
پرونده مسکن مهرسال آینده بسته می شود
عزم دولت بر رفع موانع

جایزه کتاب سال برگزار شد 

معاون اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
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غالمحسین مظلومی، پیشکس��وت فوتبال ایران و باشگاه استقالل 
تهران و یکی از مهاجمان تکرار نشدنی تاریخ ورزش کشورمان پس 
از دو سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان، بدرود حیات 
گفت. مظلومی  پانزده سال رکوردار گلزنی تیم ملی ایران بود و همه 

او را با ضربه های سر طالیی اش می شناسند.این روز ها سرطان...

 مظلومی ؛بهترین مهاجم آسیا
 و آقای گلی ایران

 پرده  برداری از 3 طرح بزرگ 
آموزش و پرورش 3

 وزیر کشور: سرنخ هایی از
3 اسید پاشی به دست آمده است 2

طرح استانی شدن انتخابات مجلس 
در دستور کار 

پرچم مبارک 
 آستان مقدس
 حضرت 
ابالفضل)ع(به اهتزاز 
در آمد

کشف سکه های مسی دوران 
اسالمی در رباط شهرکرد

 افزایش آمار طالق 
بین سالمندان 

 اختصاص ۱۴۱ هکتار از 
گلخانه ها به کشت گوجه فرنگی

 ذوب آهن گام نخست
 را با اقتداربرداشت

استقبال از جایگزینی گیرنده 
دیجیتال به جای ماهواره 
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ماموریت ویژه برای بررسی 
افزایش قیمت نان در استان ها

نوبخت با اشاره به افزایش قیمت نان در استان ها 
گفت: کارگروهی در س��طح اس��تان ها و کارگروه 
دیگری در سطح ملی و مرکزی موظف شده اند این 
مسئله را بررس��ی کنند. تالش دولت بر این است 
که خریداران ن��ان ارزان و با کیفی��ت تهیه کنند.

محمدباقر نوبخت س��خنگوی دولت در حاش��یه 
جلسه هیئت وزیران در خصوص قیمت...
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چیزی قلعه شاه دژ
را تهدید نمی کند 

رقابت تنگاتنگ اصفهان با مشهدبرای کسب جایگاه نشر کتاب

س :شهرام مرندی [
]عك

    معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی،صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان با تاکید ب��ر این که هر 
طرحي ک��ه در قلع��ه تاریخي ش��اه دژ 
اجرا شده با هماهنگي س��ازمان میراث 
فرهنگي صورت گرفت��ه و تحت نظارت 
این سازمان انجام شده است اظهارداشت: 
 کارشناس��ان ای��ن س��ازمان از زم��ان

 باس��تان شناس��ي و کاوش ای��ن قلعه 
تاکنون در مح��ل حضوردارند.مهندس 
ناصر طاهري در حاش��یه بازدید از طرح 
ساماندهي قلعه شاه دژ گفت: الزم است از 
اقدامات شهرداري اصفهان در سایت قلعه 
تاریخي شاه دژ تش��کر و قدرداني کنم. 
وي با بیان این که کوه صفه داراي ارزش 
تاریخي و میراثي ش��هر اصفهان مطرح 
است افزود: حفظ و حراست از مجموعه 

صفه به عنوان یك منظ��ر طبیعي مورد 
توجه اس��ت چرا که این مجموعه داراي 

ویژگي هاي گردشگري است. 
طاهري با اشاره به بازدید اعضاي شورا و 
میراث فرهنگي از قلعه تاریخي ش��اه دژ 
اظهار داشت: احیاي این مجموعه تاریخي 
که بر اساس مطالعات ومستندات علمي 
در حال انجام است، پیشرفت بسیار خوبي 
داشته است. وي با اشاره به اخبار برخي 
از رسانه ها مبني بر تخریب قلعه شاه دژ 
ادامه داد:طي بازدید هاي انجام ش��ده از 
این قلعه تاریخي چیزي که این مجموعه 

را به خطر بیندازد مشاهده نکردیم. 
هن��وز در قلع��ه تاریخ��ي ش��اه دژ نیاز 
 ب��ه کاوش داری��م بنابرای��ن بر اس��اس

  برنامه ریزي ها کاوش از این منطقه انجام 
مي شود.

3

 آگهی مناقصه حمل گوشت
)مرحله دوم (

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه قیمت پایهمدتمشخصات و کاربریردیف

60/000/000 ریالماهیانه ۱00/000/000 ریال ۱2 ماهحمل گوشت از کشتارگاه به سطح شهر۱

مبالغ س�پرده ش�رکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی و یا واریز وجه نقد به حساب 3100000052002  
شهرداری شهرضا میباشد.

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 93/09/13 
آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت 13 روز شنبه مورخ 93/09/15 

تاریخ گشایش اسناد : روز یكشنبه مورخ 93/09/16 در محل شهرداری شهرضا 
محل تحویل اسناد: دبیر خانه محرمانه ) شهرداری شهرضا ( سایر شرایط در اسناد موجود می باشد. 

 www.shahreza.ir نحوه دریافت اسناد :  مراجعه به سایت شهردار ی شهرضا
شهرداری شهرضا

نوبت  اول

شهرداری شهرضا در نظر دارد عملیات حمل گوشت از کشتارگاه به سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری فالورجان در نظر دارد پارکینگ شهرداری واقع در میدان آزادی را با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به 
مدت یکسال شمسی به صورت استیجاری واگذار نماید : 

1 ( شرکت کنندگان  باید جهت اخذ آگهی مزایده مذکور مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 0107030747001 
شهرداری نزد بانك ملی واریز و ضمیمه پیشنهاد نمایند.

 2( قیمت پای��ه اج��اره ماهیان��ه مبل��غ 23/000/000 ریال میباش��د که باالتری��ن مبلغ پیش��نهادی برن��ده مزایده 
خواهد بود 

 3( متقاضی��ان م��ی بایس��ت آخری��ن قیم��ت پیش��نهادی خ��ود را حداکث��ر ت��ا آخ��ر وق��ت اداری روز ش��نبه 
مورخ 93/9/15کتبا به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

4( در خواستهای واصله راس ساعت   14:30 روز یکشنبه مورخ 93/9/16در محل شهرداری باز و قرائت میگردد.
5( کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی ، مالیات و عوارض شهرداری بعهده برنده مزایده می  باشد .

6( شرکت کنندگان می بایس��ت 5%کل اعتبار به مبلغ 13/800/000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا به شماره 
حساب 3100003444002 نزد بانك ملی بنام سپرده شهرداری واریز نمایند. 

  جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتي www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

»آگهی مزایده« نوبت   اول

     امیر احمد زندآور  شهردار فالورجان
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يادداشت

صالحی:هیچ بازرسی ويژه ای را از 
سايت های هسته ای نمی پذيريم

 رییس سازمان انرژی اتمی گفت: هیچ نوع بازرسی ویژه ای را 
از سایت های هسته ای مان نمی پذیریم.

علی اکبر صالحی درب��اره قرارداد هس��ته ای اخیر جمهوری 
اسالمی ایران و روس��یه با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرده که باید 20 هزار مگاوات برق هس��ته ای داش��ته 
باشیم، گفت: از سال گذشته با روسیه درباره احداث واحدهای 

جدید نیروگاهی گفت وگوهای سختی داشتیم.
صالحی افزود: هفت��ه پیش یک قرارداد با روس ها امضا ش��د 
 که مربوط ب��ه توافقنام��ه 1992 درباره اس��تفاده صلح آمیز 
هسته ای به ویژه ساخت نیروگاه هسته ای است. روس ها در 
قرارداد جدید متعهد ش��دند که دو نیروگاه دیگر در بوش��هر 

بسازند.

يک اصل نانوشته در تاريخ مذاکرات 
حساس بین المللی

یک کارش��ناس سیاس��ت خارجی گفت: در تاریخ مذاکرات 
حساس در روابط بین الملل، یک اصل نانوشته ای وجود دارد 
که در آخرین لحظات طرفین به تصمیم نهایی خواهند رسید.

محس��ن محمودی ، با اش��اره به پیرامون  مذاک��رات، اظهار 
داش��ت: در تاریخ مذاکرات حس��اس در رواب��ط بین الملل،  
یک اص��ل نانوش��ته ای وجود دارد ک��ه در آخری��ن لحظات 
طرفین به تصمی��م نهایی خواهند رس��ید به ط��ور مثال در 
 جنگ ویتنام و اش��غال صحرای س��ینا ش��اهد ای��ن موضوع

 بودیم.  
 وی ادامه داد: لحظات آخر نشس��ت ها اهمی��ت زیادی دارد 
بنابراین این خوش بینی وجود دارد که در این دور از مذاکرات 

شاهد نتیجه باشیم. 
 این کارش��ناس مسائل هس��ته ای تصریح کرد: اگر مذاکرات 
تمدید شود قطعا در راس��تای بررس��ی جزییات خواهد بود 
بنابراین ای��ن احتمال می رود که بر روی مس��ائل کلی توافق 

الزم صورت بگیرد.
  محمودی در پایان خاطر نشان کرد: آمریکایی ها نیز با حضور 
جمهوری خواهان و قوت گرفتن آنان مایل هستند تا برروی 

مسائل کلی به توافق برسند.  

طرح استانی شدن انتخابات مجلس 
در دستور کار 

عضو شورای مرکزی فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت 
در مجلس با اعالم این خبر که طرح اس��تانی شدن انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی با 173 امضا تقدیم هیئت رئیسه 
مجلس ش��ده اس��ت، گفت: این ط��رح هم اکنون تفس��یر و 
در بی��ن نماین��دگان توزیع ش��ده و در دس��تور کار جلس��ه 
 علنی مجلس ش��ورای اسالمی فردا ) یکش��نبه (قرار خواهد

 گرفت.

  راه اندازی مراکز کنترل خشم
 در چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل پزش��کی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد 
مرکز کنترل خش��م با هم��کاری علما، روحانیون و اس��اتید 
دانش��گاه می تواند در کاهش معضل اجتماعی نزاع و ضرب و 

جرح موثر واقع شود.
منص��ور فیروزبخت اظه��ار کرد: آم��ار نزاع و ض��رب و جرح 
در چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه ازای ه��ر 100 ه��زار نف��ر 
یک ه��زار و 120 م��ورد بوده ک��ه متأس��فانه آمار ن��زاع در 
اس��تان نس��بت ب��ه جمعی��ت آن در کش��ور رق��م باالی��ی 
 اس��ت و نس��بت ب��ه دیگ��ر اس��تان ها باالتری��ن می��زان را

 دارد.
وی افزود: در ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال معاینات نزاع در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3 درصد رشد داشته و در 
سال 92 نسبت به س��ال 91 معاینات نزاع رشد 25 درصدی 

داشته است.
مدیرکل پزش��کی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد 
مرکز کنترل خش��م با هم��کاری علما، روحانیون و اس��اتید 
دانش��گاه می تواند در کاهش این معضل اجتماعی موثر واقع 

شود.
فیروزبخت ب��ا بیان اینکه این آمار باید اطالع رس��انی ش��ود 
تا راهکاری ب��رای رفع آن ارائه ش��ود، تصریح ک��رد: مراجع 
دانش��گاهی، ص��دا و س��یما، رس��انه ها، وزارت فرهن��گ و 
ارش��اد اس��المی و نهادهای مرتبط با این پدی��ده با پژوهش 
 و بررس��ی این پدی��ده می توانند پیش��نهادات موث��ری ارائه 

دهند.
وی افزود: پزشکی قانونی استان آمادگی همکاری با نهادهای 
مرتبطی مانند دانشگاه ها که در این زمینه به تحقیق و مطالعه 

می پردازند را دارد.

نمايشگاه کتاب در دانشگاه شهرکرد
همزمان با هفته کتاب و کتابخواني 
نمایش��گاهي از کتاب در دانشگاه 

شهرکرد بر پا شد.
  ب��ه مناس��بت  هفت��ه کت��اب  و 
کتابخوان��ي نمایش��گاه کت��اب با 
محوری��ت انتش��ارات دانش��گاه 
ش��هرکرددر ای��ن دانش��گاه برپا 
شده است.  به گفته دکتر کریمي 
معاون فرهنگي اجتماعي دانشگاه 
ش��هرکرد هدف از برگزاري این نمایش��گاه دسترس��ي بیشتر و 
 راحت تر دانشجویان دانش��گاه به کتب دانش��گاهي و استفاده از

 ظرفیت هاي موجود دانشگاه براي ارتقاء سطح علمي دانشجویان 
بیان کرد.

 شایان ذکر است این نمایشگاه تا تاریخ پنجم آذر ماه   براي بازدید 
دانشجویان در محل دانشکده ي کشاورزي دانشگاه شهرکرد دایر 

خواهد بود.

رییس جمهور با بیان اینکه دولت برای پیشبرد امور کشور 
تمام تالش خود را به کار گرفته و خواهد گرفت، گفت: این 
دولت شهامت الزم برای تصمیم گیری، پذیرش مسئولیت و 
انتخاب مسیرهای مختلف برای رسیدن به اهدافش را دارد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در همایش 
هم اندیش��ی مدیران ارش��د دولت تدبیر و امید در س��الن 
اجالس سران اظهار داشت: برای دستیابی به توافق جامع 
هسته ای ممکن است طرف مقابل ما برخالف ادعاهایش در 
مقام عمل اراده و تصمیم جدی نداشته باشد، اما باید زیاده 
خواهی را کنار بگذارد و بداند که تعامل و رسیدن به نقطه 
توافق به نفع مردم، منطقه و جهان است. رییس جمهوری 
گفت: سربازان خط مقدم مذاکرات، همه آموزش های الزم 
را دیده اند و دارای لیاقت و شهامت الزم هستند. رهبر معظم 
انقالب، همواره از آنها پشتیبانی کرده و ملت ما نیز همواره 
پشتیبان آنها بوده اند.  رییس ش��ورای عالی امنیت ملی با 
تشریح روند مذاکرات ، گفت: هدف دولت رسیدن به توافقی 
اس��ت که حقوق و منافع ملت و همچنین استقالل و عزت 
کشور را تضمین کند و در نهایت همه در پیشگاه خداوند ، 
تاریخ و مردم سربلند باشیم. دکتر روحانی در بخش دیگری 
از س��خنانش با بیان اینکه باید در چارچوب قانون اساسی 
و مردم س��االری حرکت کنیم، گفت: وقتی می گوییم که 
به قانون اساس��ی پایبند هس��تیم، ما نمی توانیم کاری به 

مجلس و قوه قضائیه نداشته باش��یم یا خدای ناکرده آنها 
بگویند که با دولت کاری ندارن��د. رییس  جمهوری با بیان 
اینکه دولت در یک سال و چند ماه گذشته تالش کرده که 
با قوای دیگر تعامل سازنده داشته باشد، گفت: هدف مهم 
ما، اداره کشور، نگهداری از نظام و انقالب و خدمت به مردم 
اس��ت. دکتر روحانی در عین حال افزود: نمی گویم ساکت 
باشیم و واقعیت ها را به مردم نگوییم ولی گاهی مواقع اگر 
مهر س��کوت بر لب بزنیم، موجب جلوگیری از انحراف در 
مسیر و نیز نجات کشور می شود. رییس جمهوری تصریح 
کرد: باید با هم کار کرده و در کن��ار یکدیگر تالش کنیم تا 
قدرت هایمان هم افزا شود. نباید از اینکه رییس  جمهوری 
گزینه ای را برای وزارت به مجلس معرفی کرده و مجلس به 
او رأی نداده ناراحت و عصبانی شویم. دکتر روحانی گفت: 
این نکت��ه را بدانیم ما در چارچوب قانون اساس��ی حرکت 
می کنیم رییس  جمهور وظیفه دارد وزیر را معرفی کند و در 
عین حال از مجلس برای او درخواست رأی اعتمادکند، به 
هر حال اصل تعامل بر قواس��ت اگر اشکالی ما داریم یا آنها 
دارند باید مش��کالت را حل کنیم و در کنار هم باشیم، زیرا 
اگر اختالف پیدا کنیم این اختالف ما را از پای در می آورد. 
رییس ش��ورای عالی امنیت ملی با اش��اره به تأکید رهبر 
معظم انقالب و س��خن امام خمینی)ره( مبنی بر ضرورت 
حفظ وحدت کلمه تأکید کرد هیچ عاملی مهم تر از وحدت، 

برادری، صمیمیت، هم نوایی و هم س��خنی نیست. خطری 
که ما را از پا در می آورد اختالف است، وجود جناح ها، افراد، 
احزاب و رقابت ها، اشکالی ندارد، اما همه باید رقابت  سالم را 
بپذیریم و در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم تا موفق 
و پیروز ش��ویم. دکتر روحانی گفت: دول��ت موفقیت های 
بس��یاری داش��ته اس��ت اما نباید دچار غرور و عجب و ریا 
شویم.در بخش اقتصادی قدم های بلندی برداشته ایم و این 
اتفاق جز با کمک کارمندان و مدیران ارش��د دستگاه های 
اجرایی میسر نشده اس��ت. رییس جمهوری با بیان اینکه 
در حوزه اقتصاد حرکت ما توأم ب��ا آرامش و اطمینان بوده 
است، گفت: ش��رایط منطقه ای، فضای دانشگاهی و مراکز 
تحقیقاتی، علمی و فرهنگی ما با یک سال گذشته متفاوت 
اس��ت، حتی کس��انی که در همه چیز تردید می کنند در 
پیشرفت های کشور در حوزه سالمت دچار تردید نیستند 
یا در سیاس��ت خارجی کس��ی نمی تواند در گام های بلند 
برداشته شده، تردید کند، حتی بدترین دشمنان ما امروز 
با نگاه احترام آمیز به نظام، مس��ئوالن و م��ردم ایران نگاه 
می کنند. دکتر روحانی امنیت، آرامش و امید در بخش های 
مختلف کشور را یادآور شد و گفت: کشور در مسیر خوبی 
قرار گرفته اس��ت و حرکت خوبی انجام شده که امیدواریم 
منجر به حل مشکالت اساسی نظیر معضل بزرگ بیکاری 
شود. رییس جمهوری تأکید کرد: همه باید با قدرت، امید و 
اطمینان تالش کنیم و از توان یکدیگر بهره بگیریم در این 
صورت شک و تردیدی نیست که نصرت خداوند و توجهات 
حضرت ولی عصر)عج( در کنار ما خواهد بود و ما را به نقطه 
پیروزی خواهد رس��اند. دکتر روحانی ادام��ه داد: نباید به 
موفقیت های به دست آمده در یک سال و نیم گذشته راضی 
باشیم، باید س��ال دوم خدمت ما بهتر از س��ال اول و سال 
س��وم دولت بهتر از دو سال پیش باش��د، زیرا مردم این بار 
مسئولیت را بر دوش ما گذاشته اند. رییس جمهوری اظهار 
امیدواری کرد چنین نشس��ت هایی باعث یافتن راهکارها 
برای حل مشکالت شود که اجر بسیار باالیی نزد پروردگار 
دارد. دکتر روحانی در بخش دیگری از س��خنانش با بیان 
اینکه هر چقدر همفکری و هماهنگی، قرابت فکری و نظری 
میان مدیران ارشد، بیشتر باش��د، ما راحت تر و سریع تر به 
اهدافمان دست می یابیم، گفت: قضاوت کننده اصلی نسبت 
به اینکه دولت چه مقدار در برنامه  هایش موفق بوده، افکار 
عمومی است و اگر افکار عمومی به عنوان معیار اصلی مطرح 
است، الزم است که فعالیت های دولت برای مردم به خوبی 

منعکس شود. 

قوا بايد در کنار هم باشند 

روحانی : خطری که ما را از پا در می آورد اختالف است
تمديد گفت وگوها به نفع غربی ها 

نیست

چانه زنی آمريکايی ها در 
مذاکرات از صنف بقالی است

رئیس مجلس با بی��ان اینکه فرصت گیری غرب به 
نفع خودش��ان نیس��ت، گفت: چانه زنی مذاکراتی 
آمریکایی ها شکل یک مذاکرات راهبردی ندارد و 

در مذاکرات از صنف بقالی و چانه زنی وجود دارد.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی  درباره 
مذاکرات  هسته ای و بدرفتاری های دولت آمریکا با 
جمهوری اس��المی ایران در جریان این مذاکرات، 
گفت: برخ��ی   از پیش��نهادات آمریکایی ها قباًل در 
البه الی مطالب شان بود و با یکسری مسائل دیگر 
همراه شد، ممکن است این روش ها تاکتیک های 
مذاکراتی باش��د چون چانه زنی مذاکراتی که آنان 
دارند، ش��کل یک مذاکرات راهبردی ن��دارد و در 
مذاکرات صنف بقالی و چانه زن��ی وجود دارد و به 

همین دلیل مذاکرات طوالنی شده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از 
سخنانش تصریح کرد: فکر می کنم راه حل  هایی که 
جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات هسته ای ارائه 
کرده راه ح��ل  منصفانه ای بوده ک��ه با یک منطقی 
همراه اس��ت لذا باید غربی ها از فرصت اس��تفاده 
کنند و بدانند اگر زمان بگیرند، به نفع خودش��ان 

هم نیست.
الریجانی همچنین گفت: غربی ها نباید ایران را از 
راهی که انتخاب کرده مأیوس کنند، آمریکایی ها از 
این جنس حرف های فراز و فروددار زیاد می زنند و 

نباید جدی بگیریم.
وی درب��اره علت حضورش در مش��هد مقدس هم 
گفت: اوالً زیارت امام رض��ا)ع( توفیقی برای همه 
است که از این فرصت ها استفاده کنند، ما قرار است 
فردا در همایشی که برای اقتصاد مقاومتی ترتیب 
داده شده و آقای اسماعیل نیا نیز برای این همایش 
زحمت کش��یده، حضور یابیم؛ برخی از همکاران 
ما نیز از مجلس ب��رای حضور در ای��ن همایش به 

مشهد آمدند.
»قرار اس��ت در ای��ن همایش راهکاره��ای تحقق 
اقتص��اد مقاومتی را بررس��ی کنیم ت��ا مدل های 
اجرایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیابیم، 
مخصوصاً در بعد کشاورزی و خودکفایی؛ امیدواریم 
که این همایش نمونه خوبی برای استان خراسان 
رضوی باشد و اس��تان های دیگر نیز بتوانند از این 

روش استفاده کنند.«

   ارائه آموزش های
 فنی و حرفه ای به روستايیان 

مدیرکل فن��ی و حرفه ا ی چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: برنامه ری��زی مدون��ی در زمین��ه آموزش 
روس��تاییان چهارمح��ال و بختیاری ب��ا توجه به 

ظرفیت های منطقه ای پیش بینی شده است.
 محم��ود تقی پ��ور با اش��اره ب��ه تفاهم نام��ه فنی 
و حرف��ه ای چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا آژانس 
همکاری های بین المللی ژاپن موسوم به »جایکا«، 
 اظهار کرد: مش��اور ارش��د آژان��س همکاری های

 بین المللی ژاپن آمادگی مجموعه فنی و حرفه ای 
این اس��تان را برای ادامه همکاری های آموزش��ی 
با جایکا اعالم کرد.وی حضور فن��ی و حرفه ای در 
حوزه های صنعت، کش��اورزی، خدمات، فناوری و 
آموزش روستاییان را به واس��طه اینکه آنها تولید 
کننده بخش عمده ای از مواد اولیه غذایی هستند، 
مهم ارزیابی کرد و افزود: در راستای توانمند سازی 
روس��تاییان و با هم��کاری دهیاران نیازس��نجی 
آموزش ها در این حوزه انجام ش��ده است.مدیرکل 
فنی و حرف��ه ا ی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
برنامه ریزی مدونی در زمینه آموزش روس��تاییان 
این اس��تان با توجه ب��ه ظرفیت ه��ای منطقه ای 
پیش بینی شده اس��ت.تقی پور افزود: مشاور ارشد 
آژانس همکاری های بین المللی ژاپن ضمن تقدیر 
از همکاری موثر فنی و حرفه ای اس��تان در زمینه 
توانمندس��ازی مهارتی روس��تاییان، جلوگیری از 
تخریب محیط زیس��ت و ایجاد ش��رایط توس��عه 
پایدار روستاها، برنامه ریزی صورت گرفته در حوزه 
آموزش های فنی و حرفه ای را سیاس��ت گذاری در 

راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست.

