
 نصب نماد احیای جاده ابریشم در اصفهان

شورای نگهبان 
ترسی از ردصالحیت ندارد

 والدت امام  
محمد تقی )ع( 
بر عموم شیعیان 
تهنیت باد 

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد ؛

درتازه ترین اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان 

 شورای پول و اعتبار 
مسئول تعیین قیمت ارز  4 اعالم انصراف ابوترابی از 

کاندیداتوری در انتخابات 2
 موش های فضانورد روسیه 

به زمین بازگشتند 8

3

رد صالحیت هاشمی حماسه 
سیاسی را رقم نمی زند 

کاش جریمه می شدیم

  حق شهروندی، زیر پای عابران پیاده اصفهان

س��ؤال من این است که ش��ورای نگهبان از چه طریقی احراز 
می کند که یک فرد نمی تواند چهار س��اعت کار کند؟ این ها 
از کجا می دانند آقای هاش��می توانایی جسمی برای ریاست 
جمهوری ندارد؟ اگر هاشمی رد صالحیت شود، اصل انقالب 

و نظام زیر سؤال می رود...

 جلب اعتماد مشتریان
از وظایف اصلی بیمه گران  

بیمه و جایگاه آن، موقعیت فعلی این صنعت در کشور 
و برنامه هایش از جمله نکاتی اس��ت ک��ه این روزها 
مدیران مختلف بیمه ای از آن س��خن می گویند. به 
تعبیر رهبر معظ��م انقالب، »بیمه پدیده ای اس��ت 
که به زندگی انس��ان ها نظم می بخشد که یک فرد 
شخصی اعم از حقیقی و حقوقی با پرداخت حق بیمه، 

در این زمینه برنامه ریزی قبلی انجام می دهد.«...
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 ابراهیمی، مرد خستگی ناپذیر 
6

سپاهان

نگذاریم سوء مدیریت ها به حساب 
رهبری و روحانیت گذاشته شود2

عباس��علی کدخدایی درباره نامه صد نماینده برای رد صالحیت 
هاشمی رفسنجانی و مشایی خاطرنشان کرد: چون کشوری آزاد 
هستیم، هر فرد یا گروه نسبت به افراد اظهارنظر می کند، اما شورای 
نگهبان نمی تواند درباره بررس��ی صالحیت ه��ا به صحبت هایی 
توجه کند که برخی از اقشار مردم می گویند. ما باید حجت داشته 
باشیم نسبت به اعالم نظری که راجع به افراد ثبت نام کننده مطرح 
می شود. اگر قانون اجازه دهد افراد ثبت نام کنند و صالحیت داشته 

باشند، اسامی مطرح شده فرقی برای این شورا ندارد.
وی گفت: اگر فردی رفتاری داشته که اعتقادش را به مبانی نظام 
 جمهوری اس��المی ایران مخ��دوش کرده یا محل تردید باش��د، 

به طور طبیعی انتظار نداشته باشد که شورای نگهبان صالحیتش 
را تأیید کند، ام��ا اگر در این چارچوب نباش��د ب��ه دلیل این که 
جمهوری اسالمی ایران یک کش��ور آزاد با معیارهای دموکراسی 
دینی اس��ت، هر کس��ی حق دارد حرفش را بزن��د. کدخدایی در 
پاسخ به این س��ؤال که آیا ش��ورای نگهبان این نگرانی را دارد که 
با رد صالحیت برخی نامزدها آش��وب و اغتشاش شود و به همین 
 دلیل تحت فشار باشد، اظهارکرد: شورای نگهبان همچنان که امام 
 خمینی )ره( می فرمودند، منافع عالی نظ��ام را درنظر می گیرد و 

بر اساس قانون اساسی عمل می کند...

تحقیق و تفحص مجلس 
از استانداری اصفهان

افتتاح خط تولید سامانه 
هوایی »حرز نهم« 

5۰درصد موادبازیافتی 
در پسماند تر است

اراضی  صنعتی فضای 
سبز می شوند

علی دایی سرمربی 
پرسپولیس شد
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چهره روزیادداشت

 هیأت نظارت بر مطبوعات 
به 6 روزنامه تذکر داد

هیأت نظ��ارت بر مطبوع��ات ضمن اع��ام موافقت اصولی ب��ا فعالیت 
خبرگزاری دفاع مقدس، به شش روزنامه تذکر داد. 

فعالیت نخستین خبرگزاری اختصاصی »دفاع مقدس« در آستانه سوم 
خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی و س��الروز فتح خرمشهر در جلسه 
مورخ 92/2/30 هی��أت نظارت بر مطبوعات م��ورد موافقت اصولی این 

هیأت قرار گرفت.
بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس، صاح��ب امتیاز و کاوه 
اشتهاردی، مدیر مسئولی این خبرگزاری را به عهده دارد. در این جلسه 
همچنین گزارش عملکرد محتوایی ش��ماری از نش��ریات مطرح و پس 
از بررس��ی، مقرر ش��د به روزنامه های »بهار«، »تابناک«، »حزب اهلل«، 
»ش��هروند«، »کیهان«، »وطن امروز« و فصلنام��ه »زنده رود« به دلیل 

تخلف از ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داده شود. 

دیپلماسی هنر، بهترین روش برای 
تعامل با جهان است

رامین مهمانپرست، سخنگوی س��ابق وزیر امور خارجه بر اهمیت نقش 
هنر در دیپلماسی خارجی کش��ور تأکید کرد و گفت: دولت آینده باید 
اقتصاد هنر را تقویت کند تا هنرمندان بتوانند به سمت هنر کیفی بروند.

مهمانپرست درباره میزان شناختش از حوزه فرهنگ و هنر به مهر گفت: 
اغلب مردم و به وی��ژه هنرمندان تصور می کنند که سیاس��یون افرادی 

تک بعدی هستند و شناختی از حوزه فرهنگ و هنر ندارند. 
درباره من هم به دلیل مسئولیت های سیاسی که داشته ام و انجام امور 
در وزارت خارجه این تصور وجود دارد، در حالی که چنین نیس��ت. وی 
ادامه داد: من از اول انقاب هرجا که احساس کردم در حوزه فرهنگ و 
هنر کار زمین مانده ای وجود دارد، وارد ش��دم و عمده فعالیتم در طول 
32 سال فعالیت و خدمتم به انقاب عمدتا در بخش های فرهنگی بوده 
است. حتی زمانی که وارد وزارت خارجه شدم، کارم را در بخش فرهنگی 
شروع کردم و زمانی که هشت سال س��فیر بودم، بیشتر فعالیت هایم در 
حوزه فرهنگ و هنر بود و اصوالً به دیپلماسی هنر برای برقراری تعامل با 

کشورهای دیگر اعتقاد دارم. 

 تفاهم نامه قضایی بین ایران 
و افغانستان امضا شد

در پایان سفر سه روزه رییس قوه قضاییه افغانستان به جمهوری اسامی 
ایران، رؤسای قوه قضاییه دو کشور تفاهم نامه ای به امضا رساندند. 

در این تفاهنامه طرفین بر ارتقای سطح همکاری های قضایی و حقوقی 
و اجرای موافقتنامه های همکاری قضایی دو جانبه منعقده میان طرفین 
تأکید کرده و بر استمرار مراودات با هدف تبادل تجربیات حقوقی ابراز 
عاقه کردند. در این س��فر همچنین توافق ش��د که موافقتنامه انتقال 
محکومین به حبس میان طرفین هر چه س��ریع تر به مرحله اجرا برسد 
و طرف ایرانی آمادگی خود را برای انتقال اولین گروه از زندانیان افغانی 

اعام کرد.

 احتمال ائتالف حداد، لنکرانی 
جلیلی و زاکانی

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسامی 
گفت که احتمال ائتاف حدادعادل، لنکرانی، جلیلی و زاکانی در جریان 

رقابت های انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد.
سیدمسعود میرکاظمی اظهار کرد: به نظر می رسد اصولگرایان باید در 
نهایت به وحدت برسند و بعد از این که گفتمان و مطالبات خود را مطرح 
کردند، با توجه به این که دیدگاه های اصولگرایان تقریباً مشترک است 
باید به کاندیدای واحد رأی بدهند و ائت��اف کنند که این ضرورت کار 

است و باید رعایت شود.  

 اعالم انصراف ابوترابی 
از کاندیداتوری در انتخابات

محمد حس��ن ابوترابی فرد که پیش از این برای حض��ور در رقابت های 
انتخاباتی ریاست جمهوری کاندیدا شده بود، از تریبون مجلس شورای 

اسامی از ادامه حضور در این رقابت ها انصراف داد.

نگذاریم سوء مدیریت ها به حساب 
رهبری و روحانیت گذاشته شود

هاشمی رفسنجانی، نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری با بیان این که با 
توجه به این که روحانیون، نماد آگاهی و هدایت جامعه هستند و با اشاره 
به نقش بی بدیل آنان به رهبری امام)ره( در بسیج توده های مردم علیه 
ظلم و استبداد در طول تاریخ ایران، گفت: نباید سوءمدیریت برخی افراد 

و جریان ها، به پای روحانیت و رهبری انقاب نوشته شود. 

اخبار کوتاه 

رد صالحیت هاشمی حماسه 
سیاسی را رقم نمی زند

نماینده مجلس شورای اسالمی    
علی مطهری   

سؤال من این است که شورای نگهبان از چه طریقی احراز می کند که 
یک فرد نمی تواند چهار ساعت کار کند؟ این ها از کجا می دانند آقای 
 هاشمی توانایی جسمی برای ریاس��ت جمهوری ندارد؟ اگر هاشمی 
رد صاحیت ش��ود، اصل انقاب و نظام زیر س��ؤال می رود؛ چرا که 
هاشمی در میان کاندیدای موجود بیشتری نقش را در انقاب داشته 
اس��ت. این که آقای هاشمی 
در برخ��ی جاه��ا انتقاد هایی 
داشته، دلیل نمی شود که وی 
را رد صاحیت کنند و اگر از 
شورای نگهبان در این رابطه 
تصمیم نهایی را گرفته باشد، 
دست به یک بازی خطرناک 
زده اس��ت که به صاح نظام 

نیست.
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سفر رییس جمهور به مازندران لغو شد

سفر رییس جمهور که قرار بود به منظور بهره برداری از سد سیاه بیشه انجام شود، لغو شد. گویا این سفر 
لغو و دلیل آن نامناسب بودن شرایط آب و هوایی اعام شده است. قرار بود امروز یک واحد 256 مگاواتی از 

مجموع چهارواحد نیروگاهی این نیروگاه راه اندازی شود. 

