
تنفس به قیمت جان دادن در کالنشهر ها
آگهی  مزایده 
شرکت عمران 
شهر جدید 
فوالد شهر 

آلودگی هوا از خسارت های میلیاردی تا مرگ های تدریجی
پرسه گردانی

2 در بازار سر پناه 
سند آمایش حمل و نقل
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اصالحیه آگهی مزایده فروش 
بدینوسیله به اطالع کلیه متقاضیان موضوع آگهی مزایده فروش نوبت اول سال 1393 این شرکت به شماره 
93/4204/ص مورخ 93/5/20 می رساند؛ که ردیف های 3و4و5و6 صورت اراضی با کاربری های مختلف 
محالت شهر جدید فوالدشهر به شماره پالک های 590و590/1و590/2و590/3 واقع در محله 
 هویزه )ب4( درج شده در صفحه سیزده روزنامه نس�ل فردا مورخ 93/5/21 از صورت فروش حذف 

و خارج گردیده است.

آگهی مزایده فروش نوبت اول سال 1393 به شماره 93/4204/ص مورخ 93/5/20

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر 

شرکت عمران شهر جدید فوالدش�هر در نظر دارد؛ نسبت به واگذاری 
و فروش تعداد مح�دودی از اراضی خود با کاربری ه�ای مختلف و یک 
مجموعه 24 واحدی مسکونی آپارتمانی از طریق مزایده عمومی اقدام 

نماید.

بدیه�ی اس�ت کلی�ه متقاضی�ان خری�د می توانن�د جه�ت دریاف�ت 
اوارق، ف�رم ه�ای ش�رایط و ش�رکت در مزای�ده و کس�ب اطالع�ات 
بیش�تر از تاری�خ 93/5/21 لغایت 93/6/8 به س�ایت ش�رکت عمران 
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM ب�ه نش�انی:

مراجعه و ی�ا ب�ا ش�ماره تلف�ن 3-52630161-031 )ام�ور واگذاری( 
تم�اس حاص�ل و اس�ناد ش�رکت در مزای�ده را حداکث�ر ت�ا پای�ان 
 وق�ت اداری م�ورخ 93/6/8 ب�ه دبیرخان�ه ای�ن ش�رکت تحوی�ل

نمایند.

 مبلغ س�پرده ش�رکت در مزایده مع�ادل 5 % )پنج درص�د( قیمت پایه
 هر پالک می باشد.

نشانی شرکت: فوالدش�هر - بلوار ولی عصر)عج(- نبش محله هویزه- 
طبقه همکف واحد واگذاری 

آغاز پیش ثبت نام اعزام به 
عتبات عالیات از 8 شهریور

 محلول پاشی درختان چنار
 به وسیله کود نانو

توپ زنی خارجی ها با سوغات 
هپاتیت در لیگ ایران

اصفهانی ها هر شبانه روز 200 میلیون 
تومان یارانه سالمت می گیرند

 ارسال گزارش آتش سوزی در 
زندان شهرکرد برای قوه قضائیه
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اصفهان سرآمد معماری اسالمی است 6
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معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
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 دعواهای خانوادگی 
در سایت ها 

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی گفت: زوج های طالق 
گرفته در فضای مجازی از یکدیگر انتقام می گیرند.

سرهنگ محمد قاسملو در تشریح این خبر گفت: خانمی 
به هویت معلوم، هراسان و دل نگران به این پلیس مراجعه 
و اعالم کرد تعدادی از عکس های شخصی وی توسط فرد 
یا افرادی دریکی از شبکه های اجتماعی در فضای مجازی 

باهدف تهدید...
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   اعتبار10 هزار میلیارد ریالی
 به  طرح های اشتغالزا

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان مطرح کرد:

2

3
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مدیرعامل راه آهن کش��ور گف��ت: طرح احداث 
راه آهن بندر امام خمینی به اصفهان به تصویب 
نهای��ی رس��یده و ب��ه زودی اجرای��ی خواهد 
شد.محسن پورسید آقایی در چهارمین نشست 
مدیران ریلی و دریایی، اظهار داشت: این جلسه 
با هدف توس��عه حمل و نقل ریلی و ایجاد طرح 
جامع بندر و باال بردن حج��م حمل و نقل ریلی 
برگزار ش��د.وی افزود: طرح دو خطه کردن راه 

آهن بندر امام به...

مدیرکل دفت��ر امور مق��ررات ملی س��اختمان 
وزارت راه و شهرسازی گفت: در صورت آمادگی 
اس��تان اصفهان این وزارتخان��ه آمادگی دارد به 
س��اختمان های موج��ود و س��اختمان های در 
حال ساخت استان برچس��ب انرژی واگذار کند.

غالمرضا هوایی در همای��ش تخصصی ممیزی 
 و بازرس��ی ان��رژی و بهره گی��ری از انرژی های

 تجدید پذیر در ساختمان، با اشاره به صرفه جویی 
در مصرف انرژی، اظهار داشت: امروزه این...

 مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان گفت: 
۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های توس��عه و اش��تغال اس��تان 

اختصاص یافته است.
 غالمرضا ق��ادری ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه بی��ش از ۲ میلی��ون و

  ۵۰۰ هزار نفر در کشور نیروی بیکار داریم، اظهار داشت: چنانچه 
۴ میلیون دانشجوی در حال تحصیل را نیز به این تعداد اضافه کنیم 
باید به دنبال راهکارهای اساس��ی برای خروج از ش��رایط موجود 

باشیم.وی افزود: برای ایجاد اشتغال و شرایط اقتصادی ..

احداث راه آهن بندر امام خمینی 
به اصفهان اجرایی می شود

ساختمان های استان برچسب 
انرژی می گیرند
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

نوبت  اول    

مبلغ سپرده شركت در مناقصه تا سقف مبلغموقعيتعملياترديف

125/000/000 ریال2/500/000/000 ریال سطح شهرعملیات اجرای بلوک فرش )مرحله دوم ( 1- 

 لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر با کاتر 2-
125/000/000 ریال2/500/000/000 ریالمعابر) بصورت پراکنده () مرحله دوم ( 

 احداث ساختمان آتش نشانی شماره 2 3-
) مرحله اول (

خیابان پاسداران جنب 
60/000/000 ریال1/200/000/000 ریالپارک موتوری شهرداری 

نوبت   دوم آگهی مناقصه عمومی
 شهرداری شهرضا در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

 لذا پيمانكاران دارای صالحيت فنی و رتبه بندی ميتوانند از تاريخ درج آگهی تا ساعت 13  روز  پنج شنبه  مورخ 1393/06/06    همه روزه 
بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارک به شهرداری مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ 1393/06/08جهت تسليم مدارک  به دبيرخانه 
محرمانه شهرداری اقدام نمايند .مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی و يا واريز وجه نقد به حساب 3100000052002  

شهرداری شهرضا ميباشد.
شهرداری در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است

تاريخ گشايش اسناد : يک شنبه مورخ 1393/06/09 در محل شهرداری شهرضا 
www.shahreza.ir سايت اينترنتی شهرداری شهرضا

شهرداری شهرضا



اخبار کوتاهيادداشت

آبیاری قطره ای رايگان در اختیار 
کشاورزان قرار گیرد

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی شهدای گرگاب گفت: به 
منظور صرفه جویی در مصرف آب در

بخش کشاورزی آبیاری قطره ای باید به صورت رایگان توسط 
وزارت جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

حسن کاشانی در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی 
ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی که به مدت دو روز در 
محل سالن اجتماعات هتل آسمان برگزار می شود، اظهار کرد: 
بیشترین مش��کالتی که کارگزاران با آن مواجه هستند عدم 

وجود سرمایه در گردش است.
وی افزود: همچنین وام هایی که به کارگزاران اختصاص یافته 
با س��ود 22 درصد بوده که زیاد است و برای کارگزاران صرفه 

اقتصادی ندارد.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی شهدای گرگاب تصریح 
کرد: در حال حاضر کشاورزانی که برای دریافت کود به مراکز 
مراجعه می کنند باید اطالعات آن ها در سامانه ثبت شود اما 
با توجه به شرایط فعلی و قدرت جذب پایینی که وجود دارد 
اجرای این فرایند و استفاده از این سیستم قابل توجیه نیست. 
وی افزود: استفاده از این سامانه کشاورزان را با مشکل مواجه 
کرده است و اگر از طریق فاکتور و حواله انجام شود بسیاری از 
مشکالت کشاورزان در خصوص دریافت کود برطرف می شود.

عرضه ۹۲ هزار تن انواع تیرآهن 
ذوب آهن اصفهان در بورس کاال

 بورس کاالی ایران ش��اهد عرضه بیش از ۹2 ه��زار تن انواع 
تیرآهن شرکت ذوب آهن اصفهان بود ضمن آنکه سنگ آهن 
دانه بندی، قی��ر و گوگرد گرانوله را در ت��االر صادراتی تجربه 

کرد.
چن��د روز گذش��ته در تاالر محص��والت صنعت��ی و معدنی، 
ش��رکت ذوب آهن اصفهان در حالی با ۶۰ ه��زار تن تیرآهن 
۱۴ به قیمت پای��ه ۱۶ هزار و ۴۱۰ ریال در ه��ر کیلو در تاالر 
محصوالت صنعت��ی و معدنی حض��ور یافت ک��ه در صورت 
اس��تقبال خریداران 2۰ هزار ت��ن دیگر به ای��ن حجم افزود 
می ش��ود.این ش��رکت همچنین، 22۰۰ دیگر تیرآهن ۱۴ را 
به قیمت پایه ۱۶ هزار و ۶۱۰ ریال در هر کیلو عرضه می کند.

شایان ذکر اس��ت، در صورت تقاضا، ۱۰ هزار تن تیرآهن 2۷ 
شرکت ذوب آهن اصفهان به قیمت پایه ۱۹ هزار و 2۰۰ ریال 

در هر کیلو راهی تاالر معامالت می شود.
این گزارش همچنین حاکی اس��ت، ۵۰ هزار تن سنگ آهن 
دانه بندی مجتمع سنگ آهن میشدوان به قیمت پایه ۳۵ دالر 

در هر تن در تاالر صادراتی عرضه می شود.
این تاالر همچنین ش��اهد عرضه ۴۵۰۰ ت��ن گوگرد گرانوله 
ش��رکت پاالیش نف��ت ش��ازند اراک، ۳۰۰ تن قی��ر ۶۰۷۰ 
شرکت قیران پخش س��تاره ایرانیان و ۳۰۰ تن قیر ۸۵۱۰۰ 
ش��رکت نگین گام پارس اس��ت.همچنین، در ای��ن روز و در 
تاالر محصوالت کشاورزی، 2۵ تن کنجاله کلزا پرک شرکت 
کشت و صنعت روغن نباتی گلبهار سپاهان به قیمت پایه ۱۳ 
هزار و 2۹۰ ریال در هر کیلو روی تابلوی عرضه می رود. ضمن 
آنکه ۶۰ تن شکرس��فید کارخانه قند چهارمحال و بختیاری 
به قیمت پایه ۱۹ ه��زار ریال در هر کیلو راه��ی تاالر مذکور 
می ش��ود.تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی نیز ش��اهد 
عرضه انواع مواد ش��یمیایی مجتمع های پتروشیمی برزویه، 
بوعلی س��ینا، بیس��تون، تندگویان، رازی، ش��یراز، فجر، فن 
آوران، کرمانشاه، مارون و شرکت های سرمایه گذاری صنایع 

شیمیایی ایران، فرساشیمی و ذوب روی بافق است.
در گروه قیر نیز بیش از 2۵ هزار تن انواع قیر شرکت نفت جی 

و ۱۸ هزار تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد عرضه می شود.
براس��اس این گزارش، در این روز و در مجموع، بیش از 2۱۶ 
هزار تن انواع محصول راه��ی تاالرهای مختلف بورس کاالی 

ایران شد.

احداث راه آهن بندر امام خمینی به 
اصفهان به زودی اجرايی می شود

مدیرعامل راه آهن کش��ور گفت: طرح اح��داث راه آهن بندر 
امام خمینی به اصفهان به تصویب نهایی رس��یده و به زودی 
اجرایی خواهد شد.محسن پورسید آقایی در چهارمین نشست 
مدیران ریل��ی و دریایی، اظهار داش��ت: این جلس��ه با هدف 
توسعه حمل و نقل ریلی و ایجاد طرح جامع بندر و باال بردن 
حجم حمل و نقل ریلی برگزار ش��د.وی افزود: طرح دو خطه 
کردن راه آهن بندر امام به اهواز در حال اجرا اس��ت و بزودی 
پروژه دو خطه نمودن راه آهن اهواز به اندیمش��ک نیز کلید 
می خورد.شایان ذکر است این نشست با حضور مدیرعامل راه 
آهن جمهوری اس��المی ایران، معاونت راه، مدیرکل راه آهن 
 جنوب و مدی��رکل بنادر و دریان��وردی خوزس��تان در بندر

 امام خمینی »ره« برگزار شد.

سند آمايش حمل و نقل استان 
اصفهان تدوين شد

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان از تهیه و تدوین سند آمایش 
بخش حمل و نقل برای اولین بار در کش��ور در این استان خبر 
داد.محمود محمودزاده افزود: اصفهان ب��ا قرارگیری در مرکز 
کشور و همجواری با ۹ استان دارای ۱۰۷ هزار کیلومتر وسعت 
شامل 2۴ شهرستان و ۱۰۷ شهر است.وی ادامه داد: با توجه به 
رشد جمعیت و رشد ترافیک و افزایش سفرهای برون شهری 
و کمبود شبکه راهی اگر برنامه ریزی برای توسعه شبکه های 
حمل و نقل ریلی و جاده ای صورت نگیرد در آینده با مشکالت 
ترافیکی در جاده ه��ا روبرو خواهیم بود ب��ه همین دلیل برای 
نخس��تین بار در کش��ور س��ند آمایش بخش حمل و نقل در 
استان اصفهان تهیه و تدوین شد.وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ 
درصد جمعیت اصفهان در حاشیه زایند ه رود مستقر هستند، 
اضافه کرد: نقش اکولوژیکی زاینده رود مهم و حیاتی اس��ت.

محمودزاده راه و شهرس��ازی را محوری ترین دستگاه اجرایی 
در اس��تان خواند و اظهار کرد: به لحاظ گس��تردگی بخشهای 
این اداره کل رویکردهای نوین برای عملیاتی کردن پروژه ها در 

دست اقدام است.
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قیمت طال در بازارهای جهانی به دنبال انتشار متن مذاکرات نشست اخیر فدرال رزرو آمریکا ۲
بار دیگر با کاهش روبرو شد و به کمترین حد خود در دو هفته اخیر رسید و با ۱2 دالر کاهش به 

۱2۷۸ دالر در هر اونس رسید.

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

مدیرکل دفتر امور مق��ررات ملی س��اختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی گفت: در صورت آمادگی اس��تان اصفهان 
این وزارتخانه آمادگی دارد به س��اختمان های موجود و 
س��اختمان های در حال ساخت اس��تان برچسب انرژی 
واگ��ذار کند.غالمرض��ا هوای��ی در همای��ش تخصصی 
ممی��زی و بازرس��ی ان��رژی و بهره گی��ری از انرژی های 
تجدید پذی��ر در س��اختمان، با اش��اره به صرف��ه جویی 
در مص��رف ان��رژی، اظهار داش��ت: امروزه ای��ن موضوع 
از دغدغه ه��ای اصل��ی حاکمی��ت اس��ت.وی ادام��ه 
 داد: ش��دت مص��رف ان��رژی در ای��ران ۹ براب��ر ژاپ��ن،
 ۷ برابر کشورهای پیشرفته صنعتی، حدود ۵ برابر ترکیه،

۳ برابر عربستان سعودی و ۴ برابر متوسط جهانی است.
مدیرکل دفتر امور مق��ررات ملی س��اختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی تصریح کرد: کش��ور ما باوج��ود جمعیت 
یک درصدی دنی��ا بیش از ۴ درص��د گاز جهان را مصرف 
می کن��د درحالی که می��زان تولید گاز در کش��ور به طور 
متوسط ۶۰۰ میلیون مترمکعب است.وی افزود: مصرف 
گاز در بخش س��اختمان حدود ۴۰ درصد مصرف کشور 
اس��ت و در خوش بینانه ترین حالت نیز ۴۷ درصد گاز را 
به هدر می دهیم.هوایی بیان داشت: سالیانه بیش از ۱.۶ 
درصد به مصرف انرژی کشور اضافه می شود یعنی اگر روند 
مصرف به همین شکل ادامه پیدا کند تا افق ۱۴۰۴ به یکی 

از واردکنندگان انرژی در دنیا تبدیل می شویم.وی با اشاره 
به ابالغ سیاست های کلی مصرف انرژی توسط مقام معظم 
رهبری، گفت: مجلس در س��ال ۸۹ قانون اصالح مصرف 
انرژی را ابالغ کرد اما متأس��فانه هم��کاری خوبی میان 
مجلس و دولت صورت نگرف��ت و این قانون با ضعف های 
مشخص به همان شکل سابق باقی ماند.مدیرکل دفتر امور 
مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به ماده ۱۸ 
قانون اصالح مصرف انرژی اش��اره کرد و بیان داشت: در 
این قانون آمده اس��ت که در اجرای قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان، وزارت مس��کن و شهرسازی موظف 
اس��ت آیین نام�ه ه��ای صرفه جوی��ی مصرف ان��رژی در 
ساختمان ها را با جهت گیری به س��وی ساختمان سبز و 
همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری 
وزارتخانه های نفت، نیرو، کش��ور و معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهب��ردی رئیس جمهور ظرف یک س��ال بعد از 
تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

وی افزود: اجرای این ماده نیاز به ابزارآالت خاص و متولی 
مش��خص دارد. هوایی از تدوین و ابالغ آیین نامه اجرایی 
مصرف انرژی س��اختمان یا برچس��ب ان��رژی خبر داد و 
گفت: بر این اساس کارشناسان س��ازمان نظام مهندسی 
ساختمان به ساختمان ها بر اساس معیارهای تعیین شده 

برچسب انرژی می دهند.

