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  به معجزه اسطوخودوس 
ایمان بیاورید

شهرداری ها نباید به فروش تراکم 
وابسته باشند

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R
شانس قهرمانی از دست رفت!

دستگیری سرشبکه اصلی شرکت 
هرمی گاما با 4 هزار زیرمجموعه

گردش مالی مصرف شیشه در 
ایران،2 برابر یارانه مردم

 بهای برق هم 
گران شد

ساخت ربات های دانشجو توسط 
وداع با بنزین 700 تومانی؟دارپا فناوری اطالعات

هر سال میگیم دریغ از پارسال 
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در پی شکست فرنگی کاران  ایران  مقابل آذربایجان در مسابقات جهانی 
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لزوم کاهش برداشت ساالنه 11 
میلیارد مترمکعب از آب زیرزمینی

وزیر نی��رو گفت: ب��رای موفقیت در اجرای ط��رح احیا و 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی باید ساالنه 11 میلیارد 

مترمکعب برداشت از آب زیرزمینی را کاهش دهیم.
به نقل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، حمید 
چیت چی��ان در اولین همایش سراس��ری مدیران امور و 
روسای ادارات منابع آب شهرستان های کشور که در محل 
ساختمان س��تادی وزارت نیرو برگزار شد، اظهار داشت: 
امروز کسی تردید ندارد که موضوع آب و بحرانی که کشور 
در این مساله دارد در راس تمام مسائل کشور قرار گرفته 
است و رئیس جمهوری نیز بارها با تاکید بر این مساله، آب 
و محیط زیست را در راس موضوع کشور بیان کرده است.

 وی ادامه داد: در سال های اخیر دچار...
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تعهدهای چند روزه و ازدواج های 
تاریخ دار

زوج یابی در بازارهای اصفهان ترفند جدید مراکز همسریابی است 
که برای رونق کار خود، افرادی را ب��رای بازاریابی به درب مغازه 
داران کشانده و با پیدا کردن دختر و پسر مجرد اطالعات را از آنها 

دریافت و به ثبت در این مراکز تشویق می کنند.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، مراکز همس��ریابی که چند سالی 
است به شکل واضح و روشن در اجتماع تبلیغ  و مکانی را به این نام 

در جامعه دایر می کنند و حتی به تازگی...

تلفن : 36204520  و  شماره چهار رقمی 2055

www.shabakieh.com : وب سایت

طرح های استثنایی اینترنت شبکیه بر بستر 

ADSL2+
5Mb  – 555 روزه – 15 گیگ + )15 گیگ فوق العاده( + مودم 

وایرلس رایگان : 155/000 تومان

Mb 5 – 10 ماهه – 25 گیگ + )10 گیگ فوق العاده( : 100/000 تومان

Mb 5 – 555 روزه – 15 گیگ : 70/000 تومان

Mb 5 –5 ماهه –5 گیگ + )5 گیگ 10 روزه( : 25/000 تومان

1 دستگاه گوشی آیفون 6 ، 1 دستگاه نوت بوک

10دستگاه تبلت ، 5 دستگاه تلویزیون مسافرتی

5 عدد ربع سکه بهار آزادی

jayezeh.shabakieh.com  زمان قرعه کشی 22 بهمن در سایت 

با خرید 100/000 تومان شرکت در قرعه کشی جوایز :



يادداشت

صلحیدرخمینیشهر:

مذاکراتهستهایبازی
سیاسیاست

وزیر سابق اطالعات گفت: مذاکرات هسته ای حاصل یک بازی 
سیاسی دشمن با نظام است.

حجت االسالم والمس��لمین حیدر مصلحی  در مراسم یادواره 
شهدا و س��رداران عملیات خیبر در محل مجتمع باقرالعلوم 
خمینی ش��هر اظهار کرد: من به عنوان یک فرد آگاه در روند 
مذاکرات سال های اخیر، اعالم می کنم مذاکرات هسته ای جز 

یک بازی سیاسی چیزی دیگری نیست.
وی با اشاره به اینکه موضوع مذاکرات سابقه 12 ساله دارد و 
مربوط به دولت و شخص خاصی نمی شود، افزود: بعضی شعار 
ندهند که ما به مذاکرات رونق داده ایم، 12 س��ال است نظام 

درگیر مذاکرات هسته ای است.
وزیر سابق اطالعات با اش��اره به اینکه در روند به دست آمدن 
سوخت 20 درصد برای مصارف درمانی، کشورهای غربی ما را 
هالو تصور کردند، بیان کرد: در فشارهای خارجی و دعواهای 
سیاسی و دستگاه دپیلماسی توسط دانشمندان جوان شهید 
هسته ای ما، موفق به دستاوردهای علمی و اتمی زیادی برای 

تامین سوخت مورد نیاز کشور شدیم.
وی با تاکید ب��ر اینکه تیم مذاکره کنن��ده از نیرو های نظام ما 
هستند و از طرف نظام ما موضع گیری های هسته ای می کنند، 
تصریح کرد: ما از تیم هسته ای حمایت می کنیم و اگر کسی 

نگاه چپ هم به آنها بکند در مقابلش می ایستیم.
مصلحی بیان کرد: در عی��ن حال که از تیم هس��ته ای دفاع 
می کنیم اما هش��دار خود را می دهیم و دلواپسی های خود را 
برای مواضع نظام و انقالب اعالم می کنیم.وی ادامه داد: بعد 
از پذیرش قطعنامه یکی از افرادی که در فتنه سال 88 نقش 
کلیدی داش��ت و به عنوان نماینده کش��ومان در مذاکرات با 
آمریکایی ها شرکت داشت به خاطر اینکه در گفتن یک کلمه 
دقت نکرد نظام ما سال هاست خسارت بی دقتی همین آقا را 
هزینه می دهد.وزیر سابق اطالعات با اشاره به اینکه به دلیل 
بی دقتی این مسئول میلیون ها دالر خسارت داده ایم، گفت: ما 
از تیم مذاکره کننده حمایت می کنیم اما در عین حال می گویم 
حواستان باش��د چه موضعی می گیرید.وی با تاکید بر اینکه 
تحریم ها نه تنها مانع رشد ما نیس��ت بلکه در سال های اخیر 
سبب رشد و ترقی ما نیز شده است، تاکید کرد: بیشترین رشد 
تحقیقاتی و علمی ما در س��ال های اخیر و در زمان تحریم ها 
به دس��ت آمده و اگر تحریم ها نبود ما به دستاوردهای علمی 
امروز دس��ت پیدا نمی کردیم .مصلحی با بیان اینکه مدیریت 
شرایط کنونی کشور کار بسیار سخت و دشواری است، افزود: 
امروز مقام معظم رهبری به زیباترین روش نظام را رهبری و 
هدایت می کنند.وی با تاکید بر اینکه به همت دانش��مندان 
جوان و انقالبی کشور دستاوردهای زیادی در سال های اخیر 
نصیب نظام و انقالب شده اس��ت که بازگو کردن آن به صالح 
کشور نیست، خاطر نشان کرد: امروز دشمن نباید از بعضی از 

پیشرفت های علمی و فناوری ما آگاه شود.

بازتاب س��خنان رهبر انقالب درب��اره تحریم ها و مذاکرات 
هس��ته ای، تأیید اختالف آمریکا و رژیم اس��رائیل بر س��ر 
موضوع هس��ته ای ایران، انتقاد یک عض��و خانواده بوش از 
سیاس��ت اوباما در قبال ایران، بازنگری دانشگاه آمریکایی 
در تصمیم خود برای عدم پذیرش دانش��جویان ایرانی، از 
 جمله مهم ترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران

 است.

عقبنشینیدانشگاهآمريکايیازتصمیمخود
دربارهدانشجويانايرانی

س��خنان اخی��ر  ر هب��ر انق��الب درب��اره موض��وع 
مذاک��رات هس��ته ای، از جمل��ه مهم تری��ن موضوع��ات 
مرب��وط ب��ه ایران اس��ت ک��ه م��ورد توج��ه ش��ماری از 
 مطبوع��ات و رس��انه های بین الملل��ی ق��رار گرفت��ه

 است.
روزنامه »نیویورک تایم��ز« ضمن پرداختن به این موضوع 
می نویسد، روز گذشته، رهبر ایران گفته به اعتقاد وی، حتی 
در صورتی که مذاکرات در مسیر مدنظر آمریکا پیش برود 
 نیز همه تحریم های موجود علیه ایران برداش��ته نخواهد 

شد.
این روزنامه اش��اره می کن��د،  پیش از این نی��ز رهبر ایران 
برداشته ش��دن واقعی همه تحریم ها را شرط دستیابی به 
توافق هسته ای خوانده و گفته بود، در غیر این صورت، ایران 
 از طریق توسعه اقتصاد داخلی، تحریم ها را به چالش خواهد 

کشید.
ام��ا در ادامه مباحث مرب��وط به اختالفات آمری��کا و رژیم 
اس��رائیل در موضوع مذاکرات هس��ته ای ای��ران، روزنامه 
»تایم��ز اس��رائیل« اظه��ارات س��خنگوی کاخ س��فید و 
همچنی��ن س��خنگوی وزارت خارج��ه آمری��کا را م��ورد 
 توجه قرار داده که ب��ه انتقاد از رویکرد مقامات اس��رائیلی 

پرداخته اند.
این روزنامه می نویس��د، روز گذش��ته،  دول��ت اوباما تأیید 
کرده که برخ��ی اطالعات حس��اس مربوط ب��ه مذاکرات 

هس��ته ای ایران را از اس��رائیلی ها پنهان نگه می دارد، زیرا 
این نگران��ی وج��ود دارد که مقام��ات اس��رائیلی با هدف 
ضربه زدن ب��ه مذاکرات، اقدام به افش��ای ای��ن اطالعات 
کنند. ای��ن روزنامه تأیی��د علنی موضوع مذکور را نش��انه 
 تیرگی فزاین��ده روابط آمریکا و رژیم اس��رائیل دانس��ته

 است.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه جمهوری خواه��ان آمری��کا 

همچنان به انتقاد خ��ود از مواض��ع اوباما در قب��ال ایران 
ادامه می دهن��د. به نوش��ته  »رویترز«، جب ب��وش، برادر 
کوچک تر جورج ب��وش و از جمل��ه نامزده��ای احتمالی 
جمهوری خواه��ان در انتخابات ریاس��ت جمهوری پیش 
روی، از رویکرد اوباما در موضوع مذاکرات هس��ته ای ایران 
 انتقاد کرده و خواس��تار تش��دید تحریم ها از سوی کنگره 

شده است.
بوش همچنین هم راستا با دیگر هم حزبی های خود  اظهار 
داش��ته، هر توافقی که میان دولت اوباما و ایران در موضوع 
هسته ای حاصل ش��ود، باید برای اجرایی شدن به تصویب 

کنگره نیز برسد. 
در میان دیگر مطالب، ش��ماری از مطبوعات و رس��انه ها، 

»واش��نگتن  جمل��ه  از 
پس��ت«، موض��وع بازنگری 
یک دانش��گاه آمریکایی در 
تصمیم خ��ود مبنی بر عدم 
پذیرش دانش��جویان ایرانی 
 را م��ورد توج��ه ق��رار داده

 است.
این روزنامه می نویس��د، در 
پی فش��ارهای قاب��ل توجه 
دانشجویان و افکار عمومی، 
ماساچوس��ت  دانش��گاه 
تصمی��م خ��ود مبن��ی ب��ر 
ع��دم پذیرش دانش��جویان 
ایرانی در برخی رش��ته های 
مهندس��ی و عل��وم پای��ه را 
تغییر داد. این روزنامه اشاره 

می کن��د  در پ��ی  این تصمی��م  که ب��ه بهانه همس��ویی با 

تحریم های آمریکا علیه ایران گرفته ش��ده بود، اعتراضات 
متعددی به ویژه از س��وی دانش��جویان دانش��گاه ش��کل 
 گرفت و مجموعه این اعتراضات س��بب بازنگ��ری در این

 تصمیم شد.
در   نهایت  سایت ش��بکه خبری »ای بی سی نیوز« واکنش 
سخنگوی وزارت خارجه ایران به انتش��ار گزارشی درباره 
انجام عملیات های خرابکاران س��ایبری در جهان را مورد 

توجه قرار داده است.
 ای��ن س��ایت ب��ه نق��ل از مرضی��ه افخ��م می نویس��د، 
ای��ران نس��بت ب��ه گ��زارش ش��رکت امنیت س��ایبری 
»کاسپرس��کی« که در آن ب��ه حمالت نس��ل جدیدی از 
ویروس ه��ا و بدافزار ه��ا ب��ه سیس��تم های رایان��ه ای در 
 کش��ورهای مختل��ف اش��اره ش��ده، احس��اس نگران��ی

 می کند.

درپیانتشارسخناناخیررهبری:

بازتاب مطبوعات و رسانه های جهان و عقب نشینی دانشگاه آمریکایی
ورودنیروهایمسلحدر
دستهبندیهایسیاسیو

جناحیممنوع
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عالوه بر 
تصویب ممنوعیت ورود افراد نیروهای مس��لح در 
دسته بندی های سیاسی و جناحی، آیت اهلل  هاشمی 
رفسنجانی سخنرانی و از شرایط بد جوی و آلودگی 
هوا در خوزستان ابراز نگرانی کرد. به گزارش روابط 
عمومی مجمع تش��خیص مصلحت نظام،  هاشمی 
رفس��نجانی، با ابراز نگرانی از ش��رایط بد جوی و 
آلودگی هوا در خوزس��تان گفت: انتظ��ار داریم با 
 توجه به دس��تور رهبر معظ��م انق��الب و اهتمام

 جدی...
همراز: دیروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام عالوه بر تصویب ممنوعیت ورود افراد نیروهای 
مس��لح در دس��ته بندی های سیاس��ی و جناحی، 
آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی سخنرانی و از شرایط بد 
جوی و آلودگی هوا در خوزستان ابراز نگرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام،  هاشمی رفسنجانی، با ابراز نگرانی از شرایط 
بد جوی و آلودگی هوا در خوزس��تان گفت: انتظار 
داریم ب��ا توجه به دس��تور رهبر معظ��م انقالب و 
اهتمام جدی دولتمردان، ریش��ه ای��ن عوامل که 
منحصر به داخل کشور نبوده و مربوط به کشورهای 
عراق، کویت، اردن و عربس��تان اس��ت، شناسایی 
و راهکارهای مناسب با بس��یج عمومی دستگاه ها 

اتخاذ شود.
هاشمی رفسنجانی از شرایط بد جّوی و آلودگی هوا 
در مناطق غرب و جنوب غرب کشور به ویژه استان 
خوزستان که مردم خونگرم آن منطقه را به شدت 

آزار می دهد، اظهار تأسف و نگرانیپ
 کرد. 

وی افزود: این پدیده مخّرب و آزاردهنده، سالمت 
و آسایش مردم این مناطق را مختل کرده و بالیی 
است که از ٧ الی 8 سال قبل شروع شده و مربوط به 

حال حاضر نیست. 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در ادامه با 
تقدیر و تمجید از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 
یوم اهلل 22بهمن در سراسر کش��ور، به مشاهدات 
خود در این روز اشاره کرد و گفت: مردم ایران ثابت 
کردند به رغم برخی مش��کالت ازجمله اقتصادی، 
همچنان مانند اوایل انقالب برای دفاع از دستاوردها 
و ارزش های اسالمی انقالب و نظام در صحنه حضور 

دارند. 

اخبارکوتاه

2
شهرداری ها نباید به فروش تراکم وابسته باشند

شهردار اصفهان گفت: ش��هرداری باید خود را از فروش تراکم و تک محصولی بودن خارج 
کند و شهرداری ها نباید به فروش تراکم وابسته باشند. وی اظهار کرد: رکود حاکم بر کشور 
شرایط نا مناسبی را از نظر اقتصادی ایجاد کرد اما شهرداری اصفهان با وجود تمام این شرایط 

در راستای رشد و توسعه شهر تالش کرده و اقدامات خوبی را در اصفهان انجام داده است.
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مزایده   
 9109980351600149 پرونده:  شماره   9310113766001835 نامه:  11/285شماره 
در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   16 شعبه  احکام  اجرای   920342 شعبه:  بایگانی  شماره 
پور  نوشین  خانم  له  ح16  اجرایی   920342 کالسه  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر 
تعداد 200  به خواسته  فرزند مرتضی  آقای محمد شیربان  علیه  فرزند عباس  عابدین 
مهریه،  بابت  عیار  مثقال طالی ساخته شده 18  مقدار 50  بهارآزادی،  تمام  عدد سکه 
دادرسی،  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 1/069/000  بابت حق الوکاله،  ریال  مبلغ 1/000/000 
مبلغ 2/350/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه نشر 
از  طال  و  سکه  ریالی  ارزش  احتساب  )با  ریال   2/325/767/650 مبلغ  به  جمعًا  آگهی 
اموال  لها جلسه مزایده ای جهت فروش  اتحادیه صنف طال و جواهر( در حق محکوم 
زیر برگزار نماید: مقدار 8/029 حبه مشاع از 12 حبه مشاع مالکیت )عین و سرقفلی( 
محکوم علیه از 72 حبه پالک ثبتی 2655 بخش یک اصفهان که در اصفهان – خیابان 
نظریه هیئت  گاراژ شیربان واقع شده است. حسب   – آرامگاه صائب  مقابل   – صائب 
سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده 
است مساحت کل عرصه ملک حدود 258 مترمربع است که شامل دو باب مغازه بر 
خیابان جمعًا به مساحت 43/50 مترمربع به انضمام حدود 13 مترمربع بالکن داخلی و 
راهرو ورودی بر خیابان به مساحت 21/50 مترمربع و بقیه به صورت فضای مرکزی 
بر خیابان  های  مغازه  گالوانیزه می باشد.  از جنس ورق  با سرپوشیده سبک  )حیاط( 
با  قدیمی  کال  ساختمان  دارد.  اختصاص  غیره  و  پمپ  موتور  تعمیر  و  تراشکاری  به 
راهرو  و  گاراژ  وسط  سرپوشیده  قسمت  می باشد.  چوبی  سقف  و  آجری  دیوارهای 
ورودی آن به فروش موتور برق و پمپ های آبکش و لوازم آن اختصاص دارد. گاراژ 
دارای سه انشعاب برق، یک انشعاب آب و یک انشعاب گاز می باشد. حسب نامه شماره 
2003/153142 مورخ 1393/10/29 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان اعالم نموده 
براساس پرونده های موجود در حال حاضر آقای محمد شیربان )محکوم علیه( مالکیت 
و سرقفلی یک دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 2655 واقع در بخش یک اصفهان به 
استثنای سرقفلی یک باب مغازه )یک دانگ سرقفلی به نام آقای احمد فوالدگر می باشد( 
را دارا می باشد. براساس نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری با توجه 
به موقعیت ملک و ابعاد و مساحت آن و نوع کاربری و سایر عوامل موثر در قضیه 
ارزش روز شش دانگ پالک ثبتی فوق به انضمام ارزش سرقفلی و حقوق تجاری ملک 
جمعًا مبلغ 23/220/000/000 ریال اعالم گردیده است که بر همین اساس ارزش یک 
دانگ )مالکیت عین و سرقفلی( محکوم علیه مبلغ 3/475/833/333 ریال می باشد که با 
عنایت به اینکه کل محکوم به مبلغ 2/325/767/650 ریال می باشد لذا محکوم به معادل 
مقدار 8/029 حبه مشاع از 12 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 2655 بخش یک اصفهان 
می باشد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذکور دیدن 
تاریخ 1393/12/24 ساعت 09:30 صبح  کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در 
مجتمع اجرای احکام حقوقی دادگستری   – در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت 
اصفهان – طبقه اول – واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده 
کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را 
فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.م الف:32181 مدیر اجرای احکام 

شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه  احکام  اجرای   11/355
خوانده: حسن  به  محمدی  محمدرضا  خواهان  به  مربوط  930002ج/8  کالسه  پرونده 
زلفعلی به نشانی: اصفهان – خیابان امام خمینی – خیابان بابوکان – خیابان طالقانی – 
نانوایی تنوری با وکالت خانم مهرالسادات سیدی به نشانی: اصفهان – چهارراه شیخ 
صدوق – ابتدای شیخ صدوق – جنب مجتمع ندا – ساختمان 384- طبقه دوم. خواسته: 
مطالبه مبلغ 96/524/383 ریال. اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش یک دستگاه پراید 
به شماره 239ن53-ایران13 در ساعت 9 الی 10 روز چهارشنبه 1393/12/20 در محل 
اصفهان – خیابان نیکبخت – واحد اجرای احکام – جنب بیمه پارسیان – طبقه چهارم 
– واحد 8 بنماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل خودرو واقع در 
اصفهان – جاده خاتون آباد – پارکینگ امین بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )قیمت 
ارزیابی شده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است که حداقل 10% مبلغ ارزیابی 

شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر 
موتور   -1384 مدل  مدادی  نوک  رنگ   131 پراید  می باشد:  ذیل  شرح  به  کارشناسی 
خاموش – باطری غیر قابل استفاده – رنگ آفتاب خوردگی سوخته – درب سمت راست 
راننده آثار تصادف دارد – ستون جلو سمت راست آثار خوردگی رنگ دارد با توجه 
به شرایط فوق قیمت آن 70/000/000 ریال برآورد می گردد.م الف:32958 شعبه هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه

 11/378 شماره پرونده: 139304002004000464/1 شماره بایگانی پرونده: 9301648/2
 9301648 کالسه:  اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102004003134 ابالغیه:  شماره 
)راهن(  جو  سعادت  متینه  خانم   -2 )بدهکار(  صرامی  مهدی  آقای   -1 به  بدینوسیله 
پالک158- کدپستی   – اورنگ  نبش کوچه   – نظامی  خیابان حکیم   – اصفهان  ساکنین 
14594-81567 که برابر گزارش مامور ابالغ شناسایی نشده ابالغ می گردد که برابر 
سند رهنی 6880 مورخ 91/7/10 دفتر 261 اصفهان بین شما و تعاونی اعتبار صالحین 
اثر عدم  بر  به انضمام حق الوکاله بدهکار می باشید که  مبلغ 57/790/000/000 ریال 
قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجراییه  صدور  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت 
اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
)ششدانگ  وثیقه  مورد  علیه  مقررات  طبق  اجرایی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون 
سرای اعتدالیه شماره پالک 1387 بخش 2 ملکی خانم متینه سعادت جو( تعقیب خواهد 

شد.م الف:33088 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/379 در خصوص پرونده کالسه 2000/93 خواهان محسن پیرستانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 4/120/000 ریال به طرفیت مجید عباسی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 94/1/26 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32918 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اجراییه

 11/391 شماره پرونده: 139304001013000425/11 شماره بایگانی پرونده: 9300489/2
شماره ابالغیه: 139305102004003514 آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه: 9300489 
علی  کوچه   – سید  مسجد  خیابان   – اصفهان  ساکن  میری  بیژن  آقای  به  بدینوسیله 
فوق  نشانی  مربوطه  مامور  گزارش  برابر  که  پرونده  بدهکار   72 پالک   – آقا  قلی 
مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 7096 مورخ 
مبادرت  سامان  بانک  بستانکار  تهران،   974 شماره  دفترخانه  تنظیمی   1390/3/23
بدهکار   1/001/236/285 مبلغ  آن  برابر  که  نموده  را  فوق  کالسه  اجراییه  صدور   به 
تا روز پرداخت نیز طبق  می باشید که خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 515658 ریال 
لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد  مفاد سند رهنی به آن اضافه می گردد 
رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج 
و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه 
ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 
و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه ششدانگ یک واحد آپارتمان 
پالک دو فرعی از چهارهزار و نهصد و دوازده اصلی واقع در بخش دو ثبت اصفهان به 
انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه یک و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه 
از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق 
دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.م الف:33330 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
11/392 در خصوص پرونده کالسه 1677/93ش5 خواهان علی پورزنگنه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال به طرفیت مسلم رضایی خیرآبادی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/1/17 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
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:32931 شعبه 5 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

حسنی  حسین  علی  سید  خواهان   1964-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/393
وقت  است  نموده  تقدیم  حریزی  مریم  طرفیت  به  طال  استرداد  بر  مبنی  دادخواستی 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/1/26 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
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:32949 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

صدرارحامی  ریحانه  خواهان  1979/93ش33  کالسه  پرونده  خصوص  در   11/394
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فرهاد اعتمادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8/30 ساعت   94/1/26 مورخ  چهارشنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   33 شعبه  می شود.م الف:32956  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

صدرارحامی  ریحانه  خواهان  1980/93ش33  کالسه  پرونده  خصوص  در   11/396
وقت  است  نموده  تقدیم  صفرنژاد  جعفر  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
با توجه  رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/1/26 ساعت 9 تعیین گردیده است 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
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:32957 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/397 در خصوص پرونده کالسه 809/93 خواهان احمد اسماعیلی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت هاجر گل شیرازی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  94/1/31 ساعت 4عصر 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32962 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
11/398 در خصوص پرونده کالسه 93-800 خواهان سعید فراهانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت بابک آقابابایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  ساعت5عصر   94/1/18 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  22 شورای  شعبه 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:32963 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/399 در خصوص پرونده کالسه 93-799 خواهان سعید فراهانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت بابک آقابابایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخه 94/1/18 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  22 شورای  شعبه 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:32964 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  فرد  فدایی  آرزو  پرونده کالسه 1975/93 خواهان  11/400 در خصوص 
مبنی بر الزام به انتقال اتومبیل به طرفیت 1- مکینه فرهادیه فرزندحسین 2- محمدجواد 
عبدا...  فرزند  رمضانیان  فرشاد   -4 کریم  فرزند  رفیعی  رسول   -3 قهفرخی  سرمست 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/2/9 ساعت 11 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:32965  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

الیادرانی  کدخدا  سعید  خواهان   1951/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/401
مهران  فرشاد  و  محمد  فرزند  احمد سرمست  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
فرزند رحمت ا... تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/2/5 ساعت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح 
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:32966 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/402 در خصوص پرونده کالسه 1996/93 خواهان محمود تاجی دادخواستی مبنی 
روز  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  رفیع  یوسفی  مجید  طرفیت  به  مطالبه  بر 
یکشنبه مورخ 94/2/13 ساعت9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
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 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   12 شعبه  می شود.م الف:32968  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان

پیشازاين
نیزرهبرايران
برداشتهشدن
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گشتی در اخبار تقدیر از 2 هزار و 393 دانش آموز نخبه در جشن ستارگان

زوج یابی در بازارهای اصفهان

در جشن ستارگان که پیش از ظهر امروز برگزار شد از 2 هزار و 393 دانش 
آموز نخبه تقدیر شد.در مراسمی با عنوان جشن ستارگان از 2 هزار و 393 
دانش آموز و مدیر آموزشگاه دوره متوس��طه که در المپیادهای جهانی و 

کشوری رتبه کسب کردند، تقدیر شد. 
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دستگیری سرشبکه اصلی شرکت 
هرمی گاما با 4 هزار زيرمجموعه

رئیس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان گفت: یکی از سرشاخه ها 
و سرش��بکه های اصلی ش��رکت هرمی گاما با 4 ه��زار و 36 نفر 
زیرمجموع��ه و درآمد ماهان��ه 315 ه��زار دالر در عملیات ویژه 

کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.
به نقل از پایگاه خبری پلیس،   س��تار خسروی  با بیان این خبر به 
خبرنگار ما گفت: یکی از سرشاخه ها و سرشبکه های اصلی شرکت 
هرمی گاما که با نام مستعار س��االر و چندین نام جعلی دیگر در 
زمینه جذب افراد به شرکت مذکور فعالیت می کرد و از سال 91 
تحت تعقیب پلیس بود سرانجام در عملیات ویژه کارآگاهان این 
پلیس در مخفیگاهش واقع در شهر اصفهان شناسایی و دستگیر 

شد.
وی افزود: این ف��رد دارای 4 هزار و 36 نف��ر زیرمجموعه بوده و 
ماهانه بالغ بر 315 هزار دالر از شرکت فوق درآمد کسب می کرد و 
توانسته بود با چرب زبانی و استفاده از شیوه های متقلبانه بسیاری 

از مردم را فریب داده و به عضویت شرکت موصوف درآورد.

نوروز امسال امکان بازديد از تمامی 
بناهای شاخص اصفهان برای 

گردشگران 
ناصر طاهری با اش��اره به اینکه یناهاي تاریخي اصفهان هر سال 
حدود 1.5 تا دو میلی��ون نفر بازدید کنن��ده دارد که در صورت 
عدم برنامه ریزی با س��رگردانی و نارضایتی گردشگران روبه رو 

خواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه آماده سازي بناهاي تاریخي براي بازدید هاي 
نوروزي از بهمن ماه آغاز شده اس��ت، افزود: کمیته خدمات سفر 
مهمانان نوروزی از بهمن ماه فعالیت خود را آغاز کرده است و با 
نزدیک شدن به عید نوروز جلسات و حجم کارها افزایش می یابد.
معاون میراث فرهنگی با اشاره به امکان بازدید از تمامی بناهای 
شاخص برای گردشگران در نوروز امسال گفت: کارگاه تعمیرات 
بناهایي در حال مرمت در تعطیالت نوروزی به حداقل می رسد تا 

امکان بازدید برای بازدیدکنندگان فراهم شود.

 انتقال آب  زاينده  رود  در طرح  
بن–بروجن  کارشناسی  نیست

س��خنگوی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گف��ت: انتقال آب 
زاینده رود برای طرح بن بروجن ارزیابی زیست  محیطی ندارد.

محمد کوشافر با بیان اینکه توس��عه در هر جایی از جهان باید بر 
اساس علم آمایش سرزمین یعنی توان و ویژگی های آن منطقه 
تدوین ش��ود، اظهار داش��ت: متاس��فانه این امر در حوضه آبریز 

زاینده رود رخ نداده است.
وی افزود: تجربه توس��عه صنعت فوالد در استان اصفهان در نیم 

قرن گذشته آلودگی هوا و مصرف زیاد آب را نشان داده است
س��خنگوی کمیته آب اتاق اصفهان با تاکید بر اینکه بروجن در 
حوضه آبریزی کارون قرار دارد، تصریح کرد: قرار اس��ت ساالنه 
حدود 4۰ میلیون متر مکعب آب زاینده رود در قالب برنامه شرب 
و صنعت از طری��ق طرح بن – بروجن انتقال یاب��د، اما معتقدیم 
هیچ گونه کار کارشناسی زیست محیطی بر روی آن انجام نشده 
درحالیکه این امر انتقال بین حوضه ای آب تلقی می شود و نیاز به 

تحقیقات و ارزیابی علمی دارد.
وی خاطر نشان کرد: رقم یاد شده حدود یک چهارم حق آبه تاالب 
بین المللی گاوخونی است به بیان ساده تر نمی توان به برداشت ها 
اعم از کشاورزی، ش��رب، صنعت و ... به هر میزان و رقم که باشد 

بی تفاوت بود.
کوش��افر تصریح کرد: به طور کل��ی حوضه آبری��ز زاینده رود در 
وضعیت شکننده ای قرار دارد و هر توسعه ای که نیازمند مصرف 
باالی آب است از جمله فوالد در این حوضه دیگر معنایی نداشته 
و فرقی ندارد که این امر در اس��تان اصفهان  و ی��ا چهار محال و 

بختیاری رخ دهد. 
وی در پاس��خ به این س��وال که چه نوع صنعت و معیشتی برای 
اس��تان باالدستی مناس��ب اس��ت، گفت: جواب این پرسش در 
مطالعات آمایش است چرا که معتقدم استان چهارمحال به دلیل 
ویژگی های خاص آن س��رزمین می توان��د از بهترین قطب های 
گردشگری کشور و حتی جهان باشد و توسعه صنایع آالینده فقط 

موجب زیان به منابع آب، هوا و سالمت مردمان آن است.

 گردش مالی مصرف شیشه در ايران،
2 برابر يارانه مردم

محاسبات بر اس��اس آمارهای اعالم شده توسط مسئوالن نشان 
می دهد که گردش مالی ساالنه مواد مخدر شیشه در ایران حداقل 
به 6.8 هزار میلیارد تومان می رسد. این رقم معادل دو برابر بودجه 

ماهانه یارانه ای است که دولت به مردم می پردازد.
29 شهریور امسال علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر اظهار کرده بود: در ایران ببیش از یک میلیون معتاد 

وجود دارد که ساالنه 5۰۰ تن از انواع مواد را مصرف می کنند.
وی همچنین با بیان اینکه »مصرف مواد مخدر از سبک سنتی به 
صنعتی تغییر یافته اس��ت«، افزود: برابر آمارهای اعالم شده 8۰ 
درصد معتادان کشور، عالوه بر مواد س��نتی، شیشه نیز مصرف 
می کنند و این ناشی از تولید آسان این نوع ماده مخدر نسبت به 

خشخاش است.
جزینی در بخشی از س��خنانش به ارزان تر شدن قیمت شیشه 
اش��اره کرده و گفته بود: اکنون قیمت هر کیلوگرم شیشه به 17 
میلیون تومان رسیده که این نشان دهنده شروع توطئه از سوی 
دشمن است. بنابراین مقابله با مواد مخدر به خصوص صنعتی از 

حساسیت و اهمیت بسیاری برخوردار است.
بنا بر آنچه قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است، 
با توجه به اینکه معتادان ایرانی ساالنه 5۰۰ تن از انواع مواد مخدر 
را مصرف می کنند و 8۰ درصد این میزان را شیشه تشکیل می 

دهد؛ پس در ایران ساالنه 4۰۰ تن، شیشه مصرف می شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه هر کیلو شیشه به مبلغ 17 میلیون 
تومان فروخته می شود، پس گردش مالی شیشه در ایران ساالنه 
به 6.8 هزار میلیارد تومان می رسد. در واقع معتادان ایرانی ساالنه 
حداقل 6.8 هزار میلیارد تومان تنها برای کشیدن شیشه هزینه 

می کنند.

تعهدهای چند روزه و ازدواج های تاریخ دار
 

 

زوج یابی در بازارهای اصفهان ترفند 
جدید مراکز همسریابی است که برای 
رونق کار خود، افرادی را برای بازاریابی 
به درب مغازه داران کشانده و با پیدا کردن دختر و پسر مجرد 
اطالعات را از آنه��ا دریافت و به ثبت در این مراکز تش��ویق 

می کنند.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، مراکز همس��ریابی که چند 
سالی است به شکل واضح و روشن در اجتماع تبلیغ  و مکانی را 
به این نام در جامعه دایر می کنند و حتی به تازگی برای رواج 
کار خود در بازارهای اصفهان اق��دام به زوج یابی میکنند در 
حالی است که رئیس پلیس فتای اصفهان در یکی از نشست 
های خبری اخیر خود در جمع خبرنگاران استان اعالم کرد: 
هیچ یک از مراکز همسریابی و سایت های مربوط به آن مجوز 

قانونی ندارد.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در این ارتباط اظهار داشت: 
در س��ال جاری حدود 35 وب س��ایت مرتبط با همسریابی 
مسدود شد و اقدامات پیش��گیرانه ای در این زمینه صورت 

گرفت.
البته رشد قارچ گونه مراکز همسریابی از زمانی آغاز شد که 

ازدواج به یک معضل اجتماعی مبدل شد.
تن دادن از ه��ر 1۰ جوان به ازدواج و باال رفتن س��ن ازدواج 
مسئله ای که چند سالی است نگرانی دولت و مسئوالن پایه 
یک کشور را بدنبال داشته و خانواده ها را درهم ریخته است 

هر چند امروز موضوع ازدواج نکردن دختر و پسرها یا تاخیر 
در ازدواج و ازدواج در س��نین باال نیس��ت بلکه امروزه آنچه 
نگران کننده است اینکه ازدواج دیگر یک پیمان زناشویی بین 
دختر و پسر نیست بلکه به یک قرارداد تفاهمی تاریخ داری 
مبدل گشته که دیگر وفای به عهد و تعهد به همسر و پایبندی 

به زندگی تاریخ مصرف گرفته است.
تبدیل ش��دن ازدواج به یک قرارداد تاری��خ دار به گفته یک 

آسیب شناس اجتماعی الگویی از کشورهای اروپایی است.
مصطفی اقلیما در گفتگو با خبرنگار زاینده رود اظهار داشت: 
ازدواج در کشورهای اروپایی و آمریکایی یک قرارداد دو طرفه 
اس��ت که زن و مرد در هنگام ازدواج، تمام خواسته و شرایط 
را مطرح و با آگاهی کامل نسبت به وضعیت یکدیگر به عقد  

هم در می آیند.
وی اع��الم ک��رد: ازدواج در ای��ران در حال��ی انج��ام م��ی 
گی��رد ک��ه خیانت م��رد ب��ه همس��ر و زن ب��ه م��رد آمار 
قاب��ل تامل��ی را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت و این به 
 خاط��ر نب��ود قوانی��ن بازدارن��ده محکم��ی در حمایت از 

خانواده ها است.
ازدواج در حال��ی امروز به یک کاال تبدیل ش��ده اس��ت  که 
بازاریاب��ان مراک��ز همس��ریابی مغ��ازه ب��ه مغ��ازه بروند و 
با دریاف��ت اطالعات دختروپس��رهای دم بخ��ت و ثبت آن 
 در همس��ریابی ه��ا ، زوج مورد نظ��ر را به مش��ترک اعالم 

می کنند.

البته کاال ش��دن آن در صورتی که اغل��ب ازدواج ها بر پایه 
دوستی ها بین دختر و پسر شکل می گیرد دوستی هایی که 
هر یک اگر رفتاری باب طبع خود در طرف مخاطب خود ندید 
آن را ترک  وکس دیگری را جایگزین می کنند چطور امکان 
دارد در زندگی های زناشویی که هراز فراز ونشیب دارد بتواند 

با همسر خود یکدل و یک پا بایستد.
 احساس در زندگی زناشویی از اهداف و ارزشها اولی تر است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص 
عوامل موفقیت در یک زندگی زناشویی در گفتگو با خبرنگار 
مهر، می گوید: ازدواج حکم س��اخت یک بنا را دارد که باید 

نمای ساختمان نسبت به زیربنا و مصالح آن اوال تر است.
زمانی بیان داشت: اهداف مش��ترک بین زوجین که مصالح 
ساختمانی را تشکیل می دهد و ارزشها هر دو خانواده و زوجین 
زیربنای ساختمان را تشکیل می دهد و سلیقه های مشترک، 

تفریح و غریزه نمای ساختمان را می سازد.
وی نمای ازدواج همان وجود سلیقه های مشترک، تفریح و 
غریزه است، بیان داشت: اگردو نفر از نظر خانوادگی و ارزشها 
و اهداف مشابه باشند اما از بعد احساسات به هم نخورند این 

ازدواج موفق نخواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان 
کرد: زیربنای یک ازدواج ش��امل شباهت مذهبی، تعریف از 
جنس مخالف ،خانواده، آداب و رس��وم، اقتصادی ، فرهنگی 

و اجتماعی است.
وی گفت: پس از زیر س��اخت باید این خانه که همان ازدواج 
است نقشه خوب، مصالح با کیفیت و مهندسی خوبی داشته 
باشد که دوام زندگی را در پی داشته باشد و این همان اهداف 

مشترک بین زوجین است.
زمانی اعالم ک��رد: اهداف مش��ترک زوجین یعنی تش��ابه 
اقتصادی، تحصیلی، ش��غلی، محل س��کونت، ارتباطاتت و 

تعداد فرزند است.
وی گفت: احساسات ،اهداف و ارزش ها سه اصل برای تشکیل 
یک زندگی مشترک است که حداقل باید نمره 12 را به هریک 
از این س��ه رکن داد و اگر این نمره داده ش��ود ازیک زندگی 

موفقی برخوردار خواهیم بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: 
اهداف مشترک س��بب تداوم زندگی، ارزشها عامل پایداری 

زندگی و احساسات سبب لذت بردن از زندگی می شود.
ازدواج مسئله ای نیست که بتوان به مردم امر و نهی کرد

مدیر گروه مطالعات اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی نیز به خبرنگار مهر گفت: نمی توان در امر ازدواج و نوع 

زندگی برای مردم قانون وضع کرد اما می توان برای دستگاه ها 
در خصوص ترویج ازدواج قانونی برخورد کرد.