اخبار کوتاه

2
بالگرد بدون سرنشین یاسین رونمایی شد

     در برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی دو ساالنه صنایع هوایی و هوانوردی ایران به میزبانی جزیره 
کیش ،بالگرد بدون سرنشین یاسین تولید ملی که به همت معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و 
سازمان صنایع هوایی ایران ساخته شده است رونمایی شد.، طراحی این بالگرد توسط دانشکده مهندسی 

هوا فضای امیر کبیر و معاونت هوایی صنایع هوایی انجام شده است .
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کشف سکه های مس��ی دوران اسالمی در محوطه باستانی 
رباط بیانگر تداوم استفاده این بنا از دوران سلجوقی و ایلخانی 
به این سو است. ، میترا ش��اطری سرپرست گروه فصل دوم 
کاوش باستان شناختی محوطه باستانی رباط افزود: فصل 
دوم کاوش باستان شناختی در این محوطه در مهرماه سال 
جاری و به مدت یک ماه در یکی دیگر از پشته های محوطه 
باستانی رباط و به منظور شناخت ماهیت بقایای ساختمانی 
این بخش از محوطه انجام ش��د.وی افزود:در این فصل و در 
محدوه ای به وسعت 400 متر مربع بخش دیگری از بقایای 
ساختمانی محوطه متشکل از اتاق ها و راهروهایی متعلق به 
سازه بزرگی که حدود 1600 مترمربع وسعت داشته است 

کشف شد. 
شاطری تصریح کرد: متاس��فانه حدود نیمی از این بقایا در 
سالیان گذشته و به منظور الیروبی و تغییر مسیر قنات رباط 
تخریب شده است. به گفته این باستان شناس در کاوش اخیر 
بخشی ازیک بنای عمومی با کاربرد کاروانسرا یا رباط با پالن 
خاص و متش��کل از پی و دیوارهای س��نگی، بقایای آجری 
دیوارها، اجاق ها و تنورها و انبارک های سنگی واقع در میان 

فضاهای معماری کشف شد.
 وی گف��ت: س��که ه��ای مس��ی دوران اس��المی، قطعات 
سفال س��اده و لعابدار مکش��وفه حاکی از تداوم استفاده از 
این بن��ا از دوران س��لجوقی و ایلخانی به این س��و اس��ت 
 ضم��ن این ک��ه از بخ��ش های��ی از محوطه نی��ز در قرون

 متاخر تر به عنوان قبرستان استفاده شده است.این باستان 
شناس تاکید کرد: تداوم کاوش ها در این محوطه ضمن ارایه 
گونه های خاصی از پالن کاروان سراهای کوهستانی قرون 

آغازین ومیانه اسالمی گام مهمی در کشف ومستند سازی 
بقایای کاروانسراها و بازیابی مسیرهای کاروانرو و موصالتی 
دوران اس��المی و پیش از اس��الم در منطقه چهار محال و 
بختیاری است.این مسئول خاطرنشان ساخت که این محوطه 
با توجه به موقعیت جغرافیایی و توانمندی های طبیعی می 
تواند به عنوان یک مجموعه فرهنگی گردشگری متشکل از 
سایت موزه و فضای سبز و کمپینگ مورد استفاده قرار گیرد.

محوطه باستانی رباط در 15 کیلومتری شرق شهرکرد و بر سر 
راه قدیمی کاروان رو اصفهان به خوزستان و در حاشیه جاده 
امروزی شهرکرد به اصفهان واقع شده است. این محوطه یک 
مجموعه کاروانسرایی است که به استناد متون جغرافیایی 

دوره اسالمی و مطالعات باس��تان شناسی حدود هزار سال 
قدمت دارد.

مطالعات باس��تان شناس��ی این محوطه با هم��کاری اداره 
کل میراث فرهنگی اس��تان چهار محال و بختیاری و گروه 
 باستان شناس��ی دانشگاه ش��هر کرد از س��ال 1386 آغاز

 شد.
در فص��ل نخس��ت کاوش ای��ن محوط��ه به سرپرس��تی 
عل��ی اصغ��ر ن��وروزی ک��ه س��ال 1386 آغ��از ش��د 
بخش��ی از پ��الن و بقایای��ی س��اختمانی ق��رون میان��ه 
 اس��المی دریک��ی از پش��ته ه��ای ای��ن محوط��ه کاوش

 شد.

مس��ئول دارالقرآن الکریم اس��تان چهارمحال و بختیاری 
از برگ��زاری دوره آموزش��ی تدب��ر در ق��رآن کری��م ویژه 
 مدیران موسس��ات و خانه های قرآنی در این اس��تان خبر 

داد.
مهدي پرتوي با اش��اره به برگ��زاری  دوره آموزش��ی تدبر 
در قرآن کری��م در چهارمحال و بختی��اری، گفت: تاکنون 
ش��ش جلس��ه از این دوره که به همت اتحادیه موسسات 
 قرآني اس��تان و با همکاري دارالقرآن الکریم استان برگزار

 مي شود گذشته است.
وي با اش��اره به نقش موثر فهم آیات ق��رآن و تدبر در کالم 
نوراني وحي در عملکرد با برنامه تر و جهت دار فعاالن قرآنی 
عنوان کرد: این دوره آموزش��ي  با هدف آش��نایي مدیران 
موسس��ات و خانه هاي قرآن شهری و روس��تایی استان با 
محتواي برخي س��وره هاي ق��رآن کریم برگزار ش��ده و به 
 لطف خداوند با اس��تقبال خوبي از طرف مدی��ران رو به رو

 بوده ایم.

 
فرمانده سپاه شهرستان بروجن گفت: به مناسبت هفته 
بس��یج، مردم بروجن پنجم آذر ماه در درمانگاه صادقیه 
بروجن رایگان ویزیت می شوند.علی کیهانی با اشاره به 
دستاوردهای متعدد بسیج در 35 سال اخیر، اظهار کرد: 
بسیج و سپاه یعنی تعامل با مردم و بسیج یکی از افتخارات 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود.

وی با اشاره به همیاری بس��یج در عرصه های فرهنگی، 
هنری، اجتماعی و سازندگی در راستای تحقق اهداف و 
 آرمان های نظام، افزود: در هفته بسیج 84 عنوان برنامه 
توسط سپاه ناحیه بروجن در این شهرستان اجرا می شود.

فرمانده سپاه شهرستان بروجن گفت: تجلیل از بسیجیان 
ایثارگر، حضور بسیجیان در نماز جمعه، برگزاری شب 
ش��عر و خاطره بس��یج، گلباران مزار ش��هدا، برگزاری 

5 یادواره ش��هدا، برگزاری مس��ابقات قرآن��ی و دیدار با 
 خانواده شهدا از برنامه های هفته بسیج در این شهرستان

 است.

کشف سکه های مسی دوران اسالمی در رباط شهرکرد

مردم بروجن در هفته بسیج رايگان ويزيت می شوندبرگزاری دوره آموزشی تدبر در قرآن کريم در استان



يادداشت
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100درصدنیروگاههایکشورگازیمیشود
معاون محیط  زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از سال آینده 100 درصد 
نیروگاه های کشور گازی می ش��ودبخش اعظم گاز صرف مصارف خانگی می شود و چنانچه 

در 20 درصد از مصرف گاز خانگی صرفه جویی شود تمامی نیروگاه می توانند گاز بسوزانند .
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رئیس پلس آگاهی ناج��ا از روش جدی��د کالهبرداری 
توس��ط س��ارقان با اس��تفاده از کارت های هدیه بانکی 
خبر داد.سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی 
ناجا در حاشیه نشست روس��ای آگاهی کشور گفت: در 
خصوص پیگیری عملکرد قرارگاه مبارزه با س��رقت بود 
که به نتایج خوبی دس��ت یافتیم. وی در ادامه با اش��اره 
به اینکه در 6 ماهه نخس��ت سال توانس��تیم وقوع جرم 
را خوب کنت��رل کنیم، افزود: در باقیمانده س��ال انتظار 
داریم که کشفیات س��رقت ها را افزایش دهیم. مقیمی 
همچنین اظهار داشت: 14 استان که وقوع جرم در آنها 
باال اس��ت را دعوت کردیم و اتفاقاتی که در این استان ها 
افتاده است را بررس��ی کردیم و اقدامات موثر در کاهش 
وقوع و افزایش کشف را به یکدیگر منتقل کردیم. مقیمی 
در ادامه به ی��ک روش جدید کالهبرداری با اس��تفاده 
از کارت ه��ای هدیه اش��اره کرد و عنوان داش��ت: روش 
کالهبرداری این سارقان به این صورت است که با مراجعه 
به مغازه هایی که عمدتا اقالم با قیمت باال می فروش��ند، 
اقدام به خرید می کردند و به هن��گام پرداخت هزینه از 

 کارت های بانکی که عموما کارت هدیه بوده اند، استفاده
 می کردند. رئی��س پلیس آگاهی ناجا یادآور ش��د: این 
سارقان با پرت کردن حواس فروش��نده کارت بانکی را 
خود می کشیدند و مبلغ را خود وارد می کردند. مثال اگر 
مبلغ مورد نظر یک میلیون تومان بوده این سارقان مبلغ 
ده هزار تومان را وارد می کردند و در فرصت مناسب فیش 
خارج از دستگاه پز را با فیشی که قبال خود تهیه کرده اند، 

تعویض می کردند. 

مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی س��ازمان ثبت 
احوال کشور گفت: آمار طالق مردان 50 سال و باالتر 
در 6 ماه گذشته س��ال 93 بالغ بر 7 هزار و 72 مورد و 
زنان 3 هزار و 496 مورد است.علی اکبر محزون مدیر 
کل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال 
کشوربیان داشت: آمار طالق بین گروه سنی 50 سال 
و باالتر در 6 ماه امسال نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته است.   وی تصریح کرد: از طالق هایی که در سن 
50 سال و باالتر در 6 ماه گذشته سال 93 اتفاق افتاد 
تعداد 7 هزار و 72 مورد آن مربوط به مردان و 3 هزار و 
496 مورد آن مربوط به زنان است که از تعداد کل این 
رقم استان تهران با 1970 مورد بیشترین واقعه طالق و 
استان خراسان جنوبی با 35 مورد کمترین واقعه طالق 

را به خود اختصاص داده است.  
 وی به آمار طالق گروه سنی 50 سال و باالتر در سال 
92 اش��اره کرد و گفت: تعداد 6 ه��زار و 185 مورد از 
طالق ه��ای به وقوع پیوس��ته در س��ال 92 مربوط به 
مردان و 2 هزار و 993 مورد آن مربوط به زنان بوده که 

از این تعداد استان تهران بیشترین آمار و کهگیلویه و 
بویراحمد کمترین آمار در بین مردان بوده و همچنین 
استان تهران بیشترین آمار و استان ایالم کمترین آمار 
طالق در بین زنان بوده است.  محزون در پایان به کل 
آمار ثبت شده طالق در 6 ماه گذش��ته اشاره و خاطر 
نشان کرد: در مجموع در 6 ماه ابتدای سال 93 تعداد 
 76 ه��زار و 202 م��ورد واقعه طالق به ثبت رس��یده

 است. 

یک روانش��ناس کودک با بیان اینکه بازی های مجازی، مرگ 
نورون های عصبی کودکان را رقم می زند، گفت: والدین کمتر 

از 20 درصد در شکل گرفتن شخصیت کودکان نقش دارند.
س��عید رضایی  اظه��ار کرد: بازی ه��ا و ورزش ه��ای گروهی 
بیشترین تأثیر را در شکل گیری ش��خصیت کودکان دارند تا 
حدی که این تأثیر نزدیک به 40 درصد شکل گیری شخصیت 

کودکان را شامل می شود.
وی اظهار کرد: رفتار والدین کمتر از 20 درصد حتی نزدیک به 

11 درصد در تربیت کودکان خود نقش دارد.
این روانشناس افزود: بازی برای کودکان مثل آب برای ماهی 
بوده و همان طور که آب نقش حیات��ی در زندگی ماهی دارد 
بازی و ورزش نیز نقش مهمی را در زندگی کودکان ایفا می کند.

رضایی با بیان اینکه امروز یکی از تأکیدات روانشناسان کودک 
فراهم کردن مکان برای بازی های کودکان اس��ت، ادامه داد: 
بازی و کنش ه��ای بازی گونه به خص��وص بازی های گروهی 
باعث ش��کل دهی به رفتارهای اجتماعی و ایجاد زمینه برای 
برقراری ارتباط می ش��ود.به توصیه این روانش��ناس، باتوجه 
به افزایش تک فرزندی و کم بودن تعامل اجتماعی در بس��تر 
خانواده، به ش��رط مناسب بودن ش��رایط برای رشد کودکان، 
کودکان پس از 3 س��الگی باید وارد مهدکودک شده و زندگی 
اجتماعی خود را این گونه آغاز کنند.وی در ادامه افزود: امروزه 
کودکان تک بعدی بزرگ می شوند و با توجه به اهمیت حضور 
در اجتماع باید یادگیری مهارت ه��ای اجتماعی را در اولویت 
قرار دهیم.این روانش��ناس اظهار کرد: کودکان با بازیگوش��ی 

می خواهند اول خود و س��پس محیط اطراف خود را کش��ف 
کنند، باید ش��رایط را برای کش��ف هرچه بهتر محیط اطراف 
کودکان فراهم کنیم، چون در صورت نبودن ش��رایط مناسب 
و آشنا نشدن این کودکان با محیط اطراف خود، این کودکان 
دچار افسردگی شده و برای رهایی از دیوارهای افسردگی دست 
به بازیگوشی و لجبازی می زنند که این افسردگی را به اشتباه 
بیش فعالی می نامند.رضایی تصریح کرد: معلمان نقش زیادی 
در رشد کودکان داشته و با توجه به این امر باید با درک شرایط 
رشدی کودکان نسبت به شاگردان خود توزیع مناسبی از توجه 
را داشته باشند.وی گفت: امروزه در اغلب مدارس به مقوله  بازی، 
س��رگرمی و ورزش تأکید زیادی دارند، ای��ن فعالیت ها روی 
زندگی مسالمت آمیز و رشد و بالندگی کودکان تأثیر بسزایی 
دارد، چون با پیشرفت در زمینه ی بازی و ورزش عالوه بر رشد 

تفکر اجتماعی، کودکان احساس موفقیت نیز می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به 
جایگاه خوب استان اصفهان در تولید کتاب گفت: هر سال 

مجوز 1600 عنوان کتاب در استان اصفهان صادر می شود.
 حجت االس��الم محمد قطبی در جلس��ه تجلیل از خادمان 
فرهنگ مکتوب و معرفی کتاب س��ال اصفهان اظهار کرد: 
بیش از یک هزار نس��خه از این کتاب ها برای نخستین بار به 

چاپ می رسند.
وی با اشاره به جایگاه اصفهان در میان استان های کشور در 
زمینه نشر کتاب افزود: رتبه اول و دوم در اختیار استان های 
تهران و قم قرار دارد و اصفهان و مشهد برای کسب رتبه سوم 

با یکدیگر رقابت تنگاتنگی دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان با اشاره 
به سخنان سال گذش��ته خود درباره ضعف در حوزه تولید 
کتاب های هنر و معماری بیان کرد: جای بسی خوشبختی 

است که در سال جاری شاهد رشد 1.5 برابری تولید در این 
زمینه هس��تیم.وی با بیان اینکه در حال حاض��ر در زمینه 
تک نگاری و مستند سازی ضعف داریم، افزود: ظرفیت بسیار 
خوبی در این زمینه وجود دارد که باید مورد اس��تفاده قرار 
گیرد.قطبی همچنین از اعالم فراخوان ثبت اختراع یا مالکیت 
فکری اثر از طریق مرکز رشد فرهنگ، هنر و رسانه خبر داد و 
اظهار کرد: آئین  نامه های مربوط به این اقدام تهیه و به دولت 
تقدیم ش��ده اس��ت که در صورت تصویب به قانون تبدیل 
خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: این اقدام سبب ایجاد انگیزه 

در نویسندگان و همچنین احترام به نوآوری ها خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی استان اصفهان در بخش 
دیگری از صحبت های خود خواستار توجه ناشران به ابزارهای 
جدید شد و گفت: نسل امروز نس��ل اندرویدی ها هستند و 
باید به نیازهای آنان توجه کرد.وی از ناشران خواست برای 
راهنمایی مخاطب برای انتخاب کتاب مورد نیاز و عالقه خود 
به مسائلی همچون نمایه سازی، نمودارسازی و مدل سازی 
توجه بیشتری داش��ته باش��ند.قطبی با طرح این سؤال که 
چرا با داشتن پیشینه تاریخی درخش��ان در ایران میانگین 
سرانه مطالعه کشور 20 دقیقه است، تصریح کرد: شناسایی 
راه کارها و هم افزایی عوامل مختلف در زمینه افزایش سرانه 

مطالعه موثر خواهد بود.
وی کتاب را حلقه بین نسل ها دانست و افزود: همه آنچه امروز 
به ما رسیده از طریق کتاب بوده و هر آنچه ما نیز می خواهیم 

به نسل آینده برسد باید از طریق کتاب منتقل شود.

يک روانشناس کودک

بازی های مجازی مرگ نورون ها را رقم می زند 
صدور مجوز انتشار 1600 عنوان کتاب در اصفهان

رقابت تنگاتنگ اصفهان با مشهدبرای کسب جايگاه نشر کتاب 

رئیس پلس آگاهی ناجا

کالهبرداری  به سبک جديد 
جوانان چگونه بزرگان خود را الگو قرار دهند؟

افزايش آمار طالق بین سالمندان 

www.zayanderoud.com

 وزير کشور: سرنخ هايی از
 اسید پاشی به دست آمده است

 اعتیاد ، طالق و بیکاری
 در صدر آسیب ها

 طرح نظريه » نیام شناسی«
 از سوی يک پزشک ايرانی

 سینمای ايران ده ها پله
 از بالیوود باالتر است

پرده  برداری از 3 طرح بزرگ 
آموزش و پرورش اصفهان

 پرچم مبارک آستان مقدس
 حضرت ابالفضل)ع(به اهتزاز در آمد 

رئیس سازمان بهزیستی از رصد آسیب های اجتماعی در 31 استان کشور 
خبر داد و گفت: اعتیاد، طالق و بیکاری سه آسیب مهم کشور هستند که به 

طور نسبی این آسیب ها در استان ها یکسان است.
دکتر همایون هاشمی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده رصد 
متوازن به صورت خوش��ه ای در 31 اس��تان کش��ور برای بررسی آسیب 
 های اجتماعی انجام ش��ده و براین اس��اس توزیع و فراوانی آسیب ها در

 استان های مختلف متفاوت است اما در مجموع با یک نسبیتی می توان 
آسیب اول کشور را اعتیاد ، آسیب دوم را طالق و آسیب سوم را بیکاری و 

فقر عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه آسیب های نوپدید نیز در حال افزایش است ، گفت: 
یک سری آسیب های 7 گانه در کشور وجود دارد که آسیب های نوپدید نیز 

جزئی از آن به حساب می آید.

یک پزشک ایرانی و متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری در اصفهان 
نظریه نیام شناسی )فاشیولوژی( را مطرح کرد.

 نیام ها یا بافت های همبند )fascia( گروهی از بافت های فیبر مانند هستند 
که در برابر کشش مقاومند. 

 نیام ها در بیشتر مناطق بدن مانند زیر پوس��ت، اطراف عضالت، اندام ها و 
رگ ها دیده می شوند و عضالت را به عضالت دیگر متصل می کنند. 

این پزشک در سخنرانی خود در سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان 
با طب مکمل در اصفهان به تش��ریح این نظریه و نقش آن در طب س��نتی 
پرداخت و گفت: بین اعضای مختلف بدن انسان، بافت هایی وجود دارد که به 

آنها بافت های همبند می گویند. 
دکتر مجید آویژگان افزود: در این بافت های همبند انرژی وجود دارد که از 

نوک انگشت پا تا سر در سراسر بدن انسان در حرکت است. 
وی با بیان اینکه بیماری ها ممکن است ناشی از کمبود، توقف یا افزایش انرژی 
در بدن باشد گفت: در طب سنتی با دسترسی به نیام شناسی یا بافت همبند 
می توان این بیماری ها را درمان کرد به این شکل که در جایی که انرژی کم 

شده با زیاد کردن آن یا برعکس، انرژی را حرکت می دهیم. 

