
مصوبه پلیس ساختمان درانتظارتاییدفرمانداری
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهراصفهان عنوان کرد 
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     افزایش بیش از اندازه زباله ها در محیط زیس��ت تعادل محیط را 
بر هم زده است در حالی که با بازیافت آنها می توان نقش موثری در 
کاهش آلودگی زیس��ت محیطی ایفا کرد.دکتر پرویز کردوانی پدر 
کویرشناسی ایران افزود: باید این را قبول کنیم که خودمان در حفظ 

محیط زیست نقش مهمی ایفا می کنیم بنابراین با تولید...

 زباله ها  تعادل محیط زیست
 را برهم زده است

حذف یارانه آب و برق
3 پرمصرف ها

حذف یارانه آب و برق
4 پرمصرف ها 2

مرد میلیارد
 دالری زندانی 

3 گام براي رفع 
 نگراني هاي 
بي دلیل

 امام )ره( اجازه ترور  
شاه را  ندادند

 هشدار به خانواده ها
 در خصوص صدور دیپلم جعلی

موریانه  ای که اقتصاد را 
می خورد!

 بهره برداري آکواریوم ناژوان 
مردادماه سال آینده

 آلودگی گوشت مرغ 
به سرب کذب است
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تیم خوش اقبال ایران 
تهدیدی برای مدعیان 

خبرگزاری رویترز درگزارش��ی درب��اره تیم ملی 
فوتبال ایران نوشت:تیم ایران با پیروزی برامارات 
و س��رگروهی در جام ملت های آس��یا که با کمی 
شانس به دس��ت آمد و از مسیر خطرناک صعود تا 
فینال نجات یافت، می توان��د در نهایت بزرگترین 
برنده این جام باش��د. به گزارش رویترز، ایران در 

جدول رده بندی فیفا در آسیا در صدر این قاره...
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 سیل موسسه های خیریه ای
 که خیرشان نمی رسد!

مشفق کاشانی در تاریخ شعر پارسی جاودانه می ماند
شاعر معاصر کشور گفت: نام مشفق کاشانی برای همیشه در تاریخ شعر و ادب پارسی ایران جاودانه خواهد ماند.

 سیدعلی اصغر صائم کاشانی اظهار داشت: مشفق کاشانی یکی از غزلس��رایان تراز اول معاصر ایران بود که در سرودن شعر در تمام ابعاد 
مهارت داشت.وی سرودن اشعار عاشقانه، عارفانه، انقالبی و آیینی را از مهارت های این شاعر پیشکسوت کاشانی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اشعار مشفق کاشانی در اوج انسجام و استحکام قرار دارد، افزود: وی در شعرهایش انواع صناعات ادبی همچون کنایه ها، 
مجازات، ابهامات و تخیل به بهترین نحو استفاده می کرد.وی تصریح کرد: مشفق از شاعرانی بود که از آغاز پیروزی...

در حالی ک��ه قیمت نفت اوپک که چن��د ماه پیش صد 
دالر در هر بشکه بود اکنون به حدود پنجاه دالر رسیده، 
 ش��رایط ناپایدار منطق��ه ای و احتمال ریزش بیش��تر 
قیمت نفت، باعث ش��ده  که در تحقق درآمد پیش بینی 
ش��ده هفتاد هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده 
تردیدهایی جدی پدید آید. چنین وضعیتی بس��یاری 
را به این نتیجه رسانده  که دولت در سال آینده، بودجه 
چندانی برای کارهای عمرانی نخواهد داشت و همین، 
احتماال به تش��دید بیکاری و احتمال رک��ود اقتصادی 

 منجر شود. 
اما صورت س��اده ش��ده مس��أله، آن چیزی اس��ت که 
محس��ن رنانی، اقتصاددان و استاد دانش��گاه اصفهان 
بیان کرده است: »۴۵هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، 
٨٠هزار میلیارد تومان حقوق و دس��تمزد کارمندان و 
٢۵هزار میلیارد تومان کمک برای تأمین کسری حقوق 
بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷٠هزار میلیارد 
توم��ان درآمد نفتی و ٨٠ه��زار میلی��ارد تومان درآمد 
مالیاتی در طرف درآمد ها، نشان می دهد، دولت در سال 
آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات، تنها می تواند 

دستمزد ها و یارانه ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن 
است که دولت از سال ٩۴ به صندوق پرداخت حقوق و 
دستمزد تبدیل می شود یا به بیان ساده تر، سال  آینده، 
 عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد

 ش��د «. به عب��ارت دقیق تر ب��رآورد ص��ورت گرفته از 
درآمدهای مالیات��ی دولت، بنا بر اظهارات س��خنگوی 
کمیسیون تلفیق در سال آینده، ٨۶ هزار میلیارد تومان 

خواهد بود.
 چندی پیش، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
تنها در باره بخشی از این مشکل گفته بود: »هم اکنون ما 
یک خأل قانونی  داریم؛ مثال شما موضوع نهادهای خیریه 
را در نظر بگیرید. االن الی ماش��اءاهلل مؤسس��ه خیریه 
داریم که خیر این ها به چه کسی می رسد، ما نمی دانیم! 
ما مؤسس��ه خیری��ه ای داریم که تنها یک ش��رکت زیر 
مجموعه آن ۴ میلیارد دالر ارزش دارایی هایش است و 
جالب آنکه این خیریه به هیچ جا هم پاس��خگو نیست. 
من در  دانشگاهی در این خصوص سخنرانی می کردم. 
پس از آن رییس این خیریه که آدم مش��هور کش��وری 

43هم هست...

فرماندار تهران
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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مديريت شعب بانک كشاورزی اصفهان در نظر دارد امالک زير از طريق مزايده به صورت نقد و اقساط با رعايت شروط مندرج به فروش برساند متقاضيان می توانند برای بازديد وكسب اطالعات بيشترو دريافت فرم شركت در مزايده به مديريت شعب بانک در استان اصفهان 
مراجعه كرده و پيشنهاد خود را در پاكت در بسته حداكثر تا 20 روز پس از انتشار آگهی   به نشانی اصفهان خيابان مطهری ، جنب آتش نشانی ، مديريت بانک كشاورزی ، دفتر حراست تحويل نمايند بر روی پاكت حتما عبارت مربوط به مزايده امالک تمليكی قيد شود.

توضیحات و شرایط : 
مبلغ پيشنهادی بايد مشخص و معين و بدون ابهام و خط خوردگی و الک گرفتگی باشد و در پاكت الک و مهر سر بسته تحويل گردد.

مبلغ سپرده شركت در مزايده 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج آگهی می باشد كه بايد توسط متقاضی به صورت ضمانت نامه بانكی يا رسيد پرداخت نقدی نزد شعبه ارائه گردد.
شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط سيستم بانكی در قالب آئين نامه مربوطه می باشد.

ضروری است كه متقاضيان شركت در مزايده قبل از ارائه پيشنهاد جهت اخذ مدارک و سوابق و كسب اطالعات بيشتر به مديريت بانک كشاورزی مراجعه نمايند.
كليه امالک عرضه شده با وضع موجود به فروش می رسد.

هزينه آگهی مزايده و هزينه های نقل و انتقال و شهرداری و غيره به عهده برنده مزايده می باشد.
نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرار داد به صورت نقدی می باشدو در خصوص ملک رديف 4،3 بصورت پرداخت حداقل بيست درصد از مبلغ به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط و حداكثر شصت ماه با تعلق سود مربوطه خواهد بود 

حتماً الويت با پيشنهادات نقدی است .

آگهی مزایده دی ماه 93

م الف 29976مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان 

وضعيت ملکقيمت پايه اعيانعرصهكاربرینوع ملکپالک ثبتیآدرس ملکنام شعبه رديف

یک باب خانه واقع در روستای زیار جنب کانال اصفهان1
تخلیه و در تصرف بانک نیست245/6150350/000/000خانهششدانگ90/662و89آب و اداره پست کوچه 6 متری پالک 876

ششدانگ خانه واقع در روستای زیار خیابان اصفهان 2
تخلیه و در تصرف بانک نیست196/14110500/000/000خانهششدانگ90/998و89فرهنگ خیابان امام حسین کوچه گلشن پالک 89

نجف آباد3
یک باب کارخانه بسته بندی و ظروف سازی 
عسل شهدآور واقع در جاده نجف آباد به 

تیران شهرک صنعتی حاجی آباد
179/11

 51/658
حبه مشاع 
از 72 حبه 

کارخانه
مساحت ششدانگ

8769/5
تخلیه و در تصرف بانک نیست299012/168/000/000

یک درب باغچه واقع در اراضی حجت آباد قائم بوستان سعدی4
تخلیه و در تصرف بانک است1861160317/785/000باغششدانگ699سگزی

امالک برای مزایده )دی ماه 93(
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يادداشت

 سهمیه استخدامی معلوالن
 بسیار پايین است

نماینللده مردم فریللدن در مجلس شللورای اسللامی گفت: 
 سللهمیه معلللوالن در کل اسللتخدام کشللور بسللیار پایین

 اسللت. محمدعلی اسللفنانی در دیدار با تعللدادی از خانواده 
معلللوالن در شهرسللتان بویین میاندشللت با بیللان اینکه از 
مشللکات خانواده معلوالن مطلع هسللتیم، اظهار کرد: سه 
درصد کل اسللتخدام کشللور از معلوالن انجام می شود.وی با 
تأکید بر اینکه باید از ظرفیت و مهارت های معلوالن در کشور 
استفاده شود، افزود: وقتی معلوالن مشغول به کار شدند هم 
در تقویت روحی آنان موثر اسللت و هم مشللکات اقتصادی 
و درآمدی آنان حل می شللود، در نتیجلله می توانند الگویی 
برای سایر جوانان باشللند.نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، 
بویین میاندشت و چادگان در مجلس شورای اسامی سهمیه 
معلوالن در استخدام های کشوری را پایین دانست و تصریح 
کرد: متأسفانه این سه درصد سهمیه معلوالن در صحن علنی 

مجلس هم تذکر داده شد اما توجهی به آن نمی شود.

  عقب  نشینی کنگره آمريکا 
در برابر ايران

در حالی که جنگ طلبان کنگللره آمریکا از چند هفته قبل بر 
طبل تشللدید تحریم ها علیه ایران می کوبیدند؛ در نشسللت  
دیروز  )سه شنبه( طرحی را بررسی می کنند که اعمال هر نوع 
تحریمی را تا پایان زمان )30 ژوئن/20 تیر 1394( مذاکرات 
به تعویق مللی اندازد.منابع خبری اعام کردند کمیسللیون 
بانکداری مجلس سنا آمریکا روز سه شنبه طرح بازنگری شده 
»مارک کرک« سناتور جمهوری خواه ایالت ایلینوی و »باب 
منندز« سناتور دمکرات ایالت نیوجرسی را بررسی می کند و 
طرح یادشده روز پنج شنبه این هفته در این کمیسیون به رای 
گذاشته می شود.افزون بر این باراک اوباما، رییس جمهوری 
آمریکا نیز روز جمعه گذشللته )26 دی( در نشست مشترک 
 خبری با دیویللد کامرون، نخسللت وزیر انگلیللس گفت که 
تحریم های جدید علیه ایران می تواند باعث شکست مذاکرات 
 شللود و در نهایت، ایران با کنار کشللیدن از گفللت و گوهای
 هسته ای، می تواند آمریکا را مسوول این وضعیت معرفی کند.

وی از کنگره آمریکا خواست تا با خویشتنداری بیشتری روند 
مذاکرات را دنبال کند و تهدید کرد در صورت تصویب قانون 
تحریمی جدید علیه ایران این قانون را با استفاده از اختیارات 

ریاست جمهوری وتو خواهد کرد.

مرد میلیارد دالری زندانی 
بنا به گفته وزیر نفت بابک زنجانی به هر ایرانی 110هزارتومان 
بدهکار اسللت. پللس از پیگیری های صورت گرفتلله زنجانی 
نهم دی سال گذشته بازداشت شد و تا به امروز در زندان اوین 
به سر می برد. بیژن زنگنه، وزیر نفت نخستین بار اعام کرد که 
زنجانی بیش از دومیلیارددالر از محل صادرات نفت در دولت 

قبلی بدهکار است.

اکبر هاشمی رفسنجانی با ذکر خاطره ای که یکی از افسران 
رژیم پهلوی از امام برای ترور شاه در یکی از برنامه ها اجازه 
می خواست، گفت که حضرت امام)ره( این اجازه را ندادند.

 آیت اهلل هاشللمی رفسللنجانی در دیللدار اعضای سللتاد 
بزرگداشللت شللهدای منصورون که از مبارزان تشکیاتی 
سال های قبل از انقاب هستند، پیشتازان انقاب اسامی 
را سرمایه ای برای کشور و یادآور روزهای پرشکوه دهه فجر 
خواند و گفت: خوب است که جوانان با سللوابق مبارزان و 
ماهیت انقابی آشنا شوند. رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام آشنایی جوانان با اوضاع و شرایط قبل از پیروزی انقاب 
را ضرورت سیاسللی و اجتماعی اندیشه های آنان دانست و 
گفت: نقطه آغاز مبارزه تصویب انجمن های ایالتی و والیتی 
در دولت رژیم پهلوی بود که نیروی خفته و سرکوب شده از 

رژیم پهلوی اول را بیدار کرد.
هاشمی رفسنجانی آگاهی و رهبری امام و حضور بی نظیر 
مردم برای مبارزه با مصوبه پهلوی را عامل شکست رژیم در 
آن مقطع خواند و گفت: با حضور پر هیمنه مردم و اجماع 
روحانیون و طلبه ها و هدایت امام)ره( اولین شکست را در 

زمان خفقان تجربه کرد.
وی با اریه تحلیلی از شللرایط سیاسللی آن روزها و اهداف 
سلطنت، انقاب سفید را تاش رژیم برای جبران شکست 
در ماجرای انجمن های ایالتی و والیتی توصیف کرد و گفت: 
آن شعارها هم، برنامه غربی ها برای اجرا در مقابل کشور های 
کمونیستی بود که امام)ره( اهداف فریبکارانه آنها را درباره 

هر بند افشا می کرد.

هاشمی رفسنجانی، رفراندوم انقاب سفید را دسیسه رژیم 
پهلوی برای فریب مردم خوانللد و با تمجید از اقدامات امام 
و مبارزین، به یادآوری اتفاقللات مهم تاریخی تا 15 خرداد 
پرداخللت و گفت: یکللی از کارهای آنها سللربازی اجباری 
طلبه های معاف بود که شاید آن روزها برای مردم و مبارزین 
تلخ بود، اما به قول امام، جوانان روشن ضمیر ما سربازخانه ها 

را متحول کرده اند.
رییس مجمع تشللخیص مصلحت نظام، پانللزده خرداد و 
حضور انبوه و مؤثر مردم را از مقاطع حساس تاریخ انقاب 
دانست و گفت: حضور مردم در آن روز، مصداق تکیه و تأکید 
همیشگی امام بر مردم بود که تا آخر عمر و در همه مراحل 
به آن پایبنللد بودند.وی حبس و حصر امام از سللوی رژیم 
پهلوی و حاکمیت خفقان در جامعه را موجب سازماندهی 
جوانان در گروه های فرهنگی، مذهبی و سیاسی دانست و 
گفت: در آن شرایط احساسللات سیاسی و عواطف انسانی، 
تفکر مبارزات مسلحانه را در بین مبارزین زنده کرد، اما امام 
همچنان بر مردم تأکید می کردند.هاشمی رفسنجانی با ذکر 
خاطره ای که یکی از افسران رژیم پهلوی از امام برای ترور 
شاه در یکی از برنامه ها اجازه می خواست و امام اجازه ندادند، 
گفت: کم کم گروه های مسلحانه مرکب از جوانان در سنین 
مختلف شکل گرفتند که به مرور شناخته و کشف می شدند.

وی در اداملله تحلیل دوره هللای مختلف، بلله دهه چهل و 
تشللکیل گروه های فراوان در نقاط مختلف کشللور اشاره 
کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از آن گروه ها به خاطر افکار 
کمونیستی و تاش های التقاطی، به انحراف کشیده شدند.

رییس مجمع تشللخیص مصلحت نظام با سخت توصیف 
کردن شللرایط مبارزه در سللال های اول دهلله 50، گفت: 
امام در تبعید و بزرگان مبارزه در زندان بودند، اما آتش زیر 
خاکستر روحیات انقابی جوانان، تبلیغات مسلحانه را به راه 
انداخت تا به رژیم پهلوی بگویند مردم ایران در همه اعصار 
بخار و بخارایی دارند.وی با تشریح اوضاع نفس گیر زندان ها 
و شللکنجه های جسللمی و روحی مبارزان، به خاطره ای از 
زندانی  شللدن آیت اهلل خامنه ای اشللاره کرد و گفت: 8 ماه 
از ایشان خبر نداشتیم و در سفر مبارزاتی به اروپا و آمریکا، 
مقابل سللازمان ملل بودم که خبر آزادی اش را شللنیدم و 
از همانجا کارت پسللتالی حاوی نمادی از زنللدان و آزادی 

برایشان فرستادم.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فضای باز سیاسی 
سللال های آخر مبللارزه را فرصتی برای مبارزین، اشللتباه 
رژیم پهلللوی و برنامه غربی ها دانسللت و گفت: نتیجه آن، 
راهپیمایی بللزرگ قیطریه در روز عید فطر بود که نشللان 
داد آتش مبارزه در کوچه پس کوچه های سراسللر کشللور 
زنللده است.هاشمی رفسللنجانی جنایت های ددمنشللانه 
رژیم پهلوی در حمله های نظامی به صفوف مردم و کشتار 
آنان را تقبیح کللرد و گفت: خون شللهیدان، اراده مردم را 
در رگ غیرت به جوش آورد و بلله صحنه های میلیونی در 
راهپیمایی ها رسیدیم.وی با یادآوری جمله از سر پشیمانی 
شاه خطاب به مردم که »صدای انقاب شما را شنیدم«، آن 
را دیر هنگام دانست و گفت: زمانی بود که مردم و مبارزین 
خود را برای اسللتقبال از امام عزیز آماده می کردند.رییس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقطع 12 بهمن و نگرانی 
مبارزین برای سرنوشت اشاره کرد و گفت: وقتی هواپیمای 
حامل امام در فرودگاه مهر آباد نشست، فریاد شوق، شکر و 

اشتیاق مبارزین و مردم برخاست.
هاشمی رفسنجانی با ذکر خاطراتی از استقبال امام در 12 
بهمن گفت: تلخ ترین لحظه آن روز شیرین، پرواز هلیکوپتر 
حامل امام از بهشت زهرا بود و تا رسیدن خبر حضور ایشان 

در منزل برادرشان نبض انقابیون و مردم کند می زد.
وی حضور مردم در حمایت از انقاب را »کوهکن« توصیف 
کرد و گفت: رهبری بی نظیر امللام و زبرالحدیدهای مقاوم، 
انقابی را در تاریخ ایران، تشیع و اسام ثبت کرده اند که پس 

از حکومت کوتاه امام علی)ع(، بی نظیر است.
هاشمی رفسللنجانی با تجلیل از زحمات گروه های متعدد 
انقابللی، مانند منصللورون، گفللت: در مقابل آنهللا گروه 
والیتیون بودند که مبارزه را بر افراشته  کردن پرچم ضالت 
می دانستند و شگفتا که االن خود را وارث انقاب می دانند 
و از مردم طلبکارند.رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با تأکید موکد بر نقش مردم در همه مراحل انقاب، گفت: 
نباید با تشللکیل گروه های جعلی و شللعارهای انحرافی و 
توخالی صف اتحاد مردم تضعیف شود که مهمترین سرمایه 

نظام است.

فضای باز سیاسی سال های آخر مبارزه اشتباه رژيم پهلوی بود

امام )ره( اجازه ترور  شاه را  ندادند

 برنامه های سفر کاروان تدبیر و امید
 به استان بررسی شد

زمان سفر ريیس جمهور به 
اصفهان هنوز مشخص نیست

معاون اجرایی رییللس جمهور گفت: زمان سللفر 
رییس جمهور به اصفهان هنوز مشللخص نیسللت 
اما مقدمات سفر حجت االسام روحانی به اصفهان 

فراهم شده است.
اعضللای سللتاد کاروان تدبیر و امید بللرای تمهید 
مقدمات سللفر رییللس جمهللور راهللی اصفهان 
شللدند و برنامه هللای مختلللف در زمینلله سللفر 
 رییس جمهللور به اصفهللان را مورد بررسللی قرار 

دادند.
معاون اجرایی رییس جمهور در این نشست گفت: 
زمان سفر رییس جمهور به اصفهان هنوز مشخص 
نشللده و نمی توانیم زمان دقیقی برای سفر وی به 

اصفهان عنوان کنیم.
با توجه اینکه سللفر قبلی رییس جمهور به استان 
بوشهر بوده، بدون شک سفر بعدی حجت االسام 

حسن روحانی به اصفهان است.
برنامه هللای سللفر رییللس جمهللوری و اعضای 
 دولللت تدبیللر و امیللد بلله اسللتان اصفهللان در 
جلسلله ای با حضور محمد شللریعتمداری معاون 
 اجرایللی ریاسللت جمهوری مللورد بررسللی قرار 

گرفت.
 فراهم کللردن مقدمللات و تمهیللدات الزم برای 
سفررییس جمهوری به اصفهان از جمله محورهای 

این جلسه عنوان شده است.
این نشست روز دوشنبه با حضور مسووالن استان 
 اصفهللان در محل اسللتانداری و بللدون دعوت از 

رسانه ها برگزار شد.
تاریخ دقیق سفر رییس جمهوری به استان اصفهان 
هنوز اعام نشللده اما گفته می شللود این سفر به 

زودی انجام خواهد شد.
این اولین سللفر دکتللر روحانی به عنللوان رییس 
جمهوری به استان اصفهان خواهد بود.سفر قبلی 
رییس جمهوری هفته گذشللته به اسللتان بوشهر 
دسللتاوردهایی بزرگی بللرای این اسللتان جنوبی 

کشور داشت.
رییس جمهوری روز چهارشللنبه هفته گذشته در 
پایان سفر دو روزه خود به استان بوشهر اعام کرد: 
11 پروژه طی سللال های 94 و 95 با اعتباری بالغ 
بر 603 میلیارد تومللان در این اسللتان، اجرایی و 

عملیاتی می شود.