به منظ��ور ارائ��ه خدم��ات امدادرس��انی س��ریع و بهینه 
سیس��تم»مکانیزه امدادرسانی« در این ش��رکت با حضور 

مهندس عراقی معاون وزیر نفت به بهره برداری رسید.
پراکندگ��ی جغرافیای��ی نواح��ی، مراک��ز اداری، امداد و 
نجات و پایگاه های تعمیراتی ش��رکت گاز استان اصفهان 
و از س��ویی رش��د روزافزون تع��داد مش��ترکین، ضرورت 
پاسخگویی و خدمات رس��انی به موقع به مشترکین، تحول 
در نحوه امدادرسانی را ایجاب نموده اس��ت. لذا استفاده از 
تکنولوژی های مختلف ناوبری GIS مبنا، بس��تر ارتباطی 
مخابراتی )GPRS( و GPS و... که فرآیند امدادرسانی را 

سریع تر و باکیفیت بهتر ارائه دهد را الزام آور می سازد.
 در این راس��تا ش��رکت گاز اس��تان اصفهان دو تکنولوژی 
IVR و AVL را بکار گرفته اس��ت این تکنولوژی قابلیت 
مدیریت کلیه تماس های ورودی و خروجی )تلفنی( مرکز 

امداد را تکنولوژی سرعت باالیی انجام می دهد.
با بررس��ی های میدانی از مراکز امدادی گاز استان، بهینه 
کاوی های انجام شده از مراکز کنترل ناوبری مشابه همچنین 
بومی سازی سیستم مدیریت متمرکز امداد گاز اصفهان کل 
فرآیند امداد، از مرحله اعالم نیاز مشترک تا اتمام کار طی 

سه زیرسیستم طراحی و راه اندازی گردید.
 IVR :جعفر عباسی مسئول و کارش��ناس این طرح گفت
یا مدیریت تماس های ورودی و خروج��ی مرکز امداد زیر 

سیستمی است که کنترل تماس ها، ضبط مکالمات، صف 
انتظار مش��ترکین و .... را در این طرح پش��تیبانی می کند، 
زیرسیستم ثبت و ضبط اطالعات مشترکین که به ازاء هر 
مشترک پرونده ای مجزا شامل مشخصات کامل مشترک به 
همراه لینک مکالمات آن در ی��ک بانک اطالعاتی ذخیره و 

پیگیری ها و ارجاعات بعدی مشترک را تسهیل می نماید.
 وی افزود: مدیریت ناوبری خودروهای امدادی نیز سومین 
زیر سیس��تمی اس��ت که عالوه بر کنترل AVL ارس��ال 
مأموریت های امدادی و پاسخ های ارسالی از سمت خودروها 
به مرکز را هماهنگ می کند.الزم به ذکر است، لینک های 
نرم اف��زاری این مجموعه با سیس��تم های مرتبط )تعمیر و 
 نگهداری، نصب انش��عابات، GIS، ...( پیش بینی ش��ده تا

 کار آیی این سیستم در آینده بهینه گردد. زیرسیستم های 
IVR و ثب��ت اطالعات مش��ترکین این مجموع��ه در فاز 
اول نصب و راه اندازی گردیده و طبق برنامه مشخص ش��ده 
زیرسیستم AVL آن نیز پس از تحویل زیرساخت ارتباطی 

)GPRS( از طرف شرکت ایرانسل راه اندازی خواهد شد.
وی با اظهار تش��کر از پش��تیبانی و حمایت های مس��تمر 
مدیرعامل و معاونت بهره برداری ش��رکت اف��زود: به یاری 
خداوند متعال انتظار می رود پس از بهره برداری کامل این 
سیس��تم بتوان رضایتمندی هر چه بیش��تر مشترکین را 

تأمین نمود.
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مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
گفت: ۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های توسعه و اشتغال 

استان اختصاص یافته است.
غالمرضا قادری با تأکید بر اینکه بیش از 2 میلیون و ۵۰۰ 
 هزار نفر در کشور نیروی بیکار داریم، اظهار داشت: چنانچه 
۴ میلیون دانش��جوی در حال تحصیل را نیز به این تعداد 
اضافه کنیم باید به دنبال راهکارهای اساسی برای خروج از 

شرایط موجود باشیم.
وی افزود: برای ایجاد اشتغال و شرایط اقتصادی نیاز است 

تا با طرح های تشویقی زمینه حضور سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی فراهم س��ازیم و اطمینان الزم برای س��ودآوری 

سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
توانمندس��ازی نیروی انس��انی، افزایش بهره وری نیروی 
کار، اصالح شیوه های آموزش��ی، تعدیل در پرورش نیروی 
متخص��ص و نیاز ب��ازار را از دیگ��ر راه های بهبود ش��رایط 
اقتصادی و اشتغالی نس��ل جوان دانست و بیان داشت: ۳۰ 
درص��د از بیکاری در کش��ور ناش��ی از ناهمخوانی مدارک 

تحصیلی و شرایط بازار کار است.
وی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور را در بازه زمانی 
س��ال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ از 2. 2 درصد به ۸. ۸ درصد رسیده 
که متأسفانه در فاصله زمانی سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ به دلیل 
غفلت ما میزان رشد اقتصادی کشور به زیر یک رسیده است.

قادری توجه به بخش گردش��گری را از ظرفیت های باالی 
سرمایه گذاری کشور به ویژه اس��تان اصفهان و شهرستان 
کاشان دانست و گفت: بر اساس حجم باالی گردشگرهای 
خارجی از کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و کشورهای 
اروپایی و شرقی آسیا نتوانسته ایم سهم قابل توجهی از این 

گردشگران را به خود اختصاص دهیم.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
ادامه داد: نیاز است با شرایط بحران آب و محیط زیست در 
این اس��تان، در راستای اش��تغال زایی به گردشگری توجه 

شایانی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: با حضور گردش��گران می توانیم فرهنگ 
کش��ور را صادر کنیم به ش��رطی که خودمان تحت تأثیر 
فرهنگ آن ها ق��رار نگیریم و حضور گردش��گران و خروج 
از کش��ورمان عالوه بر ارزآوری و ایجاد اش��تغال، به عنوان 
س��فیر و بیان کننده فرهنگ ما در زادگاه خودشان باشند 
که تأثیرگذاری این امر از صدها تک تیرانداز برای ما در آن 

کشورها بیشتر است.
قادری از اختصاص ۱۰ هزار میلی��ارد ریال برای طرح های 
توس��عه و اش��تغال اس��تان اصفهان خبر داد و تأکید کرد: 
آمادگی داریم تا بخش قابل توجهی از این مبلغ به شهرستان 

کاشان تعلق بگیرد.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک 
مرکزی با بیان اینکه صرافی ه��ای نوع یک و دو دیگر وجود 
ندارد، گفت: حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی متعلق به 
مؤسسات اعتباری و نیز صرافی های ۷ کالن شهر ۴ میلیارد 

تومان و در سایر شهرها 2 میلیارد تومان تعیین شده است.
عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی 
و مبارزه با پولش��ویی، اظهار داشت: دس��تورالعمل اجرایی 
تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مشتمل بر ۴۸ ماده 
و ۱۳ تبصره در یک هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه 
ش��ورای پول و اعتبار مورخ 2۸/۵/۱۳۹۳ به تصویب رسید 

و صرافی های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین ش��ده 
در ماده ۴۵ این دس��تورالعمل، وضعیت خ��ود را با مفاد آن 
تطبیق دهند.وی با اش��اره به اینکه بازنگری دستورالعمل 
ناظر بر صرافی ها در راس��تای رویکرد دولت یازدهم مبنی 
بر بهبود فضای کسب و کار و به منظور تقویت نظارت مؤثر 
و هوشمند بر بازار ارزی کشور و فعاالن آن تهیه شده است، 
گفت: به دنبال تصویب و ابالغ دستورالعمل پیشین در این 
زمینه، انتقاداتی از س��وی برخی فعاالن بازار ارزی کشور و 
مجامع صنفی به این بانک واصل شد که با بررسی آن ها، لزوم 

بازنگری در مقررات مربوط ضروری می کردند.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان مطرح کرد:

صرافان به سرعت خود را با دستورالعمل تطبیق دهند

  اعتبار10 هزار میلیارد ریالی به  طرح های اشتغالزا

سقوط قیمت طال در بازارهای جهانی

  آغاز به کاردو نمايشگاه رايانه
 و مبلمان مدرن در اصفهان

س��ومین دوره جش��نواره فروش رایان��ه و تجهیزات 
دیجیت��ال و دومی��ن نمایش��گاه خان��ه، مبلم��ان، 
دکوراس��یون مدرن و مصنوعات چوبی از 2۹ مرداد تا 
۱ ش��هریورماه به طور همزمان در محل نمایشگاه های 
بین المللی اس��تان اصفه��ان واقع در پل شهرس��تان 
برپ��ا شد.س��ومین دوره جش��نواره ف��روش رایان��ه 
و تجهی��زات دیجیتال با نظ��ارت مس��تقیم و اجرای 
اتحادی��ه صنف رایان��ه اصفه��ان و با مجوز س��ازمان 
صنعت و معدن تجارت و مجم��ع امور صنفی اصفهان 
و با هم��کاری س��ازمان بازرس��ی اصن��اف و اتحادیه 
تلف��ن هم��راه برگزار ش��د.از ن��کات قابل توج��ه این 
 جش��نواره، فروش کاالهای ش��رکت ها و فروشگاه ها

 زیر قیمت متعارف روز بازار، با تخفیف نمایش��گاهی 
همانند سال های قبل است.

 در سومین نمایش��گاه فروش رایانه و تجهیزات حدود 
۷۰ مجموعه که شامل شرکت ها و فروشگاه های فعال 
صنف حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات از استان های 
تهران، یزد، اصفهان و س��ایر شهرس��تان های استان 
اصفهان هس��تند، حضور دارن��د. از برنامه های جنبی 
این جشنواره قرعه کشی های شبانه و اهدای جوایز به 

خریداران بوده که در پایان هر شب برگزار می شود.
این نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا 22 پذیرای عالقه مندان 
به حوزه فن��اوری اطالعات ب��وده، همچنین ازآنجاکه 
برگ��زاری نمایش��گاه های مبلم��ان و دکوراس��یون 
داخل��ی، طراح��ی، معم��اری و تجهی��زات خانه های 
مدرن و لوکس در ش��هرهای مختلف می تواند زمینه 
س��از آش��نایی عالقه مندان به اس��تفاده از طرح های 
نوین معماری و دکوراس��یون در نقاط مختلف کشور 
باش��د، دومین نمایش��گاه خانه، مبلمان، دکوراسیون 
مدرن و مصنوعات چوبی اصفهان س��عی دارد بستری 
مناسب را به منظور آشنایی مردم با آخرین تولیدات و 
تجهیزات مدرن خانگی ایجاد کند. این نمایش��گاه نیز 
تا ۱ شهریورماه در س��اعات بازدید ۱۶ الی 22 پذیرای 

عالقه مندان است.

در صورت آمادگی عملیاتی می شود:

ساختمان های استان برچسب انرژی می گیرند
با حضور معاون وزير نفت

 بهره برداری از سیستم مکانیزه امدادرسانی در شرکت گاز

وقتی سیاستها بر طبل افزايش قیمت می زنند

پرسه گردانی در بازار سر پناه 
در حالی دولت کارنامه موفقی در کاهش نرخ تورم در یک سال اخیر 
داشته که با درخواست وزیر راه و رئیس کل بانک مرکزی در پرداخت 
۵۰ درص��دی ارزش واحد مس��کونی در قالب تس��هیالت زنگ خطر 
افزایش قیمت مس��کن و به تبع آن افزایش تورم به گوش می رسد. به 
گزارش تسنیم کنترل تورم یکی از وعده های انتخاباتی روحانی بود و 

تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز در یک سال اخیر تمام تالش خود را به کار بسته 
تا در گام اول از افزایش تورم در کش��ور جلوگیری کرده و در گام دوم زمینه های 
کاهش تورم را فراهم کند.نتیجه عملکرد دولت در این بخش کاهش تورم عمومی 
به 2۵.۳ درصد در تیرماه و کاهش تورم نقطه به نقط��ه نیز )تیرماه( به ۱۴.۶ دهم 
بوده است. البته دولت وعده داده تورم عمومی کشور را به زیر 2۰ درصد طی سال 
جاری کاهش دهد که با توجه به عملکرد دولت تدبیر و امید پیش بینی می ش��ود 
در پایان س��ال ۹۳ تورم به زیر رقم مذکور و حتی ارق��ام پایین تر نیز کاهش یابد.

گرچه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کش��ور در بازه زمانی مرداد ۹2 تا مرداد 
۹۳ تقریباً می توان با قاطعیت گفت دول��ت می تواند تورم را به کمتر از 2۰ درصد 
کاهش دهد، اما نامه نگاری وزیر راه و شهرس��ازی و رئی��س کل بانک مرکزی به 
رئیس جمهوری نگرانی های عمیق��ی را در خصوص بر باد دادن زحمات دولت در 
یک سال اخیر را باعث شده است.دو روز پیش عباس آخوندی و سیف در نامه ای 
به دکتر روحانی خواستار شکل دادن وس��یع به صندوق های پس انداز و تأسیس 
گسترده مؤسسات پس انداز و تسهیالت مسکن شدند.در بخشی از این نامه آمده 
اس��ت؛ »راه حل جهانی، خرید مس��کن با ودیعه کم، با اقس��اط بلندمدت و »در 
استطاعت« و از محل پس اندازهای آتی خانوارهاست؛ آنچه در اصطالح بانکداری 
»تسهیالت رهنی« نامیده می شود. در کشورهای پیش��رفته نظام بانکی به مدد 
بازار سرمایه توسعه یافته به خوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسکن برآمده است. 

در ایران نیز در حال حاضر مقامات پولی و مالی کشور، این نکته را تأیید می نمایند 
که گس��ترش بازار رهن باعث تقویت »تقاضای مؤثر« می شود، نظم پس اندازی 
در خانوارها ایجاد می کند، موجودی مسکن کش��ور را افزایش می دهد و درواقع 
این گسترش از ستون های اصلی حل معضل مسکن است. برای راه اندازی بخش 
مسکن باید حداقل حدود ۵۰ درصد از ارزش واحد مسکونی به خانوارهای هدف 
تسهیالت اعطا شود.«یک کارشناس اقتصاد مس��کن در رابطه با نامه آخوندی و 
سیف به رئیس جمهوری گفت: واقعیت آن اس��ت که پرداخت وام خرید مسکن 
به دلیل این که تولیدی در این حوزه وجود ندارد درنهای��ت منجر افزایش تقاضا 
و ایجاد تورم در بازار مسکن خواهد ش��د.فرهاد بیضایی اظهار کرد: در بخشی از 
نامه وزیر راه و شهرسازی تأکید شده که در کش��ورهای پیشرفته نظام بانکی به 
مدد بازار سرمایه توسعه یافته به خوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسکن برآمده 
 اس��ت، اما این روش فقط در آمریکا روس داده و در هیچ کشور دیگری مشاهده

 نشده است.
وی ادامه داد: در این کشور شاخص تراکم در واحد مس��کونی زیر ۹ دهم درصد 
بوده به عبارت دیگر ب��ه آزاری هر ۱۰۰ واحد مس��کونی ۸۵ خان��وار وجود دارد، 
اما در ایران به ازای هر ۱۰۰ واحد مس��کونی ۱۰۶ خان��وار متقاضی وجود دارد.

وی با تأکید بر این که ش��رایط ایران از اس��اس با ش��رایط دنیا به خصوص آمریکا 
متفاوت است، بیان کرد: در همه کشورها بازار مسکن را به وسیله تحریک عرضه 

و تولی��د از رکود خ��ارج می کنند و به هیچ عنوان به س��مت 
تحریک طرف تقاضا نمی روند. به عنوان نمونه در کش��وری 
مانند اس��ترالیا تا ۳ برابر وام خرید تس��هیالت س��اخت به 
متقاضیان پرداخت می ش��ود.این کارشناس اقتصاد مسکن 
تصریح کرد:  فرم��ول مورداش��اره وزیر راه و شهرس��ازی و 
رئیس کل بان��ک مرکزی یک فرمول جهانی نیس��ت و فق��ط در آمریکا آن هم به 
دلیل ذکرشده اجرا می ش��ود.باید این واقعیت مدنظر مسئوالن و تصمیم گیران 
اقتصاد کش��ور قرار داش��ته باش��د که در ش��رایط کنونی اقتصاد خانوارها توان 
پس انداز کردن را ندارند-مس��ئله ای ک��ه گویا به دالیلی توس��ط امضاکنندگان 
نامه تأسیس گسترده مؤسسات پس انداز و تسهیالت مسکن  نادیده گرفته شده 
است- از س��وی دیگر دولت نیز توان پرداخت س��ود یارانه ای از محل وجوه اداره 
شده را ندارد و س��ود یارانه ای موردنظر وزیر راه و شهرس��ازی و رئیس کل بانک 
 مرک��زی درنهایت از محل درآمده��ای عمومی یا از طریق بان��ک مرکزی تأمین

 خواهد شد.
به طورقطع سیاس��ت های مدنظر آخون��دی رهاوردی جز تورم بخش مس��کن و 
تسری آن به س��ایر بازارهای اقتصادی برای کش��ور نخواهد داشت، اتفاق تلخی 
که در دوران وزارت س��عیدی کیا )دولت نهم( با افزایش تسهیالت خرید مسکن 
و تحریک تقاضا روی داد و بازار مس��کن دچار تورم سرسام آوری شد.نامه نگاری 
وزیر راه و شهرس��ازی و رئیس کل بانک مرکزی به ریس جمهوری حکایت از آن 
دارد که دولت فعاًل مخالف برنامه و نظر این دو مسئول برای بخش مسکن است. 
بدون شک با موافقت احتمالی با درخواست آخوندی و سیف در افزایش وام خرید 
مس��کن تالش ها و دس��تاوردهای دولت درزمینه کنترل و کاهش تورم طی یک 

سال اخیر بر باد می رود.
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SMS

اصالحیه آگهی مزایده فروش 
بدینوسیله به اطالع کلیه متقاضیان موضوع آگهی مزایده فروش نوبت اول سال 1393 این شرکت به شماره 
93/4204/ص مورخ 93/5/20 می رساند؛ که ردیف های 3و4و5و6 صورت اراضی با کاربری های مختلف 
محالت شهر جدید فوالدشهر به شماره پالک های 590و590/1و590/2و590/3 واقع در محله 
 هویزه )ب4( درج شده در صفحه سیزده روزنامه نس�ل فردا مورخ 93/5/21 از صورت فروش حذف 

و خارج گردیده است.

آگهی مزایده فروش نوبت اول سال 1393 به شماره 93/4204/ص مورخ 93/5/20

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر 

شرکت عمران شهر جدید فوالدش�هر در نظر دارد؛ نسبت به واگذاری 
و فروش تعداد مح�دودی از اراضی خود با کاربری ه�ای مختلف و یک 
مجموعه 24 واحدی مسکونی آپارتمانی از طریق مزایده عمومی اقدام 

نماید.

بدیه�ی اس�ت کلی�ه متقاضی�ان خری�د می توانن�د جه�ت دریاف�ت 
اوارق، ف�رم ه�ای ش�رایط و ش�رکت در مزای�ده و کس�ب اطالع�ات 
بیش�تر از تاری�خ 93/5/21 لغایت 93/6/8 به س�ایت ش�رکت عمران 
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM ب�ه نش�انی:

مراجعه و ی�ا ب�ا ش�ماره تلف�ن 3-52630161-031 )ام�ور واگذاری( 
تم�اس حاص�ل و اس�ناد ش�رکت در مزای�ده را حداکث�ر ت�ا پای�ان 
 وق�ت اداری م�ورخ 93/6/8 ب�ه دبیرخان�ه ای�ن ش�رکت تحوی�ل

نمایند.

 مبلغ س�پرده ش�رکت در مزایده مع�ادل 5 % )پنج درص�د( قیمت پایه
 هر پالک می باشد.

نشانی شرکت: فوالدش�هر - بلوار ولی عصر)عج(- نبش محله هویزه- 
طبقه همکف واحد واگذاری 
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1393 اداره ثبت
اسناد و امالک میمه )نوبت دوم(

ماده  و  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   12 ماده  موجب  به   240279
59 اصالحی آیین نامه مربوط امالکی که در سه ماهه اول  سال 
شماره های  همچنین  و  شده  پذیرفته  ها  آن  ثبت  تقاضای   1393
از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات نظارت آگهی آن ها باید 
آگهی  ذیل  شرح  به  را  میمه  ثبتی  حوزه  به  مربوط  شود  تجدید 

می نماید:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه 

عباسعلی و حسین رضائی  فرزند  زمانی  قربانعلی  آقایان   5541
دانگ  دانگ و یک سوم  باالمناصفه مشاعا چهار  فرزند مصطفی 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت خندق به مساحت 

605 متر مربع 
11259 آقای مصطفی نیکونام فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین 
محصور محل شارع متروکه در دشت درب باغ زینل به مساحت 

40 متر مربع  
شماره های 1 و 9 و 10 اصلی قنوات سه گانه میمه مشهور به 
مزد آباد و رویه و بیر که مبدا و مظهر و مقسم  و گردش آن ها 

به شرح آگهی های قبلی می باشد 
بانوان طاهره صانعیان و فاطمه ضانعیان و فردوس صانعیان و 
طوبی صانعیان همگی فرزندان حسینعلی باالسویه مشاعا تمامی 

چهار سهم از جمله 2016 سهم قنوات مذکور 
 2016 از  سهم  نیم  تمامی  عباسعلی  فرزند  صانعیان  مریم  خانم 

سهم هر یک از قنوات مذکور 
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در ونداده 

3558 آقای احمد خدابنده فرزند محمد اسماعیل ششدانگ یک باب 
خانه در کوی غرچفه به مساحت 289/17 متر مربع 

3918 آقای جالل زیدی فرزند جلیل ششدانگ یک باب خانه در 
کوی درمانگاه به مساحت 518/30 متر مربع 

شماره  های 32 و 33 اصلی قنوات مشهور علیا و سفال زیاد آباد 
که مبدا و مظهر و مقسم و گردش آن ها به شرح آگهی های قبلی 

می باشد:
خانم فاطمه یبگم باقی فرزند یداله تمامی دو سهم از جمله 2114 

سهم ششدانگ قنوات مذکور 
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در ازان 

996 آقایان داود جباری و ایزد جباری فرزندان ولی اله و بانوان 
زهرا سالمی فرزند محمد و خدیجه سالمی فرزند عباس باالسویه 
مشاعا ششدانگ یک باب خانه در کوی پروند به مساحت 331/35 

متر مربع 
3866 آقای علی اقدامی فرزند محمد حسین ششدانگ یک باب بوم 

کن در صحاری ازان به مساحت 200 متر مربع 
3867 آقای علی اقدامی فرزند محمد حسین ششدانگ یک باب بوم 

کن در صحاری ازان به مساحت 200 متر مربع 
4128 آقای علی رضا علی جانی فرزند محمود و خانم شهربانو 
رجائی فرزند ابوالقاسم  بالمناصفه مشاعا شدشانگ یک باب خانه 

