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هدف از تحریف شخصیت و آرمان هاى امام خمینى)ره(
نظام سلطه و دشمنان انقالب یک بار دیگر سناریوى 
پیچیده و بسیار خطرناکى را طراحى کرده اند. طراحان 
و کارگزاران این سناریو، با بهره گیرى از عوامل نفوذى، 
تجدیدنظرطلبان و منحرفی��ن از مکتب امام خمینى 

تغییر و استحاله رامدنظر قرار داده اند.
به گزارش خبرگزارى تس��نیم، 14 خرداد هر س��ال 
عالوه بر بزرگداشت یاد و نام و خاطره بزرگ مرد قرن و 
بنیان گذار انقالب کبیر اسالمى  ایران، زمان مناسبى 
اس��ت براى طرح موضوعات اساس��ى و مهم پیرامون 
ش��خصیت کم نظیر و اس��تثنایى امام خمینى)ره(، 
ش��خصیتى که تاریخ کمتر چنین شخصیتى به خود 
دیده که در عین تدین و اخالص و بهره مندى از ایمان 

وافر، سیاس��تمدارى با هوش و مدیرى استراتژیک و 
مردمى باشد.

رهبر معظم انقالب، در مراسم سالگرد ارتحال حضرت 
امام خمینى)ره( که در حرم مطهر آن حضرت برگزار 
ش��د، در س��خنان خود به یک نکته مهم و اساسى با 
عنوان خطر » تحریف ش��خصیت امام« اشاره کردند 
و فرمودند: » تحریف ش��خصیت ها براى این اس��ت 
که ارکان اصلى شخصیت آن انسان بزرگ یا مجهول 
بماند، یا غلط معنا شود یا به صورت انحرافى و سطحى 
معنا ش��ود ... ام��ام را نباید به عنوان یک ش��خصیت 
تاریخى محترم مورد توجه ق��رار داد ... اگر امام را گم 

کنیم یا فراموش کنیم یا خداى نکرده...
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 رصد  ماه مبارک رمضان
 درکوه صفه

 پرونده قنات های اصفهان
 به یونسکو ارسال می شود

 دالیل گرانی میـوه
 اعالم شد

طلوعی،  تنها  نماینده 
شمشیربازی اصفهان در آسیا
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مخابرات: مشکل اینترنت 
به شرکت زیرساخت مربوط 

است

مسوولیت  ناکامی مذاکرات 
باطرف غربی است 

سید رضا عقدایى، معاون سیاسى امنیتى واجتماعى استاندارى 
اصفهان دردیدارى دوس��تانه با نایب ریی��س، دبیر و تنى چند 
از اعضاى هیات والیبال اس��تان، از ضرورت بس��ط و گسترش 
هرچه بیش��ترورزش درجامعه امروزى س��خن گف��ت وافزود 
ورزش، بهترین وسیله، براى پیشگیرى ازاعتیاد ودیگر مفاسد 

اجتماعى است .
آقاى عقدایى، که ازجمله پیش کس��وتان والیب��ال اصفهان به 
ش��مارمى آیند وعالقه فراوانى به توس��عه ورزش دارند، در این 
 نشست دوستانه با اعضاى هیات والیبال، پس ازشنیدن سخنان

 غالمحسین هژبرپور، دبیر هیات که بیش��ترین محورسخنان 

ش��ان پیرامون مظلومی��ت والیب��ال اصفهان درطول هش��ت 
س��ال گذش��ته دور م��ى زد وه��م چنی��ن پ��س ازاس��تماع 
س��خنان س��ایر اعض��اى هی��ات ک��ه همگ��ى برای��ن عقیده 
بودند ک��ه والیبال اصفه��ان باوجود داش��تن پتانس��یل باال و 
 استعدادهاى فراوان وحضور گس��ترده جوانان ونوجوانانش در
 تی��م ه��اى مل��ى، متاس��فانه درس��ایه ب��ه توجه��ى و

بى مهرى مقامات مس��وول ومدیر عام��الن کارخانجات عظیم 
صنعتى به ویژه فوالد مبارکه و ذوب آهن قرار گرفته اس��ت؛ و 
فاقد یک تیم شایسته ودرخورشان نام پرآوازه اصفهان درلیگ 

برتر...

ورزش،  بهترین وسیله برای پیشگیری ازمفاسداجتماعی است
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برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
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آگهی مناقصه
شماره 94/1953/ص مورخ 94/3/23

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالشهر

1-موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای کامل زمینهای ورزشی محالت F4 و F6 در محدوده مسکن مهر شهر جدید فوالدشهر با هزینه اجرای بخشی از هزینه ها 
به شکل تهاتر با اراضی با کاربری های مختلف در شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و بخشی به صورت نقدی.

2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
 3- مهل�ت و مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: از تاری�خ 94/3/26 ت�ا پای�ان وق�ت اداری م�ورخ 94/3/31 و از طری�ق مراجع�ه ب�ه پای�گاه اینترنتی
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http..//iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی بلوار ولی عصر – میدان 

ولی عصر تلفن: 0334-2630161-5 
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 94/4/10 و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد 

قیمت در تاریخ 94/4/11 می باشد.
5- مبلغ برآورد: دو میلیارد و نهصد و هش�ت میلیون و پانصد و هفده هزار و دویست و هشتاد و س�ه )2/908/517/283( ریال براساس فهرست بهای ابنیه 

سال94.
6- نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ یکصد و چهل و ش�ش میلیون )146/000/000( ریال به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی به حس�اب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی به نام تمرکز 

وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی نماینده شرکت.

تذکر: داشتن حداقل پایه پنج ساختمان و ابنیه )گواهینامه صالحیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی( جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

مهلت ارسال صورت معامالت فصل بهار سال جاری 
 از طریق سامانه www.tax.gov.ir یا ارسال
 لوح فشرده حداکثر تا  پایان تیر ماه  میباشد.

مودیان محترم مالیاتی : 

اداره روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 



در دیدار با وزیر خارجه نروژ؛

ابتکار: افراط گری محدود به 
منطقه خاورمیانه نمی شود

مع��اون رییس جمه��ور کش��ورمان با اش��اره به 
اقدام��ات تروریس��تی داعش در س��وریه و عراق 
گفت: اف��راط گری محدود به منطق��ه خاورمیانه 
نمی ش��ود؛ و عدم مه��ار آن می تواند مش��کالت 
 جدی را ب��رای جامع��ه جهانی به همراه داش��ته

 باشد.
معصومه ابت��کار، معاون ریی��س جمهور و رییس 
 س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت کش��ورمان، 
در ادامه س��فر به نروژ با بورگه برنده، وزیر خارجه 

این کشور مالقات کرد. 
 مع��اون ریی��س جمه��ور و ریی��س س��ازمان 
محی��ط زیس��ت کش��ورمان در ای��ن دی��دار با 
اب��راز امی��دواری نس��بت ب��ه دس��تیابی به یک 
تواف��ق عادالن��ه و مت��وازن ک��ه بتوان��د حقوق 
هس��ته ای جمهوری اس��المی ای��ران را تضمین 
کن��د، در خص��وص اوض��اع ج��اری در منطق��ه 
و اقدام��ات غی��ر اس��المی گ��روه تروریس��تی 
 داع��ش در س��وریه و ع��راق، خاطرنش��ان کرد: 
 اف��راط گ��ری مح��دود ب��ه منطق��ه خاورمیانه 
نمی شود، و عدم مهار آن می تواند مشکالت جدی 
 را ب��رای جامعه جهانی به همراه داش��ته باش��د. 
بر این اساس همکاری مشترک برای مقابله با آن 

مورد انتظار است.  
ابتکار با تاکید بر اهمیت توجه به تبادالت فرهنگی 
و علمی دو کشور، خواس��تار حل مشکالت پیش 
آمده برای تحصیل برخی از دانشجویان ایرانی در 

این کشور شد.
وی با ی��ادآوری اهمیت جایگاه محیط زیس��ت، 
پیش��نهاد کرد: که ب��ا توجه ب��ه ظرفیت های دو 
کشور در موضوعات زیس��ت محیطی، این حوزه 
 به فهرس��ت برنامه همکاری های دو کشور اضافه 

شود.
در این مالقات وزیر خارجه نروژ ضمن اش��اره به 
سفر سال گذشته خود به جمهوری اسالمی ایران 
و نیز ابراز خرس��ندی از بهبود مناسبات فیمابین، 
ابراز امیدواری کرد که با انجام توافق هس��ته ای، 
فرصت های بیشتری برای همکاری بین دو کشور 
در زمینه های مختلف و از جمله محیط زیس��ت 

ایجاد شود.
 برنده، ه��م چنین با تش��ریح مواضع کش��ورش

 در قبال تحوالت منطق��ه خاورمیانه، بر ضرورت 
 احت��رام ب��ه تمامی��ت ارض��ی کش��ورها تاکید 

کرد.

مسوولیت  ناکامی مذاکرات با طرف غربی است 
رییس فراکسیون رهروان والیت مجلس شورای اسالمی، مس��وولیت ناکامی مذاکرات هسته ای 

ایران با ۱+۵ را به عهده طرف غربی دانست. 
 کاظم جاللی رییس فراکس��یون رهروان والیت مجلس ش��ورای اسالمی، با اش��اره به دور اخیر 
مذاکرات هس��ته ای ایران و ۱+۵  اظهار داشت: اراده جمهوری اس��المی ایران بر این است که در 
مذاکرات بتواند موفق باش��د، اما موفقیت را به هر قیمتی نمی پذیریم و باید استقالل و حاکمیت 

ملی حتماً مورد توجه قرار گیرد.
 وی بر همین اس��اس تصریح کرد: جمهوری اس��المی ایران هیچ گاه میز مذاکره را ترک نکرده و 
همیش��ه به دنبال موفقیت مذاکرات در چارچوب منافع ملی و مصالح کش��ور است. رییس مرکز 
پژوهش های مجلس با تأکید بر اینکه اگر توافق انجام نش��ود دلیل آن زیاده خواهی غرب اس��ت، 
گفت: همه دنیا اذع��ان می کنند که جمهوری اس��المی در مذاکرات حضور فعال داش��ته و هیچ 
 اقدام زیاده خواهانه ای نداش��تیم و اگر مذاکرات ناکام بماند، مس��وولیت آن به عهده طرف غربی

 است.

احزاب برای اعالم گرایش سیاسی خود  تا ۳۱ تیر فرصت دارند
اح��زاب و تش��کل های سیاس��ی عض��و خانه 
احزاب ت��ا تاری��خ ۳۱ تیرماه فرص��ت دارند تا 
نوع گرایش سیاس��ی خود را به دبیرخانه خانه 
احزاب اعالم کنند.در پی برگزاری نخس��تین 
جلس��ه هیات رییس��ه مجم��ع خان��ه احزاب 
بعد از اص��الح اساس��نامه، قرار ش��ده نامه ای 
از ط��رف هیات رییس��ه خان��ه اح��زاب برای 
تمامی احزاب عض��و خانه احزاب ارس��ال و از 
 آنها خواس��ته ش��ود که گرایش خود را اعالم 
کنند.مجمع عمومی خانه احزاب پس از اصالح 
اساس��نامه در ۱۵ مردادماه ۱۳94 برگزار می 

شود.
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 بخش اول :نظام سلطه و دش��منان انقالب یک بار دیگر سناریوی 
پیچیده و بسیار خطرناکی را طراحی کرده اند. طراحان و کارگزاران 
این س��ناریو، با بهره گیری از عوامل نف��وذی، تجدیدنظرطلبان و 
منحرفین از مکتب امام خمین��ی تغییر و اس��تحاله رامدنظر قرار 

داده اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ۱4 خرداد هر سال عالوه بر بزرگداشت 
یاد و نام و خاطره بزرگ مرد قرن و بنیان گذار انقالب کبیر اسالمی  
ایران، زمان مناس��بی اس��ت برای طرح موضوعات اساسی و مهم 
پیرامون شخصیت کم نظیر و استثنایی امام خمینی)ره(، شخصیتی 
که تاریخ کمتر چنین ش��خصیتی به خود دیده که در عین تدین و 
اخالص و بهره مندی از ایمان وافر، سیاستمداری با هوش و مدیری 

استراتژیک و مردمی باشد.
رهبر معظم انق��الب، در مراس��م س��الگرد ارتحال حض��رت امام 
خمینی)ره( که در حرم مطهر آن حضرت برگزار ش��د، در سخنان 
خود به یک نکته مهم و اساسی با عنوان خطر » تحریف شخصیت 
امام« اشاره کردند و فرمودند: » تحریف شخصیت ها برای این است 
که ارکان اصلی شخصیت آن انسان بزرگ یا مجهول بماند، یا غلط 
 معنا شود یا به صورت انحرافی و سطحی معنا ش��ود ... امام را نباید 
به عنوان یک شخصیت تاریخی محترم مورد توجه قرار داد ... اگر امام 
را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمداً به کنار بگذاریم، 

ملت ایران سیلی می خورد«.
برای شناخت تفسیر درست خط امام و جلوگیری از تحریف وجود 
نازنین، رفتار، عملکرد و خط مشی امام راحل، دو مسیر وجود دارد 
 که مراجعه به هر کدام از این دو مس��یر، آفت تحریف را به حاش��یه 
می برد و بهره مندی از زالل خط درس��ت امام را ممکن می سازد. 
اولین و مطمئن ترین راه، اخذ مفهوم درس��ت و تفسیر خط امام از 
کالم ولی فقیه زمان است؛ فردی که تقوا، عدالت، اجتهاد و تدبیر وی 

عوامل کشف ایشان به عنوان ولی فقیه و سکانداری جامعه اسالمی  
 بوده اس��ت. بدون تردید حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای، 
 به عنوان ش��اگردی امین، همراه��ی صدیق و ی��اوری انقالبی که 
سال های سال در کنار امام خمینی )ره( در کوران حوادث انقالب 
طی طریق کرده اند و امروز والیت نظام اس��المی را به عهده دارند، 
مرجعی قابل اعتماد برای تفس��یر درس��ت خط امام می باش��ند. 
سخنرانی های ایشان در مراس��م ۱4 خردادماه هر سال، و نیز دیگر 
بیانات ایشان، چراغ راهنمای جویندگان مسیر درست فهم هرچه 

بیشتر خط امام خمینی)ره( است.
مسیر دیگر، ثبت تاریخی ابعاد ش��خصیتی و فحوای کلی و شاکله 
اصلی تفکر ام��ام در اذهان ت��وده مردم و جامعه اس��ت. مراجعه به 
این ثبت تاریخی و زدن س��نگ محک آن به تحریفات شخصیتی 
بنیانگذار انقالب، صیانت بخش خط امام از تحریف و وارونه نمایی آن 
است. تعریف گزینشی از امام، بیان نکردن برخی از ابعاد خط امام، 
سطحی مطرح کردن بخش��ی از زوایای فکری و عملی ایشان، قلب 
 ماهیت شاکله اصلی تفکر امام راحل، انعکاس تفاوت گفتار امام در 
سخنرانی های عمومی با اظهارنظرهای دیگرشان در اندرونی و بیان 
خاطره های غیرمنطبق با شاکله اصلی تفکری امام از جلسات دو یا 
چند نفره در محضر ایشان، همه و همه از مصادیقی است که با یکی از 
روش های فوق الذکر درستی یا تحریف آن ها را می توان رمزگشایی 
کرد. مطالب فرعی ای که در فرض خوش��بینانه و اعتماد به راویان 
آن ها و در نظر نگرفتن امکان اشتباه در نقل این خاطره ها به دلیل 
گذشت زمان و نیز در نظر نگرفتن امکان برداشت ناصحیح ازسخنان 
امام، مطالبی هستند که با مس��یر اصلی حرکتی امام ناسازگارند و 
ممکن است با نظر به رویکردی خاص یا موردی  استثنایی در زمانی 
خاص بیان شده باشند که قطعاً قابلیت تعمیم به دیگر نظرات بیان 

شده اصلی امام در منظر و مرای عمومی مردم را ندارند.

در این یادداش��ت س��عی داریم به این نکات بپردازی��م که تحریف 
شخصیت امام)ره( و انحراف از اصول مکتب ایشان به چه معناست؟ 
امروز مهم تری��ن تحریف و انحرافی ک��ه می تواند نس��بت به این 
شخصیت و مکتب- به عنوان نقشه راه سعادت ملت و پیشرفت کشور 
- رخ دهد در کدام اصول است؟ و س��هم طراحی دشمنان و غفلت 

و فراموشی یا لغزش دوستان در این انحراف و تحریف کدام است؟
یکی از آفت هایی که در تداوم هر نهضتی ازجمله نهضت امام راحل 
خودنمایی می کند و باید از آن صیانت کرد، تحریف شخصیت، افکار 
و اندیشه های بنیان گذار و مبدع نهضت است. به تدریج که از مبدأ 
انقالب فاصله زیاد می شود و نسل هایی که رهبر و بنیان گذار انقالب 
 خود را ندیده و با اندیش��ه های وی به طور مستقیم آشنا نشده اند، 
پا به میدان می گذارند و حافظة تاریخی بزرگ س��االن هم ضعیف 
شده و دیگر یاری نمی کند، زمینه برای تحریف شخصیت بنیان گذار 
نهضت فراهم می شود و گروه های مختلف با  انگیزه های گوناگون در 

این مسیر قدم برمی دارند.
نخستین گروهی که درصدد تحریف شخصیت بنیان گذار انقالب 
حتی در زمان حیات او برمی آیند، دش��منان آن انقالب هس��تند. 
دشمن تالش می کند چهره و شخصیت رهبر و بنیان گذار انقالب 
را وارونه جلوه دهد تا پیروان آن انقالب در زمان حیات یا ممات او با 
شخصیتی معمولی یا غیرجذاب و احیاناً آلوده مواجه شوند و مسیری 
انحرافی را بپیمایند یا انگیزة خود را برای پیروی از آرمان های او از 

دست بدهند.
گروه دیگری که ممکن است دس��ت به تحریف شخصیت مبدع و 
پایه گذار نهضت بزنند، دوستان انقالب و حتی  همراهان بنیان گذار 
انقالب هستند. این گروه با دو نوع  انگیزه دست به این کار می زنند؛ 
نخست، از سر ارادت و شدت عالقه به نوعی اسطوره سازی می کنند 
و با تعاریف غلوآمیز و اغراق آلود، شخصیتی غیرواقعی از بنیان گذار 
 نهضت ارائه می کنند ک��ه در واقعیت مصداقی ن��دارد و گروه دوم، 
به ظاهر دوستانی هستند که ازطرفی، چرب و شیرین روزگار آن ها 
را از ادامه ی راه انقالب خسته کرده است و از طرف دیگر، عظمت و 
ابهت شخصیت بنیان گذار نهضت اجازه نمی دهد آن ها به صراحت 
در مقابل او قرار گیرند و وامانده از انقالب معرفی شوند. این گروه برای 
حفظ وجهه ی خود از سویی؛ و توجیه تغییر مشی خود از سوی  دیگر 
می کوشند چهره ای از بنیان گذار نهضت ارائه دهند که با شخصیت 
و شرایط فرتوت و خسته ی آن ها سازگار باشد. به بیان دیگر، مثل 
این گروه به کسی می ماند که جثه ی کوچک و نحیف او با پوشیدن 
ردایی فاخر ناسازگار است و س��عی می کند آن ردا را اندازه ی خود 
کند! البته هدف دیگر این گروه زیر س��وال بردن مسیری است که 
انقالبیون راس��خ و ثابت قدم درحال طی آن هستند، تا از این راه در 

ادامه ی انقالب خلل ایجاد کنند.
همه آنچه گفته ش��د درباره انقالب اس��المی ایران نی��ز می تواند 
تحق��ق پیدا کند. از دش��من که انتظ��ار خاصی نیس��ت و تحریف 
انق��الب و مقت��دای آن حض��رت روح اهلل اقتض��ای دش��منی 
 اش اس��ت؛ اس��طوره س��ازی از ام��ام ه��م تقریب��ا جایی ن��دارد.                          
                                                                                                                                    ادامه دارد ...

هدف از تحریف شخصیت و آرمان هاى امام خمینى)ره(
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 انتقاد آهنگران از مداحی
 به سبک غربی

صادق آهنگران، م��داح دفاع مق��دس، در گردهمایی 
هیات های مذهبی و مداحان اهل بیت)ع( در زاهدان، 
در زمینه ورود س��بک های غربی به مداحی به واسطه 
دست های پنهان هش��دار داد. این مداح اهل بیت)ع( 
با اش��اره به برنامه ریزی بیگانگان برای ورود به جامعه 
مداحان افزود: بحث ورود گروه های انحرافی به هیات 
مذهبی قابل بررسی اس��ت. ورود شعرهای محاوره ای 
همراه با س��بک های غربی از جمله آسیب هاس��ت که 
دش��من با برنامه ریزی روی جوانان مداح اهداف خود 
را اجرایی می کند. با وجود سبک های اصیل در کشور 
چه اتفاقی افتاده است که مداحان ما به سمت و سوی 
سبک های غربی و غیرمتعارف می روند؟ قطعا پشت این 

تمایالت دست هایی پنهان است.

شیر خشک موجود در بازار 
کودک شما را عقیم می کند

جواد محمدی فش��ارکی، در جمع خبرنگاران با بیان 
این که نظارت بر فعالیت اصناف و بازاریان در کشور از 
سال ۸۷ اجرایی شده است،  اظهار داشت: در این راستا 
باید توجه داش��ت که اصناف و بازاریان افراد متدینی 
هستند ولی در هر شغلی امکان لغزش وجود دارد و به 
منظور پیشگیری از تخلفات در اصناف و بازار بر بازرسی 
و نظارت اتاق اصناف فعالیت می کند. مدیر بازرس��ی و 
نظارت اصناف استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه 
طی بازرسی های صورت گرفته شیر خشک » سرالک« 
که بس��یار مورد توجه جامعه بوده است، مضر شناخته 
شد،  افزود: پس از آزمایشات شیر خشک مشخص شد 
که این نوع شیرخش��ک کودکان را عقیم می کند و از 
این رو این مارک شیر خشک از سطح بازار جمع آوری 

شده است.

سامری، ابوموسی اشعری و 
مذاکرات شکست خورده

پناهیان در بخش دوم آخرین سخنرانی هفتگی خود 
قبل از ش��روع ماه مبارک رمضان در هیات ش��هدای 
گمنام گف��ت: پیامب��ر)ص( فرمودند گروه��ی از امت 
من بر دین »س��امری« هس��تند و شعارشان » جنگ 
نباش��د!« اس��ت. اماِم این ها ابوموسی اش��عری است. 
 ابوموسی اش��عری با ش��عار »جنگ نباش��د« و گفتن 
این که » مردم از جنگ خس��ته ش��ده اند« نتیجه ی 
یک مذاکره ی شکس��ت خورده  را به امیرالمؤمنین)ع( 
تحمیل ک��رد که بع��د از آن موجب خ��ون ریزی های 
فراوان��ی در جه��ان اس��الم ش��د. ب��ه ح��دی ک��ه 
امیرالمؤمنی��ن)ع( بع��د از آن ماجرا، رس��ما در قنوت 
 ِ نمازش ابوموسی اشعری را لعن می کرد. )َعْن َعْبِد اهللهَّ
ْبِح َفلََعَن ُمَعاِویََة  هَُّه َقَنَت فِي الصُّ بِْن َمْعِقٍل، َعْن َعلِيٍّ )ع(: أَن
َو َعْمَرو بَْن الَْعاِص َو أَبَا ُموَس��ی َو أَبَا الَأْْعَوِر َو أَْصَحابَُهْم.