اخبار کوتاه

2
امروز دشمن با جنگ نرم رسانه ای به میدان آمده است

 علی اکبر محمودی مسوول بسیج هنرمندان شهرستان لنجان گفت: دشمنان ایران 
با جنگ نظامی موفق به پیشبرد اهداف خود نشدند لذا امروز با راه اندازی جنگ نرم 
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مزایده 
10/372 شعبه دوم شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 3333/93 ش ح/2 
له خانم زهرا داوری دولت آبادی و علیه آقای علیرضا جعفری زاده به آدرس اصفهان 
بن بست زمانی –  پشت نانوایی گرموایی –  کوی سپاس –  خ سپاس –  پل رباط –   –
دست چپ – درب دوم بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 1/406/020/000 
جنب پمپ  پل رباط –  خ رباط –  ریال اموال توقیفی به شرح ملک واقع در اصفهان – 
گاز – خیابان سپاس – بعد از حسینیه بیت العباس – کوچه بهار – بن بست زمانی – 
پالک دوم غربی که به صورت ساختمان 1/5 طبقه مسکونی طبقه همکف کف سرامیک 
بدنه از گچ و خاک و  سقف گچ بری –  نمای خارجی و دربهای خارجی پروفیل –   –
کنتیکس و سرامیک - کابیت فلزی – سیستم سرمایش کولر آبی – سیستم گرمایشی 
بدنه کاشی و دارای  سقف ایزوگام و طبقه زیرزمین کف سرامیک –  بخاری گازی – 
یک سرویس بهداشتی و به طور مجزی بوده و دارای انشعابات برق به شماره اشتراک 
و   020201017243925 اشتراک  شماره  به  گاز  انشعابات   2/3/11/01/30/21/1100
انشعابات آب و فاضالب و شماره شناسایی 424609 و دارای یک خط تلفن 33275258 
لذا  ارائه شده 8193733567 و ملک در تصرف خانواده خواهان می باشد  و کدپستی 
ملک مورد نظر که فاقد سند شش دانگ و پروانه ساختمانی بوده و طبق قولنامه عادی 
مورخ 87/1/25 از طرف آقای رضا ابن نصیر به آقای علیرضا جعفرزاده شش دانگ 
از  بالغ بر 1/000/000/000 ریال معادل یکصد میلیون تومان و میزان چهاردانگ  آن 
مبلغ 666/666/667 ریال معادل شصت و  به  زاده  آقای علیرضا جعفری  دانگ  شش 
شش میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش تومان 
مورد  و  است  گردیده  ارزیابی  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  طبق  که  می باشد 
ریال  مبلغ 666/666/667  و  است  نگردیده  واقع  از طرفین  اعتراض هیچیک  و  تعرض 
معادل 67/750 عدد سکه تمام بهارآزادی می باشد در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 
93/11/21 در ساعت 10تا9 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در 
خیابان نیکبخت برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 5 روز قبل از 
جلسه مزایده با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک 
ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
 برنده مزایده خواهد بود.م الف:28169 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

                                                        مزایده 
پرونده  در خصوص  اصفهان  اختالف  احکام شورای حل  اجرای  دوم  10/373 شعبه 
کالسه 4983/91 ش ج/دوم له مصطفی آقا داوود مارنانی علیه امرا... فتاحی آلکوهی به 
آدرس خ قائمیه – کوی شهید بهرامی – بن بست آخر – سمت چپ –پالک آخر بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 13/435/447/000 ریال اموال توقیفی به شرح 1- 
 قیمت متوسط دو تخته فرش ماشینی 350 شانه زمینه آبی مستعمل مبلغ دو میلیون ریال
یک  مبلغ   160A الکتروهیتر  جوش  دستگاه  یک  متوسط  قیمت   -2 )2/000/000ریال(. 
میلیون و هشتصد هزار ریال )1/800/000ریال(. 3- قیمت متوسط یک عدد قاب عکس 
گل و بلبل از جنس فلز برنج به ابعاد 65×55 مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال )750/000 
به  دادگستری  اجناس مذکور که توسط کارشناس رسمی  قلم  ریال( که جمع کل سه 
مبلغ چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال )4/550/000ریال( برآورد می گردد که 
در  مزایده ای  دارد جلسه  نظر  در  است  نگرفته  قرار  از طرفین  هیچیک  اعتراض  مورد 
محل اجرای احکام در خ نیکبخت در مورخ 93/11/21 در ساعت 11 تا 10 صبح برگزار 
نمایند طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد از کل مبلغ مزایده و ارائه 
فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند شماره حساب واریزی 2171350205001 
بانک ملی می باشد پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:28173 
اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی  دوم  شعبه  احکام  اجرای   مدیر 

                                                     مزایده 
پرونده  در خصوص  اصفهان  اختالف  احکام شورای حل  اجرای  دوم  10/432 شعبه 
کالسه 4983/91 ش ج/دوم له مصطفی آقا داوود مارنانی علیه امرا... فتاحی آلکوهی به 
آدرس خ قائمیه – کوی شهید بهرامی – بن بست آخر – سمت چپ –پالک آخر بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 13/435/447/000 ریال اموال توقیفی به شرح 
1- قیمت متوسط دو تخته فرش ماشینی 350 شانه زمینه آبی مستعمل مبلغ دو میلیون 
ریال )2/000/000ریال(. 2- قیمت متوسط یک دستگاه جوش الکتروهیتر 160A مبلغ یک 
میلیون و هشتصد هزار ریال )1/800/000ریال(. 3- قیمت متوسط یک عدد قاب عکس 
گل و بلبل از جنس فلز برنج به ابعاد 65×55 مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال )750/000 
به  دادگستری  اجناس مذکور که توسط کارشناس رسمی  قلم  ریال( که جمع کل سه 
مبلغ چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال )4/550/000ریال( برآورد می گردد که 
مورد اعتراض هیچیک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در محل 

اجرای احکام در خ نیکبخت در مورخ 93/11/21 در ساعت 11 تا 10 صبح برگزار نمایند 
طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد از کل مبلغ مزایده و ارائه فیش آن 
به این اجرا از اموال بازدید نمایند شماره حساب واریزی 2171350205001 بانک ملی 
می باشد پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. ضمنًا آقای مصطفی 
آقاداوود مارنانی علیه آقای امرا... فتاحی الکوهی طبق مفاد صورتجلسه مزایده چنانچه 
مایلند در جلسه مزایده شرکت نمایند.م الف:28174 مدیر اجرای احکام شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

10/561 شماره آگهی: 139303902004000227 شماره پرونده: 9104002004000031 
اول  قطعه  خانه  باب  یک  دانگ  شش  کالسه:9102751  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی 
و  بیست  از  فرعی  نه  و  از چهارصد  فرعی مجزی شده  افرازی پالک هفتصد و چهل 
آدرس:  به  اصفهان  ثبت   14 بخش  در  واقع  مترمربع   172/95 مساحت  به  اصلی  نه 
بست  بن   – خرم  کوی   – قلمستان  پارک  روبروی   – امام خمینی  خیابان    - اصفهان 
میالد – پالک53 که سند مالکیت آن در صفحه 198 دفتر 556 امالک ذیل ثبت شماره 
99887 با شماره های چاپی 467667 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 
به طول  بود شرقًا  پی مشترک  کاًل  فرعی  دیوار پالک 713  به  دیواریست  متر   10/45
16/5 متر دیواریست به زمین قطعه دوم افرازی باقیمانده شماره 409 جنوبًا به طول 
و  منظور  کوچه  توسعه  برای  که  قسمتی  به  است  مفروض  مستقیم  خط  متر   10/45
دیوار  به  دیواریست  متر   16/60 طول  به  غربًا  می باشد  افرازی  مورد  ضمیمه  اکنون 
فوق  پالک  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که  بوده  اشتراکی  مرز  قباًل  فرعی   408 پالک 
منزل مسکونی مذکور دارای 167 مترمربع عرصه و در سه طبقه زیرزمین و همکف 
و اول به مساحت حدود 236 مترمربع زیربنا و سقف تیرچه بلوک و نمای آجری و 
دربهای داخلی چوبی و دربهای بیرونی آلومینیومی و کف سیمانی و کابینت آشپزخانه 
از نوع سنگ و آلومینیوم و سقفها نقاشی پالستیک و دیوارها روغنی و حیاط سازی 
و دارای کنتور آب و برق و گاز مجزا و یک خط تلفن ملکی آقای مهدی توانگر که طبق 
اصفهان   177 رسمی شماره  اسناد  دفترخانه   1388/03/11-9480 رهنی شماره  سند 
ملک  بانک  اعالم  طبق  و  می باشد  واقع  بهارستان(  )شعبه  اصفهان  ملی  بانک  رهن  در 
مورخ 1393/12/04  دوشنبه  روز  الی 12   9 از ساعت  می باشد  نامه  بیمه  دارای  فوق 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه 
اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و نهصد 
میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
اینکه رقم  نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
از  آنکه پس  است. ضمن  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  معلوم شده  آن  قطعی 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
رود زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا  مزایده مسترد   برنده 
چاپ اصفهان مورخ 1393/11/01 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده 
درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.م الف:29511 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

10/599 شماره ابالغیه: 9310100350308360 شماره پرونده: 9309980350301120 
طرفیت  به  دادخواستی  رشیدی  ا...  فضل  خواهان   931120 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگاههای  تقدیم  به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  قربانی  محمود  خوانده 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9309980350301120 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/06 و ساعت 09:30 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29624  و ضمائم 

هاشمی مدیردفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
10/600 شماره ابالغیه: 9310100352904619 شماره پرونده:  9209980364700611 
از  فرزند سهراب شکایتی  فتحی  اسماعیل  آقای  بایگانی شعبه: 931291 چون  شماره 
آقای حسین حسین پور مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاههای عمومی 
جزایی  عمومی  دادگاه   103 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 9209980364700611 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/03 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به 
دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  تجویز  به  متهم  بودن  مجهول المکان  علت 
از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  و دستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف:29609  سلیمانی مدیردفتر شعبه 103 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
10/601 در خصوص پرونده کالسه 798/93 خواهان مهران عبدالهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمد طالبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/5 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   16/30 ساعت 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:29650 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/603 در خصوص پرونده کالسه 604/93 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت احمدرضا قائدی – اسماعیل قائدی – روح ا... سرلک تقدیم نموده 
با  است  گردیده  تعیین  93/12/6 ساعت 4/30عصر  مورخه  برای  است وقت رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – واقع در خیابان سجاد  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29670 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

 10/604 در خصوص پرونده کالسه 613/93 خواهان مژده مسیحی و کاوه شمسی زادگان
دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند به طرفیت ندا پالشی تقدیم نموده است وقت 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5/30عصر  ساعت   93/12/5 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه 
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  حل اختالف اصفهان – 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29668 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/605 در خصوص پرونده کالسه 1824/93ش5 خواهان مهدی کیانی دادخواستی 
به طرفیت اصغر  انضمام مطلق خسارات  به  ریال  مبلغ 30/000/000  مطالبه  بر  مبنی 
برای روز دوشنبه مورخ 93/12/4 ساعت  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  شهبازی 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   12/15
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:29687 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
10/606 در خصوص پرونده کالسه 1823/93ش5 خواهان مهدی کیانی دادخواستی 
مهدی  طرفیت  به  مطلق خسارت  انضمام  به  ریال   30/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
 93/12/4 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  شکیب  محمدی 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  12صبح  ساعت 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:29688 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/607 در خصوص پرونده کالسه 1275/93ش5 خواهان محمدعلی مظاهری اسدی 
با وکالت علیرضا حمزه دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 14/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خسارات به طرفیت روح ا... قربانی گیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح   12/30 ساعت   93/12/4 مورخ  دوشنبه  روز 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:29686 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/610 در خصوص پرونده کالسه 663/93 خواهان ناصر جاللی موفق با وکالت زهرا 
شهناز بنیادی   – حاج حیدری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد شاهینیان 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/5 ساعت 16عصر تعیین گردیده 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  است با توجه به مجهول 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:29681 شعبه 39 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/611 در خصوص پرونده کالسه 664/93 خواهان ناصر جاللی موفق با وکالت زهرا 
 حاج حیدری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر سعید اباذریان – غالمرضا حق طلب

تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/5 ساعت 16/15عصر تعیین گردیده 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  است با توجه به مجهول 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:29680 شعبه 39 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ اخطاریه ماده 101

10/612 شماره پرونده: 9204002004000486/1 شماره بایگانی پرونده: 9201308/2 
شماره ابالغیه: 139305102004002917 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده کالسه: 
نشانی:  به  پرونده  بدهکار  صفری  مجتبی  آقای  به  بدینوسیله  9201308و9201309 
اصفهان – خانه اصفهان – خ گلخانه – کوچه بهار – پالک15 که برابر گزارش مامور 
بستانکار  تقاضای  طبق  که  میگردد  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسایی  مورد  پست(  )اداره 
خانم رضوان حقیقی مورد وثیقه، ششدانگ پالک ثبتی به شماره 291/3 واقع در بخش 
16 اصفهان موضوع سند رهنی 49424و50221 تنظیمی دفترخانه شماره 55 اصفهان 
قرار گرفته است طبق  به خانم رضوان حقیقی که در مقابل طلب وی در رهن  متعلق 
ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/603/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا 
برابر ماده 101 آیین نامه اجرایی بدینوسیله به شما اخطار میشود ظرف مدت 5 روز 
از تاریخ درج آگهی باید کتبًا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد 
ارزیاب مجدد به مبلغ 6/713/000 ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتی که به 
آگهی خواهد شد. قیمت  همان  به  و  قطعی  ارزیابی  نرسید  اعتراض  فوق  مقرر   ترتیب 

م الف:29827 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
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گشتی در اخبار دور جدید از اعزام راهیان نور دانش آموزی اصفهان آغاز شد

رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر

مس��وول اعزام راهیان نور دانش آموزی اس��تان اصفهان گف��ت: دور جدید از 
اعزام های راهیان نور دانش آموزی با اعزام ۱۰ اتوبوس از دانش آموزان اس��تان 
اصفهان آغاز شد.سید محمدامین نقوی در این دوره تا 25 بهمن تمام اعزام ها 

مربوط به خواهران است.
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 آكواريوم ناژوان مردادماه سال آينده 
به بهره برداري مي رسد

  مدیر طرح ساماندهي ناژوان از پیشرفت ۷5 درصدي احداث سازه 
عمراني آكواریوم ناژوان خبر داد و اظهار داشت: آكواریوم ناژوان 

مردادماه سال آینده به بهره برداري مي رسد.
غالمرضا س��اكتي با اعالم این مطلب اظهار داشت: طرح احداث 
سازه آكواریوم ناژوان به مساحت ۳ هزار و 5۰۰ مترمربع در دست 

اجرا است. 
مدیرطرح س��اماندهي ناژوان تصریح كرد: این طرح از آكواریوم 
5 الي ۱۰ متري تشكیل ش��ده و انواع ماهیان و آبزیان آب هاي 
شور و شیرین دنیا در آن استفاده مي شود تا در معرض دید افراد 

قرار گیرد.

اصفهان دارای ظرفیت های قابل توجه 
توسعه رشته های هنری است

مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: اصفهان 
از جهت توسعه رشته های هنری و شاخه های آن و منابع اصیل 

فرهنگ و هنر دارای ظرفیت های قابل توجهی است.
حجت االسالم محمد قطبی در جلسه شورای اداری كه با حضور 
مدیر كل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان 
برگزار شد، اظهار كرد: اصفهان در ابعاد مختلف فرهنگی و هنری 
دارای صاحبان ایده و دانش است و پیشینه بسیار خوب و غنی 

در این زمینه دارد.
وی با اشاره به اینكه این اس��تان دارای منابع انسانی فرهیخته، 
اصیل و توانمند اس��ت، تصریح ك��رد: توازن و تناس��ب یكی از 
شاخص های تمدن اسالمی بوده و الزم است این استان در حد 

تبار، فرصت ها و ظرفیت های خود دیده شود.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان با بیان اینكه 
ما خود را خادمان جامعه فرهنگ و هن��ر می دانیم و تالش ما بر 
این اس��ت كه به نفع و مصلحت این جامعه فعالیت كنیم، افزود: 
در این راستا عالوه بر كارهای مرس��وم سیستمی و روان سازی 
فرآیندهایی مانند دریافت مج��وز و تكریم ارباب رجوع اقدامات 

زیرساختی نیز انجام شده است.

 ارايه آموزش های مهارتی 
برای ترويج طب ايرانی

مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: آموزش فنی 
و حرفه ای اس��تان درصدد ارائه آموزش های مهارتی برای ترویج 
طب ایرانی است و راه اندازی آموزشگاه های آزاد در این حوزه در 

راستای تحقق این موضوع صورت می گیرد.
 ابوطالب جاللی با اشاره به یكی از مهم ترین اهداف این مجموعه 
اظهار كرد: تحقق و اجرای اصل 44 قانون اساسی یكی از مهم ترین 
برنامه  ه��ا و رویكرد های آم��وزش فنی و حرفه ای اس��تان تلقی 

می شود.
وی به نتایج اجرای اصل 44 قانون اساسی اشاره كرد و ادامه داد: 
با تحقق این موضوع واگذاری امور به بخ��ش غیر دولتی صورت 
می گیرد و این مهم نقش چشمگیری در حوزه توسعه اقتصادی 

جامعه دارد.
مدیركل آموزش فن��ی و حرفه ای اس��تان اصفهان با اش��اره به 
یك��ی از مهم ترین برنامه های در دس��تور كار ای��ن اداره تصریح 
كرد: ارائه آموزش های مهارتی متناس��ب با نیاز های منطقه ای و 
 نیاز های ش��غلی جوانان از مهم ترین برنامه ه��ای این اداره تلقی

 می شود.
وی با تاكی��د بر اینك��ه ارتق��اء و اقتصادی ش��دن ظرفیت های 
آموزش��گاه های آزاد فنی و حرفه ای را مهم ترین هدف این اداره 
از واگ��ذاری امور به بخش ه��ای غیر دولتی دانس��ت و ادامه داد: 
آموزش فنی و حرفه ای استان درصدد ارایه آموزش های مهارتی 
برای ترویج طب ایرانی اس��ت و در حال حاضر یک آموزش��گاه 
 آزاد در این زمینه در شهرس��تان خمینی شهر ایجاد و راه اندازی

 شده است.
جاللی با بیان اینكه با تحق��ق این موضوع ی��ک تعامل و تبادل 
منطقی بین علم نوین و طب سنتی ایرانی ایجاد می شود، تاكید 
كرد: ایجاد ظرفیت های اشتغال زایی در سطح جامعه از مهم ترین 
اهداف ارایه آموزش های مهارتی به جوانان است و این آموزش ها 
می تواند سهم مهمی در راس��تای كاهش نرخ بیكاری در سطح 

شهر ها و روستا ها داشته باشد.

مشفق كاشانی در تاريخ شعر پارسی 
جاودانه می ماند

شاعر معاصر كشور گفت: نام مشفق كاشانی برای همیشه در تاریخ 
شعر و ادب پارسی ایران جاودانه خواهد ماند.

 سید علی اصغر صائم كاشانی اظهار داشت: مشفق كاشانی یكی 
از غزلسرایان تراز اول معاصر ایران بود كه در سرودن شعر در تمام 
ابعاد مهارت داشت.وی سرودن اشعار عاشقانه، عارفانه، انقالبی 
 و آیینی را از مهارت های این ش��اعر پیشكسوت كاشانی عنوان

 كرد.
وی با بیان اینكه اشعار مشفق كاشانی در اوج انسجام و استحكام 
قرار دارد، افزود: وی در ش��عرهایش انواع صناعات ادبی همچون 
 كنایه ها، مج��ازات، ابهام��ات و تخیل به بهترین نحو اس��تفاده

 می كرد.وی تصریح كرد: مش��فق از ش��اعرانی بود ك��ه از آغاز 
پیروزی انقالب اس��المی هم��راه و همپای م��ردم ایران حركت 
 كرد و با س��روده های خود وظیفه اش را به انقالب و اس��الم ادا

 نمود.
این ش��اعر معاصر كش��ور برخ��ورد صمیمانه با ش��اعران جوان 
را از خصوصیات اخالقی مش��فق كاشانی دانس��ت و گفت: وی 
 استعداد سهراب سپهری را كشف و با راهنمایی های خود از وی 

حمایت های الزم را انجام داد.
وی افزود: مشفق كاشانی در كتابی كه سهراب در دوران جوانی 
در قالب مثنوی سروده بود، مقدمه ای نوشت و آینده درخشانی را 

برای وی پیش بینی كرد.
مشفق كاشانی شامگاه یكشنبه در اورژانس بیمارستان ایرانمهر 

تهران در سن 89 سالگی دارفانی را وداع گفت.

 هتل 3 ستاره نطنز
 تکمیل می شود

نماینده نطن��ز، قمصر و ب��ادرود در مجلس گفت: 
هتل سه ستاره نطنز با پیگیری و افزایش اعتبار از 
سوی صندوق توسعه ملی تكمیل و به بهره برداری 
خواهد رس��ید.محمد فیروزی در حاش��یه بازدید 
معاون سرمایه گذاری و طرح های میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان از 
طرح های اقامتی در دس��ت اح��داث نطنز اظهار 
كرد: ن��گاه دول��ت و مجلس به بحث گردش��گری 
 مثب��ت اس��ت و از ای��ن طرح ه��ا حمای��ت قاطع

 می كنند.
وی افزود: امروز گردشگری آسان ترین منبع كسب 
درآمد است و تقویت مدیریت گردشگری و ایجاد 
زیرساخت های مناسب به عنوان دو راهكار اساسی 

جهت توسعه گردشگری است.
نماینده م��ردم نطنز، قمصر و ب��ادرود در مجلس 
شورای اسالمی تصریح كرد: هتل سه ستاره نطنز 
با پیگیری و افزایش اعتبار از طرف صندوق توسعه 

ملی تكمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
وی تأكید كرد: صنعت گردشگری باید یک منبع 
درآمدی ارزی كش��ور در كنار صنعت نفت باش��د 
اما متاس��فانه این هدف تاكنون مورد غفلت واقع 
شده اس��ت.فیروزی، چش��م اندازهای گردشگری 
شهرس��تان نطنز را مناسب دانس��ت و افزود: هنر 
مسووالن باید بهره گیری صحیح از این ظرفیت ها 
در راستای ش��كوفایی اش��تغال، افزایش درآمد و 

رونق اقتصادی باشد.
در ادامه یوس��ف حس��نی فرماندار نطنز نیز نبود 
زیرساخت های گردش��گری را از جمله مشكالت 

حوزه گردشگری شهرستان برشمرد.
همچنی��ن حمید امین��ی معاون س��رمایه گذاری 
و طرح ه��ای می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اصفهان روی��ه حاكم بر س��ازمان را 
توسعه متوازن و توجه یكسان به همه نقاط استان 
دانست و آمادگی این اداره را جهت كمک به تكمیل 
 و ایج��اد زیرس��اخت های شهرس��تان نطنز اعالم

 كرد.