معاون اجتماعی ناجا گفت: سینمای ایران نه یک پله، بلکه ده ها پله باالتر از 
سینمای هند است.

سردار سعید منتظرالمهدی، در مورد سفر خود به هند و بازدید از سینماها و 
شبکه های اسالمی هند اظهار داشت: در بازدید سینمای بالیوود و شبکه های 
اسالمی در هند، سینمای ایران را نه یک پله بلکه ده ها پله باالتر از سینمای 

هند ارزیابی کرد.
معاون اجتماعی ناجا، تأکید کرد: موفقیت سینمای هند در اهتمام و عالقه 

نیروی انسانی فراوان آن به حوزه سینماست.
سردار منتظرالمهدی در این سفر ضمن بازدید از شبکه های اسالمی هند، 
خاطرنشان کرد: شبکه های تلویزیونی اسالمی چون Win و زینب تی وی با 

کمترین هزینه بیشترین برد را دارند.

پرده ب��رداری نمادی��ن از س��ه ط��رح ب��زرگ آم��وزش و پرورش اس��تان 
 اصفه��ان ب��ا حض��ور علی اصغر فان��ی وزی��ر آم��وزش و پ��رورش صورت 

گرفت.
تأس��یس مرکز انتش��ارات آموزش و پرورش، ایجاد 12 دبیر خانه تخصصی 
پژوهشی و راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس به عنوان سه طرحی است که 
توسط آموزش و پرورش استان اصفهان اجرا شده و پرده برداری نمادین از آن 

با حضور وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت.
آموزش و پرورش استان با اجرای چنین طرح هایی در راستای ارتقای کیفیت 
نظام آموزشی استان تالش می کند و جایگاه خود را در عرصه نظام آموزشی 

کشور بیش از گذشته ارتقاء می دهد.
وزیر آموزش و پرورش گف��ت: بودجه مصوب وزارت آم��وزش و پرورش در 
 سال جاری نس��بت به بودجه مصوب سال گذش��ته 26 درصد رشد داشته

 است.

دیروز ، پرچم مبارک آس��تان مطهر حضرت ابالفضل)ع( در جمع مردم به 
اهتزاز در آم��د .مدیرعامل س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان 
گفت: این مراس��م با حضور خادمی��ن و تعدادی از متولیان تولیت آس��تان 
 مقدس حض��رت ابالفض��ل )ع( و در جم��ع مردم ش��هر اصفه��ان برگزار

شد.
 مهدی بقایی افزود: در کشور ما این برای نخستین بار است که پرچم آستان 
مقدس یکی از بزرگان و رهبران دینی به ش��هردار یک شهر اهدا می شود و 
 این افتخار بزرگی برای ش��هردار محترم اصفهان و همچنین مردم اصفهان

 است .

وزیر کشور گفت: دستگاه های امنیتی به سرنخ هایی در زمینه اسید پاشی 
رسیده اند که گزارش آن در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.

  عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه نشست ش��ورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر اظهار کرد: با توجه به اینکه رییس جمهوری و سران قوا دغدغه 
 جدی در این ارتباط دارند، نهادهای مس��ئول مصمم در این زمینه فعالیت

 می کنند.وی اظهار کرد: دستگاه های امنیتی به طور جدی مساله اسید پاشی 
را پیگیری می کنند و کمیته ای در سطح کش��ور به طور جدی بحث اسید 

پاشی را در دستور کار دارد.

رسانه ها در دام تابلوهای خیرخواهانه 
نیفتند

درآمد پزشکان از متوسط 
سطح زندگی مردم پايین تر 

است
وزیر بهداش��ت گفت: رس��انه ها به پزش��کان کمک 
می کنند تا برخی از آنها شهرت زایدالوصفی پیدا کنند، 
در حالی که به طور کلی درآمد جامعه پزشکی حتی از 
متوسط سطح زندگی مردم پایین تر است و یک پزشک 
از زمان تحصیل، سخت ترین شرایط را تحمل می کند.

سیدحسن هاش��می در حاش��یه همایش سراسری 
مدیران عامل مجمع خیرین سالمت کشور در مورد 
میزان حقوق پزشکان در زمان ورود به بازار کار گفت: 
حقوق پزشک عمومی ماهانه بین یک میلیون و 200 
تا یک میلیون 600 هزار تومان اس��ت بنابراین نباید 
اینگونه راجع به چند پزشک در رسانه ها صحبت شود 
چون بی انصافی است و به سالمت مردم آسیب می زند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: یک پزشک از زمان تحصیل 
تا هنگامی که به خدمت س��ربازی رفته و برمی گردد 
س��خت ترین ش��رایط را تحمل می کند به طوری که 
 از 18 هزار نفر شرکت کننده در آزمون پزشکی فقط

 2 هزار نفر پذیرفته می ش��وند و یک پزش��ک تا 50 
سالگی گرفتار تحصیل است.

هاشمی گفت: به همین دلیل رس��انه ها در دام افراد 
متخلفی که در ظاهر تابلوهای خیرخواهانه به جامعه 
پزش��کی بی مهری می کنند، نیفتند.همچنین نباید 
صنف های مختلف در تریبون های عمومی با یکدیگر 
مقایس��ه ش��وند چون برخی دوس��ت دارند بیش��تر 
مطرح شوند و با وجود اینکه جامعه پزشکی در طول 
سال های مختلف مورد هجمه قرار گرفته با این وجود 
 فکر می کنم از نظ��ر محبوبیت در م��ردم رتبه دوم را

 دارد.
وی در مورد میزان رضایت مردم از اجرای طرح تحول 
سالمت گفت: براساس نظرسنجی های انجام شده 15 
درصد مردم از این طرح خیلی راضی هس��تند. بیش 
از 40 درصد نس��بتا راضی و عده ای دیگر نیز ناراضی 
هستند.وی در مورد اقدامات انجام شده برای کاهش 
هزینه  های درمانی گفت: نمی توانیم بگوییم در حوزه 
پیشگیری کار چشمگیری در مقایسه با درمان توسط 
خیرین انجام شده چون پیش��گیری زمان بر است اما 
می توان این حوزه را در قالب مشارکت های مردمی و 

بیماری های غیرواگیر تقویت کرد.

 

   

سرهنگ دوم پاسدار علی مقواساز در 
نشس��ت خبری با خبرنگاران پیرامون 
برنامه های هفته بس��یج با اش��اره به 
فرمایش رهبر انقالب که » بسیج جمع فداکاری از مردم برای 
مردم هستند« اظهار داشت: بسیج به عنوان معجزه ای که از 
جانب امام خمینی )ره( معرفی ش��د استعدادهای فراوانی در 

خود نهفته دارد که هنوز ناشناخته مانده است.
وی با اش��اره به ویژه برنامه های ناحیه امام ص��ادق )ع( بیان 
داشت: تشکیل جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در شهر اصفهان 
از اولویت های بسیج است تا همه گروه های فکری بسیج را در 
برابر دشمن در یک جبهه س��اماندهی کنیم تا در کنار هم با 

هدف واحد، عملیات های مشترکی داشته باشند.
فرمانده بس��یج ناحیه امام صادق)ع( با بیان اینکه در همین 
ارتباط تعدادی از دانش آموزان و دانش��جویان دوره افسری 
جنگ نرم به ش��کل تخصص��ی را آموزش می بینن��د، ادامه 
داد: در قاب همی��ن جبهه فرهنگی 100 مرب��ی فرهنگی از 
اساتید دانش��گاه ها، حوزه علمیه و دانشجویان پژوهشگر در 
 حوزه جنگ نرم در زمینه آسیب های خانواده، رسانه و سواد

 رس��انه ای و اجتماعی آموزش های الزم را دی��ده و در قالب 

 طرح اعزام هادیان و مبلغان فرهنگی در حال اعزام به ادارات، 
ارگان ها، پایگاه های مساجد هستند.وی اضافه کرد: در راستای 
تش��کیل این جبهه فرهنگی اتاق پژوهش و تولید محتوا در 
این ناحیه تشکیل و تنها 100 پاورپوینت عملیاتی در زمینه 
ماهواره آماده شده است.مقواساز با اشاره به ویژه برنامه های 
ناحیه بسیج امام صادق )ع( در هفته بسیج بیان داشت: افتتاح 
6 ساختمان پایگاه مقاومت با هزینه 500 میلیون ریال برای هر 
ساختمان، کلنگ زنی 10 پروژه عمرانی جدید بسیج، تجهیز و 
بهره برداری از سالن تیراندازی بسیج در ساختمان 5 آذر، اعزام 
اکیپ سیار پزشکی به مناطق محروم شهری و برگزاری یادواره 
شهدای فاتحان احساس برای نخستین بار در اصفهان که به 

تجلیل از خانواده شهدای زن می پردازد از این جمله است.
وی اضافه کرد: حضور بسیجیان در میان 500 نفر از خانواده 
شهدا و قرائت میثاق نامه بسیجیان برای تجدید عهد و پیمان با 
شهدا، اجرای یکی از رزمایش های پایگاه محور با هدف امنیت 
پایداری در س��طح اس��تان با حضور دو گردان از بسیجیان، 
برگزاری ویژه برنامه ش��کوه مقاومت در میدان امام علی )ع( 
با حضور 50 گردان نمونه بسیج از دیگر برنامه های این هفته 
است.فرمانده بس��یج ناحیه امام صادق)ع( تاکید کرد: حضور 

در منازل 70 نخبه بس��یجی و تقدیر و تش��کر، عطرافشانی 
گلزار شهدا در چهار نقطه ش��هر اصفهان، اعزام دانش آموزان 
 دختر دبیرس��تانی به اردوی راهیان نور، عی��ادت از بیماران

 بیمارستان ها و آسایش��گاه جانبازان، برپایی نمایشگاه های 
فرهنگی با موضوع آسیب های شبکه اجتماعی و برپایی 23 
یادواره ش��هدا، 13 محفل انس با قرآن، 12 نمایشگاه اقتصاد 

مقاومتی و 60 مسابقه ورزشی 
در طول هفته بسیج از دیگر 

برنامه های این هفته است.
وی اضافه کرد: با اجرای طرح 
جمع آوری داوطلبانه ماهواره 
و تحویل گیرنده دیجیتال با 
اقناع س��ازی خانواده ها تنها 
در یک مرحله 150 خانواده 
 اصفهان��ی ب��رای تحوی��ل 
ماه��واره هایش��ان اع��الم 

آمادگی کردند.
مقواس��از تصری��ح ک��رد: در 
این طرح با ه��دف باال بردن 
سطح رس��انه ای  خانواده ها 
 و اط��الع رس��انی در زمینه 
آس��یب های ماهواره به این 

نهاد مهم اجتماعی را ترغیب به جم��ع آوری می کنیم تا کم 
کم  ام الفس��ادی به نام ماهواره از اجتماع برچیده ش��ود.وی 
افزود: با وجود اینکه این مسئله هنوز رسانه ای نشده است با 
اطالع رسانی مناسب در زمینه آسیب های ماهواره استقبال 
بسیار خوبی از س��وی خانواده های اصفهانی برای جایگزینی 

ماهواره شده است.
 فرمانده بس��یج ناحی��ه امام ص��ادق)ع( با اش��اره ب��ه دیگر

 برنامه های بسیج ناحیه امام صادق )ع( بیان داشت:  راه اندازی 
واحد مشاوره بسیج با کارشناسان مذهبی دانشگاه، دوره تربیت 
 مربی در گروه های هنری مانند س��رود و تئات��ر، رونمایی از 
دو ترانه انقالبی و دینی به خوانندگی آقای هارونی که بعدا در 
قالب یک آلبوم 8 ترانه ای نیز منتشر می شود نیز از این جمله 
است.وی  با اشاره به برگزاری نمایش��گاه شکوه مجاهدت در 
اصفهان تصریح کرد: این نمایش��گاه با 50 غرفه از همه اقشار 
بسیج  برگزار می ش��ود و جدیدترین دستاوردهای بسیج در 
حوزه علمی، هنرهای دینی به عرصه مش��اهده عموم مردم 
نهاده شود که از ساعت 9 تا 12 و 18 تا 20 شب در روزهای زوج 
صبح و بعدازظهر و در روزهای فرد بعدازظهرها برگزار می شود.

ايجاد 100 پاورپوينت عملیاتی در زمینه آسیب های ماهواره  

استقبالازجایگزینیگیرندهدیجیتالبهجایماهواره

گروه 
جامعه

 با اطالع رسانی 
مناسب در زمینه 

آسیب های 
ماهواره استقبال 

بسیار خوبی از 
سوی خانواده های 

اصفهانی برای 
جايگزينی ماهواره 

شده است
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آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال1393 ثبت اسناد 
وامالك زواره بخش17ثبت اصفهان)نوبت دوم(                      

اسناد  ثبت  قانون   11 ماده  موجب  به   7/211
وامالك و ماده 59  اصالحي آئين نامه مربوطه ، 
امالكي كه در سه ماهه دوم سال 1393 تقاضاي 
زواره  امالك   و  اسناد  ثبت  اداره  در  آنها  ثبت 
گردد: مي  آگهي  ذيل  شرح  به  شده   پذيرفته 

                      دهستان گرمسیر
شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذیل:

6101- آقای سيدمهدی هانی طبائی زواره فرزند 

بمساحت  متروكه   جوی  ششدانگ  سيدعباس 
13/03 متر مربع .

پالک اصلی دهستان گرمسیر زواره:
فرزند  زاده مهابادی  آقای حسينعلی ميران   -154
متصله  ومحوطه  بومکن  ششدانگ  ولی  مرحوم 

قرقر بمساحت 6330 متر مربع.
و  وامالك  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  بموجب  لذا 
ماده 86 آئين نامه قانون ثبت چنانچه كسي نسبت 
داشته  واخواهي  آگهي  اين  در  مندرج  امالك  به 
به  آگهي  انتشار  نوبت  اولين  تاريخ  از  بايد  باشد 
مدت  90 روز دادخواست واخواهی خود را كتبًا 

ماده   2 تبصره  و طبق  نموده  تسليم  اداره  اين  به 
معترض  هاي  پرونده  تکليف  تعيين  قانون  واحده 
ثبتی ظرف مدت 30 روزاز تاريخ تسليم اعتراض 
به اين اداره بايستي با تقديم  دادخواست به مرجع 
ذيصالح قضائي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و 
به اين اداره تسليم نمايد، ضمنًا گواهي طرح دعوي 
كه پس از انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال اثر 
بوده و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 
56 آئين نامه ثبت، حقوق ارتفاقي در موقع تعيين 
حدود و در صورتمجلس قيد و واخواهي صاحبان 

امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي 
مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
ثبت  معترض  هاي  پرونده  تکليف  تعيين  قانون 
به  نوبت  دو  در  آگهي  اين  شد.  خواهد  پذيرفته 
در  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  روز   30 فاصله 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:  01/ 1393/08                                                                         

تاريخ انتشار نوبت دوم:  1393/09/01
م الف:314 ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد 
وامالك زواره                                                                                                     

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

7/442 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك 
و ماده 59 اصالحی آيين نامه مربوط امالكی كه 
در سه ماهه دوم سال 1393 تقاضای ثبت آن ها 
پذيرفته شده و همچنين شماره های از قلم افتاده 
و نيز آنچه طبق آراء هيات محترم نظارت اگهی آن 
ها بايد تجديد شود مربوط به حوزه ثبتی ميمه را 

به شرح ذيل آگهی نمايد :
شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقعات 

در وزوان
4575 آقايان رضا گندم كار فرزند محمد حسين و 
باالمناصفه مشاعا  فرزند رضا  گندمکار  عباسعلی 
به  قلعه  پشت  كوی  در  خانه  باب  يک  ششدانگ 

مساحت 375/50 مترمربع 
براتعلی  فرزند  صالحين  اله  حجت  آقای   10402
ششدانگ قطعه زمين محل شارع متروكه در كوی 

ميان به مساحت 10/50 مترمربع 
10416 آقای محمد وحيدی پور فرزند غالمحسين 
ششدانگ قطعه زمين محصور كه در آن احداث بنا 

شده به مساحت 178 مترمربع 
 شمار های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات 

در ونداده
بانوان شهناز عادل و فروغ عادل فرزندان   4080
زمين  قطعه  ششدانگ  مشاعا  باالمناصفه  سليمان 
مزروعی دشت باجه به مساحت 8371/66 مترمربع 

فروغ  ثريا عادل و  و  فردوس عادل  بانوان   4081
عادل و توران عادل و شهناز عادل و آقايان قيصر 
همگی  عادل  رضا  غالم  و  عادل  منوچهر  و  عادل 
قطعه  ششدانگ  اله  فرض  كما  سليمان  فرزندان 
زمين محصور با مستحدثات قديمی و مخروبه در 

دشت باجه به مساحت 1093/16 مترمربع 
سيد  فرزند  موسويان  مصطفی  سيد  آقای   4082
بنای  با  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ  نصراله 
احداثی قديمی و مخروبه در دشت باجه به مساحت 

2084/87 مترمربع 
عليا  مشهور  قنوات  اصلی   33 و   32 های  شماره 
مبداء و مظهر و مقسم  و  كه  آباد  زياد  و سفالء 

گردش آن ها به شرح آگهی های قبلی می باشد.
المياه  مجاری  حسين  فرزند  طالبيان  عبداله  آقای 
چهار سهم از 2114 سهم ششدانگ قنوات مذكور 
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در ازان
3719 آقای محمد حسين محمودی و بانوان زينب 
محمودی و ام ليلی محمودی فرزندان ولی اله كما 
فرض اله چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين 
 مزروعی دشت زيريانه به مساحت 810/60 مترمربع 
علی  نظر  فرزند  ارشادی  علی  محمد  آقای   4929
باغ كهنه  ششدانگ قطعه زمين محصور در كوی 

به مساحت 569 مترمربع 
شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات 

در خسروآباد
138 آقای عباس زالی فرزند سلطانعلی ششدانگ 
 يک باب خانه در كوی قلعه به مساحت 130 مترمربع

949 آقای مسعود مهر علی مقدم فرزند غالمعلی 
اكبر  علی  فرزند  مقدم  اكبر  علی  شهين  خانم  و 
باالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه در كوی 

باال به مساحت 508/30 مترمربع 
شماره فرعی از شماره 78 اصلی واقع در لوشاب

يک  ششدانگ  علی  فرزند  فالح  حسين  آقای   549
باب خانه در ده لوشاب به مساحت 501 مترمربع 
شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات 

در الی بید علیا
331 آقای محمد توكلی فرزند كاظم و خانم مريم 
باالمناصفه  توكلی  پدرش سعداله  با واليت  توكلی 
مشاعا ششدانگ يک باب خانه در خيابان امام علی 

به مساحت 701 مترمربع 
395 آقای كاظم توكلی فرزند جعفر ششدانگ يک 
امام  به آن در خيابان  انباری و زمين وصل  باب 

علی به مساحت 701/55 مترمربع 
و  اله  نعمت  فرزند  كريمی  انوشيروان  آقای   396
باالمناصفه  حيدر  فرزند  گرامی  شهربانو  خانم 
مشاعا ششدانگ يک باب خانه در كوی باغ طاهر 

به مساحت 3536/80 مترمربع 
 شماره فرعی از شماره 110 اصلی وا قع 

در موته
خانم  و  احمد  فرزند  فيروزی  جمشيد  آقای   480
مشاعا  باالمناصفه  حسن  فرزند  فيروزی  سمانه 
مساحت  به  موته  ده  در  خانه  باب  يک  ششدانگ 

928/30 مترمربع 
امالك  اسناد و  ثبت  قانون  به موجب ماده 16  لذا 

چنانچه كسی نسبت به امالك مندرج در اين آگهی 
اعتراض )واخواهی( داشته باشد نسبت به آن هايی 
كه تقاضای ثبت پذيرفته شده از تاريخ انتشار اولين 
دادخواست  مدت90روز  ظرف  آگهی  اين  نوبت 
واخواهی )اعتراض( خود را تسليم اين اداره نموده 
از  بايستی  معترض  ضمنا  دارد  دريافت  رسيد  و 
تاريخ تسليم اعتراض ظرف مدت يک ماه مبادرت 
و  نموده  قضائی  مراجع  به  دادخواست  تقديم  به 
گواهی طرح دعوی اخذ و به اين اداره تسليم نمايد 
دعوايی  آگهی  اين  انتشار  از  قبل  كه  در صورتی 
اقامه شده باشد طرف دعوا بايستی گواهی دادگاه 
را مشعر بر جريان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم 
كه  دعوی  گواهی طرح  يا  اعتراضات  نمايد  تسليم 
اثر  بال  شود  واصل  مرقوم  مدت  انقضای  از  بعد 
است و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه 
حدود  تعيين  موقع  در  ارتفاقی  حقوق  ثبت  قانون 
صاحبان  واخواهی  تحديدقيدو  مجلس  صورت  و 
امالك ومجاورين نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق 
ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن پذيرفته خواهد 
شد اين آگهی در دو نوبت و به فاصله )30(روز از 
تاريخ اولين نوبت انتشار در روز نامه زاينده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر می شود .
تاريخ انتشار نوبت اول:پنج شنبه  1393/08/01

تاريخ انتشار نوبت دوم:شنبه       1393/09/01 
ثبت  اداره  نوروز  - رئيس  الف:19019 حسين  م 

اسناد و امالك ميمه  

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1393 ثبت 
اردستان بخش هفده ثبت اصفهان )نوبت دوم(

7/465 به ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 
59 اصالحی آيين نامه آن امالك و رقبات واقع در 
اردستان بخش 17 ثبت اصفهان كه تقاضای ثبت 
آن در سه ماهه دوم سال 1393 پذيرفته شده است 
به شرح زير  ثبت اصفهان  به بخش هفده  مربوط 

آگهی می نمايد 
الف- شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک 
و محل وقوع امالكی كه اظهارنامه آنها در سه ماهه 
مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار آگهی در رديف 

منظور گرديده
الف- دهستان گرمسیر – شهر اردستان به 

شماره 1 اصلی وفرعی های زیر 

دخيل  فرزند  زاده  يحيی  حسينعلی  آقای   4936
به  ملک  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 عباس 