حجت االسالم فاضل حسامی اظهار داشت: نمی توان به مردم 
گفت که مثال در سن 18 سالگی ازدواج کنند یا چه بپوشند، 
یا حتی چند فرزند بیاورند اما می توان مانع پخش فیلم هایی 
در صدا و سیما شد که س��بب تغییر ارزش ها و نوع نگرش به 

ازدواج شده و سن ازدواج را باال برده است.
وی بیان داشت: برای موضوع ازدواج باید نسخه های جداگانه 

ای برای حاکمیت و مردم پیچیده شود.
مدیر گروه مطالعات اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی با اعالم اینکه در مسئله ازدواج باید در دو حوزه نرم 
افزاری و سخت افزاری وارد ش��د، تصریح کرد: منظور از نرم 
افزار فراهم کردن زمینه اجتماعی برای ازدواج است که خود 

خانواده ها به این سمت و سو بروند.
وی با اش��اره به اینکه قوه مقنن��ه باید توجه کن��د که نمی 
توان در همه عرصه ها برای مردم قان��ون تعیین کرد، اعالم 
کرد: اینک��ه برای ه��ر چیزی قانون وضع ش��ود شایس��ته 
 نیس��ت بلک��ه بای��د قانونگ��ذاری برای م��ردم ب��ه حداقل

 برسد.
حجت االسالم حس��امی خاطرنش��ان کرد: قانونگذاری در 
مباحثی مانند امنیت اخالقی یا بهداش��ت و درمان ضروری 
است اما نمی توان درباره مباحث شخصی و خصوصی نیز وارد 

قانونگذاری شد.
مدیر گروه مطالعات اجتماعی مجلس، ایجاد تحول و تغییر 
در جامعه را در دو الیه نرم افزاری و س��خت افزاری خواند و 
گفت: در ه��ر دو الیه باید حاکمیت و توده ه��ای مردم را در 

نظر بگیریم.
 وی با بیان اینکه ما برعکس عم��ل می کنیم گفت: به جای 
اینکه مزایای ازدواج را به جوانان گوشزد کنیم مدام می گوییم 
که اگر ازدواج کنید دچار فقر و س��ایر مش��کالت می شوید 
که همین امر باعث ش��ده ازدواج و همس��رگزینی به بحران 

تبدیل شود.
ازدواج گرچه یک پیوند مقدس محسوب می شد اما امروزه 
به خاطر عوامل زیادی از این تقدس خواسته یا ناخواسته کم 
شده است که اگر چه همیشه سعی ش��ده است دالیل آن را 
به مشکل پس��ندی دختران، بی توجهی خانواده ها ، تغییر 
ارزش ها، خیانت پس��ران و هزار وهزاران مورد دیگر بدانند 
اما از همه مهمتر فراه��م نبودن زمینه ه��ای اجتماع برای 
یک ازدواج آس��ان است، نبود یک شغل مناس��ب و پر امن و 
درآمد مناسب برای جوانان تحصیلکرده و مسکنی که سایه 
بر سر زوج هایی شود که دلهره از این مس��ائل از بزرگترین 
دالیل زیربار نرفتن به ازدواج است هرچند تاکنون مسئوالن 
نخواستند به این مسئله تن دهند و سعی دارند جوانان را در 
 حالی به ازدواج تشویق کنند که تغییر فکر را سبب ساز ازدواج 

می دانند.

اخیرا مطالبي در خصوص علت کاهش بارندگي در کالنشهر اصفهان در برخي 
فضاهاي مجازي و حتي سایت ها مشاهده مي ش��ود که از پاشیدگي ابرهاي 
باران زا به دالیلي نامعلوم بر فراز آسمان شهر اصفهان حکایت مي کند و این 

موضوع، شائبه اي را براي شهروندان ایجاد کرده است...
این روزها، وقوع بارندگي در شهرستان ها و اس��تان هاي همجوار کالن شهر 
اصفه��ان و محروم ماندن این ش��هر از بارش ه��اي مورد انتظ��ار، به عالمت  
س��والي بزرگ در ذهن مردم تبدیل ش��ده که به راس��تي چه چیزي باعث 
مي ش��ود، ابرهاي باران زا، بارش رحم��ت الهي را در برخي شهرس��تان هاي 
غربي و اس��تان هاي همج��وار اصفهان واق��ع کنند و در مقابل، کالن ش��هر 
اصفهان و شهرس��تان هاي ش��رقي و جنوبي و شمالي این اس��تان از نعمت 
باران مح��روم بمانند؛ در این می��ان، اظهار نظ��ر برخي اف��راد در فضاهاي 
مجازي و س��ایت ها مبني ب��ر وقوع ابرپاش��یدگي به دالیل نامعل��وم بر فراز 
 کالن ش��هر اصفهان، ش��ائبه اي را براي م��ردم اصفهان ایجاد کرده اس��ت. 
 سیس��تم هاي مدیتران��ه اي در مرک��ز اس��تان اصفهان، اث��ري ندارن��د

نوی��د حاجی بابای��ی، ریی��س مرک��ز پیش بین��ی هواشناس��ی اصفهان در 
این ب��اره در گفت وگو ب��ا خبرن��گار ایمنا، با بی��ان اینکه نوع سیس��تم هاي 
جوي اثرگذار بر روي کش��ور و اس��تان اصفهان، با یکدیگر متفاوت اس��ت، 

گفت: سیس��تم هاي فعال بر غرب و مرک��ز اصفهان با یکدیگر ف��رق دارند؛ 
به عن��وان مث��ال، در چند روز اخی��ر، زماني که اصفهان، بارش��ي نداش��ت، 
 شهرستان هاي خوانسار و فریدون شهر 5۰ میلي متر بارندگي را شاهد بودند. 
وي ب��ا بی��ان اینک��ه سیس��تم هاي فع��ال ب��ر غ��رب اس��تان اصفه��ان، 

سیس��تم هاي مدیتران��ه اي هس��تند، افزود: ای��ن سیس��تم ها، بارش هاي 
خوبي را در ای��ن مناطق ایج��اد مي کنند، ک��ه نمونه آن را، هفته گذش��ته 
در غرب اس��تان ش��اهد بودی��م و باعث ش��د ک��ه در سرچش��مه هاي آبي 
 زاین��ده رود و کوهرن��گ، ح��دود 2۰۰ میلیمتر بارندگي داش��ته باش��یم. 
ریی��س مرک��ز پیش بین��ی هواشناس��ی اصفه��ان ادام��ه داد: ام��ا 
متاس��فانه سیس��تم هایي ک��ه در قس��مت مرک��ز ی��ا بقی��ه نق��اط 
اس��تان فعال ان��د، بیش��تر ب��ه ص��ورت وزش ب��اد ظاه��ر مي ش��وند؛ 
ن��ه اي در مرک��ز اس��تان م��ا اث��ري ندارن��د.   سیس��تم هاي مدیترا
حاجي بابایي تصریح کرد: سیستم هاي موثر بر مرکز و شرق استان اصفهان، 
سیس��تم هایي با ماهیت جنوبي هس��تند که نمونه بارش هاي آن را در سال 
گذش��ته دریافت کردیم؛ این سیس��تم ها، حاوي رطوبت خوبي هس��تند و 
منبع رطوبت خود را از دریاي سرخ مي گیرند و شرایط بارش هاي مساعدي 
 را بر روي اس��تان ما به خصوص در مرکز و جنوب اس��تان فراهم مي کنند. 
وي علت اینکه گاهي ابر به اصفهان مي آید و سپس متالشي مي شود، را عدم 
وجود رطوبت دانست و خاطرنشان کرد: شرایط تزریق رطوبت در قسمت هاي 
مرکزي یا جنوبي استان اصفهان با هر نوع سیستمي صورت نمي گیرد و فقط 

سیستم هاي جنوبي چنین تاثیري دارند

 

پن��ج م��اه از آن روز ه��ا می گ��ذرد؛ از روزهای 
پرالتهابی که خبر از اسیدپاشی های زنجیره ای 
از اصفهان، قلب فرهن��گ ایران می آمد و همه را 
در بهت فرو برده بود. حاال پنج ماه از مهر امسال 
که این اسیدپاشی ها در این اصفهان اتفاق افتاد 
می گذرد و هنوز مشخص نشده اسیدپاشان چه 
کسانی بودند. جامعه شناسان و جرم شناسان اما 
در این چند ماه بیکار ننشستند؛ برای همین هم 
بود که برای نخستین بار بعد از اسیدپاشی های 
اصفهان، نشستی را با همکاری موسسه رحمان 

و در دانش��کده علوم اجتماعی دانش��گاه تهران 
تش��کیل دادند تا ابعاد مختلف ای��ن اتفاقات را 
بررسی کنند. سپیده امیدواری روانپزشک، سعید 
معیدفر و محمود شهابی جامعه شناس و محمد 
فرجی ها، جرم شناس ش��رکت کنندگان در این 

نشست بودند.
سپیده امیدواری روانپزش��ک، استاد دانشکده 
علوم بهداشتی جهاد دانش��گاهی و عضو هیأت 
علم��ی مرکز تحقیقات کنس��ر دانش��گاه علوم 
پزشکی یکی از سخنرانان این نشست بود. او در 

س��خنرانی اش که تحت عنوان »اسیدپاش��ی؛ 
ماهی��ت، پیامد ه��ا و راهکار ها« ارایه ش��د، به 
ابعاد مختلف اسیدپاشی و اثرات آن بر قربانیان 
اسیدپاشی پرداخت. او ابتدا گفت که اسیدپاشی 
زیرمجموعه ارتکاب جنایت طبقه بندی می شود 
و م��ا نیازمن��د ایج��اد دادگاه ه��ای مخصوص 
اسیدپاش��ی هس��تیم: »اسیدپاش��ی یک اقدام 

عامدانه اس��ت و معم��وال لحظه ای و ناش��ی از 
عصبانیت نیس��ت چرا که فرد باید اسید را تهیه 

کند، نقشه بکشد و کمین کند.
 اسیدپاشی زیرمجموعه خش��ونتی است که به 
قصد بدشکل و ناقص کردن و گاهی کشتن اتفاق 
می افتد.« او گف��ت در جهان بعض��ی متفکران 
اسیدپاش��ی را بخش��ی از تروریس��م جنسیتی 
می دانند: »اسیدپاش��ی هم برای م��ردان و هم 
برای زنان اتف��اق می افتد اما عموما در س��طح 
جهان، زنان قربانیان اسیدپاشی اند. اسیدپاشی 
عوامل زمینه س��از زی��ادی دارد؛ عواملی مانند 
 این که اس��ید، س��الحی ارزان و در دس��ترس

 است. 
از طرف دیگر اگر مرتکبان و آمران اسیدپاش��ی 
تنبیه نشوند، دیگر افراد فکر خواهند کرد که آنها 

هم می توانند دست به این کار بزنند. 
مایمل��ک دانس��تن زن��ان ب��رای م��ردان 
عام��ل دیگ��ری اس��ت ک��ه باع��ث می ش��ود 
تلق��ی جای��ز  زن��ان  درب��اره   خش��ونت 

 شود.«
او ادامه داد: »همیشه بعد از اسیدپاشی ها سوالی 
که به ذهن می رس��د این اس��ت که آیا کس��ی 
که اسیدپاش��ی کرده، یک بیمار روانی اس��ت؟ 
پاس��خ این اس��ت که نه، این طور نیست. بیشتر 
مبتالیان به بیماری های روانی، خشن نیستند. 
نکته مهم این اس��ت که حتی اگ��ر فردی مبتال 
به بیماری روانی باش��د و چه اسیدپاشی انجام 

دهد چه هر جرم دیگری، صرف این که او بیمار 
است، دلیل نمی ش��ود که او بخواهد مبرا باشد 
 از پیگی��ری قضایی برای جرمی ک��ه انجام داده

 است.«
این روانپزشک ادامه داد: »اسیدپاشی در بعضی 
جوامع مانند بنگالدش، افغانس��تان، پاکستان، 

نپال، کامبوج، اوگاندا و... بیشتر است
 یکی از دالیلی که پژوهش��گران این روز ها این 
موضوع را پیگی��ری می کنند و نشس��ت هایی 
مانند این نشس��ت را برگزار می کنند این است 
که م��ا دلم��ان نمی خواهد ن��ام ای��ران هم در 
منابع بین المللی به عنوان یکی از کش��ورهایی 
که اسیدپاش��ی زیاد در آن اتفاق می افتد، ثبت 
شود.« او در ادامه گفت تعداد کسانی که به عنوان 
قربانیان اسیدپاشی شناخته می شوند، نوک کوه 
یخی اند که از آب بی��رون زده و تعداد آنها بیش 
از اینهاست: »ما هیچ سیس��تم ثبتی برای این 
قربانیان نداریم. ما فقط با آن قربانیان اسیدپاشی 
آشنایی داریم که مطبوعات نام آنها را برده اند و.... 
یعنی مواردی که خودشان سراغ پلیس می روند 
اما موضوع اینجاس��ت که دستگاه قضایی، هیچ 
سیستم ثبتی درباره قربانیان اسیدپاشی ندارد. 
از طرف دیگر یک تحقیق جهانی نشان می دهد 
که 8۰ درصد قربانیان اسیدپاشی، زن هستند و 
4۰ درصد آنها زیر 18 س��ال دارند. گاهی اوقات 
 حتی کودکان توس��ط والدین شان اسیدپاشی

 می شوند.«

در پي انتشار مطالبي در خصوص از هم پاشیدگي عجیب ابرهاي باران زا بر آسمان اصفهان؛

ماجراي ابرپاشیدگي بر فراز کالن شهر اصفهان چیست؟

در نشست »اسیدپاشی؛ واکنش ها و راهکارها« صورت گرفت

کالبدشکافی اسیدپاشی 
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گروه 
جامعه 

ک�ه  داليل�ی  از  يک�ی   
پژوهش�گران اي�ن روز ه�ا 
اي�ن موض�وع را پیگی�ری 
می کنن�د و نشس�ت هايی 
مانند اين نشست را برگزار 
می کنن�د اين اس�ت که ما 
دلمان نمی خواهد نام ايران 
ه�م در مناب�ع بین الملل�ی 
به عنوان يکی از کشورهايی 
که اسیدپاش�ی زياد در آن 

اتفاق می افتد، ثبت شود.



يادداشت

داراترين بانک ايران معرفی شد
در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران از شرکت های برتر، بانک ملت 

عنوان برترین بانک و داراترین شرکت کشور را از آن خود کرد.
در همای��ش رتبه بن��دی س��ال ۹۳ ش��رکت های برت��ر ای��ران ب��ر 
اس��اس عملک��رد س��ال ۹۲، بان��ک مل��ت ب��ا ف��روش ۱۵۰ ه��زار و 
۸۲۶ میلی��ارد ری��ال، عن��وان شش��م را در بی��ن ش��رکت ه��ای برت��ر از 
 آن خ��ود ک��رد و باالت��ر از تمام��ی بانک ه��ای کش��ور در ای��ن فهرس��ت

 ایستاد.
گفتنی است حجم فروش بانک ملت در س��ال ۹۱ معادل ۱۲۰ هزار و ۹۸۶ 

میلیارد ریال بوده است.
در همین حال در بین شرکت های دارای باالترین ارزش افزوده هم بانک ملت 
در جایگاه پنجم قرار گرفت و با ۴۹ ه��زار و ۱۲۷ میلیارد ریال ارزش افزوده، 

رتبه نخست را در نظام بانکی کشور کسب کرد.
در شاخص بیش��ترین دارایی هم بانک ملت عنوان شرکت نخست را در بین 
شرکت های برتر کشور به خود اختصاص داد و با داشتن یک میلیون و ۳۹۰ 
 هزار و ۴۱۸ میلیارد ریال دارایی، در صدر فهرست شرکت های برتر ایران قرار 

گرفت.
در ش��اخص باالتری��ن می��زان اش��تغالزایی نی��ز بان��ک مل��ت ب��ا 
ایج��اد ش��غل ب��رای ۲۷ ه��زار و ۷۹۰ نف��ر در س��ال ۹۲ رتب��ه 
 پنج��م را در رتب��ه بن��دی ش��رکت های برت��ر کش��ور از آن خ��ود

 کرد. 

وداع با بنزين 700 تومانی؟

 آخرين سهمیه های سال 93
 در کارت های سوخت 

آخری��ن س��همیه بنزی��ن خودروه��ا در س��ال ۹۳ ک��ه 
ممکن اس��ت آخرین س��همیه ب��ا قیمت های فعلی باش��د، 
 س��اعت ۲۴ روز پن��ج ش��نبه در کارته��ای  س��وخت واری��ز

شد . 
درحالی که مجلس افزایش ۵ درصدی قیم��ت فراورده های 
نفتی برای سال ۱۳۹۴ را تصویب کرده است و از سوی دولت، 
این موضوع را بی ارتباط با فاز بعدی هدفمندی یارانه ها دانسته، 
به معنی آن که قیمت بنزین بازهم در معرض تغییر قرار خواهد 
داشت، ۶۰ لیتر س��همیه بنزین یارانه ای خودروهای شخصی 
با نرخ هر لیتر ۷۰۰ تومان و ۳۰۰ لیتر بنزین آزاد با نرخ یکهزار 
تومان، ساعت ۲۴ پنج شنبه ) ۳۰ بهمن ( به کارتهای سوخت 

واریز شد. 
از اول بهمن ماه امس��ال با جمع آوری بنزی��ن ۴۰۰ تومانی، 
عرضه بنزین با نرخ هر لیتر ۷۰۰ تومان در جایگاههای سراسر 

کشور آغاز شد. 
در این ساز و کار، به ازای هر لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی باقیمانده 
در کارته��ای س��وخت، دو لیتر بنزین ب��ا ن��رخ ۷۰۰ تومان 
 جایگزین و برای کاهش تعدد نرخ این فرآورده گام برداش��ته 

شد. 
از س��وی دیگ��ر، در ص��ورت افزای��ش ۵ درص��دی قیم��ت 
فراورده ه��ای نفت��ی، از س��ال آین��ده قیم��ت بنزی��ن آزاد 
 ۵۰ تومان و بنزی��ن س��همیه ای ۳۵ تومان افزای��ش خواهد 

یافت. 
در پی تصویب نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی مبنی بر 
افزایش ۵ درصدی قیم��ت فراورده های نفتی، ش��رکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف شد نسبت به 
نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات 
گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در 
توسعه پاالیشگاه ها و زیرس��اخت های تأمین، ذخیره سازی و 

توزیع فرآورده  اقدام کند. 
بر این اساس منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج درصد )۵%( 
به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تأمی��ن و پس از واریز به 
خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد )۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال به مصرف می رسد. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب 

نمی گردد و معاف از مالیات است. 
بنا به این گزارش با توجه به قیمت هر لیتر فراوده های نفتی، 
در صورتی که قیمت فراورده ها در سال آینده فقط پنج درصد 
افزایش یابد،  قیمت بنزین سهمیه ای ۷۳۵، بنزین آزاد ۱۰۵۰ 
و قیمت گازوییل سهمیه ای و آزاد به ترتیب ۱۵۷.۵ و ۳۵۷.۵ 

تومان خواهد شد. 
در ج��دول زی��ر ن��رخ فعل��ی ان��واع ف��راورده ه��ای نفت��ی 
 و قیم��ت آنه��ا در ص��ورت افزای��ش ۵درص��دی آم��ده

 است: 

4
بهای برق هم گران شد

مجلس وزارت نیرو را موظف کرد عاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت 
برق سوخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج کند.