مصوبه پلیس ساختمان در انتظار تایید فرمانداری

ریی��س كمیس��یون شهرس��ازی ش��ورای ش��هر اصفه��ان 
گفت:مصوبه ای در شورای شهر اصفهان به تصویب رسیده كه 
نظارت تخصصی مهندسی بر ساخت و سازها)پلیس ساختمان( 

دنبال شود كه این مصوبه منتظر تایید فرمانداری است.
عبدالرسول جان نثاری در نشس��ت خبری خود با بیان اینكه 
یكی از وظایف اصلی شورای اسالمی شهرها پرداختن به مسایل 
عمرانی شهرها است، اظهار داشت: در این راستا شفاف سازی 
و دقیق سازی در مسایل مرتبط با عمران و شهرسازی به ویژه 
بر روی پروژه های تاثیرگ��ذار و همچنین در خصوص فعالیت 
NGOهای مرتبط با كمیسیون عمران و شهرسازی در دستور 
كار قرار گرفته است.وی با بیان اینكه ضوابط و قوانین شهرسازی 
برای بس��یاری از عموم مردم ش��فاف و دقیق نبوده و از این رو 
پیچیدگی هایی در مسایل شهرسازی ایجاد شده است، افزود: 
بر این اساس به منظور باز شدن ماهیت فنی و تخصصی مسایل 
شهرسازی ابالغیه هایی به مناطق شهرداری اصفهان ارایه شده 

است تا این امور را برای شهروندان روشن كنند.
وی با بیان اینكه شفاف سازی در امور مالی تراكم و صدور پروانه 
ساختمان نیز در دستور كار كمیس��یون عمران و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان قرار گرفته است، افزود: از این رو 
با ایجاد وحدت رویه در روند صدور پروانه ساختمان، اخذ پایان 
سفت كاری، اخذ پایان كار، اخذ استعالم ایستایی، اخذ استعالم 
آتش نشانی و بحث گردش های كمیسیون ماده ۱۰۰ این امر 

نیز انجام شده است.
 وی با بیان اینك��ه بنا بر اظهارات ش��هردار اصفه��ان تاكنون

 

شفاف سازی امور مالی در تعدادی از مناطق شهرداری اصفهان 
اجرایی شده است، افزود: از این رو قرار است طی ماه های آینده 

این فرایند در تمام شهرداری های اصفهان راه اندازی شود.
جان نثاری در ادامه با بیان اینكه برون س��پاری حوزه وظایف 
شهرسازی و معماری دوباره در دس��تور كار قرار گرفته است، 
افزود: حدود ۶ سال پیش برون سپاری این فعالیت ها در قالب 
راه اندازی 4۰ دفتر برای تسهیل در صدور پروانه ساختمان و 
نظارت میدانی صورت گرفت كه بعد از دو س��ال فعالت و پس 
از آسیب شناس��ی غیر فعال ش��دند.وی بیان داشت: در زمان 
برون س��پاری اولیه در ایج��اد دفاتر كارگذاری ص��دور پروانه 
س��اختمان مكانیز مورد نیاز برای فعالیت این دفاتر و ارتباط 
با ش��هرداری ها وجود ندارد و در حال حاضر ب��ا ایجاد این زیر 
ساخت ها طی چند ماه آینده این دفاتر آغاز به كار خواهد كرد.

رییس كمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسالمی 
شهر اصفهان در ادامه با اش��اره به راه اندازی پلیس ساختمان 
 درا صفهان افزود: البته مقامات انتظامی اس��تان نسبت به این

 نام گذاری اعتراض داشته و بر این اس��اس نام این نهاد را نهاد 
بازرسی فنی  در شهرداری ها تغییر خواهیم داد.

نهاد تخصصی نظارت س�اخت و س�ازها در شهرداری 
وجود ندارد

وی با بیان اینكه در حال حاضر نهاد تخصصی برای نظارت در 
شهرداری وجود دارد، اظهار داش��ت: ما در حال حاضر پیگیر 

ایجاد نهاد تخصصی مهندسی برای ساخت و سازها هستیم.
جان نثاری با بیان اینكه كاهش آمار پرونده های ارجاع ش��ده 

به ماده ۱۰۰ یك��ی از دغدغه  های اصلی كمیس��یون عمران و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان است، ادامه داد: باید 
در نظر داشته باشیم كه تخلفات ساخت و ساز در شهر اصفهان 
با تخلفات ساخت و ساز سایر نقاط كشور بسیار متفاوت است و 
از این رو تخلفات شهر اصفهان فقط به افزایش طبقات خالصه 

نمی شود.
وی با بیان اینكه بیشتر تخلفات كمیس��یون ماده ۱۰۰ از سر 
زیاده خواهی است، افزود: افزایش طول و عرض ساختمان، عدم 
رعایت ساخت و ساز و مش��رفیت داشتن به خانه همسایه ها از 

دیگر تخلفات مطرح شده در این كمیسیون است.
رییس كمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان در ادامه با بیان اینكه س��اخت و سازها در شهر 
اصفهان باید كارآمد و منطقی باشد، ادامه داد: از این رو با رعایت 
قوانین تعریف ش��ده در ساخت و س��از می توان از اتفاقاتی كه 

ممكن است در آینده ایجاد شود جلوگیری كرد.
وی در ادامه با اش��اره به تقویت تعامالت شهرداری اصفهان با 
نظام مهندسی اظهار داشت: نقش سازمان نظام مهندسی در 
حوزه ساخت و ساز بسیار موثر است و به گونه ای می توان گفت 

نظام مهندسی مرجع ذی صالح قانونی در ساخت و ساز است.
جان نثاری در ادامه با بیان اینكه نمای ساختمان ها بر اساس 
قوانین ابالغ ش��ده در قالب طرح تفصیلی باید ۷۰ درصد آجر 
باش��د، افزود: البته باید در خصوص نمای ساختمان ها قوانین 

كامل تر شود و در این حوزه اقداماتی در دستور كار قرار دارد.
وی با بیان اینكه بخش��ی از درآمد ش��هرداری از شهر فروشی 
وفروش تراكم به دست می آید، ادامه داد: از این رو شهرداری ها 
باید توجه داشته باشند كه این فروش تراكم باید طبق ضوابط و 

مقررات اصول شهرسازی باشد.
وی به ركود بازار ساخت و ساز در كشور و به ویژه شهر اصفهان 
اشاره كرد و بیان داشت: شهرداری با توجه به ركود ساخت و ساز 
به لحاظ درآمدی آسیب هایی را خواهد خورد و از این رو ضروری 

است كه محل درآمدهای پایدار شهرداری تغییر یابد.
وی ادامه داد: در مناطق ۱5 گانه ش��هرداری مهندسین ناظر 
بر س��اخت و س��ازها نظارت می كنند و ب��ر پروژه های بزرگ 
شهرداری نیز شركت های تخصصی بر روند ساخت و سازها با 
تایید شورای عالی تصویب طرح های عمرانی بر طرح ها نظارت 

خواهند داشت.
وی اف��زود: در برخ��ی از پروژه ه��ای ب��زرگ ش��هر ب��ا توجه 
ب��ه تحریم ه��ا و تاخی��ر در راه ان��دازی حی��ف و میل های��ی 
 انجام می ش��ود ك��ه نی��از ب��ه بازرس��ی و نظارت بیش��تری

 دارد.
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رییس كل دادگس��تری اصفهان گفت: نظارت بر حفظ 
اراض��ی دولتی و ام��وال طبیع��ی در اصفهان تش��دید 
می شود و اجازه سوء اس��تفاده برخی از اموال بیت  المال 
را نمی دهیم. احمد خسروی وفا در جلسه شورای حفظ 
حقوق بیت الم��ال در اراض��ی و منابع طبیعی اس��تان 
اصفهان اظهار داشت: حقوق بیت المال در تمام زمینه ها 
 به ویژه در زمینه اموال طبیع��ی و زراعی دارای اهمیت

 اس��ت.وی با اش��اره به اینكه برخی افراد در س��ال های 
گذشته به دنبال سودجویی و سو استفاده از اراضی دولتی 
بوده اند، افزود: همواره باید فرصت را از دس��ت این افراد 
گرفت تا نتوانند پول بادآورده ای از این راه به جیب بزنند.

رییس كل دادگستری استان اصفهان بیان كرد: با توجه 
به اینكه اراضی بیت المال متعلق ب��ه همه مردم بوده و 
برای عده ای خاص نب��وده، بای��د از آن مواظبت كرد، و 
من همین جا به دادستان های استان اصفهان به عنوان 
مدعی العم��وم تأكید می كن��م كه نظارت ه��ای الزم را 
داشته باشند.وی به وضعیت تغییر كاربری های غیر مجاز 
نیز اش��اره و تصریح كرد: برخی افراد در قالب طرح های 
ساختگی و مصنوعی به دنبال تغییر كاربری بوده كه در 
این زمینه هیچ ضرورتی برای این كار مشاهده نمی شود، 

بلكه مضاری هم در پی دارد.
خس��روی وفا گفت: حفاظت و صیان��ت از اراضی منابع 
طبیع��ی كه تعل��ق ب��ه بیت الم��ال دارد، ی��ک وظیفه 
ش��رعی و قانونی برای اعضای ش��ورای حف��ظ حقوق 
 بیت المال در اراض��ی و منابع طبیعی اس��تان اصفهان

 است.
وی ادام��ه داد: در ای��ن زمین��ه از مدی��ران مربوط��ه 
می خواهیم تا ب��ا نظارت جدی تر مراق��ب حفظ حقوق 
بیت المال باش��ند.چنانچه موردی مش��اهده ش��ود كه 
 مدیران مربوطه كوتاهی كرده باش��ند، ب��ا آن برخورد 

می كنیم.

سرپرست دانش��گاه جامع علمی كاربردی با اشاره به اینكه 
هر مركزی كه نتواند خود را با اس��تاندارهای تعیین ش��ده 
تطبیق دهد خود به خود از گردونه دانشگاه خارج می شود، 
 گفت: نظارت بر واحدهای دانش��گاه علمی كاربردی تغییر

 می كند.
 محمد اخباری سرپرست دانش��گاه جامع علمی كاربردی 
گفت: هر مركز و واحدی كه نتواند خود را با اس��تاندارهای 
تعیی��ن ش��ده در جه��ت مهارت آفرین��ی و كارآفرین��ی 
 تطبی��ق دهد خود ب��ه خ��ود از گردون��ه دانش��گاه خارج 

می شود.
وی ادام��ه داد: وقتی اس��تاندارد برای ارتق��اء مركز و واحد 

مشخص شده و آن مركز و واحد نتواند طبق این استاندارد 
عمل كند خود به خود نمی تواند دانشجویی هم جذب كند.

سرپرست دانش��گاه جامع علمی كاربردی افزود: اكنون به 
دنبال این هستیم كه استاندارهای دانشگاه جامع را به روز 
كنیم و براساس به روز كردن اس��تانداردها نظارت را انجام 

دهیم.
وی با اش��اره به تغییر نظ��ارت از عام به نظارت بخش��ی در 
دانشگاه جامع علمی كاربردی افزود: ما به دنبال این هستیم 
كه هر بخش یک تقویم نظارتی داش��ته باشد و براساس آن 
نظارت انجام گیرد یعنی آم��وزش، پژوهش، فرهنگ همه 
باید یک تقویم نظارتی داشته باشند و در موعد مقرر نظارت 
را انجام دهند و دفتر نظارت كل نظارت حاكمیتی را انجام 

دهد.
اخباری در این خصوص كه برنامه ادغام و یا تجمیع واحدها 
انجام خواهد گرفت یا خی��ر، تصریح كرد: ای��ن بحث باید 
از دل نظارت خارج شود، براس��اس یک روش هدفمند در 
حوزه های مختلف، كارآیی و عدم ناكارآمدی یک مجموعه 
سنجیده می ش��ود و بر اساس آن س��نجش اعالم می شود 
 كه یک مركز توانایی مهارت یابی را ن��دارد و باید از گردونه

 خارج شود.

     افزایش بیش از اندازه زباله ها در محیط زیست تعادل محیط را بر هم 
زده اس��ت در حالی كه با بازیافت آنها می توان نقش موثری در كاهش 

آلودگی زیست محیطی ایفا كرد.
دكتر پرویز كردوانی پدر كویرشناسی ایران افزود: باید این را قبول كنیم 
كه خودمان در حفظ محیط زیست نقش مهمی ایفا می كنیم بنابراین 
با تولید زباله كمتر در كاهش آلودگی محیط اطراف خود نقش موثری 

داشته باشیم. 
وی با بیان اینكه افزایش بیش از اندازه زباله در اطراف كالنشهرها تعادل 
محیط زیست را به هم زده است، خاطرنشان كرد: خرید به اندازه نیاز و 
استفاده از مواد غذایی ارگانیک و مصرف به حد مورد نیاز عامل مهمی در 

كاهش تولید زباله است. 
پدر كویرشناس��ی ایران با تاكید ب��ر تفكیک زباله ها در منزل توس��ط 
خود م��ردم، بیان داش��ت: تفكی��ک زباله ه��ا و جداس��ازی زباله های 
خشک و تر بهترین راه برای بازیافت هر چه س��ریعتر آنها را فراهم می 
كند. وی با اش��اره به اینكه وارونگی هوا در زمس��تان اصلی ترین عامل 
افزایش آلودگی هوا اس��ت، اظهارداش��ت: بهترین راهكار برای مقابله 
 با وارونگی هوا جلوگی��ری از رفت و آمد اتومبیل های تک سرنش��ین و

 بهره گیری از گیاهان همیشه سبز مانند كاج است. 
كردوان��ی ذرات معل��ق موج��ود در كالنش��هرها عام��ل مهم��ی 
 درایج��اد وارونگ��ی ه��وا اس��ت، تصری��ح ك��رد: اس��تفاده از 

ب��ه می��زان بس��یار زی��اد و ع��دم  س��وخت ه��ای فس��یلی 
 فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه و یا سوخت های پاک عامل مهمی در 

افزایش آلودگی در كالنشهرها است. 
وی استفاده از وس��ایل نقلیه عمومی را نیز در كاهش آلودگی هوا موثر 
دانست و بیان داشت: امروزه تمام كشورهای پیشرفته دنیا به این نتیجه 
رسیدند كه برای مبارزه با آلودگی هوا بهترین راهكار استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی است، فرهنگ سازی این كار در ایران سهم بسزایی 

در كاهش آلودگی ایفا می كند. 
پدر كویرشناس��ی ایران با بیان اینكه خاموش كردن خودرو در پش��ت 
ترافیک نیز عاملی دیگر در كاهش آلودگی هوا است، ادامه داد: ترافیک 
مهمترین عامل آلودگی هوا در ش��هرهای بزرگ است بنابراین زمانیكه 

پشت چراغ قرمز هستید اتومبیل خود را خاموش كنید. 
آلودگی به اصفهان باز می گردد

با اس��تقرار جوی پایدار بر روی اس��تان اصفهان، در مراك��ز صنعتی و 
پرجمعیت در روزهای آینده مواد آالینده افزایش خواهد یافت.

  مدیر رواب��ط عموم��ی اداره كل هواشناس��ی اصفهان گفت: بررس��ی
 نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی پایدار بر روی استان است و 

بر این اساس وضعیت جوی آرام پیش بینی می شود.
جالل حیدری افزود: دمای هوا در بیش��تر نقاط استان یک تا سه درجه 

سانتیگراد افزایش می یابد.

سخنگوی آموزشی و پرورش شهر تهران ضمن 
هشدار به ش��هروندان در خصوص صدور مدرک 
دیپلم جعلی توس��ط مراكز آموزشی غیرمجاز، 
گفت: داوطلب��ان صرفاً بای��د از طریق آموزش و 

پرورش اقدام كنند.
مسعود ثقفی ، با هشدار نس��بت به اقدام برخی 
مراكز خصوصی در صدور دیپل��م جعلی، اظهار 
داش��ت: هم اكن��ون در آم��وزش و پ��رورش با 
مش��كلی به نام صدور مدارک تحصیلی جعلی و 
كالهب��رداری در این رابطه توس��ط برخی افراد 
سودجو و مراكز آموزشی غیرمجاز مواجه هستیم.

وی افزود: این مراكز تحت عن��وان صدور دیپلم 

فوری و ب��دون حضور در كالس اق��دام به جذب 
داوطلبان می كنند. آموزش و پرورش شهر تهران 
جهت اطالع و آگاهی مردم اعالم می كند كه تمام 
مدارک رسمی آموزش و پرورش از طریق ادارات 

آموزش و پرورش صادر می شود.
س��خنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: 
افراد برای گرفتن مدرک دیپلم باید به یک واحد 
آموزش��ی یعنی مدارس مراجعه ك��رده و اقدام 
به ثبت نام كنند و پ��س از طی آموزش های الزم 

مدرک دیپلم خود را اخذ كنند.
ثقفی ادام��ه داد: هر مركز آموزش��ی ك��ه اقدام 
به ارایه دیپلم كن��د این مدارک جعل��ی بوده و 
آسیب های مختلفی را برای افراد به همراه دارد. 
یكی از آسیب ها این است كه در بحث استخدام 
افراد زمانی كه مش��خص ش��ود م��درک جعلی 
بوده مش��كالتی پیش خواهد آمد همچنین اگر 
افراد ب��ا این دیپل��م جعلی اقدام به ثب��ت نام در 
دانشگاه كنند پس از استعالم از آموزش و پرورش 
مشخص می شود مدرک جعلی بوده و تمام سوابق 

تحصیلی آنها باطل خواهد شد

ريیس كل دادگستری اصفهان:

 تشديد نظارت بر حفظ اراضی 
دولتی و اموال طبیعی در استان 

پدر كويرشناسی ايران

زباله ها  تعادل محیط زيست را بهم زده است
 هشدار به خانواده ها در خصوص 

صدور ديپلم جعلی 

سرپرست دانشگاه جامع علمی كاربردی

 واحدهای غیراستاندارد
 دانشگاه علمی كاربردی تعطیل می شوند



يادداشت

 پايش 5500 واحد صنعتی
 در استان 

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان از پایش پنج هزار و 496 
واحد صنعتی در 9 ماه نخست سال  جاری خبر داد.

امید ظهرابی در همایش روز هوای پاک که در اتاق بازرگانی 
برگزار ش��د، اظهار ک��رد: این میزان در مقایس��ه ب��ا میزان 
پایش های این نهاد در سال گذشته، رشد دو برابری را نشان 

می دهد.
وی افزود: این موضوع در حالی اس��ت که تعداد نیروهای در 
اختیار این سازمان ثابت بوده و فشار مضاعفی بر کارکنان این 

نهاد آمده است.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان همچنین درباره تعداد 
واحدهای آالینده که در سال جاری پلمپ شده است، گفت: 
72 واحد آالین��ده پلمپ و 479 واحد نیز ب��ه مراجع قضایی 

معرفی شدند.
وی یکی از مهم ترین اقدامات انجام ش��ده در راستای کاهش 
آلودگی هوای اصفهان را همکاری با اتاق اصناف و س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت در راس��تای جلوگی��ری از فعالیت 

واحدهای آالینده دانست.

اهدای تنديس جهانی پروژه سبز
به ذوب آهن

همزمان ب��ا روز هواي پ��اک در نهمین همای��ش بین المللی 
مدیریت سبز  که با حضور بیش از1500 نفر از کارشناسان و 
متخصصین داخلی و خارجی و 35 کشور جهان در محل سالن 
همایش های برج میالد برگزار ش��د. ب��رای اولین بار تندیس 
جهانی انرژی)پروژه س��بز ( و نش��ان بلوغ HSE جامعه سبز 
اروپا به ذوب آهن اصفهان اهداء گردید و دکتر سعد محمدی 
مدیر عامل شرکت اوح سپاس و تندیس ویژه جهانی انرژی را 
دریافت نمود.اهدای تندیس ویژه جهانی انرژی به ذوب آهن 
اصفهان از سوی بنیاد جهانی انرژی به دنبال موفقیت جهانی 
پروژه تنگه جوزدان) سایت نگهداری محصوالت میانی قطران 

( در یک رقابت جهانی حاصل شده است .
دکتر س��عد محمدی مدیر عامل ذوب اه��ن اصفهان پس از 
دریافت تندیس ویژه جهانی انرژی کسب این موفقیت بزرگ 
جهانی را به همه  کارکنان سخت کوش و با ارزش ذوب آهن 
اصفهان تبریک گفت و اظهار امی��دواری نمود : که با همت و 
همدلی هر چه بیشتر بتوان در این ش��رایط سخت در جهت 
رشد و تعالی بیشتر و کس��ب موفقیت  هاي بیشتر، گام هاي 

ارزنده تري برداشت . 

 مراتع جرقويه زير تیغ 
ماشین آالت معدنی

نماینده دامداران و مرت��ع دار برتر بخش جرقویه علیا با انتقاد 
از اینکه با افزایش هزینه ها دخل و خرج دامپروری همخوانی 
ندارد،گفت: مراتع بخش جرقویه زیر تیغ ماشین آالت معدنی 
قرار گرفته است.حس��ین رضایی اظهار کرد: عنوان مرتع دار 
برتر از سوی سازمان کشاورزی با رعایت شاخصه هایی مانند 
چرای صحیح دام، جلوگیری از بوته کنی و ... در راستای حفظ 
مرتع اعطا می شود.وی با بیان اینکه برخی دامداران با آوردن 
هیزم از روستاها به مراتع مانع کندن بوته ها می شوند، افزود: 
در سال های اخیر دامداران بخش جرقویه مشکالت زیادی با 
اداره منابع طبیعی در خصوص چرای دام و واگذاری مراتع به 
معدنکاران برخورد کرده اند.مرتع دار برتر بخش جرقویه علیا 
ادامه داد: دامداران این بخش شهرس��تان اصفهان همواره از 
حق عرفیت چرا در این مراتع برخوردار بوده اند به نحوی که تا 
400 راس دام را در واحدهای مشخص مرتعی می چرانیدند، 
اما متاسفانه در سال های اخیر اداره منابع طبیعی این رقم را 
با عنوان حفاظت مرتع و طبعیت ت��ا 150 راس کاهش داده 
که پرورش این رقم اندک دامی صرفه اقتصادی برای دامدار 

ندارد.

رشد تولید شمش طال از موته
نماینده مردم ش��اهین ش��هر، میم��ه و برخ��وار در مجلس 
شورای اس��المی گفت:  تولید ش��مش طال در مجتمع طالی 
موته اصفهان طی 9 ماهه س��ال جاری21 درصد نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال گذشته رش��د داش��ته است.حسینعلی 
حاجی دلیگانی اظهار کرد:  تولید ش��مش در 9 ماهه ابتدایی 
س��ال جاری به 216 کیلوگرم رس��یده که در مقایسه با مدت 
مشابه در سال گذشته رشد 21 درصدی را نشان می دهد.وی 
افزود: مجتمع یادشده در 9 ماهه امسال به میزان 24 درصد 
بیش از برنامه مصوب ش��مش طال تولید کرد و این در حالی 
است که در  مدت مشابه سال گذشته 178 کیلو گرم شمش 
طال تولید کرده بود. نماینده مردم ش��اهین شهر در مجلس 
شورای اس��المی اظهار کرد:  حدود دو میلیون تن سنگ طال 
در معادن موته وجود دارد و تا پایان سال 1394 حجم ذخایر 
احتمالی معادن این مجتمع به بی��ش از یک میلیون تن طال 

می رسد.
حاجی با بیان اینکه روزانه حداقل یک کیلو طال از معادن موته 
استخراج می شود، خاطر نش��ان کرد: در صورت ادامه نیافتن 
اکتشافات معادن طال نزدیک به 400 نفر کارگر این مجتمع 

از ادامه فعالیت بیکار می شوند.

نیاز 5600 میلیارد تومانی برای 
تکمیل راه های روستايی

معاون راه روس��تایی وزیر راه و شهرس��ازی اب��راز امیدواری 
کرد: در مصوبه بودجه س��ال 1394 به مناطق غیر برخوردار 
روستایی س��همی مکفی اختصاص داده ش��ود تا پروژه های 
زیربنایی روستایی در این مناطق با سرعت بیشتری پیگیری 
شوند.حسین میرش��فیع  با بیان این که برای بهبود وضعیت 
جاده های روستایی به بودجه ای معادل 5600 میلیارد تومان 
احتیاج است اظهار کرد: همان طور که در بودجه سال 1393 
مجلس با تصویب قانون دست معاونت روستایی را در پیشبرد 
اهداف بلند مدت کش��ور باز کرد امیدواریم در بودجه س��ال 
 آینده نیز این موضوع لحاظ شده و امکان تکمیل و پیشروی در

 طرح های جاده سازی روستایی ایجاد شود.

