عود ده نمك��ى كه كم��ى بع��د از »معراجى ها« س��راغ

 فیلمنامه ای در ادامه »رسوايى« رفته بود اين روزها در سكوت 
خبری امور تصويرسازی رايانه ای اين فیلم را انجام مى دهد. 
گفته مى ش��ود در صورت امكان امور تولید فیلم طوری پیش 

مى رود كه فیلم برای اكران نوروزی آماده شود.
ده نمك��ى كه معموال ع��ادت دارد در ه��ر ك��دام از آثارش با 
دس��ت گذاش��تن بر روی مضامینى ك��ه قبل تر خ��ط قرمز 
س��ینما و تلويزيون بوده اند آنه��ا را كنج��كاوی برانگیز كند 
فیلمنامه قس��مت دوم »رس��وايى« را نیز با دس��ت گذاشتن 
 بر روی بخش��ى از معضالت اجتماعى معاصر ايران نگاش��ته

 است.
 هنوز مشخص نیس��ت كه اين فیلم با نام »رسوايى2« عرضه

 مى شود يا »همشهری ها« اما نكته مهم اينجاست كه ده نمكى 
قطعا اين فیلم را بعد از جشنواره كلید خواهد زد و فیلمبرداری 
را هم طوری پیش خواهد برد كه تا پايان س��ال به انتها برسد. 
البته بخشهايى از فیلم نیمه آذرماه و همزمان با آخرين دربى 

تهران تصويربرداری شده بود.

صداپیشه»گوریلانگوری«
درگذشت

»صادق ماهرو« صداپیشه پیشكس��وت و دوبلور آثاری نظیر 
»گوريل انگوری« جان به جان آفرين تسلیم كرد.

زنده ياد »صادق ماهرو« در س��ن 75 س��الگى در ش��هر كلن 
آلمان بدرود حی��ات گفت.زنده ياد ماهرو ب��ه دلیل مهاجرت 
فرزندان��ش س��الها در آلمان زيس��ت و در اي��ن فاصله ضمن 
حضور در اي��ران به دوبله م��ى پرداخت.»ص��ادق ماهرو« در 
3 فروردين ماه 1318 در تهران متولد ش��د و از 18 س��الگى، 
 فعالیت هنری اش را با تئاتر و سپس به طور جدی با دوبله آغاز

 كرد.

مردیکهمحبوبشاههایقاجاربود
 میرزا غالمرضا اصفهانى به عنوان يكى از نوابغ خوشنويسى ايران سال ها 
محبوب پادشاه های قاجار بود. او باعث ش��د آوازه هنر ايرانى در خارج از 

مرزهای ايران بپیچد. دهم دی ماه سال روز درگذشت اوست.
میرزا غالمرضا اصفهانى در سال 1246 متولد شد. پدرش به خاطر اين كه 
پسری نداشت، به امام رضا )ع( متوسل شد و وقتى در سال 1246 خداوند 
به او فرزند پس��ری عطا مى كند، نام او را »غالمرضا« گذاشت. غالمرضا 
اصفهانى در كودكى تمام قرآن را حفظ كرد و به درس و مكتب بس��یار 

عالقه مند بود.
هنر خوشنويسى در دوره  قاجار به شكوفايى رسید و هنرمندانى در اين 
دوره پا به عرصه گذاشتند كه نام ايران را با اين هنر در دنیا بر سر زبان ها 
انداختند. میرزارضا كلهر، میرحسین خوشنويس باشى، میرزا كاظم، میرزا 
عباس نوری و آقا فتحعلى حجاب شیرازی از جمله  اين هنرمندان بودند 
و میرزا غالمرضا هم توانست بین اين ستاره های هنر به خوبى بدرخشد و 

محبوب پادشاه های قاجار شود.
میرزا غالمرض��ا اصفهان��ى به خاطر مهارت��ش در دو خط نس��تعلیق و 
شكسته نستعلیق به دربار محمدش��اه و ناصرالدين شاه قاجار فراخوانده 
شد و به معلمى شاهزادگان قاجاری مش��غول شد. پیشرفت او به حدی 
بود كه در 25 سالگى 200 شاگرد داش��ت. شیوه  او در خوشنويسى را از 
محكم ترين و قوی ترين شیوه های خوشنويس��ى مى دانند و آثارش را از 
زيباترين آثار باقى مانده از هنرمندان خوش��نويس عهد قاجار به ش��مار 

مى آورند. او در تركیب بندی حروف و كلمات استاد زمان خود بود.
محبوبیت او در دربار باعث ش��د مورد حس��ادت قرار گیرد و به اتهامى 
به زندان بیفتد و به اعدام محكوم ش��ود. البته وس��اطت نزديكان ش��اه 
و ش��اگردان زيادی ك��ه در دربار داش��ت، باع��ث از بین رفتن خش��م 
ناصرالدين ش��اه و آزادی او شد. اين اتفاق س��هم زيادی در از بین رفتن 
موقعیت میرزا در دربار داشت و او تالش بسیاری كرد تا دوباره موقعیت 

گذشته را به دست آورد.
آثار و ش��هرت اين خوش��نويس نه تنها در اي��ران، بلكه در بس��یاری از 
كشورهای جهان و در زمان حیاتش نمود داشته است. آثار او را پادشاه های 
هندی در مجموعه های خود نگه داری مى كردند و معیرالممالک نیز در 
يادداشتى كه از سفرش به اروپا باقى مانده، گفته است كه عكس میرزا و 
اثری از او را در تاالری كه به نام مردان بزرگ جهان مزين بوده، ديده  است.

به گزارش ايسنامیرزا عالوه بر خوشنويسى، شعر هم مى گفت و تخلص 
»غ��زال« را برای خود انتخاب ك��رده بود. همچنین اي��ن هنرمند چند 
جلد كتاب و رساله نوش��ته اس��ت كه از جمله آن ها مى توان به »رساله 
تحفه الوزرا«، »رس��اله ای در اصطالحات صوفیه«، »گلس��تان سعدی 
به خط شكس��ته«، »س��فرنامه حاج س��یاح« و تعداد زيادی قطعات و 
سیاه مشق های نستعلیق و شكسته نستعلیق اشاره كرد.آثار اين هنرمند 
خوشنويس��ى در موزه ها و مراكز هن��ری مختلفى از جمل��ه كتابخانه 
س��لطنتى، كتابخانه مجلس ش��ورای مل��ى، كتابخانه مل��ى، كتابخانه 
حاج حس��ین آقا مل��ک، كتابخانه مركزی دانش��گاه ته��ران، كتابخانه 
 ملى پاريس و كتابخانه خصوصى مرحوم س��یدنصراهلل تقوی نگهداری

 مى شود.

 آلودگ��ى هوا اي��ن روزها در ش��رايط بحرانى ق��رار گرفته و 
هنرمندان از نگاه خ��ود مقصری را برای اي��ن اتفاق معرفى 
كردند.اين روزها در خیابان های كالنش��هر  كه قدم مى زنى 
مسئله ای كه بسیاری از مردم را آزار داده آلودگى هوا است كه 
هنوز هیچ راه كار مؤثری برای حل آن از سوی مسووالن در 
دستور كار قرار نگرفته است. هنرمندان به ويژه اهالى سینما و 
تلويزيون نیز اين اتفاق را بحرانى ب مى دانند چرا كه اين امر 

تبعات خطرناكى را برای مردم در پى دارد. 
جمشیدمشایخی:س�ازمانمحیطزیستبرایرفع

آلودگیهوابهسرعتاقدامکند
 

جمش��ید مش��ايخى، بازيگر تئاتر و س��ینما و تلويزيون در 
خصوص آلودگى هوا گفت: بشر با اين همه پیشرفت علمى 

چرا طبیعت را از بین مى برد.  
 اين بازيگر پیشكس��وت ادامه داد: از بین بردن درخت و آب 
برای مجتمع سازی ها باعث شده هوا روز به روز آلوده تر شود.  
 مش��ايخى، بیان كرد: يك��ى از عوامل مه��م در آلودگى هوا 
سوخت بد و نامر غوب ماشین ها است كه همه را بیچاره كرده 
است. وی اظهار داشت: س��ازمان حفاظت از محیط زيست 
نقش عمده ای در رفع آلودگى هوا دارد و بايد به سرعت برای 
رفع آلودگى هوا اقدام كند و با اعمال قوانین س��خت جلوی 

سرطان و نابودی آدم ها را بگیرد.    
فتحعلیاویس�ی:دولتبایدقوانینسختتریبرای

آلودهکنندههایهواوضعکند 
 

فتحعلى اويسى، بازيگر سینما و تلويزيون در خصوص وضعیت 
نامس��اعد هوا گفت:  چند روز اخیر آلوده بودن هوا به شدت 
مردم را آزرده كرده است و اگر راه حلى برای رفع اين مشكل 

پیدا نكنیم هر روزمان بدتر از ديروز مى شود.  
اين بازيگر ادامه داد: اگر برای م��دت طوالنى غذا نخوريم با 
برگ درخت هم مى توان گرسنگى را رفع كرد اما آيا مى توان از 
اكسیژن كه به ما حیات داده و هر لحظه و هر جا به آن احتیاج 

داريم، استفاده نكرد؟  
 وی گفت: مردم با همیاری و همكاری و عزم راس��خ و جدی 
گرفتن مس��ئله آلودگى هوا و با جلوگی��ری و برخورد جدی 
با عوامل به وجود آورنده آن مى توانند به حل مس��أله كمک 
ش��ايانى بكنند چرا كه در غیر اين صورت خودمان مسوول 

مرگ خودمان هستیم.  
 اويس��ى، در خصوص نقش دولت در رفع آلودگى هوا برای 
كمک به مردم بیان ك��رد: دولت همان طور ك��ه برای تمام 
 تخلفات قانون وضع ك��رده، بايد برای كس��انى كه به مردم

 بى حرمتى كرده و حق آنها را ضايع مى كنند هم قانون سختى 
وضع و اعمال كند تا كسى به راحتى جرأت آلوده كردن هوا 

را نداشته باشد.  
 بهنامتشکر:پیشتربهموضوعرفعآلودگیهوااشاره

کردیمولیخریدارنداشت
 

بازيگر ساختمان پزشكان گفت: در مورد آلودگى متخصصین 
بايد اقدامات الزم را انجام دهند چون كاری از دست مردم بر 

نمى آيد و نمى توانند راهكار های تخصصى ارايه دهند.  
   وی ادام��ه داد: به مس��ووالن مربوط��ه بايد گف��ت كه اگر

 مى خواهند عمر مردم كم نشود، بچه ها دچار مشكل نشده 
و بیمارستا نها شلو غ تر نشود هر چه س��ريعتر اقدامات الزم 
را انجام دهند.   اين بازيگر بیان كرد: پیش��تر به موضوع رفع 
 آلودگى هوا اش��اره كرديم ولى خريدار نداش��ت و خواهش

 مى كنم مردم را به كشتن ندهید.  
مهرانرجبی:کارخانههامقصرند

  

مهران رجبى، بازيگر س��ینما و تلويزيون  با اش��اره به نقش 
كارخانه های ماشین سازی در آلودگى هوا گفت: در شهرهای 
بزرگ آلودگى هوا يک معضل بزرگ است كه مستقیم به خود 

مردم ربط دارد و تاوانش را هم خودمان پس مى دهیم.  
اين بازيگر ادامه داد: بنزين و مش��تقات آن، رفت و آمد زياد 
مردم با خودرو، كمبود ايستگاه های مترو و استفاده نكردن از 

مترو باعث آلودگى هوا شده است.  
 رجبى، در خصوص نقش س��ازمان محیط زيس��ت در رفع 
آلودگى ه��وا بیان كرد: س��ازمان محیط زيس��ت به تنهايى 
نمى تواند اين مش��كل را رفع كند چون خودش گرفتار اين 
موضوع ش��ده و انگش��ت به دهن مانده اس��ت.   وی اظهار 
داشت: با وارد كردن خودروهای بى كیفیت از چین و تولید 
خودروهای بى كیفیت داخلى توس��ط ايران خودرو و سايپا 
 هوا روز به روز آلوده تر و بیماری ها و مرگ و گس��ترش پیدا 

مى كند.  
 وی خاطرنشان كرد: با حمايت نكردن از صنعت خودروسازی 

مى توان آنها را به اجبار به استانداردهای الزم رساند.  
 مهدیصباغزاده:باحرفزدنمس�ئلهآلودگیهوا

حلنمیشود
 

مهدی صب��اغ زاده، كارگردان س��ینما در خصوص وضعیت 
بحرانى آلودگى هوا گفت: هوای تمی��زی باقى نمانده كه به 
خاط��ر آن حرف بزنیم، گ��ردو غبار در ه��وای موجود نفس 
كشیدن را سخت كرده است.  اين كارگردان ادامه داد: مغز و 
اعصاب و روح مردم به مخاطره افت��اده و زندگى كردن دچار 
مشكل شده است.   صباغ زاده، در خصوص راهكاری برای رفع 
آلودگى هوا بیان كرد: يكى از داليل مهم آلودگى هوا رفت و 
آمد ماشینها است كه مسووالن امر بايد جلوی خريد و فروش 
بیش از حد ماشین ها را بگیرند و رفت و آمد مردم را به سمت 
مترو سوق دهند زيرا با حرف زدن مسئله ای حل نمى شود بايد 

عمل كرد.