مجلس وزارت نیرو را موظف کرد عاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت 
برق سوخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج کند.

وزیر نیرو گف��ت: برای موفقی��ت در اجرای ط��رح احیا و 
تعادل بخش��ی آب های زیرزمینی باید ساالنه ۱۱ میلیارد 

مترمکعب برداشت از آب زیرزمینی را کاهش دهیم.
به نقل از پایگاه اطاع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، حمید 
چیت چیان در اولین همایش سراس��ری مدی��ران امور و 
روسای ادارات منابع آب شهرستان های کشور که در محل 
ساختمان س��تادی وزارت نیرو برگزار شد، اظهار داشت: 
امروز کسی تردید ندارد که موضوع آب و بحرانی که کشور 
در این مساله دارد در راس تمام مسائل کشور قرار گرفته 
است و رئیس جمهوری نیز بارها با تاکید بر این مساله، آب 
و محیط زیست را در راس موضوع کشور بیان کرده است.

 وی ادامه داد: در س��ال های اخیر دچار خشکس��الی های 
مس��تمر بوده ایم؛ به طوری که متوس��ط بارندگی از ۲۵۰ 
میلی متر به ۲۴۲ میلی متر کاهش یافته است، جمعیت ما و 
نیاز به مصرف آب به صورت مستمر در کشور افزایش یافته 
و میزان آب تجدید پذی��ر از ۱۳۰ میلیارد به ۱۲۰ میلیارد 
تقلیل یافته است؛ در نتیجه سرانه آب تجدیدپذیر به کمتر 
از ۱۵۰۰ مترمکعب رسیده و طبق تمام استانداردها کشور 

ما در شریط بحران آب قرار گرفته است.
 وزیر نیرو در باره تاکید همیشگی او بر وضعیت بحران آب 
در کش��ور گفت: بیان دایمی بحران آب فقط جلب توجه 
نیست، مطلب اساسی این است که ناچاریم در این شرایط 
تدابیر دقیق تر، سیاس��ت های روش��ن تر، اقدام جدی تر و 

همت بیشتری را برای حل مسائل آب داشته باشیم.
 وی ادامه داد: ما باید با ش��فافیت کام��ل با مردم صحبت 
کنیم و در این صورت است که عاقه مردم برای همراهی 

با مسئولین بیشتر خواهد شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد آب مورد نیاز کشور 
از آب های زیرزمینی تامین می ش��ود، گفت: در سال های 
گذشته ۱۱۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک آب های 
زیرزمینی را مصرف کرده ایم، در کشوری که تا به امروز ۲۸ 
درصد میزان بارندگی کمتر از مدت مش��ابه سال گذشته 
داش��ته، باید حفظ ذخایر آب برای ما بسیار حیاتی باشد، 
چرا که کوتاهی در ای��ن خصوص به قیم��ت پایان یافتن 

حیات و زندگی در بخش هایی از کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: ما در گذشته شهرهایی داشته ایم که به دلیل 
نداشتن آب به طور کل از بین رفته اند و هم اکنون نیز این 
یک تهدید جدی است، آیا باید از خود بپرسیم با توجه به 
ش��رایطی که در منابع آب کشور مش��اهده می کنیم باید 

تسلیم این شرایط باشیم یا راه حلی برای آن ارائه دهیم.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ما با اتکا به مدیریت مصرف آب 
قطعا خواهیم توانست به نیازهای خود پاسخ دهیم، تصریح 
کرد: عمده ترین مش��کل این است که در مدیریت مصرف 

نتوانسته ایم گام های اساسی در این زمینه برداریم.
وی با بیان اینکه عمده مصرف آب در بخش کشاورزی است 
و بنابراین بیش��تر تاش ما باید در این بخش باشد، افزود: 

هم اکنون با شیوه های ساده آبیاری می توانیم مصرف آب 
را کاهش و از طرفی میزان محص��ول را افزایش دهیم که 
این بهره وری بسیار مناسبی در این زمینه خواهد داشت.

چیت چیان تصریح ک��رد: این تصور ک��ه صرفه جویی در 
مصرف آب یعنی اعمال فشار بر کش��اورزان و مردم، یک 
تصور باطل است؛ وزارت نیرو نافی کاهش تولید محصول 
کشاورزی نیست؛ بلکه می گوییم با استفاده از فناوری های 
نوین آبیاری می توانیم در قبال کاهش مصرف آب، میزان 

تولید محصول را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: امروز مقام معظم رهبری در بین مردم تبریز 
به ش��دت بر افزایش بهره وری کاهش داشتند و به تاکید 
ایشان مهم ترین محور سیاست اقتصاد مقاومتی را کاهش 

اتکا به نفت و باالبردن بهره وری است.
چیت چیان با تاکید بر اجرای سیاس��ت های غیرسازه ای 
وزارت نی��رو در بخ��ش آب گفت: در گذش��ته ثقل اصلی 
فعالیت، وزارت نیرو بر روی ایجاد سازه های جدید همچون 
سد و شبکه بود و تصور بر این بود که ما قادر هستیم با ایجاد 
تاسیسات جدید مشکل آب را حل کنیم، اما تجربه نشان 

داد این سیاست به تنهایی جوابگو نیست.
وی ادامه داد: هم اکنون در بعضی نقاط کشور ایجاد سدها 
و تاسیسات باعث آسیب به سایر منابع آب و محیط زیست 
شده است، اما باید توجه داشت تمام سیاست ها در ساختن 

سد غلط نبوده است.
وی تصریح کرد: اکن��ون نیازمند بازنگ��ری در این برنامه 
احداث س��دها، هم در ظرفیت های در نظر گرفته شده و 
هم درباره ضرورت ها و توجیه احداث س��د در یک منطقه 
هستیم.چیت چیان با تاکید بر نگاه فرامنطقه ای و حوضه ای 
بر بخش آب گفت: اگر نگاه مقطعی به طرح های آب داشته 
باشیم، شاید برای اجرای یک طرح در یک منطقه ضرورتی 
وجود داشته باشد، اما نگاه ملی تعیین کننده است و اینکه 

منافع همگانی را در نظر داشته باشیم.
وی به وضعیت وخیم منابع آب زیرزمینی در کشور اشاره 
کرد و افزود: تاخیر در اجرای یک سد خسارت زیادی ندارد، 
اما اگر در مورد مدیریت آب ه��ای زیرزمینی تعلل بکنیم 
ممکن است تمام آب خوان ها در دشت های بحرانی از بین 

برود و امکان بازیابی سفره های زیرزمینی میسر نباشد.
چیت چیان ط��رح تعادل بخش��ی آب ه��ای زیرزمینی را 
اولویت اصلی وزارت نیرو در سال آینده عنوان کرد و افزود: 
در زمان حاضر ما حدود ۶۵ میلیارد مترمکعب در سال از 
منابع زیرزمینی برداشت می کنیم و تمام شواهد نشان می 

دهد ما با برداشت این میزان ۵.۷ میلیارد مترمکعب بیشتر 
از ظرفیت دینامیک این آب ها استفاده می کنیم.

وی با بی��ان اینکه در این ط��رح باید س��االنه ۱۱ میلیارد 
مترمکع��ب برداش��ت از آب زیرزمین��ی را کاهش دهیم، 
گفت: با حذف برداشت اضافی و همچنین با صرفه جویی ۵ 
میلیارد مترمکعب در برداشت، ما خواهیم توانست کسری 
۱۱۰ میلی��ارد مترمکعبی مخازن را در ط��ی دوره اجرای 

طرح جبران نماییم.
وزیر نیرو با تاکید بر براینکه باید با تجدیدنظر در پروانه های 
برداشت، میزان تعیین ش��ده برای هر دشت رعایت شود، 
گفت: برای اولین بار در کش��ور میزان منابع و برداشت در 
هر دش��ت و محدوده مطالعاتی به تفکیک مشخص شده 
و از س��ال آینده س��هم برداش��ت در بخش هایی همچون 
کشاورزی، صنعت، شرب و محیط زیست برای هر دشت 
کشور مشخص اس��ت؛ از زمان اجرای طرح تعادل بخشی 

باید ظرفیت قابل برداشت از هر دشت رعایت شود.
وی با بیان اینک��ه در تعدی��ل مصارف باید از مش��ارکت 
کش��اورزان و س��ازمان های دیگر استفاده ش��ود، گفت: 
طبق این طرح بایستی شورای حفاظت منابع آب درهمه 
استان ها و شهرستان ها تشکیل شود و امیدواریم با حمایت 
از این برنامه بتوانیم آینده کش��ور را از خطرهای در پیش 

روی نجات دهیم.
وی با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت ملی برای مدیریت این 
کار استفاه شود، ادامه داد: هم اکنون ۱۵ طرح درشورای 
عالی آب تصویب شده که یک طرح مربوط به سازمان زمین 
شناسی، س��ه طرح مربوط به جهاد کشاورزی و ۱۱ طرح 
مربوط به وزارت نیرو است که این برنامه ها باید یک انسجام 

کامل و هماهنگی سایر ارگان ها اجرایی شود.
وزیر نیرو گفت: س��ال آینده سال س��ختی را در پیش رو 
داریم؛ هم اکن��ون ۳۰ درصد کاهش بارندگی داش��ته ایم 
و موظفیم بر اساس بدترین ش��رایط برنامه های خود را به 

اجرا بگذاریم.
وی ادامه داد: کمک مدیران با تعام��ل با مردم و ارگان ها، 
آگاهی رساندن به مردم، شفافیت اطاعات و اجرای قاطع 
خواهیم توانست این مس��ئولیت را با موفقیت به سرانجام 
برسانیم.وی از تصویب الیحه جدید در مجلس برای اجرای 
طرح ای آب رسانی روس��تایی خبر داد و افزود: با تصویب 
مجلس از هر مترمکعب آب شهری ۱۵ تومان برای اجرای 
طرح های آب رسانی روستایی دریافت شود که قدم بسیار 

خوبی برای اجرای طرح های روستایی است

وزير نیرو تاکید کرد

لزوم کاهش برداشت ساالنه 11 میلیارد مترمکعب از آب زیرزمینی
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وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات به مذاکرات هسته ای اش��اره کرد و گفت: آنچه در 
گذشته نسبت به سیاست هسته ای ما تبلیغ کرده بودند به طور کلی شکسته و امروز 
روابط ما با کشورهای دیگر در موقعیت خوبی است و امیدواریم مذاکرات هسته ای نیز 
به نتیجه مطلوبی برسد و در بهار آینده ش��اهد تحوالت مثبت و خبرهای خوب برای 

نظام باشیم.
محم��ود واعظی در همایش سراس��ری جوان��ان عضو و ه��واداران ح��زب اعتدال و 
توس��عه اظهار کرد: مردم ما از افراط و تفریط و اینکه هر روز کسی به اسمی تندروی 
کند، خس��ته ش��ده اند و چه آنکه در طرف راس��ت تن��دروی کند یا آنک��ه در طرف 
 چپ تندروی کن��د، هر دو به ی��ک اندازه ب��ه نظام و اه��داف مقدس اس��ام ضربه

 می زنند.
وی اف��زود: م��ردم م��ا ب��ا انتخاب��ی ک��ه س��ال گذش��ته داش��تند، نش��ان 
 دادن��د ب��ه دنب��ال اعت��دال هس��تند و م��ا بای��د اعت��دال را نهادین��ه 

کنیم.
این عضو ش��ورای مرکزی حزب اعتدال و توس��عه اضاف��ه کرد: این دول��ت از زمانی 
که س��ر کار آمده همواره با مش��کاتی مواجه بوده اس��ت. برخی از این مش��کات 
س��اختاری بوده ام��ا ب��ا یکس��ری مش��کات اضافی ه��م روبرو ش��دیم ک��ه این 
 موض��وع برمی گردد به جری��ان خاصی ک��ه انتظار نداش��ت دولت قبل را از دس��ت

 بدهد.

واعظی گفت: انتخاب فکورانه مردم در ۲۴ خرداد پارس��ال ب��رای این جریان خاص 
به هیچ وجه قابل محاس��به نبود و به همین دلیل آنها هیچ صبری نکردند و روز بعد 
 از انتخاب��ات ارزیابی های خ��ود را از دولت ش��روع و پس از آن انتقادهایش��ان را آغاز 

کردند. 
البته دولت با انتقاد مخالف نیس��ت و اعتقاد ما این است که انتقاد باعث رشد می شود 
اما آنچه مشکل ساز می ش��ود، تخریب اس��ت و آنها مطالب غیر واقع را که اصا اتفاق 
 نیفتاده بسته بندی می کنند و به عنوان عملکرد و سیاست های دولت مورد تبلیغ قرار

 می دهند.
وزیر ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات اظهار کرد: ت��اش کردیم در ش��ش ماهه اول 
که س��ر کار آمدیم تغییرات��ی در وضع معیش��تی مردم ب��ه وجود آوری��م اما وقتی 
 وارد ش��دیم دیدیم که مش��کات خیل��ی بیش��تر از آن چی��زی بود ک��ه از بیرون

 می دیدیم. اگرچه طی این ش��ش ماه تغییراتی به وجود آمد اما ای��ن تغییرات برای 
 ما کافی نیس��ت و البته مردم مدارا کردند و ب��ه دولت وقت دادن��د و حامی ما مردم

 هستند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به مس��ائل مربوط به سیاست خارجی 
گفت: در حالیکه روابط ما با بسیاری از کشورهای دنیا مشخص نبود تاش این بود که 
بر اساس اصولی که نظام دارد و مقام معظم رهبری آن را ترسیم کرده به بازسازی روابط 

خود با دنیا بپردازیم.

در هفته ای که گذش��ت حوزه کار با خبرهای اندک اما 
تاثیرگذاری همراه بود که از جمله آنها می توان به نحوه 
تعیین دستمزد سال آینده کارگران و افزایش پایه سنواتی 
آنها اشاره کرد.هفته ای که گذشت حاوی خبرهای مهمی 
برای کارگران بود؛ علی ربیع��ی - وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی - از تعیین رقم دس��تمزد س��ال ۹۴ کارگران 
بر مبنای نظام چانه زنی و تصمیم س��ه جانبه خبر داد و 
گفت: بنای ما بر مبنای قانون و تصمیم سه جانبه است 
و با تفاهم بین کارگر و کارفرما و دولت مزد س��ال آینده 
کارگران را تعیین خواهیم کرد.از نگاه وی س��بد هزینه 
خانوارها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده کاال موثر 
 است از این رو در بحث تعیین دستمزد باید همه معادالت 

را دید.
به گفته ربیعی دستمزد کارگران طی سالهای متمادی 
دچار عق��ب ماندگی بوده ام��ا دولت در تاش اس��ت با 
 مهار ت��ورم و کنترل آن، ق��درت خرید کارگ��ران را باال 

ببرد.
احیای صندوق مس��کن کارگران خبر دیگ��ری بود که 

وزیرکار این هفته اعام کرد.
وی با اش��اره به فعال کردن اتحادیه های تعاونی مسکن 
کارگران در این خصوص گفت: امسال برای تامین مسکن 
بازنشستگان کارگری اعتبار الزم تخصیص یافته است و با 

توجه به افزایش وام مسکن در شورای پول و اعتبار، وزارت 
کار تاش می کند تا با استفاده از منابع بانکهای داخلی 
و آورده بازنشستگان کارگری امکان صاحبخانه شدن را 

برای آنها فراهم کند.
موضوع افزایش پایه س��نواتی کارگران ازدیگر اخبار در 

صدر این هفته بود.
هرچند جلسه این هفته شورای عالی کار به دلیل اختاف 
بین گروه کارفرمایی و کارگری به امضای صورتجلسه از 
سوی نماینده دولت و گروه کارگری منجر نشد اما دست 
کم پایه سنواتی همه کارگران قراردادی و استخدامی و 
حتی کارگران دارای یکسال سابقه کار را افزایش داد.بر 
این اساس پایه س��نواتی از ۵۰۰ تومان در روز به ۱۰۰۰ 

تومان افزایش یاف��ت و به این ترتی��ب ماهیانه ۱۵ هزار 
تومان به پایه سنواتی کلیه کارگران افزوده شد.

همچنی��ن تصمیم گیری درب��اره افزایش ب��ن خواربار 
کارگران و بررس��ی معیش��ت خانواره��ای کارگری به 
جلس��ه آینده ش��ورای عالی کار و با حضور وزیران کار، 
 اقتصاد و دارای��ی و صنع��ت، معدن و تج��ارت موکول

 شد.
ای��ن هفته همچنی��ن ب��ا رای دی��وان عدال��ت اداری، 
 ممنوعیت بازنشس��تگی پیش از موعد کارکنان دولت

 لغو شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی 
اداری را ک��ه بر اس��اس آن صدور احکام بازنشس��تگی 
پیش از موعد کارکنان دولت ممنوع و در موارد اس��تثنا 
 ب��ه تایی��د رییس جمه��وری منوط ش��ده ب��ود ابطال

 کرد.
بر اس��اس مصوبه هیات عمومی دی��وان عدالت اداری، 
بازنشس��تگی پی��ش از موع��د کلیه مش��موالن قانون 
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 
۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه های اجرایی دولت 
با موافقت باالترین مقام اجرایی دس��تگاه یا مقام مجاز 
موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاس��بات عمومی کشور، 

بدون سنوات ارفاقی مجاز اعام شده است.