در حالی که قیمت نفت اوپک 
� که چند ماه پیش صد دالر در 
هر بشکه بود � اکنون به حدود 
پنجاه دالر رس��یده،  ش��رایط 
ناپایدار منطق��ه ای و احتمال 
ریزش بیش��تر قیم��ت نفت، 
باعث شده  که در تحقق درآمد 
پیش بینی ش��ده هفت��اد هزار 
میلیارد تومانی دولت در سال 
آینده تردیدهایی جدی پدید 
آید. چنین وضعیتی بسیاری را 
به این نتیجه رسانده  که دولت 
در سال آینده، بودجه چندانی 
برای کارهای عمرانی نخواهد 
داش��ت و همی��ن، احتماال به 
تشدید بیکاری و احتمال رکود 

اقتصادی  منجر شود. 
اما صورت ساده شده مسأله، 
آن چیزی اس��ت که محسن 
رنان��ی، اقتصاددان و اس��تاد 
دانش��گاه اصفهان بیان کرده 
است: »45هزار میلیارد تومان 
یارانه نقدی، 80هزار میلیارد 
توم��ان حق��وق و دس��تمزد 
کارمن��دان و 25هزار میلیارد 
تومان کم��ک ب��رای تأمین 
کسری حقوق بازنشستگان در 
طرف تعهدات دولت و 70هزار 
میلیارد تومان درآمد نفتی و 
80هزار میلیارد تومان درآمد 
مالیاتی در ط��رف درآمد ها، 
نشان می دهد، دولت در سال 
آینده با درآمدهای حاصل از 
نفت و مالی��ات، تنها می تواند 
نه ه��ا را  دس��تمزد ها و یارا
پرداخت کند و این به مفهوم 
آن است که دولت از سال 94 
به صن��دوق پرداخت حقوق 
و دس��تمزد تبدیل می شود یا 
به بیان س��اده تر، سال  آینده، 
عص��ر پایان راهبری توس��عه 
 ملی توسط دولت آغاز خواهد

 ش��د «. ب��ه عب��ارت دقیق تر 
ب��رآورد ص��ورت گرفت��ه از 
درآمده��ای مالیات��ی دولت، 
بنا ب��ر اظهارات س��خنگوی 
کمیس��یون تلفیق در س��ال 
آین��ده، 86 ه��زار میلی��ارد 
توم��ان خواهد ب��ود. چندی 
پیش، نایب رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس تنها در باره 
بخش��ی از این مش��کل گفته 
بود: »هم اکنون م��ا یک خأل 
قانون��ی  داری��م؛ مثال ش��ما 
موضوع نهادهای خیریه را در 
نظر بگیرید. االن الی ماشاءاهلل 
مؤسسه خیریه داریم که خیر 
این ها به چه کس��ی می رسد، 
م��ا نمی دانی��م! ما مؤسس��ه 
خیری��ه ای داری��م ک��ه تنها 
یک ش��رکت زی��ر مجموعه 
آن 4 میلی��ارد دالر ارزش 
دارایی هایش اس��ت و جالب 
آنک��ه این خیریه ب��ه هیچ جا 
هم پاسخگو نیس��ت. من در 
 دانش��گاهی در این خصوص 
س��خنرانی می کردم. پس از 
آن ری0یس ای��ن خیریه که 
آدم مشهور کشوری هم هست 
با بنده تماس گرفت��ه  که پا در 
کفش ما نکنید!«. آن خیریه ای 
ک��ه تنها یک ش��رکتش چهار 
میلی��ارد دالر ارزش دارد، 
ممک��ن اس��ت هی��چ انحراف 
مالی هم نداشته باشد، ولی اگر 
مجلس به فکر اصالح وضعیت 
مالیاتی کشور است، در جلسه 
کمیس��یون تلفیق آن به جای 
بح��ث ک��ردن در ب��اره بدهی 
120 میلیاردی ورزش��کاران 
باید در ب��اره 129هزار میلیارد 
تومان درآم��دی بحث کند که 
 هیچ راهی ب��ه خزان��ه دولت

 ندارد.

 سیل موسسه های خیريه ای
 که خیرشان نمی رسد!

اخبار کوتاه 

4
عیدی کارمندان دولت اعالم شد

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری عیدی آخر س��ال 93 کارمندان دولت تعیین 
شد.براین اساس یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از عیدی 600 

هزار تومانی کارمندان در سال جاری خبر داد.
همچنین سال گذشته نیز عیدی کارمندان 503 هزار تومان تعیین شده بود.

بانک ها این روزها در اخذ جریم��ه دیرکرد به حدی 
پیش رفته اند که به نظر می رس��د م��وج جدیدی در 
نظام بانکی به راه افتاده، در حالی که این اقدام مانند 

موریانه ای است که به تدریج اقتصاد را می خورد.
 دریاف��ت جریمه های دیرک��رد از دریافت کنندگان 
تس��هیالت بانکی از لحاظ مس��ایل ش��رعی همواره 
مورد بحث جدی بوده و مراجع تقلید همواره نظرات 
مختلفی در این باره اع��الم کرده اند اما بانک مرکزی 
و نظام بانکی هیچگاه نس��بت به این موضوع به طور 
ش��فاف عمل نکرده اند و در ش��رایط فعل��ی اقتصاد، 
بانک ها نه تنها ش��روط س��ختی را برای تس��هیالت 
گیرندگان در نظر می گیرند، بلکه جریمه های بسیار 
سنگینی را با فرمول های پیچیده دریافت می کنند که 

می تواند شرعی بودن فعالیت آنها را زیر سوال ببرد.
این در حالی اس��ت که برخی از بانک ها در اقداماتی 
بعض��ا ابت��کاری جریمه ه��ای دیرک��رد را ب��ر روی 
جریمه ه��ای قبلی می بندند و از جریمه ها هم س��ود 
می گیرند و حال این پرس��ش مطرح است که آیا این 
گونه اقدامات از لحاظ ش��رعی و فقهی دارای اشکال 
و ایراد نیس��ت؟ بر این اس��اس به نظر می رسد بانک 
مرکزی ک��ه باید به س��رعت وارد میدان ش��ود، این 
موضوع را برای همیشه ش��فاف سازی کند و برخورد 

محافظه کارانه با بانک ها را در این باره کنار بگذارد. 
نظر سیف در مورد وجه التزام

ولی اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی در مورد جریمه 
دیرکرد بانکها می گوید: جریمه دیرکرد حرام است اما 
ما بر مبنای دستورالعمل شورای نگهبان، وجه التزام 
را اجرا می کنیم که مقررات خاص خود را دارد و بحث 
شرعی آن از طریق مکانیزم وجه التزام تا حدود زیادی 
حل شده است.رییس شورای پول و اعتبار می افزاید: 
سیستم بانکي به منظور تقویت انگیزه بازپرداخت در 
مش��تریان، مکانیزم وجه التزام را دارد که آئین نامه 
مربوط به آن بر اساس مصوبه شوراي نگهبان در نظام 
بانکي تدوین ش��ده اس��ت. بدهکاران نظام بانکي دو 
گروه هستند، گروهي که عملیات بازرگاني و تولیدي 
سود آور انجام مي دهند، قاعدتاً مکانیزم وجه التزام 
عاملي اس��ت که اینگونه مش��تریان مکلف باشند در 
سررس��ید بدهي خود را بپردازند.سیف خاطرنشان 
می کند: گروه دوم مشتریاني هس��تند که براي رفع 
احتیاجات تسهیالت گرفته اند و در سررسید امکان 
بازپرداخت بدهي را ندارند بدیهي اس��ت نظام بانکي 
در مورد اینگونه مشتریان مماشات خواهد داشت و به 

وضعیت مشتري توجه خواهد کرد.
جريمه بانکی يا وجه التزام چیست؟

سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی 
در این زمینه مطرح می کند که طبق قانون عملیات 
بانکداری بدون ربا، حس��ب نظر شورای پول و اعتبار 
و تأیید ش��ورای نگهبان قانون اساسی، بانک ها اجازه 

دارند در قراردادهای اعطای تس��هیالت با مشتریان 
خود، بن��دی را به عن��وان بند وجه الت��زام بگنجانند 
تا گیرن��دگان تس��هیالت ملزم ب��ه بازپرداخت اصل 
و س��ود تس��هیالت دریافتی در سررس��ید شوند که 
این موضوع االن قانون اس��ت و بانک ها براساس آن 
اقدام می کنند. البته بین مراج��ع عظام تقلید و فقها 
بر س��ر کیفیت و چگونگی اعمال بند مربوط به وجه 
التزام در قراردادهای نفت��ی اختالف نظر وجود دارد 
اما آنچه روش��ن اس��ت اینکه بانک ها براساس قانون 
اساسی ملزم به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که 
شورای نگهبان قانون اساسی بر آن تأکید دارد و آنها 
را تأیید کرده اس��ت.وی ادامه می ده��د: البته اینکه 
آیا جریمه دریافت��ی از فرد متخلف به عنوان کس��ی 
که پیمان ش��کنی کرده، باید به بانک پرداخت شود 
یا مربوط به بیت المال اس��ت، این نظریه وجود دارد 
که تمامی جرای��م دریافتی از اف��راد متخلف باید به 
بیت المال واریز ش��ود و این حاکم شرع است که اگر 
در ش��رایط خاص به مصلحت بدان��د می تواند حکم 
بدهد که بخشی از جریمه دریافتی از بدهکارانی که 
عمدا تسهیالت دریافتی را بر نمی گردانند، به بانک ها 
اختصاص داده ش��ود. در عین حال آی��ت اهلل مکارم 
ش��یرازی، نظر متفاوتی در این زمینه دارد، مبنی بر 
اینکه جریمه در زمانی مصداق می یابد که کسی کار 
خالفی انجام داده باشد و اسم آن نیز در اسالم تعزیر 
اس��ت که این تعزیر باید به حس��اب بیت المال واریز 
شود.وی توضیح می دهد: گرفتن ربا و جریمه دیر کرد 
در دین اسالم حرام اس��ت اما می بینیم که متأسفانه 
بانک ها همین پول ها را از مردم می گیرند و به عنوان 
حقوق به کارکنان خود می دهن��د و آنان هم آن را به 
خانه می برند در حالی که باید بدانیم اگر کاری حالل 
نباش��د حرام اس��ت و سرنوش��ت آن رفتن به جهنم 
خواهد بود.به گفته وی، امروز متاس��فانه ربا به جای 
قرض الحسنه وارد سیستم بانکی شده است و کسی به 
دیگری رحمی نمی کند. کسانی که از روی استیصال 
و ع��دم توانایی مالی قادر به پرداخ��ت بدهی خود به 
بانک نیس��تند خالفی نکرده اند که به این واسطه به 

آنان جریمه دیرکرد تعلق گیرد.
این مرجع تقلید عنوان می کند: نمونه های بسیاری 
از مردم در نامه های خود به ما می نویس��ند که عدم 
توانایی مالی در بازپرداخت ها موجب ش��ده که بانک 
ملک و خان��ه آنها را نی��ز تصرف کند ک��ه در چنین 
مواردی بانک ها باید مالیم ت��ر برخورد کنند هر چند 
که باید با کسانی که توانایی مالی دارند و نمی خواهد 
بدهی خ��ود را پرداخت کنند برخورد قاطع داش��ته 

باشند.

موج جديد  جريمه های  مرکب  بانکی

بانک مرکزی تکلیف را روشن کند

موریانه ای که اقتصاد را می خورد!
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حذف يارانه آب و برق 
پرمصرف ها

 تحويل چهارهزار 
واحد مسکن مهر

کمیسیون انرژی مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه 94 مصوبه ای را در 
راستای حذف یا کاهش یارانه آب و برق و بنزین پر مصرف ها تصویب کرد. بر 
اساس این مصوبه افزایش قیمت آب و برق خانگی صرفا برای پله های باالی 
الگوی مصرف اعمال خواهد شد. در عین حال اگر دولت قصد داشته باشد 
قیمت بنزین را افزایش دهد، افزایش قیمت بنزین نیز تنها برای بنزین آزاد 

غیر سهمیه ای اعمال خواهد شد و قیمت بنزین آزاد تغییر نخواهد کرد. 
 در عین حال س��همیه بنزین به جای هر خودرو به هر خانوار تعلق خواهد 
گرفت و خانوارهای بدون خودرو معادل سهمیه یارانه دریافت خواهند کرد. 
سید مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی در این باره گفته بود:» در 
حال حاضر کسانی از یارانه بیشتری استفاده می کنند که مصرف بیشتری 
دارند و طبیعی است کسی که پایین تر از الگو، مصرف می کند با کسی که 

مازاد مصرف دارد از لحاظ برخورداری از یارانه یکسان نیست.

مدیر مسکن و ساختمان راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: بیش از 
چهار هزار و 625 واحد مسکن مهر نیمه بهمن امسال همزمان با دهه 
فجربه متقاضیان واگذار می شود. حمیدرضا امیرخانی اظهار کرد: این 
پروژه های آماده افتتاح در شهرهای باالی 25 هزار نفر استان ساخته 
شده اس��ت که دو هزار 168 واحد آن 99 ساله، 800 واحد خودمالک 
 و یک ه��زار و 657 واحد س��ه جانبه اس��ت.وی افزود: ب��ا افتتاح این

 پروژه ها، آمار پروژه های تکمیل شده در شهرهای باالی 25 هزار نفر 
با کسر واحدهای بالتکلیف به بیش از 96 درصد می رسد که این آمار 
در کشور بی سابقه است.امیرخانی گفت: تعداد واحدهای افتتاح شده 
قبلی از ابتدای طرح مسکن مهر در قالب طرح 99 ساله 10 هزار و 221، 
خودمالکین 48 هزار و 627 و سه جانبه چهار هزار واحد بوده که تعداد 

کل آن به 62 هزار و 848 واحد رسیده است. 

برخی افراد بدون اطالع از تبعات حقوقی اجاره کارت 
بازرگانی و تنها به ازای دریافت مبلغی اندک اکنون خود 
را گرفتار مالیات های چند میلیاردی کرده اند،خسارتی 
که نتیجه واردات خالف به کام دیگران و به نام آنهاست.

 جوان 30 س��اله از افرادی اس��ت که کارت بازرگانی 
خود را اجاره داده تا ش��اید چند میلیونی بگیرد، ولی 
حاال برای یک سال 8 میلیارد تومان مالیات به نامش 

ثبت شده است.
وی می گوید: در این میان آنقدر افراد به یکدیگر وکالت 
در وکال��ت داده اند که نمی توان س��رنخ ماجرا را پیدا 
کرد جالب تر اینجاست یکی از همین 100 نفر شاکی 
چوپانی است که حتی نمی داند اداره دارایی کجاست و 
باید چه کاری در آنجا انجام دهد. اما کارت بازرگانی به 
نامش صادر شده است و اکنون میلیون ها تومان بدهی 

مالیاتی دارد.
البته خال های قانونی و شرایط دریافت کارت بازرگانی 
سبب ش��ده تا دس��ت افراد برای سوء اس��تفاده های 
 احتمالی باز ش��ود که برخی کارشناس��ان معتقدند

 کارت ه��ای بازرگانی بای��د ازفرایند تج��اری مانند 
 بسیاری کشورهاحذف شود، چرا که سودی جز دست و 

پا گیری ندارد.

روزنامه گاردین انگلستان اعالم کرد، همزمان با شدت 
گرفتن تنش میان ایران و عربس��تان سعودی در مورد 
کاهش قیمت نفت، یک مشاور سابق عربستان گفت، 
این کشور می تواند 8 سال یا بیشتر قیمت پایین نفت 

را تحمل کند.
 محمد الصبان به بی.بی.سی گفت:عربستان می تواند 
قیمت های پایین نفت را دستکم به مدت 8 سال تحمل 
کند، زی��را اوال ذخایر ارزی عظیم��ی در حدود 3 هزار 
میلیارد ریال سعودی )527 میلیارد پوند( دارد. ثانیا، در 
حال تنظیم یک بودجه منطقی و معقول است و تالش 

می کند تمام مخارج زاید را کاهش دهد.
وی ادامه داد: من فکر می کنم کشورم نگران است اما ما 
باید منتظر باشیم دوره داروی تجویز شده کامل شود. 

عربس��تان به رغم بیش از 50 درص��د کاهش قیمت 
نفت از ماه ژوئن )خ��رداد( تاکن��ون، از کاهش تولید 
خودداری کرده است.حس��ین امیرعبداللهیان معاون 
عربی آفریقایی وزی��ر امور خارجه ایران گفته اس��ت: 
انتظار می رود عربس��تان و دیگر تولیدکنندگان نفت 
در خلیج فارس تالش کنند جلوی افت قیمت نفت را 
بگیرند و اجازه ندهند این مساله بیش از این بر اقتصاد 

کشورهای تولیدکننده تاثیر بگذارد. 

دبیر انجمن مرغداران اصفهان آلودگی گوشت مرغ به 
سرب کذب عنوان کرد و گفت: درصورت اثبات وجود 
سرب در مرغ، مرغداران اصفهان به تمام افرادی که با 
مصرف این خوراک مبتال به بیماری ش��دند، غرامت 

می پردازند.
بهزاد پاکزاد اظهار داشت: آلوده بودن مرغ به سرب یک 
حرف کذبی است که هنوز هیچ یک از متخصصانی که 
چنین اظهاراتی کردند، مدرکی برای اثبات گفته خود 

نداشته اند.
وی بیان داشت: از تمام افرادی که به نام متخصص، با 
اظهار نظرهای خود مردم را تشویق به مصرف نکردن 

مرغ می کند، شکایت می کنیم.
سید محمد حسن انتظاری متخصص تغذیه و استادیار 
گروه غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این 
ارتباط گفت: همانگونه که وجود سرب در مرغ گوشزد 
می ش��ود در ماهی نیز احتمال وجود فلزات سنگین 
اس��ت در بوقلمون هم به همان صورت وجود دارد و 

ما نمی توانیم مصرف مرغ را در خانوارها حذف کنیم.
وی اعالم کرد: با توجه به اینکه بیش��تر آلودگی ها در 
کبد مرغ یا در واقع کبد موجودات زنده جمع می شود 

بهتر است که از مصرف جگر مرغ جلوگیری شود.

کار شناس مسوول انگ فلزات گرانبها اداره کل استاندار 
استان اصفهان گفت: پنج واحد تولیدی طال در اصفهان 
شناسایی شدند که به دلیل تقلب در درصد عیار طال در 
چند روز آین��ده پلمپ می ش��وند.فرحناز رجالی اظهار 
داشت: در ماه گذشته شش آزمایشگاه غیر استاندارد به 
خاطر تقلب در روش سنجش و محاسبه  عیار طال پلمپ 
ش��د.وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به یک هزار 
و 450 واحد تولیدی طال در سطح استان اصفهان دارای 
کد شناسایی هستند که بیشترین کد را در سطح کشور 
از این استان است، بیان داشت: این کد اول حرف التین 
اصفهان و شماره ای است که به آن تولید کننده اختصاص 
 یافته اس��ت.وی خاطرنشان کرد: شناس��نامه دار کردن

 تولید کنندگان طال از این جهت است که اگر خریداری 
نسبت به میزان عیار، کیفیت و قیمت طال شکایت داشت 
بتوانیم تولید کننده و فروشنده طال را به راحتی شناسایی 
و حق و حقوق خریدار را ب��ه وی برگردانیم. وجود فلزات 
سنگین را در طالهای وارداتی شاهد بودیم اما امروز این 
مورد را هم در طالی ساخت داخل هم مشاهده شده است، 
آیا بررسی روی این موضوع داشته اید، اظهار داشت: وجود 
فلزات سنگین در طالهای ساخت داخل غیر قابل انکار 

است اما موضوعی هم نیست که سابقه داشته باشد.

قطب نفتی تولیدبازرگانی  فلزات گرانبها

 به نام چوپان
 و به کام دالل

 8 سال تا
 دوام سعودی ها

 آلودگی گوشت مرغ 
به سرب کذب است

پلمپ پنج واحد تولیدی 
طال در اصفهان
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 نوبتی سه ماهه سوم سال 1393 ثبت اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان)نوبت اول(

10/511 بند الف مستند به ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و 
ماده 59 اصالحی آیین نامه آن امالک و رقبات واقع در اردستان 
اول  ماهه  سه  در  آن  ثبت  تقاضای  که  اصفهان  ثبت   17 بخش 
قلم  از  شماره های  همچنین  و  است  شده  پذیرفته   1393 سال 
باید  آنها  آگهی  ثبت  نظارت  هیات  آرا  طبق  آنچه  نیز  و  افتاده 
 تجدید شود مربوط به بخش 17 را به شرح زیر آگهی می نماید.
که  امالکی  وقوع  محل  و  مالک  مشخصات  و  پالک  الف شماره 
انتشار  تنظیم و جهت  قبل  آنها در سه ماهه مربوطه  اظهارنامه 

آگهی در ردیف منظور گردیده اند، 
 دهستان سفلی قریه کچو مثقال به شماره 75 اصلی

و فرعی های زیر 
زمین  قطعه  دانگ   6 محمدجواد  فرزند  رحمتی  اکرمه   -1423

محصور به مساحت 204/70 مترمربع.

1502- آقای محمد جعفریان کچومثقالی فرزند رضا 6 دانگ یک 
باب خانه به مساحت 289/92 مترمربع.

عبدالحسین  فرزند  آقای جواد حاجی حسینی گزستانی   -1514
6 دانگ جوی متروکه به مساحت 11/13 مترمربع.

بند )ب( امالکی که آگهی نوبتی آن در وقت مقرر منتشر ولکن 
به واسطه اشتباه موثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب 
آرا هیات نظارت با دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی 
های  بخشنامه  مجموعه  385و386و387  بندهای  نظارت  هیات 

ثبتی تا اول مهرماه 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند.
4312- خانم سکینه جهرمی فرزند حسن چهارده حبه و سه پنجم 
الواسطه مع  انتقالی  مزروعی  ملک  قطعه  72 حبه  از   حبه مشاع 

از طرف محمدعلی جهرمی ومکانی فرزند علی اکبر که در آگهی 
نوبتی قبلی محمدعلی اظهار و آگهی گردیده است.