مساحت ششدانگ 770 مترمربع.
به موجب ماده 16 قانون ثبت و ديگر مواد قانونی 
مرقوم  امالك  به  نسبت  كسی  چنانچه   مربوطه 
در بند الف اعتراضی داشته باشد از تاريخ اولين 
نوبت انتشار تا نود )90( روز پس از انتشار بايد 
اين  به  را  خود  اعتراض  و  واخواهی  دادخواست 
قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  تسليم  اداره 
ظرف  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکليف  تعيين 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
ذيصالح  مراجع  به  دادخواست  تقديم  با  بايستی 
به  و  اخذ  را  دادخواست  تقديم  گواهی   قضايی 
از  قبل  كه  صورتی  در  و  نمايد  تسليم  اداره  اين 
طرف  باشد  شده  اقامه  دعوايی  آگهی  انتشار 

پس  روز   30 تا  قبلی  نوبتی  آگهی  در  بايد  دعوی 
اعتراض  و  واخواهی  دادخواست  بايد  انتشار  از 
خود را به اين اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی 
اعتراض  تاريخ تسليم  از  ماه  ثبت ظرف مدت يک 
به  دادخواست  تقديم  با  بايستی  اداره  اين   با 
دادخواست  تقديم  گواهی  قضايی  ذيصالح   مراجع 
 را اخذ و به اين اداره تسليم نموده و در صورتی 
باشد  اقامه شده  دعوايی  آگهی  انتشار  از  قبل  كه 
بايد گواهی دادگاه مشعر بر جريان   طرف دعوی 
عوی را ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد. اعتراضيات 
مدتهای  انقضاء  از  بعد  كه  دعوی  طرح  گواهی  يا 
قسمت  مطابق  و  است  بالاثر  شود  واصل  مذكور 
ثبت  قانون   17 ماده  تبصره  و   16 ماده   اخير 
امالك  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  شد  خواهد   رفتار 

در  ثبت  قانون  نامه  آيين   56 ماده  به  فوق مستند 
موقع تحدود حدود بررسی و در صورت مجلس 
اعتراض صاحبان  قيد خواهد شد و  تحديد حدود 
قانون  مفاد  تابع  آن  به  نسبت  مجاورين  و   امالك 
های  پرونده  تکليف  تعيين  واحده  ماده  و  ثبت 
معترضی مفقود شده خواهد بود. اين آگهی نسبت 
به رديف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز از 
زاينده رود  روزنامه  در  اول  نوبت  انتشار  تاريخ 

چاپ اصفهان درج و منتشر می شود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1393/08/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/09/01 
امالك  و  اسناد  ثبت  رئيس  عصاری  م الف:340 

اردستان

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1393
اداره ثبت اسناد و امالك جوشقان قالی 

بخش 12 کاشان)نوبت دوم( 
 93 /7 /27 -103 /93 /652 /347 7شماره: /533
بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد وامالك و ماده 
كه  امالكی  به  مربوط  نامه  آيين  و  اصالحی   -59
آنها  ثبت  تقاضای   1393 سال  دوم  ماهه  سه  در 

پذيرفته شده بشرح زير آگهی ميگردد: 
 شماره های فرعی از پالک یک اصلی 

جوشقان قالی
اسداهلل  فرزند  شريف  صديقه  فرعی-خانم   74

ششدانگ يکباب اطاق كه قبال حصار و طويله بوده 
واقع در جوشقان به مساحت 22/50 مترمربع

4127 فرعی-آقای احمد تعريفی فرزند غالمحسين 
ششدانگ قطعه زمين مزروعی واقع در جوشقان 

به مساحت 13146/95 متر مربع
4128 فرعی-آقای مرتضی قمصری فرزند محمد 
ششدانگ يکباب حصار وانباری واقع در جوشقان 

به مساحت 110 متر مربع
شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی 

کامو
643-فرعی-آقای غالمحسين رحمانی فرزند محرم 
آقا ششدانگ يکبابخانه واقع در كوی سرده كامو به 
 مساحت 240/10 متر مربع با حق سکونت مادام العمر

برای پدر مستدعی ثبت محرم آقا رحمانی

شهرت  امراهلل  و  اهلل  رحمت  فرعی-آقايان   681
هر دو نفر رحمانی فرزندان خسرو و خانم آمنه 
به  نسبت  اول  نفر  بترتيب  حسين  فرزند  رحمانی 
كدام  هر  بترتيب  دوم  نفر  دو  و  مشاع  دانگ  سه 
قطعه  از ششدانگ  مشاع  نيم  و  يکدانگ  به  نسبت 
زمين مزروعی واقع در دشت سوره خوت كاموبه 

مساحت1294/11 مترمربع
علی  فرزند  بزرگيان  حسنعلی  فرعی-آقای   765
مساحت  به  كامو  در  واقع  مشجر  باغ  ششدانگ 

632/12 مترمربع
عباس  فرزند  عبدالهی  فاطمه  فرعی-خانم   802
دشت  در  واقع  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ 

سوره خوت كامو به مساحت298/64 مترمربع
841 فرعی-خانم اعظم سواد كوه فرزند حياتقلی 
تمامی پنج سهم مشاع از سی سهم ششدانگ قطعه 
به  كامو  لشجران  دشت  در  واقع  مزروعی  زمين 

مساحت 1403/61 متر مربع
2051 فرعی-آقای رضاغالم پور فرزند صفرعلی 

به  كامو  در  در  واقع  گلستان  قطعه  ششدانگ 
مساحت 1223/96 متر مربع

شماره های فرعی از پالک بیست و دواصلی 
چوقان

غالمعلی  فرزند  زارعيان  فاطمه  578فرعی-خانم 
به  چوقان  روستای  در  واقع  يکبابخانه  ششدانگ 

مساحت 108 متر مربع
579 فرعی-خانم امه ليال رمضانی فرزند براتعلی 

ششدانگ قطعه زمين محصور واقع در روستای 
چوقان به مساحت 243/77 متر مربع

شماره های فرعی از پالک بیست و شش اصلی 
مزرعه همواریه کامو

كامو  زاده  گلستان  طاوس  فرعی-خانم   248
فرزند عباس ششدانگ يکبابخانه واقع در مزرعه 

همواريه كامو به مساحت 250/10 مترمربع
علی  فرزند  رحيميان  مجيد  فرعی-آقای   257
مزرعه  در  واقع  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ 

همواريه كامو به مساحت 312/33 مترمربع
فرزند  الدين  زين  عليرضا  فرعی-آقای   258
غالمرضا  فرزند  ابوترابی  سکينه  خانم  و  ناصر 
در مزرعه  واقع  يکباب خانه  بالمناصفه ششدانگ 

همواريه كامو به مساحت 382/27 مترمربع
 شماره های فرعی از پالک 38-اصلی 

مزرعه کرسکان علیا
فرزند  قهرودی  قربانيان  اسداهلل  فرعی-آقای   82
رضا و خانم فاطمه ايلياتی فرزند نصراهلل بترتيب 
نسبت به پنج دانگ و دو سوم دانگ مشاع و يک 
سوم از يک دانگ مشاع از شش دانگ قطعه زمين 
مزروعی وافع در مزرعه كرسکان عليا به مساحت 

600/01 متر مربع
شماره های فرعی از پالک 77-اصلی آزران

فرزند  خيرانديش  محمد  فرعی-آقای   2444
در  واقع  كن  بوم  يکباب  ششدانگ  حسينعلی 

روستای آزران به مساحت 1619/90 مترمربع

2445 فرعی-آقای غالمحسين سعادت فرزند يداهلل 
ششدانگ يکباب  بوم كن واقع در روستای آزران 

به مساحت 1856/87 مترمربع
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسی نسبت 
داشته  اعتراضی  آگهی  اين  در  مندرج  امالك  به 
به مدت  انتشار آگهی  اولين نوبت  تاريخ  از  باشد 
90 روز دادخواست واخواهی خود را كتبا به اين 
اداره تسليم و ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
و  نمايد  دعوی  اقامه  صالحه  دادگاه  در  معترض 
اداره  اين  به  و  اخذ  را  دادخداست  تقديم  گواهی 
انتشار آگهی  از  تسليم نمايد در صورتی كه قبل 
بايد گواهی  باشد طرف دعوی  اقامه شده  دعوی 
مدت  ظرف  را  دعوی  جريان  بر  مشعر  دادگاه 
مذكور تسليم نمايد.اعتراض يا گواهی طرف دعوی 
بال  گردد  واصل  مرقوم  مدت  انقضاء  از  پس  كه 
اثر ميباشد و برابر قسمت اخير ماده 16 وتبصره 
رفتار خواهد شد.ضمنا طبق  ثبت  قانون  ماده 17 
ارتفاقی در  نامه قانون ثبت حقوق  ماده 56-آيين 
موقع تحديد حدود و در صورت مجلس تحديدی 
حقوق  به  نسبت  امالك  واخواهی صاحبان  و  قيد 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد 

شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1393/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:1393/09/01

م الف: 19610 زرگری كفيل ثبت جوشقان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

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

7/555 بموجب ماده 11- قانون ثبت اسناد وماده 
59- اصالحی آيين نامه مربوط به امالكی كه در 
سه ماهه دوم سال1393تقاضای ثبت آنها پذيرفته 
شده وهمچنين شماره های از قلم افتاده ونيز آنچه 
طبق آراء هيات محترم نظارت ثبت،آگهی آنها بايد 
تجديد شود مربوط به بخش يک ودوشهرضا را به 

شرح زير آگهی می نمايد:
ردیف الف،بخش یک(

شماره فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
جواد:  فرزند  دهقان ضادشهرضا  بتول   -1405/1

سه دانگ مشاع ازششدانگ يکباب خانه.
 دوم شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه

فضل آباد
محمدحسن:  فرزند  شهرضا  دووالی  2558-آرزو 
از72حبه  تمامت نوزده حبه ويک دوم حبه مشاع 
از1521به  شده  مجزی  خانه  يکباب  ششدانگ 

مساحت ششدانگ136/85مترمربع.
فرزندكهندل:ششدانگ  نادريان  ابراهيم   -9286

يکباب خانه به مساحت148مترمربع.
عاطفه  و  هرمز  فرزند  هرمزنيا  11401-كلبعلی 
نره  عطائی  افروز  و  مهدی  فرزند  ايبلو  نوروزی 
فرزند نعمت اله باالسويه:ششدانگ يکباب خانه به 

مساحت198/10مترمربع.
11665-رضوان حيدری شهرضا فرزند قربانعلی: 
سه دانگ مشاع ازششدانگ يکباب خانه مجزی شده 

از1434به مساحت ششدانگ 114/20مترمربع.
14161- غالمرضا مقتدائی فرزند نصراله:ششدانگ 
مساحت  به   1041 از  شده  مجزی  خانه  يکباب 

184/85مترمربع.
14171- محمد آقاسی شهرضا فرزند عبدالکريم: 
از  شده  مجزی  خانه  يکباب  از  قسمتی  ششدانگ 
انضمام  به  كه  270مترمربع  مساحت  به   1514
خانه  يکباب  تشکيل  جمعا  پالك8169  ششدانگ 
از 2172  ازاء270 سهم مشاع  راداده است كه در 
شماره  رای  پالك1514بموجب  ششدانگ  سهم 
حل  هيئت   92/09/17-139260302008004734
اختالف قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی در سهم نامبرده واقع شده است.

وآمنه  محمدرضا  فرزند  كافی  مصطفی   -14198
باالسويه:ششدانگ  جعفر  سيد  فرزند  اسحاقی 
به  متروكه  كوچه  محل  زمين  يکقطعه  از  قسمتی 
ششدانگ  انضمام  به  كه  مترمربع  مساحت53/35 
پالك13746جمعاتشکيل يکقطعه زمين راداده است.

و  چراغعلی  فرزند  زنجانی  گنجعلی   -14258
باالسويه:ششدانگ  حسن  فرزند  آقائی  معصومه 

يکباب خانه به مساحت165/50مترمربع.
اله نسبت به  14210- حسام خسرو فرزند حبيب 

561 سهم مشاع و اشرف خسرو فرزند حبيب اله 
فرزند  سامع  پروين  و  مشاع  به187سهم  نسبت 
ابوالقاسم نسبت به1000 سهم مشاع از:1748سهم 
ششدانگ يکقطعه زمين به مساحت1748مترمربع.

نجمه  و  ناصر  فرزند  جمشيدی  مهرداد   -14259
باالسويه:ششدانگ  محمدرضا  فرزند  جانقربان 
يکباب ساختمان نيمه تمام مجزی شده از1629به 

مساحت177مترمربع.
14261- محمدباقر كفاش فرزند نعمت اله و زهرا 
كاويانپور فرزند نعمت اله باالسويه:ششدانگ يکباب 
خانه مجزی شده از993به مساحت210/51مترمربع.
14262-ابراهيم كفاش فرزند محمدباقر: ششدانگ 
يکباب خانه مجزی شده از 993 به مساحت 214/50 

مترمربع.
14263- محمدباقر كفاش فرزند نعمت اله و زهرا 
ششدانگ  باالسويه:  اله  نعمت  فرزند  كاويانپور 
مساحت  به   993 از  شده  مجزی  زمين  قطعه 

163/93مترمربع.
ششدانگ  محمدباقر:  فرزند  كفاش  عفت   -14264
مساحت  به   993 از  شده  مجزی  خانه  يکباب 

173/70 مترمربع.
 شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه 

برزوک آباد
شعبانعلی:  فرزند  نيا  وزيری  اسفنديار   -1288

ششدانگ يکباب خانه به مساحت91/80مترمربع.
جواد:ششدانگ  فرزند  عابدی  احمدعلی   -2621
از  شده  مجزی  متصله  مغازه  و  گاراژ  يکباب 

228و229به مساحت1014/20مترمربع.
2625- عصمت محمدی رهيزی فرزند كريم:ششدانگ 

يکباب خانه به مساحت116/30مترمربع.
شماره های فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

ششدانگ  نوراله:  فرزند  نيکبخت  خيراله   -2585
يکباب خانه مجزی شده از 82 به مساحت 90/30 

مترمربع.
منيره  و  عبدالرضا  فرزند  اباذری  مجيد   -2586
كاظمپور فرزند حسن باالسويه:ششدانگ يکباب خانه 

مجزی شده از 405 به مساحت206/25مترمربع.
شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2554- فضل اله پوينده فرزند حسين و زينب فعال 
خانه  يکباب  باالسويه:ششدانگ  اله  رحمت  فرزند 

مجزی شده از903 به مساحت100/45مترمربع.
محمود:  فرزند  جعفرپور شهرضا  2555- صديقه 
به   188 از  شده  مجزی  خانه  يکباب  ششدانگ 

مساحت 184/50مترمربع.
 شماره های فرعی از32- اصلی مزرعه

دست قمشه
2500- اميد مميز فرزند نصراله: ششدانگ قطعه 

مساحت  157به  از  شده  مجزی  محصور  زمين 
131/90مترمربع.

پری  و  يداله  فرزند  حيدرپور  محمدمهدی   -2503

شاه چراغی شهرضائی فرزند نعمت اله باالسويه: 
از205به  شده  مجزی  خانه  يکباب  ششدانگ 

مساحت121/70مترمربع.
شماره فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقویه

حسين:  فرزند  نصرآبادی  نيکبخت  هادی   -869
مساحت  به  توليدی  كارگاه  واحد  يک  ششدانگ 

1298/75مترمربع.
شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

ششدانگ  خداداد:  فرزند  رادمهر  2369-شهناز 
به  متروكه  جوی  محل  خانه  يکباب  از  قسمتی 
ششدانگ  انضمام  به  كه  مساحت19/45مترمربع 

پالك 1223جمعاتشکيل يکباب خانه راداده است.
2374- حميد ايزدی فرزند زين العابدين:ششدانگ 
مساحت  به   202 از  شده  مجزی  خانه  يکباب 

174/79 مترمربع.
شماره های فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

و  شيرخان  فرزند  جهانشاهی  اله  حجت   -280
ششدانگ  باالسويه:  جواد  فرزند  نوبهاری  كبری 

يکباب خانه به مساحت88/60مترمربع.
صفرعلی:  فرزند  بهرامی  محمود  385باقيمانده- 
مجزی  آن  از  پالك474  كه  خانه  يکباب  ششدانگ 

شده به مساحت86/40مترمربع.
صفرعلی:ششدانگ  فرزند  بهرامی  محمد   -474
مساحت  به   385 از  شده  مجزی  خانه  يکباب 

206/84مترمربع.
شماره فرعی از76- اصلی مهیار

اكبر:  فرزند  راسخ  امين  محمدحسين   -2544
مزروعی  زمين  قطعه  يک  از  قسمتی  ششدانگ 
مساحت246018مترمربع  از1949به  شده  مجزی 
يکقطعه  تشکيل  پالك2529جمعا  انضمام  به  كه 
راداده  موجوددرآن  باتاسيسات  مزروعی  زمين 

است.
 شماره های فرعی از176- اصلی شهرک

اسالم آباد
حسين:ششدانگ  فرزند  فرهمنديان  خداداد   -780

يکباب خانه به مساحت269/50مترمربع.
كهزاد:ششدانگ  فرزند  محمدی  اله  امان   -833

يکباب خانه به مساحت240/20مترمربع.
حيدر:  فرزند  منش  932باقيمانده-گودرزآقائی 
مجزی  پالك970ازآن  كه  زمين  قطعه  ششدانگ 

شده به مساحت510/30مترمربع.
عزيز:ششدانگ  فرزند  پور  عباس  پروانه   -970
مساحت  از932به  شده  مجزی  ساختمان  يکباب 

61/90مترمربع.
ردیف ج(

مقرر  موعد  در  آنها  نوبتی  آگهی  كه  امالكی 
در  كه  موثری  اشتباه  بواسطه  ليکن  منتشر، 
هيئت  آراء  بموجب  و  است  داده  رخ  آنها  انتشار 
به  مستند  اداری  دستور  يا  نظارت  محترم 
بندهای  نظارت موضوع  هيئت  تفويضی  اختيارات 

های نامه  بخش  مجموعه   387 و   386 و   385 
ثبتی تا اول مهر سال 1365 منجر به تجديد آگهی 

شده اند:
          شماره فرعی از23- اصلی مزرعه 

سودآباد
قطعه  فرزند حسن:ششدانگ  دانش  150- عصمت 
ملک كه درآگهی نوبتی اوليه نوع ملک اشتباهازمين 

آگهی گرديده اينک تجديدآگهی می گردد.
بخش2(

شماره فرعی از224 اصلی اسفرجان
805- ماه صنم محسن زاده فرزند علی هفت قفيز 
باغ  يکدرب  ششدانگ  قفيز:  ونيم  هفده  از  مشاع 
كه  اسفرجان  از رودخانه زرچشمه  الشرب  باحق 
اشتباه  مالک  نام خانوادگی  اوليه  نوبتی  آگهی  در 
اينک  نگرديده  قيد  پدرمتقاضی  ونام  گرديده  قيد 

تجديد آگهی می گردد. 
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسی نسبت 
اين آگهی واخواهی  امالك و رقبات مندرج در  به 
داشته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی 
شرح  به  شده  ثبت  تقاضای  كه  آنهائی  به  نسبت 
الف وب ظرف مدت 90 روز ونسبت  رديف های 
دفاتر  ثبت  نظارت  هيات  آراء  طبق  كه  آنهائی  به 
مربوطه شده به شرح رديف ج ظرف مدت 30 روز 
ارائه  اداره  اين  به  را  خود  واخواهی  دادخواست 
تکليف  تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  وطبق 
بايست  می  ،معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده 
ظرف مدت 30 روز از تاريخ تسليم اعتراض خود 
به اين اداره گواهی تقديم دادخواست رااز مراجع 
نمايد  تسليم  اداره  اين  وبه  اخذ  قضائی  ذيصالح 
اقامه  دعوائی  آگهی  انتشار  از  قبل  كه  درصورتی 
شده باشد طرف دعوا بايد گواهی دادگاه را مشعر 
نمايد  ارائه  مرقوم  مدت  ظرف  دعوا  جريان  بر 
مدت  از  بعد  كه  دعوا  طرح  ياگواهی  .اعتراضات 
قسمت  ومطابق  است  اثر  بال  شود  واصل  مرقوم 
اخير ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد. ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی درموقع تعيين حدود درصورت مجلس قيد 
به  نسبت  ومجاورين  امالك  صاحبان  وواخواهی 
حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
وتبصره 2ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده 
آگهی  پذيرفته خواهد شد.اين  ثبت  معترضی  های 
نسبت به رديف های الف وب دردونوبت به فاصله 
30 روز ونسبت به رديف ج فقط يک نوبت از تاريخ 
روداچاپ  زاينده  نامه  روز  در  اول  نوبت  انتشار 

اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول:93/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:93/09/01

م الف:291 سيد مهدی ميرمحمدی رئيس اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرضا

 

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

 7/561  بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك 
كه  امالكي  نامه مذكور  آيين  ماده 59 اصالحي  و 
 93 سال  اول  ماهه  سه  در  آنها  ثبت  تقاضاي 
پذيرفته شده و امالكي كه در آگهي نوبتي قبلي از 
قلم افتاده و مدت اعتراض بر آنها از تاريخ انتشار 
)93/8/1( به مدت 90 روز مي باشد. به شرح ذيل 

آگهي مي گردند:
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

ازشماره یک – اصلي اوره ، فرعی ذیل
ميرزا  سيد  فرزند  ميرزازاده  عذرا  1068–خانم 
ششدانگ قطعات زمين مزروعی معروف سوران 

بمساحت 1342/50 مترمربع 
ازشماره 3–اصلي مزرعه بیشه اوره،فرعی ذیل

محمد  فرزند  راد  عسکری  احمد  آقای   –  117
حسين  و  مشاع  دانگ  دهم(  )شش    ./6 به  نسبت 
دهم(  )هشت   ./8 به  نسبت  علی  فرزند  عسکری 
فرزند  راد  عسگری  فاطمه  خانم  و  مشاع  دانگ 
و  مشاع  دانگ  دهم(  )شش    ./6 به  اصغرنسبت 
  ./4 به  نسبت  علی  فرزند  عسگری  سکينه  خانم 
)چهار دهم( دانگ و سيد عباس عليزاده طباطبا يی 
فرزند سيد تقی نسبت به 1/2 دانگ مشاع و آقای 

قاسم  سيد  فرزند  طباطبايی  عليزاده  رضا  و سيد 
آقای سيد اشرف الدين طباطبايی فرزند سيد محمد 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/2 به  نسبت  كدام  هر 
قطعه زمين مزروعی بمساحت 3172/75 مترمربع 