مروری بر اخبار حوزه تعاون و اشتغال در هفته گذشته

از نحوه تعیین دستمزد سال آينده تا افزايش پايه سنواتی کارگران
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فراورده 
نفتی قیمت فعلی )لیتر)  در صورت افزایش

 پنج درصدی)تومان)

بنزین 
معمولی 
سهمیه ای

735 700تومان

بنزین 
معمولی 

آزاد
1050 1000تومان

بنزین 
سوپر 

سهمیه ای
840 800تومان

بنزین 
سوپر 
آزاد

1155 1100تومان

گازوییل 
سهمیه ای 157/5 150تومان

گازوییل 
آزاد 357.5 350تومان

گاز مایع 220.5 210تومان

نفت سفید 175.5 150تومان

نفت کوره 262.5 250تومان

وزير ارتباطات و فناوری اطالعات:

تبلیغات علیه سیاست هسته ای ايران شکسته شده است

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان

شماره 93/18/ن 

نوبت   اول

م الف 33392

اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های  زیر را به شرکتهای دارای صالحیت و با رعایت ظرفیت کاری و رتبه بندی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
ب�ه کش�ور  مناقص�ات  رس�انی  اط�الع  مل�ی  پای�گاه  ب�ه    93/12/7 تاری�خ  ت�ا  مناقص�ه  اس�ناد  دریاف�ت  جه�ت  گ�ردد  م�ی  دع�وت  متقاضی�ان  از    

 نشانی  http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .
1- لکه گیری هندسی و آسفالت ماستیک سنگدانه ای محور زرین شهر - سفید دشت 

2- لکه گیری هندسی و آسفالت ماستیک سنگدانه ای محور شهرضا - دهاقان 
3- لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور سه راهی جندق - خور 

4- لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور قمصر- قهرود - نطنز - کاشان 
5- پل هاشم آباد محور اصفهان - نایین 

6- اجرای آسفالت گرم ورودی حنا-واریانت سه راهی کمه
7- اجرای آسفالت حفاظتی حسین آباد و منطقه کویرات شهرستان آران و بیدگل 

8- لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور شش راه - قهجاورستان 
9- آسفالت بلوار تختی اصغر آباد خمینی شهر به کمر بند ی خمینی شهر 

10- خرید و اجرای سیستم روشنایی در حوزه استحفاظی راههای شهرستان اردستان 
11-   خرید و اجرای سیستم روشنایی در حوزه استحفاظی راههای شهرستان مبارکه 

12-خرید و اجرای سیستم روشنایی در حوزه استحفاظی راههای شهرستان اصفهان ، خمینی شهر ، شاهین شهر و میمه 
13- خرید و اجرای سیستم روشنایی در حوزه استحفاظی راههای شهرستان  نجف آباد 

                مهلت تحویل پیشنهاد ها تا  تاریخ 93/12/17                                                                           گشایش پیشنهاد ها ساعت  9  صبح  تاریخ   93/12/19 
                                                                                                      نشانی : اصفهان - خیابان سعادت آباد                                                    تلفن : 031-36681068
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اردستان  ثبت   1393 سال  سوم  ماهه  سه  نوبتی   آگهی 
دوم( اصفهان)نوبت  ثبت  هفده  بخش 

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

امالکی  وقوع  محل  و  مالک  مشخصات  و  پالک  شماره  الف 
و  تنظیم  قبل  مربوطه  ماهه  سه  در  آنها  اظهارنامه  که 

اند.  گردیده  منظور  ردیف  در  آگهی  انتشار  جهت 
قطعه  دانگ   6 محمدجواد  فرزند  رحمتی  اکرمه   -1423

مترمربع.  204 /70 مساحت  به  محصور  زمین 
 6 رضا  فرزند  کچومثقالی  جعفریان  محمد  آقای   -1502

مترمربع.  89 /92 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 
فرزند  گزستانی  حسینی  حاجی  جواد  آقای   -1514
 11 /13 مساحت  به  متروکه  جوی  دانگ   6 عبدالحسین 

. بع مر متر
منتشر  مقرر  وقت  در  آن  نوبتی  آگهی  که  امالکی  )ب(  بند 
رخ  آنها  انتشار  در  که  موثری  اشتباه  واسطه  به  ولکن 
چنانچه  امالک  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به  و  داده 
واخواهی  آگهی  این  در  مندرج  امالک  به  نسبت  کسی 
به  نسبت  نوبت  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشد  داشته 
ب  و  الف  ردیف  شرح  به  شده  ثبت  تقاضای  که  آنهایی 
آراء هیات  آنهایی که طبق  به  90 روز و نسبت  ظرف مدت 

مدت  در  ج  ردیف  شرح  به  شده  آگهی  تجدید  ثبت  نظارت 
تسلیم  اداره  این  به  را  واخواهی خود  دادخواست  روز   30
پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره طبق  و 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  معترض  ثبت  معترضی  های 
دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم 
اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مرجع 
از  قبل  که  صورتی  در  و  نمایی  تسلیم  اداره  این  به  و 
دعوی  طرف  باشد  شده  اقامه  دعوائی  آگهی  این  انتشار 
مدت  ظرف  دعوی  جریان  بر  مشعر  را  دادگاه  گواهی  باید 
دعوی  طرح  گواهی  یا  اعتراضات  نمایید.  تسلیم  مرقوم 
است  بالاثر  شود  واصل  مرقوم  مدت  انقضاء  از  بعد  که 
ثبت  قانون   17 تبصره  و   16 ماده  اخیر  قسمت  مطابق  و 

شد.  خواهد  رفتار 

ارتفاقی  حقوق  ثبت  قانون  نامه  آیین   56 ماده  طبق  ضمنًا 
واخواهی  و  قید  مجلس  صورت  در  حدود  تعیین  موقع  در 
حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  و  امالک  صاحبان 
ماده   2 تبصره  و  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقی 
ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده 

شد. خواهد  پذیرفته 
 30 فاصله  به  نوبت  دو  در  الف  ردیف  به  نسبت  آگهی  این 
انتشار  تاریخ  از  نوبت  یک  فقط  ب  ردیف  به  نسبت  و  روز 
و  درج  اصفهان  چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  اول  نوبت 

می شود. منتشر 
1393 /11 /01 اول:   نوبت  انتشار  تاریخ 
1393 /12 /02 دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ 

اردستان امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس  عصاری   465 م الف:

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

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 دوم(

ماده  و  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   11 ماده  بموجب   10/513
آنها در  ثبت  تقاضاي  امالکي که  نامه مذکور  آیین  59 اصالحي 
آگهي  در  که  امالکي  و  شده  پذیرفته   93 سال  سوم  ماهه  سه 
نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت اعتراض بر آنها از تاریخ انتشار 
مي  آگهي  ذیل  به شرح  باشد.  مي  روز   90 مدت  به   )93/11/1(

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
الواسطه از سیدحسین میرزا شریف ششدانگ یکباب طویله  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

فرزند سید حبیب  برزی  میرزاسلیمان  عباس  آقای سید    –119
 4536/79 بمساحت  مشجر  و  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ 

مترمربع
ازشماره 175- اصلی مزرعه معروف سرتستان 

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

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 
مشاع  دانگ  دو  علی  فرزند  مسعودی  محمد  حسن  آقای   –358

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

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

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

10/510 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 
امالکی که در سه ماهه سوم سال  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 آنها 
ذیل  شرح  به  را  میمه  ثبتی  حوزه  به  مربوط  شود  تجدید  باید 

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

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

مربع  متر 
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  72 سهم شش  از  شصت سهم مشاع 

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

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

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 

مربع متر 
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 
 3389/75 مساحت  به  موستان  باغ  درب  یک  دانگ  شش  از 

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 

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

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

و  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   11 ماده  موجب  به   10/514
سه  در  که  امالکي  مربوطه،  نامه  آئین  اصالحي   59 ماده 
ثبت  اداره  در  آنها  ثبت  تقاضاي   1393 سال  سوم  ماهه 
آگهي  ذیل  شرح  به  شده  پذیرفته  زواره  امالک  و   اسناد 

گردد: مي 
گرمسیر دهستان 

ذیل: فرعی  و  اصلی   47 چهارمیل  مزرعه 

بشماره  خاص  سهامی  اصفهان  فجر  کشاورزی  شرکت   -1
قطعه  ششدانگ   10861853202 ملی  وشناسه   90 ثبت 
چهارمیل  مزرعه  شمال  مستثنیات  در  واقع  مزروعی  زمین 

مترمربع.  262517/ بمساحت 
 86 ماده  و  وامالک  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  بموجب  لذا 
مندرج  امالک  به  نسبت  کسي  چنانچه  ثبت  قانون  نامه  آئین 
اولین  تاریخ  از  باید  باشد  داشته  واخواهي  آگهي  این  در 
واخواهي  دادخواست  روز   90 مدت   به  آگهي  انتشار  نوبت 
2 ماده  خود را کتبًا به این اداره تسلیم نموده و طبق تبصره 

ظرف  ثبتی  معترض  هاي  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده 
بایستي  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  روز   30 مدت 
تقدیم  گواهي  قضائي  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با 
اداره تسلیم نماید، ضمنًا گواهي  این  دادخواست را اخذ و به 
شود  واصل  قانوني  مهلت  انقضاء  از  پس  که  دعوي  طرح 
ذیل  تبصره  و   16 ماده  اخیر  قسمت  مطابق  و  بوده  بالاثر 
 56 ماده  طبق  ضمنًا  شد.  خواهد  رفتار  ثبت  قانون   17 ماده 
در  و  حدود  تعیین  موقع  در  ارتفاقي  حقوق  ثبت،  نامه  آئین 
مجاورین  و  امالک  صاحبان  واخواهي  و  قید  صورتمجلس 

ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقي  و حقوق  به حدود  نسبت 
هاي پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره   و 
به  نوبت  دو  در  آگهي  این  شد.  خواهد  پذیرفته  ثبت  معترض 
روزنامه  در  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  روز   30 فاصله 

منتشر خواهد شد. و  درج  اصفهان  رود چاپ  زاینده 
                                                                                          1393/11/01 اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 
دوم:1393/12/02                                                                                              نوبت  انتشار  تاریخ 
وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  فدائی  اله  ذبیح  م الف:473 

زواره



یادداشت

اخبار کوتاه

6
به زودی برای خرید استقالل دست به کار می شوم

بازیکن قدیمی استقالل قصد خرید باشگاه آبی در مزایده پیش رو را دارد.، مهدی پاشازاده در 
خصوص خرید باشگاه استقالل اعالم کرد: »تمایل به خرید باشگاه استقالل دارم و اگر بدانم 
سازمان واقعا قصد فروش این باشگاه را دارد، آن را خریداری می کنم.«وی در پرسش به این 
سوال که با این حساب شرایط مالی اش باید خیلی خوب باشد اعالم کرد: »بله، شرایط مالی 
ام خوب است و قصد دارم با دو تن از دوستانم در مزایده خرید باشگاه استقالل شرکت کنم.«
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مانع قضایی که مس��ئوالن وزارت ورزش دلیل برگزار نشدن 
انتخابات فدراس��یون تیروکمان می دانن��د در حقیقت حکم 
دیوان عدالت اداری بوده است که براساس آن کلیه امور اجرایی 

فدراسیون زیر نظر شجاعی غیر قانونی است.
مس��ئوالن وزارت ورزش اخی��را دلیل برگزار نش��دن مجمع 
انتخاباتی فدراس��یون تیراندازی با کمان را ش��کایتی قضایی 
دانس��تند که تا زمان حل نش��دن آن امکان برگزاری مجمع 
انتخاباتی وج��ود ندارد. ام��ا جریان مش��کل قضایی مربوطه 

چیست؟
حکم رسمی دیوان عدالت اداری

طبق پی گیری های ما مشکل اصلی فدراسیون تیروکمان حکم 
دیوان عدالت اداری براساس شکایت کریم صفایی رئیس سابق 
فدراسیون بوده است که در تاریخ 31 ش��هریور 1393 صادر 

شده است.
براساس این حکم "به استناد مواد 34 و 35 تشکیالت و آئین 
دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت برای توقیف عملیات 
اجرایی موضوع خواس��ته نسبت به ش��اکی )کریم صفایی( تا 

تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر شد."
 اما خواسته شاکی چه بوده است؟ " دستور موقت جهت تشکیل 
مجمع انتخاباتی ب��ا توجه به نامه فدراس��یون جهانی و ابطال 
مجمع انتخاباتی مورخ 1392/2/21" و "صدور دستور موقت 
مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت"

به این ترتیب ب��ا توجه به اینکه تکلیف قطعی ش��کایت هنوز 
مشخص نشده است، تمامی اقدامات اجرایی شجاعی غیرقانونی 
به حس��اب می آید و حتی مجمع س��الیانه فدراسیون که روز 
دوشنبه 27 بهمن در هتل ورزش برگزار شد، غیر قانونی بوده 

است.
دالیل دیوان عدالت اداری

جزئیات رأی دیوان عدالت اداری نیز به شرح زیر بوده است:
1-    براساس مدارک و مس��تندات ارائه شده از سوی طرفین 
شکایت )ش��جاعی(، به اس��تناد تبصره 2 ماده 10اساسنامه 
فدراس��یون های ورزش��ی آماتوری به لحاظ اینک��ه در تاریخ 
17 بهمن سال 90 دوران ریاس��ت صفایی منقضی شده بود، 
محمدعلی ش��جاعی از تاریخ اول اسفند س��ال 90 به عنوان 

سرپرست فدراسیون تا زمان برگزاری مجمع عمومی تعیین 
و مصوب شده بود.

براساس توضیح حکم دیوان عدالت اداری آمده است: " مالحظه 
می شود که ماده ده اساسنامه مذکور اصال دارای تبصره نیست 
بلکه دارای چند بند می باشد و در بندهای ماده 10 اساسنامه 
هیچگونه اختیاری به رئیس سازمان در خصوص نصب فردی با 

عنوان سرپرست فدراسیون داده نشده است."
2-    وزارت ورزش و جوانان به استناد ردیف 4 ماده 7 اساسنامه 
فدراس��یون ورزش های آماتوری جمهوری اسالمی ایران به 
پیش��نهاد مجمع عمومی فدراس��یون تیروکمان ایران مقرر 
نم��وده و در جهت ماده 10 اساس��نامه اقدام ب��ه صدور حکم 
محمدعلی شجاعی به عنوان ریاس��ت فدراسیون تیروکمان 
جمهوری اس��المی ایران به مدت چهار سال از تاریخ دوم مهر 

1391 کرده است. 
توضیح حکم دیوان عدالت اداری: این اتفاق در حالی رخ داده 
است که " ماده 7 از فصل اول اساسنامه فوق الذکر در خصوص 
زبان های رسمی و دارای دو بند می باشد و هیچگونه ارتباطی با 
نصب ریاست فدراسیون تیروکمان ندارد. و اینکه مجمع عمومی 
عادی باید براساس مقررات قانون و اساسنامه فدراسیون های 
ورزش��ی آماتوری با دعوت از اعضا مجمع فدراسیون و انتشار 
آگهی در روزنامه کثیر االنتشار یا محلی مربوطه برگزار می شد."
در این بخش آمده است که آگهی پیوست شده از سوی شجاعی 
مشخص نیست که به چه نحوی انتشار پیدا کرده است. نحوه 
اطالعرسانی مشخص نیست و طرفین شکایت دلیل و مدرکی 

بر اقدامات مطابق مقررات و اساسنامه ذیربط ارائه نکرده اند.
3-    مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورد ادعای ش��جاعی 
بدون شماره ثبت بوده است. ضمن اینکه شاکی )یعنی صفایی( 
به این مجمع دعوت نشده و همچنین عنوان شده بود که مجمع 
در روز دوم مهر 1391 با حضور 45 نفر از اعضا تش��کیل شده 

است. 
جالب اینجا اس��ت که کارش��ناس امور مجامع و دبیر مجمع 
عمومی فدراسیون، تعداد اعضا مجمع را 46 نفر قید کرده و آن 

را مهر و امضا کرده بودند.
از طرفی تع��داد اعضاء مجمع ف��وق العاده در تاریخ هش��تم 
اردیبهشت 92 در صورتجلسه )که باز هم بدون شماره ثبت بوده 
است(، 43 نفر عنوان شده بود اما 47 نفر اعضا شرکت کننده آن 

را امضا کرده بودند.
گفتنی است دیوان عدالت اداری با اس��تناد به موارد مذکور و 

اینکه طرفین شکایت )محمدعلی شجاعی( دفاع موثر و موجهی 
به عمل نیاورده بود، شکایت شاکی )صفایی( را محرز دانسته و 
طبق قوانین اجابت خواسته های مقرر در دادخواست در حق 

صفایی را صادر کرد. 
جزئیات شکایت از فدراسیون تیروکمان +حکم دیوان 

عدالت اداری
جریان مجمع پنهانی سال 1392

چند مورد قاب��ل توجه در دوران ریاس��ت فعلی فدراس��یون 
تیروکمان به چشم می خورد و یکی از بزرگترین تناقضات دوران 
ریاست شجاعی هم برگزاری مجمع انتخاباتی  صوری در سال 

1392 بوده است.
ش��جاعی در مجمع انتخاباتی که با حضور خبرنگاران در مهر 
ماه 1391 برگزار ش��د به عنوان رئیس فدراسیون تیروکمان 

برگزیده شد.
اما یک سال بعد در اردیبهشت سال 1392 مجمع انتخاباتی 
دیگری برگزار ش��د که با حضور "بهارالدین جمیل" نماینده 
فدراسیون جهانی بوده است. سوال اینجا است که اگر شجاعی 
در س��ال 91 به طور قانونی رئیس فدراسیون تیروکمان شده 
بود، چه لزومی برای برگزاری دوباره مجمع انتخاباتی در سال 

92 بوده است؟
در اینجا هم سوال پیش می آید که چرا مجمع دوم فدراسیون 
تیرو کمان مخفیانه برگزار ش��د؟ و چرا حضور جمیل نماینده 
فدراسیون جهانی علنی اعالم نشد؟ آیا این اقدامات تنها برای 

رفع تعلیق صورت گرفته بود؟
مش��کل دیگر نیز اینجا بود که باید اخبار برگ��زاری انتخابات 
دوم حداقل در یک روزنامه کثیرالنتش��ار چاپ می ش��د که 
این اتفاق پیش نیامد و س��ایت فدراس��یون نی��ز هیچ خبری 
از انتخابات دوم منتش��ر نکرد. به این ترتی��ب در صورتی که 
رس��انه ها نی��ز خب��ری از انتخابات فدراس��یون نداش��تند، 
 امکان ثبت ن��ام افراد دیگر و طی ش��دن رون��د قانونی وجود

 نداشت.
نتیجه گیری اینکه اگر ش��جاعی قانونی رییس فدراس��یون 
ش��ده بود دیگر نی��ازی ب��ه انتخاب��ات مجدد برای ریاس��ت 
فدراس��یون نبود و مجم��ع دوم انتخاباتی چ��را و به چه دلیل 
 بدون اعالم رس��می و حضور ارباب جراید و رس��انه ها صورت

 گرفت؟
حتی در صورت قانونی بودن انتخاب شجاعی این بار موضوع 
انتخاب وی به عنوان خزانه دار کمیته المپیک مطرح می شود. 

مدی��ر کل ورزش و جوان��ان اصفه��ان : با 
مس��اعدت وزیر ورزش و جوان��ان علیرغم 
وجود مشکالت، ش��اهد رشد در بسیاری از 

زمینه ها بودیم.
چهارش��نبه محمد س��لطان حس��ینی در 
حاش��یه مراس��م اه��داء جوای��ز برندگان 
مس��ابقه عب��ادی – سیاس��ی در دی��دار با 
کارکنان ای��ن اداره کل از تالش��های وزیر 
ورزش و جوان��ان ب��رای رف��ع مش��کالت 
 مال��ی و حقوق��ی ای��ن اداره کل قدردانی

 کرد.
سلطان حسینی با اشاره مجدد به وضعیت 
پیشین این اداره کل در خصوص مشکالت 
مالی اظهار داشت: بامساعدت وتوجه ویژه 
دکتر گودرزی وزیر محترم ورزش و جوانان 
به اس��تان اصفهان وپیگیریه��ای حقوقی ، 
حس��ابهای این اداره کل که ط��ی 15 ماه 
گذشته مسدود بود؛ خوشبختانه حسابهای 
بانکی از روز گذشته رفع انس��داد شده و با 
همراهی و همدلی مسئولین ، کارکنان این 
اداره کل و هیئتهای ورزشی مشکالت مالی  

رو به مرتفع شدن است .
وی گف��ت: از ب��دو ورود به ای��ن اداره کل 
تالش بن��ده براین ب��ود که  فضای��ی مملو 
از آرام��ش و همدل��ی و محیط��ی ب��دون 
اس��ترس ب��رای کارکن��ان مهیا ش��ود تا با 
 انگی��زه مضاعفی ب��ه انج��ام وظایف خود

 بپردازند. 
وی افزود: باعث خوشحالی است که در حال 
حاضر ه��م کارکنان و هم غال��ب هیئتهای 
ورزش��ی در محیطی کامال آرام و صمیمانه  
 ب��رای نی��ل ب��ه اه��داف س��ازمانی تالش 

می کنند .