 اعالم نظرسنجی 
ائتالف۱+2، نیمه خرداد  

احمدی نژاد مشکالت را 
در خود جستجو کند

رییس ستاد انتخاباتی حدادعادل، تبلیغات را تعیین کننده در رأی مردم 
دانس��ت و گفت: ائتاف۱+2 نظرس��نجی اصلی خود را ۱3 خرداد انجام 

می دهد و دو روز بعد نتیجه آن را اعام می کند. 
حسین نجابت گفت: اکنون برخی نظرسنجی ها در حال انجام است، ولی 
آنکه به س��فارش خود ائتاف۱+2 صورت می گیرد، در تاریخ ۱3 خرداد 
انجام و بعد از دو روز، نتیجه نهایی آن اعام می شود. نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات و اسامشهر در مجلس ش��ورای اسامی در پاسخ به این 
سؤال که آیا نامزد ۱+2، پس از شروع تبلیغات رسمی ریاست جمهوری 
معرفی می ش��ود، افزود: بله؛ ما در نظر داریم پس از انج��ام تبلیغات که 
آرای مردم شکل می گیرد، نظرسنجی را انجام دهیم، زیرا تبلیغات نقش 

تعیین کننده ای در رأی مردم دارد. 

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که احمدی نژاد نباید به دنبال 
فرافکنی در جامعه باشد، تصریح کرد: رییس قوه مجریه با ایجاد جو روانی در 

جامعه نباید خاف جهت خواسته های رهبر معظم انقاب گام بردارد. 
عبدالرضا عزیزی با اشاره به اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر این که کسی 
که مسئول ایجاد نابسامانی هاست از موضع طلبکارانه سخن می گوید، گفت: 
کسی که بخواهد ایرادها را به گردن اجتماع و دیگران بیندازد هیچ گاه موفق 
نخواهد بود. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسامی با بیان این که 
فردی که در مس��ند ریاس��ت جمهوری قرار می گیرد باید ایرادها را در خود 
جستجو کند، تصریح کرد: نه تنها احمدی نژاد بلکه رییس جمهور آینده نیز 
باید با مشکات ایجاد شده در کشور به صورت ریشه ای برخورد کند و نگوید 

عده ای نگذاشتند دولت کار کند و همچنان شعار تکراری بدهد.

نماینده مردم فاورجان درمجل��س از تحقیق و تفحص از 
استانداری اصفهان در مجلس شورای اسامی خبرداد.

سید ناصر موس��وی الرگانی اظهارکرد: تحقیق وتفحص از 
استانداری اصفهان در اولین جلس��ه کمیسیون شوراهای 

مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی درخصوص دالی��ل تحقی��ق وتفحص از اس��تانداری 
اصفهان، افزود: دالیل زیادی س��بب ش��د تا این تحقیق و 
تفحص در دس��تور کار قرار گیرد که از جمل��ه می توان به 
بررسی علل جابه جایی مکرر مدیران اس��تانداری و برخی 
از مدیران کل ادارات استان، بررس��ی انتصاب برخی افراد 
در پس��ت های مختلف بدون توجه به تخصص و شایس��ته 
ساالری آنها، بررسی علل انتصاب برخی از نزدیکان شخص 
اس��تاندار در پست های مهم کلیدی و حس��اس در استان، 
بررسی نحوه جذب نیروی انسانی و استخدام ها در استان 
)در طرح خدمت مهرآفرین(، بررسی نحوه توزیع اعتبارات 
استانی در شهرستان ها وعدم رعایت عدالت در این زمینه، 
بررسی نتایج، علل و منابع س��فرهای پرهزینه استاندار به 
برخی کشورهای خارجی، بررس��ی نحوه هزینه اعتبارات 
جاری و عمرانی دراس��تان و بررس��ی عدم اجرایی ش��دن 
مصوبات س��فرهای اول تا س��وم رییس جمهور به اس��تان 

اصفهان اشاره کرد.

رییس هی��أت مرکزی نظ��ارت بر انتخابات ش��وراهای 
اسامی کش��ور با اش��اره به این که تأیید و ردصاحیت 
هیأت های اجرایی ماک تأیید صاحیت نهایی نیست،  
تأکید کرد: داوطلبان رد صاحیت شده که شکایت خود 
را تا 24 اردیبهش��ت ماه تحویل هیأت های شهرستان و 
اس��تان داده اند، هیأت های عالی نظارت در استان ها تا 

چهارم خرداد ماه پاسخ نهایی را خواهند داد. 
 محمد جواد کولیوند گف��ت: تمامی هیأت های عالی در 
اس��تان ها از روز پنجشنبه 25 اردیبهش��ت ماه در حال 
بررسی اعتراضات و رس��یدگی به پرونده تأیید شدگان 
هس��تند تا کارها زودتر ب��ه انجام برس��د. رییس هیأت 
مرکزی نظارت بر انتخابات ش��وراهای اسامی کشور با 
تأکید بر این که ممکن است هیأت نظارت شهرستان یا 
استان فردی را از میان تأییدشدگان رد صاحیت کند، 
گفت: آنها باید فرصت پرداختن به چنین پرونده هایی را 

داشته باشند. 
وی بیان کرد: ممکن است صاحیت کسی که در هیأت 
اجرایی تأیید شده، بنا به دلیلی در هیأت نظارت بخش 
و شهرس��تان رد ش��ود، لذا این افراد می توانند شکایت 
 کنند تا مجدداً پرونده آنها در هیأت عالی استان بررسی 

شود. 

یک نماینده مجلس شورای اس��امی با بیان این که افراد 
باید با رعایت اخاق پایبند قانون اساس��ی باش��ند، اظهار 
کرد: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و طرفداران 
آنها پس از اعام نظر ش��ورای نگهبان، اخ��اق و قانون را 
رعایت کنند. اس��ماعیل جلیلی با تأکید بر ضرورت حضور 
تمام س��ایق در انتخابات گفت: هرچقدر تنوع سایق در 
کاندیداها بیشتر باشد، مش��ارکت مردم به تبع آن افزایش 
پیدا می کند، البته به این معنا نیست که اگر گزینه ها کمتر 
شود، مردم مش��ارکت نخواهند کرد. وی در ادامه با تأکید 
بر ضرورت رعایت اخ��اق انتخاباتی توس��ط کاندیداها و 
طرفداران آنها به خصوص پس از اعام نظر شورای نگهبان، 
تصریح کرد: واقعیت این است که بر هر ساختار سیاسی و 
انتخاباتی اصولی حاکم اس��ت و هرکس مایل به حضور در 
دایره باشد، موظف به رعایت آن چارچوب ها خواهد بود و 
آن چارچوب ها همگی در قالب قانون قرار دارند و افراد باید 
با رعایت اخاق، پایبند این قوانین باش��ند. نماینده مردم 
مسجدسلیمان در مجلس در ارزیابی خود از مشارکت خود 
در انتخابات پیش رو خاطرنش��ان کرد: با توجه به آرایش 
و تنوعی ک��ه در مجموع کاندیداها به وج��ود آمده، پس از 
اعام نظر شورای نگهبان پیش بینی می کنم که مردم وارد 

گرمای فضای انتخاباتی و رقابتی شوند.

 در آس��تانه والدت ب��ا س��عادت ام��ام نه��م، حض��رت 
جواد االئمه )ع( و سالروز حماس��ه فتح خرمشهر با حضور 
سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح خط تولید انبوه س��امانه جدی��د پدافند 
هوایی با نام »حرز نه��م« افتتاح و به بهره برداری رس��ید. 
س��ردار وحیدی در مراس��م بهره برداری از این خط تولید 
طی سخنانی با تبریک اعیاد شریف رجبیه و گرامیداشت 
حماس��ه فتح خرمش��هر و س��الروز عملی��ات غرورآفرین 
بیت المقدس، اظهار کرد: سامانه پدافند هوایی که به یاد و 
نام امام نهم حضرت جواد االئمه به نام»حرز نهم« نامگذاری 
شده، به دست متخصصان حماس��ه آفرین، زبده و کارآمد 
سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع طراحی و ساخته شده 
و امروز به مرحله تولید انبوه رسیده است. این یک سامانه 
پیچیده پدافندی است که قادر است اهداف مورد نظر را در 
ارتفاع پست و کوتاه مورد شناسایی و ردیابی قرار داده و به 
صورت هوشمند و خودکار مورد هدف قرار دهد. وزیر دفاع، 
تحرک باال، موبایل بودن سامانه ساح و قابلیت به کارگیری 
در شب را از ویژگی های سامانه پدافندی حرز نهم برشمرد 
و افزود: این سامانه قابلیت اتصال به شبکه پدافند کشور را 
دارد و قادر اس��ت ظرف کمتر از چند دقیقه برای مقابله با 

تهدیدات آماده و فعال شود. 

انتخابات انتخاباتمجلس دفاع

تحقیق و تفحص مجلس 
از استانداری اصفهان

چهارم خرداد، آخرین مهلت 
رسیدگی به اعتراضات 

تنوع سالیق در انتخابات 
مشارکت را افزایش می دهد

افتتاح خط تولید سامانه 
پدافند هوایی »حرز نهم«
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عباس��علی کدخدایی درباره نامه صد نماینده برای رد صاحیت 
هاشمی رفسنجانی و مشایی خاطرنشان کرد: چون کشوری آزاد 
هستیم، هر فرد یا گروه نسبت به افراد اظهارنظر می کند، اما شورای 
نگهبان نمی تواند درباره بررس��ی صاحیت ه��ا به صحبت هایی 
توجه کند که برخی از اقشار مردم می گویند. ما باید حجت داشته 
باشیم نسبت به اعام نظری که راجع به افراد ثبت نام کننده مطرح 
می شود. اگر قانون اجازه دهد افراد ثبت نام کنند و صاحیت داشته 

باشند، اسامی مطرح شده فرقی برای این شورا ندارد.
وی گفت: اگر فردی رفتاری داشته که اعتقادش را به مبانی نظام 
جمهوری اس��امی ایران مخدوش کرده یا محل تردید باشد، به 
طور طبیعی انتظار نداشته باشد که شورای نگهبان صاحیتش را 
تأیید کند؛ اما اگر در این چارچوب نباشد به دلیل این که جمهوری 
اسامی ایران یک کشور آزاد با معیارهای دموکراسی دینی است، 

هر کسی حق دارد حرفش را بزند.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا شورای نگهبان این نگرانی 
را دارد که با رد صاحیت برخی نامزدها آشوب و اغتشاش شود و به 
همین دلیل تحت فشار باشد، اظهارکرد: شورای نگهبان همچنان 
که ام��ام خمینی )ره( می فرمودن��د، منافع عالی نظ��ام را درنظر 
می گیرد و بر اساس قانون اساسی عمل می کند؛ طبیعتا این شورا 
قانون اساسی را در چارچوب منافع عالی نظام رعایت کرده و سعی 

دارد که تصمیماتش در همین چارچوب اتخاذ شود.