)امالی طوسی، ۷۲۵(

سعید قاسمی، مقابل ساختمان 
وزارت خارجه چه گفت

س��ایت رجانیوز مدعی شد سعید قاس��می در جریان 
مراسم تشییع شهدای غواص مقابل ساختمان وزارت 
خارجه س��خنرانی کرد و گفت: خوب جایی ایستادید 
این ش��عار را بدهی��د. عزیزانی ک��ه در وزارت خارجه 
هستند و ان شاءاهلل بناست از حق مسلم ما دفاع کنند 
و نه آن چیزهایی که در طول سی و چند سال با خون 
 با ترورهای نامرب��وط آمریکایی ها به دس��ت آوردند، 
این ها را به ثمن بخس نفروشیم. بعضی می گویند که 
چرا عملیات ]کرب��الی4[ لو رفته بود و م��ا را محکوم 
می کنند. در طول این سی و چند سال در کدام عملیات 
ش��د که آواکس های آمریکایی و منافقین در خدمت 
آمریکا، اطالعات به دشمن دادند که امروزه وظیفه شان 
نباش��د. خانه مس��عود رجوی و مریم ملعون امروز دو 

کوچه پایین تر از کاخ سفید است. 
همان ه��ا که اسامی ش��ان را از لیس��ت تروریس��ت ها 
برداش��تند، همان ها که متهم به ۱۷۰۰۰ شهید شما 
هستند. باید این جمله را خیلی قوی تر به آقایان گفت 
که حضرت آقا وقتی که فرمود مذاکره را زیر بار فش��ار 
و چم��اق آمریکایی ها نمی پذیریم بس��یار مایل بودیم 
که وزارت فخیمه خارجه ما مذاک��رات را حداقل برای 
دو هفته محکوم می ک��رد و ادامه نم��ی داد و آن وقت 

می دیدید چه می شد.

 رونمایی از انگور کیلویی
۶۰ هزار تومان دربازار

بیابانی ب��ه جای جواب دادن گفت: ما س��ال هاس��ت 
نتوانستیم مش��کل میوه را حل کنیم. ما میوه به اندازه 
کافی تولید می کنیم. علت این که نتوانس��تیم قاعده 
بگذاری��م؛ عدم نظارت اس��ت. وقتی م��ی بینیم انگور 
ش��یری را کیلویی ۶۰ هزار تومان می فروش��ند، این 
قابل رسیدگی است و باید این س��وال بپرسند که این 
 انگور که روی تابلو زده اید ۶۰ هزر تومان، از کجا آمده؟

این طور که پیداست بازار میوه با بی نظمی و بلبشوی 
بسیاری روبروست. مجری برنامه تلویزیونی از بیابانی، 
رییس اتحادیه باغداران پرس��ید: شما در صحبت های 
تلفنی امروز خود به من گفتید ۵4۰۰ میوه فروشی در 
تهران از یک خانواده ۱۰ نفره میوه می خرند. این باند 

و مافیا است؟

شنیده ها 

یک اندیش��کده معتبر آمریکایی نوش��ت: ایران 
حتی بعد از توافق هسته ای احتمالی نیز می تواند 
با توسعه همیشگی زرادخانه موشکی بالستیکی 

خود تهدیدی بالقوه باشد.
اندیشکده آمریکایی» مرکز راهبردی و مطالعات 
بین الملل« اخیرا در گزارش��ی پیرام��ون» توان 
موشکی ایران« خاطر نشان ساخت، حتی با توافق 
هس��ته ای بین ایران و قدرت ه��ای جهانی، توان 

موشکی بالستیکی ایران از بین نمی رود.
بر اس��اس این گزارش، ایران حتی بع��د از توافق 
هسته ای نیز می تواند با توسعه همیشگی زرادخانه 
موشکی بالستیکی هوشمند خود تهدیدی بالقوه 

باشد.
در گزارش کمیته فرعی امور خاورمیانه و ش��مال 
آفریقای این اندیشکده، ایران به عنوان» کشوری 

با تهدید موشکی دائمی« معرفی شده است.
در این گزارش آمده است: موشک های برد کوتاه 
 ای��ران قادرند اه��داف تاکتیکی نزدی��ک خود را 
به طور گسترده نابود کنند. هم چنین موشک های 
 برد بلند ایران به آس��انی قادرند کشورهای عرب 
آن س��وی حاش��یه خلیج ف��ارس را  ه��دف قرار 
دهندکه در بین آن ها برخی رقب��ای اصلی ایران 

)عربستان سعودی(  نیز وجود دارند.
در ای��ن گ��زارش ه��م چنی��ن عنوان ش��ده که 
توانایی های آینده موشکی ایران تهدیدی واقعی 
اس��ت و ایران ب��ه زودی نواقص موج��ود درباره 
س��امانه های هدایت کننده تعیین مس��یر دقیق 

اصابت موشک را رفع می کند.
از دیدگاه ای��ن مرکز مطالعاتی،ای��ران هم چنین 

دارای موشک هایی اس��ت که قادر به ضربه زدن 
به اسرائیل، شرق مدیترانه، شبه جزیره عربستان، 
ترکیه،پاکستان و بخش هایی از آسیای مرکزی و 

هم چنین جنوب روسیه و اروپا می باشد.
در این گزارش یکی از مش��کالت موجود بر مسیر 
دستگاه های اطالعاتی خارجی» نحوه تشخیص 
وضعیت راهبردی موش��ک های بالستیک ایران و 
نیز دکترین نحوه به کارگیری این جنگ افزارها« 

عنوان شده است.
در بخش��ی دیگر از این گزارش به صراحت آمده 
اس��ت: ناتوانی در پیش گویی از چگونگی و زمان 
استفاده ایران از موشک های برد بلند و نیز این که 
چگونه آن ها به س��رعت س��امانه های دقیق تر و 
کشنده تر را در موشک های ش��ان به کار می برند 
و نی��ز توانایی عملیاتی آن ها  حال��ت بازدارندگی 
و رع��ب آوری را به ای��ن جنگ افزاره��ای ایران 

بخشیده است .
در بخ��ش پایانی ای��ن گزارش به تنوع موش��کی 
فعلی ایران ازجمله شهاب _۱ با برد ۳۰۰ تا ۳۱۵ 
کیلومتر با سوخت جامد،شهاب _۲ با برد ۳۷۰ تا 
۷۰۰ کیلومتر با سوخت مایع، ش��هاب _۳ با برد 
۳۰۰ ت��ا ۱۳۰۰ کیلومتر با س��وخت مایع، قدر با 
برد ۱۱۰۰ ت��ا ۲۵۰۰ کیلومتر با س��وخت جامد 
و نیز موشک س��جیل _ ۲ با برد ۳۰۰ کیلومتر با 
سوخت جامد ، موشک فاتح _۱۱۰ با برد ۲۰۰ تا 
4۰۰ کیلومتر با س��وخت جامد و نیز موشک های 
زلزال ۳،۲،۱ ب��ا برده��ای ۱۲۵، ۲۰۰ و نیز ۱۵۰ 
 تا 4۰۰ کیلومتر با س��وخت جامد اش��اره ش��ده 

است.

صحن علنی مجلس در هفته آینده، شاهد بررس��ی» طرح الزام دولت 
به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای ملت ایران« و استیضاح وزیر 

آموزش و پرورش است.
مجلس ش��ورای اس��المی در هفته پیش رو جلس��ات پرکار و احتماال 
پرحاش��یه ای دارد که مهم ترین آنها، بررسی اس��تیضاح وزیر آموزش 

و پرورش است.
نمایندگان مجلس در جلسات صحن علنی در هفته آینده ادامه » طرح 
استانی شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای 
اسالمی« را بررسی می کنند؛ تاکنون ۵ ماده از این طرح ۱4 ماده ای در 

صحن علنی به تصویب رسیده است.
نمایندگان در جلس��ه علنی روز یکشنبه هم چنین» طرح یک فوریتی 
الزام دولت به حفظ حقوق و دس��تاوردهای هس��ته ای ملت ایران« را 
بررس��ی می کنند؛ یک فوریت این طرح در جلسه علنی ۱4 بهمن ماه 
سال گذشته به تصویب رس��یده بود و تقاضای تغییر دستور آن نیز در 
جلسه علنی چهارشنبه هفته گذشته مورد موافقت مجلس قرار گرفت.

این طرح دارای یک ماده واحده سه بندی و دو تبصره است که در آستانه 
پایان دور نهایی مذاکرات هسته ای از س��وی کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی تدوین و به صحن علنی ارائه شده است.
از دیگر دستورکارهای اعالم ش��ده برای صحن علنی مجلس در هفته 
آینده که پیش از این نیز چندین بار به عنوان دستورکار اعالم شده اما 
بررسی نشده بود، می توان به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره 
» طرح یک فوریتی اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز«، 
گزارش کمیس��یون انرژی درباره» طرح یک فوریتی اصالح اساسنامه 
شرکت ملی نفت ایران« و گزارش کمیس��یون اجتماعی درباره» طرح 
 ی��ک فوریتی بازنگری مق��ررات اداری و اس��تخدامی ش��هرداری ها و

 دهیاری های کشور« اشاره کرد.
گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی درباره » طرح اصالح موادی 
از آیین نامه داخلی مجلس« که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود 

نیز، در هفته پیش رو در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.

 س�وال مل�ی ۴ نماین�ده از وزی�ر دو کارت�ه اقتص�اد در 
صحن علنی

مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه سوال ملی محمدرضا خان محمدی 
نماینده مردم ابهر و خرمدره، علیرضا خس��روی نماینده مردم سمنان 
و مهدی شهر، محمد اس��ماعیلی نماینده زنجان و طارم و محمد جواد 
نظری مهر نماینده مردم کردکوی و بندرترکمن از وزیر امور اقتصادی 

و دارایی را بررسی می کند.
استیضاح دومین وزیر دولت یازدهم در هفته آینده

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز چهارشنبه طرح 
استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را نیز بررسی می کنند؛ 
این طرح پیش از این با ۶4 امضا به هیات رییسه مجلس تقدیم شده بود 
که با وجود پس گرفتن ۱۵ امضا از سوی طراحان، اما به دلیل قانع نشدن 
اکثریت استیضاح کنندگان در جلس��ه تخصصی کمیسیون آموزش و 

تحقیقات، هفته گذشته از سوی هیات رییسه اعالم وصول شد.
انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان عضو ناظر 
مجلس در شورای عالی حفاظت محیط زیست از دیگر دستورکارهای 

صحن علنی خانه ملت در هفته پیش رو است.
ترافیک تقاضاهای تحقیق و تفحص در صحن علنی خانه ملت

بررسی گزارش کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی در مورد 
تقاضای تحقی��ق و تفحص جمع��ی از نمایندگان از عملکرد س��ازمان 
چای کش��ور، گزارش کمیس��یون آموزش و تحقیقات و فناوری مبنی 
بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملک��رد وزارت علوم در نحوه 
اعطای بورس تحصیلی و ج��ذب هیات علمی از س��ال ۱۳۶۸ تاکنون 
و گزارش کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی درباره تقاضای 
تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیت��ی و دارای گرین کارت در 
حوزه مس��ووالن و مدیران ارشد و شناس��ایی خالء های قانونی در این 
حوزه از دیگر دس��تورکارهای اعالم ش��ده برای خانه ملت اس��ت که 
 پیش از این نیز اعالم ش��ده بود، اما تاکنون نوبت به بررسی آن نرسیده 

است.

گزارش ویژه اندیشکده مرکز راهبردی و مطالعات بین الملل؛

کانبرا و تهران، به توافق در زمینه پناه جویان نزدیک شدند
مقابله هسته ای بهارستان با کنگره آمریکا؛

استیضاح وزیر آموزش وپرورش



یادداشت

 بهره برداري از 7 طرح عمراني
 در اصفهان

هفت طرح عمرانی فرهنگی و آموزشی با هزینه 6 میلیارد و 700 
میلیون ریال در اصفهان به بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل احداث ساختمان دهیاری روستای مزرعه عرب 
با زیربنای 110 مترمربع ، خانه عالم روستای پیکان با زیر بنای 120 
مترمربع، و سوله ورزش��ی فرهنگی طرح صالحین روستای پیکان با 
زیر بنای 433 متر مربع است، که برای اجرای آنها 4 میلیارد و 600 

میلیون ریال هزینه شده، در جرقویه سفلی افتتاح شده اند.
مجتمع فرهنگی آموزش��ی حضرت جواداالئمه)ع( شهر ورزنه نیز با 
اعتباری افزون بر یک میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه در زمینی 

به مساحت 650 متر افتتاح شد.
خانه عالم روس��تای کبریت بخش بن رود هم در زمینی به مساحت 
120متر مربع با هزینه 400 میلیون ری��ال افتتاح و به بهره برداری 

رسید.
حوزه مقاومت بس��یج حضرت زهرا )س( خوروزق در س��اختمانی 
متعل��ق ب��ه ش��هرداری این ش��هر ب��ا هزین��ه ای افزون ب��ر 100 
 میلیون ری��ال افتتاح و با س��ه ه��زار بس��یجی خواه��ر کار خود را

 آغاز کرد.

 تاکید استاندار اصفهان بر برخورد با 
کم فروشی و گران فروشی آرد و نان

به گزارش روز پنجشنبه اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، 
رسول زرگرپور در شانزدهمین جلسه کارگروه مدیریت و هدایت ویژه 
گندم- آرد و نان اس��تان گفت: اتحادیه و صنف نانوایان باید هر سه 
ماه یک بار 15 نفر از افراد برتر که کیفیت نان آنها استاندارد و مطابق 

ضوابط و مقررات است را معرفی و مورد تشویق قرار دهد.
زرگرپور با تاکید بر اینکه باید با استفاده کنندگان مواد افزودنی غیر 
قانونی به آرد و نان برخورد شود، اظهار داشت: نهادهایی که وظیفه 
بهداشت و سالمت مردم را بر عهده دارند باید در این خصوص اقدام 

کنند.
اس��تاندار اصفهان افزود: باید با کم فروشی و گران فروشی در بخش 
آرد ونان برخورد شود و جایگاه تک نانوایان تعیین و کنترل و نظارت 

مستمری بر عملکرد آنها صورت گیرد.
در این جلسه در خصوص نحوه و میزان اجرای طرح آزاد سازی آرد و 

نان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شرط روشن ماندن کولرها در رمضان
مسووالن وزارت نیرو با اشاره به ورود یک جبهه هوای گرم و سوزان 
به کشور از هفته آینده، شرط روش��ن ماندن کولرها و دستگاه های 
سرمایش��ی در روزهای گرم و طوالنی ماه مبارک رمضان را تشریح 

کردند.
شرکت مدیریت ش��بکه برق ایران با انتش��ار گزارش کوتاهی، اعالم 
کرد: پیک مصرف برق کشور روز گذشته )سه ش��نبه 26 خرداد ماه 
۹4( درمقایسه با روز مشابه سال گذشته حدود دوهزار و 653 مگاوات 

افزایش یافته است.
روز گذشته پیک مصرف برق کشور 45 هزار و 4۹3 مگاوات به ثبت 
رسید درحالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه سال گذشته 

حدود 42 هزار و ۸40 مگاوات گزارش شده بود.
از س��وی دیگر میزان ذخیره نیروگاه های برق کشور روز گذشته به 
یک هزار و 650 مگاوات رسید و صنایع کشور هم روز گذشته سه هزار 

و 650 مگاوات برق مصرف کرده اند.
 هوش��نگ فالحتی��ان، در جم��ع مدی��ران صنع��ت ب��رق ب��ا بیان 
این که تغییرات متوس��ط دمای وزنی هوا نش��ان می دهد که هفته 
دوازدهم امسال نسبت به هفته گذشته نیم درجه کاهش دما و 0/2 
درجه نسبت به س��ال گذشته افزایش یافته اس��ت، گفت: در بخش 
انرژی نیاز مصرفی نس��بت به سال گذش��ته 1/7 درصد رشد داشته 

است.
معاون برق و انرژی وزی��ر نیرو با اعالم اینکه هفت��ه دوازدهم میزان 
انرژی مصرفی به 6/7 میلیون مگاوات س��اعت رسیده که نسبت به 
هفته قبلی حدود3/5 درصد افزایش و نس��بت به هفته متناظر سال 
گذش��ته حدود 5 درصد رشد داشته اس��ت، تصریح کرد: پیک شب 
در هفته دوازدهم به 44 هزار و ۹20 مگاوات رس��یده است، این رقم 
در مقایسه با هفته گذشته 2 درصد و نس��بت به هفته متناظر سال 
گذشته حدود 4 درصد رشد داشته است. همچنین پیک روز به 46 
هزار و 517 مگاوات رسید که سه درصد نسبت به هفته یازدهم و سال 

گذشته رشد نشان می دهد.
این مقام مسوول با پیش بینی وضع دما در روزهای آتی اظهار داشت: 
هفته آینده دمای متوسط وزنی هوا بین 4 تا 5 درجه افزایش می یابد 
و بر اساس همین پیش بینی ها، دمای هوای اهواز به 50 درجه و دمای 

هوای تهران به 41 درجه می رسد.
فالحتیان با تاکید بر این که بر اساس پیش بینی های انجام گرفته در 
هفته اول ماه مبارک رمضان میزان مصرف برق در هنگام سحر و هم 
چنین هنگام غروب افطار افزایش یافته و در مجموع پیک مصرف برق 
به حدود پیک سال گذشته می رسد، تاکید کرد: برنامه های مدیریت 
مصرف برای حدود 2500 مگاوات هدف گذاری شده که برای تحقق 

آن حدود 4200 مگاوات به برنامه ریزی کردیم.

پس از پیگیرهایی یک س��اله برای 
شناسایی عامل جنایت اسیدپاشی 
اصفهان، س��رنخ های متقن و مورد 
تاییدی از پیدا شدن کالف س��ر درگم عامل اسیدپاشی 
پیدا شده است که حدس  های موجود را به یقین نزدیک 

کرده است.
پرونده جنجالی اسیدپاشی در اصفهان یک سالی می شود 
اذهان عمومی مردم به خصوص بانوان را به خود مشغول 
کرده است، پرونده ای که تبعات سنگین آن موجب شد که 
این قضیه به امنیت ملی کشیده شود و تمامی مسووالن 
رده باالی کشوری تاکید برای پیگیری و دستگیری متهم 
یا متهمان پرونده از س��وی دس��تگاه قضایی و انتظامی 

داشته باشند.
پیش از این نیز پرونده های اسیدپاش��ی زیادی در کشور 
اتفاق افت��اده بود که ب��ه زعم برخی از مس��ووالن حادثه 
اسیدپاش��ی امری عادی به نظر می رس��ید؛ ام��ا آنچه در 
پرونده اخیر اسیدپاشی اصفهان بیش از سایر پرونده های 
اسیدپاشی کش��ور نمود جدید پیدا کرده بود، بی  ارتباط 
بودن فرد اس��یدپاش به قربانیان این حادثه و عدم انگیزه 
ش��خصی بود، کما این که س��ایر افرادی ک��ه مبادرت به 
اسیدپاشی می کردند، قابل شناس��ایی و به دلیل غرایض 
و انگیزه های ش��خصی با قربانیان، اقدام به اسیدپاش��ی 

کرده بودند.

درطی 11 ماه گذشته در حاشیه محافل سیاسی، نظامی 
و انتظامی و قضایی رس��انه های داخلی و خارجی پیگیر 
پرونده حادثه اسیدپاش��ی بوده و در اصفهان نیز دغدغه 
محافل انتظامی و قضایی همیش��ه گریزی به دستگیری 
عامل اسیدپاش و مطالبه احقاق حق قربانیان بی گناه این 

جنایت بوده است.
در صحبت های اخیر مس��ووالن انتظامی استان اصفهان 
طی یک پرونده سرقت های سریالی، فردی جانی دستگیر 
 و مضمون ب��ه حادثه اسیدپاش��ی در اصفهان ش��د؛ که 
تا حدود زیادی قرائن و شواهد پلیس را به عامل اسیدپاشی 

نزدیک کرد.
متهمی که اعمال جنایت کارانه اش کمی خاص تر از سایر 

متهمان و بیشتر به نوعی ضربه  زننده به بانوان بوده است.
حس��ین علیزاده وکیل پرونده اسیدپاشی در اصفهان در 
یک نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به آخرین 
وضعیت و سرنخ های کشف ش��ده در مورد پرونده اسید 
پاشی در اصفهان گفت: بنده وکالت رسمی سه نفر از بانوان 
آسیب دیده جنایت اسیدپاشی را در حال بررسی دارم که 
نخس��تین بانویی که مورد اسیدپاشی قرار گرفت، سمیه 
مسماریان در 15 شهریور ماه، سپس مینا آزاده در پنجم 
مهر و سهیال جورکش و مرضیه ابراهیمی در 23 مهر ماه 
سال گذشته بود؛ که همگی کمتر از یک ماه مورد هجوم 

وحشیانه یک شخص ناشناس واقع شدند.

وی افزود: پس از این حادثه تمامی دس��تگاه های اجرایی 
خالصانه وارد عمل ش��دند، چنان که تمامی دس��تگاه ها 
و نهاده��ای اجرایی و به وی��ژه وزارت اطالع��ات، پلیس 
آگاهی  و نیز دستورات اکید و قاطع دادستان و تالش های 

شبانه روزی و بدون چشم داشت انجام دادند.
وکیل پرونده اسیدپاشی افزود: بازپرس شعبه 6 اصفهان 
احمد دهقان، اقدامات بس��یار خوبی انج��ام داد که جای 
تشکر دارد، هم چنین اگر حمایت این تیم نبود به این نتایج 

کنونی نمی رسیدیم.
 وکیل پرونده اسیدپاش��ی در اصفهان تصریح کرد: وقایع 
رخ داده بس��یار وحش��یانه بود و در واقع می توان گفت، 
خش��ونتی هولناک علیه جامعه بشری و به خصوص زنان 
بود. وی ادامه داد: جای بسی خرسندی است که قوه قضائیه 
و شورای تامین استان تدابیری را اندیشه و تصمیماتی را 
گرفتند که مبالغی به عنوان کمک به خانواده های قربانیان 

اسیدپاشی پرداخت شود.
 وی ادام��ه داد: هم اکن��ون نیز پرونده در ش��ورای تامین 
 اس��تان و در حال بررسی است و تمامی مس��ووالن نیز با 
حس��ن نظری، تصمیم گرفتند جدای از مباحث قانونی 
مبالغی را به عنوان کمک هزینه درم��ان به این قربانیان 

اسیدپاشی پرداخت کنند.
علیزاده تصریح کرد: مبلغ پیشنهادی کمک هزینه درمان 
اعالم شده است، اما به نظر می رسد شورای تامین استان با 

نیمی از این هزینه برآورده شده موافقت کند.
وی با اشاره به این که تمامی وجه اشتراک های این چهار 
بانو مورد بررسی قرار گرفته اس��ت،گفت: با وجود برخی 
اشتراک ها، اما مرضیه ابراهیمی همان قربانی اسیدپاشی 
خیابان مهرداد اصفهان شرایط متفاوتی داشته و نو عروسی 
اس��ت که وضعیت وخیمی دارد و هر روز ب��ا هزینه های 

سنگین  و مبالغی هنگفت درمانی مواجه است.
علیزاده بیان کرد: از آغاز بررسی پرونده اقدامات قضایی و 
پلیسی زیادی انجام و پلیس بسیار حرفه ای در این قضیه 
برخورد و موش��کافانه و دقیق چند نفری را که  سابقه دار 

بودند، دستگیر کرد.
وی ادامه داد: چندین متهم اصلی در این قضیه دستگیر 
شدند که هم اکنون در مرحله بازجویی هستند؛ اما یکی 
از این متهمان که بس��یار با مضنون ای��ن پرونده نزدیک 
است،خشونت علیه زنان را بس��یار ماهرانه و با لذت  انجام 

می داده است، که بازجویی اولیه از وی انجام شده است.
وکیل پرونده اسیدپاشی در پاسخ به این سوال که آیا این 
فرد دستگیر شده متهم جنایت اسیدپاشی است، گفت: 
نمی خواهم بگویم صددرصد است اما ظن قوی بر وی وجود 

دارد و فعال در حال بازجویی است.
علیزاده تاکید کرد: این فرد جنایتکار جرائم مختلفی علیه 
زنان انجام داده و همین جرائم پی در پی وی علیه زنان ظن 
قوی بیشتر مقامات کشور را به این سمت برده که مضمون 

اصلی همین شخص باشد.