سازمانمحیطزیستبهسرعتاقدامکند

آلودگی هوا صدای هنرمندان را هم درآورد 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده مال غیرمنقول
9/409 شماره آگهی: 139303902004000198 شماره پرونده: 8804002004000037 
اعیانی  مقدار ششدانگ  اجرایی کالسه 8800142  پرونده  مال غیرمنقول  مزایده  آگهی 
کاشانه در زیرزمین پالک 10597 )ده هزار و پانصد و نود و هفت( فرعی مجزی شده 
از 15191/1668 )یک هزار و ششصد و شصت و هشت فرعی از پانزده هزار و یکصد 
و نود و یک اصلی( به مساحت 60/05 مترمربع با قدرالحصه از مشاعات به انضمام 
ششدانگ انباری در زیرزمین دوم پالک 10664 به مساحت 10/82 مترمربع بخش 5 
ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان آراسته)56( – کوچه شهید 
معینی – کوچه شهید هراتیان – نبش کوچه سیاوش که سند مالکیت آن در یک جلد به 
شماره 41569 صفحه 98 دفتر 230 امالک بخش مزبور به نام آقای سید سجاد حسینی 
منطقه  ثبت  اداره   89/6/27-13339 نامه  طی  و  شده  و صادر  ثبت  میرزا  سید  فرزند 
شرق اصفهان عبارتست از: شمااًل به طولهای 3/30و0/55و1/65و0/10 دیواریست به 
محوطه مشاعی پارکینگ شرقًا انکسارا به طولهای 2/83و3/20 متر دیواریست به راه 
پله مشاعی به طول 5/20 متر دیواریست به دیوار 5309 که در سابق اشتراکی بوده 
است جنوبًا انکسارا به طولهای 3/27و1/04و4/51 پنجره و درب و دیواریست به حیاط 
مشاعی غربًا به طول 8/80متر پنجره و دیواریست به کوچه و حدود انباری شمااًل به 
طول 1/95 متر دیواریست به راه پله و راهرو مشاعی غربًا به طول 1/5 متر درب و 
دیواریست به راه پله و راهرو مشاعی شرقًا به طول 3/95 متر دیواریست اشتراکی با 
پالک 10603 فرعی و طبق نظر کارشناس دادگستری آپارتمان مذکور 60 مترمربع با 
اسکلت بتن – سقف تیرچه بلوک – نمای داخلی گچ و نقاشی – کف سرامیک – دربهای 
داخلی چوبی – دربهای نمای خارجی فلزی با انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و تا 
مورخ 93/11/13 بیمه می باشد.  طبق سند رهنی شماره 85730-86/11/3 دفتر اسناد 
رسمی 74 مبارکه در رهن موسسه قوامین مبارکه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز 
دوشنبه مورخ 93/10/29 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی – چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
1/100/000/000 ریال )یک میلیارد و یکصد میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار 
پرداختی  است  ذکر  به  الزم  می شود.  فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنًا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/10/11 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالک سپرده نماید.م الف:25308 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  
مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

10/135 شماره آگهی: 139303902135000003 شماره پرونده: 9204002135000053 
هزار  ده   )847/92/43 دستی  )کالسه   9200053 کالسه  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی 
مترمربع از اراضی ملی در پالک 145 واقع در بخش 11 حوزه ثبتی شهرستان نطنز 
موضوع سند اجاره شماره 173744 دفترخانه اسناد رسمی 56 اصفهان مورد وثیقه 
سند رهنی شماره 178356 مورخ 1385/06/20 تنظیمی در دفترخانه مرقوم به آدرس 
جاده قدیم نطنز مورچه خورت نرسیده به طرقرود جاده خاکی مجاور مرغداری صاحب 
الزمان و قبل از جاده مربوط به کارخانه تولید سنگ های تراورتن نگین باغستان و از 
نام  به  زارع ورزان  کیلومتر مجموعه کشت و صنعت  دو  به طول  طریق جاده خاکی 
شرکت مذکور و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد وثیقه فوق مطابق اسناد 
 – اداری  از ساختمان  با کاربری دامداری بوده و متشکل  موجود مجموعه ذکر شده 
در  تمامًا  و  گاوداری و شیردوشی   – علوفه  زمینی  سیلوی   – انبار  سوله   – کارگری 
ارتفاع  با  سانتی   35 آجری  دیوار  وسیله  به  و  گرفته  قرار  مترمربع  هزار  ده  محوطه 
متوسط یک و نیم متر و کرسی چینی سنگی احاطه گردیده است الف: عرصه و محوطه 
سازی: محوطه سازی در حد تسطیح انجام گردیده است عرصه با مساحت ده هزار 
نیم  و  یک  متوسط  ارتفاع  با  دیوار آجری 35 سانتی  با  آن  پیرامون  و  بوده  مترمربع 
نیم متر سنگ  ارتفاع متوسط  متر و مالت ماسه سیمان و کرسی چینی 40 سانتی و 

الشه اجرا شده است برای مجموعه مورد نظر راه دسترسی خاکی به طور تقریبی دو 
کیلومتر و شبکه برق ایجاد گردیده است با این تفاسیر و با در نظر گرفتن کارهای انجام 
شده برای محوطه سازی و قیمت زمین همراه با مشترکات و امکانات ایجاد شده برای 
ایجاد شبکه برق و غیره( مجموعًا   – مجوز چاه   – آن )از قبیل ایجاد جاده دسترسی 
2/450/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. ب: ساختمانها: ساختمان اداری – نگهبانی: 
اجرا  با آجرهای فشاری  و  باربر  دیوار  به صورت  تقریبی 114 مترمربع  به مساحت 
شده است سقف تیرآهن نمره 14 و به صورت طاق ضربی اجرا شده، درب ورودی 
و پنجره ها فلزی است دربهای داخلی چوبی، کف اتاقها سرامیک و دیوارها گچ و خاک 
شده، بام ایزوگام شده است که بر اساس کارهای انجام شده و لحاظ نمودن شرایط 
موجود و ارزش بنای مذکور برابر 230/000/000 ریال برآورد می گردد. سوله انبار: 
به مساحت 200 مترمربع و ارتفاع 6 متر با دیوار آجری فشاری 35 سانتی که پوشش 
آنها پالستر سیمان و یک الیه سیمان سفید شده می باشد اجرا شده. سقف از خرپای 
ساده و ورق گالوانیزه موجدار و خرپای آن متشکل از تیرآهن نمره 14 و پرلینها از 
اجرا شده و کف سوله  فلزی و به صورت ریلی  قوطی 8*40 می باشد درب ورودی 
سیمان شده است براساس کارهای انجام شده و لحاظ نمودن شرایط موجود ارزش 
بنای مذکور برابر 570/000/000 ریال برآورد می گردد. سیلوی زمینی نگهداری علوفه: 
به مساحت 110 مترمربع به دیوارهای آجری در سه طرف و ارتفاع متوسط 2/10 متر 
و پوشش آنها از پالستر سیمان می باشد براساس کارهای انجام شده و لحاظ نمودن 
شرایط موجود ارزش بنای مذکور 25/000/000 برآورد می گردد. اتاق شیردوشی: به 
مساحت 72 مترمربع که دیوارهای آن آجری )آجر فشاری( و داخل فضا کاشیکاری 
انجام  کارهای  براساس  است  پوشش سقف شیروانی  و  اتاق سیمان  کف  است  شده 
ریال   105/000/000 برابر  مذکور  بنای  ارزش  موجود  شرایط  نمودن  لحاظ  و  شده 
برآورد می گردد. اتاق مجاور شیردوشی: به مساحت 32 مترمربع که به دیوار آجری 
از نوع فشاری و در حد سفتکاری اجرا شده است چهارچوبها و دربهای ورودی نصب 
است  چینی شده  کرسی  مترمربع   40 تقریبی  اندازه  به  ورودی  محوطه  است  گردیده 
براساس کارهای انجام شده و لحاظ نمودن شرایط موجود ارزش بنای مذکور برابر 
28/000/000 ریال برآورد می گردد. اسطبلها: جمعًا به تعداد سه عدد و به مساحت 415 
اسطبلها  بوده سقف  مترمربع  به مساحت 825  آنها  مترمربع و محوطه سازی جلوی 
شیروانی است و هر کدام از سه طرف محصور به دیوار آجری باربر با مالت ماسه 
متر  نیم  و  ارتفاع قسمت مسقف چهار  و  بوده  اسطبلها خاکی  و سیمان می باشد کف 
براساس  است  آبخوری محصور شده  و  فلزی  نرده  با  اسطبلها  می باشد فضای جلو 
کارهای انجام شده و لحاظ نمودن شرایط موجود ارزش سه بنای مذکور جمعًا برابر 
510/000/000/000 ریال برآورد می گردد با توجه به موارد فوق الذکر و لحاظ نمودن 
برابر 3/918/000/000 ریال می باشد طبق سند رهنی  ارزش ملک فوق  جمیع شرایط 
بانک  رهن  در  اصفهان   56 رسمی  اسناد  دفتر   1385/06/20 مورخ   178356 شماره 
کشاورزی شعبه نطنز به آدرس شهرستان نطنز –بلوار طالقانی می باشد از ساعت 9 الی 
12 روز شنبه مورخ 1393/11/11 در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرستان 
نطنز پارک اداری به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 3/918/000/000 ریال 
شروع و به هر کسی که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.
از حق  اعم  تلفن  به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز و  الزم 
شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  مصرف  و  اشتراک  حق  یا  و  انشعاب 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است. ضمن اینکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1393/10/11 )پنج شنبه( درج و 
 منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد.م الف:147

مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد امالک نطنز
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   11 دارای شناسنامه شماره  گیویانپور  احمدرضا  آقای   10/184
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 4955/93ح10 
تاریخ 93/7/16  توضیح داده که شادروان علیرضا گیویان پور بشناسنامه 7260 در 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
پور  گیویان  حمیدرضا   -2 )فرزند(   11 ش.ش  گیویانپور  احمدرضا  ذیل:1-  افراد  به 
ش.ش 51867 )فرزند( 3- امیررضا گیویان پور ش.ش 47690 )فرزند( 4- محمدرضا 
گیویان پور ش.ش 1614 )فرزند( 5- محمودرضا گیویان پور ش.ش 20 )فرزند( 6- 
عبدالرضا گیویان پور ش.ش 155 )فرزند( 7- اشرف گیویان پور ش.ش 52081 )فرزند( 

تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )همسر(   21736 میرریاحی ش.ش  تاج  زهرابیگم   -8
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26446 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