در کوی باغ طاهر به مساحت 502/65 متر مربع 
4329 آقای محمد رضا یوسفیان فرزند صفر علی و خانم زهرا 
یوسفیان فرزند مسلم بالمناصفه مشاعا ششدانگ یک باب خانه 

در کوی باغ طاهر به مساحت 552/90 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقع در خسرو آباد 

باب  یک  ششدانگ  چراغعلی  فرزند  زورمند  محمد  آقای   879
بهاربند در کوی پشت قلعه به مساحت 328/80 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در حسن رباط 
زمین  قطعه  ششدانگ  نوراله  فرزند  مجیدی  اله  روح  آقای   781

محصور در ده حسن رباط به مساحت 577/62 متر مربع 

زمین  قطعه  مرتضی ششدانگ  فرزند  رحمانی  اصغر  آقای   782
محصور در ده حسن رباط به مساحت 1858/92 متر مربع 

783 خانم نوش آفرین فضلی فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه 
در ده حسن رباط به مساحت 767/76 متر مربع 

آقای روح اله رحمانی فرزند مرتضی ششدانگ قطعه زمین   784
محصور به مساحت 926/73 متر مربع 

زمین  قطعه  ششدانگ  مرتضی  فرزند  رحمانی  محمد  آقای   785
محصور به مساحت 932/80 متر مربع 

شمار ه فرعی از شماره 70 اصلی واقع در حسن رباط علیا 
77 آقای رضا یاوری فرزند احمد ششدانگ یک درب باغ موستان 

در حسن رباط علیا به مساحت 1278 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا 

390 آقای عبداله توکلی فرزند نوروز ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 593/20 متر منربع مفروزی از شماره 11قرعی از اصلی 

مرقوم 
394 آقای حیدر کریمی فرزند رحیم و خانم عهدیه کریمی فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ طاهر به مساحت 1367 

متر مربع 
شماره فرعی از شمراه 90 اصلی واقع در قلعه بلند الی بید 

236 آقای موسی رحمتی فرزند ابراهیم ششدانگ یک باب خانه در 
کوی قلعه بلند به مساحت 813/53 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در ده موته 
477 آقای محمد علی توکلی فرزند مهدی ششدانگ یک درب باغ 

موستان در ده موته به مساحت 1036/60 متر مربع 
479 آقای جواد فالحی فرزند محمد تقی ششدانگ یک باب خانه 

در ده موته به مساحت 585 مترمربع 
شماره فرعی از شماره 150 اصلی واقع در صحاری قاش عمری 

الی بید 

و  دانگ  یک  تمامی  حسین  فرزند  نژاد  قمری  ناصر  آقای   117
آن  داخل  بوم کن و مستحدثات  باب  از ششدانگ یک  نیم مشاع 
به مساحت 1519/10  بید  قاش عمری الی  در صحاری مشهور 

مترمربع 
چنانچه کسی  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به  لذا 
اعتراض )واخواهی( داشته  این آگهی  نسبت به امالک مندرج در 
باشد نسبت به آن هایی که تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ 
دادخواست  مدت90روز  ظرف  آگهی  این  نوبت  اولین  انتشار 
رسید  و  نموده  اداره  این  تسلیم  را  خود   ) )اعتراض  واخواهی 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  بایستی  معترض  ضمنا  دارد  دریافت 
ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی 
اداره تسلیم نماید در  این  نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به 
صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف 
دعوا بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوا ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد 
از انقضای مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 16 
و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و 
صورت مجلس تحدیدقیدو واخواهی صاحبان امالک ومجاورین 
نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن 
پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت و به فاصله )30(روز از 
تاریخ اولین نوبت انتشار در روز نامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 1393/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 1393/06/01 
م الف:9786 رئیس ثبت میمه حسین نوروز 

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال1393  اداره ثبت
اسناد و امالک شهرضا )نوبت دوم(

240308 بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصالحی 
آیین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه اول سال 1393تقاضای 
ونیز  افتاده  قلم  از  شماره های  وهمچنین  شده  پذیرفته  آنها  ثبت 
تجدید  باید  آنها  ثبت،آگهی  نظارت  محترم  هیات  آراء  طبق  آنچه 
شود مربوط به بخش یک شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید:

ردیف الف(
شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

پرویز  فرزندان  طالبیان  حمیدرضا  و  حمید  1398باقیمانده- 
باالسویه:ششدانگ قطعه زمین که شماره های 7836و7837 ازآن 

مجزی گردیده است به مساحت39/95مترمربع.
که  خانه  یکباب  سیف اله:ششدانگ  فرزند  اباذری  افسانه   -8131

قبالقسمتی ازپالک237بوده است به مساحت140مترمربع.
فرزند  فرزندعباسعلی وصدیقه حقوقی  اطرشی  8141- حجت  اله 
از2997به  شده  مجزی  خانه  یکباب  باالسویه:ششدانگ  غالمعلی 

مساحت91/49مترمربع.
سوم  هزاره  آفاق  پدیده  ای  زنجیره  فروشگاه  شرکت   -8162
قطعه  اصفهان:ششدانگ  شرکتهای  41874ثبت  ثبت  شماره  به 
زمین محل راه متروکه به مساحت32/90مترمربع که به انضمام 
وقطعه  ساختمان  یکباب  پالکهای5299و5300و8160جمعاتشکیل 

زمین متصله راداده است.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

8713- غالمرضا قرقانی فرزند سرفراز:ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت294/20مترمربع.

به  خانه  یکباب  امراله:ششدانگ  فرزند  عزیزپور  نادر   -9940
مساحت150/40مترمربع.

13299- مهناز طاهری فرزند حسینعلی:ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت95مترمربع.

14099- علیرضا خونکاری فرزند بهمن:ششدانگ قطعه زمین پی 
کنی شده به مساحت216مترمربع.

به  خانه  یکباب  نادر:ششدانگ  فرزند  سلیمی  حسن   -14106
مساحت111مترمربع.

یکباب  عبدالکریم:ششدانگ  فرزند  غالم الدین  فردوس   -14110
خانه مجزی شده از5041به مساحت106/05مترمربع.

شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14111
شهرضا:ششدانگ عرصه وقف یکباب خانه که قبال710باقیمانده 
مساحت  به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  به  مشهور  است  بوده 

81/30مترمربع واعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14112
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  اله  سیدفضل  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت96/45مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14113
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت108/85مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14114

مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  فضل اله  سید  موقوفه  به  از710مشهور  شده 

مساحت122/75مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14115
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت127/50مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14116
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت140/30مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14117
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت162/75مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14118
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت120/10مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14119
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 

به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 
مساحت130/15مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14120
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  اله  سیدفضل  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت206/30مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14121
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت90/85مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14122

مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت77/45مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14123
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت79/30مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14124
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل  اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت79/50مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14125
مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت90مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14126

مجزی  خانه  یکباب  وقف  عرصه  شهرضا:ششدانگ 
به  حجازی  سیدفضل اله  موقوفه  از710مشهوربه  شده 

مساحت79/40مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14127
شهرضا:ششدانگ قطعه زمین وقفی مشهوربه موقوفه سیدفضل اله 

حجازی به مساحت138/75مترمربع.
خانه  یکباب  فرزندحسین:ششدانگ  محمدرضارزی   -14130

مجزی شده از415به مساحت87/70مترمربع.
شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

848- نوراله پروانه فرزند یداله:ششدانگ قطعه زمین محصوربه 
مساحت567/50مترمربع.

1287- رحمت اله صف شکن عمله فرزندمنوچهر:ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت260/60مترمربع.

یکباب  عبدی:ششدانگ  فرزند  درشوری  کاویانی  افسانه   -2617
خانه به مساحت190/68مترمربع.

مجزی  خانه  یکباب  فیروز:ششدانگ  فرزند  تیموری  علی   -2618
شده از2577به مساحت140/85مترمربع.
شماره فرعی از19- اصلی مزرعه زرهه

مهناز و  و  و محمدحسن هرکدام 18حبه مشاع  254- محمدعلی 
و  عبدالرسول  فرزندان  همت  همگی  مشاع  9حبه  هرکدام  مهوش 
مرجان و روشنک و شیرین همگی موالئی فرزندان اسداله هرکدام 
3حبه مشاع ونسرین و میترا و مریم همگی همت فرزندان خلیل 
به  مزروعی  زمین  قطعه  از:ششدانگ  مشاع  حبه  سه  هرکدام 

مساحت17650مترمربع.
شماره  های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

یکباب  فرزندعباس:ششدانگ  صفی  محمدحسن  680باقیمانده- 
خانه که پالک2041ازآن مجزی شده به مساحت179/40مترمربع.
ولی اله:ششدانگ  فرزند  جاوری  زهره  1413باقیمانده- 
به  شده  مجزی  2523الی2525ازآن  پالکهای  که  خانه  یکباب 

مساحت125/53مترمربع.
2523- غالمرضاعسگری فرزند نعمت اله و الهام شبانپور فرزند 
حیدرعلی باالسویه: ششدانگ یکباب خانه مجزی شده از1413به 

مساحت123/11مترمربع.
خانه  یکباب  نعمت اله:ششدانگ  فرزند  امیرمحمدعسگری   -2524

مجزی شده از1413به مساحت125/20مترمربع.
فرزند  ناظم  آزاده  و  حسین  فرزند  گرامی  مهدی   -2525
از1413به  شده  مجزی  خانه  یگباب  باالسویه:ششدانگ  بهرام 

مساحت125/32مترمربع.
شماره های فرعی از32- اصلی مزرعه دست قمشه

به  نسبت  شکراله  فرزند  شهرضائی  احمدرضااحمدیان   -2490
عباسعلی  فرزند  جعفرپورشهرضا  آباندخت  و  مشاع  دانگ  پنج 
نسبت به یکدانگ مشاع از:ششدانگ قسمتی از یکباب خانه محل 
راه متروکه به مساحت134/41مترمربع که به انضمام ششدانگ 

پالک2460جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.
سلطانی  شمس الملوک  و  صهباءفرزندحسین  هدایت اله   -2493
فرزند محمدرضا باالسویه:ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه مجزی 
ششدانگ  انضمام  به  که  مساحت85/75مترمربع  از320به  شده 
یکباب  ازپالک315/1جمعاتشکیل  وقسمتی  پالک315/2باقیمانده 

خانه راداده است.
شماره فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

پور  مهنازنیک  و  فرزندرمضان  طحانی  غالمحسین   -2361
از195به  خانه مجزی شده  یکباب  باالسویه:ششدانگ  فرزنداحمد 

مساحت109/50مترمربع.
شماره های فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

نسبت  نیازعلی  فرزند  کرمشاهی  رجبعلی  محمدعلی   -440
نسبت  علی  حمزه  فرزند  محمدی  مریم شاه  و  مشاع  به4/5دانگ 
به1/5دانگ مشاع از:ششدانگ یکباب خانه به مساحت104مترمربع.

473- سیدمهدی عمرانی فرزند سیدداداله:ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت200مترمربع.

ردیف ج(
امالکی که آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر، لیکن بواسطه 
آراء  بموجب  داده است و  آنها رخ  انتشار  در  اشتباه موثری که 
هیئت محترم نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی 
هیئت نظارت موضوع بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه بخش 
آگهی  تجدید  به  منجر   1365 سال  مهر  اول  تا  ثبتی   نامه های 

شده اند:
شماره فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

1541- بتول وصدیقه اسحاقی فرزندان نعمت اله باالسویه:ششدانگ 
قطعه ملک محصورکه درآگهی نوبتی اولیه نوع ملک اشتباهاقطعه 

زمین محصورآگهی گردیده است اینک تجدیدآگهی می گردد.
و  امالک  به  نسبت  چنانچه کسی  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به 
تاریخ  از  باید  باشد  داشته  این آگهی واخواهی  رقبات مندرج در 
انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به 
شرح ردیف های الف وب ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی که 
طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف 
ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره 
ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت ،معترض می بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 
مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی 
که قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا باید 
گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه 
نماید .اعتراضات یاگواهی طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل 
 17 وتبصره   16 ماده  اخیر  قسمت  مطابق  و  است  اثر  بال  شود 
قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود درصورت مجلس قید و 
و حقوق  به حدود  نسبت  امالک ومجاورین  واخواهی صاحبان 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2ماده واحده قانون 
شد.این  خواهد  پذیرفته  ثبت  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین 
آگهی نسبت به ردیف های الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز 
و نسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در 

روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/06/01

م الف:149 سید مهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1393 ثبت اردستان)نوبت دوم(
240331 آگهی نوبت اول آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1393 
ثبت اردستان بخش هفده ثبت اصفهان بند الف مستند به ماده 12 
قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه آن امالک 
و رقبات واقع در اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که تقاضای ثبت 
آن در سه ماهه اول سال 1393 پذیرفته شده است برای 2 مرتبه 
به فاصله یک ماه منتشر و مهلت اعتراض بر آن از تاریخ اولین 

نوبت انتشار به مدت 3 ماه می باشد به شرح ذیل آگهی می نماید:
دهستان گرمسیر-شهر اردستان به شماره 1 اصلی و فرعی های 

زیر
13666 آقایان عباس یزدانیان فرزند علی اکبر و حسین عسکری 
فرزند نصرا... ششدانگ کوچه )جاده صحرایی( به مساحت 94/24 
جهت تجمیع با پالک 1304 به نسبت های عباس یزدانیان چهل و 
چهار حبه یک پنجم حبه مشاع و حسین عسکری بیست و هفت 
حبه و چهار پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک 

مرقوم
ا... ششدانگ  13701 آقای محسن فیروزی اردستانی فرزند فتح 
جوی صحرایی متروکه جهت تجمیع با پالک 13146 به مساحت 

11 مترمربع 

13702 آقای حجت ا... فیروزی اردستانی فرزند فتح ا... ششدانگ 
جوی صحرایی متروکه جهت تجمیع با پالک 13148 به مساحت 

بیست متر بیست دو صدم مترمربع 
13084 آقای عباس مالیی اردستانی فرزند علی اصغر و خانمها 
پروین هوشمند فرزند غالمرضا و اعظم مالیی اردستانی فرزند 
علی ششدانگ جوی متروکه به مساحت چهل و هفت متر و شصت 
و دو صدم مترمربع به نسبت های عباس یک و یک دوم دانگ و 

پروین یک و یک دوم دانگ و اعظم 3 دانگ 
شهر مهاباد به شماره 51 اصلی و فرعی زیر

1394 خانم معصومه زینلی فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه که 
قبال 3 دانگ مفروز از پالک 365 بوده به مساحت یکصد و سی و 

نه متر و شست و هشت صدم مترمربع 
بند )ب( امالکی که آگهی نوبتی آن در وقت مقرر منتشر ولکن به 
واسطه اشتباه موثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آرا 
هیات نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیات 
تا  ثبتی  های  بخشنامه  مجموعه  385و386و387  بندهای  نظارت 

اول مهرماه 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند.
دهستان گرمسیر شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی زیر 

حاجی  فرزند  اردستانی  پور  عسکریان  اصغر  علی  آقای   630
غدیر چهل و شش حبه و یک پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
آگهی  در  که  به شترخان  معروف  کاروانسرا  باب  یک  ششدانگ 
ا... مصطفوی و  نام خانوادگی مستدعیان ثبت فضل  قبلی  نوبتی 
عباس مصطفوی فرزندان احمدعلی از قلم افتاده است. به موجب 
چنانچه کسی  مربوطه  قانونی  مواد  دیگر  و  ثبت  قانون   16 ماده 
نسبت به امالک مرقوم در بند الف اعتراضی داشته باشد از تاریخ 
اولین نوبت انتشار تا نود )90( روز و نسبت به امالک ب تا 30 
روز پس از انتشار باید دادخواست واخواهی و اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
با این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در 
اقامه شده باشد طرف  انتشار آگهی دعوایی  از  صورتی که قبل 
باید  انتشار  از  تا 30 روز پس  قبلی  نوبتی  آگهی  باید در  دعوی 
دادخواست واخواهی و اعتراض خود را به این اداره تسلیم و طبق 
تکلیف پرونده های معترضی  تعیین  قانون  تبصره 2 ماده واحده 
اداره  این  با  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  ثبت 

گواهی  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی 
تقدیم دادخواست را اخذ  و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی 
که قبل از انتشار آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید 
گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی را ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید. اعتراضیات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدتهای 
اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16  مذکور واصل شود بال 
و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. حدود و حقوق 
ثبت در  قانون  نامه  آیین  ماده 56  به  امالک فوق مستند  ارتفاقی 
حدود  تحدید  مجلس  صورتی  در  و  بررسی  حدود  تحدید  موقع 
قید خواهد شد و اعتراض صاحبان امالک و مجاورین نسبت به 
آن تابع مفاد قانون ثبت و ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی مفقود شده خواهد بود. این آگهی نسبت به ردیف الف 
در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت 
از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/05/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/06/1 
م الف:181 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان  
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1393 اداره ثبت
 اسناد و امالک نطنز )نوبت دوم(         

  240336 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 
آنها در سه  ثبت  تقاضاي  امالکي که  نامه مذکور  آیین  اصالحي 
ماهه اول سال 93 پذیرفته شده و امالکي که در آگهي نوبتي قبلي 
از قلم افتاده و مدت اعتراض بر آنها از تاریخ انتشار )93/5/1( به 

مدت 90 روز مي باشد. به شرح ذیل آگهي مي گردند:
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

ازشماره یک – اصلي اوره ، فروعات ذیل
آقای رضا رضازاده طباطبایی فرزند علی اکبر دو دانگ   –  258
و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه مخروبه بمساحت 145 متر 

مریع  
عباس  سید  فرزند  حسینی  میرزاده  احمد  سید  آقای   –  1388

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 309/55 متر مربع 
2125 – آقای سید مهدی رسول زاده حسینی فرزند سید عباس 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 149/38 متر مربع مجزی 

شده از 1856 فرعی   
ازشماره 33 – اصلي شهر نطنز ، فروعات ذیل 

یک  و  به سه  علی نسبت  فرزند  میری  آقای جواد کوچه   –  785
یک  به  نسبت  علی  فرزند  میری  کوچه  اعظم  خانم  و  دانگ  سوم 
سوم دانگ و خانم طیبه حسین یزدی فرزند محمد نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مخروبه و باغچه بمساحت 

566/60 متر مربع 
خانم عذرا شیر محمدی فرزند جعفر یک سهم مشاع و   – 4015
آقایان محمود و محمد و ابوالقاسم همگی شیر محمدی فرزندان 
احمد هر یک نسبت به یک سهم مشاع از نه سهم ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 252/07 متر مربع مفروز و مجزی شده از شماره 

331 فرعی
محمدرضا کیهانیان فرزند مصطفی نسبت به دوسهم   – 4032  
مشاع و مهدی و احترام خانم و فخری و جمیله و اشرف و عذرا 
و طاهره و فاطمه همگی کیهانیان فرزندان مصطفی هر یک نسبت 
مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  سهم  ده  از  مشاع  سهم  یک  به 

بمساحت 3897/40 متر مربع 
4036 – آقای حسن حرمتی فرزند نصراله ششدانگ قطعه زمین 

محصور معروف قدمگاه بمساحت 2973/44  متر مربع 
ازشماره 71 – اصلي سرشک ، فرعي ذیل 

آقای عباسعلی دیداری سرشگی فرزند محمود نه سهم   – 1346
بمساحت  مشجر  زمین  قطعه  ششدانگ  سهم  دوازده  از  مشاع 

1523/07 متر مربع
  از شماره 118 – اصلي جاریان ، فرعی ذیل

زمین  قطعه  ششدانگ  رضا  فرزند  بدیعی  اسداله  آقای   –  1058
محصور بمساحت 42 متر مربع 

از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذیل 
62– خانم مریم عزیزی خفری فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین 

پی کنی شده بمساحت 222 متر مربع
آقای بهرام ابراهیمی فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از   – 113

ششدانگ یکباب خانه بمساحت 863 متر مربع  
1550 – آقای رمضانعلی کریمی خفری فرزند نوروزعلی ششدانگ 

یکباب خانه بمساحت 200/50 متر مربع 
خانه  یکباب  عباس ششدانگ  فرزند  آقای محمد خدامی   –  1564

بمساحت 214/50 متر مربع مجزی شده از شماره 180 فرعی 
از شماره 128 – اصلي یوز جریب جزن ، فرعی ذیل 