وکیل پرونده اسیدپاشی در اصفهان اضافه کرد: معتقدم 
کسی می تواند اسیدپاشی کند که قبل از آن جنایت های 
مختلف را به عنوان مقدمه انجام داده باش��د و دیگر هیچ 

چیزی برای ازدست دادن نداشته باشد.
وی بیان کرد: این فرد مظنون که بسیار به مشخصات فرد 
اسیدپاش نزدیک است، پرونده سنگین خشونت علیه زنان 

در اصفهان و انواع جنایت ها را دارد.
علیزاده اضافه کرد: همت قوه قضاییه، دادستان و وزارت 
اطالعات و س��ربازان گمنام امام زمان )عج(، بر شناسایی 

این فرد دستگیر شده است.
وی بیان کرد: تمام اقدامات صورت گرفته با مشخصات فرد 

دستگیر شده و عامل جنایت ناجوانمردانه مطابقت داد.
وکیل پرونده اسیدپاشی اصفهان در پاسخ به این که اگر فرد 
دستگیر شده و اعترافات و شواهد و قرائن به فرد اسیدپاش 
نزدیک است چرا اعالم نمی ش��ود،تصریح کرد: موکالن 
باید شناس��ایی کنند و البته این قضیه در مرحله مواجهه 
حضوری است که برخی قربانیان اسیدپاشی وی را دیده و 

درصدی هم تایید کرد ه اند.
وی افزود: ابتدای کار متهم های زیادی برای روشن شدن 
این قضیه دستگیر شدند و پلیس یک سال بررسی می کرد 
اما متهم بسیار قسی القلب بوده و بسیار در انتقام گیری با 

مهارت عمل کرده بود.
علیزاده گف��ت: این فرد پ��س از مدتی تح��ت نظر بودن 
بازداشت می ش��ود که در جرائم نامبرده حمل بر صحت 
می رود ک��ه این فرد همان س��ارق اخیر س��ریالی منازل 

اصفهان باشد.
وی بیان کرد: با اقدامات قوه قضائیه و وزارت اطالعات این 
پرونده در حال پیگیری سرخ های کالف سر در گم پرونده 
اسیدپاشی اس��ت، اما س��هیال جورکش، یکی از قربانیان 
حادثه جه��ت درمان و س��اخت قرنیه به خارج کش��ور و 
اسپانیا رفته است که حداقل حدود 7 ماه دوره درمان وی 
طول می کش��د که باید برای تشخیص هویت صد درصد 
 ش��خص مضنون باید اقدام کند که تاکنون محقق نشده 

است.
وکی��ل پرونده اسیدپاش��ی اصفه��ان اظهار ک��رد: تمام 
مشخصات فرد دستگیر شده با عامل جنایت اسیدپاشی 
تاکنون مطابقت داشته است، و تا کنون دو نفر از عامالن 
اسیدپاشی این فرد مظنون را دیده و وی را تایید کرده اند.

وی اضافه کرد: در این مدت یک س��ال توسط اتاق فکری 
که برای این پرونده تشکیل شده است، تمامی اقدامات و 
س��رنخ های موجود به صورت حرفه ای مورد بررسی قرار 

گرفته است.
علیزاده در پایان بی��ان کرد: به نظر می رس��د با مطابقت 
ش��واهد موجود فرد دس��تگیر ش��ده با مش��خصات فرد 
اس��یدپاش در آینده ای نه چندان دور خبرهای خوشی از 
تایید به چنگ افتادن عامل اس��یدپاش از سوی مقامات 

قضایی و انتظامی اعالم شود.

پس از پیگیری های یک ساله :

سرنخ هایی از پرونده اسیدپاشی در اصفهان

یادداشت

اخبار کوتاه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

استاندار اصفهان به مناسبت پنجاهمین سالگرد شهدای 
مؤتلفه اسالمی، با اعضای ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه 

اسالمی اصفهان دیدار کرد.
به گزارش روز پنجشنبه اداره کل روابط عمومی استانداری 
اصفهان، رسول زرگرپور در دیدار با اعضای شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسالمی اصفهان که به مناسبت 26 خرداد، 
پنجاهمین س��الگرد طالیه داران آفتاب، شهدای موتلفه 
اسالمی شهیدان بخارایی، امانی، صفارهرندی و نیک نژاد 
صورت گرفت، گفت: حزب مؤتلفه اس��المی یک جریان 
 بس��یار اصیل ، متدین و با س��ابقه، منس��جم ، هدفمند و 

با انگیزه است.
 زرگرپ��ور اف��زود: ب��رکات ای��ن ح��زب ب��ه خ��ون ها و 
جان فشانی های ش��هدای آن در جریان پیروزی انقالب 

اسالمی باز می گردد.
استاندار اصفهان حزب مؤتلفه اس��المی را متشکل ترین 

تشکل اصفهان خواند و افزود: انتظارات زیادی از این تشکل 
وجود دارد و بای��د نیروهای باتجربه این حزب پش��توانه 

نیروهای جدید باشند.
زرگرپور در ادامه به بی��ان ویژگی های اس��تان پرداخت 
و گفت: در اوایل ده��ه ی 70، هر فکر و ای��ده جدید و هر 
کارآفرینی و برنامه ی نو از اصفهان شکل می گرفت، ولی 
امروز بعد از گذشته دو دهه استان تقریباً از این ظرفیت ها 

فاصله گرفته است.
استاندار اصفهان اضافه کرد: اصفهان با داشتن 10 درصد 
از ش��هدا و 11 درصد از جانبازان کشور و حضور دو لشگر، 
چندین تیپ مستقل و 400 فرمانده رده باال در دوران دفاع 
مقدس، از داش��تن موزه دفاع مقدس و آسایشگاه در خور 

جانبازان محروم است.
 وی نداشتن خطوط هوایی مناسب، عدم تکمیل مصال و 
ورزشگاه نقش جهان را از دیگر مشکالت استان برشمرد و 
افزود: در دو دهه گذشته رقابت های سیاسی به تنازعات 
سیاسی تبدیل شده و همین امر یکی از عوامل مهم عقب 

افتادگی استان شده است.
زرگرپور افزود: تا زمانی که این مسائل حل نشود مشکالت 
حل نمی شود، و همه گروه ها باید دست در دست هم دهند 

تا مشکالت برطرف شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در سفر 
مقام معظم رهبری در سال ۸0 به اصفهان، هنوز اجرایی 
نشده است، اظهار داشت: در دو س��ال گذشته 50 درصد 
از وقت مدیریت اس��تان برای حل مشکل آب صرف شده 
 است که امیدواریم این مشکالت هرچه سریع تر برطرف 

شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان گفت : پرونده 11 قنات تاریخی کش��ور 
ازجمله قنات وزوان، س��ال آتی میالدی در ش��ورای ثبت 

جهانی مطرح می شود.
وزوان شهری قدیمی در ۹0 کیلومتری شمال اصفهان است 
که دراین خطه قناتی تاریخی منتسب به دوره ساسانیان به 

طول هزار و ۸00 مترجود دارد.
فریدون اله یاری در کارگروه میراث فرهنگی شهرس��تان 
ش��اهین ش��هر و میمه افزود: با توجه به حساسیت های 
کنونی باید سعی کنیم این پرونده به دوراز هر گونه مشکلی 

به یونسکو ارسال شود.
وی با بیان اینکه ثبت جهانی این اثر منحصر به فرد تاریخی 
جدای از اینکه برای کشور و اس��تان افتخار بزرگی است، 
نقش مهمی در توسعه و پیشرفت شهرستان دارد؛ و موجب 

ارتقاء سطحی ملی، منطقه ای این شهرستان می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان هم چنین به ارگ تاریخی مورچه خورت 
اشاره کرد و افزود: سازمان میراث فرهنگی آماده حمایت از 
سرمایه گذاران برای بهره برداری از بناهای تاریخی است 
که در این میان ارگ ها، کاروانسراها و خانه های تاریخی از 

اولویت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: ارگ مورچه خورت به دلیل ارزش های معماری 
آن از یک س��و؛ و قرار گرفتن آن در مح��ور جاده ارتباطی 
 ش��مال به جنوب کش��ور از س��وی دیگ��ر دارای اهمیت 

ویژه ای است.
اله یاری هم چنین تاکید کرد: با همکاری سازمان میراث 
فرهنگی امسال سیاست توسعه اقامتگاه های بوم گردی در 
دستور کار قرار گیرد و در این راستا سازمان برای حمایت 
از سرمایه گذاران دراین حوزه وام یک میلیارد ریالی با بهره 

چهار درصد اعطا می کند.
در ادامه این نشست مقرر شد تا طرح ضربتی مرمت ارگ 

تاریخی مورچه خورت فراهم شود.
 هم چنین مقرر ش��د تا طرح های س��رمایه گذران برای 
بهره برداری از کاروانس��رای گز بررسی و این کاروانسرا به 
زودی به بهره برداری برسد. قدمت کاروانسرای گز به دوره 
شاه عباس صفوی می رسد؛   از جمله ویژگی های منحصر 
به فرد این کاروانسرا، وجود برجک مسقف گنبدی شکل 
در ضلع شمال شرقی این بنا است. این بنا دارای تزیینات 
کاشی سردر و سقف هشتی ورودی گنبدی شکل بوده و 

تزئینات آجری زیبایی دارد.
بیش از 20 هزار اثر تاریخی در استان اصفهان وجود دارد که 
از این تعداد نزدیک به دو هزار اثر به ثبت ملی رسیده است.

 دیدار استاندار با اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه
 اسالمی اصفهان

 پرونده قنات های اصفهان به یونسکو
 ارسال می شود
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رصد حلول ماه رمضان در کوه صفه

ایمنا

نفیسه 
راهداری



يادداشت

گشتی در اخبار

 دولت تحريم داخلی علیه 
تولید را بردارد

یک تولید کننده کاشی و سرامیک با اعالم این که کاهش نرخ تورم 
ناشی از کمبود تقاضا در بازار بوده است، گفت: باید تحریم داخلی 

علیه تولید برطرف شود.
 احمد س��میعی، با اش��اره به این ک��ه در حال حاضر مش��کالت 
تولید باعث ش��ده تا هزینه تمام ش��ده کاالها ب��رای تولیدکننده 
 افزایش پیدا کند، اظهارداشت: در سایر کش��ورها دولت با اعمال

 معافیت های مالیاتی و پرداخت تسهیالت، حتی هزینه های حمل 
و نقل تولیدکنندگان خود را پرداخت م��ی کنند، اما تولیدکننده 

ایرانی حمایتی از سوی دولت نمی شود.
وی با بیان این که امروز تولیدکنندگان با هزینه های سربار زیادی 
روبه رو هس��تند، افزود: راه برون رفت از تحریم های داخلی برون 

سپاری دولت از بخش خصوصی و توجه به تولید داخل است.
این تولیدکننده کاش��ی و س��رامیک اضافه کرد: در شرایط فعلی 
تولید در رکود قرار دارد البته دولت صحبت هایی مبنی بر کاهش 
نرخ تورم عنوان می کند، اما این کاهش نرخ به دلیل کمبود تقاضا 

در بازار اتفاق افتاده است .
س��میعی، با تأکید بر این که لغ��و تحریم های بی��ن المللی تمام 
مش��کالت واحدهای تولیدی را برطرف نمی کند، اظهارداش��ت: 
باید به صورت جدی مشکالت داخلی بخش تولید برطرف شود تا 
در ادامه آن امکان تولید محصوالت با قیمت مناسب فراهم شود. 

وی با گالی��ه از این که هم اکنون اگر واح��د تولیدی ماهانه قبض 
گاز یا برق خود را پرداخت نکند،  مشمول جرایم می شود، گفت: 
با تداوم وضعیت فعلی امکان رشد واحدهای تولیدی وجود ندارد.

صادرات 4/37 میلیارد مترمکعبی 
گاز ايران به ترکیه در سال ۲۰۱4

ایران با صادرات4/37 میلیارد مترمکعبی گاز به ترکیه در س��ال 
میالدی گذشته پس از روسیه به عنوان دومین تامین کننده گاز 

مورد نیاز این کشور شناخته شد.
زاینده رود به نقل از دیلی صباح،  واردات گاز ترکیه در سال میالدی 
گذش��ته 8/82 درصد افزایش یافت و به 49/2 میلیارد مترمکعب 
رسید. بر اساس گزارش منتشر شده از س��وی نهاد نظارت بر بازار 
انرژی ترکیه، روسیه بزرگ ترین صادرکننده گاز به ترکیه در سال 
2014 بوده، به طوری که در این سال 54/7 درصد کل نیاز گازی 

ترکیه برابر با 26/9 میلیارد مترمکعب را تامین کرده است.
ایران در جایگاه دوم از این نظر قرار داشته و 8/9 درصد کل واردات 
گاز ترکیه برابر با 4/37 میلیارد مترمکعب را به خود اختصاص داده 
است.جمهوری آذربایجان نیز با صادرات 2/95 میلیارد مترمکعبی 
گاز به ترکیه که معادل 6 درصد کل واردات گاز این کش��ور بوده 

سومین صادرکننده بزرگ گاز به ترکیه شناخته شده است.
بخش��ی از گاز واردات��ی ترکی��ه در قال��ب ال ان ج��ی ب��وده 
اس��ت. ای��ن کش��ور در س��ال 2014 براب��ر ب��ا 7/2 میلی��ارد 
مترمکع��ب گاز طبیع��ی مای��ع وارد ک��رده اس��ت. ای��ن رق��م 
14 درص��د کل واردات گاز ترکی��ه در ای��ن  مع��ادل 78/
 س��ال ب��وده اس��ت. الجزای��ر و نیجری��ه صادرکنن��دگان عمده 
ال ان جی به ترکیه بوده اند.ترکیه در س��ال میالدی گذشته هم 
چنین 479 میلیون مترمکعب گاز در داخل کشور تولید کرده که 
این رقم نسبت به س��ال قبل از آن کاهش 10/8 درصدی داشته 

است.

رتبه سومی ايران در جهان از نظر 
جمعیت فارغ التحصیالن مهندسی

 ای��ران از نظ��ر تعداد اف��رادی ک��ه در رش��ته های مهندس��ی از 
دانشگاه های این کشور فارغ التحصیل می ش��وند، در رتبه سوم 
جهان قرار گرفت. زاین��ده رود به نقل از فورب��س،  مجمع جهانی 
اقتصاد در گزارشی از وضعیت آموزش در 124 کشور جهان ایران 
را از نظر میزان فارغ التحصیالن رشته های مهندسی در رتبه سوم 
جهان قرار داده است. بر اس��اس این گزارش ساالنه 233 هزار نفر 
در رشته های مهندس��ی، تولید و عمران در ایران فارغ التحصیل 
می شوند که این رقم تنها از دو کشور روسیه و آمریکا کمتر است.

در روسیه هر س��ال 454 هزار نفر در رش��ته های مهندسی فارغ 
التحصیل می شوند که باالترین رقم در سطح جهان است. آمریکا 
با 237 هزار نفر در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است.کشورهای 
ژاپن با 168 هزار نفر، کره جنوبی با 147 هزار نفر، اندونزی با 140 
هزار نفر، اوکراین با 130 هزار نفر، مکزیک با 113 هزار نفر، فرانسه 
با 104 هزار نفر و ویتنام با 100 هزار نفر ب��ه ترتیب در رتبه های 

چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته اند.

در برنامه گفتگ��وی ویژه خبری، اعالم ش��د میوه به حد 
کافی در کشور تولید می ش��ود و نیاز به واردات نیست و 
علت گرانی می��وه عدم مدیریت در توزیع و ش��کاف بین 

عرضه و تقاضا است.
برنامه گفتگوی ویژه خبری، با حض��ور بیابانی قائم مقام 
خانه کشاورز و ابوالقاسم حس��ن پور مدیر کل میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری به بررسی شیب تند قیمت 

میوه پرداخت.
ابوالقاس��م حس��ن پور، مدیر کل میوه های گرمس��یری 
 و نیمه گرمس��یری؛ و بیابان��ی، قائم مقام خانه کش��اورز، 
27 خرداد در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی شیب 

تند افزایش قیمت میوه پرداختند. 
حسن پور، در ابتدا در پاسخ به س��وال اول مجری برنامه 
مبنی بر این که علت چرایی افزایش قیمت میوه چیست، 
گفت: در کش��ور ما ایران نزدیک به 16میلیون تن میوه 
تولید می شود که در مقایسه با جهان، دو و نیم برابر مردم 

دنیا هرکدام از مردم ایران میوه در اختیار دارند.  
میوه به حد کافی در کش�ور موجود اس�ت و 

نیازی به واردات نیست
مدیر کل میوه های گرمس��یری و نیمه گرمسیری با بیان 
این که تولید س��رانه میوه 200 کیلوگرم در سال است، 

خاطرنش��ان کرد: میوه در ح��د کافی در اختی��ار داریم 
بنابراین نیازی به واردات در این حوزه نداریم. 

وی ادامه داد: قیمت هندوانه در سر مزرعه 500 تا 700 
تومان است، این در حالی اس��ت زمانی که این میوه وارد 

بازار می شود 1500 تا 2000 تومان به فروش می رسد.
حسن پور با اشاره به این که علت افزایش قیمت میوه در 
حمل و نقل و وجود واسطه است، افزود: خوشبختانه تولید 

در کشور به اندازه کافی است.
مدی��ر کل میوه ه��ای گرمس��یری و نیمه گرمس��یری با 
یادآوری این که کشاورز قیمت میوه را نسبتاً پایین عرضه 
می کند خاطرنش��ان کرد: یکی از علت های گرانی میوه 

مربوط به واسطه های متعدد است.
وی با ابراز این که متأسفانه قیمت ها با مغازه متفاوت است، 
افزود: باید محصول با قیمت پایین تر به دست مردم برسد. 
بیابانی، در ادامه برنامه در پاسخ به چرایی شیب تند قیمت 
میوه گفت: علت گرانی میوه عدم مدیریت در توزیع است.

وی با اع��الم این که در س��ازمان میادین قیم��ت میوه با 
بیرون 30 درصد اختالف دارد، خاطرنشان کرد: مسوول 
نظارت بر قیمت میوه ش��هرداری تهران اس��ت و در کل 
کشور نظارت در این زمینه به عهده س��ازمان حمایت از 

مصرف کننده است.

علت گرانی میوه عدم مديريت در توزيع است
قائم مقام خانه کش��اورزی با بیان این ک��ه در این حوزه 
س��ازمان تعزیزات حکومتی نیز نقش دارد، گفت: وزارت 
 جهاد کش��اورزی را نباید زیر س��وال برد؛ زی��را توانش را 

بر تولید گذاشته است.
امید ش��هرآبادی رییس گشت های مش��ترک اداره کل 
تعزیرات حکومتی استان تهران طی گفتگوی زنده تلفنی 
پیرام��ون گرانی قیمت می��وه گف��ت: اداره کل تعزیرات 
حکومتی مرجع ناظر نیست؛ زیرا ما در محل حضور داریم.

بیابانی متذکر ش��د تعزیرات مرجع ناظر نیست و اضافه 
کرد: س��ازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی کننده 
است؛ بنابراین این اداره کل نقشی در قیمت گذاری ندارد.  
 وی اف��زود: م��ا بدن��ه ای از م��ردم و مبت��ال ب��ه گرانی

 هستیم.
در ادامه بیابانی اظهار داش��ت: علت این که ما نتوانستیم 
قواعد درستی برای این کار بگذاریم عدم مدیریت صحیح 

است.
وی در ادام��ه در خص��وص مافیایی که بازار می��وه را در 
دست دارند نیز اظهار داشت: زنجیره تحویل میوه به علت 
تمرک��ز در میدان ما، در دس��ت یک گروه خاصی اس��ت 
که این ها میوه فروش��ی های زیادی در اط��راف و داخل 
ش��هر دارند که با ضمانت هایی که از آنه��ا اخذ کرده اند، 
آنها می بایس��ت میوه های خود را تنه��ا از آنها خریداری 
کنند؛ لذا این واقعیت وجود دارد و ما نباید انتظار داشته 
 باشیم فقط یک س��ازمان متولی به مقابله با چنین امری 

بپردازد. 
حسن پور نیز با بیان » ما اصال بحث واردات میوه را نداریم« 
گفت: تنها میوه هایی اجازه ورود دارند که مجوز داش��ته 
باشند که از جمله آن می توان به موز اشاره کرد، کنار این 
میوه ما به هیچ عنوان اجازه واردات پرتقال را به کش��ور 

نمی دهیم. 
وی ادامه داد: نزدیک به 4 تا 4 و نیم میلیون تن مرکبات 
در کش��ور تولید می کنیم، که این در ح��دود 4 برابر آن 

چیزی است که در دنیا تولید می شود.  
وی ادامه داد: یکی از دالیل این که ما اجازه واردات پرتقال 
به کشور را نمی دهیم، ورود آفت هایی است که با این میوه 
وارد کشور می شود که به س��ایر محصوالت کشاورزی ما 

نیز آسیب می رساند. 
ش�کاف بین عرضه و تقاضا از داليل افزايش 

قیمت میوه است
در ادامه برنام��ه، عباس نخعی مدیر کل س��تاد مبارزه با 
قاچاق کاالهای هدف نیز اظهار داشت: عدم تأمین میوه 
ش��ب عید و ش��کاف بین عرضه و تقاضا موجب افزایش 

قیمت شده است. 
وی در ادام��ه افزود:هرگون��ه واردات محص��والت 
و فرآورده های کش��اورزی بای��د با مج��وز وزارت جهاد 

کشاورزی صورت بگیرد.