 125 شماره  شناسنامه  دارای  دستجردی  محمدباقری  عباس  حاج  آقای   10/187
حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  4943/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به 
بشناسنامه  محمدباقری  محمدرضا  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/8/17 تاریخ  در   93
مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- الهه محمدباقری ش.ش 1271091771 )فرزند( 
2- مریم محمدباقری ش.ش 1271722798 )فرزند( 3- زهره فروتن دستجردی ش.ش 
1024 )همسر( 4- بتول متقی دستجردی ش.ش 15372 )مادر( 5- عباس محمدباقری 
دستجردی ش.ش 125 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:26447 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/188 آقای بابک رفائی دارای شناسنامه شماره 5636 به شرح دادخواست به کالسۀ 
4798/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مصطفی رفائی بشناسنامه 2 در تاریخ 67/11/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- زهره عسگری 
ورنوسفادرانی ش.ش 34765 )همسر( 2- بابک رفائی ش.ش 5636 )فرزند( 3- سیمین 
تاج خانم رفائی علی آبادی ش.ش 268 )مادر( 4- غالمعلی رفائی دولت آبادی ش.ش 
305 )پدر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26448 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/189 آقای مظفر  توسلی دینانی دارای شناسنامه شماره 85 به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 4959/93ح10 
توضیح داده که شادروان رضا توسلی دینانی بشناسنامه 7 در تاریخ 89/6/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
حاجیه خانم توکلی دینانی ش.ش 112 )همسر( 2- منصور توسلی ش.ش 65 )فرزند( 3- 
عفت توسلی ش.ش 27 )فرزند( 4- عزت توسلی دینانی ش.ش 2133 )فرزند( 5- محمد 
توسلی دینانی ش.ش 2017 )فرزند( 6- مظفر توسلی دینانی ش.ش 85 )فرزند( 7- مجید 
توسلی دینانی ش.ش 1310 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:26449 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/190 آقای حسن یوسف شوردزی دارای شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 4939/93ح10 
توضیح داده که شادروان محمد یوسف شوردزی بشناسنامه 1272287211 در تاریخ 
آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حین الفوت  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   92/1/4
است به افراد ذیل:1- صنم عسگری سرشبادرانی ش.ش 20 )مادر( 2- حسن یوسف 
شوردزی ش.ش 17 )پدر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:26450 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 11603  امینی  آقای محمود   10/191
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  4934/93ح10  کالسۀ 
 93/7/17 تاریخ  در   2210 بشناسنامه  پزوه  امینی  قاسم  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- عباس امینی ش.ش 896 )فرزند( 2- اصغر امینی پزوه ش.ش 7 )فرزند( 

)فرزند( 5-  امینی ش.ش 13657  )فرزند( 4- حسین  امینی ش.ش 11603  3- محمود 
)فرزند(   15774 ش.ش  پزوه  امینی  زهرا   -6 )فرزند(   895 ش.ش  پزوه  امینی  زهره 
 15 خوراسگانی ش.ش  طغیانی  اشرف   -8 )فرزند(   815 پزوه ش.ش  امینی  مریم   -7
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(. 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26451 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   29852 شماره  شناسنامه  دارای  علوی  عبدالرسول  سید  آقای   10/192
دادخواست به کالسۀ 4913/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سید محمد عراق علوی بشناسنامه 1237 در تاریخ 
93/3/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- سید عبدالرسول علوی ش.ش 29852 )فرزند( 2- اعظم السادات 
علوی ش.ش 29853 )فرزند( 3- اشرف السادات عراق علوی ش.ش 302 )فرزند( 4- 
بتول پوستیان ش.ش 11 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:26452 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/193 آقای حسن شریفی درچه دارای شناسنامه شماره 448 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4715/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سکینه جزینی درچه بشناسنامه 5565 در تاریخ 88/10/15 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- حسن شریفی درچه ش.ش 1161 )فرزند( 2- حسین شریفی درچه ش.ش 
درچه  شریفی  محترم   -4 )فرزند(   35 ش.ش  درچه  شریفی  فاطمه   -3 )فرزند(   448
مهری شریفی   -6 )فرزند(   719 درچه ش.ش  فخری شریفی   -5 )فرزند(   174 ش.ش 
صدیقه   -8 )فرزند(   608 ش.ش  درچه  شریفی  زهرا   -7 )فرزند(   1464 ش.ش  درچه 
)فرزند(.   141 ش.ش  درچه  شریفی  عباس   -9 )فرزند(   2098 ش.ش  درچه  شریفی 
تا  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی 
م الف:26453  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   2444 شماره  شناسنامه  دارای  زاده  حسن  اعظم  خانم   10/194
به کالسۀ 4903/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   1821 بشناسنامه  زهرانی  کیانی  غالمحسین  شادروان  که  داده  توضیح 
93/7/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- شکیبا کیانی زهرانی ش.ش 1274323185 )فرزند( 2- مبینا کیانی 
زهرانی ش.ش 1274323193 )فرزند( 3- اعظم حسن زاده ش.ش 2444 )همسر( 4- 
ش.ش  زهرانی  کیانی  محمود   -5 )مادر(   1271154692 ش.ش  زاده  فورجانی  بدری 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  734 )پدر(. 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26454 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
احضار متهم

10/195 شماره ابالغیه: 9310100354002725 شماره پرونده: 9309980365601256 
به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   931014 شعبه:  بایگانی  شماره 
موجب کیفرخواست شماره 9301411 در پرونده کالسه 9309980365601256 برای 
به  از طریق حضور  به عمل حرام در معابر  تظاهر  اتهام  به  پور  قانعیان  فاطمه  خانم 
صورت عریان تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   11:00 ساعت   1393/11/20 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:26879 

شعبه 114 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان

 



اخبار کوتاهیادداشت

6
دستگیری رئیس هواداری فالمینگو

  پلیس برزیل با اعالم این خبر عنوان کرد در سال 2012 یک هوادار مرد برزیلی 
که حامی تیم بوتافوگو بود، به ضرب گلوله کشته شد.پلیس بعد از گذشت 2 سال 
و انجام تحقیقات، رئیس یک انجمن هواداری منتس��ب به فالمینگو را به اتهام 

قتل این طرفدار تیم بوتافوگو دستگیر کرد.
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 پیشنهاد  ۱۵ میلیونی
 به  الکازات

برگزاری فستیوال 
خودروهای کالسیک

قهرمان فصل گذش��ته لیگ برتر انگلیس آماده می ش��ود مهاجم قدرتمند 
المپیک لیون را به خدمت  گیرد.

 در شرایطی که ژان میشل آئوال، مدیر باشگاه لیون در چند اظهار نظر اخیر 
خود بر حفظ »آلکساندر الکازات« و قرار نداش��تن این بازیکن در فهرست 
فروش تاکید کرده اما ظاهرا باشگاه های ممتاز اروپایی به این حرف ها توجهی 
ندارند.براساس اعالم روزنامه ایتالیایی »گازته دلواسپرت« تیم منچسترسیتی 
که فصل قبل با هدایت مانوئل پیگرینی به مقام قهرمانی لیگ برتر انگلیس 
 رسید، آماده می ش��ود که پیش��نهادی بالغ بر 15 میلیون یورو بابت گلزن

 23 ساله المپیکی ها ارایه کند.
سیتی ها با توجه به مصدومیت هایی که مهاجمینش با آن دست به گریبان 

هستند، قصد خرید گلزن در پنجره زمستانی در ژانویه را دارد.
الکازات در فصل جاری 18 گل در 19 بازی فصل جاری برای تیمش به ثمر 

رسانده  است.

نشست خبری رییس هیات موتور سواری و اتومبیلرانی استان اصفهان پیرامون 
فستیوال خودروهای کالسیک برگزار  شد.غالمرضا مصدقیان رییس هیات 
موتور سواری و اتومبیلرانی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان 
اصفهان پیرامون برگزاری فستیوال خودروهای کالسیک گفتگو کرد.مصدقیان 
در این باره گفت: در نظر داریم فستیوال خودروهای کالسیک در سطح جهانی 
را اوایل بهمن ماه سال جاری در مجموعه سیتی سنتر اصفهان برپا کنیم .وی 
افزود: در نشست دیروز با حضور خبرنگاران ، معاون ورزشی اداره کل ورزش و 
جوانان استان ، رییس و معاون سازمان ورزش شهرداری و  اسپانسر فستیوال 
ضمن تشریح جزییات  این برنامه و اعالم زمان دقیق برگزاری فستیوال ، احکام 

ستاد اجرایی فستیوال نیز اعطا  شد.
نشس��ت خبری هیات موتور س��واری و اتومبیلرانی اس��تان اصفهان دیروز 

چهارشنبه در محل تاالر اجتماعات سرای ورزشکاران اصفهان برگزار شد.

هافب��ک مل��ی پ��وش ازبکس��تان 
که جدیدتری��ن خرید س��پاهان در 
 فصل نقل و انتقاالت اس��ت می تواند

 گره گشای مش��کالت تیم فرکی در 
نیم فصل دوم لیگ برتر باشد.

فضیل موسایف، هافبک ازبک جدید 
سپاهان است که در کنار دیگر خرید 

این تیم یعنی مارس��یو پاس��وس زوج تدافعی خط هافبک 
س��پاهان را در نیم فصل دوم تشکیل خواهند داد. موسایف 
25 ساله با 18۷ سانتی متر قد متولد فیزیک مناسبی برای 
یک هافبک دارد. او متولد تاشکند ازبکستان است و فوتبال 
حرفه ای خود را در سال 200۷ از نس��ف قارشی آغاز کرد. 
موسایف تا سال 2013 در لیگ ازبکس��تان به غیر از نسف 
قارش��ی برای تیم های مش��عل مبارک و بنیادکار هم بازی 
کرد اما فصل 2013-201۴ لژیونر ش��د و ب��ه قطر رفت تا 
برای تیم نه چندان مطرح معیذر بازی کند. او برای بازی در 
فصل 201۴ لیگ ازبکستان به لوکوموتیو تاشکند پیوست 
و با این تیم قهرمانی در جام حذفی و نایب قهرمانی در لیگ 

ازبکستان را تجربه کرد.
لی��گ حرف��ه ای ازبکس��تان 1۶ آب��ان و ج��ام حذف��ی 
ازبکس��تان 21 آبان س��ال جاری به پایان رسید و موسایف 
 پس از اتمام ای��ن دیدارها بازیکن آزاد ش��د و به س��پاهان 

پیوست.
 او در این فصل در 22 بازی از 2۶ بازی لیگ برای لوکوموتیو 

به میدان رفته اس��ت که 19 حضور او 
به صورت فیکس ب��وده و 3 بار دیگر به 
عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده 
است. موسایف که در لیگ 2 گل برای 
تیمش زده بود در 5 بازی لوکوموتیو در 

جام حذفی گلی به ثمر نرسانده است.
 موس��ایف که در تم��ام رده های ملی 
برای ازبکس��تان به میدان رفته اس��ت کاپیت��ان تیم ملی 
امید این کشور هم بوده اس��ت. او برای اولین بار وقتی 20 
سال س��ن داش��ت به تیم ملی بزرگس��االن ازبکستان هم 
دعوت ش��د و حتی در مقدماتی جام جهانی 201۴ برزیل 
هم برای ای��ن تیم به می��دان رفت که از جمل��ه بازی های 
درخشان او می توان به دیدار برگشت ایران و ازبکستان در 
ورزشگاه آزادی اش��اره کرد که او یکی از ستاره های تیمش 
 در جریان پیروزی بزرگ یک بر صفر ازبک ها در خانه ایران

 بود.
هرچند موس��ایف در لیس��ت نهایی تیم ملی ازبکس��تان 
برای جام ملت های آس��یا جایی نداش��ت اما از او به عنوان 
یکی از مس��تعدترین هافبک های ازبکس��تان یاد می شود 
 که در آین��ده حرف های زی��ادی برای گفت��ن در تیم ملی

 دارد.
گفتنی اس��ت س��ایت معتب��ر ترانس��فر مارک��ت قیمت 
 تقریبی ای��ن ب��ازی را 250 هزار ی��ورو در س��ال تخمین

 زده است.