296 – غالمرضا و علیرضا رشیدی جزنی فرزندان محمد هر یک 
نسبت به 44 سهم و بی بی جان رشیدی جزنی فرزند حسن نسبت 
به 12 سهم مشاع از یکصد سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

بمساحت 2102/93 متر مربع
از شماره 129 – اصلي جزن ، فرعی ذیل 

آقای حسین احمدی جزنی فرزند احمد ششدانگ یکدرب   – 144
باغ بمساحت 813/57 متر مربع 

دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه
از شماره یک – اصلي فریزهند ، فرعی ذیل

2330 – آقای محمد مرتضائی فرزند میرزاحسین ششدانگ بکباب 
خانه و باغچه بمساحت 595/56 متر مربع 
از شماره 25 – اصلي چیمه ، فروعات ذیل 

564 – آقای ولی اله موذنی چیمه فرزند رمضان ششدانگ قطعه 
زمین محصور بمساحت 151/90 متر مربع 

586 – آقای سید فخرالدین جاللی چیمه فرزند سیدعلی ششدانگ 
قطعه زمین محصور معروف سر قیرستانی بمساحت 73/55 متر 

مربع 
1627 – آقای سیدحسن جاللی چیمه فرزند سید اسداله ششدانگ 

یکباب اطاق بمساحت 43/10 متر مربع 
3338 – آقای سیدرحیم جاللی چیمه فرزند سیدمرتضی دو سهم 
بمساحت 126/60  کند  بوم  یکباب  از هفت سهم ششدانگ  مشاع 

متر مربع 
از شماره 44 – اصلی ابیانه، فرعی ذیل 

اکبر ششدانگ  علی  فرزند  علی  استاد  مهدی حسن  آقای   –  520
یکباب اتاق فوقانی بمساحت 48/70 متر مربع 
از شماره 95 – اصلي شجاع آباد ، فرعی ذیل

ششدانگ  حسین  سید  فرزند  رضائی  عباس  سید  آقای   –  321
یکباب خانه بمساحت 177/50 متر مربع 

از شماره 103 – اصلي احمد آباد ، فرعی ذیل
51 – آقای عباس لطفی فرزند علی اکبر ششدانگ دوباب اطاق و 

محوطه متصل به آن بمساحت 149/30 متر مربع 
از شماره 119 – اصلي مزرعه الکج ، فرعی ذیل

33 – خانم معصومه وهابیان نی نی فرزند محمد علی ششدانگ 
جوب  به  معروف  آن  داخل  اطاقک  و  مزروعی  زمین  قطعه 

عبدالغفوربمساحت 800 متر مربع 
از شماره 128 – اصلي هنجن ، فروعات ذیل 

310 و 311 و 313 –آقای حسین شریفی فرد هنجن فرزند علی 
اکبر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 76/10 متر مربع

اله  نعمت  سید  فرزند  هنجنی  موسوی  سادات  خانم   –1097
ششدانگ قطعه زمین مشجر بمساحت 182/15 متر مربع

ازشماره 134- اصلی یارند، فروعات ذیل
یکباب  عباس ششدانگ  فرزند  طرئی  جواهر صباغ  خانم   –  986

خانه بمساحت 92/50 متر مربع
1847 - خانم جواهر صباغ طرئی فرزند عباس ششدانگ یکباب 

اطاق تحتانی و فوقانی بمساحت 17/55 متر مربع
از شماره 149 – اصلي طره ، فرعی ذیل

660 – آقای محمد اکبری فرزند علی ششدانگ یکباب خانه معروف 
محله پله مسیح بمساحت 71/05 متر مربع که مقدار 27/20 متر 

مربع آن فوقانی بر روی مجاور )661 فرعی ( واقع است 
ازشماره 150- اصلی برز، فروعات ذیل

84 و 86  – آقای نادر حاجی عابدی برزی فرزند امراهلل ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 235/70 متر مربع

199 – علی اصغر و مسعود و عفت و علی همگی میرزائی برزی 
فرزندان محمدعلی بالسویه هرکدام 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه بمساحت 471/20 متر مربع 
سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه 

ازشماره 37– اصلي کشه ، فروعات ذیل
زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  منانی  محسن  آقای   –  419

بمساحت 2618/30 متر مربع 
765 – آقای عباس مبینی کشه فرزند محمود ششدانگ قطعه زمین 

محصور بمساحت 367/30 متر مربع 
772 – دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش 
یکباب  ششدانگ  نطنز(  پرورش  و  آموزش  )اداره  پرورش  و 

مدرسه بمساحت 1521/20 متر مربع 
991 – آقای ابراهیم عقیلی کشه فرزند میرزا ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی و مشجر بمساحت 1672/50 متر مربع 
ازشماره 141 – اصلي باغستان پایین طرق ، فروعات ذیل 

411 – آقای عباس فوالدی طرقی فرزند غالمعلی ششدانگ یکدرب 

باغ محصور و مشجر بمساحت 767/80 متر مربع
 538 – آقای ابوالفضل رفیع طرقی فرزند رضا ششدانگ یکباب 

طویله بمساحت 31/50 متر مربع
آقای ابراهیم محمد یحیی فرزند مسلم  ششدانگ قطعه   – 1603

زمین محصور معروف باغ خالق بمساحت 293/31 متر مربع 
ازشماره 152 – اصلي نیه ، فرعی ذیل 

60 – آقای حسین محبوبی نیه فرزند علی محمد ششدانگ یکدرب 
باغ بمساحت 1234/50 متر مربع 

ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 
4036 –  آقای محمد صفر عابد فرزند عباس ششدانگ یکدرب باغ 

معروف لنبی بمساحت 539/65 مترمربع 
4252 – خانم احترام ابوفاضلی فرزند محمدآقا ششدانگ یکدرب 

باغ معروف محله لنبی بمساحت 560/20 مترمربع
4258 - آقای محمد صفر عابد فرزند عباس ششدانگ یکدرب باغ 

معروف محله لنبی بمساحت 1537/70 مترمربع
ازشماره 213- اصلي مزرعه کهق طرق ، فروعات  ذیل  

زمین  قطعه  ششدانگ  میرزا  فرزند  غفاری  عباس  آقای   –  121
مزروعی مشهور به باغ سنگی بمساحت 3291/50 متر مربع 

زمین  قطعه  ششدانگ  میرزا  فرزند  غفاری  عباس  آقای   –  128
مزروعی بمساحت 433/50 متر مربع

 لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه اشخاص 
نسبت به امالک مندرج در این آگهي از تاریخ اولین انتشار به مدت 
90 روز در دو نوبت درج و منتشر شده اعتراضي داشته باشند 
واخواهي خود را به این اداره و دادگاه صالحه تسلیم نمایند و در 
صورتي که قبل از انتشار این آگهي اقامه دعوي شده باشد ظرف 
مدت فوق تسلیم نمایند اعتراضات یا گواهي طرح دعوي که بعد از 
انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشد و همچنین برابر 
مصوب  ثبتي  پرونده هاي  تکلیف  و  تعیین  قانون  ماده   2 تبصره 
اعتراض خود را  انتشار  تاریخ  از  1373/3/6 معترض مي بایست 
یک  نماید و ظرف مدت  تسلیم  دادگاه محل  و  ثبت  اداره  به  کتبًا 
ارائه دهد و  از مراجع صالحه  ماه گواهي مشعر بر طرح دعوي 
در  ارتفاقي  حقوق  ثبت  قانون  نامه  آیین   56 ماده  طبق  همچنین 
موقع تحدید حدود مشخص مي شود و واخواهي صاحبان امالک 
ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقي  حقوق  و  حدود  مجاوران  و 
پذیرفته خواهد شد. این آگهي در دو نوبت به فاصله 30 روز در 

روزنامه زاینده رود درج ومنتشر مي گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/6/1

م الف:95 مجتبي شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1393- اداره ثبت
اسناد و امالک جوشقان قالی بخش 12 کاشان)نوبت دوم(

240338 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 
اصالحی و آیین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه اول سال 
1393 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده بشرح ذیل آگهی می گردد:

شماره های فرعی ازپالک یک اصلی جوشقان قالی
یکدانگ  رمضانعلی  فرزند  لطفیان  جواد  محمد  آقای  فرعی-   53
مساحت  به  جوشقان  در  واقع  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 

420/36متر مربع
4109 فرعی- آقای عباسعلی شهبازیان فرزند غالمرضا و خانم 
زهرا صالحی فرزند علی آقا بالمناصفه نسبت به یکدانگ مشاع و 
آقایان امیرحسین و شهاب شهبازیان فرزندان عباسعلی بترتیب 
هر کدام نسبت به یکدانگ و نیم مشاع و خانم سهیال علی اصغری 
فرزند رمضانعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
محصور و گاراژ متصل جزء خانه واقع در جوشقان به مساحت 

165/03متر مربع
شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی کامو

ششدانگ  میرزاآقا  فرزند  رحیمی  غالمرضا  آقای  فرعی-   2048
یکباب خانه مجزی شده از شماره 37 فرعی و 1694 فرعی واقع 

در کامو به مساحت 1131/89 مترمربع
شماره فرعی از پالک بیست و دو اصلی چوقان

576 فرعی- آقای حسین حمامیان فرزند غالمحسین و خانم مهتاج 
رمضانی فرزند براتعلی بالمناصفه نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

واقع در چوقان به مساحت 504 متر مربع 
شماره 32 اصلی مزرعه موشابه کامو

32-اصلی آقایان عباسعلی و رمضان علی و علی محمد و حسن 
فرزندان  دلخوشیان  همگی  شهرت  رضا  و  فاطمه  خانم  و  علی 

قربانعلی و آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی وخانم نرگس 
شهرت همگی دلخوشیان فرزندان غالمحسین وارثین دسته اول 
نسبت به ربع دانگ مشاع از نیم دانگ از ششدانگ و کما فرض اله 
و وارثین دسته دوم نسبت به ربع دانگ مشاع از نیم دانگ مشاع 

از شش دانگ
و کما فرض اله که جمعا" تمامی نیم دانگ  از شش دانگ مزرعه 
موشابه که مشتمل است بر دو رشته قنات اختصاصی و اراضی 

تابعه ان باستثناء شماره های فرعی آن واقع در کامو
شماره های فرعی از پالک 38-اصلی مزرعه کرسکان علیا

2 فرعی-آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا و خانم فاطمه 
ایلیاتی فرزند نصراله بالمناصفه شش دانگ قطعه زمین مزروعی 

واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 771/18 مترمربع
7فرعی-آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا و خانم زهرا 
قربانیان قهرودی فرزند رضا بالمناصفه شش دانگ قطعه زمین 
مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 489/83 متر 

مربع
13 فرعی- آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا شش دانگ 
مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعه 

377/10 متر مربع
20 فرعی-آقای علی اکبر زّوار رضا فرزند حبیب شش دانگ قطعه 
زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 228/13 

مترمربع
خانم  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  فرعی-   22
فاطمه ایلیاتی فرزند نصراله به ترتیب نسبت به پنج دانگ و دو 

سوم دانگ و یک سوم از یک دانگ مشاع از شش دانگ قطعات 
زمین مزروعی متصل واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 

5172/90 مترمربع
دانگ  فرزند رضا شش  قهرودی  قربانیان  زهرا  فرعی-خانم   28

مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعه 
1123/92 مترمربع

زمین  قطعات  حبیب  فرزند  زّواررضا  اکبر  علی  فرعی-آقای   30
 1110/30 مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی 

مترمربع
خانم  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  فرعی-   44
زمین  قطعه  دانگ  شش  بالمناصفه  نصراله  فرزند  ایلیاتی  فاطمه 
 241/45 مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی 

مترمربع
فرزند حبیب و خانم زهرا  زّواررضا  اکبر  علی  آقای  فرعی-   47
قربانیان قهرودی فرزند رضا بالمناصفه شش دانگ قطعات زمین 
 2161/04 مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  زاقع  مزروعی 

مترمربع
خانم  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  فرعی-   50
پنج دانگ و دو  به  ترتیب نسبت  به  ایلیاتی فرزند نصراله  فاطمه 
دانگ  از شش  مشاع  دانگ  یک  از  یک سوم  و  مشاع  دانگ  سوم 
قطعات زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 

3121/56 مترمربع
57 فرعی- آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا شش دانگ 
مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعه 

373/98 مترمربع
خانم  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  فرعی-   58
فرزند  زّواررضا  اکبر  علی  آقای  و  نصراله  فرزند  ایلیاتی  فاطمه 
حبیب باالسویه شش دانگ قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه 

کرسکان علیا به مساحت 885/94 مترمربع
61 فرعی-آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا شش دانگ 
قطعات زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 

1140/48 مترمربع

دانگ  فرزند رضا شش  قهرودی  قربانیان  زهرا  فرعی-خانم   64
مساحت  به  علیا  کرسکان  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعه 

397/99 مترمربع
71 فرعی-آقای اسداله قربانیان قهرودی فرزند رضا شش دانگ 
قطعات زمین مزروعی واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 

650/68 مترمربع
خانم  و  رضا  فرزند  قهرودی  قربانیان  اسداله  آقای  فرعی-   92
ایلیاتی فرزند  زهرا قربانیان قهرودی فرزند رضا و خانم فاطمه 
نصراله باالسویه شش دانگ یک درب باغ مخروبه واقع در مزرعه 

کرسکان علیا به مساحت2069/77 متر مربع
لذا طبق ماده 16 فانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این اگهی اعتراضی داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار 
آگهی به مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را کتبا" به این 
در  معترض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  و  تسلیم  اداره 
را  دادخواست  تقدیم  و گواهی  نماید  اقامه دعوی  دادگاه صالحه 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید.در صورتی که قبل از انتشار آگهی 
مشعر  دادگاه  گواهی  باید  دعوی  طرف  باشد  شده  اقامه  دعوی 
یا  نماید.اعتراض  بر جریان دعوی را ظرف مدت مذکور تسلیم 
گواهی طرف دعوی که پس از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد 
بال اثر می باشد و برابر قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد.ضمنا"طبق ماده 56 آیین نامه قانون 
مجلس  صورت  ودر  حدود  تحدید  موقع  در  ارتفاقی  حقوق  ثبت 
تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک نسبت به حقوق ارتفاقی 

مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/6/1

م الف:9794 زرگری  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان

 آگهي نوبتي سه ماهه اول سال 1393 ثبت اسناد وامالک 
زواره بخش 17 ثبت اصفهان )نوبت دوم(

23811 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 59  
اول سال  ماهه  که در سه  امالکي   ، نامه مربوطه  آئین  اصالحي 
زواره  امالک   و  اسناد  ثبت  اداره  در  آنها  ثبت  تقاضاي   1393

پذیرفته شده به شرح ذیل آگهي مي گردد:
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:
سیدرضا  فرزند  زواره  امامی  سیدمحمدسعید  آقای   -1584

ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 589/80 مترمربع.
5840- خانم فاطمه خالقی زواره فرزند عباسعلی ششدانگ جوی 

متروکه بمساحت 7/11 مترمربع.
یکباب  ششدانگ  اله   روح  فرزند  صادقی  محمود  آقای   -5861

گاوداری بمساحت 5729 مترمربع.
دهستان سفلی

قریه شهراب 28 اصلی و فرعی ذیل:
190- آقای مراد صالحی شهرابی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 222/84 متر مربع.
آئین   86 ماده  و  وامالک  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  بموجب  لذا 

نامه قانون ثبت چنانچه کسي نسبت به امالک مندرج در این آگهي 
واخواهي داشته باشد باید از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهي به 
اداره  این  به  کتبًا  را  خود  واخواهي  دادخواست  روز   90 مدت  
تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  نموده  تسلیم 
تسلیم  تاریخ  روزاز   30 مدت  ظرف  ثبتی  معترض  پرونده هاي 
مرجع  به  دادخواست  تقدیم   با  بایستي  اداره  این  به  اعتراض 
ذیصالح قضائي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
انقضاء مهلت  از  که پس  نماید، ضمنًا گواهي طرح دعوي  تسلیم 
اثر بوده و مطابق قسمت اخیر ماده 16  قانوني واصل شود بال 
و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق 

ماده 56 آئین نامه ثبت، حقوق ارتفاقي در موقع تعیین حدود و در 
صورتمجلس قید و واخواهي صاحبان امالک و مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبت پذیرفته 
تاریخ  از  فاصله 30 روز  به  نوبت  دو  در  آگهي  این  خواهد شد. 
انتشار اولین آگهي در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 

منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/06/1 

م الف:175 ذبیح اله فدائی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

مزایده اموال منقول
در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه  احکام  اجرای   240561

نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 70/93/ج15 له 
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  کرچگانی  شیروانی  پرویز  علیه  سیستانی  حسین 
اجرایی  و  دادرسی  هزینه های  خواسته  اصل  بابت  ریال   182/904/198
تاریخ  پنج شنبه  روز  در  دولتی  االجرای  حق  ریال   4/600/000 مبلغ  و 
استان  کل  دادگستری  اجرا  این  محل  در  صبح   8/30 ساعت   93/6/13
اصفهان طبقه3-اتاق 345 جهت فروش اموال- مال توقیفی زیر که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 33/900/000 ریال ارزیابی گردیده 
لذا  نماید.  برگزار  گردیده  واقع  طرفین  تعرض  از  مصون  وی  نظریه  و 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان-

خوراسگان-خیابان اباذر-کوچه اباذر)20( جنب امامزاده- بن بست فدک- 
منزل شخصی نزد حافظ اموال مراجعه و از آن بازدید و با سپردن %10 
قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود.هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال 
ارزیابی یکصد و سیزده عدد  مال موضوع مزایده: 1- در خصوص   –
نقش برجسته از جنس مواد پالستیکی. 2- )فایبر گالس( با توجه به تعداد 
اجناس  بازدید  و  بررسی  ضمن  هیات  این  نظر  مورد  اجناس  کیفیت  و 
مورد نظر به عنوان قیمت پایه هر عدد تابلو را به قیمت سیصد هزار ریال 
معادل سی هزار تومان و جمعا ارزش یکصد و سیزده عدد تابلو را به 

میزان سی و سه میلیون و نهصد هزار ریال معادل سه میلیون و سیصد 
می گردد.م الف:10317  ارزیابی  تومان   3/390/000 تومان  هزار  نود   و 

مدیر اجرای احکام شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده 

دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   12 شعبه  احکام  اجرای   240562
در خصوص پرونده اجرایی به کالسه 920102ج12 جلسه مزایده ای در 
اتاق 321 طبقه سوم  این اجرا  تاریخ 93/6/13 ساعت 9 صبح در محل 
دادگستری کل واقع در خ شهید نیکبخت جهت فروش قسمت غربی )بر 
خیابان و طرفین کوچه( پالک ثبتی 3038 بخش 5 ثبت اصفهان برگزار 
نشانی  به  می توانند  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 خرید  طالبین  نماید. 
و  کریمی  عباس  شهید  های  کوچه  سیمین-نبش  خیابان  اصفهان-بر 

تودیع  با  و  بازدید  ملک  از  و  مراجعه   8176935763 حاجیان-کدپستی 
دهنده  پیشنهاد  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  پایه  قیمت   %10 نقدی 
مساحت  به  شده  یاد  ملک  بود.  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین 
ساختمانی  مشخصات  با  ساخت  طبقه  سه  حد  در  و  مترمربع   83/50
دیوارها آجری باربر، پوشش سقف تیرآهن و آجر، کف حیاط سیمانی 
کل  اعیانی  مساحت  به  گچ  اندود  و  کاشی  دیوارها  فرش،  موزاییک  و 
انشعابات آب  و  قابل مالحظه  قدمت ساخت  با  مترمربع  حدود 250/50 
و فاضالب، برق و گاز که حسب نظریه کارشناس دادگستری عرصه به 
مبلغ 4/843/000/000 ریال و ارزش اعیانی به مبلغ 626/250/000 ریال 
 جمعا به مبلغ 5/469/250/000 ریال ارزیابی گردیده است.م الف:10293 

مدیر اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان 

احضار متهم
علی  حمزه  فرزند  امیدوند  یوسف  آقای  متهم  احضار  آگهی   240563
 بدینوسیله به جنابعالی ابالغ میگردد آقای علی اکبر امیدوند فرزند حمزه علی

شکایتی علیه شما بنا بر ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید مطرح نموده 
انقالب  و  دادسرای عمومی  دادیاری  ارجاع در شعبه چهارم  از  که پس 
تحت  و  ثبت  فوالدشهر  کالنتری   93/5826/03013/3 کالسه  به  لنجان 
المکان  مجهول  بلحاظ  درخواست شاکی  و  اعالن  به  بنا  است  رسیدگی 
بودن شما به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا جهت رسیدگی 
به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر شوید. ضمن اعالن آدرس جدید خود از موضوع شکایت به 
طور کامل مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی به 
عمل خواهد آمد. م الف:335 شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان لنجان 
مزایده مال غیرمنقول