محمد سلطان حس��ینی خاطر نشان کرد: 
علیرغم وجود مش��کالت عدیده در س��ال 
جاری ،خوش��بختانه بس��یاری از مس��ایل 
مربوط ب��ه معارضین نقش جه��ان تاکنون 
برطرف ش��ده ، در حوزه اعتبارات عمرانی 
نیز نس��بت به سال گذشته ش��اهد افزایش 
بودیم، ورزش��کاران س��ازمان یافته استان 
در مقایس��ه با سال 92 رش��د 20درصدی  
داش��ته و تعداد 25 دوره انتخابات روسای 
هیئته��ای ورزش��ی را ب��ا رعای��ت کام��ل 
 قوانین و در ج��وی توأم با آرام��ش برگزار

 نموده ایم.
در بخ��ش دیگ��ری از این جلس��ه ، پس از 
قرائ��ت زیارت پر فیض عاش��ورا ب��ا حضور 
مدیر کل و معاونی��ن از برندگان مس��ابقه 
 عبادی – سیاس��ی ب��ا اهداء جوای��ز تقدیر 
شد.مهدیان دبیر ستاد اقامه نماز اداره کل در 
این خصوص گفت: به مناسبت گرامیداشت 
سی و شش��مین س��الگرد پیروزی انقالب 
اسالمی با همکاری ستاد اقامه نماز و پایگاه 
 بس��یج اداره کل یک دوره مس��ابقه شامل 
 س��ئواالت مربوط به نماز و مسایل دینی و 
سیاس��ی ب��ا اس��تقبال خ��وب کلی��ه 
هم��کاران در س��تاد و شهرس��تانها برگزار 
 ش��د و در پای��ان ب��ه قی��د قرع��ه ب��ه 25
اه��داء  جوای��زی  برن��دگان  از  نف��ر    

شد.
وی افزود: نماز ب��ه عنوان یک فریضه  عامل 
موفقی��ت در انج��ام هم��ه ام��ور و موجب 
توفیق��ات اله��ی در ح��وزه ه��ای ف��ردی 
واجتماعی ب��وده و اثرات و ب��رکات آن در 
 زندگی و روح و روان انس��ان قابل مشاهده 

است .  

یکباردیگرپیشینیان وپیشکسوتان بانوان  
والیبال دی�ار زاینده رود ب�ا دل های جوان 
وعزم واراده ای اس�توارو پوالدین خود این 
حقیقت را به اثبات رساندند که عشق وعالقه به ورزش تمامی 
ندارد ودائمی اس�ت و در همه حال با حضور مشتاقانه واز سر 
شوق، با رقابت هایی که پیام آور دوستی برای آیندگان است 
قدم برمیدان می گذارند، که حکایت از این حقیقت دارد، که 
به عنوان پیش کسوتان والیبال همچنان در صحنه ها ایستاده 
وپشتیبان نوجوانان وجوانان آینه س�ازمی باشند.چهره های 
سرش�ناس عرصه والیبال اصفهان وقهرمانان نام آور وافتخارآفرین 
گذشته ای که درتیم ها حضور داشتند شور واشتیاق گذشته وتالشی 
همه جانبه برای پیروزی وکس�ب قهرمانی راوص�ف ناپذیر توصیف 
می کردند، پیش کس�وتانی که به یاد جوانی هنوز عشق به پیروزی 

دردلهایشان موج می زد. 
چهارمین دوره مس��ابقات والیبال بانوان پیشکس��وت گرامیداش��ت 
یوم اهلل دهه مب��ارک فجرکه تحت عن��وان ( پاسداش��ت خانم بتول 
منتظرالقائ��م( درتاالرسرپوش��یده ورزش��گاه ش��هید صف��وی پور 
برگزارش��ده بود،با قهرمانی تیم هیئت والیبال استان به پایان رسید.
بتول منتظرالقائم یکی ازنامداران ش��اخص وارزنده والیبال اصفهان 
بوده که به تایید کارشناس��ان، این باز یکن دهه)50 ( عالوه براین که 
یک آبشارزن بس��یارخوب قدرتی بوده که به عنوان بازیکنی بااخالق، 

متدین و پای بند به اصول و موازین اخالق وپوش��ش اسالمی شهرت 
داش��ت وهمواره درجری��ان بازی ها وحت��ی دربازی های رس��می و 
 مسابقات  قهرمانی کشورنیز،حجاب اس��المی را مد نظرقرارمی داده
 اس��ت. این مس��ابقات که به هم��ت هیئت درح��ال احی��اء والیبال 
اس��تان وتالش خانم گیتی روان بخش مس��ئول کمیته بانوان پیش 
کس��وت هیئت که خود از بازیکن��ان ارزنده تیم اصفه��ان وتیم های 
ملی بوده،طراحی وبرنامه ریزی ش��ده بود که با اقبال نس��بتا خوبی 
هم مواجه گردی��د و)10( تیم دردوگروه پنج تیم��ی، به صورت دوره 
ای باهم دیدارکردند ک��ه درپایان بازی های مرحل��ه مقدماتی چهار 
تیم برتر)هیئت والیبال اس��تان، آبفا، هیئت والیبال فوالدشهروفوالد 
مبارکه( پای به مرحل��ه نیمه نهایی نهادند.درای��ن مرحله ابتدا بازی 
هابه صورت ضربدری برگزارشد که با برتری تیم های هیئت والیبال 
وآبفا همراه شد ودربازی رده بندی تیم هیئت والیبال فوالد شهرپس 
از غلبه برفوالدمبارکه س��وم ش��د ودربازی نهایی تیم هیئت والیبال 
استان با اقتدارموفق شد دردو گیم پیاپی بر تیم آبفا غلبه کند وقهرمان 

چهارمین دوره مسابقات والیبال پیشکسوتان شود.
درتیم پیشکسوتان هیئت والیبال استان،خانمها: فریده بیجاری،زری 
س��ورانی،مریم خلیلی��ان، فاطم��ه قاس��می،فرانک صادقی،کبری 
اسدی،مهنازدانش��ور ومهنوش کریمی بازی م��ی کردند خانم ناهید 
قویدل مربی وخانم روزیتا رس��تمیان کمک مربی تیم قهرمان بودند.

درمراسم اختتامیه که باحضورغالمحس��ین هژبرپوردبیر،خانم فریبا 
صادقی نایب رئیس درامور بانوان،خان��م ها:گیتی روان بخش رئیس 
کمیته پیش کس��وتان،آذرمحبوبی رئیس کمیته مربی��ان، اکرم ابن 
یمین رئیس کمیته مس��ابقات ، ملیحه نوری رئی��س کمیته داوران، 
اصغر قلندری رئیس کمیته روابط عمومی ورضا ایرانزاد رئیس کمیته 
مسابقات آقایان وجمع کثیری ازپیش کسوتان والیبال بانوان،با اهداء 
ش��اخه های گل و هدایای ارزنده ای که از سوی هیئت والیبال استان 
،س��ازمان بهزیس��تی وتنی چند از خانم های پیش کس��وت والیبال 
استان تهیه ش��ده بود، از خانم بتول منتظرالقائم تجلیل به عمل آمد 
وکاپ، مدال واحکام تیم های اول تاسوم توس��ط خانم های مسئول 
اهداش��د، ضمن اینکه از سوی کمیته فنی مس��ابقات فریده بیجاری 
 به عنوان بهترین بازیکن این دوره بازی های پیش کس��وتان معرفی

 گردید. 

در دیدارمدیر کل با کارکنان و مراسم تقدیر از برندگان مسابقه نماز مطرح شد؛

مشکالت مالی رو به مرتفع شدن است!
درچهارمین دوره مسابقات پیشکسوتان:

تیم هیات والیبال استان،قهرمان پیشکسوتان!

چرا مجمع   انتخاباتی تیر و کمان برگزار نمی شود؟

جزئیات شکایت از فدراسیون تیروکمان +حکم دیوان عدالت اداری

ششمین دوره مسابقات بولینگ 
رنکینگ کشورآغاز شد

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
، شش��مین دوره از رقابتهای بولینگ رنکینگ قهرمانی کشور با 
عنوان جام فجر پنجشنبه پیش در محل باشگاه بولینگ پردیس 

اصفهان آغاز شد.
 کامران ارباب زاده رئیس هیئت بولینگ ، بیلیارد و بولس با اعالم 
این خبر گفت: این رقابتها از صبح امروز سی ام بهمن آغاز شد و 

اول اسفند با معرفی برترینها خاتمه می یابد.
وی افزود: در این مس��ابقات 44 نفر بولینگ باز از هشت استان 
در دو بخش بانوان و آقایان در رده س��ني آزاد با یکدیگر رقابت 
خواهند کرد.گفتنی است قرعه کشی ششمین رنکینگ کشوری 
بولینگ پیش از این در محل فدراسیون بولینگ ، بیلیارد و بولس 

کشور انجام شده بود .

تیم  ورزشهای سه گانه ریف اصفهان 
بر سکوی نخست مسابقات قهرمانی 

کشور ایستاد
تیم  ورزشهای سه گانه باشگاه فرهنگی ورزشی ریف اصفهان با 

اقتدار بر سکوی نخست مسابقات قهرمانی کشور ایستاد.
به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
و به نقل از روابط عمومی باشگاه ریف، در مسابقات ورزشهای سه 
گانه قهرمانی کشور که در جزیره کیش برگزار شد، تیم  باشگاه 
فرهنگی ورزش��ی ریف اصفهان  دررده های س��نی نونهاالن و 
امید به عنوان قهرمانی دست یافت.مسابقات سه گانه قهرمانی 
کشور دررده های س��نی نونهاالن، نوجوانان ، جوانان  و امید در 
جزیره کیش از تاریخ 93/11/25 لغایت 93/11/28 برگزار شد 
و تیم باشگاه ریف اصفهان در رده سنی نونهاالن با ترکیب عارف 
عباسی ، محمد عارفی فر ، مهرش��اد افقری ، مهدی سلیمی پور  
و در رده سنی متش��کل از محمد خانقائی ، نیما توازهی ، آرمان 
نصر اصفهانی ، محمد میالد جعفری ب��ه مربیگری حامد نصر و 
مهران اسدی و سرپرستی محمد باقری در این دوره از مسابقات 
در بخش تیمی قهرمان شد .در بخش انفرادی نونهاالن مهرشاد 
افقری مدال نقره و عارف عباس��ی به مدال برنز دس��ت یافتند 
و در رده س��نی امید نیز  آرم��ان نصر اصفهانی ب��ه مقام چهارم 
دست یافت .گفتنی است در رده سنی نونهاالن پس از تیم ریف 
اصفهان  تیمهای استانهای کردستان و زنجان نیز به ترتیب دوم 
و سوم شدند.در رده سنی امید نیز تیم ریف اصفهان قهرمان شد 
،تیم قزوین به عنوان نایب قهرمانی دست یافت  و تیم تهران در 

جایگاه سوم ایستاد.

 قرارداد پرسپولیس و برانکو فقط یک
 امضاء کم دارد

 نژادفالح ،کی خودکارش 
را در دست می گیرد؟

متولیان پرس��پولیس 
در وزارت ه��ای ورزش 
و اقتص��اد ب��رای یک 
تغییر اساسی به توافق 
رسیده اند ؛ آوردن یک 
مربی سرشناس به اسم 
برانکو ب��رای این تیم.

عمر حمید درخش��ان 
روی نیمک��ت لغ��زان 
پرسپولیس، شاید به اتمام رسیده اس��ت. او مثل پادشاهی است 
که هر لحظه ممکن اس��ت امپراتوری  اش فروبریزد.او خود، این را 
بیش از هم��ه درک مي کند. حمید درخش��ان از تمام جزئیات و 
اتفاقات باخبر است ؛ اینکه باشگاه پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ 
به توافق نهایي رسیده اس��ت و اگر  نژادفالح، امضاي پاي قرارداد 
را بزند، خورش��ید غروب نکرده، باید نیمکت تیم را به او بسپارد. 
س��اعت هاي حیاتي براي درخشان رو به سپري اس��ت و آنچه از 
برآیند این اتفاقات حاصل مي ش��ود، بس��تگي تحویل بازی های 
آینده دارد .پرسپولیس��ي ها این دس��ت، آن دس��ت مي کنند اما 
آنچه از منابع نزدیک ب��ه وزارت ورزش فاش کردند، پیش قرارداد 
با برانکو ایوانکوویچ امضا ش��ده و توافق با مربي کروات سریع تر از 
آنچه تصور مي شد، به  دست آمد. او شرایط پرسپولیس را پذیرفت 
و پرسپولیس هم شرایط او را؛ شاید قرارداد نهایي هم تنظیم شده 
باشد. برانکو در کرواسي منتظر قرارداد نهایي است و در صورتي که 
 نژادفالح آن را در تهران امضا کند، او به فاصله یک روز بعد مي  آید 
تا روي نیمکت سرخ ها بنشیند. باشگاه پرسپولیس مشکلي براي 
پرداخت پول برانکو ندارد و حتي وزارت ورزش قصد دارد قس��ط 
اولیه براي حضور این مربي را پرداخت کند. یکي از نزدیکان وزارت 
ورزش فاش کرد مسئوالن رده باالي این وزارتخانه تمایلي براي 
ادامه همکاري درخشان و پرسپولیس ندارند. دو گروه گلرخسار 
و هدایتي که قص��د دارند حامي مالي این باش��گاه باش��ند براي 
ورود به گود، حاضر ش��ده اند مبلغ قرارداد برانکو را به طور کامل 
پرداخت کنند اما وزارتخان��ه فعاًل ترجیح مي دهد تصمیم قطعي 
در این زمینه نگیرد و خ��ودش پیش پرداخت ق��رارداد برانکو را 
بدهد.به ادعاي مسئوالن وزارت ورزش، در دوره اي که درخشان 
نتایج بدي در پرسپولیس مي گرفت با 50 کارشناس حرف زدند 
که 10 کارشناس از پیشکس��وت هاي بزرگ پرسپولیس بودند. 
جمع بندي این مشورت ها در یک جمله خالصه شد ؛ »درخشان 
اقتدار الزم را براي مربیگري پرسپولیس ندارد.« در کمیته فني هم 
این موضوع مطرح شد و گفتند برانکو پذیرفته به ایران بیاید. در 
آنجا کاشاني و زادمهر گفتند: »به ما زمان بدهید، باالخره اگر قرار 
است نظر ما تأثیرگذار باش��د، باید فکر کنیم. چند روز صبر کنید 
و به ناگهان تغییر ندهید.«اما هنوز مقامات پرسپولیس معتقدند 
درخشان نتوانسته تیم را به طور کامل به  دست بگیرد و بازیکنان 
به حرف هایش گوش نمي دهند. این موضوع حتي در هیأت مدیره 
پرسپولیس توسط کالني، کاشاني و زادمهر هم تأیید شده است. 
در این شرایط  نژادفالح هم تمایل به تغییرات دارد اما او نمي خواهد 
ماجراي حضورش در پرس��پولیس و در رسانه ها، زیر سایه برانکو 

قرار بگیرد. 
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اصغر
قلندری

 شانس قهرمانی
 از دست رفت

هنوز مذاکرات تمدید 
قرارداد را شروع نکردیم

کشتی - فرنگی کاران ایران با نتیجه 6 بر 2 مقابل آذربایجان شکست خوردند.؛تیم 
ملی کشتی فرنگی در آغاز رقابت های جام جهانی با نتیجه 6 بر 2 مقابل تیم ملی 
آذربایجان شکست خورد.با قبول این شکست شانس قهرمانی ایران در جام جهانی 
از دست رفت و در صورت دومی در گروه، باید برای سکوی سومی مبارزه کند.این 
اتفاق در حالی افتاد که در گروه دیگر از این رقابت ها،روسیه جدی ترین حریف 
ایران در مسابقات کشتی در یک نبرد نزدیک  موفق شد با 5 بر 3 مجارستان را 

شکست دهد. 59 کیلوگرم: محسن حاجی پور 4 - روشن بایراموف 2
66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد 0 - حسن علی یف 5 /71 کیلوگرم: رامین طاهری 
4 - رسول چونایف 4 )برنده(/75 کیلوگرم: یوسف اخباری 0 - الوین مرسلیف 2

80 کیلوگرم: حبیب اهلل اخالقی 4 - رفیق حسین اف 5/
85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر 4 - اس��الم عب��اس اف 1098 کیلوگرم: مهدی 

علیاری 1 - اورخان نوریف 0
130 کیلوگرم: بهنام مهدیزاده 0 - صباح شریعتی 8

جان تري، مدافع چلس��ي عنوان کرد که هنوز مذاکرات ب��راي تمدید قرارداد با 
چلسي را شروع نکرده ولي مطمئن اس��ت که با این تیم براي یک سال دیگر به 
توافق خواهد رسید.کاپیتان 34 ساله چلسی عملکرد بسیار خوبی در خط دفاع 
چلسی در طول فصل جدید داشته و مدیران چلسی و مورینیو، خواهان تمیدید 
قرارداد با او هستند. قرارداد کاپیتان چلسی در تابستان به پایان خواهد رسید و 
جدایی فرانک لمپارد و اشلی کول، این احتمال را به وجود آورد که او هم به درهای 
خروج باشگاه نزدیک باشد ولی تری عنوان کرد که قصد ندارد از تیمی که در آن 
رشد کرده و بزرگ شده جدا شود.او گفت:" باشگاه موقعیت من را می داند. من هم 
شرایط آنها را می دانم و امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود. هنوز مذاکراتی رخ 
نداده ولی هر دو به موقعیت یکدیگر احترام می گذاریم.بازیکنان خیلی مهمتری 
از من در تیم هستند مثل ادن هازارد که قراردادش تمدید شد و این مهم ترین 

چیز برای باشگاه بود. 
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال1393- اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرضا)نوبت دوم(

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

آگهی می نماید:
ردیف الف(

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

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

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

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

مساحت138/80مترمربع.
14365- محسن دهقان فرزند رسول و فاطمه شاهچراغی فرزند 
 313/70 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  باالسویه:  غالمعلی 

مترمربع.
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.
به  خانه  یکباب  فرزندگرگعلی:ششدانگ  بشارت  آسیه   -14385

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

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

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

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

1762- مهرداد ظهرابی فرزند قفار وستاره ظهرابی عمله فرزند 
هادی باالسویه:ششدانگ یکباب خانه به مساحت128/90مترمربع.
اله ژیانی نسب فرزندخیراله:ششدانگ یکباب خانه  2464- فیض 

به مساحت147مترمربع.
2613- اباذرصالحی فرزندعوضعلی نسبت به2دانگ مشاع ومریم 
بربط فرزندعیدی محمدنسبت به4دانگ مشاع از:ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت266/50مترمربع.
اله:ششدانگ قطعه زمین  2626- صغری صانعی پورفرزندعزت 

مجزی شده از2303به مساحت176/50مترمربع.
2634- صدراله نایب زاده فرزندسیفور:ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت185/60مترمربع.
2635- ماهتاب گرگین دوست فرزند عنایت: ششدانگ قطعه زمین 

مجزی شده از2445به مساحت206/44مترمربع.
2636- محمدرضا محمدی فرزند قربان نسبت به 4 دانگ مشاع 
از: ششدانگ  مشاع  به2دانگ  ناصرنسبت  فرزند  موسوی  لیال  و 
مساحت  به   2509 از  شده  مجزی  شده  مثنی  زمین  قطعه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مجزی شده از373به مساحت98/90مترمربع.
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.
2383- صغرابیگم مدینه فرزند سید ابراهیم: ششدانگ قطعه زمین 
که قبال قسمتی از پالک 49 بوده است به مساحت 248/30مترمربع.

فرزند  بیات  فردوس  و  اله  نعمت  فرزند  قدمی  مصطفی   -2384
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  مشاع  27/2حبه  تمامت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ششدانگ236/60مترمربع که به 

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

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

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

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

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

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

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

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
415- موقوفه مرحوم آقاحسین ولدکربالئی جعفر بتصدی اداره 
مرحوم  ثلث  مورد  از  خیریه شهرستان شهرضا  امور  و  اوقاف 
به  پارک  محل  موقوفه  زمین  قطعه  ششدانگ  جعفر:  کربالئی 

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 

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

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

از453به مساحت94/55مترمربع.