وی افزود : شورای نگهبان برای انتخابات آینده نیز همین گونه عمل 
خواهد کرد و از هیچ کسی جز خداوند بزرگ ترس و واهمه ای ندارد. 
همه افرادی که در شورا هستند، مستقلند و در تصمیماتشان، ترس 

از خدا را ماک قرار می دهند، نه ترس از دیگران را. 

شرایط نامزدها بر اساس قانون بررسی می شود
س��خنگوی ش��ورای نگهبان درباره وضعیت جس��می یا س��ن 
نامزد ریاس��ت جمهوری، بیان ک��رد: در قانون تصریح نش��ده که 
رییس جمهوری چه توانایی هایی داشته باشد، یا این که اگر سامت 
کامل جسمی دارد یا ندارد درباره آن اظهارنظر کنیم؛ اما شرایط 
مندرج در اصل ۱۱5 کلی تلقی می شود، خصوصا برای اشخاصی 
که از یک مرحله عبور کردند و در گردونه رجال مذهبی و سیاسی 
قرار گرفتند. این افراد طبیعتا اشخاصی هستند که باید توانایی های 

جسمی الزم را داشته باشند.
وی افزود : تا این دوره اش��خاص ثبت نام کننده سن باال یا ناتوانی 
خاصی نداشتند که بخواهیم به صورت رویه درباره آن اظهار نظر 
داشته باش��یم، اما اگر فردی که قصد به دست گرفتن یک پست 
کان اداری را دارد فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد، 
طبیعی است که نمی تواند تأیید شود. این که آیا شرایط جسمی در 
مباحث توانایی های رییس جمهوری مد نظر قرار خواهد گرفت یا 
خیر، موضوعی است که ممکن است آن را مد نظر قرار دهیم، اما 

هنوز بحثی درباره آن نشده است.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان درباره فتنه و جریان انحرافی گفت: 
درباره مباحث سیاس��ی در فضای سیاس��ی و اجتماعی، شورای 
 نگهبان خود را مقی��د نمی کند به اصطاحاتی که مطرح ش��ده 
است. طبیعتا گمانه زنی ها، ش��ایعات و القاب سیاسی به افراد در 
حوادث مختلف در کشور نسبت داده می شود؛ این که تا چه اندازه 
این ها در ش��ورای نگهبان مدنظر قرار می گیرد، باید در چارچوب 
قانون عمل کنیم.وظیفه ما این خواهد ب��ود که آیا رفتار افراد و نه 
رفتار گروه ها و جناح ها با ش��رایط مندرج در اصل ۱۱5 مطابقت 

دارد.

نامزدها باید همه شرایط را داشته باشند
سخنگوی شورای نگهبان در باره امکان تأثیر پست و سمت افراد 
بر تصمیم ش��ورای نگهبان، اظهار کرد: داشتن سمت های مهم و 
موفقیت در تصدی این گونه س��مت ها می تواند دلیلی بر توانایی 
افراد حائز این س��مت ها برای اداره امور کشور باشد، ولی تصدی 
چنین سمت هایی شرط اصلی نیس��ت، بلکه شرایط دیگری نیز 
وجود دارد. به عنوان مثال، اگر کس��ی در مدیریت کش��وری فرد 
توانمندی باشد ولی در مسائل اعتقادی و مبانی جمهوری اسامی 
ایران مشکل داشته باش��د، طبیعتا در رقابت انتخاباتی نمی تواند 
حضور داشته باشد، لذا نامزدها برای ورود به رقابت انتخاباتی باید 

همه شرایط الزم را داشته باشند.
وی افزود : اگر یک فرد کارکشته و قوی و معتقد به مبانی جمهوری 
اسامی ایران برای انتخابات نامزد شود، ولی ایرانی االصل نباشد 
هر چند در ایران زندگی کند یا تابعیت جمهوری اسامی ایران را 

نداشته باشد، این فرد هم نمی تواند وارد انتخابات شود.
کدخدایی در باره نوع نگاه شورای نگهبان به دیدگاه های نامزدها 
درباره مس��ائل سیاس��ی مانند رابطه با آمریکا و برنامه هسته ای 
ایران، خاطرنش��ان کرد: این دی��دگاه ها، نظرات نامزدهاس��ت و 
 شورای نگهبان مفصا وارد این مسائل نخواهد شد، ولی اگر فردی 
سیاست های کان ایران را قبول داشته باشد، طبیعتا مورد قبول 
شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و اگر سیاست های کان ایران را 
قبول نداشته باشد، به عنوان مثال معتقد به برخی از اصول قانون 

اساسی نباشد، این امر در تأیید صاحیت وی مؤثر است.
وی هر نوع تصمیم گیری در شورای نگهبان را در چارچوب قانون 
عنوان کرد و در باره شایعه تأثیر از سوی مقام ها بر تصمیم های این 
شورا گفت: حرف و حدیث های بدون مدرک و دلیل در واقع شایعه 
است. کس��انی که به ش��ورای نگهبان ایراد می گیرند، باید قانون 

اساسی ایران را بررسی کنند. 

درتازه ترین اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان 

 بیداری اسالمی شورای نگهبان ترسی از ردصالحیت ندارد
یک ضرورت است

 اردوغان گف��ت: به صراحت م��ی گوی��م انداختن گناه 
 عقب ماندگ��ی ها ب��ه گ��ردن دیگ��ران نوعی ف��رار از

مسئولیت پذیری اس��ت. با فرافکنی نمی شود مشکات 
را حل کرد، از این رو جهان اسام به یک محاسبه جدی، 
پاالیش و بیداری نیاز دارد. رجب طیب اردوغان، نخست 
وزیر ترکیه اعام کرد که جهان اس��ام به یک محاس��به 
گری جدی، پاالیش و بیداری نی��از دارد. اردوغان که در 
نشست جامعه ترک ها و مسلمانان شهر سانفرانسیسکو 
 آمریکا س��خن می گفت، با اش��اره به این موضوع افزود:

»نمی شود همیشه ایراد و اتهام را متوجه دیگران کنیم. 
جهان اسام به یک محاس��به جدید، پاالیش و بیداری 

مجدد نیاز دارد.«

کنفرانس بین المللی سوریه 
بدون حضور ایران موفق نیست

س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روس��یه با تأکید بر 
ضرورت مش��ارکت ایران در حل و فصل بحران س��وریه 
اعام کرد: کنفرانس بین المللی سوریه بدون حضور ایران 
موفقیتی نخواهد داشت. الوروف گفت: بدون مشارکت 
ایران در کنفرانس بین المللی س��وریه بسیار بعید است 
که کنفرانس بین المللی سوریه موفقیتی به دست آورد.

وی افزود: در دی��دار با جان کری، وزی��ر خارجه آمریکا 
در اوایل ماه می جاری در باره امکان مش��ارکت ایران در 

کنفرانس بین المللی در باره سوریه با وی گفتگو کرد.

نشست فوق العاده اتحادیه عرب 
درباره سوریه

با هدف بحث و گفتگو در خصوص بحران سوریه، کمیته 
وزارتی اتحادیه عرب روز پنجشنبه نشست فوق العاده ای 
را در مقر ای��ن اتحادیه برگزار می کن��د. احمد بن حلی، 
معاون دبیرکل اتحادیه عرب اعام کرد که این اتحادیه 
قرار است پنجشنبه آتی نشس��تی را در خصوص اوضاع 
س��وریه برگزار کند. بنا بر اعام اتحادی��ه عرب، وزیران 
خارجه کمیته وزارتی ای��ن اتحادیه در خصوص آخرین 
تحوالت س��وریه و ط��رح اخیر روس��یه وآمری��کا برای 
برگزاری نشست بین المللی سوریه، گفتگو می کنند. این 

نشست بنا به درخواست قطر برگزار می شود.

اخبار بین الملل



یادداشت

دستگیری سربازان غایب و فراری 
توسط کالنتری ها

رییس سازمان وظیفه عمومی گفت: سربازان غایب و فراری پس از اعالم 
سازمان وظیفه عمومی توسط کالنتری ها دستگیر می شوند.

سردار حمید صدرالسادات عنوان کرد: براساس ماده ۵۸ قانون، سازمان 
وظیفه عمومی موظف است مش��موالنی که وارد غیبت خدمت وظیفه 
می شوند را شناسایی و به صورت قانونی با آنها برخورد کند. وی افزود: 
کالنتری ها در قان��ون جدید در صورت اعالم مکان ف��رد غایب موظف 
هستند برای دس��تگیری این فرد وارد عمل ش��وند؛ ضمن این که قبل 
از دستگیری برگه اخطار قرمز از طریق کالنتری محل برای فرد غایب 

ارسال می شود.

 کشف ۲۰ هزار لیتر نفت قاچاق 
در خمینی شهر 

فرمانده انتظامی شهرس��تان خمینی ش��هر از کش��ف بیش از 20 هزار 
لیتر نفت قاچاق در این شهرس��تان خبر داد. س��رهنگ احمدی گفت: 
مأم��وران پلیس آگاه��ی فرماندهی انتظام��ی در بازرس��ی از کارگاهی 
در شهرس��تان خمینی ش��هر،20 هزار لیت��ر نفت قاچ��اق را که داخل 
 تانکره��ای موج��ود در ای��ن کارگاه ذخی��ره و س��پس در بطری های 
سه لیتری بسته بندی می شد، کشف و ضبط کردند. وی با اشاره به این که 
کارگران این کارگاه قبل از حضور مأموران در محل متواری شدند، تصریح 
کرد: سودجویان نفت را درون بطری های سه لیتری ریخته و با قرار دادن 
آنها در جعبه های تخم مرغ و لوزام بهداش��تی به جنوب کشور ارسال و 
سپس به صورت قاچاق به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می کردند.

 زندگی شهری موجب شیوع 
بیماری آسم می شود

کارش��ناس مس��ئول مبارزه با بیماری های شبکه بهداش��ت و درمان 
 آران و بیدگل گفت: س��بک زندگی ش��هری ب��ا ویژگی های��ی مانند 
آپارتمان نشینی، تحرک نداشتن و اس��تفاده از غذاهای آماده موجب 
شیوع بیشتر بیماری آسم می شود.دکتر مسعود غفاری در گفتگو با ایرنا 
اظهار داشت: ابتال به بیماری آسم محصولی از ترکیب عوامل محیطی، 
سبک و نحوه زندگی و خصوصیات زیستی و ذاتی فرد است.وی افزود: 
در صورتی که در بین اعضای یک خانواده سابقه انواع آلرژی وجود داشته 
باشد، احتمال بروز بیماری آسم در سایر افراد این خانواده بیشتر است. 

 پذیرش بیش از ۲ هزار نفر 
در کمیته امداد بوئین میاندشت 

مدیر کمیت��ه امداد ام��ام خمینی)ره( بوئین میاندش��ت گفت: س��ال 
 گذش��ته بی��ش از دو ه��زار و 192 نفر در ای��ن اداره پذیرش ش��دند. 
س��ید مصطفی انوری در گفتگو با ایس��نا با بیان این خبر اظهار کرد: از 
کل پذیرش ش��دگان، 6۵1 نفر غیر مددجویی و یک هزار و ۵41  مورد 

مددجویی بوده است.