پرونده:  شماره   9310460372000004 درخواست:  شماره   220
احکام  اجرای   920684 شعبه:  بایگانی  شماره   9209980351001430
مدنی شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 684/93ج10 خواسته آقای رسول پورفر 
به طرفیت آقایان و خانمها سید اکبر پورفر و سید محمد،سیدحسن،سید 
کالهدوزان  بتول  و  سادات  زهرا  السادات،  بتول  محمد،  سید  و  عباس 

 647 ثبتی  پالک  مشاعی  ملک  فروش  بر  مبنی  دعائی  طبیب  فاطمه  و 
بخش 3 اصفهان واقع در خیابان عبدالرزاق کوچه پور عبائیان خیابان 
جدیداالحداث )سنبلستان( که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
از تعرض طرفین  نظریه وی مصون  ارزیابی و  2/260/000/000 ریال 
واقع گردیده در روز پنج شنبه مورخ 93/6/20 از ساعت 8 تا 9 صبح در 
برگزار  نیکبخت(  دادگستری شهید  دوم  طبقه   224 )اتاق  اجرا  این  محل 
به  با مراجعه  از جلسه مزایده می توانند  قبل  نماید طالبین خرید 5 روز 
پایه در جلسه مزایده  قیمت  تودیع %10  با  و  بازدید  از آن  آدرس فوق 
بود.  مزایده خواهد  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند.  شرکت 
پالک  خانه  یکباب  از  زیادی  مقدار  کارشناس  نظر  اینکه حسب  توضیح 
و  است  شده  واقع  خیابان  در  سنبلستان  خیابان  احداث  اثر  در  مذکور 
به  زمین  صورت  به  آن  از  قسمتی  و  گردیده  تخریب  کاماًل  آن  اعیانی 
مساحت 51/30 مترمربع باقی مانده است و حدود اربعه آن شمااًل به پالک 
 مجاور شرقًا به کوچه بن بست جدیداالحداث جنوبًا به کوچه پور عبائیان

اربعه  حدود  در  متراژ  فاقد  و  بر(  )سه  سنبلستان  خیابان  به  غربًا  و 
شهرداری  ازطرف  مذکور  پالک  مانده  باقی  مقدار  برای  و  می باشد 
برای   92/12/20 مورخ   3/88/38682 شماره  پروانه  اصفهان   3 منطقه 
به  کار  دفتر  همکف  طبقه  در  مترمربع   27 مساحت  به  تجاری  کاربری 
تجاری  انباری  و  همکف  باالی  طبقه  در  واقع  مترمربع   51/30 مساحت 
با کسر محل راه پله به مساحت 40/3 مترمربع واقع در زیرزمین صادر 
 گردیده است و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد.م الف:11627 

مدیر اجرای احکام شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

اصفهانی ها هر شبانه روز 200 میلیون 
تومان یارانه سالمت می گیرند

اسللتاندار اصفهان از واریز 200 میلیون تومان یارانه سللامت 
 در هر شبانه روز در اسللتان اصفهان خبر داد و گفت:هم اکنون

 65 میلیارد تومان در حساب دانشگاه علوم پزشکی واریزشده 
است که تا پایان سال مشکلی ازاین جهت نداریم.

 رسول زرگر پور هنگام سفر یک روزه خود به شهرستان خوانسار 
در جمع مردم این شهر اظهار کرد: زایمان طبیعی چندین برابر 

شده است، و اولین اورژانس هوایی استان اصفهان افتتاح شد. 
وی با اشاره به اینکه قبل از شروع کار دولت تنها با چند کشور 
جهان سومی آمریکای التین رابطه داشتیم، گفت: اما امروز در 
یک نرمش قهرمانانه با اکثر کشورهای دنیا ارتباط عزتمندی 
برقرار کرده ایم. وی ابراز کرد: در 10 ماه اخیر 82 هیئت سیاسی 
به اصفهان سفرکرده است و این نشللان از فعالیت دیپلماسی 
ایران دارد.استاندار اصفهان همچنین از افزایش سه برابری ورود 
گردشگران خارجی به اصفهان از چهار ماه گذشته تاکنون نسبت 
به سال گذشللته خبر داد. اسللتاندار اصفهان به منظور معرفی 

فرماندار خوانسار به این خطه سفرکرده بود.

 اجرای بازی» پارک همشهری«
 با محوریت حفاظت از فضای سبز

     کمیته فرهنگ شهروندی شللهرداری اصفهان، به برگزاری 
بازی »پارک همشهری« با محوریت حفاظت از فضای سبز اقدام 
نموده است.یکی از مسئوالن برگزاری این طرح فرهنگی گفت: 
با توجه به اینکه مردادماه بیشترین زمان حضور مردم در پارک ها 
و فضای سبز است کمیته فرهنگ شهروندی در قالب طرح های 
مختلف به بحث حفاظت از فضای سبز پرداخته است.  شفیعی 
افزود: بازی »پارک همشهری« برای دو تا چهار نفر طراحی شده 
اسللت که در ابتدای بازی هر بازیکن یک مهره انتخاب کرده و 
سللپس با انداختن تاس اگر 6 بیاورد وارد بازی می شود.  پس از 
انداختن تاس و ورود بازیکن به بازی هرکدام از بازیکنان که به 
خانه های رنگی رسید باید به دستورات آن خانه عمل کند و هر 

بازیکنی که زودتر به خانه پایان رسید برنده بازی خواهد بود.  
وی همچنیللن عنللوان کرد: ایللن بللازی بللرای 16000  نفر 
طراحی شللده و خانواده هللای اصفهانللی می تواننللد ضمللن 
حضور در پللارک در این بازی شللرکت کنند.گفتنی اسللت؛ 
عاقه مندان می توانند جهت آشنایی بیشتر با این طرح  با شماره 

۳۴۴8۴600 تماس حاصل فرمایند. 

ارسال گزارش آتش سوزی در زندان 
شهرکرد برای رئیس قوه قضائیه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال گزارش آتش سوزی 
در زندان شهرکرد برای رئیس دستگاه قضا خبر داد.

ناصر سراج گفت: بازرسللان ما به دنبال آتش سوزی در زندان 
شللهرکرد به این محل رفتند و گزارشللی را در این رابطه تهیه 
کردند.وی افزود: نتیجه بررسللی بازرسللان سللازمان بازرسی 
کل کشور در خصوص حادثه آتش سللوزی در زندان شهرکرد 

آماده شده و به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است.

آزادی پس از زندان، مشکل اساسی 
زندانیان است

مدیرکل زندان های اسللتان اصفهان گفت: یکی از مشللکات 
اساسی زندانیان را آزادی پس از زندان عنوان کرد و گفت: اکثر 

زندانیان پس از آزادی دچار سردرگمی خاصی می شوند.
 رمضان علی امیللری در جمع اعضای هیئت علمی دانشللگاه 
اصفهان افزود: این افراد پللس از خروج از زنللدان برای تأمین 
مسکن و شللغل و امورات خانواده خود دچار مشکات خاصی 
می شللوند. وی با اشللاره به وجود مرکز مراقبت بعللد از خروج 
خدمات اجتماعی زندان ها نیز گفت: ایللن مرکز توان و نیروی 
خود را برای به کارگیری افراد آزادشده و کسانی که با مشکاتی 
مواجه هستند انجام می دهد اما این جامعه است که باید این فرد 
را بپذیرد.وی از جامعه علمی و دانشگاهیان خواست تا با توجیه و 
توضیح فضای جامعه زمینه اشتغال و پذیرش زندانیان آزادشده 

را فراهم سازند.

 11 هزار ایرانی امسال جوان
 مرگ شدند

آمارهای لحظه ای سللازمان ثبت احللوال از وقایللع چهارگانه 
حیاتی والدت، وفات ، ازدواج و طللاق در روزهای میان هفته 
نشان می دهد که از ابتدای سللال جاری تاکنون بیش از 568 
هللزار و 859 مللورد والدت و 1۴0 هللزار و 860 مللورد وفات 
در کشللور رخ داده که در این میللان بیش از 11 هللزار و 268 
 جوان 15 تا 29 سللال به دالیل مختلف جان خود را ازدسللت

 داده اند.
بر اساس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سال جاری تا این لحظه 
568 هزار و 859 نفر در کشور متولدشللده اند که از این تعداد 
291هزار و 255 نفر پسر و 277 هزار و 60۴ نفر دختر بوده اند.

همچنین تعداد فوت شدگان 0 تا 1۴ ساله از ابتدای سال 9۳ تا 
امروز 8 هزار ۳10 نفر و فوت شللدگان 15 تا 29 ساله 11 هزار 
و 268 نفر و فوت شدگان ۳0 تا 6۴ سللاله ،۳7 هزار و 891 نفر 
 و فوت شدگان 65 ساله و بیشللتر نیز 8۳ هزار و ۳91 نفر بوده

 است.

هر ایرانی سالی 340 قرص می خورد
عضو انجمن هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران ضمن اشاره 
به چالش ها و مشکات جامعه داروسازی، نسبت به قرار گرفتن 

ایران در رتبه دوم آسیا درزمینه مصرف دارو هشدار داد.
دکتر حمید خیری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، 
در آسللتانه برگزاری کنگره ملی روز داروسازی که با محوریت 
توسعه طب سللنتی و جایگاه داروسازان در سیاست های کان 
نظام سامت برگزار می شود، درباره میزان مصرف دارو در ایران 
گفت: ایران به لحاظ مصرف دارو در آسللیا پس از چین دومین 
جایگاه را دارد و در جهان در ردیف بیستم قرار داردآمارها حاکی 
 از آن اسللت که هر ایرانی سللاالنه حللدود ۳۴0 قرص مصرف

 می کند.

6
تمام تجهيزات مخابراتي سازمان آتش نشاني اصفهان به روز شد

    مدیرعامل سازمان آتش نشللاني و خدمات ایمني شللهرداري اصفهان از به روز شدن 
کلیه تجهیزات مخابراتي سازمان  آتش نشاني اصفهان خبر داد. سیستم ارتباطات از اهم 
واجبات در این سازمان است زیرا در حریق و حوادث مختل شدن ارتباطات بین نیروها 

مي تواند یک عملیات را به شکست بکشاند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی گفت: زوج های 
طاق گرفته در فضای مجللازی از یکدیگر انتقام 

می گیرند.
سللرهنگ محمد قاسللملو در تشللریح این خبر 
گفللت: خانمللی به هویللت معلللوم، هراسللان و 
دل نگران بلله این پلیللس مراجعه و اعللام کرد 
تعللدادی از عکس هللای شللخصی وی توسللط 
فرد یا افرادی دریکللی از شللبکه های اجتماعی 
 در فضللای مجللازی باهللدف تهدیللد و زیللر

سللئوال بردن شللخصیت اجتماعی و خدشه دار 
کردن امنیت روانی وی منتشرشللده است لذا با 
توجه به حساسللیت، موضوع در دستور کار یکی 
از کارگاهان تیم اجتماعی این پلیس قرار گرفت.

او گفت: در بررسی های اولیه و به منظور استخراج 
 مسللتندات فنی موارد اعامی شللاکیه نسبت به

 مسللتند برداری از آن ها اقدام شد و با هماهنگی 
مقام قضایللی، سیسللتم های رایانلله ای مظنون 
جمع آوری و مشخص شللد متهم چند ماه پیش 
شللوهر شللاکی بوده و بنا به دالیلللی از همدیگر 
جداشللده و بعد از چند ماه عکس های خانوادگی 

در فضای مجازی منتشرشللده اسللت درنتیجه 
 متهللم جهللت تحقیقللات الزم بلله ایللن پلیس

 دعوت شد.
وی گفت: متهللم در ابتدا منکللر هرگونه اتهامی 
بللوده و ادعا کللرد شللاکیه قصد تهمللت زدن به 
وی را دارد ولللی در توضیحللات بعللدی بیللان 
داشللت صفحه مذکللور زمانی که باهللم زندگی 
می کردنللد بازشللده و فقللط جهللت ارتبللاط با 
 فامیل هللای خارج از کشللور مورداسللتفاده قرار

 می گرفت.
وی در ادامه گفت: سیسللتم های ضبط شللده از 
متهم موردبررسللی قرار گرفت و مشللخص شد 
عکس های مذکللور از طریق سیسللتم رایانه ای 
متهللم و بعللد از جدایی منتشرشللده اسللت که 
نتیجه تحقیقات تکمیلی به مقام قضایی رسللید 
 و پرونده جهت سیر مراحل بعدی تحویل دادسرا 

شد.
سرهنگ قاسملو گفت: اخیراً مشاهده شده بعضی 
از شهروندان به ویژه زن و شوهرهای طاق گرفته 
با بهره مندی از فضای مجللازی قصد آزار و اذیت 

همدیگر را داشللته و با انتشللار عکللس و یا درج 
مطالب خاف واقع، امنیللت این فضا را مخدوش 

می کنند.
وی در پایان گفت: به یاد داشته باشیم برابر ماده 
17 قانون جرائم رایانه ای در صورت اثبات اتهام، 
موضوع جرم تلقی شللده و برخورد قانونی با فرد 
متخلف انجام خواهد پذیرفت لذا شللهروندان با 
رعایت قوانین جرائم رایانلله ای از به خطر افتادن 
امنیت این فضا و هتک حیثیت دیگران جلوگیری 

کنند.

مشاور وزیر کشور: سن طالق در ایران 
کاهش یافته است

مشللاور وزیر کشللور در امور بانللوان و خانواده بر 
آسیب شناسللی محیط های کاری ازلحاظ امنیت 
تأکید کرد و گفت: با سالم سللازی و امن سللازی 
محیط های کاری موافق هسللتم ولللی باکارهای 

شعاری مخالفم.
او بابیان اینکه زنان در اسللتان های کشور دارای 
چالش های مشللترک عمومی هستند که هر یک 
از چالش ها در بعضی اسللتان ها از اهمیت ویژه و 
خاصی برخوردار است، گفت: طاق از نگرانی های  

عمومی در کشور است.
مشاور وزیر کشللور در امور بانوان و خانواده گفت 
: هر یک از اسللتان های کشللور با توجلله به بافت 
فرهنگی خود با مشللکات و مسللائل گوناگونی 

مواجه هستند.
او افزایش نرخ رشللد معتادان زن، باال رفتن سن 
ازدواج دختران، پایین آمدن سن طاق، افزایش 
دختران فارغ التحصیل بیکار، زنان فاقد سرپرست 
و بد سرپرسللت را ازجمله چالش های حوزه زنان 
عنوان کرد و بر لزوم چاره اندیشی در هر یک از این 

چالش ها تأکید کرد.
مشللاور وزیر کشللور در امللور بانللوان و خانواده 
مهم ترین راهللکار برای کاهش اعتیللاد را تاش 
برای آگاه سازی و آگاهی بخشی و پر کردن بهینه 
از اوقات فراغت عنوان کرد و ادامه داد: در راستای 
آگاه سللازی برگللزاری دوره های آموزشللی برای 

زوج های جوان در دستور کار است.
فرهمند پور گفت: رویکرد این دوره ها بر آموزش 
مسللتقیم افراد نیسللت بلکه برگزاری دوره هایی 
برای تربیت مشاور و مربیانی که بتوانند در مرحله 
بعد وظیفه آمللوزش و مربیگری را ادامه دهند در 
 دستور کار امور بانوان و خانواده وزارت کشور قرار

 دارد.

زوج های طالق گرفته در اینترنت از همدیگر انتقام می گیرند

دعواهای خانوادگی در سایت ها 
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آلودگی هوا از خسارت های میلیاردی تا مرگ های تدریجی

تنفس به قیمت جان دادن در کالنشهر ها

 اصفهان سرآمد معماری
 اسالمی است

آلودگی هوا در کان شهرها مرگ خاموشی است که ساالنه 
هزاران نفر را دچللار بیماری های تنفسللی و مرگ تدریجی 
می کنللد. شللهرهای بزرگی همچللون لنللدن در انگلیس، 
لس آنجلللس در آمریکا، توکیللو در ژاپنT بوپللال در هند و 
مکزیکوسیتی در مکزیک در نیم قرن شاهد بیشترین تلفات 
آلودگی بودند.البته این کشللورها طی 20 سللال گذشته با 
توسللعه حمل ونقل عمومللی ، باال بردن کیفیت سللوخت و 
اتومبیل های شللخصی و خارج کردن کارخانه های صنعتی 
از شهرهای بزرگ توانستند آلودگی هوای شهرهای خود را 
کنترل کنند. در این میان کان شهرهای کشورمان نیز ازنظر 
آلودگی هوا وضعیت بدی دارند و تهللران در بین آلوده ترین 
شللهرهای جهان قرارگرفته اسللت.اگرچه تاکنون هیچ آمار 
رسمی در رابطه با میزان تلفات آلودگی هوا در کان شهرهایی 
مانند تهران، مشللهد و اصفهان اعام نشللده است اما تجربه 
کان شهرهای بزرگ دنیا نشان می دهد، آلودگی هوا می تواند 
منجر به تلفات جانی زیادی برای شللهروندان کان شهرها 
باشد. چنانچه بر اساس آمار سللازمان ملل خسارت ناشی از 
آلودگی هوا در ایران تا سال 2008 برابر 8 میلیارد دالر بوده ، 
که این خسارت ها تا سال 201۴ به 11 میلیارد دالر و تا سال 
2019 به 15 میلیارد دالر خواهد رسید.آلودگی هوا در تهران 
در حدی است که روزنامه گاردین نیز در گزارشی نوشت بیش 
از شش ماه از سال، جمعیت 8.۳ میلیون نفری تهران ترکیب 
گازهای کشنده منواکسید کربن، دی اکسید سولفور، اکسید 

نیتروژن و هیدروکربن را تنفس می کنند و وضعیت آلودگی 
هوای پایتخت کشورمان را نگران کننده دانست.

مرگ 4 هزار نفر در سال 1952 در لندن
آلودگی هوا معضل بسللیاری از کان شهرهای جهان بوده و 
هست چنانچه از 5 تا 9 دسامبر سال 1952 یک توده هوای 
پرفشار موجب بروز وارونگی دما و مه بر فراز شهر لندن شد.به 
علت وارونگی حرارتی در سللطح پائین ، سللکون هوا ،دود و 

دی اکسللید گوگرد ۴000 نفر از مردم جان خود را از دست 
دادند و چندین نفر به علت ابتا به بیماری های تنفسی بستری 
شدند.به طور مشللابه در ژانویه سللال 1956 و دسامبر سال 
1962 پیشامدهای ناگوار آلودگی هوا در لندن اتفاق افتاد و 
صدها نفر از مردم جان خود را از دست دادند.شهر لس انجلس 
بر روی یک دشت در ساحل رودخانه در قسمت جنوبی ایالت 
کالیفرنیا قرارگرفته است. ارتفاع زمین به تدریج از خط ساحلی 
به طرف کوه های شرقی افزایش می یابد به طوری که در فاصله 

50 کیلومتری دارای ارتفاع 600 متر است. گازهای زیان آور 
که از هزاران دستگاه اتومبیل آزادشده اند به علت هوای پایدار 
در اتمسفر محبوس شللدند. پدیده وارونگی حرارتی غلظت 
گازهای خروجی اتومبیل را در هوا افزایش داد که درنهایت 
منجر به تشللکیل مه دود فتوشللیمیائی و پراکسی استیل 
نیترات)PAN( گردید که باعث کاهش میزان دید ، تحریک 
و سوزش چشللم ها و صدمه به گیاهان گردید. آمارها نشان 
می دهد این شهر در اوایل دهه 70 میادی یعنی در۴0 سال 
پیش بیش از 2 هزار نفر به علت آلودگی هوا در این شهر جان 

خود را از دست دادند.

کیفیت پایین خ�ودرو و س�وخت عوامل اصلی 
آلودگی هوا

آمارها نشللان می دهد که عامل حللدود 80 درصد آلودگی 
هوای کانشللهرها  منابع متحرک هسللتند و در این میان 
نیز بیشترین سللهم تولید آالیندگی مربوط به خودروهای 
شخصی و موتورسللیکلت ها اسللت. به اعتقاد کارشناسان و 
متخصصان عوامل اصلی آلودگی هوا کیفیت پایین خودروها 
و سللوخت محسللوب می شللوند. چنانچه متخصصان این 
حوزه معتقدند اگر به جللای خودروهای موجود، خودروهای 
باکیفیت و دارای استانداردهای روز دنیا در کانشهرها تردد 
 می کردند، آلودگی هوای این شللهرها  به یک سللوم کاهش 

می یافت.