مفروز و مجزی شده از شماره 50 فرعی 
ازشماره 34– اصلي مزرعه خطیر ، فرعی ذیل 

700–آقای تقی خطيری عليائی فرزند علی ششدانگ 
يکباب انباری بمساحت 84/20مترمربع 

ازشماره 53– اصلي افوشته، فرعي ذیل 
1256–خانم جان ريسه فرزند غالمرضاششدانگ 
دو باب اطاق معروف محله ميرآب بمساحت 84/70 

مترمربع مجزی از348/2 فرعی
از شماره 100– اصلي طامه ، فرعی ذیل

محمود  فرزند  زاده  حاجی  عليرضا  2152–آقای 
 385/32 بمساحت  دامداری  يکباب   ششدانگ 

مترمربع 

از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذیل 
617–آقای حسن ادائی خفری فرزند محمدششدانگ 

يکباب خانه بمساحت 593/30 مترمربع
محمد  فرزند  خفری  ادائی  حسن  1253–آقای 
ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 403/40 

مترمربع  
محمد سه  فرزند  خفری  ادائی  1474–آقای حسن 
مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 

بمساحت 719 مترمريع
از شماره 127– اصلي دستجرد،فرعی ذیل 

غالمرضا  و  اكبر  و  حسن  و  عباس  298–آقايان 
كدام  هر  محمد  فرزندان  اباذری  همگی  شهرت 
نسبت يه 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يکدرب باغ 

بمساحت 906/10 مترمربع
1017 –خانم مريم اباذری فرزند محمد ششدانگ 

يکدرب باغ بمساحت 465/90 مترمربع 
از شماره 129 – اصلي جزن ،فرعی ذیل 

دانگ  سه  احمد  فرزند  سمنانی  عفت  205–خانم 
 165/45 بمساحت  خانه  يکباب  ازششدانگ  مشاع 

متر مربع 
دوم( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراءحومه

از شماره 44– اصلی ابیانه، فرعی ذیل 
495–خانم بی بی موذن فرزند حسنعلی ششدانگ 

بانضمام  مترمربع   58/70 بمساحت  خانه  يکباب 
فوقانی  قسمت  )تحتانی  فوقانی  مربع  متر   7/50

پالك 493 فرعی است(
از شماره 128– اصلي هنجن، فروعات ذیل 

966–آقای رضا زارع هنجنی فرزند عباس شصت 
و پنج )65( سهم مشاع از678/60 سهم ششدانگ 

يکدرب باغ مشجر بمساحت 678/60مترمربع
2133–آقای سيد محمد موسوی هنجنی فرزند سيد 
ماشا اله ششدانگ قطعه زمين محصور بمساحت 

287/20 مترمربع
ازشماره 145- اصلی مزرعه باقرآباد،فرعی ذیل

غالمحسين  فرزند  پناه  كريمی  اعظم  129–خانم 
ششدانگ يکدرب باغ بمساحت 498/25 مترمربع

از شماره 149 – اصلي طره ، فرعی ذیل
فرزند  طرئی  توكلی  محمدحسين  آقای   –3137
كنده  پشت  معروف  خانه  يکباب  ششدانگ  حسن 

بمساحت 221/67 متر مربع 
ازشماره 150- اصلی برز، فرعی ذیل

غالمرضا  فرزند  برزی  غالمی  محمد  66–آقای 
ششدانگ اتاق تحتانی و فوقانی و محوطه اطراف 

آن بمساحت 183/10 مترمربع
ازشماره 165- اصلی کمجان، فرعی ذیل

سيد  فرزند  رضوی  فخرالسادات  خانم   –  1497
مهدی ششدانگ يکباب اطاق تحتانی و يکباب اطاق 

فوقانی بمساحت 38/04 مترمربع 
سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه 

ازشماره 41– اصلي ورگوران ، فرعی ذیل
اهلل  فضل  فرزند  توكلی  اهلل  نعمت  آقای   –159
ششدانگ قسمتی از يکباب خانه بمساحت 27/90 

مترمربع 
ازشماره 141 – اصلي باغستان پایین طرق، 

فروعات ذیل 
سه  محمد  فرزند  ابوفاضلی   سکينه  668–خانم 
بمساحت  باغ  يکدرب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 

856/31 مترمربع
837– منير رجبی طرقی فرزند رضاقلی سه دانگ 
مشاع از ششدانگ دو باب خانه و باغچه بمساحت 

843/50 مترمربع
ازشماره 183– اصلي میالجرد ، فروعات ذیل 

ششدانگ  آقا  جليل  فرزند  پور  علی  248–حسين 
يکدرب باغ بمساحت 2091/23 مترمربع

729 – خانم بتول رفيعی ميالجردی فرزند ولی اله 
ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 1372/73 

مترمربع
ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 

مالشريفی  اكبر  و  مالشريفی  محمود  504–آقای 
باغ  يکدرب  ششدانگ  بالمناصفه  حبيب  فرزندان 

بمساحت 306/38 مترمربع 
سه  حسن  فرزند  ابوفاضلی  صغرا  خانم   –1294
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين مزروعی در 

گوری پائين بمساحت 1160/50 مترمربع
4693–عباس دخيلی طرقی فرزند محمد ششدانگ 

يکباب خانه بمساحت 94/91 مترمربع
فرزند  طرقی  شکوهی  نصرت  4816–خانم 
محصور  زمين  قطعه  ششدانگ  غالمحسين 

بمساحت 515/15 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از 4750 فرعی

به  نسبت  عباس  فرزند  صفرعابد  محمد   –  4817
محمدآقا  فرند  ابوفاضلی  احترام  و  دانگ  چهار 
خانه  يکباب  از ششدانگ  دودانگ مشاع  به  نسبت 

بمساحت 255 مترمربع 
دو  اله  فرزند حبيب  توكلی طرقی  اصغر   –  4818
بمساحت  خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 

102/20 متر مربع مجزی شده از 1448 فرعی 
 ازشماره 215- اصلي مزرعه الدریجه 

یحیی آباد، فرعی ذیل  
اكرم  فرزند  طرقی  ضابطيان  زهرا  69–خانم 
2495 بمساحت  محصور  زمين  قطعه   ششدانگ 

متر مربع 
امالك  اسناد و  ثبت  قانون  به موجب ماده 16  لذا 
اين  در  مندرج  امالك  به  نسبت  اشخاص  چنانچه 
آگهي از تاريخ اولين انتشار به مدت 90 روز در دو 
باشند  اعتراضي داشته  نوبت درج و منتشر شده 
صالحه  دادگاه  و  اداره  اين  به  را  خود  واخواهي 
تسليم نمايند و در صورتي كه قبل از انتشار اين 
فوق  مدت  ظرف  باشد  شده  دعوي  اقامه  آگهي 
تسليم نمايند اعتراضات يا گواهي طرح دعوي كه 
بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر و 
مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره آن و ماده 
برابر تبصره  باشد و همچنين  ثبت مي  قانون   17
ثبتي  هاي  پرونده  تکليف  و  تعيين  قانون  ماده   2
تاريخ  از  بايست  مي  معترض   1373/3/6 مصوب 
انتشار اعتراض خود را كتبًا به اداره ثبت و دادگاه 
گواهي  ماه  يک  مدت  ظرف  و  نمايد  تسليم  محل 
مشعر بر طرح دعوي از مراجع صالحه ارائه دهد و 
همچنين طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقي در موقع تحديد حدود مشخص مي شود 
و  و مجاوران حدود  امالك  واخواهي صاحبان  و 
حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته 
فاصله 30  به  نوبت  دو  در  آگهي  اين  خواهد شد. 
روز در روزنامه زاينده رود درج ومنتشرمي گردد.

تاريخ انتشار نوبت اول:  1393/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/09/01      
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اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

6
کرانچار سرمربی امیدها

»سرطالیی« فوتبال  بدرود حیات گفت

 دولت مصمم به تکمیل واحدهای مسکن مهر است

بنابر اعالم علی کفاشیان رئیس فدراس��یون فوتبال زالتکو کرانچار سرمربی پیشین تیم 
فوتبال سپاهان و پرسپولیس به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید منصوب شد.

تا کرانچار پس از وینگادا هدایت تیم امید را در راه رسیدن به المپیک 2016 ریو  برعهده 
بگیرد.
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غالمحس��ین مظلومی، پیشکس��وت فوتبال ایران و باشگاه 
اس��تقالل تهران و یک��ی از مهاجمان تکرار نش��دنی تاریخ 
ورزش کشورمان پس از دو سال دست و پنجه نرم کردن با 
بیماری س��رطان، بدرود حیات گفت. مظلومی  پانزده سال 
رکوردار گلزنی تیم ملی ایران بود و همه او را با ضربه های سر 
طالیی اش می شناسند.این روز ها سرطان همچون هیوالیی 
دهش��تناک، یکی یکی عزیزانمان را می بلعد. غالمحسین 
مظلومی عزیز و دوست داشتنی هم یکی از قربانیان نامدار 
این بیم��اری مهلک بود که در 6۵ س��الگی ب��درود حیات 
گفت. مظلوم��ی  متولد آب��ادان و از بزرگ تری��ن مهاجمان 
تاریخ فوتبال ایران بود و رکود استثنایی ۳۷ گل ملی در ۴۸ 
بازی را ثبت کرده  و به مدد همین رکورد تاریخی هم پانزده 
سال بهترین گلزن فوتبال کش��ورمان بود.اسطوره باشگاه 
اس��تقالل که با ضربه های سر اس��تثنایی اش به سرطالیی 
فوتبال ایران معروف بود، یکی از معدود ایرانی هایی اس��ت 
که در رقابت های المپیک، موفق به گلزنی شد و گل برتری 
تیم ملی کشورمان برابر کوبا را در المپیک 1۹۷6 مونترال به 
ثمر رساند.دوران حضور او در تیم ملی پُر بود از گلزنی های 
به یادماندنی؛ او و حسن روشن، یکی از طالیی ترین زوج های 
خط حمله استقالل و تیم ملی را تش��کیل داده بودند. وی 

به همراه تیم ملی جوانان در بازی ه��ای 1۹6۹ تایلند، 
لقب آقای گل��ی را با به ثمر رس��اندن 6 گل به خود 

اختصاص داد و همچنین دو س��ال بعد، بار دیگر 
در بازی های جوانان آس��یا، این بار در فیلیپین 

 با زدن ۵ گل، عن��وان آقای گلی را به دس��ت
 آورد. 

وی در بازی های آس��یایی تهران با زدن 

۵ گل، لقب بهترین مهاجم آسیا در سال 1۹۷۴ را به دست 
آورد.مظلوم��ی حد فاصل س��ال های 1۳۴۷ تا 1۳۵۴ برای 
باش��گاه اس��تقالل تهران به میدان رفت و مانند رقابت های 
 ملی تورنمنتی نبود ک��ه او در آن حاضر باش��د و آقای گل

 نشود. آقای گلی جام  باشگاه های آس��یا که اولین قهرمانی 
آسیایی اس��تقالل را هم به همراه داش��ت با ۵ گل در سال 
1۹۷1 یک��ی از ب��ه یادماندنی ترین های آن ب��ود و کارنامه 
او پر اس��ت از آقای گل��ی رقابت های جام تخت جمش��ید 
و جام باش��گاه های کش��ور.مظلومی  در حالی ک��ه یکی از 

تیم ملی کش��ورمان بود، به دلیل آماده ترین مهاجمان 
س��الگی و در اوج مصدومیت در سی 

مجب��ور به دوران آمادگی، 
فوتبال شد خداحافظی از 
وارد عرص��ه و بع��د از آن 

مربیگری شد.
برخی از افتخارات:

آقای گلی جام میلز هندوستان با 26 گل
بهترین گلزن ۳ دوره از جام تخت جمشید
بهترین گلزن باشگاه های آسیا با ۹ گل زده

بهترین بازیکن آسیا در س��ال 1۹۷۴ در مسابقات المپیک 
آسیایی تهران

آقای گلی در المپیک آسیایی تهران با ۵ گل
قهرمانی و کس��ب مدال طال با تیم ملی در المپیک آسیایی 

تهران
زننده تنها گل تیم ملی ایران به تیم ملی کوبا در المپیک 

مونترال کانادا 1۹۷6
دو دوره آقای گلی مسابقات جوانان آسیا

آقای گل جام ملت های آسیا 1۹۷6
روزنامه زاینده رود درگذشت این قهرمان ملی را به 

جامعه ورزش تسلیت می گویید.

 پروازبلند جوان های بلند پروازمظلومی ؛بهترین مهاجم آسیا و آقای گلی ایران
ذوب آهن درلیگ والیبال

 ذوب آهن گام نخست
 را با اقتداربرداشت

 جوان ه��ای پرتعص��ب تی��م والیبال 
باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن 
اصفهان،درهفته اول مس��ابقات لیگ 
دسته یک باشگاه های کش��ور،گام نخست رامحکم وبا 
اقتدار برداشتند ودربرابرش��اگردان علیرضا بهرامی نیا 
س��رمربی بادانش تیم ش��هرداری اراک که ازبازیکنان 
سرشناس س��ود می برد کاری کردند کارستان.   اولین 
میدان دراولین هفته رقابت های والیبال لیگ دسته یک 
تجلی گاه هن��ر نمایی جوان های متعص��ب وپرفروغی 
بود که ب��ا هدایت ورهب��ری کادر فنی آگاه و بادانش��ی 
که در راس آن عباس ش��فیعی قراردارد،با برتری س��ه 
برصفربرابرتیم ش��هرداری اراک و کس��ب ۳ امتیازاین 
بازی درگام نخست،نش��ان دادند که علی رغم تمرینات 
نه چندان مکفی ازآمادگی خوبی برخوردارندوبا ش��ور 
وش��وقی فراوان وچهره ای مصمم وعزم��ی جزم برای 
دستیابی به جایگاه درخورش��ان نام پرآوازه ذوب آهن 
به می��دان آمده ان��د.  تی��م ذوب آهن دردی��دار با تیم 
ش��هرداری اراک با بازیکنانی همانن��د فرزادمالبهرامی 
پاس��ورچیره دس��ت با کوله باری ازتجربه،شاهین حاج 
رسولیها،محمدسعیدی،رضا خداپرست، هادسون روچا 
ونتورا...قاطعانه اولین گام رابرداشت وبا پروازهای بلند 
واس��پک هایی که باتمام قوا نواخته می شد،بارها خط 
دفاعی روی تور حریف را ناکام گذاشت ، ضمن اینک کار 
ساعد گیری وتوپ رسانی به پاسور رابه خوبی انجام داده 
و درپوشش دادن به پشت مدافعان وتوپ های برگشتی 
از دفاع مهاجم نیز موفق عمل کردند تا شاهداین  پیروزی 
با ارزش را در آغوش بگیرند.ش��اگردان ش��فیعی عالوه 
برمواردی که اش��اره ش��د،با اعتماد به نف��س باالیی با 
اولین حریف خ��ود مقابله کردند تا انتظارات س��رمربی 
وسایر افراد کادرفنی را برآورده سازندوصدالبته به یک 
نتیجه عالی دس��ت پیدا بکنند که حاصلش برد س��ه بر 
صفربا نتایج 2۵�22، 2۵�21و2۵�20 بود. الزم به ذکر 
اس��ت که درکنار عباس شفیعی س��رمربی تیم منصور 
نادراصلی ومهردادسلطانی به عنوان دستیاران سرمربی، 
علی زمان��ی مدیر فنی وامیر عطابخش سرپرس��ت تیم 

قراردارند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح های مسکن مهر با اشاره 
به تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهوری، گفت: عزم 
این وزارت و دولت بر رفع موانع و تکمیل سریع واحدهای مسکن 

مهر در سراسر کشور است.
  احمد اصغری مهرآبادی  پس از نشس��ت ش��ورای مشترک 
مسکن مهر شهرستانهای گلپایگان و خوانسار در فرمانداری 
گلپایگان در جمع خبرنگاران افزود: وزرات راه و شهرس��ازی 
 با جدیت ب��رای رفع موانع و مش��کالت روبنای��ی و زیر بنایی
 واحد های مسکونی طرح مسکن مهر در کشور در تالش است.

وی اظهار کرد: از مجموع دو میلیون و ۳00 هزار واحد مسکونی 
که در طرح مسکن مهر کشور تاکنون قرارداد آنها منعقد شده، 
عملیات سفت کاری حدود دو میلیون واحد خاتمه یافته است.

وی افزود: کار ساخت یک میلیون و 6۴0 هزار واحد پایان یافته 
که از این تعداد حدود یک میلیون و ۳20 هزار واحد افتتاح شده 

و یا آماده واگذاری است.
مهر آبادی با اشاره به برخی مشکالت مسکن مهر به خصوص 
کمبود مدرسه، مسجد، کالنتری و دیگر نیازها گفت: مهمترین 
مشکل در این باره محدویت منابع مالی است که مقرر شده در 

بودجه سال ۹۴ اعتبار الزم پیش بینی شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی اظهار کرد: در استان اصفهان 
 تاکنون قرارداد 1۷۵ هزار واحد مس��کن مهر منعقد شده که

 12۵ هزار واحد به بهره برداری رسیده و پیش بینی می شود 
با رفع موانع مابقی واحدها نیز با همت مسئوالن تا سال آینده 

تحویل متقاضیان شود.

مهر آبادی با اشاره به بازدید یک روزه از پروژه های مسکن مهر 
شهرستان های گلپایگان و خوانسار و نشست مشترک شورای 
مسکن مهر دو شهرستان با حضور مدیران کل راه و شهرسازی، 
بنیاد مس��کن و تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان و 
نماینده مردم منطقه در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در 
این نشست برخی مشکالت زیرس��اختی مسکن مهر این دو 
شهرستان مطرح و مقرر شد مبالغی در حد بضاعت برای رفع 
بخشی از نیازها تعلق گیرد.سید محمد حسین میر محمدی 
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار هم با قدردانی ازحضور قائم 
مقام وزیر راه و شهرس��ازی در این منطقه، بر تالش مسئوالن 

برای تکمیل پروژه مسکن مهر این دو شهرستان تاکید کرد.
وی افزود: در پروژه مس��کن مه��ر تعدادی واحد ه��ای مازاد 
ظرفیت، از منابع متقاضیان که در ارتباط با تعاونی ها بود ساخته 

شده که این موضوع باید تعیین تکلیف شود.
۷۵ درصد از پروژه مسکن مهر استان تحویل داده 

شده است
مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از کل واحدهای 
مسکن مهر استان تعداد ۵0 هزار واحد باقی مانده که حداکثر 
تا سال آینده جمع بندی می ش��ود و پروژه مسکن مهر استان 

اصفهان در سال ۹۴ به پایان می  رسد.
محمود محمودزاده اظهار کرد: در استان اصفهان از ابتدای طرح 
ساخت  21۳ هزار واحد در قالب مسکن مهر شهری و روستایی 
آغاز شده است.وی افزود: از این تعداد 1۷۵ هزار واحد در قالب 
مناطق شهرهای باالی 2۵ هزار نفر، شهرهای زیر 2۵ هزار نفر، 

شهرهای جدید و بافت فرسوده بوده که از این تعداد 12۵ هزار 
واحد برابر ۷۵ درصد از کل طرح تکمیل و افتتاح شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان 
از جمله استان های موفق در 
اج��رای این طرح محس��وب 
می ش��ود، گفت: از این تعداد 
۵0 هزار واحد باقی مانده که 
حداکثر تا س��ال آینده جمع 
بندی می شود و پروژه مسکن 
مهر استان اصفهان در سال ۹۴ 

به پایان می رسد.
وی با اش��اره ب��ه ویژگی های 
مثبت مس��کن مهر اس��تان 
اصفه��ان بیان ک��رد: اجرای 
تمامی پروژه های مسکن مهر 
اس��تان در محدوده شهرها و 
سرعت و کیفیت مطلوب در 
تحویل پروژه ها از نکات خوب 
این طرح در اس��تان اصفهان 

است.
29 تعاون�ی در اجرای مس�کن مه�ر گلپایگان و 

خوانسار مشارکت دارند
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز تصریح کرد: از 
مجموع کل پروژه اس��تان اجرای ۳2 هزار واحد تحت تولیت 
تعاونی ها ب��وده که تاکن��ون ۷۵ درصد آن تکمی��ل و تحویل 
داده شده اس��ت.غالمعلی قادری خاطرنشان کرد: در مجموع 
شهرستان های گلپایگان و خوانسار نیز 2۹ تعاونی مسئولیت 
س��اخت ۳ هزار و 2۸0 واحد مس��کن مهر را برعه��ده دارند 
که بخش��ی از این واحدها ساخته ش��ده و در مجموع 2 شهر 
۵۳۵ واحد فاق��د متقاضی بوده ام��ا تا مرحله فنداس��یون و 
سقف ریزی هم پیش رفته است.وی بیان کرد: به دلیل اینکه 
در اجرای س��اخت ابتدائی تمامی واحدها از مح��ل آورده ها 
استفاده شده، واحدهای فاقد متقاضی با استفاده از این مبالغ 
مقداری پیشرفت داش��ته و در عوض برخی واحدهای دارای 
متقاضی هنوز تکمیل نشده اس��ت.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان بیان کرد: برای س��اماندهی مسکن مهر این 
شهرستان الزم اس��ت عالوه بر تکمیل آورده ها از سوی مردم، 
وزارت شهرسازی نیز مبلغی را به عنوان کمک بالعوض برای 
آماده سازی و محوطه سازی سایت ارائه دهد تا این پروژه هرچه 

زودتر تکمیل شود.