آغاز طرح عملیاتی دستگیری سارقان 
تحت تعقیب 

در راس��تای ارتقای امنیت اجتماعی مرحله دیگ��ری از طرح عملیاتی 
دستگیری سارقان متواری و تحت تعقیب در طرحی یک روزه در سطح 
شهر اصفهان اجرا و مجرمان تحت تعقیب شناسایی و دستگیر شدند. 
سرهنگ حسن یاردوستی، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان اظهار 
کرد: در راس��تای ارتقای امنیت اجتماعی و تأمین آس��ایش کالنشهر 
اصفهان، مرحله دیگری از طرح مبارزه با سارقان متواری و تحت تعقیب 

مراجع قضایی در سطح شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

گشتی در اخبار 

اصفهان، بر سکوی نخست 
باز سازی ورزقان

مدیرکل ستاد مدیریت بحران 
استانداری اصفهان/ منصور شیشه فروش 

باز س��ازی و تعمیر یک هزار و 7۸1 واحد مس��کونی در شهر ورزقان به 
عهده اصفهان قرار دارد. اصفهان رتبه نخس��ت را در راستای باز سازی 
 مناطق زلزله زده شهرس��تان ورزقان در سطح کش��ور دارد. اصفهان با 
دو ستاد در شهر و روستا های ورزقان و با استفاده از 20 نیروی تخصصی 
عملیات باز سازی منطقه زلزله زده شهرستان ورزقان را انجام می دهد. 
استان اصفهان باز سازی ۵00 واحد مسکونی را در روستا های شهرستان 

ورزقان به عهده داش��ته است. 
در ح��ال حاض��ر بس��یاری از 
ای��ن واحد ها راه اندازی ش��ده 
و اح��داث و راه ان��دازی تعداد 
دیگ��ری از ای��ن واحد ه��ا به 
سرعت دنبال می شود. احداث 
و تعمیر واحد های مس��کونی 
پیش��رفت  روس��تا ها   ای��ن 

9۵ درصدی دارد.
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چهره روز
818 حادثه رانندگی در استان اصفهان رخ داد

عباس عابدی، مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
گفت:در هفته گذشته تعداد ۸1۸ حادثه  رانندگی شامل ۸7 مورد در مناطق جاده ای و 7۳1 

مورد در حوزه های شهری استان اصفهان رخ داده است.
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 افزایش شهرنشینی و به 
 گروه 
تبع آن، افزای��ش عبور و شهر

مرور سواره ها و پیاده ها در 
سطح شهرها، برنامه ریزان شهری را بر آن داشت تا 
 برای کاهش اخت��الط خودروها و عاب��ران پیاده 
راه حل��ی پیدا کنند. این مش��کل موجب ش��د تا 
متولیان امر گذرگاه های غیر هم سطح را طراحی و 
اجرا کنند. این عمل ابتدا در کشورهای اروپایی و 
آمریکایی عملیاتی شد و به مرور جای خود را در 

تمامی شهرهای دنیا باز کرد.
برخی افراد رفتارهایی از خ��ود بروز می دهند که 
منافی اخ��الق و رفتار اجتماعی اس��ت و در طول 
روز شاید بارها مرتکب ش��وند، بی آنکه لحظه ای 
به عم��ل ناهنجار خود فک��ر کنند و ی��ا به خاطر 
ارتکاب آن عذاب وجدان بگیرند. در س��طح شهر 
بارها مش��اهده کرده ایم که افراد با وجود پل های 
عابر پیاده از عرض خیابان می گذرند و یا به خاطر 

وجود نرده از روی آنها رد می شوند و... بدون آنکه 
متوجه باش��ند هر روز چقدر حقوق شهروندی را 
زیر پا می گذارند و حق دیگران را پایمال می کنند.

گرچ��ه همواره گفته می ش��ود حق تق��دم با عابر 
پیاده است، اما این مسأله را نباید نادیده گرفت که 
زمانی حق با عابر پیاده است که وی در چارچوب 
قوانین و مقررات حرکت کند نه این که عابر پیاده 
 به هر شکلی که می خواهد در خیابان تردد کند و 

هیچ کس هم معترض اعمال و رفتار او نباشد.
عدم رعای��ت قوانین عاب��ران پیاده ن��ه تنها برای 
رانندگان دردسرهایی درست می کنند و ترافیک 
را در سطح شهر افزایش  می دهد، می تواند منجر 
به بروز حادث��ه ناگوار و یا حتی خ��دا نکرده فوت 
عابر ش��ود. چه این که همه ما بارها ش��نیده ایم و 
 یا با چش��م خود دیده ایم که اف��راد در اثر همین 
بی احتیاطی ها دچار حادثه شده و یا جان خود را 

از دست داده اند.

یکی از مشکالتی که موجب می شد برخی افراد از 
پل های عابر پیاده استفاده نکنند، وجود پله های 
زیاد این پل ها بود. سالمندان، کودکان، معلوالن و 
کسانی که دچار برخی بیماری ها بودند کمتر از این 
پل ها استفاده می کردند و این امر موجب شد که 

پل های مکانیزه طراحی و راه اندازی شود.
  پل های عابر پیاده تا جای��ی اهمیت پیدا کرد که 
به منظور افزایش اس��تفاده بیشتر مردم، پل های 
مکانیزه طراحی شد تا کسانی که از لحاظ جسمی 
مش��کالتی دارند بتوانند به راحت��ی از این پل ها 
اس��تفاده کنند؛ زیرا بس��یاری افراد به دلیل زیاد 
بودن پله های پل ه��ای عابر پی��اده حاضر بودند 
جان خود را به خط بیندازند، اما از پله ها باال نروند.

شهرداری های کالنشهرهای کشور و به خصوص 
کالنش��هر اصفهان در چند س��ال اخیر با افزایش 
پل های عابر پیاده س��عی در کاهش عبور و مرور 
عابران پیاده دارند و در این راس��تا بس��یار تالش 

کرده اند و قدم های خوبی هم برداشته اند. نادیده 
گرفتن پل های عاب��ر پیاده و عبور و م��رور از زیر 
آن، معضلی اس��ت که متأس��فانه هن��وز در میان 
شهروندان شایع است و باوجود صرف هزینه های 
زیاد از سوی دولت، فرهنگ استفاده از آنها در میان 
مردم نهادینه نش��ده و هنوز هم عدم اس��تفاده از 
پل های هوایی جان عابران پیاده را تهدید می کند.

یکی دیگر از عوامل ایجاد ترافیک توس��ط عابران 
پیاده تاکس��ی ها و رانندگان خودروهای مسافربر 
هس��تند. ای��ن رانندگان ب��دون در نظ��ر گرفتن 
مشکالتی که هنگام سوار و پیاده کردن مسافران 
برای دیگران ایجاد می کنند، یکباره وسط خیابان 
توقف کرده و اقدام به پیاده یا سوار کردن مسافران 
می کنند. از ط��رف دیگر، مردم نیز ب��ی توجه به 
مشکالت ایجاد شده، در هرجای خیابان که باشند 
و حتی گاه در اتوبان ها منتظر سوار شدن تاکسی 
هستند که در این صورت هم جان خود را به خطر 
می اندازند و هم برای خودروهایی که با سرعت در 

حال حرکت هستند مشکالتی را ایجاد می کنند.
گرچه یکی از معضالت ایجاد ترافیک در س��طح 
ش��هر وجود عابران پیاده و رعایت نکردن حدود 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است، باید 
دید ریشه این معضل در کجاست و چگونه باید آن 

را رفع کرد؟ 
دلیل اصل��ی و عمده ای��ن رفتار غی��ر اجتماعی، 
عدم فرهنگ س��ازی و ندادن آموزش های الزم به 
افراد برای نهادینه کردن فرهنگ عبور و مرور در 
خیابان هاست. البته نکته قابل توجه دیگر این که 
گاهی اوقات با فرهنگ سازی و آموزش هم ممکن 
است افراد زیر بار رعایت قوانین نروند. اینجاست 
که باید با اعمال زور و استفاده از ابزارهای کاربردی 
س��عی کرد مردم را ملزم به رعایت قوانین کنیم.  
در این حالت پس از گذش��ت مدت��ی این رفتارها 
در اف��راد ملکه ش��ده و حتی در جایی ک��ه زور و 
فش��اری در میان نباشد، ش��هروندان ناخودآگاه 
س��عی در رعای��ت قوانین دارن��د. در این راس��تا 
می توان از سیاست های تنبیهی استفاده کرد و یا 
با برنامه ریزی های صحیح این رفتار را به مرور در 

میان افراد جامعه جا انداخت.
از دیگ��ر راهکارها، اصالح نقش��ه و مس��یر عبور 

عابران پیاده در سطح شهر است. اگر بافت شهری 
به گونه ای طراحی ش��ود که مردم نتوانند هر جا 
و به هر شکلی که خواس��تند وارد خیابان شوند، 
می تواند در کاه��ش تخلفات عاب��ران پیاده مؤثر 
باش��د. گرچه عده ای افراد س��ودجو ب��از هم در 
 این میان بدون مالحظه س��عی می کنند از روی 
نرده ها و یا فضاهایی که به س��مت خیابان بسته 
ش��ده بگذرند، با این حال ش��مار زیادی دست به 

چنین کاری نمی زنند.

متأس��فانه در جامعه ما آنقدر که ب��رای رانندگان 
قوانین و مقررات وضع ش��ده ب��رای عابران پیاده 
هی��چ قانونی در نظ��ر نگرفته اند و اف��راد پیاده به 
راحتی در سطح خیابان ها تردد می کنند، بی آنکه 
نگران نق��ض قوانین و افزایش ترافیک در س��طح 

شهر باشند.
صدا و سیما می تواند نقش بسیار مؤثری در القای 
فرهنگ عبور و مرور از خیابان را به مردم آموزش 
دهد. حتی می تواند ب��ا تهیه برنامه های مختلف و 
متنوع، به مردم نشان دهد که این رفتار اجتماعی 
ناشایست و نش��ان از بی فرهنگی اجتماعی است. 
جا انداختن یک فرهن��گ در جامعه ای که به یک 
رفتار عادت کرده اند کاری دشوار، اما شدنی است. 
وقتی رفتار درس��ت به روش های مختلف به افراد 
تذکر داده شود، به مرور آن رفتار تبدیل به فرهنگ 
صحیح در جامعه خواهد ش��د و به جایی می رسد 
که افراد به صورت ناخودآگاه از قوانین و مقررات 

تبعیت می کنند. 