     شهردار منطقه 5 اصفهان اعام کرد: برای اولین بار در شهر اصفهان پس از 
شستشوی درختان چنار ، محلول پاشی آنان به وسیله کود نانو انجام گرفت.

حمید عصار زادگان بابیان این مطلب گفت: یکی از مواردی که در استفاده از 
فضای سبز شهری باید موردتوجه قرار گیرد، ایمنی شهروندان همراه با زیبایی 
بصری اسللت. وی افزود: باید تأسیسات آبرسانی و شللیرهای برداشت آب از 
استاندارد برخورد باشد تا کوچک ترین مشکلی در زمستان و تابستان ایجاد 
نشود. شهردار منطقه 5 اصفهان تصریح کرد: عملیات اصاح و استانداردسازی 
و ساخت حوضچه های برداشللت آب در سللطح این منطقه آغازشده است، 
همچنین کارشناسان منطقه برای اولین بار به کمک بخش خصوصی اقدام به 
طراحی و ساخت نوع خاصی از دریچه جهت حوضچه های برداشت آب نمودند 
که از جهت حفظ و ایمنی شهروندان و سامت سیستم آبرسانی از استاندارد 
بسللیار باالیی برخوردار اسللت. عصار زادگان جلوگیری از مشکات ناشی از 
ورود آب به معابر و همچنین جلوگیری از آسللیب به کودکان هنگام بازی و 
تفریح در سطح پارک ها را ازجمله محاسن این طرح عنوان کرد. وی با اشاره 
به اینکه کاهش اثرات خشکسالی و بحران آب با مدیریت ویژه در سطح منطقه 
انجام گرفته اسللت، اظهار داشللت: با توجه به اهمیت شستشوی درختان در 
طراوت و شادابی آن ها به لحاظ پاک شدن سطح برگ از آالینده های محیطی 
و افزایش میزان فتوسنتز و صرفه جویی در میزان سم مصرفی و کاهش آلودگی 
زیست محیطی ، شستشوی درختان معابر اصلی و فرعی و پارک ها با استفاده 
از آب و مواد مخصوصی در دستور کار قرار گرفت. شهردار منطقه 5 اصفهان 
ادامه داد: برای اولین بار نیز پس از شستشوی درختان چنار ، محلول پاشی آنان 

به وسیله کود نانو انجام گرفت. 

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از آغاز پیش ثبت نام دور جدید 
اعزام به عتبات عالیات از 8 شللهریور خبر داد و گفللت: دور جدید اعزام ها 
از ۴ مهر آغاز می شود و تا 10 آذر ادامه خواهد داشللت که روز عرفه نیز در 
این ایام قرار دارد.محسللن نظافتی گفت: دور جدید پیش ثبت نام و ثبت نام 
اعزام به عتبات عالیات از سللاعت 9 صبح روز شنبه 8 شهریور آغاز می شود 
و تا ساعت 2۴ روز شنبه 15 شللهریورماه ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: 
www.atabat. عاقه مندان می توانند برای انجام پیش ثبت نام به سامانه

haj.ir مراجعه و پیش ثبت نام خود را انجام دهند؛ الزم به ذکر است افرادی 
که در دوره های قبل پیش ثبت نام را انجام داده اند اما در قرعه کشی به آن ها 
اولویت تعلق نگرفته اسللت دیگر نیازی به پیش ثبت نللام ندارند؛ اطاعات 
آن ها در سامانه موجود است و در قرعه کشی شرکت داده می شوند.نظافتی 
تصریح کرد: اما عده ای که انصراف داده اند یا در مرحله قبل به آن ها اولویت 
اختصاص داده شللده اسللت در صورت تمایل به اعزام باید دوباره در پیش 
ثبت نام شللرکت کنند.مدیرکل عتبات عالیات سللازمان حج ادامه داد: روز 
یکشنبه 16 شهریورماه قرعه کشی انجام می شللود و روز 17 شهریور نتایج 
بر روی سللامانه پیش ثبت نام قابل مشللاهده خواهد بللود و از زمان ثبت نام 
مطلع خواهند شد.نظافتی بابیان اینکه اعزام های این دوره از ۴ مهرماه آغاز 
می شود و تا 10 آذرماه ادامه خواهد داشت، افزود: ایام عرفه نیز در این دور 
از اعزام ها قرار دارد.وی ادامه داد: اعزام ها همچنان هوایی اسللت و سللفر به 
کاظمین فعًا در برنامه زیارتی زائران وجود ندارد، البته مقدمات الزم برای 
سفر به کاظمین فراهم شده است که در صورت قطعی شدن دوباره کاظمین 

در برنامه زیارتی زائران قرار خواهد گرفت.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت:ظرافتی که در معماری 
سنتی اصفهان وجود دارد در کمتر جای جهان مشاهده می شود و اوج معماری 
جهان در اصفهان اسللت.پیروز حناچی  در یازدهمین نشست علمی تخصصی 
شهر اسامی اظهار کرد:با توجه به این ویژگی های شللهر اصفهان،انتخاب   این 
شهر برای برگزاری چنین نشستی به درسللتی صورت گرفته است.وی با تأکید 
بر حفظ و حراسللت از آثار تاریخی اصفهان افزود:هملله باید تاش کنیم که این 
آثار را به عنوان بخشی از هویت و فرهنگ ایرانی اسامی حفظ کنیم.حناچی به 
عاقه دانشجویان خارجی برای مطالعه معماری اسامی ایران اشاره کرد و یادآور 
شد:باوجوداینکه نقش ایرانیان در شکل گیری تمدن اسامی ویژه بوده اما در حال 
حاضر در تهیه مراجع و منابع در این زمینه کم کاری شده است.معاون شهرسازی 
و معماری وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه باید بر دانش معماری اسامی 
در دانشگاه های ایران بهاداده شللود، افزود:اصفهان مهد دانش معماری اسامی 
است و باید کاری شود که این دانش را با تحقیق عمق ببخشیم .معاون معماری و 
شهرسازی شهرداری اصفهان نیز در این نشست گفت:انتظار ما این بوده و هست 
که مباحث مطرح شللده در این نشسللت تبدیل به مطالبه عمومی شهروندان و 
متخصصان برای رسیدن به آرمان شهر اسامی شود.جمشید نور صالحی با مفید 
دانستن برگزاری چنین نشسللت هایی افزود: در معاونت معماری و شهرسازی 
شهرداری اصفهان کار گروهایی مختلف در خصوص شهر اسامی برگزارشده که 
مهم ترین آن شهر ایرانی-اسامی اسللت که از بعضی اساتید دانشگاه نیز دعوت 
کردیم .وی ادامه داد:امیدوارم نتایج این نشسللت ها،کارگروه ها منجر به تدوین 
دستورالعمل ها و آیین نامه هایی  شود که شللهری مطلوب و درخور مردم فهیم 

اصفهان داشته باشیم و اصفهان الگویی برای شهر اسامی باشد.

آغاز پیش ثبت نام اعزام به عتبات 
عالیات از 8 شهریور

 محلول پاشی درختان چنار
 به وسیله کود نانو

دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی 
ناملموس مطرح شد:

طب سنتی ایران در جشنواره  متبلور 
می شود 

طب در تمام ادوار تاریخ زندگی بشر، 
با او همراه بوده است. همچنان که درد 
و رنج جزئی از زندگی بشر است، پس 
او همواره به دنبال راه عاج گشللته و 
می گردد و در ایللران، همچون تمامی 
جهان متمللدن قدیم، مللردم از طب 

اطاعاتی داشتند.
پزشکی سللنتی یا طب سللنتی)Traditional medicine( زمینه ای 
با قدمت و متنوع اسللت که به توصیف و بررسی آن دسللته از سیستم ها و 
دانش های پزشللکی می پردازد که در طی سده های پیشین و قبل از دوران 
طب مدرن، در جوامع گوناگون بشللری بوجود آمده اسللت.در کشللور ما 
طب و طبابت ادوار مختلفی دارد که مهم ترین آن هللا عبارت اند از: دوران 
هخامنشی، دوران ساسانی، دوران اسللامی. دوران هخامنشی: این دوره 
یکی از ادوار درخشنده و پرثمر طب ایران اسللت و در این دوران،  پزشکان 
طبقه بندی شللده اند که مهم ترین آن ها  طبیب)پزشللک(، جللراح، )کارد 
پزشک(، منتر پزشک و گیاه پزشللک یا هستند.شروع این دوره حساس به 
تألیف کتاب ذخیره خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی و دانشمندان برجسته 
سللال 5۳1 هجری قمری مربوط می شللود و پس ازآن در نشر موضوعات 
پزشکی فرهنگی اسامی تحول شللگرفی به وجود آمده و در زبان فارسی 
کتاب های ارزشمندی نگارش شد.طب سنتی ایران در مسیر جهانی شدن، 
الزم اسللت از بخشللی نگری خارج گردیده تا به جایگاه واقعی خود دست 
یابد. جمهوری اسللامی ایران در راستای پاسللداری از طب سنتی ایرانی 
به عنوان میراث فرهنگی ناملموس در گام نخسللت، اقدام به ثبت ملی آن 
نموده و سپس با تشللکیل پرونده طب سنتی ایرانی، جهت ثبت جهانی آن 
در فهرست میراث فرهنگی ناملموس سللازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
سازمان ملل متحد )UNESCO ( اقدام نمود.ازآنجاکه پرونده های ارسالی 
از سوی جوامع به یونسللکو می بایسللت معیارهای موردنظر را جهت ثبت 
جهانی داشته باشد، از پرونده ها و موضوعات مرجوع شده، به این معناست 
که به خوبی نتوانسته اند موضوع را تبیین نموده و به ثبت جهانی برسانند .به 
بهانه برگزاری اجاس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس به 
میزبانی شهرداری اصفهان، ستاد برگزاری اجاس و جشنواره، تصمیم دارد 
تا با همکاری سایر نهادهای ذی ربط نسللبت به اجرای ویژه برنامه هایی در 
قالب همایش ، نمایشگاه و ارائه محصوالت مرتبط، باهدف ترویج طب سنتی 
ایرانی و داروهای گیاهی و تأثیر آن در اصاح سللبک زندگی عموم جامعه 
گام بردارد و بدون تردید آگاهی افزایی و فرهنگ سازی، در پهنه وسیع طب 
سنتی ایران، می تواند در گسترش و توسللعه این مکتب درمانی بر مبنای 

منویات مقام معظم رهبری اثرگذار باشد.
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تاسیس شرکت 
شرکت  اساسنامه  و  اظهارنامه  خالصه   1393/4/10-103/93/601/24 شماره:   477
سپیدان سازان پردیس میمه )سهامی خاص( که در تاریخ 1393/04/10 تحت شماره 
337 در این اداره به ثبت رسیده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از 
جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: اجرای عملیات ساختمانی 
با موضوع شرکت مرتبط باشد و در چهارچوب قوانین  و اخذ عملیات پیمانکاری که 
م مقررات موضوع شرکت جمهوری اسالمی بوده و مفید و کافی می باشد شرکت در 
مزایده و مناقصات دهیاری ها و شهرداری هاو سازمان های دیگر. 2- مرکز اصلی 
شرکت: میمه روستای ازان خیابان عالمه طباطبایی کدپستی 8358144461، 3- سرمایه 
شعبه  ملی  بانک  نزد  شرکت  حساب  به  که  است  نقداً  ریال  میلیون  یک  مبلغ  شرکت: 
میمه واریز شده است. 4- مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5- مدیران و 
عنوان  به  کاظم صالح  و  کریم دوست  و محرم  آقایان مهدی صالح  امضاء:  صاحبان 
بین  از  مدیره  هیئت  گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اصلی  اعضاء 
به سمت رئیس هیئت مدیره و  آقای مهدی صالح شماره ملی 6229704323 را  خود 
و  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  به سمت  ملی 6229918226  به شماره  کاظم صالح  آقای 
آقای محرم کریم دوست شماره ملی 6229917246 به سمت مدیرعامل و عضو شرکت 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مهدی 
صالح و محرم کریم دوست و با مهر شرکت معتبر است. 6- آقایان محمد علی رمدان به 
شماره ملی 6229702975 و آقای سعید صالح به شماره ملی 6229918226 به ترتیب 
انتخاب شدند. 7-  برای مدت یک سال  البدل شرکت  بازرسان اصلی و علی  به سمت 
روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود اصفهان جهت درج آگهی هاو دعوت نامه های شرکت 
تکمیل گردید.م الف:13105  تاریخ 1393/04/10  از  دفاتر  ذیل  امضاء   تعیین شد. ضمنًا 

حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
مزایده 

 9000400200400355 پرونده:  شماره  آگهی:139303902004000100  شماره   248
آگهی مزایده پرونده 9001065 به موجب سند رهنی 105183-87/10/27 و 105653-
87/3/19 دفتر اسناد رسمی 4 اصفهان له بانک کارآفرین شعبه مطهری و علیه شرکت 
تولیدی دستمال کاغذی و پوشک برزین نام آور و صدیقه موسویان حجازی تمامت 
شش دانگ یک باب خانه پالک باقیمانده 2192/37 که شماره 120 فرعی از آن مجزی 
در  باقیمانده   2192/1 پالک  از  عبور  حق  با  اصفهان  ثبت  یک  بخش  در  واقع  شده 
و   85 دفتر   544 صفحه  در  آن  سند  که  مترمربع   499/34 مساحت  به  جنوبی  سمت 
است  شده  صادر  سند  و  ثبت  حجازی  موسویان  صدیقه  نام  به   12199 شماره  زیر 
شیرزادی-کدپستی  کوچه  فردوسی-نبش  آباد-کوچه  عباس  خ  اصفهان  نشانی  به 
8134863311و8134863313 پالک 84 که حدود آپارتمان عبارتست از شمال اول در 
دو قسمت که اول به صورت پخ است به طولهای 4و3/96 متر دیواری است به کوچه 
به  است  دیواری  متر   9/87 و   8/07 طول  به  است  اول شرقی  که  قسمت  دو  در  دوم 
دیوار مغازه 2192/130 شرق به طول 3 متر و 3/30 متر دیواری است به دیوار خانه 
2192/38 باقیمانده جنوب به طول 15/58 متر دیواری است به دیوار خانه 2192/1غرب 
باب  یک  کارشناس  نظر  طبق  که  کوچه  به  است  دیواری  و  درب  متر   28/25 طول  به 
اصالح  از  )پس  مترمربع   499/34 حدود  عرصه  مساحت  به  طبقه  دو  مسکونی  منزل 
بر از شهرداری به میزان 497/34 مترمربع مساحت خواهد داشت( اعیانی به مساحت 
587 مترمربع با سقف آهن و آجر روی دیوار آجری و ستون فلزی بنا گردیده درب 
و پنجره خارجی از پروفیل آهن و آلومینیوم دربهای داخلی چوبی نمای خارجی آجر 
و  می باشد  گاز  و  برق  و  آب  انشعابات  دارای  سال   28 حدود  بنا  قدمت  سانتی  سه 
روز   12 الی   9 ساعت  از  دارد  بیمه   1393/11/8 تاریخ  تا  بستانکار  بانک  اعالم  طبق 
سه شنبه مورخ 1393/6/18 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
22/455/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
دارای  اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده  یا حق  و  انشعاب  از حق  اعم 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
از محل  فوق  بابت هزینه های  پرداختی  مازاد وجوه  مزایده در صورت وجود  از  پس 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی دریک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 1393/6/1 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
ده  مبلغ  مزایده  بعد موکول می گردد توضیحًا جهت شرکت در جلسه  به روز  مزایده 
درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.م الف:12128 امینی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

شهود  امضاء  و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  یک  استناد  به  دیانیان  سهراب   478
ششدانگ  حبه   72 از  مشاع  حبه  یک  مالکیت  سند  که  شده  مدعی  شده  گواهی  رسمًا 
ثبت   17 بخش  اردستان  علیا  دهستان  در  واقع  اصلی   105 پالک  سنجدستان  مزرعه 
اصفهان در صفحه 95 دفتر 259 امالک ذیل ثبت 19215 به نام سهراب دیانیان ثبت و 
صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام نشده چون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
یا  مزبور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  که  می شود  آگهی  مراتب  ثبت 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا 
م الف:251  اقدام خواهد شد.  مقررات  المثنی طبق  مالکیت  معامله در صدور سند   سند 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
تغییرات 

ارگ  ساخت  آریا  شرکت  تغییرات  آگهی  شماره:93/2915/33/و-93/5/26   479
العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجامع  جلسات  صورت  استناد  به  خاص  سهامی 
ثبت 829 و شناسه  به شماره  ارگ  آریا ساخت  هیات مدیره شرکت  العاده و  فوق  و 
به  اردستان  مالیاتی  امور  اداره  گواهی  و   1393/05/22 مورخه   14002770978 ملی 
شماره 7280755-1393/05/26 تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی به شرح زیر در شرکت 
با کدملی 1180016912 کلیه 30  ا... مظلوم  به عمل آمده است. 1- آقای سید رحمت 
سهم مالکیت خود در شرکت را به آقای سید سجاد مظلوم فرزند سید رضا با کدملی 
مقرر  و  بررسی  اساسنامه شرکت   -2 از شرکت خارج شد.  و  واگذار   1189372207
و  یابد  تقلیل  سهم   10 به  سهم   30 از   33 ماده  موضوع  مدیران  وثیقه  سهام  که  شد 
این نحو ماده مذکور اصالح شد. 3- تراز مالی سال 1391 بررسی و به تصویب  به 
رسید. 4- با توجه به نقل و انتقال سهام احدی از شرکا و نیز استعفای اعضای هیات 
آقای سید مهدی مظلوم  نتیجه  اقدام و در  انتخاب هیات مدیره جدید  به  مدیره نسبت 
فرزند سید رضا با کدملی 1189355205 و خانم پریسا فرهمند فرزند محمد با کدملی 
هیات  اعضای  عنوان  به  فوق الذکر  نامبرده  مظلوم  آقای سید سجاد  و   1188830589
به سمت رئیس هیات  انتخاب شدند که سید سجاد مظلوم  برای مدت دو سال  مدیره 
مدیره وپریسا فرهمند به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سید مهدی مظلوم به سمت 
اسناد  و  اوراق  کلیه  امضای   -5 گردیدند.  انتخاب  مدت  همان  برای  مدیرعامل شرکت 
تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت 
معتبر خواهد بود. 6- آقایان علیرضا امیری فرزند رحمت ا... با کدملی 1189342121 

حسین  فرزند  اردستانی  فرد  عسکری  رضا  حمید  و  اصلی  بازرس  عنوان  با به 
انتخاب  یکسال  مدت  برای  البدل شرکت  علی  بازرس  عنوان  به   1189343649 کدملی 
انتخاب  شرکت  های  آگهی  نشر  جهت  رود  زاینده  کثیراالنتشار  روزنامه   -7 شدند. 