در برنامه گفتگوی ويژه خبری بررسی شد

دالیل گرانی میوه اعالم شد
 چرابانک های خصوصی
  ملک را ۲۰درصدگرانتر 

می خرند؟
 بانک ه��ای خصوص��ی ب��رای خری��د ام��الک وجذب 

سپرده های مردمی به شگرد های جدید روی آورده اند.
تعدادی از بانک ها با ش��گردهایی جال��ب و با مراجعه به 
بنگاه های امالک منطقه یک تهران، خرید امالک مرغوب 

را با شرایط ویژه کلید زده اند.
برخی از بنگاه های مس��تقر در منطقه یک تهران، اذعان 
داش��ته اند که تاکنون پنج بانک خصوص��ی برای خرید 
امالک مرغوب و با متراژ های باالتربه آنها سفارش خرید 

داده اند.
بر اس��اس این گزارش، یکی از ش��یوه های پیشنهادی 
 ای��ن بان��ک ه��ا ب��رای خری��د ام��الک مرغ��وب ب��ه 
بن��گاه ها،خریدن ملک م��ورد نظر ب��ا 20 درصد قیمت 
باالتر ازن��رخ پیش��نهادی در منطقه بوده، با این ش��رط 
 که فروش��نده مل��ک، دس��ت کم وج��ه ملک خ��ود را 

یک سال در این بانک سپرده گذاری کند.
بنگاه داران در ادامه اظهارات خویش،مدعی شده اند که در 
ازای این درخواست خریدار )بانک خصوصی( از فروشنده 
ملک، بانک نیز متعهد می شود تاحداقل سود پرداختی 

به رقم سپرده گذاری را معادل 28 درصد محاسبه کند.
 به نظ��ر می رس��د، ای��ن اق��دام بانک ه��ای خصوصی 
آن هم درس��ت یک ماه بعد از ابالغ مصوبه ش��ورای پول 
 و اعتبار دای��ر بر کاهش نرخ س��ود بانک��ی، درحالی رخ 
می دهدکه تعدادی از مدیران بانک ها، ابالغ نرخ سود 20 
درصد برای سپرده یک ساله و نرخ 21 و 24 درصد برای 
عقود مبادله ای و مشارکتی، بانک متبوع، آن ها را از جذب 
منابع و کسب درآمد نگران کرده باشد. ازنگاه تعدادی از 
مدیران بانک ها،تعیین این ارقام، چندان هم صرفه صالح 
اقتصادی نداش��ته؛ بنابراین بیم آن می رود که بانک ها 
 برای جذب س��پرده مردمی دس��ت به رقابتی جدی تر

 بزنند.
درحال حاضر بازار مسکن ایران شرایط خوبی را سپری 
نکرده و دست کم در دوسال اخیر با توجه به رکود حاکم 
بر این عرصه، میزان پروانه های صادره برای ساخت و ساز 

هم 30 درصد کاهش داشته است.
نمی توان انکارکرد که گردش مالی بازار مسکن کشور در 
شرایط رونق کمتر از 70 هزار میلیارد تومان در سال باشد؛ 
 بنابراین با توج��ه به تغییر رفتار دولت در راس��تای ارایه 
وام های 40، 60 و 80 میلیون تومانی با هدف باز گرداندن 
رونق به بازار مسکن، می توان این رفتار اخیر بانک ها را هم 
اقدامی در راستای کسب درآمد بیشتر از عرصه مسکن و 

در عین حال جذب سپرده مردمی قلمداد کرد.

مشاور وزير نفت مطرح کرد :

تصفیه همه محصوالت پااليشگاه های سیراف به جز گازوئیل
مشاور وزیر نفت با اعالم این که مقیاس پاالیشگاه های فراگیر سیراف متوسط محسوب می شود نه کوچک گفت: اگر چه گوگرد میعانات گاز ایران باالست 

اما همه محصوالت تولیدی این واحدها به جز گازوئیل تصفیه می شود.
 شهاب الدین متاجی کجوری، در پاسخ به این که، شما پیش از این اعالم کرده بودید که ساخت پاالیش��گا ه های کوچک، صرفه اقتصادی ندارد، چگونه 
اکنون از طرح فراگیر پاالیشی سیراف حمایت می کنید، گفت: معموال پاالیش��گاه های با ظرفیت پنج هزار تا 20 هزار بشکه، کوچک محسوب می شوند. 
پاالیشگاه های طرح فراگیر سیراف، متوسط محسوب می شوند؛ در واقع پاالیشگاه  60 هزار بشکه ای میعانات گازی، معادل یک پاالیشگاه 85 هزار بشکه ای 
نفت خام است. وی با تاکید بر این که پاالیش��گاه های این طرح کوچک تلقی نمی ش��ود گفت: برای آن که یک پاالیشگاه بتواند محصوالت قابل مصرف 
تولید کند باید دارای تجهیزات زی��ادی از جمله تفکیک نفت خام یا میعانات گازی یا  واحد تصفیه محصوالت میان��ی که این موارد نیاز به هزینه زیادی 
دارد. بر همین اساس محاسبات نشان می دهد که در صورت ساخت پاالیشگاه های کوچک نمی توان پاسخگوی سود سرمایه گذاران بود؛ در واقع حجم 

سرمایه گذاری در این گونه پاالیشگاه ها نسبت به ارزش افزوده آن بسیار بیشتر است.
وی درباره این که پیش از این اعالم کرده بود که میعانات گازی کش��ور دارای گوگرد زیاد است و باید هزینه زیادی صرف شود تا پاالیشگاه  قابلیت تولید 
فرآورده نفتی با کیفیت باال را کسب کنند گفت: هم اکنون میعانات گاز را تفکیک و محصوالت آن را تصفیه می کنیم؛ یعنی به کمک واحد هیدروژن سازی 
که در این فراگیر نصب می شود، نفتای تولیدی در این پاالیشگاه ها تصفیه و گوگرد آن گرفته می شود، بر همین اساس نیز با تصفیه نفت سفید می توان 

سوخت جت تولید کرد. هم چنین گاز مایع تولیدی این واحدها هم تصفیه می شود.

            

رییس هیات مدیره مخابرات، مشکالت کاربران با کیفیت اینترنت 
این ش��رکت را به عدم تامین پهنای باند کافی از س��وی شرکت 
ارتباطات زیرساخت مربوط دانس��ت و گفت: شرایط به گونه ای 
است که اگر به عنوان مثال ما تقاضای 100 خط STM1 داشته 

باشیم تنها تعداد 50 خط به ما تعلق می گیرد.
سیدمصطفی سیدهاشمی، در پاسخ به این مطلب که » مخابرات 
به طور دائم بحث افزایش تعرفه را راهکار برون رفت از ش��رایط 
اقتصادی خود در نظر می گیرد، در حال��ی که هم چنان در ارائه 
سرویس های ارزش افزوده مختلف اتفاق خاصی در این حوزه رخ 
نداده است«، اظهار کرد: با شماره گیری 8* شما می توانید با تمام 
سرویس هایی که روی خط تلفن ثابت ارائه می شود آشنا شوید.

وی ادام��ه داد: اتفاقا در ای��ن زمینه س��رویس های مختلفی از 
آموزش، کتاب و مطبوعات گرفته تا داستان و قصه ارائه می شود 

و سرویس های ارزش افزوده ما به شدت باالست که یکی از این 
سرویس ها هم همان ADSL محسوب می شود.

او در پاسخ به این س��وال که » آیا به این مساله اعتقاد ندارید که 
مخابرات برای کسب سود باالتر الزم است خدمات بهتری ارائه 
کند؟«، گفت: قطعا اگر ما نتوانیم خدمات بهتری به مش��تریان 
خود ارائه کنیم، مش��ترکان خود را از دست می دهیم. به همین 
 دلیل همواره توس��عه، تاکید و س��رمایه گذاری ما در این جهت 
 بوده اس��ت که برای حفظ مش��تری خدمات بهتری ارائه شود و 

روز به روز هم بر تعداد این سرویس ها افزوده می شود.
وی هم چنین از بخش خصوصی برای مش��ارکت بیشتر در این 

بخش دعوت کرد.
سیدهاش��می، درباره گالیه های مش��ترکان از کیفیت اینترنت 
مخابرات نیز اظهار کرد: در حوزه اینترنت ما با بحث تامین پهنای 
باند مواجهیم؛ که اگر شرکت ارتباطات زیرساخت بتواند این نیاز 

را تامین کند کیفیت ها بهتر می شود.
وی در پاس��خ به این نکته که » ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت 
مدعی اس��ت در واگذاری پهنای باند محدودیتی ندارد. آیا این 
وقفه به دلیل بدهی مخابرات به این ش��رکت پی��ش نیامده «، 
گفت: چه کس��ی گفته مش��کل ندارد؟ به هر حال در این حوزه 
محدودیت هایی وجود دارد و برای همین هم دوس��تان، برنامه 
توسعه دارند. اکنون شرکت زیرس��اخت پهنای باند مورد نظر را 
به طور کامل تامین نکرده و به طور مثال اگر STM1 100 نیاز 

داشته باشیم تنها STM1 50 به ما تعلق می گیرد.

نشس��ت یوروگروه، برای بررسی بحران مالی یونان 
روزگذشته بدون نتیجه در لوکزامبورگ پایان یافت. 
 ،)Jeroen Dijsselbloem( یرون دایس��لبلوم
ریی��س یورو گ��روه در این ب��اره گفت: متاس��فانه 
پیشرفت هایی ناکافی صورت گرفته است و توافقی 

در دسترس نیست.
 وزیر دارایی یون��ان قصد داش��ت در لوکزامبورگ 
ای��ده ه��ای دول��ت ای��ن کش��ور درب��اره تجدید 
س��اختار بدهی ها را ارائ��ه کند، ک��ه وزرای حوزه 
 یورو اعالم کردند فعال این موضوع در دس��تور کار 

نیست.
آتن نخس��ت باید اصالحات مدنظ��ر وام دهندگان 
 را اج��را کن��د، اما خط��وط ترس��یم ش��ده هنوز 

کوچک ترین تغییری نکرده است.
 ،)Pierre Moscovici( پی��ه ر مسکوویس��ی
کمیس��ر اروپا در امور اقتصادی گفت: من از دولت 
یونان می خواهم که ب��ا جدیت به می��ز مذاکرات 
بازگردد، به گونه ای س��ازنده متعهد شود، به دادن 
امتیازهای منطقی تن دهد و از سرنوش��تی کامال 

فاجعه بار جلوگیری کند.
فرانس بیست و چهار افزود فاجعه مورد نظر ناتوانی 

یونان در انجام تعهداتش اس��ت، زیرا بدون حصول 
توافق بر س��ر اصالحات مدنظر اروپا آخرین بسته 
کمک های مالی که بیش از هفت میلیارد یورو است، 
به یونان پرداخت نمی ش��ود. مبلغی که یونان باید 
برای بازگردان بدهی یک میلیارد و ششصد میلیون 

یورویی صندوق بین المللی پول به آن دست یابد.
کریس��تین الگارد، رییس صندوق بین المللی پول 
در این باره گفت گروه های صندوق بین المللی شب 
و روز در دسترس هستند و هر چقدر که الزم باشد، 
کار می کنند و تا هر زمانی آماده بازگش��ت )به میز 

مذاکرات( هستند.
فرانس 24 افزود: اما مهلت تعیین شده برای یونان 
سی ام ماه ژوئن است و این مدت تمدید نمی شود. 
مشکل اینجاست که دولت یونان هنوز حاضر نشده 
اس��ت به خصوص در حوزه بازنشستگی اصالحات 

درخواستی را انجام دهد.
وزیر دارایی یونان گفت ما بس��یار به روحیه ای که 
ظرفیت پذیرش یک حادث��ه را دارد، نزدیکیم. من 
به همکاران هش��دار می دهم که نباید این احتمال 
را مدنظر بگیرند. ما هنوز می توانیم به توافق دست 

یابیم.

 نشست وزرای دارايی حوزه يورو درباره يونانمخابرات: مشکل اينترنت به شرکت زيرساخت مربوط است
 بدون نتیجه پايان يافت
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نوبت اول 

      اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

 اداره کل حفاظت محیط زیس�ت اس�تان اصفهان در نظر دارد احداث س�اختمان محیط بانی و مرک�ز مدیریت تاالب

 بین المللی گاوخونی واقع در ورزنه با زیربنای 265 مترمربع را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مربوطه می توانند از تاریخ انتشار آگهی و حداکثر تا پایان وقت اداری 

مورخ 94/4/6 به دفتر فنی این اداره کل واقع در میدان الله مراجعه نمایند. پاکات پیشنهاد قیمت خود را با اعتبار یک 

ماهه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 94/4/16 به اداره حراست این اداره کل تحویل داده شود. کمیسیون گشایش 

پاکات پیشنهاد قیمت راس ساعت 9:30 تاریخ 94/4/18 در محل سالن جلس�ات اداره کل تشکیل خواهد شد. الزم به 

ذکر است برآورد اولیه موضوع مناقصه برابر 2/436/344/874 )دو میلیارد و چهارصد و سی و شش میلیون و سیصد 

و چهل و چهار هزار و هشتصد و هفتادو ش�ش( ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر 8/000/000 )هشت میلیون( 

 www.isfahan-doe.ir ریال ضمانتنامه معتبر مورد قبول کارفرما می باشد. متن این مناقصه در پایگاههای اینترنتی

پایگاه اطالع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات قابل رویت می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی شرکت در مناقصه عمومی  

پیرو آگهی مناقصه شماره 9065 مورخ 94/3/21 مبلغ برآورد پروژه مدرسه تکمیل هنرستان فنی و حرفه ای شهید بهشتی 
فالورجان از 8/350/244/823 ریال به مبلغ 12/302/752/293 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه از 32/000/000 ریال 

به مبلغ 44/000/000 ریال اصالح می گردد و سایر شرایط مناقصه به قوت خود باقی است.

اصالحیه آگهی مناقصه

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

م الف:8560                                     
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یادداشت
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

      
مفاد آرا

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

1-برابر راي شماره139360302012000602 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  خمسلوئي  محمد  گل  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
غالمرضا در يك باب خانه  به مساحت   352.48  مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد حسين 

خان باجول محرز گرديده است.
2-برابر راي شماره 139460302012000073هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فرنگيس سپياني فرزند جعفر قلي 
درسه دانگ مشاع ازششدانگ يكبابخانه به مساحت 209.32 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  بوئين خريداري  در  واقع  اصلي  از 200  فرعي   1 پالك  از  شده 

عزيزاله دوست محمدی محرز گرديده است.
3-برابر راي شماره 139460302012000070 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
اله  روح  فرزند  مرادي  حيدر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
درسه دانگ مشاع ازششدانگ يكبابخانه به مساحت 209.32 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي عزيزاله 

دوست محمدی محرز گرديده است.
4-برابر راي شماره 139460302012000076 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه قاسمي فرزند فالمرز در 
ازپالك2  مفروز و مجزي شده  مترمربع  به مساحت 201.14  باب خانه  يك  ششدانگ 
فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي صفرعلی احمدی 

محرز گرديده است.
5-برابر راي شماره 139460302012000599 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نامدار يبلوئي خمسلوئي فرزند 
سوارعلي در يك باب خانه به مساحت 353.28 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 221 اصلي واقع در خمسلوخريداري از مالك رسمي آقايان مرادعلی وپنجعلی 

يبلوئی محرز گرديده است.
6-برابر راي شماره 139360302012006587 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ملك ناز رحيمي بلميري فرزند 
يحيي در يك باب خانه به مساحت 135.19مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2 
فرعي از 199 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي خانم زبيده مرشدی محرز 

گرديده است.
7-برابر راي شماره 139460302012000020 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود مرتضي ء فرزند حسن 
در يك باب خانه به مساحت 412.50 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك3 فرعي 
از مالك رسمي آقاي حسن مرتضايی محرز  از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري 

گرديده است.
8-برابر راي شماره 139460302012000715 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود رحيمي آشجردي فرزند 
طاهر در يك باب خانه به مساحت 233.32 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
معصومی  پاشا  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  آشجرد  در  واقع  اصلي    8 از  فرعي 

محرز گرديده است.
9-برابر راي شماره 139460302012000588 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ميالد سلطاني فرزند فريدون در 
يك باب چهارديواری ومستحدثات به مساحت 1456.91 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي جعفرقلی 

خان سلطانی محرز گرديده است.
10-برابر راي شماره 139460302012000585 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد زماني فرزند حياتقلي در 
يك باب مغازه به مساحت 47.70 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12/11 فرعي 
شكراله خسروی  ميرزا  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  داران  در  واقع  اصلي   12 از 

محرز گرديده است .
11-برابر راي شماره 139460302012000136 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد زماني فرزند حياتقلي در 
يك باب مغازه به مساحت 43.58 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12/11 فرعي 
از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزاشكراله خسروی محرز 

گرديده است.
12-برابر راي شماره 139460302012000591 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد زماني فرزند حياتقلي در 
از پالك 12/11   به مساحت 62.08 مترمربع مفروز و مجزي شده  باب ساختمان  يك 
فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزاشكراله خسروی 

محرز گرديده است.
13-برابر راي شماره 139460302012000594 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين جهانگيري بلطاقي فرزند 
از پالك 3  سبزعلي در يكبابخانه به مساحت 243.02 مترمربع مفروز و مجزي شده 
فرعي از200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي رضا ربيعی محرز 

گرديده است.
14-برابر راي شماره 139460302012000597 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رسول اسماعيلي فرزند ماشااله 
در يك باب خانه به مساحت 224.05 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك2 فرعي 
از149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالباقی عابدينی محرز 

گرديده است.
15-برابر راي شماره 139460302012000117 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يداله شفيعي ششجواني فرزند 
حسين در يك باب خانه به مساحت 272.38 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 202 اصلي واقع درششجوان خريداري از مالك رسمي آقاي اسداله ابدالی 

محرز گرديده است.
16-برابر راي شماره 139460302012000111 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين شجاعي فرزند مهدي  
در يك باب خانه به مساحت 175.15مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك94 فرعي 
واميرقلی  مهديقلی  آقايان  مالك رسمي  از  مياندشت خريداري  در  واقع  اصلي  از 148 

شجاعی محرز گرديده است.
17-برابر راي شماره 139460302012000114 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا حيدري فرزند رضا در 
يك باب خانه به مساحت 330.65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 
از مالك رسمي آقاي مصطفی طهماسبی وغيره  200 اصلي واقع در بوئين خريداري 

محرز گرديده است.
18-برابر راي شماره 139460302012000611 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن قائدي فرزند محمد رضا 
در يكباب چهار ديواری دارای اعيان به مساحت 289.63 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 3 فرعي از149 اصلي واقع درمياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی 

قلی خسروی محرز گرديده است.
19-برابر راي شماره 139460302012000036 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم قمرالسادات عبداللهي دمنه 
فرزند سيد مجتبي در يك باب خانه به مساحت 285.37 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي محمدجواد 

مهدوی محرز گرديده است.

20-برابر راي شماره 139460302012000042 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  خوزاني  عشقي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
اصغر در يك باب خانه به مساحت 227.04 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك3 
اکبرآقا مرتضائی  آقاي  از مالك رسمي  بوئين خريداري  از 200اصلي واقع در  فرعي 

محرز گرديده است.
21-برابر راي شماره 139460302012000039 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  خوزاني  اصغر عشقي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
حسين در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 109.59 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  بوئين خريداري  در  واقع  اصلي  از 200  فرعي   3 پالك  از  شده 

محمدعلی مرتضائی محرز گرديده است.
22-برابر راي شماره 139460302012000061 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
براتيان فرزند  ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميدرضا 
جانعلي در يك باب خانه به مساحت 220.30 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
يبلوئی  آقاي کاظم  از مالك رسمي  از 221 اصلي واقع در خمسلو خريداري  1 فرعي 

محرز گرديده است.
23-برابر راي شماره 139460302012000058 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا ابراهيمي بوئيني فرزند 
و  مفروز  مترمربع  به مساحت 104.70  فوقانی مسكونی  مغازه  باب  يك  در  محمدقلي 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمدقلی ابراهيمی محرز گرديده است.
24-برابر راي شماره 139460302012000029هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا جابري فرزند محمد در  ملك فريدن تصرفات 
يك باب خانه به مساحت 170.37 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 
149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي محسن خسروی محرز 

گرديده است.
25-برابر راي شماره139460302012000017 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي باقر اکبري فرزند قدرت اله در 
يك باب خانه به مساحت 295.68 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 
149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي صفدرعلی شجاعی محرز 

گرديده است.
26-برابر راي شماره 139460302012000088 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم بهرامي فرزند رضاعلي 
در يكبابخانه به مساحت 133.21 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از221 
اصلي واقع در خمسلوخريداري از مالك رسمي آقاي جعفر بهرامی محرز گرديده است.
27-برابر راي شماره 139460302012000055 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند مصطفي  اکبر سعادتي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
در يك باب خانه به مساحت 421.78 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
محرز  اصغر سعادتی  آقاي  مالك رسمي  از  در خمسلوخريداري  واقع  اصلي   221 از 

گرديده است.
28-برابر راي شماره 139460302012000656 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي شيخ محمدي مياندشتي 
فرزند ابوالفتح در يك باب خانه به مساحت 225.91 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 4 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقای محمدعلی  

رضائی محرز گرديده است.
29-برابر راي شماره 139460302012000709 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد ابراهيم اسماعيلي قوهكي 
فرزند سيد علينقي در يك باب خانه به مساحت 286.32 مترمربع مفروز و مجزي شده 

از پالك 1فرعي از 4 اصلي واقع دردامنه خريداري از مالك رسمي آقاي سيد محمود 
قاسمی محرز گرديده است.

30-برابر راي شماره 139460302012000712 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي قارداشي فرزند مجتبي 
در يك باب خانه به مساحت 294.50مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از مالك رسمي آقاي ماشااله احمدی افوسی  از 206 اصلي واقع در افوس خريداري 

محرز گرديده است.
31-برابر راي شماره 139460302012000706 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نعمت اله حاجي بنده فرزند عزيز 
از پالك1فرعي  مترمربع مفروز و مجزي شده  به مساحت 164.86  باب خانه  در يك 
محرز  باجول  محمدخان  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  درافوس  واقع  اصلي  از206 

گرديده است.
32-برابر راي شماره 139460302012000676 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين مقصودي فرزند محمد 
جعفر در يك باب خانه به مساحت 416.99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 206 اصلي واقع درافوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمدجعفرمقصودی 

محرز گرديده است.
33-برابر راي شماره 139460302012000096 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن ابراهيمي نيا فرزند رحمان 
در يك باب خانه به مساحت 143.92مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 
206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمدابراهيم کيخايی محرز 

گرديده است.
34-برابر راي شماره 139460302012000011 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
طراري  خدابخشي  غالمرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فرزند عبدالعلي در يك باب خانه به مساحت 304.67 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي محمدخدابخشی 

طراری محرز گرديده است.
35-برابر راي شماره 139460302012000644 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه خواجه فرزند آقا جالل 

در يك باب خانه به مساحت 152.10مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 316 فرعي 
بوئينی  آقاي يوسف صديقی  از مالك رسمي  بوئين خريداري  از 199 اصلي واقع در 

محرز گرديده است.
36-برابر راي شماره 139460302012000641 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فريبا علي خاني فرزند رضا در 
يك باب خانه به مساحت 156.50مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 
اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقای تاج محمد دوست محمدی وغيره 

محرز گرديده است..
37-برابر راي شماره 139360302012006590 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت اله محسني داراني فرزند 
ذبيح اله در يك باب خانه به مساحت 219.10 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي ذبيح اله محسنی 

محرز گرديده است.
38-برابر راي شماره 139460302012000067 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن خسروي فرزند مرتضي 
قلي در يك باب خانه به مساحت 269.20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي 
از149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی قلی خسروی 

محرز گرديده است.