کاش جریمه می شدیم

حق شهروندی، زیر پای عابران پیاده اصفهان

5۰درصد موادبازیافتی 
در پسماند تر است

اراضی  صنعتی فضای 
سبز می شوند

 مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان اظهارداشت: 
۵0 درصد از موادبازیافتی در پسماند تر وجود دارد. تیمور باجول گفت: به 
طور متوسط، روزانه حدود 900 زباله درشهر اصفهان تولید می شود، این 
در حالی است که حدود ۳00 تن مواد بازیافتی در زباله های شهر وجود 
دارد. وی با بیان این که ۵0 درصد مواد بازیافتی در پسماند تر وجود دارد، 
افزود: از ۳00 تن مواد بازیافتی تنها 1۵0 تن آن در مبدأ جداسازی شده 

و مابقی آن وارد پسماند تر می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح کرد: اگر 
1۵0 تن مواد بازیافتی موجود در پس��ماندها توسط شهروندان اصفهانی 

تفکیک شود، به کاهش هزینه های تحمیلی به شهر کمک می کند.

معاون عمران و محیط زیست شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر ۵00 هکتار از اراضی شهرک های صنعتی موجود در سطح استان 
به فضای سبز اختصاص دارد. جهانگیر رییسی با اشاره به این که رعایت الزامات 
زیس��ت محیطی یکی از مهم ترین رویکرد های این شرکت است، اظهار کرد: 
براساس قانون، واحد های صنعتی ملزم به نصب فیلتراسیون بر روی واحد های 
خود هستند. وی با اشاره به این که اصفهان یکی از کالنشهر های آلوده موجود 
در سطح کشور است، اضافه کرد: همچنین استان اصفهان قطب صنعتی کشور 
است. معاون عمران و محیط زیست شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
توسعه فضای سبز موجود در شهرک های صنعتی را از جمله راهکار های مهم در 
راستای کاهش آالینده های زیست محیطی موجود در این شهرک ها دانست.

زیر پوست شهر/انباری که در شأن مطبوعات نیست!

س:ایمنا[
]عک

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1040   | May  20   ,2013  |  8 PagesSMS

معاون فرهنگی و اجتماعی 
 گروه 
شهرداری اصفهان از نصب شهر

نماد احیای ج��اده ابریش��م در این کالنش��هر در 
مردادماه سال جاری خبرداد. حبیب اهلل تحویل پور 

درحاشیه دیدار با مدیر پروژه احیای جاده ابریشم و 
هیأت همراه از کره جنوبی این مسأله را مطرح کرد.

 این خالصه ای است از سخنان این معاون فرهنگی 
که مشروح آن در زیر می آید:

    نماد احیای ج��اده ابریش��م در اصفهان نصب 
می ش��ود. نصب ای��ن نماد ب��ا حضور تع��دادی از 
دانش��جویان کره جنوبی و هیأتی از این کش��ور با 
حضور مس��ئوالن اصفه��ان صورت م��ی گیرد که 
س��مبل صلح و آزادی را به مردم کش��ورهای جاده 

ابریشم اهدا می کند.
   ب��ا توجه ب��ه این ک��ه اجالس می��راث معنوی 
س��ازمان ICCN در س��ال 2014 در اصفه��ان 
 برگزار می ش��ود، دبیر کل سازمان ICCN شبکه 
همکاری های بین شهری در زمینه میراث معنوی 
وابس��ته به یونس��کو از این ش��هر در هفته گذشته 
بازدید ک��رد و از وضعی��ت موجود بس��یار رضایت 
داشت، لذا مقرر شد اصفهان در ش��هریورماه سال 
جاری پرچم میزبانی اجالس معنوی را دریافت کند.

   در راس��تای برگزاری اجالس معنوی در سال 

2014 در اصفهان، مس��یر جاده ابریشم به عنوان 
نمادی از صلح معنوی انتخاب ش��ده و این مس��یر 
از کره جنوبی ش��هر کیون��گ جو ش��روع و بعد از 
گذشتن از  هفت کشور از جمله چین، قرقیزستان، 
 ترکمنس��تان و ای��ران ب��ه اس��تانبول ترکیه ختم

م��ی ش��ود. همچنی��ن در اس��تانبول جش��نواره 
 احی��ای جاده ابریش��م برگ��زار و تفاه��م نامه بین 
 ش��هرداری ه��ای اصفه��ان و کیون��گ ج��و امضا 

می شود.
   طی هماهنگی های به عمل آمده از سوی کره 
جنوبی، 24 دانشجوی کره ای با خودرو مسیر جاده 

ابریشم را طی می کنند.
  اصفهان در 29 مردادماه مصادف با 20 آگوست 
میزبان این هیأت اس��ت، لذا ش��هرداری اصفهان 
برنامه های بازدید از اماکن تاریخی به منظور معرفی 
فرهنگ غنی ایران اس��المی را در نظر گرفته است. 
همچنین در همین روز تفاهم نامه ای بین شهرداری 
اصفهان و شهرداری کیونگ جو کره برای گسترش 
همکاری ها بین دو شهر و تبادالت فرهنگی به امضا 

خواهد رسید. 
  نماد جاده ابریشم توس��ط هنرمندان اصفهانی 
طراحی و ساخته می ش��ود و بر روی بام نمایشگاه 
نصف جهان، بین ساختمان شهرداری و استانداری، 

نصب و پرده برداری خواهد شد.
   نماد جاده ابریشم در اصفهان در حقیقت سمبل 
صلح و آزادی اس��ت که جمهوری اس��المی ایران 
آماده هم��کاری در بخش های اقتصادی و فرهنگی 

را اعالم می کند. 
    جاده ابریش��م فقط کارکرد اقتصادی نداشته، 
بلکه در گذشته موس��یقی، ادبیات و شعر  از طریق 
این جاده به شرق منتقل ش��ده و این جاده یکی از 

مستندات تاریخی ارتباطات بشر است.
    دین اس��الم از طریق جاده ابریش��م به آسیای 

میانه و چین صادر شده است. 
   احی��ای مس��یر ج��اده ابریش��م گس��ترش 
همکاری ه��ای سیاس��ی، فرهنگ��ی، اقتصادی و 
اجتماعی را به همراه دارد و همچنین صلح معنوی 

با این مهم رقم خواهد خورد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد ؛

نصب نماد احیای جاده ابریشم 
در اصفهان  

صدا و سیما می تواند نقش بسیار 
مؤثری در الق�ای فرهنگ عبور 
و م�رور از خیاب�ان را ب�ه مردم 
آموزش ده�د. حت�ی می تواند 
با تهی�ه برنامه ه�ای مختلف و 
متنوع، به مردم نش�ان دهد که 
این رفتار اجتماعی ناشایس�ت 
و نشان از بی فرهنگی اجتماعی 

است



چهره روزیادداشت

 فهرست کاالهای معاف از مالیات 
بر ارزش افزوده

معاون مالی��ات بر ارزش افزوده س��ازمان مالیات��ی با تأکید ب��ر این که از 
کاالهای اساس��ی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی ش��ود، به ایس��نا 
گفت: مردم باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند. علیرضا طاری 
بخش با بی��ان این که کاالهای اساس��ی از مالیات ب��ر ارزش افزوده معاف 
هس��تند، تصریح کرد: از محصوالت کش��اورزی فرآوری نشده، کاالهای 
اساس��ی و خدمات بهداش��تی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی شود. 
بر این اس��اس، طبق ماده 12 قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده، محصوالت 
کش��اورزی فرآوری نش��ده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، 
انواع کود، س��م، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوش��ت، قند، ش��کر، برنج، 
حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و ش��یر خشک مخصوص تغذیه 
کودکان، کتاب، مطبوع��ات، دفاتر تحری��ر و انواع کاغذ چ��اپ، تحریر و 
مطبوعات، کاالهایی که همراه مس��افر و برای اس��تفاده شخصی تا میزان 
معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کش��ور می شود)مازاد 
 بر آن طب��ق مقررات ای��ن قانون مش��مول مالی��ات خواهد ب��ود( اموال 
غی��ر منق��ول، ان��واع دارو، ل��وازم مصرف��ی درمان��ی، خدم��ات درمانی 
)انس��انی،حیوانی و گیاهی( و خدم��ات توانبخش��ی وحمایتی، خدمات 
مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم، خدمات 
 بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های 
قرض الحس��نه مجاز  و خدمات معامالت و تس��ویه اوراق بهادار و کاال در 
بورس ها و بازارهای خارج از بورس از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

خبر ویژه

4
آغاز توزیع گسترده شکر با قیمت 1500 تومان

شیرقاضی، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از آغاز توزیع گسترده شکر با قیمت 
هرکیلوگرم 1500 تومان برای مصرف کنندگان خبرداد. فروش با نرخ های باالتر تخلف محس��وب 

می شود و بازرسان سازمان به شدت با متخلفان برخورد خواهند کرد.
اقتصاد، قربانی  تأخیر در ارائه 

بودجه است، نه مصوبات مجلس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و 

محاسبات مجلس/ عزت اهلل یوسفیان

 متأس��فانه رس��انه دولت مطرح کرده که اقتصاد قربانی مصوبات مجلس 
می شود، در حالی که به نظر می رسد که اقتصادی قربانی تأخیرهای مکرر 
دولت در ارائه الیحه بودجه شده است. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در ادامه رسیدگی به بخش های درآمدی الیحه بودجه سال جاری سقف 
معافیت مالیاتی را به 100 میلیون ریال در سال افزایش دادند و البته ممکن 
اس��ت در اثر این مصوبه حجم 
بسیار محدودی از درآمدهای 
دولت کاهش یابد، اما این حجم 
در کل اعتبار درآمدهای دولت 
رقم ناچیزی است. خود سازمان 
مالیاتی مدعی است که ابزارهای 
الزم را برای افزای��ش و تحقق 
درآمده��ای مالیات��ی دولت را 

ندارد.
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بیمه و جای��گاه آن، موقعیت فعلی این 
گروه 
صنعت در کشور و برنامه هایش از جمله اقتصاد

نکاتی اس��ت که ای��ن روزه��ا مدیران 
مختلف بیمه ای از آن س��خن می گویند. به تعبیر رهبر معظم 
 انقالب، »بیمه پدیده ای اس��ت ک��ه به زندگی انس��ان ها نظم 
می بخش��د که یک فرد ش��خصی اعم از حقیق��ی و حقوقی با 
پرداخت حق بیم��ه، در این زمین��ه برنامه ری��زی قبلی انجام 
می دهد.« در واقع بیمه برنامه ریزی برای ثبات مالی در آینده 
است و این برداشت در همه جای دنیا وجود دارد و در کشور ما 