2564- موقوفه مرحوم آقاحسین ولدکربالئی جعفر بتصدی اداره 
مرحوم  ثلث  مورد  از  شهرضا  شهرستان  وامورخیریه  اوقاف 
شده  مجزی  ساختمان  یکباب  عرصه  ششدانگ  جعفر:  کربالئی 
از453به مساحت109مترمربع که اعیان آن متعلق بغیرمی باشد.

شماره فرعی از69- اصلی شاهرضا
اداره  نظارت  با  جواد  فرزند  فرشاد  مسیح  تولیت  به  وقف   -21
اوقاف و امور خیریه شهرضاواداره اوقاف و امور خیریه شهرضا 
به  مشهور  مغازه  باب  شش  ششدانگ  باالسویه:  وقف  بتصدی 

موقوفه مرحوم درویش علی اکبر به مساحت378مترمربع.
ردیف ج(

امالکی که آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر، لیکن بواسطه 
آنها رخ داده است و بموجب آراء  انتشار  اشتباه موثری که در 
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
مجزی شده از415به مساحت87/70مترمربع که در آگهی نوبتی 
اولیه شماره پالک اشتباها14130آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی 

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

مفاد آرا  
1393آگهی  /11 /22 -103 /93 /2519 /58 ره: 11شما /376
تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی 
محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران 
به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  لذامشخصات  است  گردیده 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

نمایند. تقدیم  قضایی 
1-رأی شماره 6496 هیأت: آقای قاسم رمضانی بیدگلی فرزند 
بیدگلی  نوحیان  سلطان  خانم  و   110 شناسنامه  شماره  علی 
ششدانگ  )بالمناصفه(   31 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند 
 132 پالک  شماره  مترمربع   247/72 مساحت  به  یکبابخانه 
در  واقع  اصلی   112 پالک  از  فرعی   2 شماره  از  مجزا  فرعی 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بیدگلی  2-رأی شماره 6498 هیأت: آقای علی اصغر رمضانی 
به  یکبابخانه  ششدانگ   348 شناسنامه  شماره  قاسم  فرزند 
از  مجزا  فرعی   133 پالک  شماره  مترمربع   101/10 مساحت 
 3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   112 پالک  از  فرعی   2 شماره 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
3-رأی شماره 7886 هیأت: آقای مهدی رمضانی بیدگلی فرزند 
قاسم شماره شناسنامه 9625  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
 2 شماره  از  مجزا  فرعی   155 پالک  شماره  مترمربع   102/26
ثبتی  3 حوزه  اماکن بخش  112 اصلی واقع در  از پالک  فرعی 

آران و بیدگل.
4-رأی شماره 10766 هیأت: آقای علی محمد زارعی بیدگلی 

379 و خانم کبری رضائی  اله شماره شناسنامه  قدرت  فرزند 
)بالمناصفه(،   8365 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  بیدگلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 123/65 مترمربع شماره پالک 
اصلی   173 پالک  از  فرعی  3و4و8  شماره  از  مجزا  فرعی   12

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند  نسب  رحیمی  حسین  آقای  هیأت:   5984 شماره  5-رأی 
زاده  رمضان  ایران  خانم  و   1758 شناسنامه  شماره  رحیم 
نسبت  ترتیب  )به   106 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  بیدگلی 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  مشاع(،  دانگ   2 و  دانگ   4 به 
 4 شماره  از  مجزا  فرعی   65 پالک  شماره  مترمربع   595/17
ثبتی  3 حوزه  اماکن بخش  235 اصلی واقع در  از پالک  فرعی 

آران و بیدگل.
بیدگلی  صباغی  عباس  آقای  هیأت:   10651 شماره  6-رأی 
فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 65 و خانم فاطمه اسماعیلی 
بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 183 )به ترتیب نسبت به 
به مساحت  یکبابخانه  دانگ مشاع(، ششدانگ   4/5 و  دانگ   1/5

 2 شماره  از  مجزا  فرعی   42 پالک  شماره  مترمربع   289/18
فرعی از پالک 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
فرزند  پوروطن  حسین  آقای  هیأت:   10787 شماره  7-رأی 
محمد شماره شناسنامه 167 و خانم فهیمه پنجی بیدگلی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 1179 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه 
از  مجزا  فرعی   43 پالک  شماره  مترمربع   81/50 مساحت  به 
 3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   252 پالک  از  فرعی   2 شماره 
از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه 
محمدتقی فروتنی بیدگلی و کبری گلشن آرانی)مالکین رسمی(.

بیدگلی  کریمیان  فاطمه  خانم  هیأت:   10788 شماره  8-رأی 
ششدانگ   6190024041 شناسنامه  شماره  اصغر  علی  فرزند 
یکبابخانه به مساحت 141 مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا 

اصلی   302 پالک  از  مشاعات  از  قسمتی  و  فرعی   4 از شماره 
خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع 

ابوالفضل مقنی مؤخر بیدگلی)مالک رسمی(. از  عادی 
بیدگلی  چتری  علیرضا  آقای  هیأت:   10762 شماره  9-رأی 
عباسیان  زهرا  خانم  و   191 شناسنامه  شماره  احمد  فرزند 
)بالمناصفه(،   214 شناسنامه  شماره  عبداله  فرزند  بیدگلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/96 مترمربع شماره پالک 
مشاعات  از  قسمتی  و  فرعی  1و11  شماره  از  مجزا  فرعی   12
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   436 پالک  از 

و بیدگل.
گی  داروغه  ابوالفضل  آقای  هیأت:   10753 شماره  رأی   -10
خدمتکار  زینب  خانم  و   338 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند 
)بالمناصفه(،   10319 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی 
پالک  شماره  مترمربع   157 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
از پالک 2640 اصلی  235 فرعی  از شماره  1519 فرعی مجزا 
واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از عباس اوقانی)مالک رسمی(. 
فرزند  آرانی  شبانی  علی  آقای  هیأت:   2051 شماره  11-رأی 

آرانی  ندائی  زینب  خانم  و   1081 شناسنامه  شماره  حسن 
)بالمناصفه(،   1250140171 شناسنامه  شماره  علیرضا  فرزند 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/76 مترمربع شماره پالک 
اصلی   2645 پالک  از  فرعی   340 شماره  از  مجزا  فرعی   972

واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/12/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/17
 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل

                                   مفاد آرا
1393آگهی  /11 /22 -103 /93 /2519 /58 ره: 11شما /377
تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی 
محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران 

گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

نمایند. تقدیم  قضایی 
1-رأی شماره 10650 هیأت: آقای حسین حسین زاده بیدگلی 
یکبابخانه  ششدانگ   172 شناسنامه  شماره  ماشااله  فرزند 
از  مجزا  فرعی   2754 پالک  شماره  مترمربع   123 مساحت  به 
ثبتی  حوزه   3 بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3  پالک 

آران و بیدگل.
قهی  نوروزی  معصومه  آقای  هیأت:   10649 شماره  2-رأی 
یکبابخانه  ششدانگ   2 شناسنامه  شماره  عزیزاله  فرزند 
از  مجزا  فرعی   2755 پالک  شماره  مترمربع   59 مساحت  به 
ثبتی  حوزه   3 بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3  پالک 

آران و بیدگل.
زاده  فینی  حسن  ماشااله  آقای  هیأت:   9842 شماره  3-رأی 
بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 59 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 191/60 مترمربع شماره پالک 781 فرعی مجزا از 
شماره 107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند  بیدگلی  طالبی  عذرا  آقای  هیأت:   10456 شماره  4-رأی 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   191 شناسنامه  شماره  عباس 
167/50 مترمربع شماره پالک 25 فرعی مجزا از شماره 7و8 
فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 125 اصلی واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه 

از وراث محمد طالبی)مالک رسمی(.
5-رأی شماره 10054 هیأت: آقای عباس رضائی بیدگلی فرزند 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   65 شناسنامه  شماره  محمد 
6و7و9  از شماره  مجزا  فرعی   12 پالک  مترمربع شماره   127
فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 173 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بیدگلی  چتری  ابوالفضل  آقای  هیأت:   10789 شماره  6-رأی 
دست  پیش  آرزو  خانم  و   217 فرزند حسن شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(  937 شناسنامه  شماره  محمدحسین  فرزند 

شماره  مترمربع   128/68 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
پالک 10 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی و قسمتی از مشاعات 
ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   199 پالک   از 

آران و بیدگل.
فرزند  آرانی  دادگر  جواد  آقای  هیأت:   10791 شماره  7-رأی 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   59 شناسنامه  شماره  ابراهیم 
 17 شماره  از  مجزا  فرعی   82 پالک  شماره  مترمربع   222/75
فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
8-رأی شماره 10653 هیأت: آقای علی جعفرزاده آرانی فرزند 
آرانی  نوذرزاده  زهرا  خانم  و   436 شناسنامه  شماره  حسین 

ششدانگ  )بالمناصفه(   21 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند 
 1515 پالک  شماره  مترمربع   83/75 مساحت  به  یکبابخانه 
در  واقع  اصلی   2640 پالک  از  فرعی   4 از شماره  مجزا  فرعی 

آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
فرزند  عبدالحسین شعاعی  آقای  هیأت:   10658 9-رأی شماره 
تیمورخان  فرزند  برادران  محمد  و   38 شناسنامه  شماره  قلی 
فرزند  فینی  فرد  احمدیان  حسین  و   40254 شناسنامه  شماره 
یکبابخانه  ششدانگ  )بالسویه(،   47 شناسنامه  شماره  آقا  علی 
به مساحت 3413/25 مترمربع شماره پالک 5113 فرعی مجزا 
از شماره 43و44 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 
دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از محمد و محمد مهدی فخار)مالکین رسمی(.
10-رأی شماره 10657 هیأت: خانم زهره حسین خانی تفرشی 
به  یکبابخانه  ششدانگ   224 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند 
مساحت 76 مترمربع شماره پالک 5114 فرعی مجزا از شماره 
191 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
11-رأی شماره 10661 هیأت: آقای سید علی شیروانی فرزند 
به  یکبابخانه  ششدانگ   58 شناسنامه  شماره  سیدمرتضی 
مجزا  فرعی   5115 پالک  شماره  مترمربع   191/25 مساحت 
ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 پالک  از  فرعی   85 شماره  از 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند  نوحیان  ماشااله  آقای  هیأت:   10771 شماره  12-رأی 
قنبرعلی شماره شناسنامه 8757 و خانم مرضیه چتری بیدگلی 
ششدانگ  )بالمناصفه(،   434 شناسنامه  شماره  احمد  فرزند 
و   5120 پالک  مترمربع شماره   106/45 مساحت  به  یکبابخانه 
2756 فرعی مجزا از شماره 464 فرعی از پالکهای 2840 و 3 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران و معین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
13-رأی شماره 10796 هیأت: آقای محمد حیدری آرانی فرزند 
حیدر شماره شناسنامه 46 و خانم کبری عموزاده آرانی فرزند 
دانگ   4 به  نسبت  ترتیب  )به   40 شناسنامه  شماره  علی  حیدر 
مترمربع   207/15 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  2دانگ(،  و 
 2872 از پالک  فرعی   5 از شماره  فرعی مجزا   8 شماره پالک 
اصلی واقع در آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

14-رأی شماره 10641 هیأت: آقای جواد خداداد نوش آبادی 
موحدیان  سمیه  خانم  و   629 شناسنامه  فرزند شکراله شماره 
نسبت  ترتیب  )به   156 شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  مشاع(،  دانگ   2 و  4دانگ  به 
پالک  از  مجزا  فرعی   475 پالک  شماره  مترمربع   170/90
ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  آباد  غیاث  در  واقع  اصلی   43 

آران و بیدگل.
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/12/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/17
ک  مال ا و د  سنا ا ثبت  ه  ر ا د ا ییس  ر ن  گا د ا ز س  عبا س   عبا

گل بید و ن  ا ر آ
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مدی��ر کل س��یتروئن در اس��ترالیا، John Startari زم��ان عرضه این ک��راس اوور 
 س��اب کامپک��ت را در زمان عرض��ه C4 پیکاس��و در س��یدنی تایید

 کرده است.
Startari گف��ت: "در حال حاضر در انتظار س��ه ماهه 
پایانی س��ال هس��تیم. مس��لما عرضه این خودرو در 
استرالیا تایید شده بنابراین برای این محصول هیجان 

زده هستیم.
 این خودرو کامال متفاوت اس��ت و به نظر من اساس 

فلسفه سیتروئن به شمار می رود.
"زمانی ک��ه کاکت��وس عرضه ش��ود یک��ی از کوچک 

ترین شاس��ی بلندهای بازار خواهد بود که دارای طول 4.16 
 C4 متر و وزن 965 کیلوگرم اس��ت. با ای��ن که کاکتوس ب��ه خانواده

 DS3 و C3 ب��ه کار رفته در م��دل های کوچک ت��ر PF1 تعلق دارد ام��ا پلتفرم آن 
است.

س��یتروئن C4 کاکت��وس مانند رقی��ب ژاپنی اش نیس��ان جیوک با س��بکی جذاب 
 Airbumps جلب توجه می کند و از پاکت های پالس��تیکی پر ش��ده از هوا ب��ه نام
روی س��پرهای جلو و عق��ب و دره��ا بهره می ب��رد که ب��رای محافظت خ��ودرو در 

طراح��ی  کوچ��ک   برخورده��ای 
شده اند.

موتورهای این خودرو شامل نسخه های 55، 60 و 82 کیلوواتی 
از موتور 1.2 لیتری سه سیلندر بنزینی و یک موتور 1.6 لیتری 
چهار سیلندر دیزلی با قدرت 67 کیلووات با گیربکس های پنج و شش سرعته دستی 
 و دستی اتوماتیک ش��ده شش س��رعته اس��ت که نیرو را به چرخ های جلوی منتقل 

می کنند.

 دارپ��ا ب��ا هم��کاری محقق��ان دانش��گاه مریلن��د 
موف��ق ب��ه س��اخت ربات هایی ش��ده اند ک��ه قدرت 
 یادگی��ری دارن��د، آن ه��م ن��ه از انس��ان، بلک��ه از

 یوتیوب!
ای��ن کار ب��دون برنامه نویس��ی خاص��ی انجام ش��ده 
و ب��ا پخ��ش ویدئوه��ای یوتی��وب ب��رای رب��ات 
 آم��وزش و مهارت آم��وزی ب��ا موفقی��ت انجام ش��ده

 است. 
سرمایه گذار اصلی پروژه سازمان پروژه های تحقیقاتی 
پیش��رفته دفاعی/ DARPA است که با تکنیک های 
ریاضی سنجش از راه دور)سنجش از راه دور بر اساس 
مدل های ریاضی( و ترکیب با برنامه MSEE)برنامه ای 
که فق��ط محدود ب��ه جم��ع آوری اطالعات توس��ط 
سیس��تم نیس��ت، بلکه ن��وع واکن��ش ب��ه اطالعات 
 است. دریافت��ی را نیز تعریف می کند( پروژه را توس��عه داده

ب��ر ای��ن اس��اس محقق��ان سیس��تمی را طراح��ی 
کرده اند که اج��ازه می دهد تا ربات ه��ا آموزش دیده 
 و نح��وه پخت غ��ذا  از روی برنامه های آش��پزی را یاد

 بگیرند.
در آزمایش اولیه ربات ها توانستند کارهای دیده شده 

در ویدئو را به طور محدود انجام دهند.
عالوه ب��ر ای��ن، سیس��تم تعریف ش��ده، ب��ه ربات ها 
توانای��ی ذخیره آنچ��ه از روی ویدئوها ی��اد می گیرند 
را داده ت��ا ب��ا س��اخت دان��ش از طری��ق ابزاره��ای 
 معی��ن، وظای��ف محول��ه را پیاده س��ازی و اج��را 

کنند.
محقق��ان دارپ��ا معتقدن��د ربات ه��ا زودت��ر از آنچه 
تصور می ش��ود، ق��ادر ب��ه یادگی��ری در کس��ری از 
 ثانیه هس��تند تا دانش ذخیره س��ازی را به اش��تراک

 بگذارند.

سیتروئن C4 کاکتوس درپایان سال جاری وارد بازار استرالیا می شود

ساخت ربات های دانشجو توسط دارپا فناوری اطالعات 

 شیوه های موثر برای 
سالمت قلب      

بیم��اری ه��ای قلبی 
دامنه وس��یعی دارد و 
برای توصیف بیماری 
های متعددی که قلب 
و در بعضی موارد رگ 
های خون را تحت تاثیر 
قرار می ده��د، به کار 

برده می شود.     
        بیم��اری های قلب��ی دامنه وس��یعی دارد و برای 
توصیف بیماری های متعددی ک��ه قلب و در بعضی 
موارد رگ های خون را تحت تاثیر قرار می دهد، به کار 
برده می شود. بیماری های مختلف مربوط به بیماری 
قلبی عبارتن��د از؛ ناراحتی ش��ریان ه��ای کرونری، 
آریتمی قلبی و نقص م��ادرزادی قلب. بیماری قلبی، 
عمده ترین عامل مرگ و میر در سراسر جهان شناخته 
شده است.به گزارش مایوکلینیک، بیماری های قلبی 
متعددی را می توان با اتخاذ ش��یوه زندگی س��الم و 
ورزش درمان و یا پیش گیری کرد.به گفته کارشناسان 
یک تغییر ساده روزانه خطر بیماری قلبی را 92 درصد 
کاهش می دهد.در این مطلب به نکاتی اشاره می کنیم 
که می توانید در ش��روع برنامه روزانه یک روش را در 

برنامه زندگی خود بگنجانید.
روز اول: چای سبز بخورید؛ این نوشیدنی مهم دارای 
آنتی اکسیدان های متعددی اس��ت که کلسترول را 
کاهش می دهد و فشار خون را پایین می آورد. برای 
تهیه مقدار الزم برای مصرف یک روز، در 3 لیوان آب 
جوش، 3 کیسه چای سبز فاقد کافئین را به مدت 10 
دقیقه دم کنید. کیس��ه ها را بردارید و چای را بعد از 
سرد شدن در یخچال قرار دهید. پس از خنک شدن 

در طول روز مقداری از آن را بخورید.
روز دوم: برچسب های غذا را برای وجود چربی های 
ناسالم کنترل کنید. بزرگس��االنی که به برچسب ها 
دقت می کنند نس��بت به بقیه اف��راد 2 برابر کاهش 
کالری دارند، نگذارید چربی بیش از 30 درصد کالری 
شما را تشکیل دهد. مهم تر از آن، چربی مصرفی خود 
را از چربی های اشباع نشده مانند روغن زیتون، میوه 
مغزدار ، آواکادو و... انتخاب کنید.مصرف چربی های 
اشباع ش��ده را محدود کنید و تا حد ممکن از چربی 
های ترانس که در شیرینی ها و غذاهای فرآوری شده 
یافت می شود، دوری کنید. چربی های ترانس و اشباع 
شده کلسترول مضر را که باعث انس��داد رگ ها می 

شود افزایش می دهد.
روز سوم: استفاده از روغن زیتون به جای روغن های 
جامد: تا حد امکان ب��رای تهیه غ��ذا از روغن زیتون 
استفاده کنید. روغن زیتون عالوه بر کاهش کلسترول 
مضر، کلسترول مفید را افزایش می دهد. روغن زیتون 
غنی از آنتی اکسیدان اس��ت که در کاهش خطر بروز 
سرطان و بیماری های حاد مانند آلزایمر نقش مهمی 

دارد.
روغن زیتون را جایگزین کره و یا مارگارین کنید و از 
آن برای روی ساالد و در شیرینی پزی استفاده کنید.