خانم  اصلی   -111 شماره  به  استانه  مزرعه   – علیا  دهستان 
دانگ   6 سهم   1728 از  سهم   6 اسدا...  فرزند  افاشاهی  ماهرخ 
مزرعه مرقوم مع الواسطه از طرف اکبر موذنی دمزابادی که در 

 آگهی قبلی علی اکبر بدون غیر سایر مشخصات آگهی شده است.
مزرعه سینا به شماره 127 اصلی علیا خانم عصمت رمضان پور 
فرزند حاجی نیم حبه از 72 حبه مزرعه مرقوم انتقالی از طرف 
نام خانوادگی مستدعی  اولیه  آگهی  در  که  پور  حاجی رمضان 
شیرازانی  سلطانی  کریم  جای  به  و  افتاده  قلم  از  اولیه  ثبت 
شده. آگهی  و  اظهار  علی  ولد  عبدالکریم  عبدالکریم   فرزند 
به  نسبت  کسی  چنانچه  امالک  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به 
امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ 
به  شده  ثبت  تقاضای  که  آنهایی  به  نسبت  نوبت  اولین  انتشار 
شرح ردیف الف و ب ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهایی که 
ردیف  شرح  به  شده  آگهی  تجدید  ثبت  نظارت  هیات  آراء  طبق 
اداره  این  به  ج در مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را 
تکلیف پرونده  تعیین  قانون  تسلیم و طبق تبصره2 ماده واحده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست مرجع ذیصالح 
تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی 

اقامه  این آگهی دعوائی  انتشار  از  نمایی و در صورتی که قبل 
شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح 
انقضاء مهلت مرقوم واصل شود بالاثر است  از  دعوی که بعد 
رفتار  ثبت  قانون   17 تبصره  و   16 ماده  اخیر  قسمت  مطابق  و 
حقوق  ثبت  قانون  نامه  آیین   56 ماده  طبق  ضمنًا  شد.  خواهد 
ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی 
ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  و  امالک  صاحبان 
مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی 
نسبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به 
ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه 

زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/12/02

م الف:465 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

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

10/512 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 
اصالحی و آیین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم  سال 
 1393 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده بشرح ذیل آگهی می گردد:

       شماره های فرعی ازپالک یک اصلی جوشقان قالی
3029 فرعی- آقای سید موسی الرضا لطیفی فرزند آقا محمود 
تمامی یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکدرب باغ مشجر واقع 

درکوچه میمه الستان جوشقان به مساحت 2335/30 مترمربع
ششدانگ  علی  فرزند  لطفی   علی  محمد  آقای  فرعی-   4139
 1727/39 مساحت  به  در جوشقان  واقع  مشجر   باغ  قطعه  یک 

مترمربع
شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی کامو

احمد  فرزند  علیرضائی  غالمحسین  آقای  فرعی-  305و307 
مساحت  به  کامو  پائین   درکوی  واقع  خانه  یکباب  ششدانگ 

178/56 مترمربع

آقای  و  شعبانعلی  فرزند  رحمانی  رضا  آقای  فرعی-   658
دانگ  تمامی چهار  بالمناصفه  حمیدرضا رحمانی فرزند غضنفر 
قبال  از ششدانگ دوباب خانه و قطعه زمین محصور که  مشاع 
 502/07 مساحت  به  کامو  در  واقع  است  بوده  مشجر  زمین 
مادر  و  پدر  برای  العمر  مادام  سکونت  حق  باقید  مترمربع 

مستدعی ثبت آقای حمید رضا رحمانی فرزند غضنفر.
ششدانگ  فرزندغالمرضا  ابرکار  محمد  آقای  فرعی-   2052
یکباب مغازه مجزی شده از شماره 129 فرعی  واقع در  کامو 

به مساحت 27/60 مترمربع.
حسین  فرزند  کامو  نژاد  جاللی  غالمرضا  آقای  فرعی-   2053

ششدانگ یکبابخانه واقع در کامو به مساحت 140 مترمربع.
 شماره های فرعی از پالک بیست و شش اصلی 

مزرعه همواریه کامو
260 فرعی- آقای شعبانعلی افتاده فرزندعباس ششدانگ یکباب 

خانه واقع درمزرعه همواریه  کامو به مساحت 253 مترمربع.
و  رمضانعلی  فرزند  بخشی  احمدرضا  آقای  فرعی-   261

بالمناصفه  اله  عطاء  فرزند  اسفرجانی  اسماعیلی  خدیجه  خانم 
ششدانگ یکباب خانه واقع درمزرعه همواریه کامو به مساحت 

356/97 مترمربع.
 شماره های فرعی از پالک شصت و هفت اصلی

 مزرعه ارقش کامو
آقا ششدانگ  اسمعیل  فرزند  85 فرعی-خانم معصومه رحمانی 
مساحت  به  کامو  ارقش  درمزرعه  واقع  مزروعی  زمین  قطعات 

1575 مترمربع.
 شماره های فرعی از پالک شصت و هشت اصلی

 مزرعه علی آباد کامو
اقا حسین ششدانگ  116 فرعی-آقای محرم آقا رحمانی فرزند 
مساحت  به  کامو  آباد  علی  درمزرعه  واقع  بائره  زمین  قطعه 

1076/26 متر مربع.
لذا طبق ماده 16 فانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این اگهی اعتراضی داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار 
آگهی به مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را کتبا" به این 

تاریخ تسلیم معترض در  از  ماه  اداره تسلیم و ظرف مدت یک 
دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
انتشار  از  قبل  که  نماید.در صورتی  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ 
دادگاه  گواهی  باید  دعوی  طرف  باشد  شده  اقامه  دعوی  آگهی 
نماید. تسلیم  مذکور  مدت  ظرف  را  دعوی  جریان  بر  مشعر 

انقضاء مدت مرقوم  از  یا گواهی طرف دعوی که پس  اعتراض 
و   16 ماده  اخیر  قسمت  برابر  و  باشد  می  اثر  گرددبال  واصل 
ماده  شد.ضمنا"طبق  خواهد  رفتار  ثبت  قانون   17 ماده  تبصره 
تحدید حدود  موقع  در  ارتفاقی  ثبت حقوق  قانون  نامه  آیین   56
امالک  صاحبان  واخواهی  و  قید  تحدیدی  مجلس  صورت  ودر 
پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقی  حقوق  به  نسبت 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/12/02

م الف:29809 زرگری کفیل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان

 

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

10/513 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 
اصالحي آیین نامه مذکور امالکي که تقاضاي ثبت آنها در سه 
ماهه سوم سال 93 پذیرفته شده و امالکي که در آگهي نوبتي قبلي 
از قلم افتاده و مدت اعتراض بر آنها از تاریخ انتشار )93/11/1( 

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

از شماره 100– اصلي طامه ، فرعی ذیل
2361– خانم عفت کاظمی طامه فرزند غالمرضا ششدانگ قطعه 

زمین مشجر بمساحت 2453/30 مترمربع 
از شماره 127– اصلي دستجرد،فروعات ذیل 

ششدانگ  اسداهلل  فرزند  دستجردی  کریمی  حسن  287–آقای 
یکدرب باغ بمساحت 906/10 مترمربع

1212 – حسین کچوئی دستجردی فرزند لطف اهلل نسبت به سه 
سهم و محسن کچوئی دستجردی نسبت به دو سهم وحمید رضا 
حکمت فرزند حسن نسبت به دو سهم مشاع از هفت سهم یکدانگ 

مشاع از ششدانگ خانه و باغچه بمساحت 654/73 مترمربع 
دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه

از شماره 25– اصلی چیمه، فروعات ذیل 
یک  غالمرضا  فرزند  فریزهندی  زمانیان  علی  آقای   –  1472
سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یکباب خانه و باغچه بمساحت 

278/90 مترمربع 
یک  غالمرضا  فرزند  فریزهندی  زمانیان  علی  آقای   -  1478
سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یکباب خانه بمساحت 200/50 

مترمربع 
انتقال  اکبر  علی  فرزند  چیمه  باقری  محمدرضا  آقای   –  2870
از سیدحسین میرزا شریف ششدانگ یکباب طویله  الواسطه  مع 

معروف باغ بهائی 

از شماره 44– اصلی ابیانه، فرعی ذیل 
527– آقای محمدعلی ماقائی ابیانه فرزند عباس ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 276/10 متر مربع 
از شماره 128– اصلي هنجن، فروعات ذیل 

به  نسبت  حسن  فرزند  هنجنی  پور  قاسم  رضا  2134–آقای 
نسبت  محمود  فرزند  هنجنی  مقیمی  بتول  وخانم  مشاع  یکدانگ 
رضا  فرزند  هنجنی  پور  قاسم  رضا  حمید  آقای  و  دانگ  دو  به 
نسبت به دو دانگ و آقای علیرضا قاسم پور هنجنی فرزند رضا 
نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه در محل کشوره 

بمساحت 358/34 مترمربع
ازشماره 134- اصلی یارند،فروعات ذیل

دانگ  سه  سیدتقی  فرزند  شیراز   امامیان  نازگل  خانم   –  195
مشاع از ششدانگ یکدرب باغ با بنای احداثی بمساحت 735/75 

مترمربع 
اداره  از  نمایندگی  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت   –  308

بمساحت  مدرسه  یکباب  ششدانگ  نطنز  پرورش  و  آموزش 
557/46 مترمربع 

853 – خانم اکرم نجف یارندی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 187/40 متر مربع 

ازشماره 145- اصلی مزرعه باقرآباد،فرعی ذیل
حبیب  فرزند سید  برزی  میرزاسلیمان  عباس  آقای سید    –119
 4536/79 بمساحت  مشجر  و  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ 

مترمربع
ازشماره 175- اصلی مزرعه معروف سرتستان 

از  مشاع  ونیم  یکدانگ  فرزندعباس  درانی  سپاهی  علی  -آقای 
بایر  اراضی  و  ابگاه  بریک  مشتمل  مرقوم  مزرعه  ششدانگ 

مشجربه مساحت 55300 متر مربع
سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه 

ازشماره 37– اصلي کشه ، فرعی ذیل
آقای مهدی توکلی کشه فرزند روح اهلل ششدانگ یکدرب   –435

باغ  بمساحت 1171/50 مترمربع 

از شماره 38- اصلی  مزرعه مرجوران ،فرعی ذیل
آقای علیرضا عقیلی فرزند عزیز اهلل ششدانگ قطعه زمین   – 49

محصور بمساحت  117/65 مترمربع 
ازشماره 141 – اصلي باغستان پایین طرق ، فرعی ذیل 

1606– خانم نصرت افتخاری فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه 
 بمساحت 132/70 مترمربع مفروز و مجزی شده از شماره 964 فرعی

                  از شماره 152- اصلی نیه ،فرعی ذیل
36- خانم مریم امیر زاده حجازی فرزند قریب ششدانگ یکدرب 

باغ بمساحت 1138/50 متر مربع 
ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 

افتخاری  رضا  محمد  آقای  و  طرقی  افتخاری  علی  183–آقای 
طرقی فرزندان حسین بالمناصفه سه دانگ مشاع از شش دانگ 

یکدرب باغ بمساحت 1109 متر مربع 
358– آقای حسن محمد مسعودی فرزند علی دو دانگ مشاع از 

شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 637 مترمربع 
آقای قدم عبداللهی طرقی فرزند علی و آقای حمیدرضا   –2523
باغ   یکدرب  ششدانگ  بالمناصفه  قدم  فرزند  طرقی  عبداللهی 

بمساحت 1506/40 مترمربع
آقای سعید طالبی طرقی فرزند حسین ششدانگ قطعه   –  3189

زمین مزروعی بمساحت 1926/50 متر مربع 
3986 –  علیرضا سیف اللهی طرقی فرزند مرتضی ششدانگ دو 

باب اطاق بمساحت 45/17 متر مربع 
نیم  و  رجل  یک  عباس  فرزند  عابد  صفر  محمد  آقای    –  4290
مشاع از سه و نیم رجل  ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 

988 مترمربع
یکباب  آقا ششدانگ  محمد  فرزند  جاللیان  اصغر  آقای   –  4713

اطاق بمساحت 28/70 متر مربع 
قطعه  ششدانگ  آقا  میرزا  فرزند  جاللیان  قدرت  آقای   –  4824

زمین محصور بمساحت 1791/43 متر مربع 
صدیقه  و  غالمحسین  فرزند  طرقی  ضابطیان  بتول   –  4825
ابوالفضل مسعودیان  ضابطیان طرقی فرزند غالمحسین و سید 

بالمناصفه  امیر  فرزند  طرقی  ضابطی  علی  و  حسین  آقا  فرزند 
ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 8100 مترمربع 

4826 – آقای عباس طالبی طرقی فرزند محمدآقا ششدانگ قطعه 
زمین محصور بمساحت 1092/38 متر مربع 

ازشماره 215- اصلي مزرعه الدریجه یحیی آباد، فرعی ذیل  
یکباب  ششدانگ  محمد  فرزند  پور  کاویان  علیرضا  آقای   –153

خانه بمساحت  334/07 متر مربع مفروز از 131 – فرعی 
154 - آقای امیر کاویان پور فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه 

بمساحت  256/30 متر مربع مفروز از 131 – فرعی
155 - آقای حسن کاویان پور فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه 

بمساحت  250/22 متر مربع مفروز از 131 – فرعی
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه اشخاص 
به  انتشار  اولین  تاریخ  از  آگهي  این  در  مندرج  امالک  به  نسبت 
مدت 90 روز در دو نوبت درج و منتشر شده اعتراضي داشته 
تسلیم  صالحه  دادگاه  و  اداره  این  به  را  خود  واخواهي  باشند 
نمایند و در صورتي که قبل از انتشار این آگهي اقامه دعوي شده 
طرح  گواهي  یا  اعتراضات  نمایند  تسلیم  فوق  مدت  ظرف  باشد 
دعوي که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق 
قسمت اخیر ماده 16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشد 
و همچنین برابر تبصره 2 ماده قانون تعیین و تکلیف پرونده هاي 
انتشار  تاریخ  از  بایست  مي  معترض   1373/3/6 مصوب  ثبتي 
اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت و دادگاه محل تسلیم نماید و 
ظرف مدت یک ماه گواهي مشعر بر طرح دعوي از مراجع صالحه 
ثبت حقوق  قانون  نامه  آیین  ماده 56  ارائه دهد و همچنین طبق 
واخواهي  و  شود  مي  مشخص  حدود  تحدید  موقع  در  ارتفاقي 
صاحبان امالک و مجاوران حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 
به  نوبت  دو  در  آگهي  این  شد.  خواهد  پذیرفته  ثبت  قانون   20

فاصله 30 روز در روزنامه زاینده رود درج ومنتشر مي گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/12/02     
م الف:225 مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رای 
10/626 کالسه پرونده: 740/93 شماره دادنامه:93/9/29-1641 
اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه  رسیدگی:  مرجع 
خواهان: فاطمه ابراهیمی فرزند مختار نشانی اصفهان – ملک شهر 
– خ مطهری – سه راه مهدیه – بن بست امین – پ10 خواندگان: 
1- مسعود اسالمیان 2- محمدابراهیم اسالمیان هر دو فرزندان 
محمدعلی هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال 
 یک دستگاه کامیون بنز به شماره انتظامی فعلی 783ع58-ایران23
و شماره قبلی 88111-46873 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 

و  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  خواهان  پرونده  حکایت  به 
به خواسته فوق االشعار و براساس کپی مصدق کارت و برگ 
سبز تقدیم شورا با دعوت از طرفین پرونده 740/93 با حضور 
از راهور مبنی  در جلسه به شرح دادخواست و پاسخ استعالم 
محمدابراهیم   -2 اسالمیان  مسعود   -1 را  اصلی  مالک  اینکه  بر 
اسالمیان فرزندان محمدعلی )خواندگان ردیف اول و دوم( اعالم 
و  دلیل  هیچگونه  عدم حضور  علی رغم  از طرفی خوانده  داشته 
ابراز  نماید  ایجاب  یا مدرکی که داللت بر رد دعوی خواهان را 
و  کارت  و  بنز  کامیون  اینکه  به  نظر  ایحال  علی  ننموده  ارایه  و 
بر  مقرون  را  مطروحه  دعوی  می باشد  خواهان  نزد  سبز  برگ 
صحت تلقی داشته مستنداً به مواد 198 از قانون آیین دادرسی 
الزام  و  محکومیت  بر  حکم  مدنی  قانون  از  247و269  و  مدنی 
انتقال  به  اسالمیان  محمدابراهیم   -2 و  مسعود   -1 خواندگان 
مشخصات  با  بنز  کامیون  یکدستگاه  به  نسبت  خواسته  مورد 
مارالبیان و هزینه های نشر آگهی و مبلغ 180/000 بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره 
نسبت به خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:28339 شعبه 

هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 10/627 کالسه پرونده:92-1728 شماره دادنامه: 93/9/12-1525
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
احمدرضا رضازاده نشانی خیابان مولوی – ک دکتر شریعتی – 
بن بست گلها – پالک3 خوانده: مجید کریمی نشانی مجهول المکان 
ارائه  بر  مبنی  قرارداد  عقد  تعهد ضمن  انجام  به  الزام  خواسته: 
و  نامه  مبایعه  شرح  به  نامه  وکالت  تنظیم  و  نامه  مبایعه  اصل 
جلب  با  عنداللزوم  ریال   3/100/000 مبلغ  به  مقوم  متن  شرح 
شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  کارشناس  نظر 

نظریه  اخذ  قانونی و  به کالسه فوق و طی تشریفات  ثبت آن  و 
به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء،  مشورتی 
شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح 
طرفیت  به  رضازاده  احمدرضا  آقای  دادخواست  خصوص  در 
عقد  ضمن  تعهد  انجام  به  الزام  خواسته  به  کریمی  مجید  آقای 
به  وکالتنامه  تنظیم  و  نامه  مبایعه  اصل  ارائه  بر  مبنی  قرارداد 
ریال   3/100/000 مبلغ  به  مقوم  متن  و شرح  نامه  مبایعه  شرح 
مدارک  و  اسناد  به  توجه  با  کارشناس  نظر  جلب  با  عنداللزوم 

و  رسیدگی  جلسه  در  خواهان  اظهارات  و  پرونده  محتویات  و 
چندین  خواهان  اینکه  بر  مبنی  ایشان  شهود  شهادت  استماع 
سال است که در ملک متنازع فیه ساکن بوده درتصرف ایشان 
اسناد  ثبت  اداره  از  پذیرفته  انجام  استعالم  به  عنایت  با  و  است 
و امالک که هیچگونه مالکیتی را نسبت به خوانده در ملک مورد 
تنازع اعالم ننموده است و از آنجاییکه خوانده با توجه به ابالغ 
دفاعیه ای  الیحه  و  نگردیده  حاضر  رسیدگی  جلسه  در  قانونی 
نیز ارائه ننموده است لذا شورا به استناد ماده 198 قانون آیین 
مبایعه  استرداد  در خصوص  را  خواهان  دعوی  مدنی  دادرسی 
و  داده  تشخیص  صحت  بر  محمول   1370/11/24 مورخ  نامه 

مورخ  نامه  مبایعه  اصل  استرداد  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم 
1370/11/24 به خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص 
خواسته تنظیم وکالت نامه رسمی با توجه به عدم مالکیت رسمی 
خوانده در ملک متنازع فیه شورا به استناد ماده 197 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در شورا و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و قرار صادره ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی  هشتم  شعبه  می باشد.م الف:28340  اصفهان  حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 31 شعبه  رسیدگی:  مرجع  پرونده:536/93  کالسه   10/628
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: امیر رستم نژادی به نشانی 
اصفهان – چهارراه طیب – ک سرلت – ک خلیلی – پ24 خوانده: 
سیدحسین نصر آزادانی به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام 
سند  انتقال  و  مخابراتی  دفاتر  از  یکی  در  حضور  به  خوانده 
پس  گردشکار:   09131188262 شماره  به  همراه  تلفن  خط  یک 
فوق و طی  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید: 
نژادی رستم  امیر  دعوای  خصوص  در  شورا:  قاضی   رای 
به خواسته حضور خوانده  به طرفیت سید حسین نصرآزادانی 
همراه  تلفن  خط  یک  سند  انتقال  و  مخابراتی  دفاتر  از  یکی  در 
مجموع  محتویات  به  توجه  با  شورا   09131188262 شماره  به 
به  قانونی  رسیدگی  وقت  اینکه  به  عنایت  با  و  پرونده  اوراق 
دفاع  تا  و  نگردیده  حاضر  رسیدگی  جلب  در  ولی  ابالغ  خوانده 
موثری از خود به عمل آورد و با توجه به اظهارات گواهان تعرفه 
شده از سوی خواهان شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و 
به محکومیت خوانده  به استناد مواد 198و515 ق.آ.د.م و حکم 

مبنی بر حضور در یکی از دفاتر خدماتی مخابرات و انتقال سند 
یک خط تلفن همراه به شماره 09131188262 به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ سیصد و نود هزار ریال هزینه دادرسی صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مهلت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از مهلت 20 روز 
دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:28343  گازری قاضی شعبه 31 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

شماره  غیابی  رای  موجب  به  93-139ش/9  شماره:   10/629
شهرستان  اختالف  حل  شورای   9 شعبه   93/5/11 تاریخ   765
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رمضان رضائی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 9/500/000 
 92/8/30 95541 مورخ  های  به شماره  فقره چک   2 ریال وجه 
مبلغ  و  تجارت  بانک  عهده  به   92/10/30 مورخ   95542 و 
طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   316/000
از  موصوف  چکهای  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه 
اجرای  زمان  لغایت  92/8/30و92/10/30  چکها  تاریخ سررسید 
محمد  علی  له  محکوم  حق  در  مرکزی  بانک  طبق شاخص  حکم 
قائدی با وکالت سعید عکاف به نشانی اصفهان – خ فردوسی – 
طبقه4- واحد13 و همچنین پرداخت مبلغ نیم   – ساختمان عالی 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  االجرا.  حق  بابت  عشر 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
قادر  را  خود  که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم 
صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
 صریحا اعالم نماید.م الف:28835 شعبه نهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان  



اخبار کوتاهیادداشت

6
سفر رییس فدراسیون قایقرانی آسیا به اصفهان

ابوذر قاضی عسگر سرمربی تیم قایقرانی استان اظهار کرد: ایده ساخت دستگاه 
شبیه ساز کانوپولو در اصفهان باعث شد تا برای معرفی این دستگاه به تمام دنیا 
مراسم ویژه ای را در اصفهان برگزار کنیم و برای این مراسم از رییس فدراسیون 

قایقرانی آسیا دعوت کرده ایم که بهمن ماه به اصفهان سفر کنند.
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 دوچرخه سواری  
به مناسبت روز هوای پاک 

 کروس  بهترین
 بازیساز  ۲۰۱۴

 مانور دوچرخه سواری با ش��عار »دوچرخه، لبخند به آسمان« به مناسبت
 ۲۹ دی روز هوای پاک در شهر اصفهان برگزار شد.

این مانور به همت هیأت دوچرخه سواری استان اصفهان و کمیته فرهنگ 
شهروندی شهرداری، از چهار نقطه شهر اصفهان توسط چهار گروه برگزار شد 

و دوچرخه سواران تا سی و سه پل رکاب زدند.
این مانور با هدف ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری 
و برون رفت از سه بحران آلودگی هوا، ترافیک و کم تحرکی شهروندان برگزار 
شد.همچنین به مناسبت روز هوای پاک رکاب زنان هیأت دوچرخه سواری 
اس��تان اصفهان و تعدادی از کارمندان کارخانه ذوب آهن فاصله اصفهان تا 

کارخانه ذوب آهن را رکاب زدند.
این حرکت نمادین به منظور یادآوری وضعیت بحرانی هوای آلوده اصفهان 
برگزار شد تا ش��اید ش��هروندان و مس��ووالن با رعایت و بازبینی در رفتار و 

تصمیمات آالینده خود هوا را کمتر آلوده کنند.