هم همین است.
یکی از پارامترهایی که می توان ب��رای صنعت بیمه و موفقیت 
آن در نظر گرفت، حضور بیمه به عنوان حمایت کننده مالی در 
عرصه های مختلف از جمله ورزش اس��ت که ب��ه نوعی بر توان 
این صنعت در عرصه ورزش��ی بیفزاید. همان طور که می دانید 
یکی از نواقص ورزش کشور نداشتن حمایت کننده مالی است 
که در اکثر رشته هایی که توان رقابت در ترنومترهای داخلی و 
خارجی را دارند، دیده می شود. متأسفانه تیم هایی که در این 
زمینه مغفول می مانن��د، بعد از مدتی منحل و ی��ا به رده های 
پایین سقوط می کنند که یک نوع بی میلی را در آنها برای ادامه 
راه به وجود می آورد. یکی از این تیم های ورزش��ی که توانسته 
بود تا رده های باالی ورزشی در کشور پیش رود و مدارج باالیی 

را از آن خود کند، تیم فوتبال س��احلی مبارکه بود که این تیم 
 نیز به دلیل شرایط مالی قادر نبود آن طور که باید پیش رود. با 
تالش هایی که در این تیم صورت گرفت خوشبختانه موفق به 
جذب حمایت کننده مالی شدند که بیمه ما)ملت ایران( حمایت 

این تیم را در فصل جدید بر عهده گرفت.
سیدعلیرضا سمایی، سرپرس��ت بیمه ما در استان اصفهان در 
رونمایی جش��ن پیراهن تیم فوتبال س��احلی که به اسپانسری 
بیمه م��ا نمایندگی رس��ول ایران پور برگزار ش��د، با اش��اره به 
این که بیمه م��ا )ملت ای��ران( برگرفت��ه از کلمه مل��ت ایران 
اس��ت، تصریح کرد: ش��رکت بیمه ما در 15 تیرماه سال1390 
فعالیت های بیم��ه ای را آغاز کرد. وی با بی��ان این که همکاری 
بیمه ما با همکاری بانک ملت و مش��ارکت چندین ش��رکت در 
حوزه های مالی و صنعت نفت نتیجه به نس��بت خوبی در مدت 
دو سال داش��ته اس��ت، تأکید کرد: البته با اس��تفاده از نیروی 
انسانی متخصص، بهره برداری از شعب و نمایندگی ها به نقطه 
مطلوبی در این مدت دو سال رسیده است. سرپرست بیمه ما در 
 استان اصفهان ادامه داد: شرکت بیمه ما تاکنون موفق به ایجاد 
22 شعبه در سراسر کش��ور و جذب بیش از 900 نماینده شده 
و همچنین بیمه ما موفق به کسب رتبه نخست در شاخص نرخ 
رشد حق بیمه تولیدی شده اس��ت. وی با بیان این که در حال 
 حاضر150 نماینده بیمه ما در اس��تان اصفهان اس��ت، گفت: 

70 درصد آن داخل شهر اصفهان و 30 درصد از نمایندگی ها نیز 
در شهرستان های نجف آباد، شهرضا، خمینی شهر، شاهین شهر، 
مبارکه، فوالدش��هر و زرین شهر فعال هستند.س��مایی با اشاره 
به این ک��ه مهم ترین اهدافی که ما در ش��رکت بیم��ه ما دنبال 
می کنیم ایجاد یک ترکیب بهینه پرتفوی و بیمه ای با توجه به 
ظرفیت امکانات سهامداران و وضعیت بیمه کشور است، افزود: 
قرار گرفتن در رده سه بیمه تراز اول کشور در بخش غیردولتی 
و محلی و نیز قرار گرفتن در تبه باال به لحاظ حجم حق بیمه ها 
در سه سال اول فعالیت طبق لیست مشتری های خرد و کالن از 

طریق ارائه در خدمات فروش و پس از فروش است.
وی اف��زود: بیم��ه م��ا در زمین��ه ف��روش بیمه ه��ای عم��ر، 
سرمایه گذاری، مس��ئولیت و آتش سوزی در اس��تان اصفهان 
بس��یار موفق عمل کرده اس��ت. سرپرس��ت بیمه ما در استان 
اصفهان افزود: اف��رادی که به صنعت بیمه وارد می ش��وند باید 
آگاهانه به همراه علم و دانش بیمه ای و تسلط به فنون ابتدایی 

بازاریابی باشند.

نبود اطمینان، مشکل اصلی بیمه های خصوصی
رسول ایران پور در جشن رونمایی از پیراهن تیم فوتبال ساحلی 
که به اسپانسری وی برگزار ش��د، تأکید کرد: مهم  ترین مشکل 
پیش روی بیمه، به ویژه بیمه های خصوصی این است که هنوز 
اطمینان کاملی به این نوع بیمه ها در سطح جامعه نیست. وی 
با بیان این که البته باید در نظر گرفت که شرایط بیمه خصوصی 
و بیمه دولتی ایران و آسیا مشابه یکدیگر است، افزود: از طرفی 
دیگر نیز بیمه های خصوصی باید تالش کنند تا به میزان بازدهی 
الزم برس��ند و همچنین بیمه های خصوصی نیازمند تبلیغات 

گسترده ای هستند تا در سطح جامعه جای خود را باز کنند.
نماینده بیمه ما در اس��تان اصفهان به نظ��ارت بیمه مرکزی بر 
روند کار همه بیمه های خصوصی اش��اره ک��رد و گفت: یکی از 
مزیت های خاص و ویژه بیمه ما پشتوانه بانک ملت از این بیمه 
است. وی همچنین به س��ماجت و پیگیری بیمه گران اشاره و 
تصریح کرد: بیمه گران نباید با یکی دو بار عدم موفقیت ناامید 

شوند و باید تالش خود را در این زمینه زیاد کنند.
ایران پور موفقیت در بیمه مس��ئولیت و آتش سوزی را در این 
ماه های ابتدای س��ال برای نمایندگی بیمه ما مطلوب ارزیابی 
کرد و ادامه داد: همچنین از ابتدای مهرماه برای بیمه های عمر 
برنامه ریزی می کنیم. وی افزود: اف��رادی که وارد صنعت بیمه 
می ش��وند باید با اطمینان و دانش کافی وارد این عرصه شوند و 

تالش و کوشش مضاعفی را در این عرصه داشته باشند.

در نشست خبری سرپرست بیمه ما عنوان شد:

 شورای پول و اعتبار جلب اعتماد مشتریان از وظایف اصلی بیمه گران  
مسئول تعیین قیمت ارز

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با تصویب پیش��نهاد 
کمیس��یون اقتص��اد، ش��ورای پ��ول و اعتب��ار را مکلف به 
تعیین قیم��ت محاس��باتی ارز جهت تس��ویه وزارت نفت، 
بانک مرک��زی و خزانه داری کل کش��ور کردن��د. در ادامه 
بررس��ی بخش های درآمدی الیحه بودجه 92 نمایندگان 
 مجل��س ش��ورای اس��المی باالخ��ره در خص��وص مرجع 
تعیین کننده قیم��ت ارز در الیحه بودج��ه تصمیم گیری 
کردند. محمدرض��ا پورابراهیمی، نماینده مردم مش��هد در 
مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کمیسیون اقتصاد در این 
خصوص را ارایه داد. براس��اس این پیشنهاد، تعیین قیمت 
محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی 

و خزانه داری کل کشور به شورای پول و اعتبار محول شد. 

صدور کارت هوشمند ارزاق
در جلسه علنی مجلس برای رسیدگی به تبصره های الحاقی 
بند )پ( الیحه بودجه صدور کارت هوشمند کاالیی فعال در 
هاله ای از ابهام و به صورت مراعا ماند. در جریان رس��یدگی 
به الیحه بودجه 92 در تبص��ره 3 الحاقی به بند 3- 2 الیحه 
بودجه که آمده اس��ت: برای حمایت از جامعه هدف دولت 
مکلف به تعیین سبد حمایتی کاال و خدمات ضروری و توزیع 
مناسب آن بین اقشار نماید، همچنین برای خدمات بهداشتی 
و درمانی و کمک مالی مجاز اس��ت و برای کاالهای اساسی 
ضروری توزیع کاالیی با کارت هوشمند یا ابزار مشابه الزامی 
است و سبد حمایتی مزبور متناسب به وضعیت خانوار تعریف 
می شود. با توجه به این که این بند الحاقی دچار ابهام بود، به 

دستور الریجانی به صورت مراعا باقی ماند.

 بسته پیشنهادی اقتصادی 
برای کاندیداها و مردم

رییس اتاق بازرگانی ایران از تهیه بسته پیشنهادی درباره وضع 
کنونی و نیاز آینده اقتصاد کش��ور برای مردم و کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. محمد نهاوندیان در بیست 
و دومین جلس��ه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: 
این بسته را در اختیار عموم ملت و همه کاندیداهای ریاست 
جمهوری قرار خواهیم داد تا ب��ه انتخاب آگاهانه مردم و نیز 
تدوین هوش��یارانه و جامع نگر برنامه های اقتصادی دولت 
آینده کمک کند. وی گفت: اتاق بازرگانی ایران این کار را در 

عمل به وظیفه مشاوره خود انجام داده  است.

اخبار کوتاه

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

حصر وراثت 
10 آق��ای محم��د جعف��ر حیدریان نجفی دارای شناس��نامه ش��ماره 468 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 937/92 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان ربابه حیدریان نجفی بشناس��نامه 60 در تاریخ 
83/7/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محمد جعفر حیدریان نجفی ش ش 468 )برادر(. 2- محمدجواد حیدریان 
نجف��ی ش ش 6191 )برادر(. 3- محمدباقر حیدریان نجف��ی ش ش 486 )برادر(. 4- 
محمدص��ادق حیدریان نجف��ی ش ش 513 )برادر( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
  

ابالغ وقت رسیدگی 
15 خان��م عزت م��اورری فرزند علی اکبر دادخواس��تی به طرفیت آق��ای عبدالرحیم 
مس��لمی فرزند مصطفی بخواس��ته مطالبه نفقه به این دادگاه تقدیم نموده اس��ت که 
به کالسه 9009980352301441 و به ش��ماره ردیف بایگانی 901486ح23 در دفتر 
ش��عبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده اس��ت و وقت رس��یدگی روز 
سه ش��نبه مورخ 1392/4/4 س��اعت 11 صبح تعیین شده اس��ت از آنجا که خوانده 
مجهول المکان می باش��د با دس��تور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدن��ی مراتب در یکی از روزنام��ه درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق 
حاض��ر و در ای��ن مدت جهت اع��الم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائ��م به دفت��ر دادگاه مراجع��ه نماید نتیجه ع��دم حضور اتخ��اذ تصمیم قانونی 
خواهد بود. نیازی ش��هرکی – مدیر دفتر ش��عبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   