شش��مین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان اس��تان اصفهان در بخش آقایان در چهار 
منطقه به میزبانی شهرس��تان های فریدن، نجف آباد، کاش��ان و ش��هرضا برگزار می شود که 
از دیروز در منطقه یک تیم های فریدن، خوانس��ار، فریدونش��هر، چادگان، بوئین و میاندشت 
و گلپایگان در شهرس��تان فریدن به مصاف هم رفتند.آقایان روس��تایی در چهار رشته طناب 
کش��ی، دال پالن، لی لی و دویدن ب��ا گونی با ه��م به رقاب��ت پرداختند.مناط��ق چهارگانه 
 ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان  اس��تان اصفهان بدین شرح و تاریخ است:

منطقه 1(فریدن، خوانس��ار، فریدونشهر، چادگان، بوئین و میاندش��ت و گلپایگان به میزبانی 
شهرستان فریدن)جمعه ۹۳/۸/۳0(

منطقه 2(نجف آباد، تیران و کرون، اصفهان، خمینی شهر، برخوار و خور و بیابانک به میزبانی 

شهرستان نجف آباد)جمعه ۹۳/۹/۷(
منطقه ۳(کاشان، آران و بیدگل، اردستان، شاهین ش��هر،نطنز و نائین به میزبانی شهرستان 

کاشان)جمعه ۹۳/۹/1۴(
 منطقه ۴(شهرضا، مبارکه، لنجان، فالورجان، سمیرم و دهاقان به میزبانی شهرستان شهرضا

)جمعه ۹۳/10/۵(
 از هرمنطق��ه تی��م ه��ای اول و دوم در ه��ر رش��ته ب��ه مرحل��ه نهای��ی مس��ابقات صع��ود

 می نمایند .
 مرحله نهایی ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان در ایام اهلل دهه 

فجر برگزار می گردد.

پرونده مسکن مهراصفهان سال آینده بسته می شود

ماموریت ویژه برای بررسی 
افزایش قیمت نان در استان ها

نوبخت با اش��اره به افزایش قیمت نان در استان ها گفت: 
کارگروهی در سطح استان ها و کارگروه دیگری در سطح 
ملی و مرکزی موظف شده اند این مسئله را بررسی کنند. 
تالش دولت بر این است که خریداران نان ارزان و با کیفیت 

تهیه کنند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت 
وزیران در خصوص قیمت نان گفت: ما در سال جاری هر 
کیلو گندم را 10۵0 تومان از کشاورزان خریداری می کنیم 
و حدود ۴6۵ تومان به نانوایان می فروشیم؛ یعنی حدود 
6۸۵ تومان به ازای هر کیلو گندم یارانه پرداخت می کنیم. 
 نانوایان باید براساس یارانه ای که ما می دهیم نان را عرضه

 کنند.س��خنگوی دولت با اش��اره ب��ه اعت��راض نانوایان 
اف��زود: آن ه��ا ب��ه افزای��ش قیم��ت س��وخت و کارگر 
اس��تناد می کنند و معتقدند که در این ش��رایط متضرر 
می ش��وند. ما در س��ال های اخیر با بی کیفیت ش��دن و 
کوچک ش��دن نان مواجهی��م و البته ناظرین م��ا بر این 
مس��ئله نظارت دارند و با آن برخورد می کنی��م. نانوایان 
می گویند به جای اینک��ه با ما برخ��ورد کنید واقعیت ها 
 را در نظ��ر بگیری��د ت��ا هی��چ نانوای��ی مرتک��ب تخلف

 نش��ود.نوبخت ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش قیمت ن��ان در 
اس��تان ها اظهار داش��ت: تالش دولت بر این اس��ت که 
خری��داران ن��ان ارزان و ب��ا کیفی��ت تهی��ه کنن��د. ما 
همچنین مایل هس��تیم که در ح��د امکان گن��دم را از 
 کش��اورزان گرانت��ر بخری��م ت��ا درآم��د کافی کس��ب 
کنند.وی در خصوص وضعیت نانوایان گفت: آنها بخشی 
از جامعه هس��تند و می گوین��د ن��ان ارزان قیمت نباید 
باعث متضرر شدن ما ش��ود و ما باید به همه این مسائل 
توجه کنیم و در عین حال از نانوایان زحمتکش حمایت 

می کنیم.
س��خنگوی دولت با بیان اینک��ه قیمت خری��د گندم از 
کش��اورزان ب��رای س��ال آین��ده 11۵0 توم��ان تعیین 
ش��ده، خاطرنش��ان ک��رد: دول��ت همچن��ان یاران��ه 
قابل توجه��ی پرداخت می کن��د و این غی��ر از یارانه ای 
اس��ت که به ط��ور نق��دی به م��ردم پرداخ��ت می کند. 
دول��ت همچن��ان ب��ه پرداخ��ت یاران��ه ادام��ه خواهد 
 داد تا نان ب��ا قیمت و کیفیت مناس��ب به م��ردم عرضه 

شود.
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باالخره نکونام به اسپانیا رفت

 فن خال: امیدوارم توپ طال 
به یک آلمانی برسد

 فوتبال ساحلی ایران
 فینالیست شد

راه اندازی شهرک های صنعتی 
خصوصی در کشور 

اختصاص ۱۴۱ هکتار از گلخانه های 
اصفهان به کشت گوجه فرنگی

آغاز همایش سراسري رویداد 
کارآفریني دراستان 

دیدار مرحله نیمه نهایی فوتبال ساحلی  
چهارمین دوره بازیهای ساحلی آسیا در 

پوکت تایلند به سود ایران تمام شد.
ایران با شکس��ت دادن امارات در نیمه  

نهایی بازی های س��احلی، حریف تیم 
ملی ژاپن در فینال بازی ها ش��د. این 
مس��ابقه در استادیوم س��افان هین به 

داوری نمازوف از ازبکستان ووونگر سوان از تایلند انجام شد.
تیم ایران در دو وقت اول و دوم نبض بازی را در دس��ت داش��ت اما در 12 
دقیقه سوم آنگاه که تیم ما ۴-2 پیش افتاده وخودرا در فینال می دید دو 

گل دریافت کرد وکار ۴-۴مساوی شد وبه وقت اضافی رفت.
 در وقت اضافی هم تالش دو تیم نتیجه ای نداش��ت و در ضربات سه گانه 
پنالتی تیم امارات پنالتی دوم را هدر داد تا ایران در پنالتی ۳-1 و در مجموع 

۷-۵ به برتری برسد.

     معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت از تصویب دس��تورالعمل راه اندازی 
شهرک های صنعتی خصوصی در کشور خبر داد.

سیدمحمدعلی سیدابریشمی از تصویب دستورالعمل راه اندازی شهرک های 
صنعتی خصوصی در کشور خبرداد و گفت: شهرک های صنعتی خصوصی 
می تواند در رشد صنعتی کش��ور به س��ازمان کمک کنند و ما از ایجاد این 
ش��هرک ها حمایت می کنیم. معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت افزود: 
 به کیفی سازی ش��هرک های صنعتی اش��اره کرد و گفت: اولویت سازمان

کیفی سازی شهرک های صنعتی است و فاز های بعدی باید با مطالعه و کار 
کارشناسی آغاز شود. 

وی تصریح کرد: شرکت های استانی به دنبال اخذ اسناد مالکیت شهرک ها 
و اسناد تفکیکی واحدهای صنعتی باشند تا صنعتگران در سرمایه گذاری ها 

با مشکلی روبرو نباشند. 

مدیر امور باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: 1۴1 هکتار از 
گلخانه های اصفهان به کش��ت گوجه فرنگی اختصاص یافت که نسبت به 
سال گذشته ۳۵ هکتار افزایش نشان می دهد.احمدرضا رییس زاده با اشاره 
به اینکه سطح تولید محصوالت گلخانه ای استان یک هزار و ۹2 هکتار است، 
اظهار داشت: این میزان نسبت به سال گذشته ۴0 هکتار افزیش داشته است. 
وی افزود: از این مقدار ۹66 هکتار محصوالت سبزی و صیفی شامل خیار، 
گوجه، فلفل و بادمجان است. مدیر امور باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان بیان داشت: این گلخانه ها که در شهرستان های اصفهان، شهرضا، 
دهاقان، تیران و کرون، فالورجان و مبارکه قرار دارد، ۳۳ هزار و ۳۵0 تن انواع 

گوجه فرنگی تولید می کنند. 

 
همایش سراسری رویداد کارآفرینی ) اس��تارتاپ ویکند(  همزمان با هفته 
جهانی کارآفرینی در اصفهان آغاز شد.مدیر اجرایی همایش رویداد استارتاپ 
ویکند گفت: 1۴0 شرکت کننده از سراسر کش��ور همچون برنامه نویسان 
کامپوتری ، مدیران تجاری ، طراحان بازاریاب های رایانه ای و گرافیست ها به 
مدت سه روز برگزاری این همایش ایده هایشان را برای اجرایی شدن مطرح 
می کنند.مهدی نیازی منش با اش��اره به انتخاب 10 ایده برتر در همایش 
سراسری رویداد کارآفرینی افزود: ایده های برتر از میان شرکت کنندگان تیم 
تشکیل می دهند و پس از گذراندن کارگاه آموزشی کسب و کار شروع به کار 
روی ایده می کنند.وی گفت:  هدف اصلی برگزاری این همایش آموزش کسب 
و کار به افراد خالق و دارای ایده است.مش��اور معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری نیز در این همایش گفت: همایش سراسری رویداد کارآفرینی را 
برندهای جهانی معتبری همچون گوگل، مایکروسافت و آمازون حمایت مالی 
می کنند.این رویداد از بنیاد جهانی استارتاپ ویکند مجوز دارد و برترین گروه 

برای شرکت در رقابت های جهانی به این بنیاد معرفی خواهد شد.

جواد نکونام پس از حض��ور در اردوی تیم 
ملی فوتبال کش��ورمان و همراهی این تیم 
در دیدار دوستانه مقابل کره جنوبی صبح 
روز )پنجش��نبه( تهران را به مقصد اسپانیا 
ترک کرد تا هرچ��ه زودتر در تمرینات تیم 
باش��گاهی اش ش��رکت کند.کاپیتان تیم 
ملی فوتبال کشورمان که به علت شکایت 
امیر قلعه نویی ممنوع الخروج ش��ده بود، روز چهارشنبه همراه وکیلش در 
دادسرای فرهنگ و رسانه و شعبه ویژه رس��یدگی به جرایم ورزشی حضور 
یافت و پس از ارائه مستندات و توضیحات و به قید ضمانت مشکل خروجی اش 

را برطرف کرد.

سرمربی پیشین بایرن مونیخ که حاال هدایت 
ش��یاطین س��رخ را بر عه��ده دارد یکی از 
بازیکنان آلمانی را شایس��ته کسب عنوان 

بهترین بازیکن سال می داند.
لوئیز فن خال در گفت و گو با سایت رسمی 
باشگاه منچستریونایتد گفت: فکر می کنم 
توپ طالی فیفا امس��ال به رونالدو یا مسی 
خواهد رسید ولی می خواهم بگویم باید فاتح چیزی شده باشید تا شایسته 
کسب این عنوان باشید و بهترین عنوان هم قهرمانی در رقابت های جام جهانی 
است.وی اضافه کرد: امیدوارم یک بازیکن آلمانی این عنوان را از آن خود کند 

چون شایسته اش است.

آغاز المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان

 وزرات راه و 
شهرسازی با 

جدیت برای رفع 
موانع و مشکالت 

روبنایی و زیر 
 بنایی

 واحد های 
مسکونی طرح 
مسکن مهر در 
کشور در تالش 

است

 اصغر
قلندری
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مفاد آرا 
8/496 آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر آراء صادره هيأت موضوع   قانون تعيين تکليف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی   مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است  لذا مشخصات متقاضيان و امالك  مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود  در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند  ميتوانند  از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل 
تسليم  و پس از اخذ رسيد، ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضايی تقديم نمايند:
1-برابر راي شماره 139360302013001013 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فريدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شوكت دويستی فرزند  
امير آقا بشماره شناسنامه 6 صادره از فريدونشهر در يک باب ساختمان  به مساحت 
296/10  مترمربع پالك 428  فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك2فرعي 
عبدالعلی   آقاي  رسمي  مالک  از  خريداري  فريدونشهر   آباد  دروحدت  واقع    231 از 

روستائی محرز گرديده است.
2-برابر راي شماره 139360302013001019 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملک فريدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رضائي فرزند 
جهانگير بشماره شناسنامه 1310 صادره از فريدونشهر در يک باب خانه به مساحت 
42.90 مترمربع پالك 82 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
مالک  از  انبار،محله سنگباران خريداري  برف  واقع درفريدونشهر،شهر  از 223 اصلي 

رسمي آقاي محمد بهرامی محرز گرديده است.
3-برابر راي شماره 139360302013001023 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فريدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه الچيناني فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  يک  در  فريدونشهر  از  3895 صادره  شناسنامه  بشماره  حيدر 
202.10 مترمربع پالك 2429 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
مقدسی  قلی  آقاي رضا  مالک رسمي  از  فريدونشهر خريداري  در  واقع  238اصلي  از 

محرز گرديده است.
4-برابر راي شماره 139360302013001043 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملک فريدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا سپياني فرزند 
زمين مزروعي  قطعه  يک  در  فريدونشهر  از  بشماره شناسنامه 474 صادره  مرتضي 
از 90  الشرب از چشمه اختصاصی به مساحت 5100 مترمربع پالك 1 فرعي  با حق 
اصلي مفروز و مجزي شده از 90  اصلي  واقع در مزرعه چشمه رئيسان  فريدونشهر 

خريداري از مالک رسمي آقاي غالمرضا سپيانی محرز گرديده است
5-برابر راي شماره 139360302013001050 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فريدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمعلي رضائي فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1045 صادره از فريدن در يک باب مغازه و زمين متصله به 
مساحت 234/20  مترمربع پالك 211 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از22اصلي واقع در فريدونشهر،شهر برف انبار، محله خمسلو خريداري از مالک 

رسمي آقاي مرتضی قلی يبلوئی محرز گرديده است.
6-برابر راي شماره 139360302013001076 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فريدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امين اله قائدي دهسوري 
فرزند خداداد بشماره شناسنامه 654 صادره از فريدونشهر در يک قطعه زمين مزروعي  
با حق استفاده از مقررات  قانون ملی شدن آبها  به مساحت 102881.34 مترمربع پالك 
28 فرعي از 227 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 227 اصلي  واقع در 
روستای دهسور فريدونشهر خريداري از مالکين رسمي آقايا ن  سيد حسن مهدوی از 

ورثه  سيد جعفر مهدوی و احمد علی خداپرست و خداداد قائدی  محرز گرديده است.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 93/09/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/09/16 
محسن مقصودی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر  

مفاد آرا
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی   8/530

فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف  تعيين  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« كه در اجرای ماده يک قانون مذكور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالك زواره صادر گرديده و در اجرای ماده 3قانون مذكور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طريق روزنامه های كثير االنتشار و محلی آگهی می شود و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رأی هيئت با حضور نماينده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص يا اشخاصی كه به آراء مذكور اعتراض دارند در 
شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند واز 
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يکماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
تسليم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقديم  گواهي  و  نموده  محل  عمومی 
نمايند،در اين صورت اقدامات ثبت  موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه 
،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکيت می نمايد.  عمومی محل را ارائه نکند 

صدور سند مالکيت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نيست: 
فرد  عامری  زهرا  خانم   –  93/07/30 مورخ   139360302021000749 1-رای شماره 
احداثی  متصله  وباغچه  يکبابخانه  ششدانگ   0052399311 ملی  بشماره  كرم  فرزند 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  دهستان سفلی  اصلی   35 دچان  مزرعه  از  قسمتی  برروی 

مساحت 1429/62 مترمربع خريداری عادی از كرم عامری فرد نصراندی.
2- رای شماره 139360302021000750 مورخ 93/07/30 – خانم ملوك مرادی زاده 
زواره فرزند علی بشماره ملی 1189485982 ششدانگ يکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالك شماره 1911 فرعی )كه به پالك 5377 تبديل شده( واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 376/33 مترمربع خريداری رسمی 

از عباس عابدينی.
خادم  حميدرضا  آقای   –  93/07/30 مورخ   139360302021000751 رای شماره   -3
مرتضوی زواره فرزند مهدی بشماره ملی 1189577194 ششدانگ يکبابخانه احداثی 
بر روی قسمتی از پالك شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير 
از محمدرضا  مترمربع خريداری رسمی   230/63 به مساحت  اصفهان  ثبت   17 بخش 

شواخی و خريداری عادی از مرتضی خادم مرتضوی.
يداله  مرتضی  آقای   –  93/07/30 مورخ   139360302021000752 شماره  رای   -4

پور فرزند محمد بشماره ملی 0052499200 تمامت ششدانگ يکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از مزرعه دچان 35  اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

576/93 مترمربع خريداری عادی از فالمرز عامری فرد نصراندی.
صالحی  فاطمه  خانم   –  93/07/30 مورخ   139360302021000753 شماره  رای   -5
پالك  باغچه  و  يکبابخانه  ششدانگ   1189436698 ملی  بشماره  خليل  فرزند  شهرابی 
ثبت   17 بخش  سفلی  دهستان  اصلی    28 شهراب  قريه  در  واقع  فرعی   116 شماره 
اصفهان به مساحت 444/20 متر مربع خريداری عادی از حسن مهدی زاده و خريداری 

رسمی از غالمحسين مهدی زاده.
6- رای شماره 139360302021000771 مورخ 93/08/06 – آقای سيدمهدی طباطبائی 
حبيب آبادی فرزند سيدمجتبی بشماره ملی 1189618141 ششدانگ يکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالكهای 2335 و2336 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان جمعًا به مساحت 313/05 متر مربع خريداری رسمی از 

سيدمرتضی محسن دخت زواره.
7- رای شماره 139360302021000797 مورخ 93/08/20 – آقای مهدی عکار فرزند 
از  قسمتی  برروی  احداثی  يکبابخانه  ششدانگ   1189564548 ملی  بشماره  غالمرضا 
ثبت   17 بخش  گرمسير  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی  پالك شماره 5455 

اصفهان به مساحت 178/50 مترمربع خريداری رسمی از پروانه باقری حبيب آبادی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1393/09/01                                                                                                                                                
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/09/16                                                                                                                          

ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره      

تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا
امالك  حدود  ،تحديد  ثبت  ماده14قانون  وبموجب  قبلی  نوبتی  آگهی  پيرو   8/610

ومستغالت زيرواقع دربخش يک شهرضابه شرح ذيل انجام خواهد شد:
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

9286- ابراهيم نادريان فرزندكهندل:ششدانگ يکباب خانه.
11401-كلبعلی هرمزنياوغيره فرزندهرمز:ششدانگ يکباب خانه.

14161- غالمرضامقتدائی فرزندنصراله:ششدانگ يکباب خانه.
14198- مصطفی كافی وغيره فرزندمحمدرضا:ششدانگ قسمتی ازيکقطعه زمين محل 
 كوچه متروكه كه به انضمام ششدانگ پالك13746جمعاتشکيل يکقطعه زمين راداده است.

14210- حسام خسرووغيره فرزندحبيب اله: ششدانگ يکقطعه زمين.
14258- گنجعلی زنجانی وغيره فرزندچراغعلی:ششدانگ يکباب خانه.

14259- مهردادجمشيدی وغيره فرزندناصر:ششدانگ يکباب ساختمان نيمه تمام.
برای روزدوشنبه93/09/24

14261- محمدباقركفاش وغيره فرزندنعمت اله:ششدانگ يکباب خانه.
14262-ابراهيم كفاش فرزندمحمدباقر:ششدانگ يکباب خانه.

14263- محمدباقركفاش وغيره فرزندنعمت اله:ششدانگ قطعه زمين.
14264- عفت كفاش فرزندمحمدباقر:ششدانگ يکباب خانه.

شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوك آباد
1288- اسفندياروزيری نيافرزندشعبانعلی:ششدانگ يکباب خانه.

2621- احمدعلی عابدی فرزندجواد:ششدانگ يکباب گاراژومغازه متصله.
2625- عصمت محمدی رهيزی فرزندكريم:ششدانگ يکباب خانه.

برای روزسه شنبه93/09/25
شماره های فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

2585- خيراله نيکبخت فرزندنوراله:ششدانگ يکباب خانه.
2586- مجيداباذری وغيره فرزندعبدالرضا:ششدانگ يکباب خانه.

شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد
2554- فضل اله پوينده وغيره فرزندحسين:ششدانگ يکباب خانه.

2555- صديقه جعفرپورشهرضافرزندمحمود:ششدانگ يکباب خانه.
شماره های فرعی از32- اصلی مزرعه دست قمشه

2500- اميدمميزفرزندنصراله:ششدانگ قطعه زمين محصور.
2503- محمدمهدی حيدرپوروغيره فرزنديداله:ششدانگ يکباب خانه.

شماره فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقویه
869- هادی نيکبخت نصرآبادی فرزندحسين:ششدانگ يکواحدكارگاه توليدی.

برای روزچهارشنبه93/09/26
شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2369- شهنازرادمهرفرزندخداداد:ششدانگ قسمتی ازيکباب خانه محل جوی متروكه كه 
به انضمام ششدانگ پالك1223جمعاتشکيل يکباب خانه راداده است.

2374- حميدايزدی فرزندزين العابدين:ششدانگ يکباب خانه.
شماره های فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

280- حجت اله جهانشاهی وغيره فرزندشيرخان:ششدانگ يکباب خانه.
385باقيمانده- محمودبهرامی فرزندصفرعلی:ششدانگ يکباب خانه.

474- محمدبهرامی فرزندصفرعلی:ششدانگ يکباب خانه.
برای روزپنجشنبه93/09/27

شماره فرعی از76- اصلی مهیار
2544- محمدحسين امين راسخ فرزنداكبر:ششدانگ قسمتی ازيک قطعه زمين مزروعی 
كه به انضمام پالك2529جمعا تشکيل يکقطعه زمين مزروعی باتاسيسات موجود در 

آن را داده است.
شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

780- خدادادفرهمنديان فرزندحسين:ششدانگ يکباب خانه.
833- امان اله محمدی فرزندكهزاد:ششدانگ يکباب خانه.

932باقيمانده- گودرزآقائی منش فرزندحيدر:ششدانگ قطعه زمين.
970- پروانه عباس پورفرزندعزيز:ششدانگ يکباب ساختمان.