رییس سابق کمیته پزش��کی فدراسیون 
فوتب��ال گفت: امس��ال قوانی��ن و مقررات 
مربوط به کنترل دوپینگ در بخش مدت 
محرومیت کامل مشهود بوده، به  طوری که 
اگر نمونه بازیکنی مثبت اعالم شد، باید برای 

همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کند.
 احمد هاشمیان در همایش کنترل دوپینگ 

در سالن همایش های نیروگاه اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه 
برگزاری این همایش مصادف شد با قرار گیری در آستانه سال 
نو میالدی و قوانین جدید کنترل دوپینگ از اوایل سال جدید 

میالدی اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۷0 تا 80 درص��د از موارد دوپینگ در 
ایران به  صورت ناآگاهانه اتفاق می افت��د، تصریح کرد: در ایران 
دوپینگ حرفه ای نداریم و بازیکنان یا از روی ناآگاهی و یا از روی 

سهل انگاری دچار این عمل می شوند.
هاشمیان بازیکن را مسوول مستقیم دوپینگ دانسته و گفت: این 
به معنای آن نیست که کادر فنی، سرپرستی و مدیریت باشگاه در 
این امر دخیل نبوده، بلکه به دلیل اینکه بازیکن در اوج احساس 
وارد ورزش فوتبال می شود باید از سوی اطرافیان حفاظت شود 

تا برای قهرمانی دست به هر کاری نزند.
وی ادامه داد: اگر س��ازمان لیگ و هیات فوتبال استان ها بدون 
مجوز حضور در دوره های آموزش��ی کنترل دوپینگ پای هیچ 
قراردادی را امض��ا و آن را ثبت نکنند، آن زم��ان تیم ها مجبور 
هستند تا در این دوره های آموزشی ش��رکت کرده و با مباحث 

دوپینگ از نزدیک آشنا شوند.
رییس سابق کمیته پزشکی فدراسیون 
فوتبال با بیان اینکه دوپینگ در ورزش 
حرفه ای نمونه ی��ک بی اخالقی بوده، 
اظهار داش��ت: رفت��ار جوانمردانه در 
ورزش ما را ملزم کرده تا برای رسیدن 
به قهرمانی دست به هرکاری نزنیم و 
دوپینگ که یک نمونه بی اخالقی بوده، از این ماجرا مس��تثنی 

نیست.
هاشمیان افزود: سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ از دهه پایانی 
قرن نوزدهم شکل گرفته و ساختار جوانی داشته و بیش از ۶0 
سال قبل از آن در فدراسیون جهانی فوتبال در راستای مبارزه با 

دوپینگ اقدامات الزمه انجام گرفت.
وی بیان کرد: در کشور ایران کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال 
با الگوپذیری از فیفا تش��کیل ش��ده، تا امور مربوط به وضعیت 
دوپینگ در فوتبال کشور را مورد بررسی قرار دهد و خوشبختانه 
در این زمینه بر اساس اعالم آمار از سوی سازمان جهانی مبارزه 
با دوپینگ در سال های 2012 تا 2013 فوتبال ایران در سطح 

نخست آسیا قرار گرفت.
وی ادام��ه داد: در قانون گذش��ته اگر بازیکن��ی از دادن نمونه 
کنت��رل دوپینگ ب��ه ه��ر دلیل��ی امتن��اع می کرد 2 س��ال 
از فعالی��ت ورزش��ی مح��روم می ش��د، ای��ن در حالی اس��ت 
 که در قان��ون جدید این محرومی��ت به ۴ س��ال افزایش یافته

 است.

هافبک ازبکستانی سپاهان را بشناسید!
جنگنده ای برای قهرمانی

رییس سابق کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال:
مجازات جدید دوپینگ ، محرومیت مادام العمر

کاروان تیم ملی فوتبال ایران شامگاه سه شنبه 
به وقت تهران و با 5 ساعت تاخیر، با استقبال 
حدود 50 ایرانی مقیم س��یدنی وارد فرودگاه 
این شهر شد. حواش��ی این ورود به شرح زیر 

است؛
به مح��ض ورود تی��م مل��ی، نماین��ده ویژه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به استقبال کاروان 
ایران آمد تا ضمن راهنمایی به آنها خوش��امد 

بگوید.
برای اینکه شاگردان کی روش هنگام خروج از 
فرودگاه معطل نش��وند، مسووالن استرالیایي 
گیت ویژه ای را به تیم ایران اختصاص دادند تا 
کارهای اداری مربوط ب��ه خروج آنها و تحویل 

بارها با سهولت صورت بپذیرد.
ایرانی های مقیم س��یدنی به اس��تقبال آمده 
بودند و عالوه بر اصرار عکاس��ی سلفی با وی، 
برای این مربی شعار »کی روش آریایی«را سر 
دادند که س��رمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال 
ایران با شنیدن این ش��عار به وجد آمده بود و 
برای ایرانی ها دست تکان می داد. این اتفاق در 

حالی رخ داد که کی روش هنگام ترک تهران، 
چهره ای کامال بر افروخته و ناراحت داش��ت، 
به گونه  ای که کمتر هواداری در فرودگاه امام 

خمینی شهامت نزدیک شدن به او را داشت.
کروش آریایی !

کارل��وس ک��روش خ��ودش اولین ب��ار این 
تمثیل را س��ر زبان ها انداخت��ه. اینکه نامش 
 ش��باهت زیادی به یک نام اصیل ایرانی دارد. 
حرف های کارلوس بهانه ای شده تا حاال همه 
او را یک ایرانی بخوانند. شعار »کروش آریایی« 
در فرودگاه سیدنی حسابی به دل سرمربی تیم 
ملی نشست. او در میان لبخندهایش با خیلی 
از ایرانیانی که تنهای ش��ان نگذاش��ته بودند 
عکس هایی ب��ه یادگار گرف��ت و راضی بود از 

این استقبال.
مرتضی محصص؛کارشناس فوتبال می گوید 
اگر تیم ملی در جام ملت ها با دید قبلی مقابل 
بحرین،قطر و امارات بازی کند قطعا به مشکل 

بر می خورد.
»باید حواس��مان جمع باش��د،قطر،بحرین و 

امارات تیم های خطرناکی در جام ملت های 
آسیا هس��تند.«مرتضی محصص کارشناس 
فوتبال تحلیلی منطقی از رقبای ایران در جام 
ملت های آسیا دارد.او بر این عقیده است که 
بحرین،قطر و امارات تیم های چند سال پیش 
نیستند و باید با تمام قوا و حواسی جمع وارد 

بازی با آنها شد.
 محص��ص ابتدا درب��اره تیم مل��ی قطر حرف
  می زن��د و م��ی گوید:»ع��رب ها دارن��د کار

 می کنند.آنها بازیکن های برزیلی خودش��ان 
را کنار گذاش��ته اند و از کش��ورهای مختلف 
بازیکن��ان ع��رب تب��ار آورده اند.ضم��ن 
 اینکه س��رمربی ش��ان هم عرب اس��ت.آنها 
نمی توانس��تند با مربیان برزیل��ی کار کنند.

عرب ها ای��ن کار را به این دلی��ل کرده اند که 
اختالف های درون تیمی با ی��ک زبان واحد 

از بین برود.«
 از محص��ص پرس��یدیم که کدام ی��ک از این

 تیم ها در گروه ایران خطرناک تر هستند که 
او این واکنش را نش��ان داد:»به نظر من قطر 

خطرناک 
ترین تی��م گروه اس��ت.آنها 

نس��ل جدیدی را آورده ان��د و 15 تا 
بازی دوستانه هم داش��ته اند.ضمن 
اینکه استونی را هم با سه گل شکست 
دادند.این نش��ان می دهد که چقدر 

قدرتمند هستند.
محص��ص در پای��ان حرفهای��ش 
 یک پیش��نهاد دیگر هم می دهد و

 می گوید:»بازی نخس��ت با بحرین 
خیلی مهم است.حتما باید سه امتیاز 

این بازی به ایران برسد.به نظرم این بازی برای 
ایران بازی م��رگ و زندگی است.مس��اوی و 
باخت به درد ما نمی خورد.اگر قرار است ایران 
از گروه خودش صعود کند حتما باید در بازی 

نخست بحرین را شکست بدهد.
فرکی: شاید با فوتبال ایرانی نتیجه 

بگیریم
 از حس��ین فرک��ی ، س��رمربی تی��م فوتبال 
س��پاهان پرس��یدیم:با توجه به وضعیت تیم 
ملی فکر می کنید ملی پوش��ان کشورمان در 
جام ملت های استرالیا چه عملکردی خواهند 

داشت؟
امید ما به پتانس��یل بازیکنان اس��ت و در این 
گروه مقدماتی باید از ای��ن مرحله عبور کنیم 
هرچند که کار س��اده ای نداریم اما تیم ایران 
تیم کوچکی نیست. به هر حال در جام جهانی 
عملکردی داش��تیم که اف��کار عمومی آن را 
قبول کرده و اگر در جام جهانی عملکرد خوبی 
داشتیم باید در جام ملت ها که حریفان درجه 
2 و 3 در گروه مقدماتی با ما حضور دارند کار 
راحت تری داشته باشیم! در مرحله اول کار ما 
سخت نیست اما در مرحله دوم کار به مراتب 
سخت تری داریم و امید ما به خالقیت و غیرت 
بازیکنان ایرانی اس��ت که در مقاطع مختلف 
آن را نشان داده اند.با این همه شاید با فوتبال 
ایرانی بتوانیم نتیجه بگیریم که آن هم به خاطر 
تعصب و کیفیت بازیکنان اس��ت و اگر نتیجه 
هم نگیریم که مقدمات این مسئله  با اتفاقات 

این اواخر از قبل چیده شده است!
ژاپن در ص�در ایران س�نتی ترین    

قهرمان!
تیم ملی ژاپن با کس��ب ۴ عنوان قهرمانی در 

آسیا به عنوان رکورددار آسیا محسوب می شود 
و ایران و عربستان با 3 قهرمانی و کره جنوبی 
با 2 قهرمان��ی در رده های بعدی ق��رار دارند، 
ضمن اینکه تیم ملی ایران که هر 3 قهرمانی 
خود را به صورت پیاپی به دست آورده است را 
می توان سنتی ترین و قدیمی ترین قهرمان در 
بین تیم های رکورددار ای��ن رقابت ها معرفی 
کرد چراکه تیم ملی ای��ران پس از هت تریک 
قهرمانی، 39 سال است دس��تش از رسیدن 
 به عن��وان قهرمانی ای��ن رقابت ه��ا بازمانده

 است.
 لیست تمام قهرمانان در زیر آمده است:
195۶ هنگ کنگ: قهرمان کره جنوبی
19۶0 کره جنوبی: قهرمان کره جنوبی

19۶۴ اسرائیل: قهرمان اسرائیل
19۶8 ایران: قهرمان ایران

19۷2 تایلند: قهرمان ایران
19۷۶ ایران: قهرمان ایران

1980 کویت: قهرمان کویت
198۴ سنگاپور: قهرمان عربستان

1988 قطر: قهرمان عربستان
1992 ژاپن: قهرمان ژاپن

199۶ امارات: قهرمان عربستان
2000 لبنان: قهرمان ژاپن
200۴ چین: قهرمان ژاپن

200۷ اندون��زی، مال��زی، تایلن��د و ویتنام: 
قهرمان عراق

2011 قطر: قهرمان ژاپن
2015 استرالیا: قهرمان ؟

 رقابت ه��ای ج��ام ملت های آس��یا 2015 از 
 جمعه 19 دی م��اه به میزبانی اس��ترالیا آغاز 

می شود.

استقبال داغ در سیدنی با شعارکی روش آریایی!

بازی با بحرین بازی مرگ و زندگی است

فرکی: شاید با فوتبال ایرانی نتیجه بگیریم

والیبال اصفهان شرایط خوبی دارد
پیم��ان اکب��ری س��رمربی تیم 
والیبال پی��کان ته��ران، ضمن 
ابراز رضای��ت از ش��رایط خوب 
مجموعه ورزش��ی ملت اصفهان 
گفت:خوش��بختانه همه چیز در 
اصفهان خوب اس��ت و ش��رایط 
خوبی در این شهرزیبا وتاریخی 
وجود دارد.اکبری اف��زود: الزم 
می دانم  از مسووالن باشگاه ذوب 
آهن تشکر و قدردانی کنیم که امکانات خوبی در اختیار ما قرار 
دادند،وی درباره دالیل برگزاری اردو در اصفهان به جای س��فر 
به ترکیه گفت: والیبال با فوتبال ش��رایط متفاوت��ی دارد. برای 
برگزاری اردوی والیبال بای��د امکانات موردنیاز در این رش��ته 
ورزشی وجود داشته باشد،عالوه بر س��الن بدنسازی باید دارای 
س��الن والیبال اس��تاندارد خوبی از نظر کف پوش داشته باشد، 
زیرا این برای پیشگیری از مصدومیت بازیکنان بسیار مهم است.

رای به محرومیت بارسلونا از
 شرکت در بازار نقل و انتقال ها

ب��ه  ورزش  عال��ی  دادگاه 
درخواس��ت بررس��ی مج��دد 
محرومیت بارس��لونا از شرکت 
در بازار نقل و انتقال ها پاس��خ 
منف��ی داد ت��ا ای��ن باش��گاه 
اس��پانیایی در س��ال 2015 از 
حضور در نق��ل و انتقال ها منع 
شود. کاتاالن ها به خاطر خرید 
یک بازیک��ن زیر 18 س��ال از 
خارج اس��پانیا مرتک��ب اش��تباه ش��دند و اکنون بای��د دوران 

محرومیت شان را سپری کنند.
جوزپ ماریا بارتومئو در این باره گفت:این یک بی عدالتی در حق 
بارسلونا، تمام کودکان و والدین آنها که تحت تاثیر این تصمیم 
قرار می گیرند، باشگاه و اعضای آن و در کل دنیای فوتبال است.

اعالم می کنم بارسلونا برای تغییر این آیین نامه تالش می کند. 
امیدوارم فیفا هم در این راه و برای بازنویس��ی ای��ن آیین نامه 
تمایل نشان دهد تا باش��گاه دیگری در این زمینه دچار این بی 

عدالتی نشوند. 