ابالغ رأی
30 کالس��ه پرونده: 1706/91. ش��ماره دادنامه:91/12/28-2171. مرجع رس��یدگی: 
شعبه 8 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: علی شاهرخ فرزند اصغر به نشانی 
اصفهان – ش��اپور )جدید( خ مشیرالدوله – نبش گاراژ سوپر بنز لوازم یدکی اویکو. 
خوانده: مسعود نوروزی فرزند مظفر به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 
25/000/000 ریال بابت رس��ید عادی مورخ 90/12/17 به انضمام خس��ارات وارده 
و هزینه دادرس��ی و تاخیر تادیه. گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و 
ثبت آن به کالس��ه فوق طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی 
ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی ش��ورا. در خصوص دادخواست خواهان علی شاهرخ فرزند اصغر به طرفیت 

خوانده مس��عود نوروزی فرزند مظفر به خواس��ته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال 
به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به جمی��ع اوراق پرونده مفاد 
دادخواس��ت خواهان با توجه ب��ه ارائه کپی مصدق مضبوط در پرونده و ش��هادت 
ش��هود و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلس��ه رس��یدگی حضور ندارد لذا ش��ورا 
دع��وی خواهان را مقرون به صحت دانس��ته مس��تندا به م��اده 198 ق.ا.د.م خوانده 
را ب��ه پرداخ��ت مبل��غ 25/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های نش��ر 
آگه��ی و 34/000 ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر و تادی��ه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 91/10/18 در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی 
 و ظ��رف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در این ش��عبه می باش��د. 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

تاسیس شرکت 
31 شماره: 92/582/33. آگهی تاسیس شرکت بهره برداری و تعمیراتی انرژی پایدار 
اردستان )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 843 خالصه تقاضانامه و شرکت نامه 
و اساس��نامه ش��رکت فوق الذکر که در تاریخ 1392/02/22 و با شماره ثبت 843 و 
شناس��ه ملی 14003416267 در دایره ثبت ش��رکتهای این اداره به ثبت رسیده است 
جه��ت اطالع عموم اعالم و آگهی می ش��ود: 1- نام و نوع ش��رکت: بهره برداری و 
تعمیراتی انرژی پایدار اردس��تان )با مس��ئولیت محدود(. 2- موضوع شرکت: انجام 

ام��ور خدمات��ی – فنی تاسیس��ات و هرگونه امری که به نحوی با موضوع ش��رکت 
مرتبط باش��د. ش��رکت در مزایده ها و مناقصات دولت��ی و خصوصی – اخذ وام از 

بانکهای دولتی و خصوصی و موسس��ات دولت��ی و خصوصی صرفا جهت تحقق 
اهداف ش��رکت – ص��ادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگان��ی و ترخیص کاال از 
گمرکات کش��ور. 3- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- آدرس مرکز 
اصلی ش��رکت: اردستان – روس��تای امیران – پالک 396- کدپستی 8448164651. 
5- اولی��ن مدیران و صاحبان امضا: آقای مهدی اعالمی زواره فرزند جواد با کدملی 
1189620804 و کدپس��تی 8441956171 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجتبی 
زائری امیرانی فرزند اس��فندیار با کدملی 1189933391 و کدپس��تی 8448164651 
به س��مت مدیرعامل و آقای اس��فندیار زائ��ری امیرانی فرزند محمدتق��ی با کدملی 
1188834703 و کدپس��تی 8448164651 به س��مت نائب رئیس هی��ات مدیره برای 
مدت نامحدود انتخاب ش��دند. 6- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل 
چک – س��فته – بروات – قراردادها و عقود اس��المی با امضاء مدیرعامل و در غیاب 
مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. 7- سرمایه شرکت: 
ی��ک میلیون ریال نقداً که تمامًا پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفته اس��ت. م 

الف: 70 خیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

حصر وراثت 
32 آقای مس��عود بیاتی دارای شناسنامه شماره 342 به شرح دادخواست به کالسه 
949/92ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان بهمن بیاتی کمیتکی بشناسنامه 664 در تاریخ 91/12/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 
یک دختر و یک عیال به نام ذیل: 1- عباسقلی بیاتی کمیتکی ش ش 30 )فرزند متوفی(. 
2- حس��ن بیات��ی ش ش 11 )فرزند متوفی(. 3- مس��عود بیات��ی ش ش 342 )فرزند 
متوف��ی(. 4- منصور بیاتی ش ش 30 )فرزند متوف��ی(. 5- خدیجه بیاتی کمیتکی ش 
ش 29 )فرزند متوفی(. 6- بتول سلمانی اورگانی ش ش 2068 )عیال متوفی( والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
33 آق��ای محم��د میرزای��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 0-155276-127 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 943/92ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 

نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمعباس میرزایی بشناس��نامه 1648 در 
تاری��خ 91/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به 4 فرزند و مادر و یک عیال به ن��ام ذیل: 1- محمد میرزایی ش ش 
0-155276-127 )فرزند متوفی(.  2- س��ودابه میرزایی ش ش 305 )فرزند متوفی(. 
3- مهدیه میرزایی ش ش 0-261954-127 )فرزند متوفی(. 4- س��عیده میرزایی ش 
ش 5-439284-127 )فرزن��د متوف��ی(. 5- قمر میرزای��ی ش ش 25 )مادر متوفی(. 
6- رعن��ا خرم��ی ش ش 21 )عیال متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
34 ش��ماره پرونده: 9109986794800618. ش��ماره دادنامه: 57. ش��ماره بایگانی: 
1107/91. خواهان: محمدعلی فدایی به نش��انی: اصفهان – س��ه راه سیمین – کوی 
ولیعصر – خیابان هدایت – فرعی2- پالکB 197. خوانده: جواد سلیمانیان به نشانی 
مجهول المکان. خواس��ته: الزام به انتقال س��ند رس��می یک دس��تگاه موتورسیکلت. 
گردش��کار: ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح 
ذی��ل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. در خصوص دعوی آقای 

محمدعلی فدایی فرزند حسن به طرفیت آقای جواد سلیمانیان فرزند رضا به خواسته 
محکومی��ت و الزام به خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال س��ند موتورس��یکلت 
ش��ماره اصفهان 51-4738 به انضمام هزینه دادرسی. با عنایت به محتویات پرونده 
و اس��تعالم از مرجع انتظامی به ش��ماره 1413/6/47 مورخ 91/12/22 در خصوص 
مالکیت موتورس��یلکت. با مالحظه قولنامه فروش موتورسیکلت که از طرف خواهان، 
ش��ورا دعوی مطروحه را به شرح دادخواست وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 
10 و 219 و 220 و 225 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی 
سند موتورسیکلت اصفهان 51-4738 به نام خواهان و پرداخت مبلغ یکصد و بیست 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شورا 
غیابی و در مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از مهلت 
واخواهی در مدت بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی در یکی از دادگاه های عمومی 

– حقوقی می باشد. م الف: 2095 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
35 خانم زیبا شیرازی باصیری دارای شناسنامه شماره 11193 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 985/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان خس��رو احمدی باص��ری بشناس��نامه 1483 در تاریخ 
1391/7/24 اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به یک پس��ر و یک دختر و همس��ر و پدر و م��ادر: 1- ایمان احمدی 
باص��ری ش ش 1272342131 )فرزن��د متوفی(. 2- فریده احم��دی باصری ش ش 
1271341514 )فرزن��د متوفی(. 3- زیبا ش��یرازی باصیری ش ش 11193 )همس��ر 
متوف��ی(. 4- کرم احمدی باص��ری ش ش 54 )پدر متوفی(. 5- فاطمه کریمی یلمه ش 
ش 1360 )مادر متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
36 خانم طلعت عرشی نجف آبادی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 959/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان علی عرشی نجف آبادی بشناس��نامه 6227 در تاریخ 72/10/26 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به 3 پس��ر و 4 دخت��ر و یک عیال به نام های ذیل: 1- عبدالرس��ول عرش��ی ش ش 
1154 )فرزند متوفی(. 2- محس��ن عرش��ی نجف آبادی ش ش 840 )فرزند متوفی(. 
3- مجید عرش��ی ش ش 451 )فرزند متوفی(. 4- توران عرش��ی نجف آبادی ش ش 
540 )فرزن��د متوفی(. 5- صدیقه عرش��ی نجف آب��ادی ش ش 728 )فرزند متوفی(. 
6- بدری عرش��ی نجف آبادی ش ش 2344 )فرزند متوفی(. 7- الهام عرش��ی نجف 
آبادی ش ش 5490 )فرزند متوفی(. 8- طلعت عرش��ی نج��ف آبادی ش ش 1 )عیال 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
37 آقای محمدصادق مش��هدیان خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 1093 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 632/91ش7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان امراله مش��هدیان خوزانی بشناس��نامه 
11040 در تاری��خ 1390/01/21 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- نصرت پیرحاجی خوزانی فرزند اس��داله 
ش ش 11223 )همس��ر دائمی متوف��ی(. 2- محمدصادق مش��هدیان خوزانی فرزند 
 امرال��ه ش ش 1093 )فرزن��د(. 3- س��عید مش��هدیان خوزانی فرزن��د امراله ش ش

1130046435 )فرزن��د(. 4- فره��اد مش��هدیان خوزان��ی فرزن��د امرال��ه ش ش 
1130331997 )فرزن��د(. 5- فاطم��ه مش��هدیان خوزانی فرزند امرال��ه ش ش 576 
)فرزند(. 6- فیروزه مش��هدیان خوزانی فرزند امراله ش ش 806)فرزند( والغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
 ظ��رف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف: 13665 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

حصر وراثت 
38 آقای رجبعلی عس��گری فروش��انی دارای شناس��نامه ش��ماره 314 به ش��رح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 98/92 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محترم مش��هدی حسینی ورنوسفادرانی 
بشناس��نامه 9518 در تاری��خ 1390/5/18 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته 
ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مهدی عس��گری فرزند غالمعلی 
ش ش 273 )فرزند(. 2- رجبعلی عس��گری فروش��انی فرزن��د غالمعلی ش ش 314 
)فرزند(. 3- محمدتقی عس��گری فروش��انی فرزند غالمعل��ی ش ش 25 )فرزند(. 4- 
عزت عس��گری فروش��انی فرزند غالمعلی ش ش 248 )فرزند(. 5- صدیقه عسگری 
فرزند غالمعلی ش ش 472 )فرزند(. 6- س��کینه عسگری فرزند غالمعلی ش ش 145 
)فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