برای روزشنبه93/09/29
،لذا  شد  خواهد  وانجام  شروع  درمحل  صبح   8 ازساعت  ترتيب  به  تحديدحدود 
كه  شود  می  اعالم  ومجاورين  امالك  صاحبان  به  ثبت  قانون   14 ماده  بموجب 
يا  امالك  ازصاحبان  هريک  ،چنانچه  رسانند  حضوربهم  مقرردرمحل  درروزوساعت 
ملک  ثبت  15قانون  ماده  مطابق  تحديدحدودحاضرنباشند  آنهادرموقع  قانونی  نماينده 
مجاورين  تحديدحدودخواهدشد،اعتراضات  مجاورين  ازطرف  حدوداظهارشده  آنهابا 
ازتاريخ  ثبت  ماده20قانون  مطابق  اند  مقررحاضرنبوده  درموقع  كه  امالك  وصاحبان 
ماده  تبصره2  خواهدشدوطبق  پذيرفته  تا30روز  تحديدحدودفقط  صورتجلسه  تنظيم 
واحده تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت ،معترض می بايست ظرف مدت يکماه 

ازتاريخ تسليم اعتراض به اين اداره باتقديم دادخواست اعتراض خودبه مراجع ذيصالح 
قضائی گواهی تقديم دادخواست رااخذ وبه اين اداره ارائه نمايد.تاريخ انتشار:93/09/01 

م الف:374 سيدمهدی ميرمحمدی رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحديد حدود ششدانگ يکبابخانه پالك شماره 2/14334 واقع در فضل آباد بخش 
يک ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي چراغعلي قرقاني فرزند حسنعلي در 
جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور 
قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم 
در روز 1393/10/1 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب 
اخطارمی گردد كه در روز و ساعت مقرردرمحل  مالکين ومجاورين  بکليه  اين آگهی 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالك  وصاحبان  مجاورين  اعتراضات  يابند0  حضور 
 2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی  صورتمجلس  تنظيم  تاريخ 
ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از 

مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه 
با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. 

تاريخ انتشار:1393/09/01 سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی 

8/369 شماره:103/93/2391/337-93/8/14 چون تحديد حدود ششدانگ يکباب اطاق 
تحتانی به شماره پالك 323 فرعی از شماره 127- اصلی واقع در دستجرد بخش 9 كه 
به نام عليرضا اباذری فرزند ابوالحسن در جريان ثبت می باشد كه به علت عدم حضور 
در آگهی قبلی بايستی تجديد آگهی گردد اينک به موجب دستور اخير ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در صبح روز 1393/10/7 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالکين و مجاورين صاحبان 
اين آگهی در محل حضور بهم  امالك اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالك  و صاحبان  مجاورين  اعتراضات  رسانند ضمنا 
تاريخ صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1393/09/01 

م الف:154 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نظنز
مزایده اموال غیرمنقول

8/376 شماره درخواست: 9310460372100018 شماره پرونده: 9109983759201078 
در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   11 شعبه  احکام  اجرای   920568 شعبه:  بايگانی  شماره 
خصوص پرونده اجرايی كالسه 920568ج11 بابت وصول مبلغ 752168000 ريال بابت 
اصل خواسته به آقای گودرز مرادی الوقره و مبلغ 32700000 ريال بابت حق االجرای 
دولتی و نيز مبلغ 1000000 ريال بابت دستمزد كارشناسی و نيز مبلغ 20/000 ريال 
بابت نشر آگهی از محکوم عليه آقای سجاد تاجميررياحی فرزند عباس ساكن شاهين 
شهر – خ ردانی پور – خ نبوت – بر خيابان –پالك116 در نظر دارد جلسه مزايده ای 
در روز پنجشنبه 93/09/20 ساعت 9صبح به منظور فروش يک قطعه زمين با كاربری 

مسکونی به مساحت حدود 135 مترمربع به صورت سه نبش واقع در اشکاوند – قلعه 
-73483 ،395 كدپستی  و  با شماره  پالك  –جنب  دهم  فرعی  ياس14-  كوچه   – چوم 
81691 كه از شمال به گذر شرق به پالك جنوب و غرب نيز به گذر منتهی می گردد 
نظريه  در  دادگستری  كارشناس رسمی  كه  اصفهان  ثبتی  بخش شش حوزه  در  واقع 
اطاق 320 ط سوم ارزيابی نموده است در  به قيمت 565/020/000 ريال   خود آن را 

دادگستری كل استان اصفهان واقع در خ شهيد نيکبخت برگزار نمايد لذا طالبين خريد 
بازديد كنند و  از زمين فوق در آدرس اعالمی  از مزايده  قبل  می توانند حداقل 5 روز 
كسانی می توانند در مزايده شركت كنند كه حداقل ده درصد قيمت ارزيابی شده را نقدا 
به همراه داشته و برنده مزايده فردی است كه باالترين قيمت از نظريه كارشناس را 

پيشنهاد نمايد.م الف:21417 خزايی مديراجرای احکام شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان
مزایده 

8/381 شماره آگهی: 139303902004000176 شماره پرونده: 9204002004000527 
آگهی مزايده پرونده اجرايی شماره: 9201420، 1- شش دانگ اعيانی آپارتمان واقع در 
طبقه دوم قسمت شرق پالك 6564 فرعی به مساحت 135/16 مترمربع كه مقدار 9/18 
مترمربع آن تراس می باشد به انضمام انباری 6617 فرعی واقع در زيرزمين به مساحت 
5/32 مترمربع با حق العبور از پاركينگ 6665 فرعی به انضمام پاركينگ 6667 فرعی 
واقع در طبقه زيرزمين به مساحت 12/80 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی و 
مشاعات مربوطه كاًل مجزی شده از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان – خيابان آل محمد – بلوار گل رز – مجتمع مسکونی آل محمد – طبقه 
سوم – بلوك سی كه سند مالکيت آن در صفحه 384 دفتر 318 امالك ذيل شماره ثبت 
52324 و با شماره چاپی 0672724 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 
9/5 متر پنجره و ديواريست به فضای خيابان شرقًا به طول 13/05 متر ديواريست به 

خيابان جنوبًا در 5 قسمت كه دوم شرقی و چهارم غربی است به طولهای 4/5 و يک و 
5/10 و يک و 1/10 متر پنجره و ديوار كوتاه است به فضای حياط مشاعی غربًا اول به 
طول 5/27 متر ديوار اشتراكی است با آپارتمان 6563 فرعی دوم در 5 قسمت كه اول و 
سوم شمالی و چهارم مورب است به طولهای 0/85 و 1/70 و 0/45 و 2 متر و 4/70 متر 
درب و ديواريست به راه پله و آسانسور مشاعی به مساحت 135/16 مترمربع كه طبق 
نظر  كارشناس رسمی پالك فوق آپارتمانی است با مصالح ساختمانی اسکلت بتنی و 
سقف تيرچه بلوك و داخل سفيدكاری با نقاشی و سرويس بهداشتی و آشپزخانه – بدنه 
تا يک متر كاشی و كف سراميک فرش شده – سيستم گرمايش ساختمان آجر اجرا شده 
پاركينگ مجتمع در طبقه زيرزمين قرار گرفته و قدمت ساخت حدود 20 سال می باشد 
ملکی آقای حميد اهتدائی جهرمی 2- شش دانگ خانه پالك 15177/5408 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 264 مترمربع به آدرس: اصفهان – اتوبان چمران – خيابان 
آل محمد – كوی سپهر – خيابان رز – بن بست سوسن – پالك 55 كه اسناد مالکيت آن 
در صفحه 528و541 دفتر 211 امالك ذيل شماره ثبت 42315و42317 و با شماره های 
چاپی 446044و446045 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 11 متر ديوار 
به ديوار پالك باقيمانده شرقًا به طول 24 متر ديواريست به زمين باقيمانده جنوبًا به 
طول 11 متر درب و ديواريست به خيابان ده متری غربًا به طول 24 متر ديواريست به 
زمين باقيمانده به مساحت 264 مترمربع كه طبق نظر كارشناس رسمی پالك فوق يک 
باب منزل مسکونی است كه دارای 264 مترمربع عرصه و حدود 580 مترمربع اعيانی 
كه در سه طبقه زيرزمين – همکف و اول با استفاده از مصالح ساختمانی متعارف و 
به صورت ديوار آجری و سقف تيرچه بلوك و داخل سفيدكاری با نقاشی و سرويس 
و  آبی  كولر  بخاری و سرمايش  كابينت و سيستم گرمايش  با  بهداشتی و آشپزخانه 
نمای بيرونی درب و پنجره فلزی با آجر 4 سانتی است. قطعه زمين به صورت دو واحد 
مستقل مورد بهره برداری قرار گرفته و در نتيجه جمعًا ساختمان دارای 4 امتياز برق 
جداگانه و گاز و آب مشترك می باشد ملکی آقای مظفر شياسی نسبت به دو دانگ و 
خانم فاطمه صغری بختيار نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ پالك مذكور كه 
طبق سند رهنی شماره 277833-90/11/16 دفترخانه 77 اصفهان در رهن بانک رفاه 
از  و  می باشد  نامه  بيمه  فاقد  وثيقه  موارد  بانک  اعالم  طبق  و  می باشد  واقع  كارگران 
ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 93/09/26 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
به مزايده گذارده  اول خيابان الهور  چهارراه   – واقع در خيابان هشت بهشت شرقی 
پايه 1/200/000/000 ريال جهت پالك 15177/6564 و مبلغ  از مبلغ  می شود. مزايده 
پايه 6/900/000/000 ريال جهت پالك 15177/5408 شروع و به هر كس خريدار باشد 
به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذكر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی 
كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
است. ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنًا اين آگهی در يک نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 93/09/01 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده 
مبلغ ده درصد از پايه مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای كتبی 
و ارائه كارت شناسايی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا 
پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نمايد.م الف:21684 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده 

پرونده  در خصوص  اصفهان  اختالف  حل  احکام شورای  اجرای  سوم  شعبه   8/481
1834/93ش ج/3 له آقای رسول جيهانی نژاد و عليه آقای مسعود صدری رامشه فرزند 
فيض ا... به آدرس خ معراج – خ فجر)2( – كوچه بهشتی – پالك2 – جنب پالك7 – درب 
كرم رنگ بابت محکوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 54/662/327 ريال اموال توقيفی 
به شرح 1( خط گرانول ساز و آسياب 60 تايی در زمان بازديد 2( خط گرانول كامل 
چهار محور شامل: خشک كن با مشعل گازوئيل و فن و تابلو برق و مخزن 4 متری 
واينور  برق  تابلو  با  و  چين  اسب ساخت   30 موتور  با  محور  ساز4  گرانول  دستگاه 
با توجه به  با ملزومات آن و كليه متعلقات خط به طور كامل  توردلتا، cate6 كشنده 
ريال   185/000/000 مبلغ  پايه  قيمت  عوامل  ديگر  و  روز  های  موقعيت  خط  وضعيت 
و  برق  تابلو  با  اسب   40 روسی  موتور  با  خوردكن(  )قلمبه  سانتی   60 آسياب   )3 و 
كليه متعلقات مبلغ چهل ميليون ريال ارزيابی گرديده است و مورد اعتراض هيچيک از 
طرفين واقع نگرديده است درنظر دارد جلسه مزايده ای مورخ 93/9/23 در ساعت 10 
تا 9 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خيابان نيکبخت برگزار 
نمايد طالبين شركت درجلسه مزايده می توانند با واريز 10 درصد قيمت پايه به شماره 
حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فيش آن به اين اجرا 5 روز قبل از جلسه از 
 اموال بازديد نمايند پيشنهاد دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده خواهد بود.م الف:22168 

مدير اجرای احکام شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   8/482
1667/85ش ج/2 له خانم ها 1( زيبا – رؤيا – شيما – سيما همگی به شهرت ايروانی فرد 
و محکوم عليه آقای مجتبی ايروانی فرد به آدرس خ هاتف – مقابل مسجد جامع – پاساژ 
مهديه – طبقه دوم – پالك 3 بابت محکوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 103/608/000 
ريال اموال توقيفی به شرح سرقفلی يک باب مغازه به آدرس خيابان هاتف شمالی – 
پاساژ مهديه – روبروی مسجد جامع – طبقه يک – شماره3 واقع در راهرو مشرف به 
خيابان كه جزء پالك ثبتی به شماره 7572/7573 به مساحت اعيانی حدود 18 مترمربع 
با سقف تيرآهن و آجر و ديوار با آجری كه به طرح داخلی ديوار با وسعت گچ پرداختی 
رنگ گرديده است دارای اشتراك برق و تلفن كولر و درب و پنجره ورودی پروفيل فلزی 
شيشه خور نرده حفاظ آهنی كه از تاريخ 1360/2/2 اجاره به شغل تعمير و طالسازی 
با ساختمانی با قدمت حدود سی سال می باشد بنابر مراتب فوق و با توجه به موقعيت 
و نوع شغل و اينکه محل در طرح توسعه ميدان امام علی)ع( می باشد و ساير عوامل 
تاثيرگذار ارزش سرقفلی مغازه موصوف طبق نظريه كارشناس رسمی دادگستری به 
تعرض  مورد  و  است  گرديده  ارزيابی  ريال  ميليون  نهصد  ريال   900/000/000 مبلغ 
هيچيک از طرفين واقع نگرديده است در نظر دارد مزايده ای مورخ 93/9/18 در ساعت 
10 تا 9 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خيابان نيکبخت برگزار 
نمايد طالبين شركت در جلسه مزايده می توانند 5 روز قبل از جلسه مزايده با واريز 10 
درصد مبلغ كارشناسی شده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری 
و ارائه فيش آن به اين اجرا از ملک مورد مزايده ديدن نمايند پيشنهاد دهنده باالترين 
حقوقی شورای  احکام  اجرای  دوم  بود.م الف:22126 شعبه  خواهد  مزايده  برنده  مبلغ 

حل اختالف اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

8/499 شماره:103/93/2473/337-93/8/22 چون تحديد حدود ششدانگ قناتين مزرعه 
فرزند  راد  كريميان  نام رضا  به  كه   9 بخش  اصلی   -144 پالك  به شماره  آباد  كريم 
شکرا... در جريان ثبت می باشد كه به علت عدم حضور در آگهی قبلی بايستی تجديد 
آگهی گردد اينک به موجب دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در صبح روز 1393/9/29 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
كه  می گردد  اخطار  امالك  مجاورين صاحبان  و  مالکين  كليه  به  آگهی  اين  موجب  به 
اعتراضات  بهم رسانند ضمنا  در محل حضور  آگهی  اين  در  مقرر  و روز  در ساعت 
صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالك  صاحبان  و  مجاورين 
م الف:163  انتشار:1393/09/01  تاريخ  شد.  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا   تحديدی 

مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

7/585 شماره:103/93/2281/337-93/7/29 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين 
دو رجلی در بخش بندر دو رجلی و به شماره پالك 194فرعی از شماره 37- اصلی 
نام خانم نصرت مبينی كشه فرزند محمود در جريان  به  واقع در كشه بخش 11 كه 
ثبت می باشد كه به علت عدم حضور در آگهی قبلی بايستی تجديد آگهی گردد اينک به 
موجب دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در صبح روز 1393/10/20 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی 
به كليه مالکين و مجاورين صاحبان امالك اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر 
در اين آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.

تاريخ انتشار:1393/09/01 م الف:135 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نظنز
   مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه   8/613
491/92ش ج يک له خانم آرزو نوری پور عليه محمدرضا رجايی چالشتری به آدرس 
خ امام خمينی – روبروی تامين اجتماعی – خ ناسيونال – كوچه خرداد – پالك19 بابت 
محکوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 1/374/904/000 ريال اموال توقيفی شرح يک 
باب منزل مسکونی در يک طبقه با مساحت حدود 130 مترمربع و طبق اظهارات ساكنين 
آقای محمد رجايی چالشتری و با قدمت بيش از 45 سال بوده دارای ديوارهای باربر 
و سقف تيرآهن و طاق ضربی و سطوح داخل اطاقها اندود گچ و رنگ آميزی – درهای 
پيرامون و خارجی به صورت پروفيل آهن و درهای داخلی چوبی می باشد. كف حياط 
بخاری  دارای سرويس های الزم می باشد. سيستم گرمايش  و ساختمان موزاييک و 
و  بوده  گاز  و  تلفن  و  آب  و  برق  انشعابات  دارای   – آبی  كولر  سرمايش  سيستم  و 
الزم به ذكر است كه پالك فوق الذكر دارای اعيانی )ساختمان( كلنگی بوده كه از لحاظ 
ساخت و ساز و برآورد قيمت ساخت دخالتی در تعيين قيمت ندارد و فقط قيمت زمين 
تحقيقات  و  معاينات  و  فوق و مساحت  به موقعيت پالك  توجه  با  لذا  منظور می شود. 
توسط  گذاری  قيمت  در  موثر  و جميع جهات  محلی  تحقيقات  گرفتن  نظر  در  و  محلی 

كارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ پالك مذكور مبلغ 1/690/000/000 ريال 
)يک ميليارد و ششصد و نود ميليون ريال( معادل يکصد و شصت و نه ميليون تومان 
شماره  به  )ملک  مذكور  ملک  به  توجه  با  و  می گردد  برآورد  تومان(   169/000/000(
193 فرعی از 28 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان معادل 32/50 مترمربع )سی و دو نيم 
ريال   422/500/000 مبلغ  آن  ارزش  كه  می باشد  مشاع  دانگ   1/5 با  برابر  مترمربع( 
معادل چهل و دو ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان )42/250/000 تومان( می باشد 
كه مورد اعتراض هيچ يک از طرفين قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزايده ای 
در مورخ 93/9/26 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای احکام خ نيکبخت اجرای 
احکام حقوقی برگزار نمايد طالبين شركت در مزايده می توانند با پرداخت 10 درصد از 
مبلغ پايه و ارايه آن به اجرای احکام به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی از 
اموال بازديد نمايند. پيشنهاد باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. سهم ارث آقای 
می باشد.م الف:22910  مشاع  دانگ   6 از  مشاع  دانگ   1/5 ميزان  به  رجايی   محمدرضا 

مدير اجرای احکام شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

8/638 شماره:103/93/2497/337-93/8/25 خانم مريم استاد آقا نظری فرزند اصغر 
به استناد دو برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی است كه سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين مزروعی به شماره 
402 فرعی از 52-اصلی واقع در وشوشاد جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز به مساحت 
424 مترمربع كه ذيل ثبت 8543 صفحه 403 دفتر 61 به نام مريم استاد آقا نظری به 
شماره چاپی 260610 صادر و تسليم گرديده و به موجب سند رسمی شماره 2274-
1387/04/04 دفتر 168 نطنز به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن يا از بين رفتن در اثر اسباب كشی از بين رفته/مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير 
از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا 
ارائه كننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر به متقاضی تسليم خواهد شد. 

م الف:167 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
فقدان سند مالکیت 

8/639 شماره:103/93/2497/337-93/8/25 خانم مريم استاد آقا نظری فرزند اصغر 
به استناد دو برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی است كه سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين مزروعی به شماره 
402 فرعی از 52-اصلی واقع در وشوشاد جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز به مساحت 
424 مترمربع كه ذيل ثبت 8543 صفحه 553 دفتر 133 به نام مريم استاد آقا نظری به 
شماره چاپی 260610 صادر و تسليم گرديده و به موجب سند رسمی شماره 2274-

1387/04/04 دفتر 168 نطنز به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن يا از بين رفتن در اثر اسباب كشی از بين رفته/مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله 
)غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند يا ارائه كننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
تسليم  متقاضی  به  مرقوم صادر  مالکيت  سند  المثنی  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض 

خواهد شد. م الف:168 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
اجراییه

پرونده:  بايگانی  شماره   9100402310000271 /11 پرونده:  شماره   8 /659
كالسه:  اجراييه  ابالغ  آگهی   139305102004002357 ابالغيه:  شماره   9201397/2
خانم  و  باغبادرانی  عباسی  فرنگيس  خانم  به  بدينوسيله   9100402310000271/11
آقای رضاقلی عباسی  باغبادرانی و  باغبادرانی و خانم محبوبه عباسی  مريم عباسی 
باغبادرانی بدهکاران پرونده كالسه 9100402310000271/11 كه برابر گزارش مامور 
برابر سند  كه  ابالغ می گردد  نگرديده  نامبردگان ميسر  به  واقعی  ابالغ  امکان  مربوطه 
بستانکار  بندرعباس   72 شماره  دفترخانه  در  تنظيمی   88/6/24-526 شماره  رهنی 
مبلغ  آن  برابر  كه  نموده  را  فوق  كالسه  اجراييه  صدور  به  مبادرت  فوق  نشانی  به 
تا  التزام  4/266/906/000 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 86/026/000 ريال بابت وجه 
تاريخ 90/5/15 به انضمام كليه خسارات وارده اعم از حق الوكاله وكيل و غيره تا روز 
وصول بدهکار می باشيد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب 
فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس 
از انتشار آگهی در روزنامه اجراييه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده 
روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 
مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد بنا به تقاضای 
بستانکار پس از ارزيابی تمامی مورد وثيقه )شش دانگ يک قطعه زمين پالك 5 فرعی 
از 1098 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان( و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از 
تاريخ قطعيت ارزيابی و با برگزاری مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق 
 دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد.م الف:23136 

اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده اموال منقول نوبت دوم 

8/660 در پرونده 930317ح2 اجرا و به موجب نيابت ارسالی از شعبه پنجم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان محکوم عليهم عليرضا جنتی و مصطفی وعيدی به پرداخت مبلغ 
158/669/623 ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له سيد رحمت ا... هاشمی و مبلغ 
6/297/000 ريال به عنوان هزينه اجراء در حق صندوق دولت محکوم گرديده است كه 
اموال محکوم عليه كه به شرح زير  اقدام به توقيف  قبال خواسته خود  له در  محکوم 
توسط كارشناس خبره كارشناسی شده است اقدام نموده است. صورت اموال مورد 
 PEX – AL – PEX مزايده و نظريه كارشناسی: مقدار 15000 متر لوله 16 ميلی متری
عليه  محکوم  به  كارشناسی  نظريه  اينکه  به  توجه  با  ريال.   118000 متر  هر  قرار  از 
اموال  اجراء قصد فروش  اين  مانده است.  اعتراض  از  ابالغ و در مهلت مقرر مصون 
الی 10   9 از ساعت  تاريخ 93/9/18  برگزاری مزايده:  دارد. زمان  را  از طريق مزايده 
صبح. محل برگزاری مزايده: اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی حقوقی شاهين شهر. 
قيمت  از  مزايده  خورت.  مورچه  صنعتی  شهرك  اجرا  اين  هماهنگی  با  بازديد:  محل 
باالترين قيمت را پيشنهاد دهد فروخته خواهد شد.  به كسی كه  كارشناسی شروع و 
برنده مزايده ميبايست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به حساب سپرده واريز 
و در صورت موافقت مدير اجرا تا يک هفته فرصت دارد مابقی ثمن معامله را به حساب 
سپرده واريز نمايد واال ضمن ابطال مزايده 10 درصد اوليه پس از كسر هزينه های 
مزايده به صندوق دولت واريز ميگردد. كسانی كه مايل به شركت در مزايده می باشند 
ميبايست حداكثر پنج روز قبل از مزايده به دايره اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتيب 
بازديد آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزايده درخواست كتبی خود به همراه 
 قيمت پيشنهادی را به دايره اجرای احکام مدنی تحويل تا در مزايده شركت داده شوند. 