 سپاهان و نفت در استخر انقالب
 به آب می زنند

دریکی از  دیدارهای هفته نهم، روز 
جمع��ه ک��ه در اس��تخر انقالب 
اصفهان انجام می شود و شاگردان 
بهمن کیانی در تیم سپاهان با دو 
امتیاز کمتر از دانشگاه آزاد، رده 
دوم ج��دول را در اختیار دارند به 
مصاف نفت امیدیه خواهند رفت. 
سپاهان که در بازی رفت موفق به 
شکس��ت نفت امیدیه شد برای 
تثبیت جایگاه دومی خود به کسب امتیاز کامل این دیدار می اندیشد.
برنامه کامل دیدارهای هفته نهم لیگ برتر واترپلو به شرح زیر است:

پنجشنبه 11 دی ماه، ساعت 1۷:30
 دانشگاه آزاد تهران - شهید شهبازی زنجان

جمعه 12 دی ماه، ساعت 15
 فوالد مبارکه سپاهان - نفت امیدیه، استخر انقالب اصفهان

 تاخیر درانتخابات،مجمع
 کوهنوردی استان 

به دلیل گذش��ت س��ه م��اه از   
ثبت نام کاندیداهای ریاس��ت 
هیأت کوهن��وردی اس��تان، 
برگزاری مجم��ع این انتخابات 

باز هم به تأخیر افتاد.
شش��م مهرم��اه 89 ب��ود که 
مجتبی غالفگر با کس��ب 1۶ 
رأی از 19 رأی اعضای مجمع 
انتخاباتی هی��أت کوهنوردی 

استان برای چهار سال دیگر به ریاست این هیأت رسید.
دوران ریاست وی مهرماه امس��ال به پایان رسید و طبق قانون 
باید ش��رایط برای برگزاری انتخابات این هیأت فراهم می ش��د 
که علی رغم ثبت نام از کاندیداه��ا، این اتفاق نیفتاد.با این وجود 
علیرضا امینازاده معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان در مورد علت تأخیر در انتخابات هی��أت کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی گفت: ثبت نام از کاندیداهای این هیأت مدتی 
پیش انجام شد و سه نفر از جمله خود آقای غالفگر در آن ثبت نام 
کرده اند اما چ��ون زمان برگزاری انتخابات به نظر فدراس��یون و 
اداره کل ورزش و جوانان بستگی داش��ت و از ثبت نام کاندیداها 

بیش از سه ماه گذشته است، باید ثبت نام مجدداً انجام شود.

 شاه خرید پرسپولیس
 با ۷ کیلو اضافه وزن

حمید درخشان و دستیارانش با 
دیدن فیلم بازي ه��اي تادئو، از 
باشگاه خواس��تند این بازیکن را 
ج��ذب تیم کنن��د ول��ي وقتي 
تادئ��وي برزیلي به ته��ران آمد، 
تازه درخشان متوجه شد ماجرا 
چیست. این بازیکن روز گذشته 
به محل تمرین پرس��پولیس در 
درفشي فر رفت تا کارش را شروع 
کند. همان لحظه اي که داشت پیراهن تیم را در رختکن مي پوشید، 
بازیکنان نزدیک بود از تعجب ش��اخ دربیاورند زی��را پیراهن تیم 
برایش تنگ بود!این بازیکن حداقل ۷ کیل��و اضافه وزن دارد و در 
حالي که سایر بازیکنان مشغول بدنسازي بودند، به همراه حسین 
عبدي به زمین چمن رفت تا تمرینات بدني  اش را آغاز کند. شاهکار 
پرسپولیس��ي ها در این خرید نیز کاماًل هویداست و نشان مي دهد 
کادرفني فقط با دیدن فیلم، اقدام به جذب تادئو کرده اند. البته یکي 
از اعضاي کادرفني در جواب به س��ؤال ما که چ��را این بازیکن را با 
چنین شرایطي جذب کرده  اید، گفت: »مطمئن باشید در ۴0 روز 

گذشته آن قدر تمرین مي کند تا چشمانش از حدقه دربیاید .
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   9/499

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
 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 139360302015005746 مورخ 93/07/30 محمد بیگی فرزند خدامراد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263/45 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2- رای شماره 139360302015005747 مورخ 93/07/30 مهری غالمزاده فرزند مراد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263/45 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
3- رای شماره 139360302015005754 مورخ 93/07/30 محسن بخشی ریزی فرزند 
مترمربع   289/05 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  پنج  به  نسبت  رضا 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  کریمیان  مرضیه   93/07/30 مورخ   139360302015005755 شماره  رای   -4
 289/05 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  به  نسبت  حسن  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
5- رای شماره 139360302015005756 مورخ 93/07/30 منوچهر کریمی رکن آبادی 
فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 206/63 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
آبادی  رکن  کریمی  مینا   93/07/30 مورخ   139360302015005757 شماره  رای   -6
 206/63 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اله  فرج  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7– رای شماره 139360302015006266 مورخ 93/08/26 حسن پایدار فرزند شیرعلی 
 - پالک 379  از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 832/55  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت 
اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی عوضعلی نجفیان چرمهینی.
8- رای شماره 139360302015006267 مورخ 93/08/26 سید محمد موسوی فرزند 
سید رحیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 221/70 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  ابراهیم   93/08/26 مورخ   139360302015006269 شماره  رای   -9
فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/26 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سلیمانی  دوست  علی   93/08/26 مورخ   139360302015006270 شماره  رای   -10
مترمربع   142/69 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  امیدوار  فرزند  بابادی 
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.
فرزند  عبدی  اله  حبیب   93/08/26 مورخ   139360302015006271 شماره  رای   -11
رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 15/40 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 139360302015006272 مورخ 93/08/26 قربانعلی امینی چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   759/90 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  گنج  در  واقع  اصلی   -  375 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی تقی امینی چرمهینی.
13- رای شماره 139360302015006273 مورخ 93/08/27 احمد امیدی بهجت آبادی 
فرزند امیرقلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 739/08 مترمربع مفروزی از 
پالک 373 - اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی امیرقلی امیدی بهجت آبادی.
14- رای شماره 139360302015006274 مورخ 93/08/27 علی ترابیان ریزی فرزند 
از پالک  به مساحت 131/95 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  ابراهیم نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
15- رای شماره 139360302015006275 مورخ 93/08/27  معصومه جعفری ریزی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75/47 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
بیستگانی  موذنی  مورخ 93/08/27 سعید  رای شماره 139360302015006276   -16
فرزند رضاقلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122/24 مترمربع مفروزی از 
پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حسن موذنی بیستگانی.
ریزی  زاده  غالم  بهمن   93/08/27 مورخ   139360302015006277 شماره  رای   -17
فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/74 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ابراهیمی  جهانبخش   93/08/27 مورخ   139360302015006278 شماره  رای   -18
چرمهینی فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 243/96 مترمربع 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -379 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عیدی محمدی چرمهینی.
19- رای شماره 139360302015006279 مورخ 93/08/27 رمضان بخشی چرمهینی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 862/23 مترمربع مفروزی از 
پالک 371/4 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد حیدریان.
ریزی  طغیانی  اله  ولی   93/08/29 مورخ   139360302015006310 شماره  رای   -20
 فرزند یداله نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/81 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 139360302015006311 مورخ 93/08/29 زهرا طالبیان ریزی فرزند 

 حسن نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/81 مترمربع
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  باغبانی  عبداله   93/08/29 مورخ   139360302015006312 شماره  رای   -22
از  مفروزی  مترمربع   103/48 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
23- رای شماره 139360302015006315 مورخ 93/08/29 علیرضا سلیمیان ریزی فرزند 
 محمود نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 65/91 مترمربع
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
خدابخشی  زمان  ملک   93/08/29 مورخ   139360302015006316 شماره  رای   -24
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  2دانگ  به  نسبت  رضا  فرزند  ریزی 
65/91 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25- رای شماره 139360302015006318 مورخ 93/08/29 محمد باغبانی ریزی فرزند 
از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 341/29  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت  علی محمد 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
26 - رای شماره 139360302015006319 مورخ 93/08/29 تقی ملک زاده قلعه قاسمی 

فرزند عوضعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 311/98 مترمربع مفروزی از 
ثبت اصفهان مع الواسطه  قلعه قاسم بخش 9  آباد  پالک 111 - اصلی واقع در حاجی 

خریداری شده از مالک رسمی عوضعلی ملک زاده قلعه قاسمی.
فرزند  فریدونی  عباس   93/08/30 مورخ   139360302015006328 شماره  رای   -27
 85/15 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   5/5 به  نسبت  محمد 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
چرمهینی  کریمی  حیدر   93/08/30 مورخ   139360302015006329 شماره  رای   -28
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 259/13 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی نوروز آخربگوی چرمهینی.
چرمهینی  مددی  علی   93/08/30 مورخ   139360302015006331 شماره  رای   -29
از  فرزند بختیار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 533/25 مترمربع مفروزی 
مع الواسطه  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  امین  در  واقع  اصلی   -379/1 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
30- رای شماره 139360302015006332 مورخ 93/08/30 توران لکهای ریزی فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 262/47 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
کله  صادقی  علیرحم   93/08/30 مورخ   139360302015006333 شماره  رای   -31
مترمربع   283/66 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  احمد  فرزند  مسلمانی 
مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی لطفعلی سلطانی کله مسلمانی.
فرزند  نوروزی  بهاره   93/08/30 مورخ   139360302015006334 شماره  رای   -32
غالمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84/65 مترمربع 
ثبت اصفهان مع الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  33- رای شماره 139360302015006335 مورخ 93/08/30 مهدی خسرویان 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84/65 مترمربع 
ثبت اصفهان مع الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
34- رای شماره 139360302015006336 مورخ 93/08/30  محسن سلیمیان ریزی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193/46 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
35- رای شماره 139360302015006337 مورخ 93/08/30 اکرم شریفی سده فرزند 
حسنعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/57 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جعفری  مهرداد    93/08/30 مورخ   139360302015006338 رای شماره   -36
فرزند خیراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/75 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 139360302015006339 مورخ 93/08/30 عباس باقرپور باباشیخعلی 
از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 168/44  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  تقی  فرزند 
پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی نوراله حدادی.
38- رای شماره 139360302015006340 مورخ 93/08/30 نصرت سلیمیان ریزی فرزند 
 عوضعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/91 مترمربع

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

39- رای شماره 139360302015006341 مورخ 93/08/30 ابراهیم سلیمیان ریزی فرزند 
 حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/91 مترمربع

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

40- رای شماره 139360302015006342 مورخ 93/08/30 احمد طغیانی ریزی فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/46 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
عابدینی  رضا  محمد   93/08/30 مورخ   139360302015006343 شماره  رای   -41
چمگردانی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/18 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 139360302015006344 مورخ 93/08/30 موقوفه حسینیه و فاطمیه 
به تولیت آقای حسن خدابخشی ریزی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان حسینیه و 
فاطمیه به مساحت 384/73 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
43- رای شماره 139360302015006345 مورخ 93/08/30 قربانعلی حیدری چرمهینی 
از  به مساحت 529/76 مترمربع مفروزی  یکباب خانه  به ششدانگ  فرزند علی نسبت 
پالک 370/2 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد تقی محمدی چرمهینی.
44- رای شماره 139360302015006346 مورخ 93/08/30 مصطفی نعمتی چرمهینی 

فرزند محمد تقی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 339/25 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
45- رای شماره 139360302015006347 مورخ 93/08/30 محمد تقی نعمتی چرمهینی 
فرزند میرزا علی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 794/62 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 93/09/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ 93/10/11

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
مفاد آرا

تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   9/500
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
تصرفات  لنجان  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
فاصله 15 روز در  به  نوبت  اطالع عموم در دو  به منظور  به شرح زیر  تقاضا  مورد 
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.