39-برابر راي شماره 139460302012000023 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ماشااله سياوشي شاه عنايتي 
فرزند نوراله در يك باب خانه به مساحت 208.05 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 2 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضا 

شيروانی محرز گرديده است.
40-برابر راي شماره 139460302012000032 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا جابري فرزند محمد در  ملك فريدن تصرفات 
يك باب ساختمان به مساحت 154.09مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي 
از 149 اصلي واقع درمياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي سيد مرتضی موسوی 

محرز گرديده است.
41-برابر راي شماره 139460302012000079هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا يبلوئي فرزند قهرمان در 
يك باب خانه به مساحت 85.64 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي از12 
اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقايان آقامحمود وعلی دادگستر محرز 

گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000727 شماره  راي  42-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری اسالمی 
ايران بنمايندگی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی-  اداره فرهنگ وارشاد اسالمی استان 
اصفهان در يك باب ساختمان کتابخانه به مساحت 416.92 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالكين متعدد محرز گرديده 

است.
43-برابر راي شماره 139460302012000605 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد الباقي عابديني ششجواني 
و مجزي  مفروز  مترمربع   204.89 به مساحت  خانه  باب  يك  در  اله  اسد  فرزند شيخ 
شده از پالك 3 فرعي از149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمدحسين دادخواه محرز گرديده است.
44-برابر راي شماره 139460302012000669 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلي حاتمي فرزند ميرزا در 
يك قطعه زمين مزروعي با حق الشرب از چاه طبق قانون توزيع عادالنه آب به مساحت 
100002.41مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 160 اصلي واقع در  قلعه 

اخالص خريداري از مالك رسمي آقاي سيدهاشم شفيعی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000626 شماره  راي  45-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نوراله شاه محمدي 
فرزند درويشعلي در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
154590.10 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 58 اصلي واقع درده 

کلبعلی خريداري از مالك رسمي آقاي محمدعلی شاه محمدی محرز گرديده است.
46-برابر راي شماره 139460302012000620 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
اله شاه محمدي  آقاي حشمت  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت 
فرزند درويشعلي در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
154590.10مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 58 اصلي واقع در ده 

کلبعلی خريداري از مالك رسمي آقاي محمدعلی شاه محمدی محرز گرديده است.
47-برابر راي شماره 139460302012000623 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي شاه محمدي ده 
کلبعلي فرزند درويشعلي در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 154590.10مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از58 اصلي واقع 

درده کلبعلی خريداري از مالك رسمي آقاي نوراله شاه محمدی محرز گرديده است.
48-برابر راي شماره 139460302012000014 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد بگدلي فرزند يادگار دريك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 100009.97 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 99 اصلي واقع در کميتك خريداري از مالك رسمي آقاي يادگار بگدلی کميتكی 

محرز گرديده است.
49-برابر راي شماره 139460302012000570 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي قلي اسكندريان فرزند 
قلي دريك قطعه زمين مزروعي به مساحت 108796.98 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 51 اصلي واقع در انالوجه خريداري از مالك رسمي آقاي حاجی 

آقاقلی انالوجی محرز گرديده است.
50-برابر راي شماره 139460302012000093 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
افراسياب صالحي فرزند  ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
چراغعلي دريك قطعه زمين مزروعي به مساحت 101875.01 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 101 اصلي  واقع در علی آباد خريداري از مالك رسمي آقاي 

قپان صالحی محرز گرديده است.
51-برابر راي شماره 139360302012006308 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن عين الهي فرزند حسين در  
يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 102431.50 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 43 اصلي  واقع در بادجان  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد علی 

افشاری و غيره  محرز گرديده است.
52-برابر راي شماره 139460302012000659 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدآقا مهدي چهل خانه فرزند 
اسداله دريك قطعه زمين مزروعي با تأسيسات متعلقه به مساحت 118911.36مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 48 اصلي واقع در چهلخانه خريداري از مالك 

رسمي آقاي اسداله مهدی چهلخانه محرز گرديده است.
53-برابر راي شماره 139460302012000733 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد کمال رضائي فرزند 
ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي با تأسيسات متعلقه 
به مساحت 111390.65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 3 اصلي واقع 

در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي سيد نصير عبدالهی محرز گرديده است.
54-برابر راي شماره 139460302012000730 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
تقي رضائي دمنه  آقاي سيد محمد  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي با تأسيسات 
متعلقه به مساحت 111390.65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 3 اصلي 

واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي سيد نصير عبدالهی محرز گرديده است.
55-برابر راي شماره 139460302012000082 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
دشت  طيور  و  دام  توليدي  متقاضي شرکت  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
کيميا سهامي خاص به شماره ثبت 255234 تهران و شناسه ملی 10102955341 در 
مترمربع   25938.93 مساحت  به  مرغ  پرورش  وتأسيسات  ساختمان  يكباب  باب  يك 
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 56 اصلي واقع درعلی عرب خريداري از مالك 

رسمي آقاي رجبعلی ميرزائی محرز گرديده است.
56-برابر راي شماره 139460302012000796 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي شرکت توليدي دام وطيور دشت کيميا 
سهامي خاص به شماره ثبت 255234 تهران و شناسه ملی 10102955341در يك باب 
ساختمان پرورش مرغ به مساحت 49968.95 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
329 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمد سليمی 

محرز گرديده است.
57-برابر راي شماره 139460302012000105 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد عرب فرزند رضاقلي 
درششدانگ يك قطعه زمين زراعی وساختمان به مساحت 151272.12 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 58 اصلي واقع در ده کلبعلی خريداري از مالك رسمي 

آقاي منصور شاه محمدی محرز گرديده است.

58-برابر راي شماره 139460302012000721 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي شرکت مخابرات چادگان به شماره 
ملی 10260444260 در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 500 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 37 اصلي واقع در دولت آبادگل سفيدخريداري از مالك 

رسمي از تعدادی از مالكين دولت آبادمحرز گرديده است.
59-برابر راي شماره 139460302012000724 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي شرکت مخابرات چادگان به شماره 
ملی 10260444260 در يك باب ساختمان به مساحت 400 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1/9 فرعي از 115 اصلي واقع در کوگانك خريداري از مالك رسمي تعدادی 

از مالكين کوگانك محرز گرديده است.
60-برابر راي شماره 139460302012000123 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم چراغي فرزند محمد 
اسماعيل در يك باب خانه به مساحت 179.02مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از64 اصلي واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمداسماعيل چراغی 

محرز گرديده است.
61-برابر راي شماره 139460302012000129 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد فخرائي چادگاني فرزند 
به مساحت 197.83مترمربع  باب خانه  از ششدانگ يك  دانگ مشاع  اله در سه  حبيب 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي نامدار زياری محرز گرديده است.
62-برابر راي شماره 139460302012000126 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فهيمه لطفي فرزند محمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 197.83مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي نامدار 

زياری محرز گرديده است.
63-برابر راي شماره 139460302012000120 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم سمندگاني چادگاني 
از  فرزند محمد در يك باب خانه به مساحت 198.07 مترمربع مفروز و مجزي شده 
پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف بيات 

محرز گرديده است.
64-برابر راي شماره 139460302012000102هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدقلي غالمي فرزند عباسعلي 
در يك باب خانه به مساحت 1268.31مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 
از 66 اصلي واقع در مندرجان خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحسين ومحمدقلی 

غالمی محرز گرديده است.
65-برابر راي شماره 139460302012000576 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سعيد سمندگاني چادگاني فرزند 
حسينعلي در يك باب چهار ديواری دارای اعيان به مساحت 358.84 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي نعمت اله عباسی محرز گرديده است.
66-برابر راي شماره 139460302012000579 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امير ميرسليم فرزند عبدالحميد 
در يك باب خانه به مساحت 200.12 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي قربانعلی صفری و غيره 

محرز گرديده است.
67-برابر راي شماره 139460302012000582 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حيدر علي لطفي فرزند نعمت اله 
در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 179.99 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف 

بيات محرز گرديده است.
68-برابر راي شماره 139460302012000573 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا اله دادي فرزند علي در 
يك باب خانه به مساحت 206 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 
اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي الياس اله دادی محرز گرديده 

است.
69-برابر راي شماره 139460302012000664 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرامعلي کرمي ده کلبعلي فرزند 
يد اله در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 53.20 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي احمد 

شاهمرادی محرز گرديده است.
70-برابر راي شماره 139460302012000653 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد علي محمدي فرزند 
رمضان در يك باب خانه به مساحت 349.75 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
4 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي صفرعلی صالحی 

محرز گرديده است.
71-برابر راي شماره 139460302012000650هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهروز عليقليان فرزند کيامرث 
در يك باب خانه به مساحت 224.82مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 
عليقليان محرز  آقاي شهريار  مالك رسمي  از  در سمندگان خريداري  واقع  اصلي   62

گرديده است.
72-برابر راي شماره 139460302012000647 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
جهان  فرزند  حاجتي  حسين  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
پالك  از  و مجزي شده  مفروز  مترمربع   296.20 به مساحت  خانه  باب  يك  در  بخش 
1فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي جهانبخش حاجتی 

محرز گرديده است.
73-برابر راي شماره 139460302012000638 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يزدان بخش لطفي فرزند 
آقاميرزا در يك باب چهارديواری دارای اعيان به مساحت 283.96 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 64 اصلي واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

آقاميرزا لطفی محرز گرديده است.
74-برابر راي شماره 139460302012000635 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
علي  فرزند  محمدخاني  جواد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
در يك باب خانه به مساحت 182.06مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
آقاي علی محمدخانی محرز  از مالك رسمي  از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري 

گرديده است.
75-برابر راي شماره 139460302012000632 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسينقلي اله دادي فرزند محمد 
در يك باب خانه به مساحت 253.32مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي جمشيد يادگاری محرز 

گرديده است.
76-برابر راي شماره 139460302012000629 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي بياتي فرزند علي مراد 
در يك باب خانه به مساحت 192.80مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از مالك رسمي آقاي قربانعلی کريمی محرز  از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري 

گرديده است.
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طلوعی، تنها نماینده 
 شمشیربازی اصفهان 

در آسیا

پرتابگردیسکایران،درمرحلههشتملیگالماسدوومیدانیشرکتمیکند.
احسانحدادی،بعدازحضوردردومرحلهازلیگالماسدوومیدانی،درهشتمین

مرحلهاینلیگکهدرکشورفرانسهبرگزارمیشود،شرکتمیکند.
هشتمینمرحلهلیگالماس13تیردرپاریسپایتختفرانسهبرگزارمیشود.

ح��دادیتاکن��وندردومرحل��هلی��گش��رکتک��ردهودره��ردومرحل��ه
چه��ارموشش��مدرجای��گاهشش��مپرتابگ��راندیس��کق��رارگرفت��ه

است.
احس��انحدادی،کهازع��دمحمایتوانتقاداتاخیرنس��بتب��هعملکردش
درلی��گالم��اسگلهمن��داس��ت،امی��دواراس��تب��اتمرین��اتهفتههای
اخیرخ��ود،درپاری��سنتیج��هخوبیبگی��ردوبهنوع��یجوابمنتق��دانرا

بدهد.
رکوردحدادیدریوجینآمریکا61/67ودراسلونروژ60/46بود.

حدادیبعدازحضوردرنروژتمریناتآمادهسازیخودرادرکشورآلمانادامه
میدهد.

بااعالمکادرفنی،یکشمشیربازاصفهانیدرمس��ابقاتقهرمانیآسیابهمصاف
حریفانشمیرود.کادرفنیتیمملیشمش��یربازی،اسامیورزشکاراناصفهانی
شرکتکنندهدرمسابقاتآسیاییرااعالمکردکهدراینمیانشروینطلوعی،تنها
سهمیهاصفهاندراینرقابتهااست.طلوعی،کهبرایکسبسهمیهالمپیکتالش
میکند،میتوانددراینمسابقاتامتیازاتالزمراکسبکند،هرچندکهدرمصاف

باحریفانسرشناسآسیایی،کاردشواریراپیشرودارد.
طلوعی،دراسلحهفلورهدرمسابقاتآس��یاییشرکتمیکندکهدرایناسلحهبا
توجهبهاینکهسهورزشکارمعرفیشدهاند،بهنظرنمیرسدامکانشرکتدربخش
تیمیراداشتهباشد.علیرضاادهمیومحمدحس��ینجعفرینیزدوشمشیرباز

دیگریهستندکهبههمراهطلوعیدراسلحهفلورهبارقیبانمبارزهمیکنند.
مجتبیعابدینی،محمدرهبری،علیپاکدامنوفرزادباهرارسباران،دراسلحهسابر
ومحمداسماعیلی،طاهرعاشوری،محمدعلیکیهانیوامیرخلفیدراسلحهاپه،

سایرشمشیربازاناعزامیبهاینمسابقاتهستند.

معاون سیاسی استانداری، دردیداربا  اعضای هیات والیبال استان:

ورزش، بهترین وسیله برای پیشگیری ازمفاسداجتماعی است

 قرعه خوب نفت در یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان

نمایندهایراندرمرحلهیکچهارمنهاییلیگقهرمانانباقرعهخوبی
مواجهشد.اینتیمبایددراینمرحلهبرابراالهلیاماراتقرارگیرد.

قرعهکشیمرحلهیکچهارمنهاییلیگقهرمانانآسیاظهرپنجشنبه
درکواالالمپوربرگزارشد،وهش��تتیمبرترقارهکهنحریفانخودرا

شناختند.
طبققرعهکشیصورتگرفته،نفت،تنهانمایندهایرانبایدبرابراالهلی
اماراتقرارگیرد؛قرعهایکهش��رایطخوبیب��راینمایندهایرانرقم

زدهاست.
االهل��ی،درمرحلهگروهیلی��گقهرمان��اندرگروهDب��اتیمهای
تراکتورسازی،نسفقارشیواالهلیعربس��تانهمگروهبودوتنهابه
لطفتفاضلگلبهترنس��بتبهنسفقارشیتوانس��تراهیمرحله
بعدش��ود.اینتیماماراتیدرمرحل��هگروهیلی��گقهرماناننتایج
چندانخوبیراکس��بنکرد.بازیکناناینتی��مدردوبازیخودبرابر
تراکتورسازیدرتبریزبایکگلشکستخوردند؛گلیکهاحمدزاده
بهثمررساندودربازیبرگشتبانتیجه3بر2توانستندتراکتورسازی

راازپیشروبردارند.
باتوجهبهعملکردخوبالهاللولخویا،االهل��ی،بهترینگزینهبرای
نفتبودکهدرقرعهکشیباهمهمگروهشدند.تنهانکتهایکهمیتواند
بهسوداینتیماماراتیباشدایناستکهدیداربرگشتدرکشورامارات
برگزارمیش��ود.البتهنفتیهادردورقبلنیزباهمینشرایطروبهرو
شدند.آنهادرتهرانتوانستندبایکگلاالهلیعربستانراشکست
دهند؛ودربازیبرگشتبانتیجه2بریکشکستخوردند،تاباگلزده

درخانهحریفراهیمرحلهبعدشوند.
بهتری��نبازیکناالهل��یام��ارات،احمدخلیلاس��تکهت��ااینجا
توانس��تهپنجگلبهثمربرس��اندودرردهس��ومبرترینگلزنانلیگ
قهرمانانآس��یاقرارگی��رد.درکناراحم��دخلیل24س��الهکهیکی
ازبهترینگلزنانتیماماراتمحس��وبمیش��ود،جوس��یلداسیلوا
برزیلیکهازس��ال2014بهاینتیماضافهش��دهازدیگ��ربازیکنان
خطرن��اکاینتیماس��ت.ه��مچنی��ننمیت��وانازاورت��ونریبرو
26سالهکهپنجبازیملینیزبرایبرزیلانجامدادهچشمپوشیکرد.
دیگربازیکنخارجیاالهلی،کوونکیونگووناس��تکهدرتیمملی

کرهجنوبیبازیمیکند.
دیداررف��تنفتایرانواالهلیاماراتچهارش��نبه4ش��هریورماهدر

ورزشگاهآزادیبرگزارمیشود.

منصوریان، با خیالی آسوده نفتی ماند
علیرضامنصوریان،گزینهاصلیاس��تقاللدرنهایتدرباش��گاهنفت

باقیماند.
پسازقرعهکشیلیگقهرمانانآسیادرمرحلهحذفیدیگرمشخص
بودکهمنصوریانکارخودرادرباش��گاهنفتادام��همیدهد.حریف
نفت،تیماالهلیاماراتکهدرمرحلهمقدماتیباوجودشکستخانگی
مقابلتراکتورسازیبهنحویمعجزهآسابهدوربعدصعودکردهاست،
دربین4تیممنطقهغربآس��یاضعیفترینتیممحسوبمیشودو
بختخوشنفت،رویاروییبااینتیمدرمرحلهیکچهارمنهاییاست.
ش��اگردانمنصوریانکهممکنبودمقابلدوتیملخویایاالهاللقرار
بگیرند،بازیآیندهخودرادرتهرانودبیبرگزارمیکنند.دبی،شهری
استکهبهدلیلنزدیکیبهایرانوالبتهتعدادزیادیایرانیهایمقیم
شهرایدهآلبرایمیزبانیازتیمهایماست.بازیاولایندوتیم،روز
چهارشنبه26آگوس��تدرتهرانوبازیبرگشت،روز16سپتامبردر
اماراتبرگزارمیش��ود.اگرنفتازاینمرحلهموف��قبیرونبیاید،دو

هفتهبعدبابرندهلخویاوالهاللمسابقهمیدهد.
فینالامس��اللیگقهرمانانآس��یابهصورترفتوبرگش��تبرگزار

میشود.
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رس��انههایانگلیس��یازمورینیو،بابتخریدیکمهاج��مناآمادهو
گلنزنانتقادکردند.بهتازگیراداملفالکائو،مهاجمکلمبیاییفصل
گذشتهمنچس��تریونایتدبهطورقرضیبهچلس��یپیوستهاست.این
مهاجمتابس��تانگذش��تهازموناکوبهطورقرضیبهمنچستریونایتد
رفت؛امادرکلفصلتنهاچهارگلزدوبس��یارناآمادهنشانداد.حاال
اینمهاجمدوبارهازس��ویباشگاهموناکویفرانس��هبهیکتیمدیگر
فرستادهشدهاس��ت؛چلسی.خوزهمورینیوخودش��خصابرایجذب
اینمهاجمکلمبیاییاقدامکرد.گفتهمیشوددلیلاصلیاینانتقال
اینبودهاس��تکهفالکائوومورینیوهردومدیربرنامههایمش��ترکی
دارند.اکنونرسانههایانگلیسیبابتاینانتقادبهخوزهمورینیو
انتقادواردمیکنند.بهگزارشاسکایاسپورت،فالکائوکهپیش
ازایندراتلتیکومادریدگلزنبزرگیبودهیچچیزیبرایارائه
کردننداردواکنونچیزیجزیکگلنزنتمامعیارنیس��ت.
براساساینگزارشپیشبینیمیشوداوگلنزنبزرگلیگ

برترانگلیسدرفصل2016-2015باشد.
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بازارنقلوانتق��االتفوتبالای��راندرحالیای��نروزهابا
رکوردیبیسابقهمواجهشدهاس��ت،کهپیشازایندرباره
وخامتاوضاعلیگبرترهشدارهاییجدیدادهشدهبود.از
فردایدیدارپایانیجامحذفییعن��یدقیقاازدوازدهمماه
جاریفصلنقلوانتقاالتتابستانیفوتبالایرانرسماآغاز
شد.ظرفاین15روزاماهیچاتفاقینیفتادهوهیچبازیکنی
جابهجانشدهاس��ت؛تانقلوانتقاالتمعموالپرهیاهوی
فوتب��الایرانس��کوتیک��مس��ابقهراتجربهکن��د.فصل
نقلوانتقاالتدرحالیبااینوضعیتعجیبمواجهشدهکه
نسبتبهسالقبلبسیارکوتاهتراست.بااینکهبهخاطردر
پیشبودنجامجهانیبرزیلپروندهفوتبالباشگاهیایران
پارسالخیلیزودترازامسالبس��تهشد،امانقلوانتقاالت
فصلگذشتهباوجودطوالنیبودنحتیدرروزهایآغازین
نیزتاایناندازهراکدنبود.امسالبااینکهباشگاههازمانبه
مراتبکمتریبرایبستنتیمهایخوددارند؛اماهنوزدر

اینبارهاقدامجدینکردهاند.
رکودبازارنقلوانتقاالت،تاحدودیناشیازبالتکلیفیبرخی

باشگاههاست؛زیرابس��یاریازباشگاههاهنوزهیاتمدیره،
مدیرعاملومتعاقباکادرفنیندارندوشایدچندانعجیب
نباشدکهتاقبلازمشخصشدنتکلیفشاندرحیطههای
مدیریتیوفنی،برایخریدبازیکنپیشقدمنشوند.هرچه
رکودفعالیتهاینق��لوانتقاالتیاینقبیلباش��گاههای
بالتکلیفتوجیهپذیرومنطقیاست؛اماآنچهباورنکردنی
بهنظرمیرسدایناس��تکهحتیباشگاههاییکهصاحب
مدیروسرمربیهس��تندهمهنوزبهشکلیجدیواردنقل
وانتقاالتنشدهاند.براینمونهدوباشگاهاصفهانیباوجود
مشخصبودنتکلیفش��اننهفقطهنوزبازیکنجدیدی
نخریدهاندکهقراردادبازیکنانفعلیراهمتمدیدنکردهاند.
اینوضعیتدرحالیامروزدامنگیرفوتبالایرانشدهکه
پیشازاینبسیاریازمدیرانفوتبالیبارهاوبارهادربارهبه
تعطیلیکشیدهشدنقریبالوقوعلیگبرتروتبدیلشدن
تدریجیآنازش��کلحرفهایبهصورتآماتورهشدارداده

بودند.
اینهش��دارهایمکرردربارهوخامتاوضاعچندانجدی
گرفتهنش��دواکنونبهنظرمیرس��دکهبارکودبیسابقه
بازارنقلوانتقاالتنخستیننش��انههایآندرحالآشکار
شدهاست.اینهشداررامسووالنفوتبالکشوربهخصوص
درارتباطب��االینحلماندنمعضلحقپخ��شتلویزیونی
میدادندوبارهامتذکرشدندکهندادنحقفوتبالازسوی
صداوسیماعواقببسیارسنگینیدرحدتعطیلشدنلیگ
بهدنبالدارد؛زیرااگرایرانهممیخواهدمثلسایرکشورها
فوتبالحرفهایداشتهباش��دبایدعمدهدرآمدشراازاین

طریقکسبکند.