شد.م الف:252 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
مزایده 

240306 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
آدرس شیراز-چهارراه  به  مجتبی سامی  دعوی  پرونده شماره 93/174ج6  خصوص 
قاسم سامی  منزل شخصی  پنجم  کوه سمت چپ کوچه  دامنه  دلگشا-بلوار سرداران 
درب  دانشگاه-مقابل  خ  آدرس  به  اصفهان  علیه شرکت ساختمانی  به طرفیت محکوم 
محل  در  صبح   9 الی   8 ساعت   93/06/20 مورخ  پنج شنبه  روز  در  دانشگاه  شمالی 
شش  شعبه  اجرای  قسمت   309 اتاق   3 طبقه  نیکبخت  دادگستری  در  واقع  اجرا  این 
رسمی  کارشناس  نظریه  براساس  که  شرکت  اموال  فروش  جهت  اصفهان  حقوقی 
ارزش  قضیه  در  موثر  عوامل  به  توجه  با  مانده  اعتراض  از  مصون  که  دادگستری 
دانشگاه شرکت ساختمان  مقابل درب شمالی  دانشگاه  خ  آدرس  به  فوق الذکر  وسایل 
اصفهان جمعا به مبلغ 22/400/000 ریال ارزیابی گردیده برگزار و از طریق مزایده به 
فروش برساند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی اعالمی مراجعه 
االشاره  فوق  کارشناسی  قیمت  درصد   10 نقدی  تودیع  با  تا  نموده  بازدید  آن  از  و 
و  به شماره 2171290210008  اصفهان  دادگستری  ملی  بانک  نزد  به حساب سپرده 
قیمت کارشناسی  از  نمایند. مزایده  اجرا در مزایده شرکت  این  به  ارائه فیش واریزی 
م الف:9026  بود.  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  و   شروع 

فانی مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تعیین  قانون  مقررات  اجرای  در  علی  فرزند  زاده  سالمه  مهدی  آقای  چون   306
سند  صدور  تقاضای  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
1212واقع  پالک  محدوده  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  به  نسبت  مالکیت 
شماره  رای  و  نموده  را  اصفهان  17ثبت  بخش  گرمسیر  دهستان  زواره16اصلی  در 
مذکور  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات   93/03/07 139360302021000251مورخ 
طبق  نیامده،لذا  بعمل  کنون  تا  اولیه  پالک  حدود  تحدید  و  شده  صادر  آن  به  نسبت 
شده  مفروز  فرعی   6051 شماره  حدودپالک  تحدید  فوق الذکر  ماده13قانون  تبصره 
بنام  در زواره 16اصلی دهستان گرمسیر بخش17ثبت اصفهان  واقع  فرعی  از 1212 
آقای مهدی سالمه زاده  فرزند علی در روز چهارشنبه 1393/07/02 از ساعت 9صبح 
ناگهانی  تعطیلی  با  شدن  مصادف  صورت  در  خواهدآمد.و  بعمل  و  شروع  محل  در 
به  آگهی  این  بموجب  شد.لذا  خواهد  انجام  تعطیلی  ایام  از  بعد  روز  در  حدود  تحدید 
این آگهی در  کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
تاریخ  از  ثبت  ماده20قانون  مطابق  مجاور  مالکین  یابند.اعتراضات  حضور  محل 
تحدید  تقاضای  به  خواهدشد.اعتراض  پذیرفته  تا30روز  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم 
حدودبایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
 با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. تاریخ انتشار1393/06/01 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
اجراییه

پرونده:9202057/1  بایگانی  شماره  پرونده:9204002003001237/1  شماره   484
بایگانی:9202057  اجراییه چک شماره  ابالغ  ابالغیه:139305102003001822  شماره 
بدینوسیله به آقای احمدرضا خردمندی فرزند محمد ساکن اصفهان-بلوار آیینه خانه-
قوامین  بانک  که  ابالغ می شود  ناز-پ61  بلوار-کوچه سایان-کوچه مهر  جنب مجتمع 
استناد چک شماره  به  مبلغ 135/000/000  نظامی اصفهان جهت وصول  شعبه حکیم 
820300 مورخ 1392/03/07 عهده بانک کشاورزی بوستان سعدی علیه شما اجرائیه 
و  شده  تشکیل  اداره  این  در   9202057/1 کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر 
سند  متن  شرح  به  شما  اقامت  محل  پست  مامور   1392/11/27 مورخ  گزارش  طبق 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه  شناخته نشده 
فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  می گردد  ابالغ محسوب  روز  که  آگهی  این  تاریخ 
اجرای  اداره  رئیس  اسدی  م الف:12812  یافت.  خواهد  جریان  اجرایی  عملیات   ننمایید 

اسناد رسمی اصفهان
اجراییه

485 شماره پرونده:9100400200301318/1 شماره بایگانی پرونده:9102244/1 شماره 
اجراییه کالسه:9100400200301318/1  ابالغ  آگهی  ابالغیه:139305102003001828 
بدینوسیله به شرکت صنایع کاشی اصفهان به شماره ثبت 1260 و آقایان حمیدرضا 
سعادت جو فرزند حسن به شماره ملی 1281693928 و علی بلوچی فرزند مصطفی به 
نظامی-پالک158-کدپستی  اصفهان-خیابان حکیم  ملی 1291116370 ساکنین  شماره 
گزارش  برابر  که   9100400200301318/1 کالسه  پرونده  بدهکاران   8173877943
قرارداد  برابر  که  می گردد  ابالغ  نگردیده  شناخته  شما  آدرس  انتظامی  نیروی  مامور 
نظامی  تجارت شعبه حکیم  بانک  و  بین شما  بانکی 901300031 مورخ 1390/12/09 
وجه  و  سود  ریال   2/792/582/758 مبلغ  و  اصل  بابت  ریال   25/192/602/740 مبلغ 
التزام تا تاریخ 1391/09/20 و از آن به بعد مبلغ 23/467/082 ریال خسارت روزانه 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.م الف:12813 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
اخطار اجرایی

 33 حوزه   93/2/28 تاریخ   281 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1625/92ش33   486
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- خانم 
فرحناز نظری 2- آقای عباسعلی امینی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم هستند به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت دو فقره چک به شماره های 
723083-90/11/5 به مبلغ 20/000/000 ریال و 723085-93/3/5 به مبلغ 20/000/000 
ریال و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و شانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
تاریخ  تا  )90/11/5و91/3/5(  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  همچنین  و 

وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
شهر- خمینی  نشانی  به  پیروز  رجبی  نادر  آقای  له  محکوم  حق  در  می باشد   احکام 
خ امیرکبیر-فرعی85 و همچنین نیم عشر در حق اجرای احکام مدنی. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:11870 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

487 کالسه:1751/92 به موجب رای شماره 79 تاریخ 93/1/31 شعبه 5 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جعفر خلجی به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 6/389/000 ریال بابت اصل خواسته )طبق 
فاکتور شماره 09640( و یکصد وده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 

 92/11/21 دادخواست  تقویم  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق 
له:  محکوم  مشخصات  احکام.  اجرای  عشر  نیم  احتساب  با  حکم  اجرای  تاریخ  لغایت 
کوروش سلیم پور به نشانی خیابان کاوه-شهرک میالد-بلوار شقایق-بن بست سوم-
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  پالک185. 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
از  به  استیفاء محکوم  اجرای حکم و  کند که  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
اصفهان اختالف  حل  شورای  حقوقی  پنجم  شعبه  م الف:11850  نماید.  اعالم   صریحا 

                                               اخطار اجرایی
488 کالسه:1853/92ش8 به موجب رای شماره 216 تاریخ 93/2/21 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امین هیئتیان نائینی 
مبلغ 4/000/000  پرداخت  به  است  نشانی مجهول المکان  محکوم  به  فرزند محمدرضا 
ریال بابت افت خودرو و 120/000 هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و مبلغ 
1/000/000 ریال هزینه کارشناسی و پرداخت نیم عشر درحق اجرای احکام.مشخصات 
افالکی فرزند عباسقلی هر  افالکی فرزند حسن 2- رحمان  لها: 1- وحیدرضا  محکوم 
دو به نشانی شاهین شهر-خ عطار-فرعی سوم-نیم فرعی اول جنوبی-پالک11. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 

صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:11859 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

حل  شورای   5 شعبه   93/3/19 تاریخ   367 شماره  رای  موجب  به  کالسه:7/93   489
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه پرویز مرادی به نشانی 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  
مبلغ یکصد و سیزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 
همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقویم دادخواست 93/1/7 لغایت تاریخ وصول 
با احتساب نیم عشر اجرای احکام. مشخصات محکوم له: سادات امام جمعه زاده به 

نشانی خیابان ابن سینا-روبروی کوچه بیمارستان امین-پخش امید سپاهان. ماده 34 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:11854 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 92/11/16 حوزه 13  به موجب رای شماره 1817  490 کالسه:92-1313ش13 
یافته است محکوم علیه حیدرقلی  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  شورای حل 
قدرتی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 13/800/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 104/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 82/8/5 لغایت زمان اجرای حکم در حق 
محکوم له غالمحسین جعفری با وکالت خانم منیژه حیدری به نشانی اصفهان-خیابان 
 34 ماده  دولتی.  نیم عشر  و  الهیه-واحد2  تجارت-ساختمان  بانک  نظامی-جنب  حکیم 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:11864 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  دژ  شاهین  عباسعلی  خواهان   461/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   491
مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس آقامحمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 93/7/2 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:11860 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
احضار

492 شماره درخواست: 9310460360000024 شماره پرونده: 9109980360001269 
شماره بایگانی: 911269 نظر به اینکه آقای ایمان بهرامی مقام به اتهام شرکت در ضرب 
و جرح عمدی-نگهداری و حمل سالح گرم به طور غیرمجاز حسب شکایت آقای حسن 
محمدی فرزند محمدحسن از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 911269ب21 تحت 
نگردیده  او ممکن  اقامت  نبودن محل  معلوم  به واسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 115  اجرای  بدینوسیله در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود.در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد شد.م الف:11880سعادت بازپرس شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان)مجتمع شماره سه( 
احضار

493 شماره درخواست: 9310460360000025 شماره پرونده: 9109980360001269 
شماره بایگانی: 911269 نظر به اینکه آقای ذبیح ا... بیرانوند به اتهام شرکت در ضرب 
و جرح عمدی-نگهداری و حمل سالح گرم به طور غیرمجاز حسب شکایت آقای حسن 
محمدی فرزند محمدحسن از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 911269ب21 تحت 
نگردیده  او ممکن  اقامت  نبودن محل  معلوم  به واسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 115  اجرای  بدینوسیله در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود.در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد شد.م الف:11881سعادت بازپرس شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان)مجتمع شماره سه(
احضار

494 شماره درخواست: 9310460360000020 شماره پرونده: 9309980360000618 
شماره بایگانی: 930619 نظر به اینکه خانم آرزو ساکتی فرزند حسن به اتهام مزاحمت 
فرجی  داراب  آقای  شکایت  حسب  توهین)فحاشی(  ربایی-  آدم  به  تهدید   - تلفنی  
این دادسرا در پرونده کالسه 930619ب21 تحت تعقیب است و  فرزند علی از طرف 
در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود.در 
اقدام قانونی معمول خواهد  صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   21 شعبه  بازپرس  شد.م الف:11882سعادت 

اصفهان)مجتمع شماره سه(
احضار

495 شماره درخواست: 9310460360000017 شماره پرونده: 9309980360000615 
شماره بایگانی: 930616 نظر به اینکه آقای مهدی نوروزی به اتهام آدم ربایی-فحاشی-
تهدید به قتل و معاونت در تفخیذ حسب شکایت آقای امین زمانی دوست فرزند مصطفی 
از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930616ب21 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود.در صورت عدم حضور 
پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:11883سعادت 

بازپرس شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره سه(
ابالغ وقت رسیدگی

496 در خصوص پرونده کالسه 611/93ش33 خواهان صندوق قرض الحسنه میالد با 
مدیریت قربانعلی سلیمی با وکالت زهرا دهقانی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ بیست 
میلیون ریال به انضمام مطلق خسارت به طرفیت علیرضا هدایت کلیشادی تقدیم نموده 
گردیده  تعیین  93/7/2 ساعت 9/30  مورخ  برای روز چهارشنبه  است وقت رسیدگی 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:11873  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

497 در خصوص پرونده کالسه 258/93 خواهان مرتضی شیرازی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 2 فقره چک به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر و تادیه به طرفیت حسین صادقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/7/5 ساعت 11:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
تلقی  ابالغ شده  دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
یک  شماره  مجتمع  حقوقی   45 شعبه  م الف:11874  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار 

 8909983635601256 پرونده:  شماره   9310110370100380 نامه:  شماره   498
شماره بایگانی شعبه: 930039 در پرونده کالسه 930039ت17 محمدتقی نقدی فرزند 
عبدالرسول متهم است به قتل عمدی مرحوم امیر پریشانی که حسب محتویات پرونده 
آنان مجهول المکان می باشد لذا با استناد به ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری به 
وی اخطار می شود جهت رسیدگی به اتهامش در تاریخ 1393/9/2 ساعت 9 صبح در 
شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان واقع در چهارراه نظر مجتمع دادگاههای تجدید 
الف:11877  شد.م  خواهد  اتخاذ  قانونی  تصمیم  اینصورت  غیر  در  حاضر شوند   نظر 

شعبه 17 دادگاه عمومی کیفری اصفهان 
ابالغ

499 در پرونده کالسه 930476ب8 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
فرزند  ایوبی  یعقوب  علیه  سرقت  بر  دایر  متعدد  شکات  طرف  از  شکایاتی  اصفهان 
متهم  اینکه  به  نظر  گردید.  ارجاع  شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  که  اعالم  صفرعلی 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  حسب  می باشد  مجهول المکان 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا ضمن  مراجعه  مربوطه  شعبه  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  متهم  تا 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد 
در صورت عدم حضور این بازپرسی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. م الف:11878 

شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
اخطاریه 

500 شماره پرونده: 2520/92ش3 خانم ندا سفیری فرزند قربانعلی نشانی مجهول المکان 
محل حضور شعبه 3 شورای حل اختالف وقت حضور: 93/7/6 ساعت 8 علت حضور: 
جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید.م الف:11853 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  میرزایی  حسن  خواهان   544/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   501
میرزایی  همگی  نرگس  و  اکبر-محمد-علی-مصیب-محمد  طرفیت  به  زمین  تحریر  بر 

ساعت   93/6/29 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  رمضانعلی  فرزندان 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و 
م الف:11855 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای  اتخاذ می شود.  مقتضی 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

فاطمه صغرا-سکینه عسگری  پرونده کالسه 814/93ش7 خواهان  در خصوص   502
نموده  تقدیم  تقی عسگری  مرحوم  ورثه  طرفیت  به  ترکه  تحریر  بر  مبنی  دادخواستی 
با  است  گردیده  تعیین  11/30صبح  93/6/29 ساعت  مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:11856 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  رفیعی  مرتضی  823/93 خواهان  پرونده کالسه  در خصوص   503
بر مطالبه به طرفیت بهزاد عرب تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/31 
ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده بهزاد عرب 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:11857 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

و  و جمال  کمال  و  اصغر سجادی  822/93 خواهان  پرونده کالسه  504در خصوص 
مهدی و محسن و عزت و فخری سجادی دادخواستی مبنی بر تحریر و ترکه به طرفیت 
اکرم السادات سجادی و بدری سجادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  93/6/30 ساعت 10صبح تعیین گردیده است 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:11858 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

505 در خصوص پرونده کالسه 798/93 خواهان مهدی واثق نیا دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک به طرفیت مهرداد راسخ فرزند عبدالعزیز تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8/30 ساعت   93/7/22 مورخ  سه شنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   12 شعبه  می شود.م الف:11862  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

نیک  آقای  با وکالت  506 در خصوص پرونده کالسه 121/93 خواهان سردار اسدی 
نموده است وقت  تقدیم  نیا  به طرفیت محمود نجفی  بر مطالبه  مبنی  دادخواستی  نژاد 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 93/7/2 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11867 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

507 در خصوص پرونده کالسه 519/93ش33 خواهان صندوق قرض الحسنه میالد 
با مدیریت قربانعلی سلیمی با وکالت زهرا دهقانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به مبلغ 
بیست میلیون ریال به انضمام مطلق خسارت به طرفیت مرتضی مظفری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/7/2 ساعت 9صبح تعیین گردیده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:11868 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

508 در خصوص پرونده کالسه 392/93 خواهان خاور شفیعی دادخواستی مبنی بر 
و  تلفن  و  گاز  و  برق  و  آب  هزینه  پرداخت  و  قرارداد  تاریخ  از  معوقه  اجور  مطالبه 
خسارات وارده به منزل به طرفیت شهین نامور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  مورخ 93/7/5 ساعت 12 تعیین گردیده است 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
یک  شماره  مجتمع  حقوقی   45 شعبه  م الف:11875  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
 اخطاریه 

509 شماره پرونده: 1117/93ش2 هراند غازاریان نشانی مجهول المکان محل حضور 
 شعبه 2 شورای حل اختالف واقع در خ سجاد-ارباب وقت حضور 93/6/29 ساعت 9 صبح
علت حضور مطالبه نفقه: دعوی تینا غازاریان به طرفیت شما جهت رسیدگی در شعبه 

حاضر شوید. م الف:11852 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ

510 نظر به اینکه آقای ولی ا... نیک پور فرزند حبیب ا... به اتهام توهین-ایراد ضرب 
عمدی-اعتیاد به مواد مخدر-افترا حسب شکایت خانم سارا بزرگان فرزند مرتضی از 
طرف این دادیاری در پرونده کالسه 92/5685/180199/130ک12 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگریده است لذا بدینوسیله در 
اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان واق در خیابان آتشگاه – دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد گردید.ضمنًا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری اصفهان 
انقالب اصفهان  می باشد.م الف:11879 صادقی دادیاری شعبه 30 دادسرای عمومی و 

                                             ابالغ وقت رسیدگی
حسین  وکالت  با  مزروعی  علی  خواهان   513/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   511
فرزند  دهکردی  انشائی  محمد  طرفیت  به  چک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  محمدیان 
حسین و مهدی اسدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/7/7 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:13028 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

حسین  وکالت  با  مزروعی  علی  خواهان   515/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   512
محمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت لیال عیدی وند فرزند محمدعلی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/7/7 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:13029 شعبه 14 حقوقی 
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بنتلی موتورز به تازگی از 
 Mulsanne مدل تولید محدود

Birkin رونمای��ی کرد. از ای��ن مدل زیبا ک��ه منحصراً به 
مشتریان اروپایی فروخته می شود، تنها 22 دستگاه ساخته 
خواهد ش��د. خ��ودروی Mulsanne Birkin به منظور 
بزرگداش��ت راننده معروف بنتلی، س��ر هن��ری تایگر تیم 
بیرکین ساخته شده است. این راننده افسانه ای در دهه های 
1300/1920 و 1310/1930 در مس��ابقات بی شماری در 
سراسر اروپا شرکت کرده و عناوین قهرمانی متعددی برای 
بنتلی موتورز به ارمغ��ان آورده بود.خصوصیات این مدل با 
تفکر در مورد این سؤال برگزیده ش��ده اند: خودروی بنتلی 

که امروز س��ر هنری انتخ��اب می کرد، 
چگونه ب��ود؟در طراحی ای��ن خودرو 
نکات ظریف و منحصربه فردی نهفته 
است و اوج س��واری لوکس بنتلی را 
به بهتری��ن حالت ممکن ب��ه تصویر 
می کشد.پایه های شماره گذاری شده 
درها، چرخ های 21 اینچی با طراحی 
خ��اص ک��ه از چرخ ه��ای مدل کانس��پت 
)مفهومی( مولزان الهام گیری شده اند، لوگوی در حال پرواز 
بنتلی که در گوشه و کنار کابین به چشم می خورد، همگی 
منحصربه فرد بودن مولزان بیرکین را یادآور می شوند و آن را 
از مدل های دیگر بنتلی متمایز می کنند. به عالوه برای هر سه 
مدل مولزان چمدان های ویژه دست دوز، متناسب با فضای 
درون هر مدل طراحی شده است که یکی یکی شماره گذاری 
ش��ده اند.طراحی حساب شده مولزان سرنش��ینان عقب را 
فراموش نکرده و فضا و امکانات کافی را برای استراحت، کار 
و حتی سرگرمی آن ها فراهم آورده است. هر خودرو از آل. 

سی.دی های 8 اینچی و آی پد روی میزهای تاشوی چوبی در 
پشت صندلی های جلو، یک دستگاه پخش DVD، سیستم 
وای فای و سیستم صوتی پیشرفته سود می جوید.مولزان با 
بهره گیری از عملکرد خیره کننده و کابین لوکس دست ساز 
مظهر اصول پایه کمپانی است. نخستین خودروی بنتلی سر 
هنری به دنبال عالقه او به خودروهای باکیفیت خریداری 
شد اما در طول زمان اون بیش��تر درگیر کمپانی و مسابقه 
با خودروهای بنتلی ش��د و به یکی از بانفوذترین اشخاص 
کمپانی تبدیل گردید. او یک سوپر ش��ارژر را به موتور 4.5 
لیتری و 130 اس��ب بخاری خودروی خود الحاق کرد و به 

قدرت 242 اسب بخار دست یافت.

مولزان بیرکین، منحصربه فردترین خودروی بنتلی

همه خواستار یک لبخند 
زیبا هس��تند ام��ا هزینه 
رعایت بهداش��ت دهان و 
دن��دان باعرض��ه آنچ��ه 
گران قیمت ترین مسواک 
جهان تلقی می ش��ود به 
سطح باالی جدیدی رس��یده است.یک ش��رکت آلمانی 
تولیدکننده کاالهای شیک و لوکس، مسواک زیبا و مناسب 
روزی تولید کرده اس��ت که باقیمت دو هزار و 643 پوند، 
حدود یک هزار برابر گران قیمت تر از یک مسواک استاندارد 
است.این مس��واک که از تیتانیوم ابر محکم ساخته شده، 
می تواند یک عمر دوام بی��اورد. ازجمل��ه ویژگی های این 
مسواک، سر قابل تعویض و پوش��ش بدنی آنتی باکتریال 
است.شرکت سازنده این مسواک مدعی است که نخستین 
مسواک بهداشتی ابدی را ساخته که نه تنها یک وسیله الزم 
بلکه یک هدیه منحصربه فرد است. شرکت سازنده هر 6 ماه 

یک بار پنج برس جایگزین برای خریدار ارسال می کند.