هافبک آلمانی تیم فوتبال آلمان در شش ماه حضورش در ترکیب سفیدپوشان 
پایتخت اسپانیا، توانست عنوان بهترین بازیساز اللیگا را در سال گذشته کسب 
 )IFHHS( کند.تونی کروس، فدارسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال جهان
فهرست برترین بازیسازهای لیگ دسته اول فوتبال اسپانیا در سال ۲014 را 
منتشر کرد که براساس آن تونی کروس، هافبک ملی پوش تیم فوتبال رئال 
مادرید در رده نخست قرار گرفت و پس از او، لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی 
بارسلونا، خامس رودریگس، هافبک کلمبیایی رئال مادرید و آندرس اینیستا، 
هافبک اس��پانیایی آبی و اناری پوش��ان کاتالونیا به ترتیب در رده های دوم تا 
چهارم قرار گرفته اند.بر طبق این رده بندی، کروس در حالی با 110 امتیاز به 
عنوان برترین بازیساز اللیگا در سال ۲014 معرفی شده است که در نیمی از 
سال گذشته در لیگ دسته اول فوتبال اسپانیا بازی کرد. کروس پس از جام 

جهانی ۲014 برزیل، بایرن مونیخ را به مقصد رئال مادرید ترک کرد.

دبیر س��ابق و گزینه سرپرس��تی هیأت تکواندو استان 
اصفهان گفت: هنوز تصمیمی برای کاندیدا ش��دن در 
انتخابات آینده هیأت ندارم چون وضعیت هیأت استان 
به گونه ای است که تا همه ارکان تکواندو اصفهان متحد 

نشوند کاری از پیش نمی رود.
پس از اس��تعفای هفته گذش��ته مصطفی رئیس��ی از 
ریاس��ت هیأت تکواندو اس��تان، فدراس��یون تکواندو 
برای ی��داهلل رضوانی از پیشکس��وتان تکواندو اصفهان 
و دبیر س��ابق هیأت اس��تان حکم سرپرس��تی صادر 
کرد. البته این حک��م هنوز از ط��رف اداره کل ورزش 
 و جوان��ان اصفه��ان ب��ه هی��أت تکواندو ابالغ نش��ده 

است.
یداهلل رضوان��ی در خصوص ای��ن موض��وع می گوید: 
من هنوز حکم سرپرس��تی خ��ود را ندی��ده ام. در این 
مورد پیش��نهادی به من ش��ده اما حکم سرپرس��تی 
 هن��وز ب��ه هی��أت تکوان��دو و م��ن اب��الغ نش��ده 

است.
وی در پاسخ به این س��وال که برای انتخابات آتی این 
هیأت کاندیدا خواهد ش��د یا خیر گف��ت: هنوز چنین 
تصمیمی ن��دارم و فعاًل دوس��ت دارم ب��ه عنوان یک 
خدمتگذار اگر کاری از دس��تم برمی آید برای تکواندو 
اصفهان انجام بدهم. چون وضعیت هیأت اس��تان هم 
به گونه ای اس��ت که تا هم��ه ارکان تکوان��دو اصفهان 
 دست به دست هم ندهند و متحد نشوند کاری از پیش 

نمی رود.
رضوانی در مورد مش��کالت و حواش��ی تکواندو استان 
که منج��ر به کناره گیری رییس پیش��ین هیأت ش��د 
اضافه کرد: یکی از مش��کالت، همین عدم همبستگی 
و اتحاد بین مربیان است که باعث بروز اختالفاتی شد 
و اتحادی که هدف آن رشد تکواندوی اصفهان باشد و 
 کسی دنبال منافع ش��خصی خودش نباشد، کمرنگ 

شده بود. 
از ط��رف دیگ��ر فدراس��یون و اداره کل ه��م بای��د از 

تکواندو اس��تان حمایت کنن��د و کمبودهای موجود 
آسیب شناس��ی ش��ود و هیأت اس��تان و شهرس��تان 
 دس��ت به دس��ت هم دهند ت��ا این مش��کالت مرتفع

 شود.
وی افزود: هیأت یک بستر فراهم می کند و این مربیان 
هس��تند که باید جوابگو باش��ند که چه ورزش��کاری 
پرورش داده ان��د چون همین قهرمانان شهرس��تان ها 
هستند که در مراحل باالتر در مسابقات استانی و بعد 
کشوری شرکت می کنند. پس مربیان باید تالش خود 

را بیشتر کنند.
رضوانی در پایان گفت: برخی دوس��تان ذاتاً همیش��ه 
منتقد هس��تند و کاری ب��ه این ندارند که چه کس��ی 
در رأس ام��ور هس��ت و چ��ه کس��ی نیس��ت و کار 
خودش��ان را می کنند. امی��دوارم هر کس��ی در آینده 
بر س��ر کار می آید همه برای مناف��ع تکواندو اصفهان 
دس��ت به دس��ت هم بدهن��د و ه��ر ک��س از مربی و 
 هیأت اس��تان و شهرس��تان وظیفه خ��ودش را انجام

 دهد.

عضو کمیته پرورش اندام اس��تان اصفهان با بیان اینکه 
ورزش پرورش اندام برای پیشرفت نیاز به یاری رسانه ها 
دارد، گفت: متأسفانه این رشته ورزشی از سوی رسانه ها 

حمایت نمی شود.
علی نعمتی در فریدن، با تش��ریح افتخ��ارات مختلف 
کس��ب ش��ده ورزش��کاران این رش��ته، اظه��ار کرد: 
متأس��فانه دو بار ب��ه علت ن��دادن ویزا و اعزام نش��دن 
تیم به مس��ابقات آس��یایی، پش��ت درب های بس��ته 
 ماندیم و نتوانس��تیم به مس��ابقات برون مرزی راه پیدا 
کنی��م.وی از ع��دم حمای��ت مال��ی در ای��ن رش��ته 
گفت و اف��زود: متاس��فانه حمایت های مال��ی که باید 
 از طری��ق وزارت ورزش ص��ورت بگی��رد، انج��ام

 نمی شود.
مربی تیم ملی پرورش اندام تصریح کرد: امیدواریم این 
حمایت از طریق فدراسیون انجام شود، چراکه این کار 
با هیات و اداره ورزش و جوانان اس��تان اصفهان به ثمر 

نمی رسد.
وی ضمن درخواس��ت از فدراس��یون جهت پشتیبانی 

جدی ادامه داد: متأس��فانه این ورزش هنوز نتوانس��ته 
رسانه ای شود و در مسابقات برون مرزی نیز آن گونه که 

باید پوشش داده نمی شود که به ضرر این رشته است.
سهمیه اعزام کم است

نعمت��ی در خص��وص ظرفی��ت ورزش��کاران ای��ن 
رش��ته، بیان کرد: ظرفی��ت و توانمندی ورزش��کاران 
فوق العاده باال اس��ت و برای مسابقات جهانی و آسیایی 
همیش��ه س��ه نفر به عنوان پش��توانه و ذخیره وجود 
 دارند اما به دلیل کمبود س��همیه تنها ی��ک نفر اعزام

 می شود.
وی خاطر نش��ان کرد: ورزش��کاران ما تنه��ا در زمینه 
اقتص��ادی و حمای��ت مالی مش��کل دارند و ب��ا وجود 
مشکالت مالی فراوان ورزشکاران ما در این رشته حرف 
اول را در آس��یا و جهان می  زنند و به مسابقات حرفه ای 

راه پیدا کردند.
پرورش اندام نیازمند حمایت رسانه ای است

عضو کمیته پرورش اندام اس��تان اصفهان با ابراز تأسف 
درباره رسانه ای نشدن این رشته و عدم حمایت این نهاد 
بیان کرد: بارها با باشگاه های مختلف جهت پشتیبانی 
و اسپانسر صحبت ش��ده اما به علت اینکه این رشته به 
صورت رس��انه ای و تلویزیونی مطرح نیست، متأسفانه 

قبول نکرده و حمایت نمی کنند.
وی ادامه داد: شهرس��تان های فالورج��ان، نجف آباد، 
فریدن و کاشان مسابقات خود را به صورت مرتب برگزار 
می کنند و سایر شهرستان ها به صورت منقطع مسابقات 

خود را برگزار کردند.
اصفهان رتبه اول هیات استانی بدنسازی در 

کشور
مربی تیم ملی بدنس��ازی بیان کرد: از سال نخستی که 
فدراسیون تأسیس شد تاکنون اصفهان از نظر رتبه بندی 
اس��تانی از نظر هیات، رتبه نخس��ت را در سطح کشور 

داشته است.

مربیان نباید فقط از هیأت طلبکار باشند

بعضی همیشه منتقدها  در تکواندوی استان
عضو کمیته پرورش  اندام استان:

پرورش  اندام  اصفهان نیازمند حمایت رسانه ای است

خبرگ��زاری رویترز درگزارش��ی درب��اره تیم 
ملی فوتبال ایران نوشت:تیم ایران با پیروزی 
برامارات و سرگروهی در جام ملت های آسیا که 
با کمی شانس بدست آمد و از مسیر خطرناک 
صعود تا فینال نجات یافت، می تواند در نهایت 

بزرگترین برنده این جام باشد.
 به گزارش رویترز، ایران در جدول رده بندی 
فیفا در آس��یا در صدر این قاره ق��رار دارد، با 
این حال در آغاز ای��ن تورنمنت امید اندکی به 
موفقیت این تیم وجود داشت و تمرکز بر ژاپن 
مدافع عنوان قهرمانی و اس��ترالیا میزبان جام 

معطوف بود.
ام��ا ناگهان ای��ران بع��د از پی��روزی در تمام 
دیدارهای گروهی خود و ب��دون دریافت یک 
گل به عنوان مدعی واقعی بزرگترین تورنمنت 

فوتبال آسیا ظاهر شده است.
تیم مل��ی ای��ران در آخری��ن دی��دار مرحله 

 گروهی، مقابل امارات متحده هنگامی که رضا 
قوچان نژاد بازیکن تعویضی در وقت تلف شده 
موفق به گلزنی شد و این دیدار با نتیجه یک بر 
صفر به پایان رس��ید، بخت ایران درخشیدن 

گرفت.
امارات به این گل که معتقد بود آفساید است، 
اعتراض کرد، اما این گل تایید ش��د و فرصت 

بزرگی بود که ایران به آن نیازداشت.
کی روش سرمربی ایران گفت: ما با تمرکز زیاد 
و فداکاری فوق العاده بازی کردیم. بازیکنان ما 
خود را برای تیم قربان��ی کردند. این برد خوب 
مقابل تیمی به دس��ت آمد که ب��ه اعتقاد من 

بهترین تیم غرب آسیاست. 
ایران با صدرنش��ینی گروه اکن��ون می تواند 
بدون آنکه با ژاپن یا اس��ترالیا روبرو ش��ود، به 

فینال برود. 
درویش: پنالتی ای�ران در نیمه اول 

گرفته نشد
داور پیشین امارات که س��ابقه حضور در جام 
جهانی را هم دارد، ضمن صحیح دانستن گل 
رضا قوچان نژاد به ام��ارات تاکید کرد که داور 
یک پنالتی برای ایران در نیمه اول اعالم نکرده 
است.عیسی درویش بعد از دیدار تیم های ملی 
فوتبال ایران و امارات که با شکست اماراتی ها 
همراه ب��ود، به ارزیاب��ی عملک��رد داور ژاپنی 
مس��ابقه پرداخ��ت و تاکید کرد ک��ه گل رضا 
قوچان نژاد به امارات در دقایق پایانی آفساید 
نبوده است.داور پیشین امارات همچنین درباره 
ارزیابی اش از عملکرد داوران در جام ملت های 
آسیا، به تکرار صحبت های چند روز قبل خود 
پرداخت و گفت: به نظرم تا اینجای جام ملت 
ها، علیرضا فغانی داور ایرانی عملکرد بهتری از 

تمام داوران داشته است.
آزمون: از ژاپن نمی ترسیم

س��ردار آزمون مهاجم تیم ملی ای��ران گفت: 
»ما ۹0 دقیقه تالش کردیم که پیروز از زمین 
خارج شویم. البته اگر قرار بود با ژاپن در مرحله 
بعد بازی کنیم از آن ها نمی ترسیدیم.« او در 
مورد نظر کی روش ک��ه گفته بود آزمون مثل 
نیستلروی بازی می کند گفت: »مهم موفقیت 
 تیم ملی اس��ت. من به نظر ک��ی روش احترام

 می گذارم اما برای رس��یدن به این سطح باید 
خیلی تالش کنم.«

سرمربی امارات: برای متوقف کردن 
ایران همه کار کردیم

مهدی علی س��رمربی تیم ملی ام��ارات پس 
از باخت تیمش مقابل ای��ران گفت: »فوتبال 
همین است که دیدید. ما در گروه دوم شدیم 
و از حاال باید روی بازی ب��ا ژاپن تمرکز کنیم. 
بازی سختی با این تیم داریم.« او ادامه داد: »ما 
برای متوقف کردن ایران همه کار کردیم. بازی 
خوبی انجام دادیم.در فوتب��ال بعضی وقت ها 
برنده اید و بعضی وقت ها بازنده. من از نمایش 
تیمم خوش��حالم. امارات جنگنده بازی کرد و 

خوشحالم که توانستیم صعود کنیم.«
رییس فدراس��یون فوتبال امارات با عصبانیت 
ورزش��گاه را ترک کرد!یوس��ف سرکال رییس 
فدراس��یون فوتبال امارات پس بازی با ایران، 

با عصبانیت ورزشگاه سانکورپ را ترک کرد.
او که ب��اورش نمی ش��د تیمش این ب��ازی را 
 واگذار کرده، با عصبانت از جایگاه vip رفت. او

 پی��ش بینی ک��رده ب��ود ام��ارات ای��ران را 
شکس��ت دهد و پس از گل دقیق��ه ۹1 نمی 
توانس��ت عصبانیت خود را کنترل کند. جای 
علی کفاش��یان رییس فدراس��یون فوتبال در 

 جای��گاه خالی بود. در حالی که تمام روس��ای 
فدراسیون ها در استرالیا به سر می برند، رییس 
ترجی��ح داده در ایران باش��د. او پس از صعود 
ایران، به احتمال زیاد راهی این کشور خواهد 

شد.
انتقاد عجیب قطری ها از دژاگه

عملکرد اشکان دژاگه در جام ملت های ۲01۵ 
آسیا صدای قطری ها را درآورده است.در نقد 
هفتگی مس��ابقات فوتبال و برنامه مختص به 
جام ملت های ۲01۵ آسیا در یکی از شبکه های 
تلویزیونی قطری اش��کان دژاگه، بازیکن تیم 
ملی فوتبال کشورمان هدف انتقاد قرار گرفت.

در این برنامه ک��ه با نام »مجلس« از ش��بکه 
ال��کاس قطر پخش ش��د، کارش��ناس قطری 
برنامه مدعی شد اشکان دژاگه به هیچ عنوان 
عملکرد خوب خود در جام ملت های آس��یا را 
در تیم باشگاهی اش العربی نداشته است.این 
کارشناس معتقد بود س��طح فوتبال دژاگه در 
پیراهن تیم ملی ایران به مراتب بهتر از زمانی 
است که او با پیراهن تیم العربی قطر به میدان 
می رود و به این دلیل از بازیکن تیم ملی ایران 

نقد و گالیه کرد.
تماش�اگران ایران�ی زبال�ه ه�ای 

ورزشگاه را جمع کردند
چند هوادار تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی 
با امارات زباله های سکوهای ورزشگاه را جمع 
کردند.تا به ح��ال چند بار خب��ر تمیز کردن 
سکوهای ورزشگاه توسط تماشاگران کره ای 
و ژاپنی در رس��انه های ایرانی منتش��ر شده و 
حاال هواداران ایرانی دست به چنین کار جالبی 

زده اند.

پنالتی  ایران گرفته  نشد

تیم خوش اقبال ایران تهدیدی برای مدعیان 

اصفهان قهرمان مسابقات  بسکتبال 
 تی��م اصفهان ب��ا پی��روزی مقابل 
کرمانش��اه، قهرم��ان مس��ابقات 
بس��کتبال قهرمانی کارگران کشور 
شد.مسابقات بس��کتبال قهرمانی 
کارگران کشور ازبیس��ت و چهارم 
دی م��اه به میزبان��ی هیات ورزش 
کارگری استان اصفهان در مجموعه 
ورزشی امام علی )ع( اصفهان آغاز 
شده بود. در دیدار نهایی این مسابقات که روز دوشنبه برگزار شد، 
تیم اصفهان با نتیجه 78 بر 60 بر کرمانشاه پیروز شد.در دیدار رده 
بندی تیم های گلستان و خراسان رضوی به مصاف یکدیگر رفتند 
که این بازی با نتیجه 7۹ بر 74 به نفع گلس��تانی ها پایان یافت و 
این تیم بر سکوی سوم رقابت ها ایس��تاد. کاپ اخالق این دوره از 
مسابقات به تیم خراسان رضوی رسید. در این دوره از مسابقات 16 
تیم از استا ن های اردبیل، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان 
جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، فارس، یزد، قم، کرمان، کرمانشاه، 
گلستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و اصفهان در چهار گروه چهار 

تیمی با هم به رقابت پرداختند. 

کاشان میزبان دور نیمه نهایی
لیگ دسته یک هندبال کشور شد

رییس هیات هندبال کاش��ان از 
میزبانی این شهرستان در مرحله 
نیم��ه نهای��ی لیگ دس��ته یک 

هندبال کشور خبر داد.
مهدی پ��درام فر اظهار داش��ت:  

مرحله نیمه نهایی لیگ دس��ته 
یک هندبال کش��ور در دو گروه 
شش تیمی به صورت متمرکز به 
میزبانی شهرهای کاش��ان و همدان برگزار می شود.وی تصریح کرد: 
این مسابقات هرس��اله به صورت رفت و برگشت برگزار می شد، اما به 
دلیل بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲01۵ قطر و کمبود زمان 
تصمیم بر برگزاری رقابت ها به صورت متمرکز در دو گروه برگزار می 
شود.پدرام فر نماینده کاش��ان را یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ 
برتر دانست و افزود: میانگین س��نی تیم هندبال کاشان زیر ۲3 سال 
اس��ت که بیش از نیمی از بازیکنان تیم بومی این شهرستان هستند.

پدرام فر در پایان گفت: در صورت حمایت های الزم و تعهد به پرداخت 
قرارداد بازیکنان ورزش دوستان کاشانی در سال آینده شاهد حضور 

تیم شهر خود در سطح اول مسابقات هندبال کشور خواهند بود.

هافبک سپاهان لژیونر مي شود
باشگاه اوکژتپیس قزاقستان با 
ارس��ال درخواس��ت رسمي به 
باشگاه س��پاهان خواس��تار به 
خدمت گرفتن میالد س��رلک 

هافبک میاني این تیم شد. 
سرلک که براي پیوستن به این 
باشگاه قزاقستاني با نظر موافق 
کادرفني و مس��ووالن باشگاه 
سپاهان روبرو ش��ده است در تس��ت هاي فني و پزشکي این تیم 
ش��رکت خواهد کرد و در صورت تأیید رس��ماً بازیک��ن این تیم 
قزاقستاني خواهد شد. گفتني است اردوي تدارکاتي تیم فوتبال 
اوکژتپیس قزاقستان در ترکیه در حال برگزاري است که سرلک 
براي حضور در تمرینات و تس��ت هاي این تیم روز گذشته راهي 
ترکیه شد. اوکژتپیس قزاقستان سال گذشته قهرمان قزاقستان 

شده است. 

آغاز تحقیقات وادا درباره  دوپینگ
وادا )WADA( کمیس��یونی 
تشکیل داده است تا به شایعات 
مرب��وط ب��ه دوپینگ گس��ترده 
ورزشکاران روسی رسیدگی کند.

در پی منتشر شدن این شایعات، 
WADA )س��ازمان جهان��ی 
مبارزه با دوپینگ( یک کمیسیون 
متشکل از سه مامور را موظف کرد 
تا به این پرونده رسیدگی کنند زیرا چنین ادعایی می تواند پایه و اساس 
المپیک را به لرزه درآورد.یک پروفسور کانادایی که در زمینه دوپینگ 
فعالیت و تجربه طوالنی دارد نیز در بین سه نفر مامور کمیسیون حضور 
دارد. نتیجه بررسی ها در این زمینه به رییس وادا ارجاع داده می شود.

وزیر ورزش روسیه ماه گذش��ته اعالم کرد که مسووالن وادا حدود 3 
هزار نمونه از ورزشکاران روسی گرفته اند.

بوسه برخورداری به توپ
سعید برخورداری وقتی در نیمه 
اول موفق ش��د مان��ع از به ثمر 
رس��یدن گل هجدهم کرواسی 
ش��ود خوش��حالی خ��ود را ب��ا 

بوسیدن توپ نشان داد.
دی��دار دو تیم هندب��ال ایران و 
کرواس��ی در چارچوب مرحله 
گروهی جام جهانی ۲01۵ قطر 

با نتیجه 41 بر ۲۲ به سود کرواسی به پایان رسید.
حواشی این مسابقه را در ادامه می خوانید: -شبکه ورزش در دقایق 
ابتدایی به اشتباه، بازی اسلوونی و قطر در گروه A را به روی آنتن 

برده بود که با گذشت چند دقیقه این مشکل برطرف شد.
 -دو داور آلمانی که در 10 س��ال اخیر 8 بار عن��وان بهترین کوبل 
داوری بوندس��لیگا را بدس��ت آورده اند و جزو 3 کوبل برتر داوری 

جهان هستند قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.
- بروت ماچک به مانند دو بازی گذش��ته ایران، محسن باباصفری 
دروازه بان اصفهانی و لژیونر تیم تاتابانیا مجارس��تان را در ترکیب 
16 نفره قرار نداده بود و از سعید حیدری راد درون دروازه استفاده 
کرده بود. س��عید برخورداری هم یار ذخیره ایران بود که در نیمه 

اول به میدان آمد. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

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

ماده  و  وامالک  اسناد  ثبت  قانون   11 ماده  موجب  به   10/514
59  اصالحي آئین نامه مربوطه، امالکي که در سه ماهه سوم 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  آنها  ثبت  تقاضاي   1393 سال 
زواره پذیرفته شده و همچنین امالکي که طبق آراء هیئت محترم 
آگهي  ذیل  شرح  به  گردد  تجدید  باید  آنها  آگهي  ثبت،   نظارت 

مي گردد:
الف ( امالکي که اظهارنامه آنها در سه ماهه سوم سال 1393 

تنظیم و جهت انتشار آگهي در ردیف منظور گردیده است:
گرمسیر دهستان 

مزرعه چهارمیل 47 اصلی و فرعی ذیل:
بشماره  خاص  سهامی  اصفهان  فجر  کشاورزی  شرکت   -1
زمین  قطعه  ششدانگ   10861853202 ملی  وشناسه   90 ثبت 
بمساحت  چهارمیل  مزرعه  شمال  مستثنیات  در  واقع  مزروعی 

/262517 مترمربع.
ب( امالکي که آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتشر و لکن بواسطه 
اشتباه مؤثري که در انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هیأت 
محترم نظارت یا دستور اداري مستند به اختیارات تفویضي هیأت 
 نظارت موضوع بندهاي 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه هاي
است: شده  آگهي  تجدید  به  منجر   65 مهرماه  اول  تا   ثبتي 

                               دهستان گرمسیر                                                                                
شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:

زاده  رفیع  وسیدعباس  فتوحی  سیدعبدالحسین  آقایان   -1520
بیگم  ومعصومه  منیر  وماه  آغا  بیگم  وخانمها  زواره  طبائی 
زواره  طبائی  زاده  رفیع  همگی  شهرت  وکبری  سلطان  وسکینه 
مزروعی  ملک  یکقطعه  ششدانگ  تمامت  محمد  سید  فرزندان 
کمافرض اله موروثی مع الواسطه از طرف سیدحسن رفیع زاده 
رفیعی  سیدحسن  بنام  قباًل  که  سیدمحمد  فرزند  زواره  طبائی 

اظهار وآگهی شده بود.
ناصر  وآقای  مدد  علی  فرزند  زواره  ناجی  حسن  1612-آقای 
ابراهیم  فرزند  زارعی  فرزند حسن وخانم محبوبه  ناجی زواره 
تمامت نوزده سهم ششدانگ یکقطعه ملک مزروعی که قباًل تحت 
به نسبت حسن شش  بود  اظهار وآگهی شده  ثبتی 1677  پالک 

سهم وناصر یازده سهم ومحبوبه دو سهم مشاع.
سیدمحسن  فرزند  زواره  زاده  شیخ  سیدعلی  آقای   -1614
ششدانگ یکقطعه ملک مزروعی که قباًل تحت پالک 1678 اظهار 

وآگهی شده بود.
یکقطعه  ششدانگ  حسن  فرزند  شاهمرادی  بتول  1677-خانم 
که  زاده  از سیدعلی شیخ  الواسطه  مع  ملک مزروعی خریداری 

قباًل تحت پالک 1614 اظهار وآگهی شده بود.