نبایدفراموشکردکهزمانبهتندیمیگذردوخیلیزود،دیر
میشود؛واگردسترویدستبگذاریمخیلیراحترقبااز

ماسبقتمیگیرند.
اختالفاتبینکمیتهفوتس��الوکمیتهفنیوتوس��عه،گویا
روزبهروزبیشترمیشودواینمس��ایلتمامیندارد؛چراکه
سیدرضاافتخاریدرآخرینمصاحبهاشازانتقادهایعباس
ترابیانرییسکمیتهفنیوتوسعهشاکیشدهبودومعتقدبود
کهدعوتنامهایبرایحضورشدرجلسهکمیتهفنیوتوسعه
ارس��النش��دهبود؛هرچندکهچندروزپیشازاینکهجلسه
برگزارشودافتخاریدرمصاحبهایازبیانگزینهسرمربیگری
تیمملیدراینجلسهخبردادهبودوبهنظرمیرسدپسازاین
کهعلیکفاشیاندرجلسهحاضرنشد،رییسکمیتهفوتسال
همتصمیمگرفتتابهایننشستنرود.تمامیایناتفاقاتدر
حالیرخدادهاستکهبهگفتهیکیازاعضایکمیتهفنی،پیش
ازبرگزاریجلس��ه،آرشجابریکهدبیرکمیتهفنیوتوسعه
وهمچنینمسوولیتبرگزاریلیگرابرعهدهدارد،نامهاین
نشسترابهتمامیاعضاارسالکردهوپروینرمضانیازاهواز

شرایطرافراهمکردهتابهتهرانبیایدوایننشانمیدهدکه
چندروزپیشازاینمسالهاعضایکمیتهفنیمطلعشدهاند.

افتخاریهمچنیندرمصاحب��هاش،ازاینکهاعضایکمیته
فنینسبتباگزینهایکهاوبرایهدایتتیمملیمعرفیکرده
مخالفتکردندگفتهبود:ماانتظارداشتیمکهاعضایکمیته
فنیازماحمایتکنند،نهاینکهمخالفتکنند.ایندرحالی
استکهاعضایکمیتهفنیمعتقدندگزینهایبهاینکمیته
معرفینش��ده،چراکهآنهامخالفتیدرخصوصاینمساله
انجامندادندونگرانیآنهاهمتنهابابتایناستکهزماناز
دس��تنرود.اعضایکمیتهفنیمعتقدندکههمکاریالزمرا
انجاممیدهند،چراکهجلساترابرایهماهنگیهمینمسایل
برگزارمیکردندوگرنهدستبهچنیناقدامهایینمیزدندو
تنهابهمصاحبهاکتفامیکردند.همچنینمسالهدیگریکهدر
خصوصتیمملیفوتسالمطرحمیشودحضورمربیخارجی
درتیمملیاس��تکهاعضایکمیتهفنیوتوس��عهبهدنبال
انتخابمربینیستند؛چراکهاینمس��الههنوزبهآنهامحول
نشدهوقراراستکهکمیتهفوتسالگزینهاشرابهکمیتهفنی
وتوسعهمعرفیکند.بههرحالتمامایناتفاقاتدرحالیرخ
میدهدکهبهمنماهقراراستجامملتهایآسیابرگزارشودو
اگردیربجنبیمشایدخیلیزوددیرشود؛وهمهچیزراازدست
بدهیم.همچوندورههایاخیرکهنتوانستیمآنطورکهبایدو
شایددرآسیاقدرتنماییکنیم،وقهرمانیازچنگمانبیرون
رفتهاس��ت.درحالحاضراینانتظارمیرودکهاگراختالف
سلیقهایوجوددارداینمواردکنارگذاشتهشود،وسرمربی
تیمملیهرچهزودترمشخصشودتاهمهبتوانیمدرآینده

شاهدموفقیتهایتیمملیباشیم.

دود اختالفات، فقط به چشم فوتسال می رود رد پای صداوسیما در اوضاع وخیم باشگاه ها    �

س��یدرضاعقدایی،معاون
سیاسیامنیتیواجتماعی
اصفه��ان اس��تانداری
دردیداریدوس��تانهبانایبریی��س،دبیروتنی
چندازاعض��ایهیاتوالیبالاس��تان،ازضرورت
بسطوگس��ترشهرچهبیش��ترورزشدرجامعه
امروزیسخنگفتوافزودورزش،بهترینوسیله،
برایپیش��گیریازاعتیادودیگرمفاسداجتماعی

است.
آقایعقدایی،کهازجملهپیشکس��وتانوالیبال
اصفه��انبهش��مارمیآین��دوعالق��هفراوانیبه
توس��عهورزشدارند،درایننشس��تدوستانهبا
اعض��ایهیاتوالیبال،پسازش��نیدنس��خنان
غالمحس��ینهژبرپور،دبیرهیاتکهبیش��ترین
محورس��خنانش��انپیرامونمظلومیتوالیبال
اصفهاندرطولهشتسالگذش��تهدورمیزد
وهمچنینپسازاستماعس��خنانسایراعضای
هیاتکههمگ��یبراینعقیدهبودن��دکهوالیبال
اصفهانباوجودداشتنپتانسیلباالواستعدادهای
فراوانوحضورگس��تردهجوان��انونوجوانانشدر
تیمهایملی،متاس��فانهدرس��ایهب��هتوجهیو
ب��یمه��ریمقام��اتمس��وولومدی��رعامالن
کارخانج��اتعظی��مصنعت��یب��هوی��ژهفوالد
مبارکهوذوبآهنقرارگرفتهاس��ت؛وفاقدیک
تیمشایس��تهودرخورش��اننامپ��رآوازهاصفهان
درلیگبرترمیباش��د.اصفهانب��هعنوانقطب
مهم��یدروالیب��الکشورش��هرهاس��ت،ودر
سالهایگذشتهازجایگاهومرتبهخوبیدرسطح
کش��وربرخورداربودهاس��ت،؛ویاظهارامیدواری
کرد،دراسرعوقتودرفرصتیمناسببامذاکراتی
کهبامقاماتبلندپایهش��رکته��ایذوبآهن،
فوالدمبارکهوس��ایرکارخانجاتصنعتیبهعمل
میآورندتالشکنندتااس��تاناصفه��انازیک
سهمیهلیگبرتریبرخوردارش��ودوباگردآوری
بازیکنانمل��یپ��وشوصاحبنامیک��هاکنون
درسایراستانهابهویژهدرتیمهایپایتختبازی
م��یکنن��د،بای��کتی��میکدس��تبوم��یدر
رقابتهایلیگبرترباشگاههایکشورحضورپیدا

کند.
معاونسیاس��یامنیت��یواجتماعیاس��تانداری
درس��خنانپایانیخود،باابرازامیدواریبهآینده
ورزشایراندرتمامزمینههااظهارداش��ت:برای
دس��تیابیبهراهکارهایاصولی،بس��ترسازی
مناس��ب،فراه��مآوردنامکان��اتالزمواحداث
خانهوالیبالوآکادمیوالیب��ال،بایدبرنامهریزی
منطقیواصولیبهعم��لآیدتابتوانی��مجوانان

مس��تعدبیش��تریراج��ذب
ای��نرش��تهزیب��اوپرتحرک
کنیم؛کهخوش��بختانهاینک
ش��هرتجهان��یپیداک��رده
اس��تودررقابتهایجهانی
ع��الوهبرغلب��هبرتی��مهای
قدرتمن��دایتالی��اوآمری��کا،
اخیرادردوبازیباتیمروسیه
ب��ااقتدارب��هپیروزیدس��ت

پیداکردهاست.
آقایعقدایی،معتق��دبهاین
اصلبودکهبابسطوگسترش
ورزشنهتنهامیتوانضامن
سالمتجامعهبود،کهازطریق
اینپدیدهانسانسازمیشود
جوانانبیش��تریرابهمیادین
ورزش��یکش��اندودرنهای��ت
ازمی��زانبزهکاریومفاس��د

اجتماعی،بهوی��ژهابتالبهپدیدهش��وموخانمان
سوزاعتیادکاست.

 والیبال مظلوم اصفهان را دریابید
والیبالمظلومواقعش��دهاصفهان،کهدر2دهه
70،60واوایلسال80جزوسهتیمبرتروالیبال
کشوربودهوهوادارانبیشماریداشتهاست،چند
سالیاستبهخاطرپارهایمشکالتمالیباشگاه
صاحبنامومتمولذوبآهنکهبیشازنیمقرن
سابقهوقدمتافتخارآمیزدروالیبالدارد،ازگردونه
رقابتهایلیگبرترکشورخارجگردیدهومنحل
ش��دهاس��ت؛کهضایعهاس��فناکیبرایوالیبال

اصفهانمحسوبمیشود.
ایناقدامناگهانیباشگاهذوبآهن،زخممهلکی
رابرپیکروالیبالاصفهانواردس��اخت،بهطوری
کهباگذشتقریببههش��تسالاینزخمکاری
التیامنیافتهودرختکهنسالوالیبالنصفجهان
کهب��هپایتختفرهن��گوتمدنایراناس��المی
لقبگرفته،درحالخش��کیدناس��ت.ش��یرازه
والیبالاستانپهناوراصفهانکهروزگارانیپیشانی
افتخارواقتداروسرافرازیبهآسمانوالیبالایران
میس��ائیدوهموارهدرزمرهتیمهایاولتاس��وم
رویس��کویقهرمانیقرارمیگرف��ت،راحتتر
ازنوش��یدنیکلیوانآبازهمپاش��یدهش��ده
اس��توجوانانخوشقدوقام��توملیپوشاین
دیارکهنیکیپسازدیگریمجبوربهجالیوطن
ش��دهاند!وخانهوکاشانهوش��هرودیارشانرارها
ک��ردهان��دوب��هس��ایرتیمه��ا،نظیرپی��کانو
س��ایپایته��ران،متی��نورامی��ن،ش��هرداری

ارومی��ه،ش��هرداریتبریز،کال��همازن��دران،
هرم��زگان آلومینی��وم مش��هد، می��زان
و...مهاج��رتکردهاند؛کهمتاس��فانهی��اازدید
مقاماتمس��وولپنهانماندهاس��توی��اتمایلی
ندارندب��هورزشهایغیرفوتبالیتوجهداش��ته

باشند.
درپیانح��اللتیموالیب��الذوبآهن،باش��گاه
گیتیپس��نداصفهانبادراختیارگرفتنسهمیه
لیگبرتریمبادرتبهتشکیلتیموالیبالکرد؛واز
آنجاییکهفاقدتجربهالزمبودوشناختکافی
ازوالیبالروزوبازیکنانغیربومینداش��ت،بدون
درنظرگرفتنشرایطواستفادهازمربیانوبازیکنان
بومی،بابهخدمتگرفتنمصطفیکارخانهمربی
تهرانیو11بازیکنغیربومیوب��هقولقدیمیها
برایخالینبودنعریض��هبایکبازیکناصفهانی
بهنامس��روشمعصومیباصرفهزینهایبالغبر
ششمیلیاردتوماندرلیگبرترحضوریافت؛امابا
وجودمهرههایملیپوشجایگاهیبهترازرتبه
پنجمرانتوانستبهدس��تآورد.همینامرباعث
دلسردیمسووالنباشگاهوش��رکتشدتابارای
مدیرانارشدوهیاتمدیرهشرکت،اینتیممنحل
ش��ودومتاس��فانهدردیازوالیبالاصفهانمداوا

نکرد.
البتهدرهمانس��التیمباریجاس��انسکاش��ان
کهبههمتواالیمرحوممهندسس��یدحسین
حجازی،مدیرعاملش��رکتداروس��ازیگیاهی
باریجاس��انستش��کیلیافت��هوپسازکس��ب
مق��امقهرمانیدردس��تهی��کجوازحض��وردر

برت��ر لی��گ ه��ای رقاب��ت
راب��هدس��تآوردهب��ود،ب��ا
مربیگریمیرمصطفیش��جاعی
وبازیکنانیکهاکثرااصفهانیوازبرو
بچههایخوبکاشانبودند،باالتر
ازتی��مگیتیپس��نددرردهچهارم
قرارگرف��ت!وبهعن��وانتیمپدیده
لیگبرترشناختهشدوباشایستگی
ازحیثیتوالیبالاصفهاندفاعکرد،
امامتاسفانهبااتفاقناگوارفوتزنده
یادمهن��دسحجازیموس��سو
پایهگذارش��رکتداروییوباشگاه
فرهنگ��یورزش��یباریجاس��انس
کاشان،اینتیمخوشترکیبهم
دچاربح��رانروحیش��دوباوجود
حمایتیکپارچهمدیرانارش��د
ای��نش��رکتبهوی��ژهخان��مالله
حجازیدخت��رمرح��وممهندس
حجازی)مدیرعاملجدیدش��رکتداروس��ازی
باریجاس��انس(مهن��دستقیحج��ازیبرادرآن
مرحومکهازس��هامدارانبزرگشرکتمحسوب
میش��د،وخانمبهارحس��یبیهمس��رمرحوم
مهندسحج��ازی)مدی��رعاملفعلیباش��گاه
باریجاس��انس(طیس��هس��المتوالیب��اوجود
س��رمایهگ��ذاریقاب��لتوج��هوبی��شاز
20میلیاردتوم��ان،بابهخدم��تگرفتنمربیان
سرش��ناسوباتجرب��هاینظیرمرحومحس��ین
معدنیومصطف��یکارخانه،نتوانس��تبهنتایج
مطلوبیدستپیداکندونهایتاازسالگذشتهاین
تیمنیزمنحلشد؛وبهدستفراموشیسپردهشد
تامظلومیتوالیبالاصفهانبیشازپیشنمایان

شود.
ش��نیدهمیش��ودمس��ووالنباش��گاهفرهنگی
ورزش��یذوبآه��نه��مدرصددن��دتی��م
دس��تهیک��یخ��ودراک��هدرفص��لگذش��ته
ب��ازیه��ایخ��وبودرخش��انیراب��هنمایش
درآوردمنحلکنند؛تابیمه��ریوبیتوجهیبه
والیبالاصفهانهمبیشازگذش��تهعینیتپیدا
کند.حالاینس��ووالمطرحاس��تب��ااینهمه
بیمهریوس��هلانگاریومس��امحهنس��بتبه
والیب��الاصفه��انچ��هبایدک��رد؟آی��اوقتآن
نرس��یدهمس��ووالناس��تانیچارهایاساس��ی
بیاندیش��ندوبهدنبالراهکاریاصولیوماندگار
باش��ند؛وگام��یمثب��تدرجهتح��لمعضل
اسپانس��روالیب��الاصفه��ان،پایتخ��تفرهنگ
وتم��دناس��المیای��رانبردارن��دک��هصاحب

بزرگترینکارخانجاتصنعتیاس��ت؟نگارنده
کهبارهادرنوشتارهایخودازمظلومیتوآوارگی
وسرگردانیومهاجرتجوانهایغیوروشایسته
والیب��الاصفهانی��ادکردهوباتیترهایدرش��ت
نظیر)والیب��الاصفه��انمظل��ومواقعش��ده(و
)والیبالاصفهاندرحسرتاسپانسر(سعیکرده
استنظرمقاماتومسوولینرابهاینمهمجلب
کندکهگوی��ینهچش��مبصیرتیوج��ودداردو
ن��هگ��وشش��نوایی؛کهمان��عبیدادگ��ریو
س��هلانگاریهاییباش��دکهروزبهروزنسبتبه
والیبالمظلومواقعش��دهاصفهانبزرگ،افزایش
پیدامیکند.برحسبوظیفهورسالتیکهبردوش
داردازمقاماتبلندپایهاستانیانتظارداردتوجه
ویژهایب��هورزشهایغی��رفوتبالیبهخصوص
والیبالوبس��کتبالداشتهباش��ندکهازپتانسیل
باالی��یبرخوردارن��د.امیدواری��ممدیرانارش��د
ذوبآهن،نیمنگاهیبهوالیبالداش��تهباش��ند
وپ��ولخریددوس��هبازیک��نفوتب��الرابهاین
رش��تهپرطرفدارخ��وداختصاصبدهن��دتاهم
چونگذش��تهب��ایکتیمی��کدس��تبومیدر
لیگبرترکش��ورحضورپیداکنن��د،کهاطمینان
داریمباهمیننیروهایج��وانبومیوخوشقد
وقام��تواس��تعدادهایبس��یارخوبیمانندامیر
غفور،محمدج��وادمعنوینژاد،علیمباش��ری،
مسعودغالمی،علیرضانصراصفهانی،علیجاللی،
مسعودرمضانی،سروشمعصومی،پیمانکریمی،
محس��نعندلیب،محمدباقری،جوادمیرآفتاب
ودههابازیکندیگریکهعاش��قشهرودیارشان
هستندوازقابلیتهایباالییبرخوردارمیباشند،
وحاضرندبامبلغیکمترازبازیکنانوارداتیبرای
زادگاهشانبازیکنند،بتوانبهافتخاراتزیادی
دستیافتورویس��کویقهرمانیرفت،ضمن
اینک��هاصفه��انبیش��ترینمربیبی��نالمللی
)بع��دازته��ران(رادراختیارداردک��هحاضرندبا
کمترینمبلغقراردادببندندوسکانرهبریتیم
شهرواستانشانرابهدس��تبگیرند؛ونیازیبه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

      
77-برابر راي شماره 139460302012000064 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن صفري فرزند محمدعلي 
از پالك 1 فرعي  در يك باب خانه به مساحت 78.84 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي بهرامعلی صفری وغيره 

محرز گرديده است.
78-برابر راي شماره 139360302012006596 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اميدعلي اميرحاجيلو فرزند 
حسينعلي در يك باب خانه به مساحت 573.97 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
حسينعلی  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  مشهدکاوه  در  واقع  اصلي   69 از  فرعي   1

اميرحاجيلو محرز گرديده است.
79-برابر راي شماره 139460302012000718 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  چادگاني  حبيبي  خليل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
حسينقلي در يك باب خانه به مساحت 207.37 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
108 فرعي از 63 اصلي واقع در  چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عباس عباسيان 

محرز گرديده است.
80-برابر راي شماره 139460302012000703 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  اميرحاجلو  جواد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
محمدحسين در يك باب خانه مساحت 374.83 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عيدی محمد بياتی 

محرز گرديده است.
81-برابر راي شماره 139460302012000700 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالقاسم اميرحاجلو فرزند 
از پالك  حسين در يك باب خانه به مساحت 213.69 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از مالكين  از مالك رسمي تعدادی  از 69 اصلي واقع درمشهدکاوه خريداري  1 فرعي 

محرز گرديده است.
82-برابر راي شماره 139460302012000697 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
آقاي حسينعلي رشيدي فرزند  مالكانه بالمعارض متقاضي  ثبت ملك فريدن تصرفات 
عباسقلي در يكبابخانه به مساحت 305.52مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 44 اصلي واقع در اصفهانك مشايی خريداري از مالك رسمي آقاي عباسقلی 

رشيدی محرز گرديده است.
83-برابر راي شماره 139460302012000694 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سميرا عباسي فرزندداراب 
از  دريكباب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 34.07مترمربع مفروز و مجزي شده 
اله  پالك 26 فرعي از 63 اصلي واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي امان 

انالوئی وغيره محرز گرديده است.
84-برابر راي شماره 139460302012000691 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آقاي محمد نظريان فرزند جهانگير  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
در يك باب خانه به مساحت 153.46 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي خدارحم ميثاقی محرز 

گرديده است.
85-برابر راي شماره 139460302012000688 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رضا افشاري فرزند علي 
در يك باب خانه به مساحت 163.27 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي قربانعلی عباسی محرز 

گرديده است.

86-برابر راي شماره 139460302012000685 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا افشاري فرزند علي 
در يك باب خانه به مساحت 152.87مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي قربانعلی عباسی محرز 

گرديده است.
87-برابر راي شماره 139460302012000682 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
جمعه  فرزند  آقاي صفدر عسگري  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
در يك باب خانه به مساحت 548.35 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك  4 فرعي 
از 69 اصلي واقع در مشهد کاوه خريداري از مالك رسمي آقاي  نظر نظريان محرز 

گرديده است.
88-برابر راي شماره 139460302012000679هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي قلي کريمي فرد فرزند رضاقلي 
در يك باب خانه به مساحت 234.69 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 
69 اصلي واقع در مشهدکاوه خريداري از مالك رسمي آقاي اميرحسين بيگدلی محرز 

گرديده است.
89-برابر راي شماره 139460302012000673 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد بهمن زياري فرزند قدرت 
اله در يك باب خانه به مساحت 259.42 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمدرضا بيات وغيره 

محرز گرديده است.
90-برابر راي شماره 139460302012000670 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم الهه لطفي فرزند حسينقلي در يك 
باب خانه به مساحت 135.23مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي 

واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي افشين لطفی محرز گرديده است.
91-برابر راي شماره139460302012000844 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری اسالمی ايران به 
نمايندگی سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی اصفهان  
و مجزي شده  مفروز  مترمربع   1098.02 به مساحت  کتابخانه  باب ساختمان  يك  در 
از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي پرويز 

خانجانی محرز گرديده است.
92-برابر راي شماره 139460302012000848 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
در  مريد  فرزند  يبلوئي  آقاي محمد  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
يك باب خانه به مساحت 411.21 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 
221 اصلي واقع درخمسلو برف انبارخريداري از مالك رسمي آقاي مريد يبلوئی محرز 

گرديده است.
93-برابر راي شماره139360302012000858 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن قارداشي فرزند مصطفي 
در يك باب خانه  و زمين متصله  به مساحت 1612.15مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك 1  فرعي از206 اصلي  واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي خانم  فاطمه 

سلطان هاشمی  محرز گرديده است
94-برابر راي شماره139360302012000852 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسقلي کيخائي افوسي فرزند 
عبد اله در يك باب خانه  به مساحت 332.05 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 
فرعي از206 اصلي   واقع در  افوس  خريداري از مالك رسمي آقاي ابوالفضل کيخايی 

محرز گرديده است

95-برابر راي شماره 139360302012000865 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  روستائي  رضا  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مجزي شده  و  مفروز  مترمربع     339.83 به مساحت  خانه   باب  يك  در  محمدحسن 
از پالك 1  فرعي از206 اصلي  واقع در   افوس خريداري از مالك رسمي آقاي احمد 

کيخائی. محرز گرديده است
96-برابر راي شماره 139460302012000876 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدصادق بهرامي فرزند قاسم  
در يك باب خانه به مساحت 223.57 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي 
از 221 اصلي  واقع در خمسلو خريداري از مالك رسمي آقاي فتح اله شهيدی  محرز 

گرديده است
97-برابر راي شماره 139460302012000883 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر شريفي فرزند عباس در 
يك باب خانه  به مساحت  296.08  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 
از 206 اصلي   واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحسين خان باجول  

محرز گرديده است.
98-برابر راي شماره 139460302012000857 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد مهرداد رضائي دمنه فرزند 
پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   229.98 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  احمد 
1فرعي از 4 اصلي واقع در  دامنه خريداري از مالك رسمي خانم خانم آغا عبداللهی 

محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000866 شماره   راي  برابر   -99
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
باقر رضائي  آقاي سيد  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ثبت ملك  حوزه 
دمنه فرزند سيد احمد در يك باب خانه به مساحت 229.98 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي 4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي خانم خانم آقا 

عبداللهی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000869 شماره  راي  برابر   -100
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد رضا بخشي 
فرزند علي اکبر در يك باب خانه به مساحت 693.67مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي علی اکبر 

بخشی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000878 شماره  راي  101-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
گوالني  ماشاءاله  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند عزيزاله در يك باب خانه به مساحت 208.99 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك1فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي جعفر خانجانی 

محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000887 شماره  راي  102-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
صابري  عليرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند محمدابراهيم در يك باب مغازه به مساحت 42.83 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحسين 

خان باجول محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000891 شماره  راي  103-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
بخش  فرح  اصغر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   284.92 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  علي  فرزند 
پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا حسن 

کيخائی محرز گرديده است.

تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000895 شماره  راي  104-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اردشير خليلي افوسي 
فرزند غالمعلي در يك باب خانه به مساحت 304.13 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع درافوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمدخان 

باجول محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000899 شماره  راي  105-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم صديقه اللي فرزند 
جمشيد در يك باب خانه به مساحت 233.42 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي شهرداری افوس محرز 

گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000903 شماره  راي  106-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم عشرت کيخائي فرزند 
محمد علي در يك باب خانه به مساحت 324.03 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحسين خان 

باجول محرز گرديده است.
107-برابر راي شماره 139460302012000907 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالمحمد شاه سوندي فرزند 
علي در يك باب خانه به مساحت 148.79مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضاخان خسروی 

ومحبت کيخايی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000911 شماره  راي  108-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي ميرزا ميرزايي 
فرزند عليرضا در يك باب خانه به مساحت 201.29 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 12 فرعي از 12اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد يوسفی 

محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000916 شماره  راي  109-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رضا عالي وند 
داراني فرزند حبيب اله در يك باب خانه به مساحت 276.91مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

دادگسترمحرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000920 شماره  راي  110-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا عالي وند 
داراني فرزند حبيب اله در يك باب خانه به مساحت 173.94 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد  

دادگسترمحرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005677 شماره  راي  111-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد مرتضي بوئيني 
فرزند اسد در يك باب ساختمان و زمين متصله به مساحت 14989.29مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي 

آقاي فرج دوست محمدی بوئينی محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول:   1394/3/30    

تاريخ انتشار نوبت دوم:   1394/4/14 
م/الف – 80 محمد سلمانی-رئيس ثبت اسناد و امالك فريدن

مزایده 
3/327 اجرای احكام شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای 
در خصوص پرونده اجرايی به کالسه 930522ح.ج/8 له خانم فرزانه ملك پور و عليه 
جنب  بهارستان شرقی –  آقای فريدون عصارزادگان فرزند احمد به نشانی خ.کاوه – 
بانك تجارت – کوی سلمان – بن.بست گلبرگ – مجتمع گلبرگ – طبقه دوم – واحد6 
هزينه  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   305/196/000 مبلغ  جمعًا  مطالبه  خواسته  به  و 
دادرسی و اجرائی و همچنين مبلغ 10/107/500 ريال بابت حق االجرای دولتی جلسه 
محل  در  11 صبح  الی   10 ساعت   94/4/16 مورخه  سه شنبه  روز  برای  را  مزايده ای 
اجرای شعبه هشتم دادگاه حقوقی واقع در اصفهان – خ.نيكبخت – جنب بيمه پارسيان 
خصوص  اين  در  و  نمايد  برگزار  واحد8   – چهارم  طبقه  حقوقی  احكام  اجرای  دايره 
مال مورد مزايده براساس نظريه کارشناسی رسمی دادگستری عبارتست از مقداری 
4/329 حبه از ششدانگ پالك ثبتی شماره 14039/604 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در 
اصفهان – خ.کاوه – از سمت جنوب به شمال نرسيده به سه راه ملك شهر – چايخانه 
عياران – جنب فروشگاه رستوران و غذای خانگی نيك و مشاور امالك عصارزادگان 
آجر  و  آهن  با سقف  مترمربع   84/75 به مساحت حدود  مغازه  يكباب  به صورت  که 
 – آهن  پروفيل  و  از شيشه  خيابان  به  رو  روبه  درب  و  ميانی  و ستون  آجری  بر  با 
انشعابات  دارای  می باشد  سنگ  و  سراميك  قسمتی  و  پرداختی  گچ  داخلی  ديوارهای 
و مشترکات آب و برق و گاز و فاضالب می باشد ارزش اين ملك با توجه به کاربری 
تجاری و موقعيت قرارگيری و راههای دسترسی و ساير ملحوظات موثر در قضيه به 
مبلغ 5/245/000/000 ريال برآورد می گردد بنابراين ارزش 4/329 حبه از ششدانگ 
پالك ثبتی فوق الذکر به مبلغ 315/303/500 ريال برآورد و اعالم می گردد و ضمنًا پالك 
مذکور در حال حاضر در دست مستاجر به نام عبدا... مانده علی قاسم آبادی می باشد. 
طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده از پالك ثبتی فوق الذکر بازديد نمايند. 
باالترين  که  افرادی هستند  يا  فرد  مزايده  برنده  و  قيمت کارشناسی شروع  از  مزايده 
به همراه داشته  قيمت کارشناسی را پيشنهاد دهند و 10% از مبلغ کارشناسی را نقداً 
باشند.م الف:7385 اجرای احكام شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

مزایده نوبت اول
3/497 اجرای احكام حقوقی شعبه 4 دادگستری زرين شهر در پرونده شماره 940063 
در نظر دارد له خانم مريم قادری عليه آقای حسن رياحی و خانمها محترم کامرانفر، 
فرزانه خوش نظر و بتول توانگر جلسه مزايده ای در تاريخ چهارشنبه 94/4/24 راس 
ساعت 10 الی 11:30 صبح به منظور فروش ششدانگ يك باب منزل مسكونی و پرداخت 
وجه حاصل از فروش يك دانگ آن به خواهان به نشانی زرين شهر – خيابان طالقانی 
طبقه  يك  دارای   8471644736 کدپستی  پالك45-   – حصيری  حميد  شهيد  کوچه   –
با سقف  مترمربع  به مساحت حدود 126  اعيانی  و  مترمربع  به مساحت عرصه 144 
تيرآهن ديوارهای آجری در و پنجره بيرونی فلزی درهای داخلی چوبی دارای سرويس 
بهداشتی و آشپزخانه و امتياز و انشعابات آب و برق و گاز می باشد ساختمان قديمی 
مبلغ  دادگستری ششدانگ ملك  نظر کارشناس رسمی  فاقد زندگی می باشد و طبق  و 

1/320/000/000 ريال برآورد گرديده است در محل اين اجرا برگزار نمايد مزايده 
را از قيمت پايه کارشناس شروع و هر کس باالترين قيمت را پيشنهاد و 10 درصد آن 

نمايد برنده مزايده خواهد بود طالبين خريد می توانند ظرف پنج  المجلس پرداخت  فی 
روز قبل از جلسه مزايده از ملك ديدن نموده و سپس در جلسه شرکت نمايند.م الف:368 

اجرای احكام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی زرين شهر  
اجرایيه 

3/499 شماره اجراييه: 9410423623100053 شماره پرونده: 9309983623100799 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   931001 شعبه:  بايگانی  شماره 
9410093623100303 و شماره دادنامه مربوطه 9309973623101576 محكوم عليه 
محكوم  مجهول المكان  فعاًل  نشانی  به  اسدا...  فرزند  خسروشاهی  الصغير  ام  سهراب 
ريال   2/835/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال  ميليون  نود  پرداخت  به  است 
حكم  اجرای  تا  واخواست  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  نيز  و  دادرسی  هزينه  بابت 
به ماده 197 از قانون آ.د.م حكم  الباقی خواسته به لحاظ فقد دليل مستنداً  )نسبت به 
نشانی شهرستان  به  فرزند رضا  در حق خواهان محمدجواد خانی  بطالن دعوی(  به 
نيم عشر دولتی در حق دولت.  تعويض روغن خانی و پرداخت   – خ.قيام   – اردستان 
دادرسی  آيين  قانون   306 ماده   2 تبصره  رعايت  به  ملزم  مدنی  احكام  اجرای  ضمنًا 
مدنی می باشد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- 
باشد و در صورتی  از آن ميسر  به  استيفا محكوم  اجرا حكم و  کند که  مالی معرفی 
بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع  نداند  که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه 
و  حكم  اجرای  به  قادر  که  شود  معلوم  مذکور  مهلت  انقضاء  از  بعد  سال  سه  ظرف 

نكنيد  را معرفی  اموال خود  پرداخت  فرار در  برای  ليكن  ايد  بوده  به  پرداخت محكوم 
يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی که اجرای تمام يا قسمتی از مفاد 
شد.4- خواهيد  محكوم  ماه   6 تا  روز   61 از  حبس  مجازات  به  باشد  متعسر  اجرائيه 
قانون  به  ميباشد  مدنی  احكام  اجرای   34 ماده  از  قسمتی  که  باال  موارد  بر  عالوه 

مفاد  همچنين  و   79/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون  و  مدنی  احكام  اجرای 
 قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:618 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان 
ابالغ رای 

3/500 شماره دادنامه: 9409973623500308 شماره پرونده: 9209983624100016 
شماره بايگانی شعبه: 930643 شاکی: آقای ابراهيم عسگری فرزند علی با وکالت خانم 
ياسمين عرب فرزند علی به نشانی تهران – سيد خندان – خ.ميرمطهری – پ26- ط4- 
واحد16 متهم: آقای فاضل عسگری ارمندی فرزند محمدمراد به نشانی مجهول المكان 
رسيدگی  ختم  پرونده  اوراق  جميع  به  عنايت  با  دادگاه  تعزير  مستوجب   اتهام:سرقت 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح ذيل مبادرت 
ارمندی  اتهام آقای فاضل عسگری  به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص 

نوکيا101  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه  يك  سرقت  بر  داير  متواری  محمدمراد  فرزند 
قرمز رنگ موضوع شكوائيه تقديمی آقای ابراهيم عسگری فرزند علی با وکالت خانم 

ياسمين عرب با عنايت به شكوائيه تقديمی شاکی خصوصی به لحاظ پاسخ استعالم 
واصله در خصوص رديابی گوشی مسروقه و به لحاظ عدم حضور متهم در دادسرا 
از سوی  موثری  دفاع  ارائه  عدم  بالنتيجه  و  دادگاه  اين   1394/2/27 مورخه  جلسه  و 
ايشان در دفاع از اتهام انتسابی اين دادگاه با لحاظ قرار مجرميت و کيفرخواست واصله 
دادسرای عمومی و انقالب اردستان با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده بزه 
انتسابی محرز و مسلم با در نظر گرفتن اعالم رضايت قطعی و منجز شاکی خصوصی 
مستنداً به اصول سی و ششم و يكصد و شصت و ششم قانون اساسی و مواد 2و1

2و13و18و19و37و38و160و162و176و211و212 از قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 و ماده 661 از قانون مجازات اسالمی )تعزيرات مصوب 1375 حكم بر محكوميت 
تعزيری  50 ضربه شالق  تحمل  و  تعزيری  روز حبس  يك  و  ماه  تحمل سه  به  متهم 
صادر و اعالم مينمايد رای صادره غيابی و ظرف موعد ده روز پس از ابالغ واقعی 
اين دادگاه و پس از آن ظرف موعد بيست روز ابالغ قابل پژوهش  قابل اعتراض در 
در محاکم محترم تجديدنظر استان اصفهان است.م الف:617 شعبه 101 دادگاه عمومی 

جزايی شهرستان اردستان
ابالغ ارجاع امر به داور

 3/501 شماره درخواست: 9410466823200002 شماره پرونده: 9309986823200882
شماره بايگانی شعبه: 930965 خواهان خانم طلعت پيله ور زواره در تاريخ 93/11/14 
دادخواستی با موضوع طالق به درخواست زوجه به طرفيت آقای محمد شريف حيدری 
امر  ارجاع  لزوم  به  نظر  ثبت گرديده و  به کالسه 930965  نموده و  دادگاه  اين  تقديم 
ارجاع  قرار  البين  ذات  اصالح  و  اختالف  رفع  در  اهتمام  و  جهت سعی  در  داوری  به 

محمد  آقای  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  می گردد  صادر  داوری  به  امر 
شريف حيدری مراتب طبق ماده 28 قانون حمايت خانواده مصوب 91/12/1 يك نوبت 
نفر  يك  آگهی  نشر  تاريخ  از  هفته  يك  ظرف  تواند  می  مذکور  خوانده  می شود  آگهی 
به مسايل شرعی و  داشته و آشنا  را که حداقل سی سال سن  متاهل خود  اقارب  از 
دادگاه عمومی بخش زواره معرفی  به  داور  عنوان  به  اجتماعی می باشد  و  خانوادگی 
می نمايد.م الف:620  مبادرت  داور  تعيين  به  خود  دادگاه  صورت  اين  غير  در   نماييد 

دادگاه عمومی بخش زواره
ابالغ وقت رسيدگی

3/502 در خصوص پرونده کالسه 94/5ش4 خواهان فاطمه اعلمی فرزند هرمز به نشانی 
اردستان – شهرك طباطبايی – کوچه ساحل غربی – منزل توسلی – پالك13 درخواستی 

آقائی محسن  نمايندگی  به  البرز  سازان  بهمن  شرکت  طرفيت  به  مطالبه  بر   مبنی 
مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است.  نموده  تقديم  مجهول المكان  نشانی  به 
94/5/5 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد نشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در جنب دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:619 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
مزایده 

3/464 شماره آگهی: 139403902004000061 شماره پرونده: 9100400200400705 
در  واقع  کاشانه  اعيانی  دانگ  9101809/2 شش  اجرايی کالسه:  پرونده  مزايده  آگهی 
نود و دو  پانزده هزار و صد و  از  يكهزار و شصت و هشت فرعی  پنجم پالك  طبقه 
و با قدرالحصه از مشاعات به مساحت نود و سه متر و ده صدم مترمربع با انضمام 
ششدانگ انباری پالك يكهزار و هشتاد و يك فرعی واقع در بام به مساحت چهارمتر و 

سی و هفت صدم مترمربع بانضمام ششدانگ اعيانی پارکينگ يك هزار و صد و چهل 
و شش فرعی واقع در همكف به مساحت ده متر و پنجاه صدم مترمربع با قدرالحصه 
از مشاعات کال مجزی شده از نهصد و پنجاه و شش فرعی از پانزده هزار و صد و 
نود و دو واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خيابان جی – بعد از سه 
راه شهيد رجايی – خيابان الله – مجتمع ميرداماد – طبقه پنجم – پالكP5 – کدپستی 
چاپی  با شماره  امالك   303 دفتر   323 در صفحه  آن  مالكيت  که سند   8159113169
با حدود: شمااًل به طول دوازده و  ثبتی 57348 صادر شده است  220013 و شماره 
نيم متر پنجره و ديواری است به فضای تراس غير مسقف شرقًا به طول پنج متر و 
هشت دهم متر ديواريست مشترك با ده هزار و شصت و هفت فرعی جنوبًا: اول در 
دو قسمت که قسمت دوم غربی است به طولهای دو متر و پنجاه و پنج صدم متر و يك 
و نيم متر و هشت دهم متر و هشتاد و پنج صدم متر درب و ديواری است به راه پله 
و ديواری است به داکت دوم در سه قسمت که قسمت دوم غربی است به طولهای يك 
متر و شصت صدم متر و هشتاد صدم متر و شش متر و هشت دهم متر ديواری است 
مشترك به يك هزار و شصت و نه فرعی غربًا: به طول هشت متر و چهل صدم متر 
ديواری است به فضای شارع حدود انباری: شمااًل به طول دو و نيم متر به داکت شرقًا: 
به طول هفتاد و پنج صدم متر درب و ديواری است به راه پله جنوبًا به طول دو و نيم 
متر ديواری است به فضای بام غربًا به طول يك متر و هفتاد و پنج صدم متر ديواری 
است مشترك با يك هزار و هشتاد و حدود پارکينگ: شمااًل به طول دو متر و ده صدم 
متر خط مستقيم مفروض به يكهزار و يكصد و چهل و پنج جنوبًا: به طول دو متر و ده 
صدم متر خط مستقيم مفروض به محوطه مشاعی غربًا: به طول پنج متر خط مستقيم 
قدمت حدود هشت  با  فوق  ملك  کارشناس  نظر  طبق  که  مشاعی  محوطه  به  مفروض 
سال و اسكلت ساختمان بتنی با ديوارهای آجری و سقف تيرچه بلوك و نمای خارجی 
آجرنما 5 سانتی با درب و پنجره های فلزی و آلومينيوم و پوشش داخلی بدنه گچ و رنگ 
روغن و دربهای داخلی چوبی و پوشش کف سراميك و سرويس بهداشتی و آشپزخانه 
با پوشش بدنه کاشی و کف سراميك و کابينت فلزی با درب ام.دی.اف سيستم گرمايش 
پكيج و سرمايش کولرآبی دارای انشعابات گاز و آب مشترك و برق مجزا می باشد و 
مجهز به يك دستگاه آسانسور می باشد ملكی خانم فاطمه شكيبايی که طبق سند رهنی 
شماره 178893-89/03/23 دفترخانه 71 اصفهان در رهن بانك صادرات اصفهان واقع 
يكشنبه  روز   12 الی   9 از ساعت  و  می باشد  بيمه  دارای  بانك  اعالم  طبق  و  می باشد 
واقع در خيابان هشت بهشت  اسناد رسمی اصفهان  اجرای  اداره  در  مورخ 94/4/21 
پايه  مبلغ  از  مزايده  گذارده می شود.  مزايده  به  اول خيابان الهور  چهارراه   – شرقی 
1/900/000/000 ريال )يك ميليارد و نهصد ميليون ريال( شروع و به هر کس خريدار 
پرداخت  است  ذکر  به  می شود.الزم  فروخته  نقداً  پيشنهادی  قيمت  باالترين  به  باشد 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در 
صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده 
برنده مزايده است. ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنًا اين آگهی در 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/03/30 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موکول می گردد. توضيحًا جهت شرکت 
در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسايی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزايده بايد کل 
مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالك سپرده نمايد.م الف:8165 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

3/524 آقای مهدی امامی دارای شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  1243/94ح10 
 94/1/16 تاريخ  در   23 بشناسنامه  قاسمی  قلعه  امامی  محمدعلی  شادروان  که  داده 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مهدی امامی ش.ش 26 )فرزند( 2- محسن امامی قلعه قاسمی ش.ش 5014 )فرزند( 
3- مجيد امامی قلعه قاسمی ش.ش 2160182272 )فرزند( 4- زهرا امامی قلعه قاسمی 
انجام  با  اينك  )همسر(.   2 ش.ش  قاسمی  قلعه  شرافت  عظما   -5 )فرزند(   318 ش.ش 
کسی  هر  تا  می نمايد  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات 
تاريخ نشر آگهی ظرف يك  از  باشد  او  نزد  از متوفی  يا وصيتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6834 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح  دارای شناسنامه شماره 1268  دهكردی  زاده  عليرضا صادقی  آقای   3/525
دادخواست به کالسۀ 1244/94ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده که شادروان عصمت شكوهنده بشناسنامه 37 در تاريخ 93/12/23 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
عبدالحسين صادقی زاده دهكردی ش.ش 717 )فرزند( 2- مهدی صادقی زاده دهكردی 
ش.ش 1309 )فرزند( 3- عليرضا صادقی زاده دهكردی ش.ش 1268 )فرزند( 4- زهره 
صادقی زاده دهكردی ش.ش 491 )فرزند( 5- زهرا صادقی زاده دهكردی ش.ش 1527 
آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  )فرزند(. 
تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  می نمايد 
 نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6835 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/526 خانم ليال سراج شوشتری دارای شناسنامه شماره 4546 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  1248/94ح10  کالسۀ  به 
 94/2/2 تاريخ  در   221 بشناسنامه  سراج  مهدی  شادروان  که  داده  توضيح  چنين 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:

ش.ش  شوشتری  سراج  ريحانه   -2 )فرزند(   4568 ش.ش  شوشتری  سراج  ليال   -1
صديقه   -4 )فرزند(   4351 ش.ش  شوشتری  سراج  انيس   -3 )فرزند(   1270299514
دهشور ش.ش 2510 )همسر( 5- فاطمه خانم مذهب جعفری ش.ش 108 )مادر(. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی 
تاريخ نشر آگهی ظرف يك  از  باشد  او  نزد  از متوفی  يا وصيتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6836 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/549 در خصوص پرونده کالسه 222/94 خواهان محمد حيدری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت غالمرضا خوانساری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
94/4/29 ساعت 16 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:8249 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/550 شماره ابالغيه: 9410100361702277 شماره پرونده: 9409980361700206 
به طرفيت  بلداجی دادخواستی  بايگانی شعبه: 940231 خواهان محمد رحيمی  شماره 
خوانده علی کاظمی چله گاهی و برهان الدين دانيالی به خواسته مطالبه وجه چك و مطالبه 
تقديم دادگاههای عمومی شهرستان  تاديه  تاخير  خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980361700206 کالسه  به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/04/30 و ساعت 08:15 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:8309 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/551 شماره ابالغيه: 9410100361702280 شماره پرونده: 9409980361700199 
به طرفيت  بلداجی دادخواستی  بايگانی شعبه: 940224 خواهان محمد رحيمی  شماره 
خسارت  مطالبه  خواسته  به  مطلق  غريبی  حاتم  و  ممسنی  گنجی  خواندگان صحنعلی 
تقديم دادگاههای عمومی  تاديه  تاخير  دادرسی و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700199 
ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/04/30 و ساعت 08:00 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
اطالع  از نشر آگهی و  تا خواندگان پس  کثيراالنتشار آگهی می شود  ازجرايد  يكی  در 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردد.م الف:8317  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم   و 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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می توان گفت بعد از نشیمن، آشپزخانه مهم ترین فضای 
خانه است؛ چرا که مادران ما بیشتر وقت خود را در آن می 
گذرانند. هر بانویی دوس��ت دارد زمانی که در آشپزخانه 
به آش��پزی می پردازد در عی��ن این که از دکوراس��یون 
آشپزخانه ی خود لذت می برد احساس راحتی نیز کند. 
بنابراین آشپزخانه فضایی مهم در دکوراسیون منزل است. 
متریال کف آشپزخانه از عناصر اصلی در دکوراسیون آن 
اس��ت .چند ایده برای متریال کف آشپزخانه به شما ارائه 

می دهیم.
 کف های بتنی براق در آش��پزخانه ها زیبا هس��تند، اما 
بتن – در کنار س��طوح غیر نرم دیگر مانند سنگ، کاشی 
س��رامیکی یا چینی – می تواند باعث ایج��اد ضایعه در 
مفاصل شود. ایستادن و راه رفتن روی این سطوح سخت 
 در دراز م��دت منجر ب��ه درد کم��ر، زان��و و مفاصل ران 
می ش��ود. خوش��بختانه ان��واع کف س��ازی ه��ای نرم 
ت��ر و ارتجاع��ی ب��رای آش��پزخانه ه��ا وج��ود دارد که 
 ب��ه هم��ان ان��دازه ک��ه زیب��ا هس��تند کارب��ردی نی��ز 