نخستین ماشین لباسشویی 
بی نیاز از آب ک��ه به معنی 
واقعی کلمه از آب استفاده 
نمی کندمی توان��د معن��ی 
جدیدی برای خشکشویی 
باشد.این فناوری بجای آب 
از میلیون ها مهره پالستیکی 
ریز استفاده می کند که لکه ها و بو را از روی لباس ها پاک 

می کند.
شرکت Xeros، عرضه کننده این فناوری مدعی است که 
این فرآیند نه تنها در پاکسازی لباسها موثرتر عمل می کند 
بلکه بسیار کارآمدتر است.مهره های پلیمری همچنین در 
میزان مواد ش��وینده مورد اس��تفاده برای شستن لباسها 
صرفه جویی ک��رده و می توانند تا 500 ب��ار پیش از نیاز به 
تعویض مورد استفاده قرار بگیرند.این مهره ها از انتقال رنگ 
بین لباسهای س��فید و رنگی جلوگیری کرده، از این رو به 

چرخه های شستشوی کمتری نیاز است.

جکی چان ستاره فیلم های 
رزمی جهان و تبعه هنگ 
پنجش��نبه  روز  کن��گ 
گذش��ته در پ��ی تخلف و 
دس��تگیری پس��رش از 

مردم عذرخواهی کرد.
روزنام��ه بیجینگ تایمز اعالم کرد ک��ه نیروهای امنیتی 
چین لیس��ی چان پس��ر جکی چ��ان س��تاره فیلم های 
 رزمی جه��ان را به ج��رم قاچاق م��واد مخدر دس��تگیر 

کردند.
وی در صفح��ه وی ب��وی که ش��بکه اجتماع��ی چینی 
اس��ت، نوش��ت: زمانی که متوجه ش��دم لیس��ی چان، 
 پس��رم چنین کاری انجام داد، بس��یار عصبانی و مبهوت

 شدم.
او نوشت: من به عنوان یک چهره مردمی بسیار شرمنده ام. 
همچنین به عن��وان یک پدر از این بابت بس��یار تأس��ف 

می خورم.

جکی چان عذرخواهی کردلباسشویی بدون مصرف آب گران ترین مسواک دنیا

گل پامچال، گیاهی زیبا   
و پرخاصی��ت اس��ت و 
روغ��ن طبیعی ک��ه از 
س��اقه، برگ ها و گاهی 
گل آن تهیه می ش��ود، 
استفاده دارویی دارد. در 
ای��ن مطلب ب��ه نقل از 
»هلث مد«، به خواص این گیاه اش��اره می شود.

خاصیت ادرارآور دارد و از این طریق س��موم بدن 
مانند سدیم، اسید، چربی و ... را دفع می کند.نقش 
مهمی در بازسازی س��لول های بدن دارد.به طور 
طبیعی دارای خاصیت ضد باکتریایی، ضد قارچی 
و ضدعفونی کنن��ده اس��ت.ناراحتی هایی مانند 
گل��ودرد و عفونت بین��ی را به طور مؤث��ر درمان 
می کند.عالئم قبل از قاعدگی و پس از یائسگی را 
کاهش می دهد.روغن آن خاصیت ضدافسردگی 
دارد، درنتیجه استرس و اضطراب را رفع می کند و 
آرامش بخش اس��ت.تمیزکننده طبیعی پوست 
اس��ت.با افزایش انقب��اض عض��الت و بافت ها، از 
افتادگی پوست پیشگیری می کند و چین وچروک 

را نیز از بین می برد.

ورم پا را درمان کنید!
بعض��ی از گیاهان برای 
درم��ان ورم پا و گردش 
خون در پا مفید است و 
اقتباس آب بدن را از بین 
می برد. برای درمان ورم 
پ��ا می ت��وان از گیاهان 
تنت��وره،  به ص��ورت 
دم کرده یا خیسانده اس��تفاده کرد.جعفری: این 
گی��اه ادرارآور حاوی م��اده معدن��ی، ویتامین و 
کلروفیل است که برای سالمت بدن مفید است. 
این گیاه را می توان به همراه غذا یا همراه با ساالد 

مصرف کرد.
ژینکو: با بهبود بخشیدن به گردش خون، میزان 
احتباس آب را در پاها کاهش می دهد. اگر دچار 
مش��کالت مرتبط با گردش خون هستید قبل از 
مصرف این گیاه با متخصص گیاهان مشورت کنید. 
این گیاه برای رفع مشکل گردش خون در پا بسیار 

سودمند است.
نعناع: قرار دادن پا در آب نعناع، خستگی و ورم پا 
را از بین می برد. الزم است 2 طشت یکی حاوی آب 
گرم و کمی روغن نعناع و دیگری آب سرد حاوی 
روغن نعناع آماده کنید. ابتدا پا را در طش��ت آب 
سرد و پس از یک دقیقه پا را در آب گرم قرار دهید.
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کشاورز و ساعتش
روزی کشاورزی متوّجه شد 
س��اعتش را در انب��ار علوفه 
گم ک��رده اس��ت. س��اعتی 
معمولی اّما ب��ا خاطره ای از 
گذش��ته و ارزش��ی عاطفی 
بود.بع��دازآن ک��ه در میان 
علوفه بس��یار جستجو کرد 
و آن را نیاف��ت از گروه��ی 
کودکان که در بیرون انبار مش��غول بازی بودند مدد خواست 
 و وعده داد ک��ه هرکس��ی آن را پیدا کند جای��زه ای دریافت

 نماید.
کودکان به محض این که موضوع جایزه مطرح ش��د به درون 
انبار هجوم آوردند و تمامی کّپه های علف و یونجه را گشتند 
اّما بازهم س��اعت پی��دا نش��د.کودکان از انبار بی��رون رفتند 
و درس��ت موقع که کش��اورز از ادامه جس��تجو نومید ش��ده 
 بود، پس��رکی نزد او آمد و از وی خواس��ت به او فرصتی دیگر

 بدهد.
کش��اورز نگاهی به او انداخت و با خود اندیشید، "چراکه نه؟ 

به هرحال، کودکی صادق به نظر می رسد."
نب��ار  پ��س کش��اورز ک��ودک را به تنهای��ی ب��ه درون ا

 فرستاد.
بعد از اندکی کودک درحالی که س��اعت را در دست داشت از 
انبار علوفه بیرون آمد.کشاورز از طرفی شادمان شد و از طرف 

دیگر متحّیر گشت که چگونه کامیابی از آِن این کودک شد.
پس پرس��ید، "چطور موّفق ش��دی درحالی که بقیه کودکان 

ناکام ماندند؟"
پسرک پاسخ داد، "من کار زیادی نکردم؛ روی زمین نشستم 
و در س��کوت کامل گوش دادم تا صدای تیک تاک س��اعت را 

شنیدم و در همان جهت حرکت کردم و آن را یافتم."
ذهن وقتی که در آرامش باش��د بهتر از ذهنی که پر از مشغله 
است فکر می کند.هرروز اجازه دهید ذهن شما اندکی آرامش 
یابد و در س��کوت کامل قرار گیرد و س��پس ببینید چقدر با 
هوشیاری به شما کمک خواهد کرد زندگی خود را آن طور که 

مایلید سروسامان بخشید.

زاویه اخبار کوتاه 

کسب عنوان قهرمانی توسط
ورزشکار  زرین شهری

در رقابت های پرس سینه قهرمانی 
باشگاه های کشور رسول صالحی از 
باشگاه بدن سازی آرسام زرین شهر 
در دس��ته 74 کیلوگرم رده سنی 
بزرگ س��االن موفق ش��د با ثبت 
رکورد 215 کیلوگرم مقام قهرمانی 
این وزن را از آن خ��ود نماید. این 
مسابقات به میزبانی شهر کرمانشاه و در سرای حضرت امام )ره( با 
 ش��رکت 20 تی��م و حض��ور 140 ورزش��کار از سراس��ر کش��ور

 برگزار شد.

 هفت سنگ و طناب کشی
 در فالورجان

اولی��ن دوره مس��ابقات لی��گ 
هفت سنگ و طناب کشی بانوان به 
همت هیئت ورزش های روستایی 
شهرس��تان با حضور بیش از 350 
ورزش��کار در قال��ب 55 تی��م از 
روستاهای شهرس��تان فالورجان 
برگزار ش��د.در بخش طناب کشی 
این مس��ابقات تیم روس��تای بجگرد موفق به کس��ب مقام اول و 
تیم های زازران و قلعه سرخ مقام های دوم و سوم را کسب کردند.در 
رشته هفت سنگ نیز تیم زازران بر س��کوی اول ایستاد و تیم های 
 قلع��ه س��رخ و جوجی��ل ب��ه ترتی��ب مق��ام دوم و س��وم را 

کسب کردند.

کی روش: معتقدم امروز می توانیم 
به یکسری نتایج برسیم

کارلوس ک��ی روش که برای ادامه 
مذاکرات خود وارد ایران ش��د در 
پاس��خ به این س��ؤال که زودتر از 
این ه��ا انتظ��ار داش��تیم ت��ا ب��ه 
کش��ورمان بازگردی��د، گف��ت: 
مهم ترین مس��ئله این است که در 
حال حاضر من اینجا هستم. امیدوار هستم که مسائلی که باقیمانده 

را حل کنیم و دقیقاً من به این دلیل در اینجا هستم.
سرمربی تیم ملی ادامه داد: به اینجا نیامده ام تا وقت کشی کرده و 
وقت خود و شخص آقای کفاشیان را تلف کنم. مسائل مهمی را با 
آن طرف هس��تیم که راجع به تیم ملی ایران است، همان طور که 
قباًل گفتم واقعاً فکر من این است و به این موضوع معتقدم که زمان 
باارزشی را ازدست داده ایم و جام ملت های آسیا را در زمان کوتاهی 

در پیش داریم.

نگاهی به کیفیت بازیکنان خارجی تیم های حاشیه خلیج فارس، 
نش��ان می دهد که این تیم ها غالباً یک��ی دو بازیکن خارجی را 
باکیفیت باال خریداری می کنند و از قبل همین سرمایه گذاری 
هم منتفع می شوند و همواره در جمع برترین های آسیا حاضرند؛ 
اما کمی این سوتر کسی بنای خرید بازیکن خارجی را در ایران 

معکوس بنانهاده و...
»س��ومایال دیاکیته«، جدیدتری��ن بازیکن بنجلی اس��ت که 
دالل های عزیز به یاری بی تدبیری و ش��اید چشم وهم چشمی 
تیم های لیگ برتری، پایش را به فوتبال م��ا باز کردند و اکنون 
معلوم شده که از بیماری هپاتیت رنج می برد. از سال 1356 که 
نخستین بازیکن خارجی پایش به فوتبال ایران باز شد، تاکنون 
حجم بازیکنان خارجی بنجلی که به فوتبال ایران وارد شدند، 
برتری محسوسی نسبت به بازیکنان تکنیکی و کارا داشته است، 
به گونه ای که از میان همه این بازیکنان، شاید شمار معدودی از 

آن ها در یاد و خاطره ما مانده باشند!
هرچند نخس��تین بازیکن خارج��ی در س��ال 1356 وارد 

فوتبال ما شد، ماجرای ورود 
بازیکن��ان به فوتبال 

ای��ران با 
آغاز لیگ برتر 

در ای��ران ج��ان 
ت��ازه ای گرفت و 
زمزمه حرفه ای 
ن  ش��د

باش��گاه ها در ایران، تنها با خری��د بازیکن��ان خارجی زنگش 
نواخته ش��د، به گونه ای ک��ه پ��س از چه��ارده دوره برگزاری 
لی��گ برت��ر، هن��وز باش��گاه های ایران��ی زیرس��اخت های 
اساس��ی مث��ل ورزش��گاه اختصاص��ی ندارن��د، ول��ی نگاهی 
به ترکیب آن ها نش��ان می دهد که همیش��ه یک��ی دو بازیکن 
 خارج��ی را ب��رای نمای��ش حرف��ه ای ب��ودن در ترکیب خود

دارند.
ش��انزده تیم حاضر در لیگ چهاردهم درمجم��وع 29 بازیکن 
خارجی دارند که از صد میلیون تومان تا یک میلیارد و دویست 
میلیون تومان هم برای باشگاه ها هزینه داشته اند؛ اما هنوز سه 
هفته از لیگ برتر نگذشته، این کاروان یکی از اعضای خود را از 

دست داد.
سومایال دیاکیته، دروازه بان مالیایی که در کنار دو هم وطن دیگر 
خود به طرز عجیبی سر از اس��تقالل خوزستان درآورده بود، به 
دلیل بیماری شدید هپاتیت نمی تواند این تیم را همراهی کند. 

این نخستین بار نیست که بازیکنان خارجی در ایران این مشکل 
را داشته اند؛ سیستم نامطلوب ترانسفر بازیکنان خارجی به 
ایران در سال های گذشته تا دلتان بخواهد بازیکن بنجل 

به فوتبال ما قالب کرده است تا بازیکن حرفه ای.
س��ال ها پیش قرارداد ه��روه اوس��اله، بازیکن  

بورکینافاس��ویی تیم فوتبال پرسپولیس به 
دلیل ابت��الی او به بیماری هپاتیت فس��خ 
ش��د. برخی منابع خبری به نق��ل از مدیر 
برنامه های اوساله نوشته اند که این بازیکن 
پس از گرفتن طلب 30 هزار دالری خود از 
پرسپولیس و گرفتن کارت ITC خود به 
باش��گاهی در ترکیه خواهد رفت، تا ادامه 
فوتبالش را در لیگ دس��ته اول این کشور 

دنبال کند.
پرسپولیس��ی ها با خرید رافائ��ل نیجریه ای 
یک بار دیگر پای یک بازیک��ن هپاتیتی را به 
فوتبال ما باز کردند. رافائل در زمان آری هان 
با نظر این مربی به پرس��پولیس آمد و عالوه 
بر ب��ازی ضعیفش، هپاتیت هم داش��ت و 
 همین باعث شد تا فوتبال ایران را ترک

 کند.
مرحوم ساموئل اوکویه، موردی 
عجیب ت��ر از خارجی ه��ای 
هپاتیتی فوتبال ایران اس��ت. 
این دروازه بان نیجریه ای چند 
روز پس از قرارداد با تیم دسته 
اولی سرخ پوش��ان دلوارافزار، 
دریکی از بیمارستان های تهران 
بستری ش��د و به دلیل ابتال به 

بیماری ایدز درگذشت.
اکن��ون پس ازای��ن همه س��ال، ب��ار دیگ��ر فوتب��ال ای��ران 
 در س��طح اول خ��ود ش��اهد حض��ور ی��ک بازیک��ن بیم��ار

 است.
 اگر این اتفاقات در فصل های آغازین لیگ برتر رخ می داد، می شد 
این را به حساب بی تجربگی مدیران باشگاه های ایرانی دانست؛ اما 
برگزاری چهارده دوره رقابت های لیگ برتر به اندازه کافی، خود 
تجربه ای بزرگ است که دیگر اتفاقات شرم آوری ازاین دست رخ 
 ندهد اما همچنان ش��اهد حضور بازیکنان ضعیفی ازاین دست 

هستیم.
سه بازیکن مالیایی که به تیم اس��تقالل خوزستان پیوسته اند، 
درمجم��وع 480 میلی��ون توم��ان ب��رای این باش��گاه هزینه 
داش��ته اند و ش��اید همین قیمت پایی��ن برای ای��ن بازیکنان، 
دلیل همین انتخاب کور باش��د؛ اما مگر این باش��گاه ها تست 
پزشکی و مسائلی ازاین دست ندارند که با بازیکنانی این چنین 
قرارداد نبندند؟!نگاهی به کیفی��ت بازیکنان خارجی تیم های 
حاش��یه خلیج فارس، نش��ان می دهد که این تیم ها غالباً یکی 
دو بازیکن خارج��ی را باکیفیت ب��اال خری��داری می کنند و از 
قبل همین س��رمایه گذاری هم منتفع می ش��وند و همواره در 
جمع برترین های آس��یا حاضرند؛ اما کمی این س��وتر کس��ی 
بنای خرید بازیک��ن خارج��ی را در ایران معک��وس بنانهاده و 
تیم ها غالباً یکی، دو بازیکن خارج��ی ارزان قیمت را تنها برای 
 نش��اندن روی نیمک��ت و یا نمای��ش ضعیف ب��ه ترکیب خود

 می افزایند.
ای کاش مش��کل این بازیکنان تنها ضعف تکنیکی ش��ان بود، 
ولی عالوه بر کیفیت پایین این بازیکنان، بیش��تر از مشکالتی 
نظی��ر بیم��اری، از س��طح خفیف تا س��طح حاد آن ه��م بهره 
 می برند که همین مس��ئله بیش��تر ب��ا آبروی فوتب��ال ما بازی

 می کند.
 معلوم نیست باشگاه های ایرانی کی می خواهند به این عقالنیت 
 برسند که مسیر خرید بازیکن خارجی در فوتبال ایران را تغییر 

دهند.

خوروش: شکست حق 
سپاهان بود

سرپرس��ت تیم س��پاهان اصفهان گف��ت: در حال 
حاضر باوجود علی حمودی نیازی به جذب بازیکن 
خارجی نداری��م و جذب هافبک دفاع��ی کامرونی 
در تیم منتفی ش��ده اما اگر نی��ازی پدید آید، هنوز 
سهمیه داریم.رسول خوروش پیرامون وضعیت علی 
حمودی اظهار کرد: با اتفاقات��ی که صورت گرفت، 
فدراس��یون فوتبال تصمیم گرفت ب��ه حمودی در 
حال حاضر اجازه بازی دهد و ای��ن بازیکن اآلن در 
اختیار تیم اس��ت.وی درباره جذب بازیکن خارجی 
در پس��ت هافبک دفاعی، بیان ک��رد: باوجود حل 
شدن مشکل علی حمودی ما در حال حاضر نیاز به 
جذب بازیکن خارجی نداریم اما اگر مشکلی پیش 
بیاید، ما هنوز می توانی��م 2 بازیکن خارجی به تیم 
اضافه کنیم که به طبع یکی از آن ها باید آس��یایی 
و دیگری هم می تواند ملیت غیر آس��یایی داش��ته 
 باش��د اما حاال نی��ازی دیده نمی ش��ود.برای جذب 
حاج صفی درخواست رسمی نیامده است سرپرست 
تیم سپاهان اصفهان با اشاره به وضعیت حاج صفی، 
تصریح کرد: برای جذب احس��ان حاج صفی هنوز 
از تیم های خارجی درخواست رس��می به ما نشده 
و باش��گاه مانعی برای لژیونر ش��دن آن نیس��ت، ما 
منتظریم درخواس��ت رس��می به ما اعالم ش��ود تا 
بتوانیم درباره این موضوع تصمیم گیری کنیم.وی 
درباره محرومیت شجاع خلیل زاده افزود: عدم حضور 
خلیل زاده در تیم شرایط س��ختی را برای ما ایجاد 
می کند به همین س��بب در حال مذاک��ره با هیئت 
استیناف فدراسیون هستیم که مجازات خلیل زاده را 
کاهش دهند تا وی بتواند زودتر در ترکیب تیم قرار 
گیرد.خوروش خاطرنشان کرد: توهین به محمدرضا 
خلعتبری از طرف یکی از هواداران اصفهانی بود که 
به سبب خستگی و فش��اری که بر روی آن ها وجود 
داشت صورت گرفت ما حق اعتراض به تماشاگر را 
می دهیم و اما اجازه توهین به بازیکنان را به کس��ی 
نمی دهیم؛ به دلیل این که مشخص نیست کدام یک 
از تماش��اگران این کار را انجام داده مجازاتی برای 
هواداران در نظ��ر نمی گیریم و ام��ا امیدواریم این 

صحنه ها تکرار نشود.
وی درباره مصاف برابر نفت تهران، گفت: متأسفانه 
در این دی��دار به دلیل این که خوب ب��ازی نکردیم، 
شکس��ت حق ما ب��ود و در این مس��ابقه روز خوبی 
نداشتیم؛ کسی را متهم نمی کنیم خودمان بد بازی 
کردیم و نفت در روز خوبش توانس��ت ما را شکست 
دهد ما هم قب��ول داریم و به بازی ه��ای آینده فکر 

می کنیم.

توپ زنی خارجی ها با سوغات هپاتیت در لیگ ایران
هنوز به جای فوتبالیست خارجی، بازیکن بیمار می خریم

درگذشت مرحوم ساموئل اوکویه با بیماری ایدز!
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