سیدحسین  فرزند  طباطبائی  عالئی  مرتضی  سید  آقای   -1678
از  الواسطه  مع  خریداری  مزروعی  ملک  یکقطعه  ششدانگ 
آگهی  و  اظهار   1612 پالک  تحت  قباًل  که  زاده  شیخ  علی   سید 

شده بود.
اصفهان  اسالمی  انقالب  جانبازان  و  مستضعفان  بنیاد   -2128
انتقالی  تمامت چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مع الواسطه از طرف میرزا شکراله الیقی فرزند محمدحسین و 
شکراله  میرزا  بنام  قباًل  که  اکبر  علی  فرزند  آزادگان  میناخانم 

الیقی و میناخانم فاقد سایر مشخصات آگهی شده بود.
2213- مؤسسه خیریه کوثر زواره بشماره ثبت 7 وشناسه ملی 
اکبر  علی  فرزند  ابطحی  السادات  عفت  وخانم   10980140399
مشاع  حبه  –چهارم  ویک  حبه  وهفت  بیست  به  نسبت  کدام  هر 
عالئی  وسیدجمال  زواره  طباطبائی  عالئی  سیدعلی  وآقایان 
طباطبائی فرزندان سیدکاظم به نسبت سیدعلی پانزده حبه وسه 
یک حبه وسه چهارم حبه مشاع  چهارم حبه مشاع وسیدجمال 
الواسطه  مع  خریداری  وباغچه  یکبابخانه  ششدانگ  حبه   72 از 
انسی خانم طباطبائیان  و  اسماعیل  فرزند  از حسین طباطبائیان 
طباطبائیان  حسین  بنام  آن  آگهی  قباًل  که  سیدمحمود  فرزند 
صحیحًا وبنام خانم امینی طباطبائیان اشتباهًا منتشر شده بود.

قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 86 آئین  لذا بموجب ماده 16 
این  در  مندرج  امالک  به  نسبت  کسي  چنانچه  ثبت  قانون  نامه 

انتشار  نوبت  اولین  تاریخ  از  باید  باشد  داشته  واخواهي  آگهي 
مدت   به  باشد  مي  )الف(  ردیف  در  که  امالکي  به  نسبت  آگهي 
دادخواست  روز   30 مدت  به  )ب(  ردیف  به  نسبت  و  روز   90
واخواهي خود را کتبًا به این اداره تسلیم نموده و طبق تبصره 
ثبتی  معترض  هاي  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2
ظرف مدت 30 روزاز تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي 
تقدیم  گواهي  قضائي  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با 
گواهي  ، ضمنًا  نماید  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست 
طرح دعوي که پس از انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال اثر 
ثبت  قانون   17 تبصره  و   16 ماده  اخیر  قسمت  مطابق  و  بوده 
حقوق  ثبت،  نامه  آئین   56 ماده  طبق  ضمنًا  شد.  خواهد  رفتار 
ارتفاقي در موقع تعیین حدود و در صورتمجلس قید و واخواهي 
ارتفاقي  حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  و  امالک  صاحبان 
مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاي معترض ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهي 
نسبت به امالک ردیف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز از 
تاریخ انتشار اولین آگهي و نسبت به ردیف )ب( فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/11/01                                                                                          
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/12/02                                                                                             
م الف:473 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

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

10/510 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 
ماهه سوم سال  که در سه  امالکی  نامه مربوط  آئین  اصالحی 
1393 تقاضای ثبت آن ها پذیرفته شده و هم چنین شماره های 
از قلم افتاده و نیز انچه طبق آرائ هیات نظارت ثبت آگهی آن 
ها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی میمه را به شرح ذیل 

مینماید: آگهی 
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه

دانگ  شش  علیرضا  فرزند  ایراندوست  ابوالفضل  آقای   5593
قطعه زمین مزروعی دشت پشت رباط به مساحت 951/10 متر 

مربع 
11330 آقای عبدالحسین نبیان فرزند عزیزاله شش دانگ قطعه 

زمین ساده در جاده کوره به مساحت 511/52 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان

تمامی  ابوطالب  سید  فرزند  نژاد  حسینی  نصرت  2178خانم 
در  خانه  باب  یک  دانگ  شش  سهم   72 از  مشاع  سهم  شصت 

خیابان امام به مساحت 163/36 متر مربع 
 شماره های فرعی از شماره 26 اصلی 

واقعات در قریه ونداده
1661 آقای علی اکبر نبی فرزند ابراهیم سه دانگ مشاع از شش 

دانگ یک باب خانه به مساحت 85/84 متر مربع

شش  محسن  سید  فرزند  موسویان  حسین  سید  آقای   3507
 769/50 مساحت  به  بشابو  دشت  مزروعی  زمین  قطعه  دانگ 

متر مربع
زیاد  سفال  و  علیا  مشهور  قنوات  اصلی  و33   32 های  شماره 
آباد که مبدا مظهر ومقسم و گردش آن ها به شرح آگهی های 

میباشد: قبلی  نوبتی 
آقای اسکندر گرامی فرزند مرتضی تمامی چهار سهم از جمله 

2114 سهم شش دانگ قنوات مذکور
شماره فرعی از شماره 67 اصلی واقع در قریه حسن رباط

فرزند  زارع  بتول  خانم  و  حیدر  فرزند  یاوری  علی  آقای   792
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  مشاعا  باالمناصفه  غالمحسین 

مساحت 428/82 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقع در لوشاب

481 اقای فضل اله حبیبی فرزند محمد شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 2154/10 متر مربع

زمین  قطعه  دانگ  شش  رضا  فرزند  میرزائی  تقی  آقای   548
محصور به مساحت 1569 متر مربع

550 آقای علی یاوری فرزند حیدر شش دانگ یک باب خانه در 
ده لوشاب به مساحت 1112 متر مربع

 شماره های فرعی از شماره 88 اصلی 
واقع در الی بید علیا

13 اقای کاظم توکلی فرزند جعفر و بانوان سکینه توکلی فرزند 

چهار  مشاعا  المناصفه  به  احمد  فرزند  توکلی  صفورا  خانم  و 
دانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک باب خانه در کوی باغ طاهر 

به مساحت 1200 متر مربع
 شماره فرعی ازشماره 89 اصلی 

واقع در مزرعه جقدو الی بید
53 خانم ناهید کریمی فرزند علی تمامی یک دانگ و نیم مشاع از 
شش دانگ یک درب باغ موستان به مساحت 3389/75 مترمربع 
شماره فرعی از شماره 90 اصلی واقع در قلعه بلند الی بید

237 آقای عباس کریمی فرزند باقر و خانم مریم توکلی فرزند 
محمد باالمناصفه مشاعا شش دانگ یک باب خانه در کوی قلعه 

بلند به مساحت 286/80 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در موته

قطعه  دانگ  شش  علی  فرزند  فیروزی  کاظم  محمد  اقای   272
زمین محصور در ده موته به مساحت 1255/10 متر مربع

421 آقای محمد صادق فیروزی فرزند علی شش دانگ یک باب 
خانه در ده موته به مساحت 1110/50 متر مربع

461 آقای علی اکبر حیدری فرزند احمد شش دانگ قطعه زمین 
محصور در ده موته به مساحت 1815/55 متر مربع

قطعه  دانگ  شش  غضنفر  فرزند  بخت  نیک  عباس  آقای   481
زمین مزروعی در ده موته به مساحت 2201/25 متر مربع

یک  دانگ  شش  صفرعلی  فرزند  شکاری  تقی  محمد  آقای   482
باب خانه در ده موته به مساحت 609/64 متر مربع

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی 
اعتراض)واخواهی( داشته  اگهی  این  به امالک مندرج در  نسبت 
باشد نسبت به آن هایی که تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ 
انتشار اولین آگهی ظرف مدت )90( روز دادخواست واخواهی 
)اعتراض( خود را تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت دارد 
ماه  یک  مدت  ظرف  اعتراض  تاریخ  از  بایستی  معترض  ضمنا 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی نموده و گواهی 
که  صورتی  در  نماید  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  دعوی  طرح 
اقامه شده باشد طرف دعوی  این آگهی دعوائی  انتشار  از  قبل 
ظرف  دعوی  طرح  جریان  بر  مشعر  را  دادگاه  گواهی  بایستی 
که  دعوی  طرح  گواهی  یا  اعتراضات  نماید  تسلیم  مرقوم  مدت 
بعد از انقضای مدت مرقوم و اصل شود بال اثر است و مطابق 
ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا 
طبق ماده 56آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 
صاحبان  واخواهی  و  قید  تحدید  مجلس  صورت  در  و  حدود 
 20 ماده  مطابق  ارتفاقی  حقوق  به  نسبت  مجاورین  و  امالک 
در  آگهی  این  شد  خواهد  پذیرفته  آن  اصالحی  و  ثبت  قانون 
در  انتشار  نوبت  اولین  تاریخ  از  روز   )30( فاصله  به  و  نوبت 

روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/11/01                                                                                          

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/12/02
م الف:29760 رئیس ثبت میمه حسین نوروز 

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

 -59 وماده  اسناد  ثبت  قانون   -12 ماده  بموجب   10/514
سوم  ماهه  سه  در  که  امالکی  به  مربوط  نامه  آیین  اصالحی 
شماره  وهمچنین  شده  پذیرفته  آنها  ثبت  تقاضای   1393 سال 
نظارت  محترم  هیات  آراء  طبق  آنچه  ونیز  افتاده  قلم  از  های 
یک شهرضا  بخش  به  مربوط  تجدید شود  باید  آنها  ثبت،آگهی 

را به شرح زیر آگهی می نماید:
ردیف الف(

شماره فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
هفتصد  و  حبه  هفت  تمامت  مظفر:  فرزند  صادقی  3916-داود 
یکباب  ششدانگ  از72حبه  مشاع  حبه  هزارم  یک  و  شصت  و 
قانون  هیئت  شماره93/04/26-3501  رای  بموجب  که  خانه 
بصورت  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  تکلیف  تعیین 
مساحت41/65مترمربع  به  خانه  ازیکباب  قسمتی  ششدانگ 
خانه  یکباب  ازپالک1/3008جمعاتشکیل  قسمتی  انضمام  به  که 

راداده درسهم نامبرده مستقرگردیده است.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

ومدینه  فرزندتورجعلی  شوری  دولودره  حاجی  11076-علی 
یکباب  فرزندهرمزباالسویه:ششدانگ  دولودرشوری  حاجی 

مساحت184/90مترمربع. به  خانه 
فرزند  خادم  مهری  و  حسین  فرزند  حاتم  14288-محمدتقی 
حبیب اله باالسویه: ششدانگ یکباب خانه مجزی شده از 48 به 

مساحت138/80مترمربع.
شاهچراغی  فاطمه  و  رسول  فرزند  دهقان  محسن   -14365
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  باالسویه:  غالمعلی  فرزند 

مترمربع.  313/70
14380- محمدوامین قشقائی فرزندان آیت اله باالسویه:ششدانگ 

یکباب خانه مجزی شده از48به مساحت105/37مترمربع.
قطعه  فرزندمحمدعلی:ششدانگ  طاهریان  اله  رحمت   -14383

زمین مجزی شده از9228به مساحت151/30مترمربع.
14385- آسیه بشارت فرزندگرگعلی:ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت225/50مترمربع.
شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

فرزند  ترابی  پریسا  و  جمشید  فرزند  جلی  عبدالرضا   -4887
 1339 از  شده  مجزی  یکبابخانه  ششدانگ  باالسویه:  عباسعلی 

122/60مترمربع. به مساحت 
شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

1530- حسینعلی کاویانی درشوری فرزند قربانقلی: ششدانگ 
به مساحت184/10مترمربع. خانه  یکباب 

ظهرابی  وستاره  قفار  فرزند  ظهرابی  مهرداد   -1762
به  خانه  یکباب  باالسویه:ششدانگ  هادی  فرزند  عمله 

مساحت128/90مترمربع.
یکباب  فرزندخیراله:ششدانگ  نسب  ژیانی  اله  فیض   -2464

مساحت147مترمربع. به  خانه 
به2دانگ  نسبت  فرزندعوضعلی  اباذرصالحی   -2613
مشاع  به4دانگ  محمدنسبت  فرزندعیدی  بربط  ومریم  مشاع 

به مساحت266/50مترمربع. یکباب خانه  از:ششدانگ 

قطعه  اله:ششدانگ  پورفرزندعزت  صانعی  صغری   -2626
زمین مجزی شده از2303به مساحت176/50مترمربع.

2634- صدراله نایب زاده فرزندسیفور:ششدانگ یکباب خانه 
مساحت185/60مترمربع. به 

قطعه  ششدانگ  عنایت:  فرزند  دوست  گرگین  ماهتاب   -2635
زمین مجزی شده از2445به مساحت206/44مترمربع.

2636- محمدرضا محمدی فرزند قربان نسبت به 4 دانگ مشاع 
و لیال موسوی فرزند ناصرنسبت به2دانگ مشاع از: ششدانگ 
مساحت  به   2509 از  شده  مجزی  شده  مثنی  زمین  قطعه 

125/18مترمربع.
زمین  قطعه  اله:ششدانگ  فرزندعین  زاده  بیان  حاج  2628-علی 

مساحت232مترمربع. به  موجوددرآن  محصوربااطاقک 
شماره های فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

پروین شیرپور  و  فرزند سیدرسول  میرنیام  452- سیدعباس 
ویکصدونودوهفت- حبه  یک  باالسویه:تمامت  اسفندیار  فرزند 

که  ملک  قطعه  ششدانگ  از72حبه  مشاع  حبه  یکهزارونودم 
قانون  های5898و5899-92/11/15هیئت  آراءشماره  بموجب 
بصورت  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  تکلیف  تعیین 
مساحت78/65مترمربع  به  خانه  ازیکباب  قسمتی  ششدانگ 
خانه  یکباب  پالک2345جمعاتشکیل  ششدانگ  انضمام  به  که 
نامبردگان  درسهم  منظورشده  آن  وپالک2574جهت  راداده 

است. مستقرگردیده 
2606- شاپورآقاخانی فرزندنعمت اله:ششدانگ قطعه زمین پی 

کنی شده مجزی شده از358به مساحت243/85مترمربع.
شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

زمین  قطعه  فرزندمحمدقاسم:ششدانگ  مهسابراهیمی   -2584
پی کنی شده مجزی شده از550به مساحت86/60مترمربع.

شماره فرعی از32- اصلی مزرعه دست قمشه
2514- سلیمه آقاسی فرزندیداله:ششدانگ یکباب مغازه مجزی 

مساحت32/70مترمربع. از481به  شده 
شماره های فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقویه

1042- قدرت اله قدیری شاهرضائی فرزند رحمت اله و زهرا 
یکباب  باالسویه:ششدانگ  محمدقلی  فرزند  شاهرضائی  قدیری 

از316به مساحت234/50مترمربع. خانه مجزی شده 
1043- جمال قدیری فرزند رحمت اله واعظم وفائی شاهرضائی 
از  مجزی شده  خانه  یکباب  باالسویه:ششدانگ  عبدالعلی  فرزند 

به مساحت212/75مترمربع.  316
خانه  یکباب  محمدرضا:ششدانگ  فرزند  انصاری  بهنام   -1044

از373به مساحت98/90مترمربع. مجزی شده 
شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

عبدالرحیم:  فرزند  شهرضا  پارسائی  خاتون  نرگس   -2378
مساحت  به   131 از  شده  مجزی  زمین  قطعه  ششدانگ 

173/60مترمربع.
قطعه  ششدانگ  ابراهیم:  سید  فرزند  مدینه  صغرابیگم   -2383
مساحت  به  است  بوده   49 پالک  از  قسمتی  قبال  که  زمین 

248/30مترمربع.
فرزند  بیات  فردوس  و  اله  نعمت  فرزند  قدمی  2384- مصطفی 
از144به  شده  مجزی  زمین  قطعه  باالسویه:ششدانگ  حسن 

مساحت226مترمربع.

و  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  نصراله  فرزند  آقاپور  نیره   -2385
به  نسبت  علی  حسین  فرزند  شهرضا  پورمقدم  رعیت  افسر 
از148به  شده  مجزی  خانه  یکباب  ششدانگ  از:  مشاع  4دانگ 

مساحت102/80مترمربع.
شماره فرعی از69- اصلی شاهرضا

رضا:  فرزند  شاهرضائی  نظری  شاه  محمدجواد  30باقیمانده: 
72حبه  از  اعیانی  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  27/2حبه مشاع  تمامت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ششدانگ236/60مترمربع که 

به شماره221تبدیل گردیده است.
شماره های فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

یکباب  فرزندصفرعلی:ششدانگ  احمدبهرامی  402باقیمانده- 
خانه که پالک479ازآن مجزی شده به مساحت141/20مترمربع.

یکباب خانه مجزی  اکبر:ششدانگ  فرزندعلی  479- رضاجهانی 
مساحت104/32مترمربع. از402به  شده 

شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد
نیمه  خانه  یکباب  صادق:ششدانگ  فرزند  وکیلی  ایمان   -467

تمام مجزی شده از144به مساحت 220مترمربع.
شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

یکدانگ مشاع وسلب  به  نسبت  فرزند محمد  اژدری  علی   -439
از:ششدانگ  مشاع  به5دانگ  نسبت  زالل  فرزند  پور  ناززکی 

به مساحت134/31مترمربع. خانه  یکباب 
495- فاطمه کاظمی فرزندمحمدحسین:ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت245/85مترمربع.
مریم  و  حیدرعلی  فرزند  شوری  دره  نادری  محمدباقر   -972
به  خانه  یکباب  ششدانگ  باالسویه:  مصطفی  فرزند  رو  نیک 

مساحت250/71مترمربع.
ردیف ب(

شماره هائی که در موعد مقرر تنظیم اظهارنامه گردیده اند اما 
در وقت مقررآگهی نگردیده و از قلم افتاده اند:

شماره های فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه
بتصدی  جعفر  ولدکربالئی  آقاحسین  مرحوم  موقوفه   -415
ثلث  مورد  از  شهرضا  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
محل  موقوفه  زمین  قطعه  ششدانگ  جعفر:  کربالئی  مرحوم 

پارک به مساحت 1088مترمربع.
بتصدی  جعفر  کربالئی  ولد  آقاحسین  مرحوم  موقوفه   -2561
ثلث  مورد  از  شهرضا  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
مغازه  یکباب  اعیان  و  عرصه  جعفر:ششدانگ  کربالئی  مرحوم 

از453به مساحت29/50مترمربع. مجزی شده 
بتصدی  جعفر  ولدکربالئی  آقاحسین  مرحوم  موقوفه   -2562
ثلث  مورد  از  شهرضا  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
مغازه  یکباب  واعیان  عرصه  جعفر:ششدانگ  کربالئی  مرحوم 

از453به مساحنت111مترمربع. مجزی شده 
بتصدی  جعفر  ولدکربالئی  آقاحسین  مرحوم  موقوفه   -2563
ثلث  مورد  از  شهرضا  شهرستان  امورخیریه  و  اوقاف  اداره 
محصورموقوفه  زمین  قطعه  جعفر:ششدانگ  کربالئی  مرحوم 

از453به مساحت94/55مترمربع. مجزی شده 
بتصدی  جعفر  ولدکربالئی  آقاحسین  مرحوم  موقوفه   -2564
ثلث  مورد  از  شهرضا  شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره 

ساختمان  یکباب  عرصه  ششدانگ  جعفر:  کربالئی  مرحوم 
مجزی شده از453به مساحت109مترمربع که اعیان آن متعلق 

باشد. بغیرمی 
شماره فرعی از69- اصلی شاهرضا

نظارت  با  جواد  فرزند  فرشاد  مسیح  تولیت  به  وقف   -21
امور  و  اوقاف  شهرضاواداره  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
شش  ششدانگ  باالسویه:  وقف  بتصدی  شهرضا  خیریه 
به  اکبر  علی  درویش  مرحوم  موقوفه  به  مشهور  مغازه  باب 

مساحت378مترمربع.
ردیف ج(

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

شده اند:
شماره فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

خانه  یکباب  حسین:ششدانگ  فرزند  محمدرضارزی   -14131
آگهی  در  که  مساحت87/70مترمربع  از415به  شده  مجزی 
اینک  گردیده  اشتباها14130آگهی  پالک  شماره  اولیه  نوبتی 

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

تاریخ انتشار نوبت اول:93/11/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/12/02        

و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  میرمحمدی  مهدی  سید  الف:470  م 
امالک شهرضا 



سالمت 

6 گیاه برای تصفیه خون

شاید موقع خرید پرتقال ها یا سیب هایی که زیر نور 
چراغ مغازه ها برق می زنند و پوس��ت شان حالتی 
چرب دارد، از خودتان پرسیده باشید که این چربی 
به چه دلیل دیده می ش��ود و اصال آیا خوردن این 

قبیل میوه ها می تواند بیماری زا باشد یا نه؟
در پاسخ به این پرس��ش باید گفت که گاهی برای 
نگه��داری طوالن��ی م��دت برخ��ی از محصوالت 
کش��اورزی در انبار، از موادی اس��تفاده می ش��ود 
که واکس مانند بوده و این حال��ت براقیت و چربی 
را روی پوس��ت می��وه ایجاد م��ی کنند ام��ا از نظر 

 تغذیه ای هی��چ خطری را برای مص��رف کننده در
 پی ندارند.