ملک  جهاندار  علی  شیر   93/07/15 مورخ   139360302015005440 شماره  رای   -  1
مترمربع    283/63 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  کرم  علی  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی کرم جهاندار ملک آبادی.
محمدی  علی  قاسم   93/07/15 مورخ   139360302015005442 شماره  رای   -  2
چرمهینی فرزند سبزه علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 503/14 مترمربع 
مفروزی از پالک 379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
- رای شماره 139360302015005443 مورخ 93/07/15 سبزه علی علی محمدی   3
چرمهینی فرزند قاسمعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1498/5 مترمربع 
مفروزی از پالک 379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
4 - رای شماره 139360302015005455 مورخ 93/07/15 علی محمد طغیانی ریزی  
از  فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83/85 مترمربع مفروزی 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  فر  پرویز حکیمی  5 - رای شماره 139360302015005456 مورخ 93/07/15 
از  مفروزی  مترمربع   56/76 مساحت  به  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت  علیقلی 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سلیمیان  حسین  محمد    93/07/15 مورخ   139360302015005458 شماره  رای   -6
ریزی فرزند کاظم  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/08 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
7- رای شماره 139360302015005463 مورخ 93/07/24 حمید توانگر ریزی فرزند 
از پالک  به مساحت 123/49 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  نوراله  نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
پور  حسن  علی  حمزه   93/07/24 مورخ   139360302015005645 شماره  رای   -8
مترمربع  به مساحت 1019/06  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند محمود نسبت  چرمهینی 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی.
9- رای شماره 139360302015005646 مورخ 93/07/24 لطفعلی حسن پور چرمهینی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 291/79 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی.
10- رای شماره 139360302015005659 مورخ 93/07/26 کرامت ابن علی چرمهینی 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1148/43 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی چرمهینی.
فرزند  اللهیاری  محمد   93/07/26 مورخ   139360302015005660 شماره  رای   -11
حسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117/13 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 139360302015005661 مورخ 93/07/26 زهراء براتی ریزی فرزند 
مترمربع   117/13 به مساحت  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  به سه  نسبت  کاظم 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  محمدی  ابراهیم   93/07/26 مورخ   139360302015005664 شماره  رای   -13
رضا قلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 234/20 مترمربع مفروزی از پالک 
379 - اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی اکبر امینی.
قلعه  زاده  ملک  هادی   93/07/27 مورخ   139360302015005669 شماره  رای   -14
قاسمی فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/98 مترمربع مفروزی 
از پالک 111 - اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عوضعلی ملک زاده قلعه قاسمی.
15- رای شماره 139360302015005696 مورخ 93/07/28 حمید رضا طغیانی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   191/18 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمد 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
16- رای شماره 139360302015005681 مورخ 93/07/28 نادعلی ذوالفقاری ریزی فرزند 
 حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95/75 مترمربع
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  ذوالفقاری  هادی   93/07/28 مورخ  رای شماره 139360302015005683   -17
حسن نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95/75 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 5686 مورخ 93/07/28 منصور رحیمی زمان آبادی فرزند علی یار 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 84/70 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
19- رای شماره 5687 مورخ 93/07/28 ولیمحمد رحیمی زمان آبادی فرزند علی یار 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 84/70 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
20- رای شماره 5697 مورخ 93/07/28 مهدی غفاری ریزی فرزند محمد کاظم نسبت 
اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   82/93 مساحت  به  خانه  یکباب  به ششدانگ 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
21- رای شماره 5698 مورخ 93/07/28 امیر سلیمیان ریزی فرزند مرتضی نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 48/44 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
22- رای شماره 5699 مورخ 93/07/28 اقدس سلیمیان ریزی فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112/97 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان.
اصغر  علی  فرزند  کاهریزی  رنجبر  مهرداد   93/07/28 مورخ   5700 شماره  رای   -23
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/55 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
مراد  علی  فرزند  باباشیخعلی  معظم  حسن   93/07/28 مورخ   5701 شماره  رای   -24
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
امامقلی  نسبت  فرزند  25- رای شماره 5703 مورخ 93/07/28 زهرا سلیمیان ریزی 
به مساحت 79/67 مترمربع  یکباب خانه  از 79/67 سهم ششدانگ  به 49 سهم مشاع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
به  فیروز اسدی رستمی فرزند غالم نسبت  26- رای شماره 5705 مورخ 93/07/28 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91/06 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان.
27- رای شماره 5706 مورخ 93/07/28  سردار نوروزی چم یوسفعلی فرزند مراد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/45 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
28- رای شماره 5709 مورخ 93/07/28 توران باتوانی اخوره علیائی فرزند سیف اله 
پالک 107-  از  مفروزی  مترمربع   76/22 به مساحت  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
به  نسبت  رضا  فرزند  ریزی  بیگی  کریم   93/07/28 مورخ   5708 شماره  رای   -29
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/65 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان.
30- رای شماره 139360302015005727 مورخ 93/07/30 مصطفی امیری چرمهینی 
مترمربع   871/43 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  رستم  مشهدی  فرزند 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس ابراهیمی.
31- رای شماره 5730 مورخ 93/07/30 عباس غفاری ریزی فرزند محمد کاظم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/76 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
به  نسبت  یعقوب  فرزند  زاده  مهدی  امین   93/07/30 مورخ   5731 شماره  رای   -32
اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   117/45 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
 واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
33- رای شماره 5732 مورخ 93/07/30 حیدر اعرابی چم علیشاهی فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/43 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
34- رای شماره 139360302015005734 مورخ 93/07/30 خداداد عباسی چرمهینی 

از  یکبابخانه به مساحت 920/11 مترمربع مفروزی  فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی عباس ابراهیمی.
35- رای شماره 5735 مورخ 93/07/30 رسول طباطبائی دیزیچه فرزند کمال نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193/70 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
خیراله  فرزند  باباشیخعلی  معتمدی  حسین   93/07/30 مورخ   5738 شماره  رای   -36
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/29 مترمربع مفروزی از پالک 104/1- 
اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
37- رای شماره 5739 مورخ 93/07/30 محمد رضا صفوی همامی فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/22 مترمربع پالک 34 و 35 فرعی باقیمانده از 
158 - اصلی واقع در روستای همام بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی کمال صفوی و محترم صفوی.
به  نسبت  لطفعلی  فرزند  ریزی  رای شماره 5741 مورخ 93/07/30 صدیقه عمو   -38
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 260/92 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 5742 مورخ 93/07/30 محمد موذنی ریزی فرزند محمود نسبت به 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 260/92 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ابراهیمی  جهانبخش   93/07/30 مورخ   139360302015005743 شماره  رای   -40
چرمهینی فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 310/03 مترمربع 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عیدی محمدی چرمهینی.
41- رای شماره 5748 مورخ 93/07/30 شهربانو بهرامی ریزی فرزند حسن نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/27 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
نسبت  لطیف  فرزند  ریزی  رای شماره 5749 مورخ 93/07/30 رجبعلی صالحی   -42
به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/27 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
43- رای شماره 5750 مورخ 93/07/30 حسن سبکتکین ریزی فرزند ابوالفتح نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 81/07 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44- رای شماره 5751 مورخ 93/07/30 کبری سبکتکین ریزی فرزند قربانعلی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 81/07 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 93/09/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ 93/10/11

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
ابالغ رای

10/149 کالسه پرونده: 535/93 شماره دادنامه: 430 تاریخ رسیدگی: 93/10/1 مرجع 
رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان خواهان: علیرضا جمالی فرزند 
جنب مسجد انقالب  کوچه هدایت –  خ امام –  قهدریجان –  عباس نشانی فالورجان – 
کوچه ارس2   – خیابان ارس   – نورا... نشانی فوالدشهر  آقایار فرزند  خوانده: فرشید 
خواسته: مطالبه مبلغ نه میلیون ریال به استناد وجه یک فقره سفته 93/6/16-987903 
محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت 
شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از 
فرشید  آقای  طرفیت  به  عباس  فرزند  جمالی  علیرضا  آقای  دادخواست  خصوص  در 
آقایار فرزند نورا... به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون ریال باستناد وجه یکفقره سفته 
987903-93/6/16 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به شرح تقدیمی 
شورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خوانده 
ایرادی نسبت به دعوی خواهان و مستندات  نیافته و دفاع و  در جلسه شورا حضور 
و  تشخیص  ثابت  را  خواهان  دعوی  شورا  نتیجتًا  است  نیاورده  عمل  به  وی  ابرازی 
مستنداً به مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
و  یکصد  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   )9/000/000( میلیون  نه  مبلغ  پرداخت  به 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر ادای دین وفق شاخص 
اعالمی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 93/8/21 لغایت 
ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  پرداخت  زمان 
بیست روز قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
می باشد.م الف:717  لنجان  شهرستان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر   تجدید 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان لنجان
فقدان سند مالکیت 

هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  یک  استناد  به  علی  فرزند  ثابت  پرویز  آقای   10/179
و  هزار  تمامت سی  مالکیت  سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضاء  و 
هفتاد و پنج سهم مشاع از سی و پنج هزار و هفتاد و پنج سهم ششدانگ قطعه زمین 
 26/3645 از  مجزا   26/3932 شماره  پالک  به  مترمربع   35075 مساحت  به  مزروعی 
واقع در وزوان جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 18 دفتر 155 امالک ذیل شماره 
24449 به نام پرویز ثابت فرزند علی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
و  یافته  قطعی  انتقال  او  به  اصفهان   56 دفترخانه  رسمی شماره 86/07/03-182518 
معامله دیگری انجام نشده که به علت جابجایی اثاثه منزل از بین رفته/مفقود گردیده 
است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است 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 نزد خود باشد از تاریخ 
ارائه  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن  این  انتشار این آگهی تا ده روز به 
به  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  مالکیت و سند معامله تسلیم  اصل سند 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت

و  هویت  که  محلي  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  حیدرپور  اله  نعمت  آقاي  اینکه  به  نظر 
پالک  از  دانگ  نیم  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  شهود  امضاء 
بنام  امالک   4 دفتر   117 که سندمذکوردرصفحه  است  اصلي شده  یک  از  فرعي   826
 30/5/10–31629 سندشماره  موجب  به  نامبرده  وصادرشدسپس  حیدرپورثبت  علي 
دفتریک شهرضابه راضییه حیدرپور انتقال شده سپس بموجب سند شماره 43282– 
انتقال  اله حیدرپور  به نعمت  از طرف راضییه حیدرپور  35/12/29 دفتر یک شهرضا 
شده است که اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است که در 
که  شود  مي  آگهي  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده  اجراي 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده 
ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار این آگهي اعتراض خودرا با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر سند مالکیت یا 
نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  ارائه گردد صورت جلسه  معامله  سند 
 تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
حصر وراثت

10/183 آقای ایمان شیرانی بیدآبادی دارای شناسنامه شماره 9283 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4888/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ 93/8/20  بیدآبادی بشناسنامه 35 در  توضیح داده که شادروان رضا شیرانی 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- ایمان شیرانی بیدآبادی ش.ش 9283 )فرزند( 2- الهام شیرانی بیدآبادی 
احسان   -4 )همسر(   1701 بیدآبادی ش.ش  شیرانی  3- شهناز  )فرزند(   1550 ش.ش 
شیرانی بیدآبادی ش.ش 74234 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:26445 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



سالمت  

 گیاه بامبو و روش های
 نگهداری آن 

خودروس��ازان پس از فروش قوی خودروهای سواری و 
پیکاپ که در سال 2014 داش��تند، موجی از مدل های 
جدید را برای ج��ذاب خریداران در س��ال 2015 آماده 

می کنند.
پای��گاه اینترنت��ی دیتروی��ت ف��ری پ��رس ب��ه معرفی 
خودروهایی پرداخته که انتظار م��ی رود تا 12 ماه آینده 

روانه بازار شوند:
آکورا ان اس ایکس:

این س��وپر خ��ودروی هیبری��دی چهار چ��رخ متحرک 
دایم که در آمریکا طراحی، س��اخته و تولید شده است، 
در قل��ب برنامه آک��ورا برای تبدیل ش��دن ب��ه یک برند 
لوکس پیش��تاز قرار دارد. ان اس ایکس دو صندلی یکی 
 از مدل هایی اس��ت که عالقمندان نمایش��گاه خودروی 
بین المللی آمریکای شمالی در دیترویت مشتاقانه منتظر 

مشاهده آن هستند.
مهندس��ان هوندا برای ای��ن خودرو ک��ه در تعداد اندک 
 به ف��روش گذاش��ته خواه��د ش��د، موتوره��ای برقی

 جداگانه ای برای هر یک از چ��رخ های جلو و یک موتور 
وس��ط هیبریدی برقی بنزینی تدارک دیده اند تا یک بار 
دیگر کارایی، فن��اوری و هیجان را با ن��ام این برند پیوند 

بزنند.
کادیالک اس آر ایکس:

کراس اوور اس آر ایک��س زمانی که از س��وی کادیالک 
معرفی شد، با موفقیت فوری روبرو شد اما با قدیمی شدن 
این زیبای پن��ج صندلی، کادیالک نی��از را برای معرفی 
مدل جدیدی ب��ا جدیدترین امکانات و اقتصاد س��وخت 
بهبود یافته احس��اس کرد تا از بازار داغ شاس��ی بلندها 

بی بهره نماند.
جانش��ین اس آر ایکس نام جدیدی خواهد داش��ت زیرا 
کادیالک هم مانند بی ام و و آئودی به دنبال اس��تفاده از 

نام هایی است که ترکیبی از حروف و اعداد هستند.
شورولت کروز:

بهتری��ن خودروی کوچک��ی بوده که تاکنون ش��ورولت 
ساخته است. امکانات و اقتصاد سوخت کروز جدید، این 
مدل را نماینده مناسب این برند برای رقابت با بهترین های 

خودروسازان ژاپن، کره و آلمان ساخته است.
جنرال موتورز به اندازه ای به کروز اهمیت داده که ماری 
باررا، مدیرعامل کنونی و مس��وول توسعه محصول وقت 
این شرکت، عرضه این خودرو را یک سال عقب انداخت تا 
مطمئن شود اشتباهاتی که در بازطراحی سدان متوسط 
مالیبو مشاهده ش��د، در آن تکرار نخواهد شد. نتیجه آن 
فضای داخلی جا دارتر و بهبودهای دیگر در این س��دان 

بوده که پاییز آینده روانه بازار می شود.
هوندا اچ آر-وی:

این مدل که هون��دا با آن وارد بازار شاس��ی بلند س��اب 
کامپکت ش��ده اس��ت، با ظاهر ش��یک و موتور بزرگ تر 

می تواند خریداران جدیدی را برای این برند جذب کند.