مجيد شکل آبادی – مدير اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهين شهر  
اخطار اجرایی

8/663 شماره: 500/93ش8 به موجب رای شماره 864 تاريخ 93/5/30 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه مجيد حکمت طلب 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت سفته 
به شماره 591947 و هزينه نشر آگهی و 170/000 ريال هزينه دادرسی و حق الوكاله 
وكيل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ 93/4/4 و پرداخت 
الهه  با وكالت  تباشيری  له: مهدی  نيم عشر در حق اجرای احکام. مشخصات محکوم 
صانعی و ثمين سالم به نشانی سه راه سيمين – جنب پمپ بنزين – ساختمان آرش – 
طبقه4- واحد402. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين كه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ 
شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حکم و استيفاء محکوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 
نمايد.م الف:21477 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل  اعالم  صريحا 

اختالف شهرستان اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

خانه  يکباب  ششدانگ  حدود  تحديد  چون  شماره:93/4906/33/و-93/8/25   8/665
پالك شماره 325 واقع در مهاباد 51 اصلی دهستان گرمسير اردستان بخش 17 ثبت 
در  غيره  و  محمد  فرزند  مهابادی  رياحی  بهيار  نام  به  ثبتی  پرونده  طبق  كه  اصفهان 
جريان ثبت می باشد و تحديد حدود آن به علت عدم حضور مالکين يا نماينده قانونی 
آنها از نوبت تحديد حدود خارج گرديده اينک بنا به درخواست نامبرده باال و دستور 
اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در روز يکشنبه مورخه 1393/9/23 
آگهی  اين  موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  راس 
محل حضور  در  مقرر  و ساعت  روز  در  كه  گردد  می  اخطار  مجاور  مالکين  كليه  به 
يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين و تکليف پرونده های معترضين ثبت ظرف مدت يک ماه از تاريخ تنظيم اعتراض 
تقديم  گواهی  قضايی  ذيصالح  مراجع  به  دادخواست  تقديم  با  بايستی  اداره  اين  به 
انتشار:1393/09/01 م الف:396  اداره تسليم نمايند.تاريخ  اين   دادخواست را اخذ و به 

عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 



طب سنتی 

 درمان لک  های پوستی
 با شیرین بیان

عرضه جهانی اس��مارت واچ 3 س��ونی آغاز شد و 
کاربران می توانند به صورت آنالین آن را سفارش 

دهند.
 3 Smartwatch ساعت هوش��مند موس��وم به
مدل SWR50 به قیمت 249 دالر قابل خرید از 
گوگل پلی و سایر فروشگاه های آنالین شده است.

ویژگی برتر ساعت اندرویدی سونی ضد آب بودن 
آن است )استاندارد IP68( که نمایشگر 1.6 اینچی 
داشته و رزولوشن تعریف ش��ده روی آن 320 در 320 پیکس��ل است.حسگرها 
 ،Ambient light تعریف شده روی ساعت شامل حسگر روش��نایی موسوم به
شتاب س��نج، جی پی اس، ژیروس��کوپ و قطب نما اس��ت.پردازنده ساعت از نوع 
Quad ARM A7 با س��رعت 1.2 گیگاهرتز با 512 مگابایت رم و 4 گیگابایت 

حافظه است.

س��اخت تله فیل��م »عط��ر خ��وش ی��ار « به 
نویس��ندگی و کارگردان��ی ه��ادی رحیمی 
خواص و تهیه کنندگی داری��وش بابائیان در 

خمینی شهر اصفهان کلید خورد.
تله فیلم »عطر خوش یار« ک��ه در ادامه  تله 
فیلم »بوی خوش یار« اس��ت  به نویسندگی 
و کارگردان��ی ه��ادی رحیم��ی خ��واص و 
تهیه کنندگی داریوش بابائیان در خمینی شهر 
اصفهان کلید خورد و طبق برنامه ریزی های 
انجام شده  این فیلم تا اواخر ماه آینده آماده پخش از یکی از شبکه های سراسری 

خواهد شد.
از بازیگرانی که تا کنون حضورشان در این فیلم قطعی شده است می توان از بابک 
انصاری، کیمیا بابائیان، مجید گل رضایی، علیرضا شیخ االسالم، مرجان نعمت نژاد، 
مریم ش��اه ولی، محمدرضا کس��رایی، زهره مولوی، امیر حسین موسوی، سمیه 

رمضانی و احمد خانی نام برد.
داستان فیلم روایتگر تاثیرات کارهای خیری اس��ت که ابوالقاسم )با بازی حسن 
اس��دی( درتله فیلم اول انجام داده و حال پس از مرگش برکات کارهای او باعث 
اتفاقاتی برای مردم محله می شود که این موضوع خالف میل عباس) با بازی بابک 

انصاری(است  تا  اینکه..
تصویربرداری این فیلم در محله اندان خمینی شهر اصفهان در یک خانه قدیمی 
در حال انجام اس��ت که طی روزه��ای آین��ده تصویربرداری در لوکیش��ن های 
 چ��ون گلخانه، مرک��ز توانبخش��ی، مزرع��ه و مس��جد  محله پیگی��ری خواهد

 شد.

 )HFEA( محققان مرکز باروری و جنین شناس��ی
دانشگاه نیوکاسل انگلیس در حال کار بر روی پروژه 
جنجال برانگیزی هس��تند که شامل لقاح مصنوعی 
با س��ه والد به امید ایجاد نس��لی فاق��د بیماری های 
میتوکندریال اس��ت.محققان ه��دف از اجرای این 
پروژه را مقابله با بیماری ه��ای میتوکندریال مانند 
دیستروفی عضالنی و آتاکسی عنوان می کنند.برخی 
بیماری های ارثی به دلی��ل نقص میتوکندری ایجاد 
می ش��ود و محققان مدعی هس��تند که با کمک این روش، زنان دارای میتوکندری ناقص 
می توانند از انتقال ژنتیکی این نقص به نسل های آینده پیشگیری کنند.»اسنایدر«، شکاف 
اصلی برای اجرایی شدن این روش را فقدان آزمایشات پیش بالینی کافی عنوان کرده و خاطر 
نشان می کند: هنوز به طور دقیق نمی دانیم که آیا تغییرات اعمال شده بر روی میتوکندری 
به نسل های بعد نیز منتقل می شوند؟به گفته »اس��نایدر«، برای کاربردی شدن این روش 
باید طی چند سال آینده آزمایشات پیش بالینی مختلفی بر روی حیوانات انجام شود و در 
صورت مثبت بودن نتایج، مرحله آزمایش بالینی بر روی انسان آغاز شود.این درحالی است که 
دولت انگلیس قصد دارد مجوز انجام لقاح مصنوعی با سه والد را تا تابستان 2015 صادر کند. 
 spindle( دو تکنیک مطرح شده در روش لقاح مصنوعی سه والد شامل انتقال اسپیندل
transfer( است که طی آن مواد هسته ای از تخمک مادر جدا و در پوسته تخمک اهدایی 
حاوی میتوکندری سالم و فاقد هسته سلول که با اسپرم پدر لقاح داده می شود، قرار می گیرد.

تکنیک دوم، انتقال هس��ته یی )pronuclear transfer( نام دارد که ش��امل ایجاد دو 
جنین آزمایش��گاهی یکی با اس��پرم پدر و تخمک مادر و دیگری از تخمک اهدایی است؛ 
مواد ژنتیکی مرکزی تخمک اهدایی جدا شده و با مواد ژنتیکی گرفته شده از تخمک مادر 

جایگزین می شود.

طراحان ماش��ین چمن زنی خ��ودکاری طراحی 
کرده اند که مصرف س��وخت را کاهش می دهد و 
برای گوشی های هوشمند برنامه ریزی شده است.

»اکومو« یک ماشین چمن زنی خودکار است که 
س��وخت را نیز کاهش می دهد و زمانی که چمن 
نیاز به کوتاه شدن داشته باشد خود به خود شروع 
به کار کرده، چمن ه��ا را کوتاه و ص��اف می کند، 
چمن های جمع ش��ده را دریک مخزن فش��رده و 
خشک می کند.این دستگاه کوچک برای گوشی های هوشمند برنامه ریزی شده 
است و از تکنولوژی GPS و نقش��ه های گوگل برخوردار است که می تواند مسیر 

خود را پیدا کند.
 اولین س��ری از این نمونه اولیه کش��اورزی در ماه نوامبر 2014 ب��ه بازار عرضه 

می شود.

ساعت هوشمند و ضد آب سونی  ماشین چمن زنی خودکار

 ساخت تله فیلم 
»عطر خوش یار« کلید خورد 

 هشدار دانشمند آمریکایی درباره طرح
 تولد نوزاد با سه والد

از عصاره گیاه ش��یرین بیان برای درمان لک  های 
پوست استفاده می  ش��ود، تحقیقات در این زمینه، 
نتایج رضایت  بخشی را ارایه داده است و می  توان از 
مزایای طبیعی این گیاه پرفایده بهره برد. آیا واقعا 

چنین نتایج درمانی از این گیاه انتظار می  رود؟
 شاید بهتر باش��د این  طور بگویم که بی  خطرترین 
عامل روش��ن  کننده رنگدانه ک��ه دارای کمترین 
مالنوم اس��ت، عصاره ش��یرین  بیان اس��ت که در 
ترکیبات زیبایی به عنوان ش��فاف  کننده پوس��ت 
به کار م��ی  رود و می  تواند در ترکیب��ات کرم  های 

آرایشی صورت به کار رود.
به عالوه عصاره ش��یرین  بیان از لح��اظ تئوری به 
عنوان یک مشتق ضدالتهاب موضعی مطرح است 
که می  تواند در کاهش قرمزی پوست و تیرگی پس 

از التهاب، کاربرد داشته باشد.
 درمان لک های پوستی

ماده فعال شناخته شده در شیرین بیان، فالونوئید 
است که می  تواند با پراکنده کردن مالنین، موجب 

روشن شدن پوست شود.
 دوز مورد استفاده، یک گرم در روز برای چهارهفته 
است تا اثر بالینی آن ظاهر شود. عصاره شیرین  بیان 
هنوز در شمال آمریکا در دس��ترس نیست ولی در 
بخش هایی از جهان به خصوص در مصر اس��تفاده 

می  شود.
 ماده اصلی هیدروفوبیک آن که در اثر گرفتن عصاره 
شیرین  بیان به دست می  آید، گالبریدین است که 

روی پوست موثر می  باشد.
 خالصه این که آثار درمانی ش��یرین بیان از دیرباز 
شناخته شده بوده و از آن برای درمان انواع سرفه ها 
 و ب��ه عنوان داروی مس��کن در پوس��ت اس��تفاده

 می  کردند.
 مردم حتی برای درمان اسپاسم و تورم مفاصل و به 

عنوان ماده ای ملین از آن بهره می  گرفتند.
 از عصاره ریش��ه ش��یرین  بیان هم، به عنوان س��د 
مق��اوم در برابر برخ��ی ویروس ها مث��ل هرپس و 
 هپاتیت A و ی��ا در برابر عفونت کاندیدا اس��تفاده

 می  شده است.

ایرانی ها از نظر سخاوتمندی 
در جهان نوزدهم شدند

یک موسسه انگلیسی با رده بندی 135 کشور جهان 
از نظر میزان سخاوتمندی مردمانش، ایرانی ها را در 

مقام نوزدهم جهان از این نظر قرار داد.
بنیاد انجمن های خیریه مستقر در انگلیس با انتشار 
گزارشی مردم 135 کش��ور جهان را از نظر میزان 

سخاوتمند بودن رتبه بندی کرده است.
در این گزارش ش��اخصی به نام »ش��اخص جهانی 
بخشیدن« ارائه شده و به هر کش��ور نمره ای داده 
شده است. نمره هر کش��ور در این شاخص بر پایه 
نظرسنجی انجام ش��ده توسط موسس��ه گالوپ از 

مردم 135 کشور جهان تعیین شده است.
در این نظرسنجی از مصاحبه ش��وندگان پرسیده 
شده است آیا در یک ماه گذش��ته پولی را به کسی 
 چه به موسس��ات خیری��ه و چه ب��ه اف��راد غریبه

 بخشیده اند یا نه.
بر اس��اس این گزارش مردم میانم��ار در صدر این 
رده بن��دی ق��رار گرفته و ب��ا این معیار ب��ه عنوان 
س��خاوتمندترین مردم جهان ش��ناخته شده اند. 
 آمریکا، کان��ادا، ایرلن��د و نیوزیلند ب��ه ترتیب در 

رتبه های دوم تا پنجم از این نظر قرار گرفته اند.
بر اساس این گزارش مردم ایران نیز در رتبه 19 قرار 
گرفته اند. مالزی در صدر کش��ورهای اسالمی و در 

رتبه 7 جهان قرار گرفته است.
ازبکس��تان در رتب��ه 28، س��وریه رتب��ه 30، 
تاجیکس��تان رتبه 34، عراق رتبه 43، عربس��تان 
 رتبه 47، هند رتب��ه 60 و پاکس��تان رتبه 61 قرار 

گرفته اند.

  »عشق تعطیل نیست«

  به خانه ها می آید 
سریال »عش��ق تعطیل نیس��ت« که به کارگردانی 
بیژن بیرنگ برای توزیع در شبکه نمایش خانگی در 

حال تولید است، از دی ماه عرضه می شود.
 تصویربرداری س��ریال جدید بیژن بیرنگ با عنوان 
»عشق تعطیل نیست« از چهارم آبان ماه آغاز شده 

است.
محمدرضا گلزار، مهناز افش��ار، مهرانه مهین ترابی، 
شهرام حقیقت دوس��ت، علیرضا خمس��ه، حدیث 
میرامینی، رضا ناجی، بهنوش بختیاری، بهرام شاه 
محمدلو، مائده طهماسبی و زانیار خسروی در این 

سریال به ایفای نقش می پردازند.
در کارنامه بیژن بیرنگ س��اخت سریال هایی چون 
»خانه سبز« و »همسران« به چشم می خورد؛ »عشق 
تعطیل نیس��ت« نیز در حال و هوای کارهای قبلی 

همین فیلمساز قرار می گیرد.
این س��ریال در 26 قس��مت برای پخش در شبکه 

نمایش خانگی تولید می شود.

خودرویی با موتور 197 اسب  بخار اما 2 سیلندر اکس. ال 
اس��پرت که برپایه بهینه ترین خودروی تاریخ صنعت 
اتوموبیل سازی یعنی فولکس واگن اکس.ال.وان طراحی 
شده، از قوی ترین موتور 2 سیلندر جهان بهره می برد.

بدون شک یکی از قابل توجه ترین خودروهای کانسپت 
امس��ال XL اس��پرت اس��ت که بر پای��ه  بهینه ترین 
خودروی تاریخ یعنی اک��س.ال.وان 

طراحی شده است. این کانس��پت )مفهومی( متفاوت 
همه گزینه ه��ای منبع تأمین نی��رو را کن��ار زده و از 
موتور دوس��یلندر 197 اس��ب بخاری به کار رفته در 
موتورس��یکلت دوکاتی 1199 س��وپرلجرا اس��تفاده 
می کند ک��ه قوی تری��ن موتور 2س��یلندر حال حاضر 
محسوب می شود. این موتور باعث می شود 
XL اس��پرت در ع��رض 5.7 ثانیه 
از حالت س��کون به سرعت 
صد کیلومتر بر س��اعت 
برس��د و درنهایت به 

حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت دست یابد.برای 
دستیابی به چنین عملکردی شاسی و سیستم تعلیق 
XL اسپرت از نو طراحی شده اند. طراحی قسمت عقب 
هم تغییر کرده تا تایرهای عریض و مس��ابقه ای جای 
کافی داشته باشند. XL اسپرت  خودروی سبک وزنی 

است که از ضریب کشش 0.258 سود می جوید.
 این خودرو از دید باال مثل یک خودروی مس��ابقه ای 
است که عرض قسمت های جلو و عقب آن برابر است اما 
در میانه باریک تر می شود. ابعاد دقیق آن به این ترتیب 
است: 4291 میلی متر طول، 1847 میلی متر عرض و 
1152 میلی متر ارتفاع. فاصل��ه دو محور نیز به 2424 
میلی متر افزایش یافت��ه و درنتیجه چنین ابعادی یک 
طراحی بدیع و دقی��ق به وجود آمده اس��ت.کابین بر 
پایه اتاقک XL1 س��اخته ش��ده اما کم��ی متفاوت تر 
اس��ت و امکانات مخصوص خود را نیز دارد. برای مثال 
XL اس��پرت از یک پانل ابزار دیجیت��ال و ویژه موتور 
اس��پرت بهره می برد. فرمان آن هم به اهرم دنده های 
آلومینیوم��ی برای تعویض دنده مجهز ش��ده اس��ت. 
 XL1 خوشبختانه هیچ تغییری در ارگونومی مناسب

به وجود نیامده است.
ازآنجاکه مدل XL1 به مرحله تولید راه یافت پیش بینی 
 می ش��ود از این کانسپت هم تعدادی س��اخته خواهد

 شد.

فولکس واگن اکس.ال اسپرت 
به مشکالت بخندید !

  مرد جوانی که می خواست 
راه معنوی��ت را طی کند به 
س��راغ اس��تاد رفت. استاد 
خردمند گفت: تا یک سال 
به هر کسی که به تو حمله 
کند و دشنام دهد پولی بده.

ت��ا دوازده ماه هر کس��ی به 
جوان حمله می کرد جوان 
به او پولی می داد. آخر سال 

باز به سراغ استاد رفت تا گام بعد را بیاموزد.
استاد گفت: به شهر برو و برایم غذا بخر.

همین که مرد رفت استاد خود را به لباس یک گدا در آورد و از 
راه میانبر کنار دروازه شهر رفت. وقتی مرد جوان رسید، استاد 

شروع کرد به توهین کردن به او.
جوان به گدا گفت: عالی اس��ت! یک س��ال مجبور بودم به هر 
کس��ی که به من توهین می کرد پول بدهم اما حاال می توانم 

مجانی فحش بشنوم، بدون آنکه پشیزی خرج کنم.
استاد وقتی صحبت جوان را شنید رو نشان داده و گفت: برای 
گام بعدی آماده ای چون یاد گرفتی به روی مشکالت بخندی!

داوینچی می گوید: مشکالت نمی تواند مرا شکست دهند، هر 
مشکلی در برابر تصمیم قاطع من تسلیم می شود.

چو من آیم او رود !
گویند حضرت آدم نشسته بود، شش نفر آمدند، سه نفر طرف 

راستش نشستند و سه نفر طرف چپ.
به یکی از سمت راستی ها گفت: »تو کیستی؟«

گفت: »عقل.«
پرسید: »جای تو کجاست؟«

گفت: »مغز.«
از دومی پرسید: »تو کیستی؟«

گفت: »مهر.«
پرسید: »جای تو کجاست؟«

گفت: »دل.«
از سومی پرسید: »تو کیستی؟«

گفت: »حیا.«
پرسید: »جایت کجاست؟«

گفت: »چشم.«
س��پس به جانب چپ نگریس��ت و از یکی س��ؤال ک��رد: »تو 

کیستی؟«
جواب داد: »تکبر.«

پرسید: »محلت کجاست؟«
گفت: »مغز.«

گفت: »با عقل یک جایید؟«
گفت: »من که آمدم عقل می رود.«

از دومی پرسید: »تو کیستی؟«
جواب داد: »حسد.«

محلش را پرسید.
گفت: »دل.«

پرسید: »با مهر یک مکان دارید؟«
گفت: »من که بیایم، مهر خواهد رفت.«

از سومی پرسید: »کیستی؟«
گفت: »طمع.«

پرسید: »مر کزت کجاست؟«
گفت: »چشم.«

گفت: »با حیا یک جا هستید؟«
گفت: »چون من داخل شوم، حیا خارج می شود.«

 اینترنت رایگان  هدیه 
مرد میلیاردر برای همه دنیا

چند سالی است که می شنویم 
ب��ه زودی اینترن��ت رایگان از 
طریق ماهواره بخشی از دنیای 
آفالین را پوش��ش خواهد داد 
و حاال این م��رد میلیاردی که 
مشاهده می کنید، قصد دارد 
با نصب 700 ماهواره در فضای 
 باالی س��ر ما این کار را انجام

 دهد. »ال��ون ماس��ک« )جوانی ک��ه ازس��ال 2000 در کار 
س��اخت کپس��ول های فضای��ی، اتومبیل ه��ای الکتریکی و 
موش��ک های فضایی با استفاده مجدد اس��ت( در مصاحبه با 
وال اس��تریت از پروژه اینترنت دار کردن همه مردم جهان با 
700 ماهواره سخن گفت و اینکه کمپانی SpaceX در حال 
 تهیه ماهواره ای کوچک در حجم 113 کیلوگرم در تعداد زیاد 

است.
وی می گوید هزینه هر ماه��واره حدود 1 میلیون دالر خواهد 
بود و 700 ماهواره یعنی 700 میلیون دالر و وی این کار را با 
گریک وایلر که قباًل شریک گوگل در پروژه اینترنت ماهواره ای 

بوده و از گوگل جداشده ، انجام خواهد داد.
گریک عهده دار کمپان��ی O3b Network بوده و حاال در 

کنار آقای ماسک می خواهد دنیا را پر از اینترنت رایگان کند.
حاال گوگل و فیس بوک که پروژه مش��ابهی را در دست تهیه 
دارند، باید عجله کنند تا رقیب جدید و سرسخت آن ها زودتر 

پروژه خود را عملیاتی نکند!
به هر حال کشورهای آرزومند اینترنت بدون دردسر و مناطق 
آفالین کنونی در چند سال آینده برای همیشه راحت خواهند 

شد.
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خدا عطاء کند ، از کساني است که ایمانش کامل است .
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