برخی محصوالت را نیز کش��اورزان قبل از رسیدن 
کامل برداشت می کنند که از آن میان می توان به موز 
اشاره کرد. به این میوه ها نیز برخی مواد که ترکیبی 
از گوگرد هستند، می افزایند تا در طول حمل و نقل 
ماندگاری بیشتری داشته باشند و آسیب نبینند.در 
مورد آنها نیز باید گفت که این مواد نگه دارنده برای 
سالمت انسان مضر نیست و اصال به داخل گوشت 
میوه ها نفوذ نمی کند و یا در صورت شستشو با آب از 
بین می رود. بنابراین مصرف کنندگان می توانند با 
خیال راحت از خوردن آنها لذت ببرند.در واقع، این 
مواد در رده برخی سموم قرار نمی گیرند که قبل از 
چینش به میوه هایی مثل توت فرنگی زده می شوند 
تا ماندگاری شان را افزایش دهند. باز تکرار می کنم 
که این ترکیبات در عین حال که برای سالمت انسان 
فایده ای ندارند، مشکلی هم ایجاد نمی کنند، پس 
سبد غذایی تان را از میوه و سبزی تازه پر کنید، حتی 

اگر پوست شان چرب است.

طراح اصلی گوش��ی اینفوب��ار A03 که توس��ط اپراتور 
ژاپنی KDDI راهی بازار ش��ده، کسی نیست جز »یوگو 
ناکامورا« که ابتکار هیبریدی خود را در گرو این گوش��ی 

گذاشته است.
 Anodized Aluminium بدن��ه گوش��ی از ن��وع
اس��ت )فراین��د الکتروش��یمیایی که س��طح فل��ز را به 
مقاومت در برابر خوردگی، بادوام، اتمام اکس��یده ش��دن 
 تبدی��ل می کن��د( که ب��ا طراح��ی خاصی تعریف ش��ده

 است.
این گوشی اندرویدی که س��ازنده آن کیوسرا است، با نمایش��گر 4.5 اینچی از نوع ایگزو )با کیفیت 
فوق العاده اچ دی 1920 در 1080 پیکس��ل( طراحی ش��ده و با 130 گرم وزن، 131 در 68 در 8.9 

میلی متر ساخته شده است.
پردازنده گوشی از نوع چهار هسته ای MSM8974AB با سرعت 2.3 گیگاهرتز بوده و دو گیگ رم 
دارد. 16 گیگ حافظه داخلی داشته و با میکرو اس دی تا 128 گیگ ارتقاء می یابد. باتری این گوشی 
2020 میلی آمپر تعریف شده و بلوتوث، NFC، وای-فای، ضد آب با استاندارد IPX5/8 و ضد غبار 

با استانداردIP5X را در خود جای داده است.
 iida هرچند این گوشی اندروید کیت کت 4.4. داشته، اما اینترفیس و رابط گرافیکی مخصوص بنام

UI دارد که کاماًل متفاوت هنگام کار در مقایسه با اندروید است.
»ماریا دالگرن« ط��راح گرافیک و »آک��را میناگاوا« کیس ه��ای زیبایی نیز برای این گوش��ی زیبا 
 ساخته اند. همچنین کمپانی مبل سازی مارونی نیز داک استیشن چوبی زیبایی برای آن تعبیه کرده

 است.
 ق��رار اس��ت اواس��ط فوری��ه 2015 ب��رای ف��روش عرض��ه ش��ود.)قیمت هن��وز مش��خص 

نشده است(

گوشی هوشمندی که هم دلبراست هم ضد آب! 

چرا بعضی میوه ها برق می زنند؟

تصفیه خون به داشتن پوس��تی زیبا و سالم کمک 
کرده و سلول ها را از پیری زودرس حفظ می کند.

 خستگی، نفخ و پوست خشک و کدر می توانند جزو 
عالیمی باشند که نشان می دهند خون شما تمیز 

نیست و حاوی برخی توکسین ها است. 
 در ای��ن ص��ورت احتم��ال دارد ک��ه پ��ای کمبود 
ویتامی��ن ها نی��ز در می��ان باش��د. حت��ی امکان 
دارد س��لول ها از عناصری اش��باع باش��ند که باید 
حتما از بدن دفع ش��وند. خوش��بختانه روش های 
 طبیعی ای وجود دارد که ب��رای تصفیه خون مفید

 است.
 با ما باش��ید تا با گیاهان تصفیه کننده خون بیشتر 

آشنا شوید.
سالمت خون ما  

همان طور که می دانی��د کلیه ها و کبد ارگان های 
مس��وول تصفیه کننده خ��ون و دفع س��موم بدن 
هس��تند. اما الزم اس��ت که با روش های س��اده و 
طبیعی نیز به این ارگان ه��ای حیاتی کمک کرد. 
الزم است که رژیم سالم و مناس��بی داشته باشید 
و با مصرف برخ��ی از نوش��یدنی ها به پاکس��ازی 
بدن و تصفی��ه خون کم��ک کنید. تمی��زی خون 
برای هم��ه از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت چون 
باعث پیش��گیری از ابتال به برخ��ی از بیماری ها و 
ناخوشی ها می ش��ود. عالوه بر این تصفیه خون به 
داشتن پوستی زیبا و س��الم کمک کرده و سلول ها 
را از پی��ری زودرس حفظ می کند. الزم اس��ت که 
 با مص��رف مواد غ��ذای سرش��ار از م��واد مغذی و

 ویتامین ها از ابتال به کم خونی نیز پیشگیری کنید. 
 در ادامه گیاهان مفید برای تصفیه ی خون را ذکر

 می کنیم.
چگونه می شود خون را سم زدایی کرد؟  

قبل از معرفی گیاهان و دمنوش های تصفیه کننده 
خون چند ماده غذایی را یادآوری می کنیم که کمک 

زیادی به پاکسازی بدن تان می کند.
میوه های تصفیه کننده خون:

لیموترش، انگور، پرتقال، گریپ فروت، آناناس، 
بری ها، کیوی، توت فرنگی و غیره.

 سبزیجات تصفیه کننده خون:
سیر، پیاز، هویج، کرفس، جعفری، جوانه ها، سویا 

و غیره.
    گیاه باباآدم تصفیه کننده خون

ما توکسین های بدن را از 
طریق پوست و ادرار دفع 
می کنیم. اما برای افزایش 
سرعت این روند می توانید 
به گی��اه باب��اآدم اعتماد 
کنید. گیاه باباآدم یک گیاه تمیزکننده ویژه اس��ت 
که برای تصفیه خون و سیستم لنفاتیک موثر عمل 
می کند. می توانی��د این گیاه را از عط��اری ها تهیه 
کنید. بابا آدم باعث پاکس��ازی بدن و بهبود جریان 
خون ش��ده و از احتباس آب در س��لول ها و نفخ و 
سنگینی معده پیش��گیری می کند. این گیاه برای 
درمان آرتریت، س��یاتیک، نق��رس، آکنه، کاهش 
اس��یدیته، رفع سنگ کلیه و س��نگ کیسه صفرا و 
همچنی��ن پیش��گیری از بیماری ه��ای کبدی و 
صفراوی، درمان عفونت ادرار، هرپس، تب و دیابت 
و غیره نیز مفید است. می توانید روزانه تا دو فنجان 
دمنوش گیاه باباآدم می��ل کنید و نتیجه را ببینید. 
اگر داروی خاصی مصرف می کنید بهتر است قبل از 
استفاده از گیاهان با پزش��ک خود مشورت کنید. 
می توانید نظ��ر عطار را در خص��وص میزان و نحوه 

مصرف این گیاه جویا شوید
گیاه آقطی

گیاه آقطی یک ملین خوب 
و در عین حال تمیزکننده 
بدن و ضدعفون��ی کننده 
اس��ت. ای��ن گی��اه باعث 
 کاه��ش حال��ت نف��خ و 
التهاب های بدن می شود. 
 گی��اه آقطی قاب��ض طبیعی ب��وده و ج��زو تصفیه

 کننده های موثر خون محسوب می شود. می توانید 
از این گیاه برای پاکس��ازی کلیه ها و کبد استفاده 
کنی��د و دمن��وش آن را بع��د از غذا می��ل کنید. 
همچنین می توانید از کپسول های آن نیز استفاده 
کنید. البته الزم است که برای مصرف هر نوع مکمل 
 ی��ا قرص��ی بت��دا انظ��ر پزش��ک ت��ان را جوی��ا 

شوید. 
   گیاه گزنه

الزم اس��ت ک��ه در مورد 
خواص گیاه گزنه مطالب 
زیادی نوش��ته شود چون 
این گیاه س��زاوار شناخت 
بیش��تری اس��ت. گزن��ه 
ح��اوی آهن اس��ت و کم 
خونی را کاهش می دهد. در این روزهای سرد هیچ 
چیز به اندازه نوش��یدن یک فنج��ان دمنوش گزنه 

برای بدن مفید نخواهد بود. 
گزنه برای تصفیه سریع خون و حذف توکسین های 
آن ف��وق الع��اده اس��ت. ای��ن گی��اه ادرارآور بوده 
 و ب��رای تمیزک��ردن کلیه ه��ا و کبد موث��ر عمل

 می کند.
  گیاه قاصدک

قاصدک قاصد س��المتی 
اس��ت. در این عصرهای 
سرد زمستانی یک فنجان 
دمن��وش قاص��دک میل 
کنید تا توکسین های بدن 
ت��ان دفع ش��ده و جریان 
خون تان بهبود یابد. کافیست مقداری از این گیاه را 
با یک فنجان آب جوش و به مدت 5 دقیقه دم کرده 

و نوش جان کنید.

بعضي اف��راد در ط��ول زندگ��ي ب��ا نگراني های��ي روبه 
 رو مي ش��وند و هیجانات��ي را نی��ز همراه با آن ه��ا تجربه 

مي کنند. 
چنین نگراني هایي بیشتر در ذهن افراد و گاهي به صورت 
کالمي مطرح مي ش��وند. در ادامه مطلب راهکارهایي را 
براي مواجهه با نگراني هاي ب��ي دلیل و برطرف کردن آن 

مطرح مي کنیم.
نگراني ها را شناسایي کنید

براي این که بتوانید ب��ا نگراني هاي  خود مواجه ش��وید، 
 الزم اس��ت آن ها را بشناس��ید. ش��اید الزم باش��د براي

 نگراني هایتان درجات و طبقاتي درنظر بگیرید. افکاري 
مانند این که نگرانم همس��رم م��را ترک کن��د یا خودم 
را در موقعیتي بحران��ي مي بینم، اگر بدون دلیل باش��د 
 نگراني بي دلیل محس��وب مي ش��ود. ش��ما باید همین

  نگراني هایتان را شناسایي کنید تا بتوانید آن ها را برطرف 
مي کنید.

فهرستي از نگراني هایتان تهیه کنید
 ب��راي شناس��ایي نگران��ي هایت��ان بای��د فهرس��تي از

 نگراني هایتان را در طول هفته تهی��ه کنید. با این روش 
محدوده نگراني هاي  شما نیز مشخص مي شود.

 براي تهیه فهرس��ت نگراني هایتان باید به این س��واالت 
پاس��خ دهید: زماني که مضطرب مي ش��وید ب��ه چه فکر 
مي کنید؟ چه مواقعي بیشتر نگران مي شوید؟ آیا زماني که 
مضطرب هستید تصوراتي در ذهن تان شکل مي گیرد؟ آیا 

این پیشگویي ها شما را آزار مي دهد؟ آیا همیشه احساس 
مي کنید اتفاقي بد در راه است؟ البته گاهي ممکن است 
نتوانید نگراني ها و افکارتان را شناس��ایي کنید یا این که 
نگراني هایتان را با احساس��ات و هیجانات خود اش��تباه 
بگیرید و نتوانید تفاوتي بین آن ها قائل شوید و در نهایت 
به این نتیجه برسید که نوش��تن آن ها فایده اي  براي شما 
نخواهد داشت یا این که ممکن اس��ت بترسید با نوشتن 
آن ها، نگراني هایتان واقعي تر شوند یا بیشتر شما را آزار 
دهند. اما به یاد داشته باشید که با فرار کردن از این مسئله 

از میزان نگراني هایتان کاسته نخواهد شد.
تشخیص احساسات از هیجانات

گاهي یک نگراني با احساسات یا هیجانات اشتباه گرفته 
مي ش��ود. به عنوان مثال این که ش��ما فک��ر مي کنید در 
یک امتحان موفق نخواهید ش��د، یک »نگراني« اس��ت 
 ام��ا عصبانی��ت، ناراحت��ي و ... احساس��ات ناش��ي از آن 

است.
سود و زیان نگراني هایتان را بررسي کنید

به طور طبیع��ي در بعضي از موقعیت ه��ا نگراني ها باعث 
عملکرد بهتر ما در آن موقعیت خواهد شد.

 به ط��ور مث��ال، اگر ش��ب امتحان نگ��ران نباش��یم در 
نتیجه درس هم نخواهی��م خواند ول��ي در بعضي مواقع 
 وج��ود نگراني س��طح عملک��رد م��ا را به ش��دت پایین 

مي آورد. 
بنابراین همه نگراني ها بد نیستند و بعضي از آن ها باعث 

پیشرفت شما خواهد شد.
بعد از پر کردن جدول ثبت نگراني ها باید به سواالت زیر 
پاسخ دهید: به نظرتان نگراني هاي  شما چه نکات مثبتي 
دارند؟ س��ودها و زیان هاي  نگراني هایتان چه هس��تند؟ 
فکر مي کنید اگر کمتر نگران باشید در آینده چه اتفاقي 
خواهد افتاد؟ اگر فکر مي کنید که چون بعضي از نگراني ها 
سود و زیاني مش��خص ندارند و اصوالً جلوگیري از ایجاد 
آن ها هم اجتناب ناپذیر اس��ت در نتیج��ه تالش ها براي 
رفع آن ها بي فایده اس��ت، خوب اس��ت بدانید که آدم ها 
 به ن��درت کاري را انجام مي دهند که اص��اًل به آن معتقد 

نباشند. 
یعن��ي انس��ان عاق��ل نگ��ران موضوع��ي مي ش��ود که 
معتقد اس��ت آن مس��ئله مي تواند براي او مفید باش��د. 
بنابرای��ن در پي یافت��ن دلیل نگران��ي هایتان باش��ید. 
اگ��ر بتوانید دلی��ل اصلي و منطق��ي نگراني ه��اي خود 

را پی��دا کنی��د به ط��ور قط��ع به ای��ن نتیج��ه خواهید 
 رس��ید ک��ه مي توانی��د نگران��ي هایت��ان را برط��رف

 کنید.
تبدیل نگراني ها به پیش بیني

 بیش��تر نگراني ها در افراد ب��ه صورت مبهم و ب��ا عبارت:
 » نکند که ... « آغاز مي ش��وند. براي رف��ع نگراني ها باید 

بتوانید آن ها را بسنجید. 
البته آزمودن یک موضوع مبهم کاري دشوار است بنابراین 
الزم اس��ت نگراني هایتان را به پی��ش بیني هاي  خاص و 
واقعي درباره رویداد هاي  واقعي زندگي تبدیل کنید. براي 
این کار مي توانید به این س��واالت پاس��خ دهید: 1 - شما 
پیش بیني مي کنی��د دقیقا در آینده چ��ه اتفاقي خواهد 
افتاد؟ 2 - پیش بیني مي کنید چه موقع این اتفاق خواهد 
افتاد؟ 3 - آی��ا مي توانی��د در پیش بین��ي هایتان نکات 
مثبتي را هم بیابید؟ اگر بتوانید پیش بیني هاي دقیقي از 
نگراني هاي خود تهیه کنید گام موثري در رفع نگراني هاي 
خود برداش��ته اید چرا که با ای��ن کار خواهید فهمید که 

نگراني شما منطقي بوده است یا خیر. 
به عبارت دیگ��ر اگر پیش بیني به دس��ت آم��ده محال 
و بي پایه باش��د مش��خص مي ش��ود که نگراني شما بي 
دلیل بوده اس��ت و اگر پیش بیني ش��ما نوید یک اتفاق 
ناخوشایند را بدهد، باز هم دیگر جاي نگراني نیست چرا 
که مي توانید تا گرفتن تصمیم هاي درست و با استفاده از 
 مهارت »حل مسئله« از وقوع اتفاق مورد نظر جلوگیري

 کنید.

عواقب برنزه شدن با سوالریوم
جوان انگلیس��ی بر اثر استفاده از 
دستگاه سوالریوم برای برنزه شدن 
به سرطان پوست مبتال شده است 
و بیش از 10 ماه زنده نخواهد بود.

 دمی��ن پ��الت 32 س��اله و اهل 
انگلستان در اثر دستگاه سوالریوم 
مبتال به سرطان پوست شده است 
و به گفته پزشکان، وی کمتر از 10 

ماه زنده نخواهد بود.
  »دامین« ب��ه همه کس��انی که به برنزه ش��دن و س��والریوم عالقه مند 
هس��تند، می گوید: بیش از 8 س��ال یعنی 4 جلس��ه در هفته و بیش از 
200 بار از س��والریوم اس��تفاده کرده ام و بی��ش از 10 ه��زار دالر برای 
برن��زه ش��دن و اس��تفاده از دس��تگاه ها پرداخت ک��رده ام ام��ا حاال به 
تمام کس��انی ک��ه مانند م��ن ب��ه برنزه ش��دن عالق��ه دارند هش��دار 
می دهم و آگاه باش��ید ب��ه غیر از صرف، پ��ول جان خود را نیز از دس��ت 
 می دهی��د و ای��ن پ��ول بهتر اس��ت ب��رای تحقیق��ات س��رطانی داده 

شود.
من دوست داشتم برنزه شوم و از سفیدی در بیایم اما امروز متاسفم !!

3 گام براي رفع نگراني هاي بي دلیل
  سید مرتضی علم الهدی )ره(

ابوالقاسم علی بن الحسین معروف 
به س��ید مرتضی و عل��م الهدی، در 
رجب س��ال 355 هجری قمری در 
ش��هر بغداد دیده به جهان گش��ود 
پدرش حس��ین موس��وی ب��ود که 
منصب رس��یدگی به کار و زندگی 
سادات دودمان ابوطالب و مسوولیت 
نظارت بر دیوان مظالم و سرپرستی 
زایران خانه خدا را ک��ه از منصب های مه��م آن روز بود به عهده 
داش��ت. پدربزرگش نیز ابراهیم مجاب از ن��وادگان حضرت امام 
 کاظم)علیه الس��الم( بود. ب��رادر بزرگوارش نیز س��ید رضی)ره( 

می باشد.
مقام علمی

جناب س��ید مرتض��ی علم اله��دی )ره( ب��ه حق ش��اگرد اصلی 
ش��یخ مفید می باش��د که بنا بر آنچه نقل شده، ش��یخ مفید بعد 
از خوابی ک��ه دی��د و دو فرزند حض��رت فاطمه)علیهاالس��الم( 
را به فرزندی قب��ول کرده بود، س��یدمرتضی و س��یدرضی را به 
ش��اگردی قبول کرد و تا آخر عمر به بارور کردن علم و عمل این 
دو برادر کوشید.اس��تادان دیگر این بزرگوار عبارتند از: ابومحمد 
هارون فرزند موس��ی تلعکبری،ش��یخ محمد صدوق، حسین بن 
علی بابویه برادر ش��یخ صدوق، احمد بن علی بن س��عیدکوفی، 
 ابوالحس��ن عل��ی بن محم��د کات��ب و بس��یاری علم��ای اعالم 
دیگر.خداوند متعال به سید مرتضی استعدادی وافر داده بود و او 
نیز از این نعمت بزرگ الهی به خوبی بهره برداری کرد و در نتیجه 
تالش و کوش��ش در مدتی نه چندان طوالنی کتب زیادی تالیف 
کرد. مرحوم عالمه امینی در الغدیر نام 86 اثر او را بیان کرده یکی 
از کتاب های وی دیوان معروف او با بیس��ت هزار بیت اس��ت.اما 
شاگردان حضرت استاد بس��یارند از جمله:شیخ طوسی، ابویعلی 
س��الر دیلمی، ابوالصالح حلبی، قاضی ابن براج طرابلسی، شریف 
ابویعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری، ابو الصمصام مروزی، 
سید نجیب الدین کراجکی، ش��یخ ابوالحسن سلیمان صهرشی، 
جعفر بن محمد دوریس��تی، ثابت بن عبداهلل نباتی، ش��یخ احمد 
خزاعی، شیخ مفید ثانی، ش��یخ ابوالمعالی احمد بن قدامه، شیخ 
ابوعبداهلل محمد فرزند علی صلواتی و ابوزید فرزند کیابکی حسینی 

و بسیاری از علمای دیگر.
سید مرتضی عاشق نماز

سید مرتضی در وصیت نامه زیبایی راجع به نمازش می گوید: »تمام 
نمازهای واجب م��را که در طول عمرم خوان��ده  ام به نیابت از من 
دوباره بخوانید.« دوستانش پرسیدند چرا؟! شما که فردی وارسته 
بودید و اهمیت فوق العاده  ای به نماز می دادید، عالقه  مند و عاشق 
نماز بودید و همیشه قبل از فرارسیدن وقت نماز وضو گرفته ، آماده 
می  شدید تا وقت نماز فرا رس��د، حال چه شد که اینگونه وصیت 
می کنید؟!وصیت می کنم که تمام نمازهای م��را دوباره بخوانید 
زیرا تصور من این است که شاید نمازهای من صد در صد خالص 
برای خدا انجام نگرفته باش��د بلکه درصدی از آنها به خاطر لذت 
روحی و معنوی خودم به انجام رسیده باشد! پس همه را قضا کنید 
چون اگر یک درصد از نماز هم برای غیر خدا انجام گرفته باش��د 
شایسته درگاه الهی نیست و می ترسم به همین سبب اعمال و راز و 
نیازهای من مورد پذیرش خدای منان قرار نگیرد!«سید در پاسخ 
فرمود: »آری من عالقه مند به نماز بلکه عاش��ق نماز و راز و نیاز با 
خالق خود بودم و از راز و نیاز هم لذت ف��راوان می بردم، از این رو 
همیشه قبل از فرا رس��یدن وقت نماز لحظه شماری می  کردم تا 
وقت نماز برس��د و این تکلیف الهی را انجام دهم و به دلیل همین 
عالقه ش��دید و لذت از نماز، وصیت می کنم که تمام نمازهای مرا 
دوباره بخوانید زیرا تصور من این است که شاید نمازهای من صد 
در صد خالص برای خدا انجام نگرفته باش��د بلکه درصدی از آنها 
به خاطر لذت روحی و معنوی خودم به انجام رس��یده باشد! پس 
همه را قضا کنی��د چون اگر یک درصد از نماز ه��م برای غیر خدا 
انجام گرفته باشد شایسته درگاه الهی نیست و می ترسم به همین 
 س��بب اعمال و راز و نیازهای من مورد پذیرش خدای منان قرار

 نگیرد!«

سرگذشت بزرگان
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امام جواد )ع( فرمود: 
معاشرت و همنشینی با بی خردان و افراد الاُبالی سبب فساد 
و تباهی اخالق خواهد شد؛ و معاشرت و رفاقت با خردمندان 

هوشیار، موجب رشد و کمال اخالق می باشد.
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جواد جمالی  شهردار زرین شهر

شهرداری زرين شهر به اس�تناد موافقت نامه ش�ماره 705 مورخ 1393/9/15 
شورای محترم شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری رستوران سنتی واقع در پارک 
جوان زرين شهر به صورت اجاره برای مدت دو سال از طريق مزايده  عمومی  اقدام 
نمايد . لذا متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطالعات 
 بيش�تر از تاريخ انتش�ارتاپايان وقت اداری 93/11/9 به ش�هرداری زرين  شهر

 مراجعه نمايند.
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