اقتصاد سوخت، قیمت و امکانات برای اچ آر-وی کلیدی 
خواهد بود.

هیوندای تاکسون:
شاسی بلند کوچک تر هیوندای در س��ال 2015 اندکی 
بزرگ تر خواهد ش��د تا فضا را برای یک کراس اوور ساب 
کامپکت آینده ب��از کند. در نتیجه ان��دازه این خودرو به 

سانتافه نزدیک تر خواهد شد.
جگوار ایکس ای:

نخستین سدان کامپکت، برند انگلیس��ی جگوار را وارد 
رقابت مستقیم با سدان های اسپورتی مانند سری 3 بی 

ام و و ATS کادیالک می کند. این بازار دشواری خواهد 
بود اما موفقی��ت در آن برای برنامه رش��د جهانی جگوار 

بااهمیت خواهد بود.
انتظار می رود عرضه یک مدل چهار چرخ متحرک دائم به 

این منظور کمک کند.
جیپ رینیگید:

این مدل با ه��دف فروش در اروپا، چی��ن و مناطق دیگر 
طراحی ش��ده اس��ت و احتم��ال موفقیت��ش در آمریکا 

معلوم نیس��ت اما تا حدود زیادی به این بستگی دارد که 
رینیگی��د بتواند وعده ه��ای فی��ات کرایس��لر در مورد 

قابلیت های خارج از جاده را عملی کند.
لکسوس آر ایکس:

مانند اس آر ایک��س کادیالک یکی از شاس��ی بلندهای 
لوکس متوسط پنج صندلی قدیمی تر در بازار و همچنین 
پرفروش تری��ن در ای��ن بخ��ش و خودرویی اس��ت که 

خودروسازان دیگر خود را آماده رقابت با آن می کنند.
انتظار م��ی رود این مدل ب��ا امکانات پیش��رفته و فضای 

داخلی لوکس رقیبانش را عقب بزند.
لینکولن ام کی ایکس:

برند لوکس فورد در سایه استقبال گرم از شاسی بلند ام 
کی سی قرار دارد که در سال 2014 عرضه کرد از این رو 
ام کی ایکس باید تاثیر قابل مالحظه ای بر جای بگذارد تا 
این موفقیت را حفظ کند و بتواند با جانشین های اس آر 

ایکس و آر ایکس رقابت کند.
مزدا ام ایکس-5:

مزدا ممکن است بدون رودستر کوچک قابل استطاعت 
معروف به میاتا وجود داش��ته باش��د ام��ا ادعایش مبنی 
بر اینکه برندی برای عالقمندان اس��ت، درس��ت به نظر 

نمی رسد. با این همه انتظار می رود ام ایکس -5 این برند 
و مدل های آن را تحت تاثیر قرار دهد.

 نیسان تایتان:
نیسان نخس��تین خودروس��از ژاپنی بود که یک پیکاپ 
بزرگ س��اخت اما تایتان هرگز اهداف فروش را برآورده 
نکرد. نیسان در یک وهله توس��عه تایتان را رها کرد تا از 
پیکاپی استفاده کند که توسط برند رام کرایسلر طراحی 
شده بود اما وقتی توافق دو ش��رکت پایان گرفت، نیسان 
تالش هایش را دو برابر ک��رده و تایتان 2016 را طراحی 
کرد که در نمایش��گاه خ��ودروی بین الملل��ی آمریکای 

شمالی در دیترویت به نمایش درخواهد آمد.
تایت��ان جدی��د داش��تن قابلیت ه��ای جدی��د و موتور 
 قدرتمن��د و بهین��ه پن��ج لیت��ری V8 را وع��ده

می دهد.
تویوتا تاکوما:

پیکاپ تاکومای متوس��ط یکی از مدل های اصلی تویوتا 
پ��س از کمری یا کوروال اس��ت. م��دل 2016 تاکوما که 
قرار اس��ت در نمایش��گاه خودروی دیتروی��ت رونمایی 
ش��ود، با رقابت ش��دید از س��وی پیکاپ های متوس��ط 
 ش��ورولت کلرادو و جی ام س��ی کانیون روب��رو خواهد 

بود.
ولوو ایکس سی 90:

این م��دل وقت��ی ب��رای اولین ب��ار عرضه ش��د، یکی از 
محبوب ترین شاس��ی بلنده��ای اروپایی ب��ود اما زمان 

زیادی در بازار بود و چندان به روز نشد.
توس��عه محصول ولوو زمانی که فورد این برند س��وئدی 
را در دوران بح��ران مالی جهانی به یک ش��رکت چینی 
فروخت، کند ش��د ام��ا این ش��رکت مج��ددا روی پای 
خود ایستاده است و ایکس س��ی 90 کلید جذب مجدد 
 خری��داران خانوادگی اس��ت که مش��تری اصل��ی ولوو 

هستند.

گیاهی که ام��روز ب��ه بامبو یا بامبوخوش ش��انس 
مع��روف اس��ت در واقع اص��ال از خان��واده نی ها یا 
خیزران ه��ا نیس��ت و از تیره Dracaena اس��ت 
با ن��ام علم��ی Dracaena sanderiana و به 
اس��امی تجاری دیگری مانند دراس��ینای روبانی، 
بلژیکی همیشه سبز، یا گیاه روبانی و باالخره بامبو 

خوش شانس شناخته می شود.
این گیاه بومی کامرون در مناطق اس��توایی غرب 
آفریقا و نواحی کوچکی از آس��یای جنوب ش��رقی 
اس��ت. این گیاهان در بوته های به هم فشرده رشد 
می کنند و ارتفاع��ی باالتر از 1.5 مت��ر می توانند 
داشته باش��ند. معموال برگ ها به درازای 20 تا 25 
سانتی متر و عرض تا 4 یا 5 س��انتی متری به رنگ 
س��بز تیره یا ابلق به صورت سبز و س��فید یا سبز و 
زرد دیده می شوند. امروزه در جهان به عنوان گیاه 
تزئینی چین��ی معرفی و بازاریابی میش��ود ولی در 
واقع اینچنین نیس��ت و این گیاه بومی اغلب نقاط 
آسیا نیست.گیاه بامبو که  تاکنون بیش از 662 نوع 
آن شناخته شده دارای قطر و ضخامت های متفاوت 
  اس��ت  و در حال حاضر بهترین  نوع بامبو در ژاپن ، 
چین و به طورکلی کش��ورهای شرق آس��یا و هند 
 روییده و کشت می شود.در ایران می توان لیالستان 
الهیجان، علی آباد )در فاصله سخت سر و تنکابن (، 
قاسم آباد رودسر و تقریبا بیشتر نقاط شمال کشور را 
از مساعدترین   مناطق رویش  بامبو به  محسوب نمود.

بامبو از چهار قسمت سطح  داخلی )دارای پوشش  
ن��رم(، دیافراگ��م  )متصل کننده بخش های  س��اقه  
به یکدیگر( میانه  و پوش��ش  رویه  که  بسیار سخت و 
دیرشکن است  تشکیل شده و  دیافراگم کامال فشرده  
بوده  و آب در آن نفوذ نمی کند.البته بامبوهایی که 
درگل فروش��ی های تهران و شهرستان های بزرگ 
کشوربرای مصارف زینتی به فروش می رسند ازانواع 
داخلی آن نیستند بلکه نوع خاصی از بامبوهستند 

که به »الکی بامبو« شهرت دارند.
نام علمی این نوع بامبو »دراسینا« است.

نگهداری بامبو در آب:
در روش نگهداری بامبو در آب نباید تمام ساقه را در 
آب قرارداد ، بلکه باید فقط 3 تا 5 بند پایین آن در 
آب باشد. اگر تمام ساقه داخل آب قرار گیرد ، ریشه 
تمام سطح ساقه را می پوشاند و این از زیبایی گیاه 
می کاهد.برای نگهداری بامبو در آب معمولی ابتدا 
می باید حدود دو ساعت آب را کنار بگذارید تا کلر 
آن کاماّل از بین برود، زیرا کلر آب باعث زرد ش��دن 
گیاهان سبز می ش��ود. پس از گذشت مدت زمان 
یاد ش��ده بامبو را در آن قرار دهید.الزم به یادآوری 
اس��ت که هر 15 الی 20 روز یک ب��ار باید آب گیاه 
بامبو را ع��وض کرد.بامبو ، ام��الح موجود در آب را 
جذب و به این ترتیب رشد می کند.با تعویض آب، 
امالح مورد نیاز در اختیار گی��اه قرار می گیرد و در 
نتیجه، رشد سریع تر را ش��اهد خواهید بود.یاد آور 
می شویم هرگز نباید از آب معدنی برای نگهداری 
بامبو اس��تفاده ش��ود ، زیرا آب معدنی دارای فلوئر 
اس��ت و وجود این م��اده باعث زرد ش��دن گیاهان 

سبز می شود.
خاک ژله ای:

به منظور نگهداری گیاه بامبو در خاک ژله ای ابتدا 
باید بامبو را در آب قرار داد تا ریشه کند.

حدودا دو ماه ونیم پس از آنکه بامبو به ریشه نشست 
می توان آن را داخل خاک های ژله ای قرار داد.

در زمان هایی که قصد تعویض یا شارژ خاک ژله ای 
را داشتید، بامبو را داخل آب نگهداری کنید.

الزم به ذکر اس��ت در این روش نگه��داری ، امالح 
 مورد نی��از بامب��و از طریق خ��اک ژل��ه ای تامین 

می شود.
کاشت بامبو در خاک:

گیاه بامبو فقط در خاک ه��ای مخصوص می تواند 
 ب��ه زندگی ادام��ه ده��د . از خصوصی��ات این نوع 
خاک ها ، قابلیت نگه��داری آب به مدت طوالنی را 
می توان نام برد.رشد بامبو در این خاک ها افزایش 
می یابد. بامبو ، گیاهی اس��ت ک��ه در رطوبت 70 
درصد در جنوب شرقی آسیا رش��د می کند ، اما با 
دمای معمولی داخل اتاق نیز سازگاری دارد، البته 
اگر قصد رسیدگی بیشتر و بهتر از این گیاه را دارید 
می توانید در زمان های مختلف ، برگ های گیاه را 
با آب پاش مرطوب کنید.بامبو، گیاهی است که هم 
از طریق ریش��ه و هم از طریق برگ تغذیه می کند. 
با پاش��یدن آب روی آن در واقع ش��ما به دو روش، 
مواد غذایی را ب��ه گیاه تزریق کرده ای��د ؛ البته اگر 
می خواهید گیاه ش��ما رش��د بهتری داشته باشد، 
می توانی��د از قطره های تقویتی یا اس��پری تغذیه 

استفاده کنید.
نورگیری:

گیاه بامبو نیاز به نور مس��تقیم خورشید ندارد. این 
گیاه کامال آپارتمانی اس��ت و بهترین نور برای آن 
نوری اس��ت که در فاصله حدود 3 متر از پنجره ای 

که جلوی آن پرده کشیده شده می باشد. 
بامبو با ش��رایط آب و هوایی ثابت، سازگار است. از 
این رو از نگه��داری بامبو مقابل ب��اد کولر، نزدیک 
بخاری یا ش��ومینه و یا جلو دری ک��ه بعضی اوقات 
نس��یمی از الی آن م��ی وزد، خ��ودداری کنید و 

همچنین از جا به جا کردن آن بپرهیزید.