هستند.
 چوب پنبه به عنوان متریال کف آشپزخانه

چ��وب پنبه که از الی��ه ی خارجی پوس��ت درخت بلوط 
برداشت می ش��ود، به دلیل س��طح باالی زیرسازی، یک 
گزینه ی فوق العاده و منعطف برای متریال کف آشپزخانه 
اس��ت. این متریال در انواع رنگ ها، الگوها و بافت ها و به 
صورت تایل یا تخته متناسب با دکوراسیون داخلی منزل 
شما موجود اس��ت. چوب پنبه تقریبا خود ترمیم شونده 
است، اما می تواند خراش��یده یا دندانه دار شود. شما می 
توانید با به کار بردن مداوم ی��ک الیه ی محافظ واکس یا 
پلی اورتان و استفاده از پدهای محافظ نمدی برای پایه ی 
مبلمان تان از شدت خرابی متریال کف آشپزخانه بکاهید.
مشمع،جدیدترین متریال کف آشپزخانه برای   

منزل شما
مش��مع از مواد کامال طبیعی و تجدیدپذی��ر مانند روغن 
بزرک، کلوفون کاج و چوب پنبه ی پودر ش��ده س��اخته 
می ش��ود و نباید با کف پوش های وینیلی اشتباه گرفته 
ش��ود. در عین بادوام بودن، در زیر پا نرم است و در طیف 
وس��یعی از رنگ ها و طرح ه��ا وج��ود دارد. مانند چوب 
 پنبه، اس��تفاده ی مداوم از یک پرداخ��ت محافظ باعث 
 می شود زیبایی متریال کف آشپزخانه برای سال ها حفظ 

شود.
الس�تیک، ک�ف ب�ادوام ب�رای دکوراس�یون    

آشپزخانه
 الس��تیک، ی��ک گزین��ه ی غی��ر معمول��ی ب��رای 
آشپزخانه ی مسکونی است، اما به مرور در حال رایج شدن 
اس��ت. اگر می خواهید بدون ایجاد درد و ناراحتی ساعت 
ها در آشپزخانه تان بایستید، این متریال کف آشپزخانه، 
قابل ارتجاع و بادوام یک انتخاب عالی است. کف الستیکی 
به صورت تایل و ورقه موجود اس��ت، و باید بعد از نصب و 
هر یک یا دو سال بر اس��اس رفت و آمد و سایش، محکم 

چسبانده شود.
 وینیل در کف سازی آشپزخانه

 کف پ��وش وینیلی ی��ک گزینه ی مش��هور ک��م هزینه، 
به هر دو ص��ورت تایلی و ورق��ه ای و در طیف وس��یعی 
 از رن��گ ها و طرح ه��ا موجود اس��ت. با این وج��ود، این 
کف پوش مثل گزینه های دیگر با دوام نیست و می تواند 
به آسانی چکش خورده ش��ود. بنابراین طول عمر وینیل 

نسبت به بقیه کمتر است.
  چوب، متریال پرطرفدار کف در دکوراس�یون 

منزل
چوب، یک متریال پرطرفدار برای کف پوش آش��پزخانه، 
بیش از سنگ، سرامیک، چینی یا بتن به مفاصل ما رحم 
می کند. ضمنا نس��بت به کف پوش ه��ای غیر ارتجاعی 
جذاب تر به نظر می رس��د. از اش��کاالت چوب این است 
 که می تواند به آسانی خراش��یده و چکش خورده شود و 
هم چنین باید با آب تماس نداش��ته باش��د. شاید چسب 
کاری کف بعد از نصب کثیف باش��د ولی با این کار درزها 

پر می شود و از جمع شدن آب و چرک در آنها جلوگیری 
می شود. 

بامبو، گیاهی که تبدیل به کف پوش آشپزخانه 
شما می شود!

بامبو ک��ه در واقع نوعی علف اس��ت، بس��یاری از فواید و 
معایب چ��وب را دارد. اگرب��ه دنبال متری��ال پایدار برای 
کف آش��پزخانه ی خود هس��تید، بامبو گزینه ی خوبی 
اس��ت. همه ی کف پوش های بامبو شبیه به هم نیستند، 
 حواس تان باش��د بامبوی موس��و که از بقیه س��خت تر و 

بادوام تر است را انتخاب کنید.
لمینیت برای یک کف س�ازی زیبا و مقرون به   

صرفه
لمینیت ها مانن��د کف پوش ه��ای وینیل��ی، مقرون به 
صرفه هستند و در مقایسه با متریال کف آشپزخانه های 
س��خت در زیر پا نرم ان��د. این متریال بی��ش از چوب در 
 برابر رطوبت مقاوم اس��ت، اما چون کامال توپر نیس��تند،

 در ص��ورت خ��راب ش��دن نم��ی ت��وان آنه��ا را اصالح 
کرد.

گزینه ه�ای جایگزین ب�رای کف آش�پزخانه: 
قالیچه و تشک

برای کف پوش های سخت یا بتنی در آشپزخانه همواره 
برای قس��مت هایی که زمان زیادی در آنجا می ایس��تید 
مثل جلوی سینک، گزینه هایی مانند تشک های ژلی یا 
قالیچه وجود دارد؛ می توانید از آن ها برای نرم تر ش��دن 

سطح استفاده کنید.

پروتئین ه��ا جزو گروه هاي اصل��ي غذایي براي 
مادران باردار به حساب مي آید.

 دوران بارداری یکی از مراحل مهمی است که به 
دلیل افزایش حجم خون، زن باردار و نیاز جنین 
برای س��اخت س��لول های خونی، بدن به آهن 

بیشتری احتیاج پیدا می کند.
 - پروتئین ها:

پروتئین که یک ماده اصلي براي مادر و نوزادش 
مي باش��د به طور مش��خص در این گروه وجود 
دارد. ویتامیني که تنه��ا در این گروه وجود دارد 
ویتامین ب 12 اس��ت. در مادراني که گیاه خوار 
هستند، ذخایر ویتامین ب 12 نوزادان آنها پایین 
اس��ت. پروتئین ها جزو گروه هاي اصلي غذایي 
براي مادران باردار به حساب مي آید، که باید در 

وعده هاي غذایي آنها گنجانده شود.
 پروتئین ها شامل تخم مرغ، گوشت، ماهی، شیر 

و فرآورده های لبنی می شود.
- کربوهیدرات ها:

  نقش اصلی کربوهیدرات ها تامین انرژی برای 
س��لول های بدن به ویژه مغز و سیستم عصبی، 
گلبول های قرمز و س��فیدخون و مدوالی کلیه 
است. در بارداری جنین از گلوکز به عنوان منبع 
اصلی انرژی اس��تفاده می کند. انتقال گلوکز از 
مادر به جنین حدود 26-17  گرم در روز تخمین 
زده شده است. تا پایان بارداری همه این گلوکز 
توسط مغز جنین مصرف می شود. میزان نیاز به 
کربوهی��درات ها در بارداری  ح��دود g 175 در 

روز است.
 س��بزیجات و میوه ها غن��ی از کربوهیدرات ها 
هس��تند، مخصوصا اگر به صورت خ��ام خورده 

شوند.
- چربی ها:

چربی ها نیز در این دوره برای ب��دن الزم اند، اما 
حواس تان باشد نه هر نوع چربی! باید چربی های 
مفید )ام��گا ۳ ها و امگا 6 ها( ک��ه در روغن کلزا، 
روغن زیتون و هم چنین ماهی های چرب مانند 
ماهی آزاد، ساردین، ماهی تن و غیره وجود دارد 
را مصرف کنید. روزانه یک تا دو قاشق غذاخوری 
روغن گیاهی برای بدن کافی س��ت. هفته ای دو 
 مرتبه ه��م ماهی چ��رب میل کنی��د. در عوض 
حواس تان باشد که از مصرف چربی های مضر که 
در روغن های حیوان��ی و غذاهای صنعتی وجود 

دارند بپرهیزید.
 بنابراین تخم کتان، گردو، لوبی��ا، روغن زیتون 
و دانه س��ویا باید به رژیم غذایی م��ادران باردار 

افزوده شود. 
 ویتامین های مورد نیاز زنان باردار

 - آهن:
دوران بارداری یکی از مراحل مهمی است که به 
دلیل افزایش حجم خون زن باردار و نیاز جنین 
برای س��اخت س��لول های خونی، بدن به آهن 
بیشتری احتیاج پیدا می کند؛ که امکان تأمین 
نش��دن آن در تغذیه مادر وج��ود دارد، بنابراین 
برخی از پزش��کان مصرف مکمل آه��ن به زنان 

باردار را توصیه می کنند.
 مصرف سبزیجات برگ پهن و سایر مواد غذایی 
حاوی آهن مثل توت ها، تمشک، لوبیا، آناناس، 
کش��مش، خرما و مواد خوراک��ی حیوانی برای 

تامین آهن بدن مادر ضروری است.
Cویتامین  -

میوه هایي مثل پرتقال، گریپ ف��روت، نارنگي، 
لیمو و انگور منش��ا بس��یار خوبي براي ویتامین 
ث هس��تند. هر خانم ب��اردار مي توان��د در روز 
چندین بار از این گروه استفاده کرده و نیاز خود 
را به ویتامین هایي مثلA و C  برآورده کند. به 
طورمث��ال آب میوه یا میوه ت��ازه را با صبحانه یا 
بین غذا، میوه تازه یا خش��ک یا ساالد میوه را به 
همراه ناهار و کمپوت میوه را براي دس��ر و شام 

مصرف کند.
 مصرف ویتامینC نیز جذب آهن را در بدن مادر 

پس از صرف غذا باال می برد و توصیه می شود. 
 - کلسیم:

برای کمک به رش��د اس��تخوان ها، دندان ها و 
فعالی��ت ه��ای حیات��ی ب��دن جنی��ن، مصرف 
 کلس��یم برای م��ادر در زمان ب��ارداری ضروری 

است.
  محصوالت لبن��ي میزان زی��ادي از احتیاجات 
غذایي را برآورده مي کنند، به خصوص کلس��یم 
و پروتئین که در ای��ن مواد مي باش��د. در طول 
حاملگي حدود ۳0 گرم کلس��یم در مادر تجمع 
مي یابد که اکث��ر آن در اواخر حاملگي در جنین 

ذخیره مي شود.
کلسیم ماده اصلي در تشکیل استخوان و دندان 
است. اگر جذب کلسیم مادر کافي نباشد، جنین 
از کلسیم استخوان هاي مادر استفاده مي کند، که 
این باعث مي شود مادر در آینده دچار استئوپروز 

یا پوکي استخوان شود.
هر خانم باردار باید س��عي کن��د در روز حداقل 
یک لیوان ش��یر مصرف کند. اگر م��ادري از مزه 
ش��یر راضي نیس��ت، باید آن را ب��ا اضافه کردن 
موادي مانند کاکائو و امث��ال آن براي خود قابل 
قبول سازد یا با اضافه کردن آن در سوپ یا پنیر 
رنده ش��ده یا س��االد و یا هر طریقي دیگر آن را 
مصرف کند. البته این ش��امل آن دسته از افراد 
که مش��کل گوارش داش��ته قادر به تحمل شیر 
نیستند نمي باشد؛ که در این صورت به جاي آن 
مي توانند معادل آن یک فنجان ماس��ت یا پنیر 
 استفاده کنند و یا از روش درمان این مشکل  بهره 

ببرند.   

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

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

نشانی : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3

 وسایل مناسب سفر 
گرمای تابستان

 

مهم نیست امسال تابستان چقدر درگیر هستید، به هر حال باید 
چند روزی را به یک سفر اختصاص دهید. شاید شما از آن گروه 
افرادی هستید که خوابیدن در خانه را به سفر چند روزه ترجیح 
می دهید، چون راحتی خانه با هیچ جا قابل مقایسه نیست؛ اما 
این دلیل خوبی برای محروم کردن خودتان از سفر نیست. اگر 
لباس های مناسب و راحتی را برای سفر انتخاب کنید، نیمی از 

آسودگی خانه در سفر همراه شماست.
آزاردهنده ترین بخش یک سفر تابستانی، آن هم با ماشین است 
که می توانید با انتخاب لباس های خنک و تابستانی از آزار گرما 

کم کنید. 
وسایل زنانه مناسب سفر    

برای سفر با ماشین، شال انتخاب بهتری نسبت به روسری است؛ 
چون گرمای کمتری دارد و امکان بستن به شیوه های مختلف را 
به شما می دهد. شال خود را حتما از رنگی روشن انتخاب کنید، 
اما سفید انتخاب خوبی نیست، چون با شروع حرکت در جاده، 

به خاکستری تغییر رنگ می دهد.
  بدون عینک هیچ سفری را ش��روع نکنید؛ چون ممکن است 
این س��فر به قیمت کور ش��دن تمام ش��ود. عینک آفتابی نه 
توصیه ای برای خوش تیپی بلکه تجویزی جدی برای سالمت 

سفر شماست.
 سراغ مانتوهای مرسوم خود که در محل کار، خرید یا مهمانی 
می پوش��ید، نروید. مانتوهای بلند یا گشاد انتخاب خوبی برای 
یک سفر تابستانی نیستند. ش��ما احتیاج به مانتویی آزاد ولی 
نه گش��اد، س��بک و خنک دارید. مانتوهایی که مدل پیراهن 
مردانه هستند، انتخاب راحت و خوبی محسوب می شوند. یک 
مانتوی راحت و اسپرت با رنگ شاد می تواند مقدمه سفر شاد و 

انرژی بخش شما باشد.
 برای سفر تابستانی صندل انتخاب بهتری نسبت به کفش های 
اسپرت و راحت است، چون پا احساس گرمای کمتری می کند؛ 
اما حواس تان باشد و سراغ صندل های تخت نروید. برای سفر 
تابستانی خود صندلی انتخاب کنید که کفی طبی و متناسب 
با فرم کف پا داشته باش��د. صندل های تخت برای سفر راحت 

نیستند.
کیف س��فر هم باید جادار باش��د و هم س��بک؛ این دو ویژگی 
میس��ر نیس��ت مگر این که ش��ما س��راغ کیف های پارچه ای 
بروید. در می��ان کیف های پارچ��ه ای بهتر اس��ت نمونه ای را 
انتخاب کنید که دس��ته بلند برای یک طرفه انداختن کیف و 
 بند پشتی برای استفاده به شکل کوله پش��تی را داشته باشد. 
 با چنین کیف راحتی، شما امکان پیاده روی چند ساعته را هم 

دارید.   
شلوار راحت، کلید س��فر راحت با ماشین اس��ت. اولین گزینه 
که به ذهن تان می آید، ش��لوار ورزشی اس��ت؛ اما جنس شلوار 
ورزشی برای سفر تابس��تانی انتخاب خوبی نیست. یک شلوار 
نخی، با برش آزاد بهترین انتخاب برای سفر یک تا چند ساعته 

در ماشین است.
وسایل مردانه مناسب سفر    

 اگر راننده این س��فر شما هس��تید، از بین عینک های آفتابی 
خود، نمونه ای با شیش��ه ب��زرگ را انتخاب کنی��د؛ چون این 
عینک ه��ا بهترین انتخاب برای رانندگی هس��تند و از چش��م 
 در مقاب��ل نور ش��دید در ط��ول ج��اده مراقب��ت و محافظت 

می کنند.     
در س��فر تابس��تانی رنگ روش��ن بپوش��ید. رنگ روشن گرما 
را از ش��ما دور و احس��اس خنکی و شادابی بیش��تری در شما 
ایجاد می کند. تی ش��رت س��فید انتخاب خوبی است، چون با 
انواع شلوارهای اسپرت و مناسب برای س��فر هماهنگی دارد. 
دقت کنید تی شرت ش��ما از جنس نخ باشد و مواد پالستیکی 
 که باع��ث ایجاد گرم��ا می ش��ود در تولی��د آن ب��ه کار نرفته

 باشد.      
 پیش��نهاد می کنی��م ی��ک پیراه��ن چهارخان��ه اس��پرت 
ب��رای پوش��یدن روی تی ش��رت هم��راه داش��ته باش��ید. در 
بخش هایی از س��فر ممکن اس��ت هوا خنکی بیشتری داشته 
باش��د و ش��ما به یک پیراهن س��اده احتی��اج پی��دا کنید. در 
 ضمن با داش��تن یک پیراهن س��بک می توانید س��ت خود را 

در طول سفر تغییر دهید.        
 س��بک س��فر کردن، ویژگی قابل تحسینی اس��ت که باید به 
خانم ها هم آموزش بدهند. تمامی وسایل موردنیاز یک آقا برای 
س��فر چند روزه در یک ساک ورزش��ی جا می گیرد؛ به همین 
 دلیل آقایان به یک ساک ورزشی سبک هم برای سفر احتیاج

 دارند.
 شلوارهای ش��ش جیب و هش��ت جیب کتان، بهترین انتخاب 
آقایان برای سفر است. راحتی این ش��لوارها مثال زدنی است؛ 
اما حتما بای��د از جنس کتان باش��ند و نمونه های��ی با جنس 
س��خت تر، هر چند دوام و ماندگاری باالتری دارن��د، اما برای 
سفر تابستانی مناسب نیستند. رنگ سبز تیره، کالسیک ترین 
 رنگ این شلوارهاس��ت که بیش��تر از س��ایر رنگ ه��ا توصیه

 می کنیم.          
  ش��ما به یک کفش راحت احتیاج دارید، ول��ی نه کفش های 
ورزش��ی ک��ه بس��تن و بازک��ردن بند، راحتی س��فر ش��ما را 
تحت تاثیر قرار می دهد. در فروش��گاه های محصوالت ورزشی 
می توانید ای��ن نمون��ه کفش های راحت��ی و بدون بن��د پیدا 
 کنید. فراموش نکنید کفی طبی و اس��تاندارد این کفش مهم

 است.     

سرآش��پزان حرفه ای س��ال ها آموزش می بینند تا یاد 
بگیرد دقیقا چگونه مرغ برش��ته ش��ده و یا کیک پای 
توت فرنگی بپزند. اما راه جدیدی وجود دارد که بدون 
آموزش به همان نتیجه دس��ت یافت. یک استاراپ در 
سانفرانسیس��کو اجاقی هوش��مند به نام June تولید 
کرده که به طور اتوماتیک غذایی که در آن قرار می گیرد 

را تشخیص می دهد و آن را کامال می پزد.
  اجاق هوش��مند June که روی میز ق��رار می گیرد، 
آنقدر بزرگ هس��ت که بتوان یک پیتزا یا مرغ درسته 
 June را در آن قرار داد. ویژگی های  اجاق هوش��مند 
یک صفح��ه نمایش 5 اینچ��ی، ت��رازوی دیجیتالی و 
پردازنده Nvidia دارد. در شیش��ه ای آن عمل آوری 
شده تا داغ نش��ود، و المنت های گرم کننده داخلی آن 
از فیبر کربنی ساخته ش��ده و هم چنین دارای قابلیت 

تنظیم وای فای را دارد.
 June اما چیزی که باعث وجه تمایزاجاق هوش��مند 
با دیگر وس��ایل خان��ه را س��بب می ش��ود، نرم افزار و 
س��خت افزاری اس��ت که توانایی تش��خیص غذایش 
را فراهم می کن��د. داخل اجاق هوش��مند June یک 

دوربین HD قرار دارد که با الگوریتم های هوش��مند 
ماشینی ترکیب می ش��ود و ترازوی تعبیه شده در آن 
نوع غذایی که در آن قرار گرفته و زمان الزم برای پخت 

را تشخیص می دهد. 
شرکت هوشمند June گفته که در حال حاضر توانایی 
تشخیص غذاهای رایج مانند گوشت ها و نان را دارد؛ اما 
در آینده دقیق تر می ش��ود و پایگاه داده اش گسترش 

 ،June می یابد. مدیر و موسس شرکت اجاق هوشمند
مت وان هورن، گفت: » در حال حاضر اس��تیک، مرغ، 
ماهی سفید، ماهی سالمون، بیکن، خمیر کیک، مخلوط 

براونی، تست و همبرگر را تشخیص می دهد«.
 به همراه این اجاق هوشمند یک اپ هم ارائه می شود، 
که روی پروسه پخت غذا نظارت دارد و وقتی کار انجام 
شد و یا نزدیک به انتهای کار باشد، هشدارهایی ارسال 
می کند. از این اپ می توان برای کنت��رل از راه دور نیز 
اس��تفاده کرد، تا دمای اجاق June را تغیی��ر داد و یا 
کامال آن را خام��وش کرد. هم چنی��ن تصاویری زنده 
 از دوربین اجاق گازهوش��مند را پش��تیبانی می کند،

تا بت��وان بر پروس��ه پخ��ت از راه دور نظارت داش��ت. 
ای��ن اپ دس��تور پخت های��ی نی��ز ارائ��ه می دهد تا 
 به کارب��ر ب��رای تصمیم گی��ری در پخت غ��ذا کمک 

کند.
در آخر، June دارای یک دماس��نج هسته ای است تا 
بتواند دمای درونی آنچه در حال پخت است را مشخص 
کند، درست مانند دماسنج های دستی که در استیک و 

پخت استفاده می شود.

فناوری

تست هوش

ده سکه، مطابق شکل کنار هم قرار گرفته اند، و یک مثلث متساوی االضالع را تشکیل داده اند 
که راس آن رو به باالست.

چطور می توانید فقط با جابه جایی سه سکه، کاری کنید که راس مثلث رو به پائین قرار بگیرد؟
جواب معما  شماره 1608:

12-از یک و دو نتیجه میشه )یا سعیده خلبان است یا حمیرا( یا )یا سعیده کمک خلبان 
است یا حمیرا کمک خلبان است(

13-از 3 و 6 نتیجه می شود که یا حمیرا یا گلناز مهندس پرواز هستند
14-از 4 و 8 نتیجه می شود سعیده و حمیرا خلبان نیستند

15-از 12 و 14 نتیجه می شود که یا سعیده کمک خلبان است یا حمیرا
16-از 5 و 9 نتیجه می شود یا گلناز یا ساناز هوانورد هستند
17-از 6 و 10 نتیجه میشه که سعیده یا ساناز هوانورد است

18-از 7 نتیجه میشه که گلناز کمک خلبان نیست!
19-از 17 و 3 نتیجه می شود که سعیده و ساناز مهندس پرواز نیستند
20-از 16 و 3 نتیجه می شود که گلناز یا ساناز مهندس پرواز نیستند

*21-از 13 و 20 نتیجه می شود که حمیرا مهندس پرواز است!
*22-از 15 و 21 نتیجه می شود که سعیده کمک خلبان است!

*23-از 1 و 5 و 7 نتیجه می شود که گلناز خلبان است!
*24-از 21 و 22 و 23 نتیجه می شود که ساناز هوانورد است!

شنبه  30 خرداد  1394 |3 رمضان  1436

شامره 1609 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان
روزنامه فرهنگی، اجتامعی، 

سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

اجاق هوشمندی که با دیدن می پزد

قال علی علیه  السالم :
زکات دانش، آموزش به کسانی که شایسته آنند 

و کوشش در عمل به آن است.
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