روز چهارم: فیبر غذا را افزایش دهید: بررسی ها نشان 
داده، هر چه مصرف فیبر باال باشد، احتمال حمله قلبی 
نیز کمتر اس��ت. نان ها و غالت سبوس دار را در رژیم 
غذایی خود بگنجانید. حداق��ل روزی 25 تا 35 گرم 

فیبر استفاده کنید.
روز پنجم: درست بخوابید: در افراد میان سال هر یک 
ساعت اضافه خواب شب، خطر سفت شدن رگ ها را 
که عامل بیماری های قلبی اس��ت 33 درصد کاهش 
می دهد. کمبود خواب حتی اگر کم باش��د هورمون 
های استرس را در بدن رها می کند . اگر به طور روزانه 
خسته از خواب بیدار می شوید و یا نیاز به خواب ظهر 

دارید، بدانید که دچار کمبود خواب هستید.
روز شش��م: ماهی بخورید؛ چربی های اش��باع شده 
موجود در گوش��ت قرم��ز باعث انس��داد رگ ها می 
شود، در حالی که ماهی ها مانند ماهی آزاد سرشار از 
اسیدچربی های امگا 3 است و به حفظ ریتم سالم قلب 
کمک می کند. مصرف هفته ای یک وعده ماهی غنی 
از امگا3، خطر مرگ بر اثر حمله قلبی را تا 52 درصد 

کاهش می دهد.
روز هفت��م: روز خود را ب��ا آب میوه آغ��از کنید؛ آب 
پرتقال دارای اسید فولیک است که در کاهش میزان 
هوموسیستین)homocysteine( و کاهش خطر 
حمله قلبی، موثر است.آب انگور سرشار از 2 نوع آنتی 
اکس��یدان به نام فالوانوید و رس��ویراترول است. این 
آنتی اکسیدان مانع لخته شدن گلبول های قرمز و در 

نتیجه انسداد رگ ها می شود.
روز هشتم: سبزی بخورید؛ توصیه کارشناسان تغذیه 
این است که سعی کنید 50 درصد وعده غذایی خود 
را از سبزی استفاده کنید، بنابراین سبزی های غنی از 
آنتی اکسیدان مانند کلم، کلم بروکلی، کلم پیچ و...به 

رژیم غذایی خود اضافه کنید.
روز نهم: میوه مغزدار را جایگزین تنقالت دیگر بکنید؛ 
بررسی ها نشان داده افرادی که هفته ای بیش از 140 
گرم میوه مغزدار می خورند، نسبت به بقیه یک سوم 
کمتر در خطر بیماری قلبی و یا حمله قلبی قرار می 
گیرند. توجه داشته باشید، از آن جایی که میوه مغزدار 
سرشار از چربی و کالری اس��ت ، در مصرف آن دقت 
کنید.روز دهم: روزی 20 دقیقه پیاده روی کنید:هفته 
ای 2 س��اعت و نیم یعنی روزی 20 دقیقه پیاده روی 

، خطر حمله قلبی را به یک سوم کاهش می دهد.
روز یازدهم: دانه کتان را به رژی��م غذایی خود اضافه 
کنید: دانه کتان یکی از مهم ترین منابع چربی امگا 3 
و برای قلب مفید است.تحقیقات نشان داده، افزودن 
دانه کتان به رژیم غذایی ب��روز بیماری قلبی را تا 46 
درصد کاهش می دهد و مانع لخته شدن گلبول های 
قرمز و انس��داد رگ ها نیز می ش��ود. روزی 2 قاشق 
دانه کتان آس��یاب شده را به ماست، س��االد و... خود 

اضافه کنید.

گیاه الوندر یا اس��طوخودوس یکی از خوشبو ترین گیاهان 
دارویی در جهان محس��وب می شود که در مناطق مختلفی 
از ایران، هند، چین، انگلیس و کانادا به صورت خودرو رشد 
می کند. این گیاه عالوه بر آنکه به عن��وان یک گیاه دارویی 
پرخاصیت در طب سنتی کشورمان و طب سنتی کشورهای 
چین و هند مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان یک خوراکی 
مفید در س��بد غذایی بس��یاری از خانواده های آس��یایی و 
اروپایی وجود دارد. امروزه عصاره چای کیسه ای و روغن این 
گیاه به صورت صنعتی توس��ط کارخانه های تولید گیاهان 
دارویی در اختیار مصرف کنندگان ق��رار می گیرد. مصرف 
خوراکی و موضع��ی این گیاه عالوه بر آنک��ه موجب تقویت 
عملکرد دستگاه عصبی بدن می ش��ود می تواند بسیاری از 
اختالل ها و بیماری های جسمی مانند اسپاسم های عضالنی، 
ضعف عمومی و بی خوابی را درمان کند. به اعتقاد درمانگران 
طب سنتی ایران، چین و هند نوشیدن روزانه یک فنجان از 
چای یا دمنوش گیاه الوندر یا اس��طوخودوس می تواند در 

پیشگیری از ابتال به بسیاری از بیماری ها موثر باشد.
معجــزه الونــدر

  عصاره الوندر و درمان سردرد
به اعتقاد درمانگران طب س��نتی در جهان نوشیدن عصاره 
تهیه ش��ده از برگ های گیاه الوندر تاثیر زی��ادی در بهبود 
و تس��کین س��ردرد دارد. این نوشیدنی توس��ط بسیاری از 
درمانگران شیوه های درمانی طب مکمل برای درمان سردرد 
به ویژه سردردهای میگرنی کاربردی اعجاب انگیز دارد. این 
داروی گیاهی اگر چه طعمی تلخ و گس دارد اما خاصیت و 
تاثیرگذاری آن چنان زیاد است که بسیاری از بیماران تلخی 
آن را تحمل می کنند. اما در صورتی که برخی از بیماران قادر 
نباشند گسی و تلخی عصاره الوندر را تحمل کنند کافی است 

این عصاره را رقیق کرده و آن را میل کنند.
چای الوندر، خواب آوری طبیعی   

نوش��یدن چای الوندر پیش از خواب به اف��رادی که دچار 
اختالل خواب هستند و ش��ب ها چندین بار از خواب بیدار 
می شوند، کمک می کند تا به مرور خوابی آرام و بی دغدغه 
را تجربه کنند. برای بهره مندی از تاثیر این چای کافی است 
یک ساعت پیش از خواب ش��بانه یک فنجان چای الوندر را 
به صورت ولرم بنوشید. برای تهیه این چای کافی است یک 
قاشق چای خوری برگ خشک ش��ده این گیاه را درون یک 
فنجان آب جوش بریزید و س��ر فنج��ان را با کمک نعلبکی 

ببندید تا در عرض 10 دقیقه دم بکشد.
درمان  سرگیجه و ضعف عمومی   

درمانگران شیوه های طبیعی درمانی در جهان با کمک گیاه 
خشک شده الوندر و عسل ترکیبی تهیه می کنند که مصرف 
این ترکیب به هنگام بروز س��رگیجه و ضعف عمومی بسیار 
موثر است. در این شرایط درمانگران یک قاشق غذاخوری از 
پودر برگ های خشک شده الوندر را با یک قاشق غذاخوری 
عس��ل و یک لیوان آب گرم مخلوط می کنند. نوشیدن این 
ترکیب می تواند در مدت کوتاهی ضعف بیمار را برطرف کرده 

و سرگیجه را از بین ببرد.
اضافه کردن 10 ت��ا 15 قطره از عصاره گی��اه الوندر در وان 

حمام و دراز کش��یدن در آن به مدت 20 تا 30 دقیقه در از 
بین بردن خستگی و کوفتگی بدن بس��یار موثر است. دراز 
کشیدن در آبی که با این عصاره مخلوط شده باشد عالوه بر 
آنکه موجب تخلیه استرس ها و تنش های روزانه می شود به 
بهبود گردش جریان خون کمک کرده و کیفیت خواب افراد 

را نیز افزایش می دهد.
چگونه حافظه خود را تقویت کنید   

برای افزایش توان حافظه و عملکرد مغز راهکارهای مختلفی 
در طب سنتی و دیگر ش��یوه های درمانی طب مکمل وجود 
دارد. اما یکی از کاربردی ترین آنها استفاده ازعرقیات گیاهی 
و مصرف میوه های طبیعی نظیر کشمش، خرما وانجیر است. 
به اعتقاد درمانگران نوشیدن یک فنجان عرق الوندر هر شب 
پیش از خواب و به مدت 30 تا 40 روز می تواند تاثیر زیادی 
در افزایش توان مغ��ز، بهبود عملک��رد آن و تقویت حافظه 

داشته باشد.
سوزش نیش حشرات را درمان کنید   

بس��یاری از کوهنوردان یا افرادی که عادت به کوهنوردی و 
حضور در فضاهای باز و محیط های سرسبز دارند با خاصیت 
عصاره الوندر در درمان و تسکین محل گزش نیش حشرات 
آش��نایی دارند. عصاره گیاه الوندر به دلیل داش��تن خواص 
التیام بخش و تسکین دهنده ای که دارد در کاهش التهاب و 
سوزش محل گزش حشرات بسیار موثر است و می تواند نقش 
موثری داشته باشد. این عصاره همچنین می تواند به عنوان 
یک ضدعفونی کننده برای شست وشوی زخم های سطحی و 

محل گزش حشرات مورد استفاده قرار گیرد.
درمان اسپاسم شکم با ماساژ   

درمانگران طب سنتی ماساژ ش��کم با روغن الوندر را یکی 
از مفیدتری��ن ش��یوه های درمان و تس��کین اسپاس��م ها و 
انقباض های عضالت ش��کم می دانند. ماس��اژ این روغن در 
ناحیه ش��کم و جذب آن موجب می ش��ود که اسپاسم های 
دس��تگاه گوارش به ویژه درناحیه روده ها درمان شود و درد 

ناشی از آن به مرور کاهش یافته و به طور کلی از بین رود.
  درمان اسکار سوختگی با روغن اسطوخودوس

بس��یاری از درمانگران طب س��نتی و مکمل بر این باورند 
که استفاده از روغن گل اس��طوخودوس به صورت موضعی 
موج��ب از بین رفتن آث��ار باقی مان��ده زخم ه��ا و برخی از 
سوختگی ها می شود. ماس��اژ روغن و عصاره اسطوخودس 
یا الوندر ب��ه روی زخم ها به صورت مس��تمر و روزانه کمک 
می کند تا جای زخم ها و س��وختگی ها از بین رود. عالوه بر 

این استفاده از جوشانده رقیق شده این گیاه نیز به عنوان 
یک ضدعفونی کننده برای پاکسازی زخم ها و جراحات 
سطحی بسیار موثر است. برای تهیه این مخلوط جوشانده 
سرد ش��ده گیاه الوندر را پس از رقیق کردن با مقداری 
اتانول ترکیب ک��رده و برای ضدعفونی مورد اس��تفاده 

قرار دهید.
معجــزه الونــدر

کاهش تب و حرارت بدن   
بر اساس متون قدیمی طب سنتی گیاه الوندر به جهت 
آنکه موجب افزایش تعریق بدن می شود در دفع سموم 
و حرارت بدن در ش��رایطی که بیمار دچار تب یا افزایش 
حرارت بدن شده، بسیار موثر است. مصرف جوشانده این گیاه 
عالوه بر این  به جهت خاصیت ادرارآور می تواند تب بیمار را 

به سرعت پایین آورد.
  کمپرس گیاه اسطوخودوس و کاهش درد

کمپرس جوشانده گیاه اسطوخودوس در تسکین دردهای 
ناش��ی از کوفتگی ها و ضرب دیدگی ها بس��یار موثر اس��ت. 
برای تهیه این کمپرس کافی اس��ت 3 تا 4 قاشق غذاخوری 
از گیاه خشک ش��ده الوندر را با 2 لیوان آب مخلوط کرده و 
روی حرارت قرار دهید. پس از آنکه این مخلوط به مدت 10 
دقیقه جوشید آن را صاف کرده و اجازه دهید به اندازه کافی 
سرد شود. سپس این مایع را با کمک دستمالی نخی و تمیز 
روی موضع مورد نظر کمپرس کنید. بهتر است اجازه دهید 
تا این مایع به اندازه کافی سرد ش��ود زیرا گرمای آن ممکن 
است موجب بروز خونریزی های زیر پوستی در ناحیه ضرب 

دیده شود.
7 نکته طالیی درباره الوندر

الوندر از جمله گیاهان دارویی اس��ت که خ��واص درمانی 
متنوعی دارد. برگ ها، گلبرگ های بنفش رنگ و سرشاخه 
های این گیاه از جمله بخش هایی از این گیاه است که برای 
درمان بیماری های مختلف از سوی درمانگران طب سنتی 

توصیه شده است.
   درمانگران طب سنتی مصرف چای الوندر را یکی از بهترین 
داروهای گیاه��ی برای تقویت مع��ده و افزایش عملکرد آن 

می دانند.
الوندر به جهت داش��تن خ��واص مفید در پاکس��ازی کبد 
می تواند از ابتال به بسیاری از بیماری ها و اختالل های کبدی 

پیشگیری کند.
 نوشیدن چای یا جوشانده برگ های خشک شده الوندر در 
کاهش التهاب و تورم دستگاه تنفسی مناسب است و موجب 

درمان سرفه می شود.
 برخی از درمانگران طب سنتی معتقدند که مصرف این گیاه 
در افرادی که دچار خواب رفتگی دست و پا می شوند بسیار 

موثر است.
  درمانگران طب سنتی چین معتقدند که نوشیدن جوشانده 

این گیاه موجب پیشگیری و درمان تهوع می شود.
   استفاده موضعی و خوراکی از این گیاه عالوه بر آنکه موجب 
تقویت و توان سیس��تم عصبی می ش��ود می تواند موجب 

تنظیم ضربان قلب و کنترل تپش قلب شود.

 به معجزه اسطوخودوس ایمان بیاورید
رهی معیری

ره��ی معی��ری، متخلص به 
»رهی« فرزند محمدحسن 
خ��ان موی��د خل��وت در 
م��اه  اردیبهش��ت  ده��م 
1288 هج��ری شمس��ی 
 در تهران چش��م ب��ه جهان

 گشود.
محمدحس��ن  پ��درش   
قب��ل  چندگاه��ی  خ��ان 
از تول��د ره��ی رخ��ت ب��ه 
س��رای دیگر کش��یده بود. تحصیالت ابتدایی و متوس��ط را 
در تهران به پایان برد، آنگاه به اس��تخدام دول��ت درآمد و در 
مش��اغلی چند انجام وظیفه کرد و از س��ال 1322 ریاس��ت 
 کل انتش��ارات و تبلیغ��ات وزرات پیش��ه و هن��ر منص��وب 

گردید.
ره��ی از اول کودکی به ش��عر و موس��یقی و نقاش��ی عالقه و 
دلبستگی فراوان داش��ت و در این هنر بهره ای به سزا یافت. 

هفده سال بیش نداشت که اولین رباعی خود را سرود:
کاش امش���ب آن شم����ع ط������رب می آمد     

             وین روز مفارقت به شب می آمد
آن لب که چو جان ماس��ت دور از لب ماست               

       ای کاش که جان ما به لب می آمد
در آغاز ش��اعری، در انجمن ادبی حکیم نظامی که به ریاست 
مرحوم وحید دستگردی تش��کیل می شد شرکت جست و از 
اعضای موثر و فعال آن بود و نیز در انجمن ادبی فرهنگستان از 
اعضای مؤسس و برجسته آن به شمار می رفت. وی همچنین 

در انجمن موسیقی ایران عضویت داشت.
 اشعارش در بیشتر روزنامه ها و مجالت ادبی نشر یافت و آثار 
سیاسی، فکاهی و انتقادی او با نام های مستعار »شاه پریون«، 
»زاغچه«، »حقگو«، »گوش��ه گیر« در روزنامه »بابا شمل« و 

مجله »تهران مصور« چاپ می شد.
رهی عالوه بر شاعری، در س��اختن تصنیف نیز مهارت کامل 
داش��ت. ترانه های: خزان عش��ق، نوای نی، به کنارم بنشین، 
آتشین اله، کاروان و دیگر ترانه های او مشهور و زبانزد خاص و 
عام گردید و هنوز هم خاطره آن آهنگها و ترانه های شورانگیز 

و طرب افزا در یادها مانده است.
رهی در سال های آخر عمر در برنامه گل های رنگارنگ رادیو، 
در انتخاب شعر با داوود پیرنیا همکاری داشت و پس از او نیز تا 

پایان زندگی آن برناه را سرپرستی میکرد. 
رهی در طول حیات خود س��فرهایی به خارج از ایران داشت 
که از جمله آن: سفر به ترکیه در س��ال 1336، سفر به اتحاد 
جماهیر ش��وروی در س��ال 1337 برای ش��رکت در جشن 
انقالب کبیر، سفر به ایتالیا و فرانس��ه در سال 1338 و دوبار 
سفر به افغانس��تان، یک بار در س��ال 1341 برای شرکت در 
مراس��م یادبود نهصدمین س��ال درگذش��ت خواجه عبداهلل 
انصاری و دیگ��ر در س��ال 1345، عزیمت به انگلس��تان در 
 س��ال1346 ب��رای عمل جراج��ی، آخری��ن س��فر معیری

 بود.
رهی معیری که تا آخر عمر مجرد زیست، در چهارم آبان سال 
1347 پس از رنجی طوالنی و جانکاه از بیماری سرطان بدرود 
زندگانی گفت و در مقبره ظهیر الدوله شمیران مدفون گردید.

رهی بدون تردید یکی از چند چهره ممتاز غزلس��رای معاصر 
اس��ت. س��خن او تحت تاثیر شاعرانی چون س��عدی، حافظ، 
مولوی، صائب، و گاه مسعود سعد و نظامی است. اما دلبستگی 

و توجه بیشتر او به زبان سعدی است.
 این عشق و ش��یفتگی به سعدی، س��خنش را از رنگ و بوی 
شیوه استاد برخوردار کرده است به گونه که همان سادگی و 
 روانی و طراوت غزلهای سعدی را از بیشتر غزلهای او میتوان 

دریافت.
اگر بخواهی��م با موازی��ن کهن – ک��ه چن��دان اعتباری هم 
ندارد- س��بک ش��عر رهی را تعیین کنیم باید او را در مرزی 
میان ش��یوه اصفهانی و عرافی ق��رار دهیم، زیرا بس��یاری از 
خصوصیات هریک از این دو سبک را در شعر او میبینیم، بی 
 آنکه بتوانیم او را به طور مسلم منتسب به یکی از این دو شیوه 

بشماریم. 
گاه گاه، تخیالت دقیق و اندیش��ه های لطیف او شعر صائب و 
کلیم و حزین و دیگران شاعران شیوه اصفهانی را به یاد ما می 
آورد و در همان لحظه زبان شس��ته و یکدست او از شاعری به 

شیوه عراقی سخن می گوید.
 رنگ عاش��قانه عزل رهی با این زبان شسته و مضامین لطیف 
تقریبا عام��ل اصلی اهمی��ت کار اوس��ت، زیرا جم��ع میان 
 س��ه عنصر اصلی ش��عر  – آن هم غزل – از کارهای دش��وار

 است.
یاد ایامی

یاد ایام��ی که در گلش���ن فغ��ان�����ی داشت��م             
  در میان الله و گل آشتی����ان��ی داشت�����م

گرد آن شمع طرب می سوخت����م پروانه وار              
پای آن سرو روان اشک روانی داشت���م

آتشم بر جان ولی از شکوه لب خام��وش بود              
عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم

چون سرشک از شوق بود خاکبوس در گهی              
چون غبار از شکر سر بر آستانی داشت��م

در خزان با سرو و نسرین���م بهاری تازه بود              
در زمین با ماه و پروین آسم����انی داشت��م

درد بی عشق زجان��م برده ط���اقت وزنه 
من داشت�����م آرام تا آرام جان����������ی داشت��م

بلبل طبعم »ره�ی« باشد زتنه��ایی خم��وش              
نغم��ه ها بودی مرا تا هم زب���انی داشت���م

سرگذشت مشاهیر

امام علی )ع( :
هیچ دشمنی برای انسان  ستمگرتر از نفس او نیست.
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