چینی هادستگاهی س��اخته اند که به سنگ قبر متصل 
می ش��ود. باطری این دس��تگاه کوچک به وس��یله نور 
خورش��ید در طول روز ش��ارژ می شود و ش��ب ها قرآن 

می خواند.
چینی ها پس از مرگ نیز دست از س��ر ما برنداشته اند، 
آنها این بار اعتقادات و باورهای ما را دس��ت مایه کسب 
درآمد کرده اند و دستگاهی ساخته اند که به سنگ قبر 
متصل می شود. باطری این دس��تگاه کوچک به وسیله 
نور خورشید در طول روز ش��ارژ می شود و شب ها قرآن 
می خواند.این خالقیت و نبوغ آنهاست یا سهل انگاری و 
بی توجهی ما به فرهنگ مان که باعث شده هرکس در هر 
کجای دنیا فکر کند می تواند آداب و رسوم دیگر کشورها 
را به مقری برای کسب درآمد تبدیل کند؟! چینی ها با 
سنگ قبرهای ما مانند عروسک هایی رفتار کرده اند که 

صداهای مختلفی روی آن ضبط می شود.
کار بی شک بیهوده است

ش��ما اگر مخاطبی نداشته باش��ید، صحبت می کنید؟ 
بالتشبیه پخش قرآن شب هنگام در قبرستان مانند این 
است که کالم خداوند را که راه گشای زندگی بشر است، 
بدون مخاطب پخش کنیم، این کار بدون ش��ک کاری 
بیهوده اس��ت و خداوند پیش از این ما را درباره کارهای 

بیهوده در آیه سوم سوره مؤمنون، مشخص کرده است.
آیا پخش قرآن به صرف آنکه پخش ش��ود، برای کسی 
که از دنیا رفته ثواب دارد؟ الزم نیست اطالعات مذهبی 
دقیق و جامعی داش��ته باش��ید تا بدانید که قرآن برای 
زنده ها آمده اس��ت و اگر ما آن را ب��رای خیرات رفتگان 
می خوانیم، در درجه اول برای آرامش خودمان و بعد به 

نیابت از شخص فوت شده است.
به گفت��ه حجت االس��الم بهرانی، یکی از کارشناس��ان 

مذهبی؛ در صورتی که این کار س��ودمند باشد، آیا شما 
می توانید در ماه مبارک رمضان برای شخصی که از دنیا 
رفته به وس��یله ضبط صوت قرآن خت��م کنید؟ چنین 
چیزی وجود ندارد، مگر اینکه ش��ما خود نیز به همراه 
 آن صدای ضبط ش��ده به ت��الوت آی��ات بپردازید، در 
غیر این صورت ثوابی شامل حال فرد مورد نظر نمی شود.

 از نظر علی راد یکی از کارشناس��ان مذهب��ی، این کار 
بی شک استفاده از عنصر حس گرایی عوام مردم است. 
قرآن برای قرائت انسان است تا در آن بیندیشد، پخش 
آن شب هنگام و در قبرستان ها چه سودی برای چه کسی 

خواهد داشت؟
 ضمن اینکه بعضی افراد ب��رای همین قرآن خواندن، بر 
سر مزار گذشتگان خود می روند و اگر این وظیفه را نیز به 
دست همت چینی ها بسپارند، دیگر هیچ بهانه ای برای 

حاضر شدن در قبرستان ها نمی یابند.
استقبال مردم از این سنگ قبرها

یکی از س��نگ فروش ها درباره میزان خرید و استقبال 

مردم از این محصول گفت: قیمت پایین این دس��تگاه 
یکی از عواملی است که باعث استقبال زیاد مردم از آن 
شده است البته فراموش نکنید که همه دوست دارند سر 
قبر عزیزشان قرآن پخش شود. وقتی از او می پرسم که 
به نظر خود شما این دستگاه بی احترامی به مقدسات ما 
نیست می گوید: این یک دس��تگاه است پس نمی توان 
گفت نشستن یا پا گذاش��تن بر روی آن توهین به آیات 

قرآن است. 
ضمن اینکه درون خاک در کنار سنگ قبر نصب می شود 
و امکان بی احترامی ب��ه آن وجود ندارد، البته اش��کال 
شرعی هم ندارد.این سنگ فروش ساخت این دستگاه را 
در داخل ایران توصیه کرد. فکر کنید این اتفاق بیفتد و 
تعداد این دستگاه ها درون قبرستان ها زیاد شود، تصور 
کنید نیمه شب صحنه قبرستان به چه شکلی در خواهد 

آمد؟!
سهل انگاری و بی توجهی ما به فرهنگ  مان

علی ش��ریعتی واژه قرآن را »خواندنی« معنا می کند و 
می گوید: این سیاست دشمنان سعادت بشری است که 
قرآن را از ما بگیرند بگذارند لب طاقچه، پارچه گرانبهایی 
روی آن بیندازند و به ما یاد بدهند عید به عید آهس��ته 
پایین بیاورید غبارروبی کنید و باز سر جایش بگذارید، 

ببرید بر سر مزار مرده خود تا ثواب کنید.
حال آنکه خداوند چنین دسیسه هایی را از آغاز پیش بینی 
کرده و نام کتاب آس��مانی اش را خواندنی گذاش��ته تا 
ما بدانی��م آن را برای خوان��دن و درس گرفت��ن نزد ما 
فرس��تاده اس��ت آیا ما متولی مش��خصی برای بررسی 
فرهنگی کاالهای وارداتی خ��ود داریم؟ اینکه چه چیز 
 به خ��ود فرهنگ ما می دهن��د، دغدغه کدام س��ازمان 

است؟

سنگ قبرهای چیني که قرآن می خوانند!

جذاب ترین خودروهای سال 2015

دو حکایت از لقمان حکیم 
لقمان در آغاز، برده خواجه ای توانگر و خوش قلب بود. ارباب او 
در عین جاه و جالل و ثروت و مکنت دچار شخصیتی ضعیف و در 
برابر نامالیمات زندگی بسیار رنجور بود و با اندک سختی زبان به 
ناله و گالیه می گشود، این امر لقمان را می آزرد اما راه چاره ای به 
نظر او نمی رسید، زیرا بیم آن داشت که با اظهار این معنی، غرور 
خواجه جریحه دار شود و با او راه عناد پیش گیرد. روزگاری دراز 
وضع بدین منوال گذشت تا روزی یکی از دوستان خواجه خربزه 
ای به رسم هدیه و نوبر برای او فرستاد. خواجه تحت تأثیر خصائل 
ویژه لقمان، خربزه را قطعه قطعه نمود ب��ه لقمان تعارف کرد و 
لقمان با روی گشاده و اظهار تشکر آنها را تناول کرد تا به قطعه 
آخر رسید، در این هنگام خواجه قطعه آخر را خود به دهان برد و 
متوجه شد که خربزه به شدت تلخ است. سپس با تعجب زیاد رو 
به لقمان کرد و گفت: چگونه چنین خربزه تلخی را خوردی و لب 
به اعتراض نگشودی؟ لقمان که دریافت زمان تهذیب و تأدیب 
خواجه فرا رسیده است، به آرامی و با احتیاط گفت: واضح است 
که من تلخی و ناگواری این میوه را به خوبی احس��اس کردم اما 
سالهای متمادی من از دست پر برکت شما، لقمه های شیرین 
و گوارا را گرفته ام، سزاوار نبود که با دریافت اولین لقمه ناگوار، 
شکوه و ش��کایت آغاز کنم. خواجه از این برخورد، درس عبرت 
گرفت و به ضعف و زبونی خود در براب��ر نامالیمات پی برد و در 
اصالح نفس و تهذیب و تقویت روح خود همت گماشت و خود را 

به صبر و شکیبایی بیاراست. 

لقمان همواره رعایت اعتدال و میانه روی را از ش��روط کامیابی 
و موفقیت در امور زندگی می دانس��ت و رعایت این اصل را در 
کلیه ش��ئون زندگی الزم و ض��روری می ش��مرد و معتقد بود 
افراط و تن��دروی می تواند لذت ه��ا را به آالم و ع��ادت ها را به 
آلودگی تبدیل کند. لقم��ان برای درک صحی��ح این موضوع، 
با بیانی جالب و منطق��ی، فرزند خود را چنی��ن نصیحت کرد: 
فرزندم این نصیح��ت پدر را هم��واره آویزه گ��وش خود کن و 
در زندگ��ی همواره لذیذتری��ن غذاها را میل ک��ن و فاخرترین 
جامه ها را بپوش و در بهترین بس��تر بی��ارام و از زیباترین زنان 
، انتخاب کن . فرزند لقمان از نصایح پدر س��خت متعجب شد، 
زیرا پدر که هم��واره او را به اعت��دال و اقتص��اد در امور زندگی 
 تش��ویق می کرد، این بار او را ب��ه افراط و تن پ��روری ترغیب 
می نمود. لذا علت را از پدر خویش جویا شد. لقمان گفت: منظور 
من از این س��خن آن بود که اگر زمانی برای ب��رآوردن حاجت 
خود اق��دام کنی که ضرورت و ش��دت آن به اوج خود رس��یده 
باشد، از س��اده ترین آنها عالی ترین مراتب لذت را خواهی برد. 
اگر هنگامی برای خواب و اس��تراحت اقدام کنی که بی خوابی 
حواس و قوای تو را تحت تأثیر و تس��خیر خود قرار داده باشد، 
در این حال پاره خش��تی بهتر از بالش پَر و بستری زبر و خشن 
خوشآیندتر از مالیم ترین آنها خواهد بود. فرزندم اگر زمانی بر 
سر سفره بنشینی که گرسنگی، صبر و طاقت از تو بریده باشد، 
ساده ترین غذاها برای تو لذیذتر از طعام پادشاهان خواهد بود. 
اگر نیاز تو به جامه تازه مبرم باشد و لباس پیشین قابل استفاده 
نباشد، جامه کرباس از خلعت شاهانه برای تو برازنده تر خواهد 
بود... مریدی خالصه معرفت و روح حکمت لقمان را جویا ش��د 
وی گفت: خالصه معرفت و روح حکمت من آن است که از امور 
زندگی آنچه به عهده خالق اس��ت، تکلف و زحمتی بر خود روا 
 نمی دارم و آنچه به عهده من اس��ت در آن سس��تی و کوتاهی

نمی کنم.

  ناامیدترین مردم دنیا
 در پایان سال 2014

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که مردم آفریقا و آسیا با 
خوش بینی، منتظر سال 2015 هستند و امیدوارند سالی بهتر 
از سال قبل در پیش داشته باش��ند اما در اروپای غربی مردم 
به سال 2015 خوش بین نیستند.کس��انی که زندگی خود را 
عاری از رضایت می بینند فقط 6 درصد ش��رکت کنندگان در 
نظرسنجی بوده اند و 23 درصد هم نمی دانستند که از زندگی 
راضی هستند یا نه! بر اساس نظرسنجی ساالنه ای که شرکت 
بین المللی WIN/Gallup در آخر هر سال منتشر می کند 
در پایان س��ال 2014 میالدی 70 درصد ش��رکت کنندگان 
در نظرس��نجی گفته اند که از زندگی خود راضی هس��تند و 
 احساس رضایت می کنند که 10 درصد بیشتر از سال 2013 

است.
در گزارش آخر س��ال 2014 خوش بین ترین م��ردم دنیا در 
مورد سال آینده، مردم آفریقا و آس��یا بودند که به ترتیب 75 
و 63 درصد آنها فکر می کنند س��الی بهتر از سال گذشته در 
پیش دارند. ناامیدترین مردم دنیا درباره سال آینده در اروپای 
غربی )26 درصد(، خاورمیانه و ش��مال آفریقا )27 درصد( و 
اروپای شرقی )28 درصد( زندگی می کنند.در میان کشورها، 
مردم فیجی )93 درصد( خوش��حالترین مردم دنیا هستند و 
مردم عراق )31 درصد( کمتر از س��اکنان کشورهای دیگر از 

زندگی شان رضایت دارند. 
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امام  حسن عسکری علیه السالم :
چه بد بنده اى است آن که دورو و دو زبان باشد .
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