حصر وراثت 
39 خانم رقیه کریمی اندانی دارای شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 
887/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان رجبعلی عمادی اندانی بشناسنامه 355 در تاریخ 1391/2/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رقیه 
کریمی اندانی فرزند مرحوم نصراله ش ش 25 )همسر(. 2- حمید عمادی اندانی فرزند 
رجبعل��ی ش ش 1139 )فرزند(. 3- علیرضا عمادی اندانی فرزند رجبعلی ش ش 314 
)فرزن��د(. 4- قدرت اله عمادی اندانی فرزند رجبعلی ش ش 1743 )فرزند(. 5- رحمت 
اله عمادی اندانی فرزند رجبعلی ش ش 961 )فرزند(. 6- سیفه اله عمادی اندانی فرزند 
رجبعل��ی ش ش 41771 )فرزند(. 7- صدیقه عمادی اندانی فرزند رجبعلی ش ش 36 
)فرزند(. 8- طاهره عمادی اندانی فرزند رجبعلی ش ش 541 )فرزند(. 9- بتول عمادی 
اندانی فرزند رجبعلی ش ش 1229 )فرزند(. 10- فاطمه عمادی اندانی فرزند رجبعلی 
ش ش 34 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد ش��د. م الف: 13667 ش��عبه هفتم حقوقی ش��ورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت 
40 آقای کریم کمالی اندانی دارای شناس��نامه ش��ماره 103 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 94/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده ک��ه ش��ادروان رجبعلی کمالی اندان��ی بشناس��نامه 1548 در تاریخ 1325/2/1 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه: 1- کری��م کمالی اندانی فرزن��د رجبعلی ش ش 103 )فرزن��د(. 2- محمود کمالی 
فرزن��د رجبعلی ش ش 2734 )فرزن��د(. 3- مانده علی کمالی اندان��ی فرزند رجبعلی 
ش ش 190 )فرزن��د(. 3- معصومه کمال��ی فرزند رجبعلی ش ش 11 )فرزند( والغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
 ظ��رف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.  م الف: 13673 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

%



نوبتی سه ماهه چهارم شهرضا
358 آگهی نوبتی س��ه ماهه چهارم سال1391- اداره ثبت اسناد و امالک 
ش��هرضا. بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصالحی آیین 
نامه مربوط به امالکی که در س��ه ماهه چهارم س��ال1391 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده وهمچنین شماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طبق آراء 
هیات محترم نظارت ثبت،آگهی آنها باید تجدید ش��ود مربوط به بخش یک 

شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید:
ردیف الف(

شماره های فرعی از دو اصلی-مزرعه فضل آباد
9021-نوذرقرقان��ی پ��ور فرزن��د نصراله:شش��دانگ یکب��اب خان��ه به 

مساحت164/70 مترمربع.
9804-غالمرضا عاش��وری فرزند س��روعلی: شش��دانگ یکباب خانه به 

مساحت248متر مربع.
9977-قل��ی ن��ره ای فرزند منوچه��ر و ماه بس عربی ن��رهء فرزند حداد 

بالسویه: ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117مترمربع.
10416-آفتاب ش��کومند فرزند عین اله: ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

136/50مترمربع.
10419-یداله قرقانی فرزند ش��هباز: شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 

172/60مترمربع.
13603-گل اندام موسوی فرزند جمشید: ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

176/60مترمربع
13638-سید احمدرضا نظیفی فرزند سید حسین:ششدانگ یک قطعه زمین 

جای پی کنی شده مجزی شده از 3255به مساحت155/25مترمربع.
13639- س��یدمحمدرضا نظیفی فرزند س��ید حسین:ششدانگ یک قطعه 

زمین جای پی کنی شده مجزی شده از 3255به155/13مترمربع.
13660-غالمحس��ین س��ازگار فرزند ش��یرعلی نس��بت به چهار دانگ و 
طالن قرقانی فرزند قربان نس��بت به دو دانگ از: ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت158مترمربع.
13669-س��عید پایدار فرزند غالمعباس: شش��دانگ یکباب خانه نیمه تمام 

مجزی شده از1025 به مساحت105مترمربع.
شماره های فرعی از چهار اصلی-مزرعه برزوک آباد

1615-مهدی بهرامی چش��مه علی فرزند محمدحسن:ششدانگ یک قطعه 
زمین شناژدار به مساحت.136/30 مترمربع.

2028-غری��ب کاویان��ی فرزن��د فاض��ل: شش��دانگ یکب��اب خان��ه به 
مساحت212/60مترمربع.

2317-عبدالرض��ا رهنم��ا فرزن��د عبدال��ه: شش��دانگ یکب��اب خانه به 
مساحت139مترمربع.

2547-موسی نره پیکری فرزند محمد حسین:ششدانگ یک قطعه زمین پی 
کنی شده مجزی شده از2452به مساحت160مترمربع

2548-ابوالحس��ن عس��کریان خوب فرزند زالل و کبری کیان مهر فرزند 
زولفعلی بالسویه: ششدانگ یکباب خانه به مساحت156/30 مترمربع.

2549-احمد بهرامی فرزند خلیل:شش��دانگ یک قطعه زمین مجزی ش��ده 
از1609به مساحت266/60مترمربع

2555-مجید رئیس��ی مهر فرزند احمد نس��بت ب��ه چهاردانگ و نرگس 
قرخلوئی فرزند محمد نس��بت به دودانگ از:ششدانگ یک قطه زمین مثنی 

شده به مساحت.135/60مترمربع.
شماره های فرعی از21اصلی-مزرعه رشکنه

2492-مرتض��ی میرزائ��ی فرزن��د ول��ی ال��ه و مرضیه قاس��می فرزند 
احمدرضا بالس��ویه: ششدانگ یکباب خانه مجزی شده از526 به مساحت 

177/10مترمربع.
2494-فرش��ته صفرپور فرزند محمدعلی: شش��دانگ یکباب خانه مجزی 

شده از520 به مساحت136مترمربع.
2495-حیدرعل��ی عس��گری فرزن��د نعم��ت ال��ه و آمن��ه نایب��ی فرزند 
ابراهی��م بالس��ویه: شش��دانگ یکب��اب خان��ه مج��زی ش��ده از505 به 

مساحت325/62مترمربع.
2496-الهه عمرانپور فرزند رحمت اله:ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

مجزی شده از526به مساحت122/15مترمربع.
شماره های فرعی از23اصلی-مزرعه سودآباد

295-حسینعلی براهیمی فرزند مشهدی محمدرضا و فاطمه براهیمی فرزند 
علی اصغر بالسویه: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت1068/70مترمربع.

2462-مجید میرزابه فرزند اکبر و فرش��ته آقاسی فرزند حسام بالسویه: 
ششدانگ یکباب خانه مجزی شده از123 به مساحت203/70مترمربع.

2464-س��ید صدرال��ه موس��وی دنگزلی فرزند س��ید مصطفی و س��ید 
محم��د موس��وی فرزند س��ید فتح اله و س��یده س��اره موس��وی فرزند 
س��ید نصراله بالس��ویه: شش��دانگ یکباب خانه مجزی ش��ده از172 به 

مساحت190/20مترمربع.
شماره فرعی از32اصلی-مزرعه دست قمشه

2366-منیره موالئی فرزند اس��داله: شش��دانگ یکباب خانه نیمه تمام به 
مساحت198/75مترمربع.

شماره های فرعی از50 اصلی-مزرعه اله آباد
2311-زهره رضائی فرزند بمانعلی:ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده 

از 82به مساحت115/11مترمربع.
2322-زهرا فردوسیان فرزندفالمرزنس��بت به دودانگ بانضمام بهاءیک 
هشتم عرصه و اعیان چهاردانگ مابقی و امیر همسایگان فرزند عباسعلی 

منا نسبت به دو و دو سوم دانگ باستثناءبهاءیک هشتم عرصه و اعیان  و 
همسایگان فرزند عباسعلی نسبت به یک و یک سوم دانگ باستثناءبهاء یک 
هشتم عرصه و اعیان از:ششدانگ قسمتی از یکبابخانه محل جوی متروکه 
به مساحت15/50مترمربع که بانضمام ششدانگ پالک1539جمعا«تشکیل 

یکبابخانه را میدهد.
شماره فرعی از51اصلی-مزرعه فودان

36-عبدالرسول صادقی فرزند مهدیقلی و فرشته صادقی فرزند عبدالرسول 
بالسویه:ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت2855/30مترمربع.

شماره های فرعی از72اصلی-مزرعه دامزاد
337باقیمانده-س��لطانعلی بهرامی فرزند س��یف علی:ششدانگ یک قطعه 
زمین که پالکهای466و467از آن مجزی شده به مساحت123/02مترمربع.

437-حجت اله و علی و محمدحسین و اکبر همگی جابری فرزندان حسین 
بالسویه:شش��دانگ یک قطعه زمین)که قبالقس��متی ازپالک82/1بوده(به 

مساحت 214/80مترمربع.
466-فاطمه دهقانی فرزند س��رفراز: شش��دانگ یکباب خانه مجزی شده 

از337 به مساحت200/10مترمربع.
467-احمد بهرامی فرزند سلطانعلی:ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده 

از337 به مساحت99/21مترمربع.
شماره فرعی از176اصلی-شهرک اسالم آباد

636-ج��الل عطائی فرزند بیگلر: شش��دانگ یک قطع��ه زمین محصور به 
مساحت296/85مترمربع.

به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت ب��ه امالک و رقبات 
مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ 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 ش��ده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی 
خود را به این اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرون��ده های معترضی ثبت ،معترض می بایس��ت ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ تس��لیم اعتراض خود ب��ه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت رااز 
مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه این اداره تس��لیم نماید درصورتی که قبل 
از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را 
مش��عر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید .اعتراضات یاگواهی 
طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق قسمت 
اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حق��وق ارتفاقی درموقع تعیین حدود درصورت 
مجلس قید وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2م��اده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد ش��د.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:92/02/01
تاریخ انتشارنوبت دوم:92/02/31

م الف/ 22 
میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

نوبتی سه ماهه چهارم اردستان 
373 ش��ماره: 846 آگهی نوبتی س��ه ماهه چهارم س��ال 1391 ثبت 

اردستان بخش 17 ثبت اصفهان
- آگهی های بند الف-

مستند به ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
آن ام��الک ورقبات واقع در اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان که تقاضای 
ثبت آن در سه ماهه چهارم سال 1391 پذیرفته شده است برای دو مرتبه 
به فاصله یک ماه از هم منتشر و مهلت اعتراض بر آن از تاریخ اولین نوبت 

انتشار به مدت سه ماه می باشد را به شرح زیر آگهی می نماید:
- دهستان گرمسیر

- شهر اردستان یک اصلی و فرعی زیر:
-13061- آقایان سید ابولفضل و سید اصغر هر دو ابراهیم زاده فرزندان 

ر سید حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف به معطل آباد واقع  د
کوی مون اردستان به مساحت 2573/60 متر مربع بالمناصفه هر یک سه 

دانگ 
علیه��ذا به موجب ماده 16 قانون ثبت و دیگر مواد قانونی مربوطه چنانچه 
کسی نس��بت به امالک مرقوم در بند الف اعتراضی داشته باشد از تاریخ 
اولین نوبت انتشار تا نود )90( روز و نسبت به امالک مرقوم در بند ب تا 
سی )30( روز پس از انتش��ار باید دادخواست واخواهی و اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل 
از انتش��ار آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه 
مش��عر بر جریان دعوی را طرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا 
گواه��ی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدتهای مذکور واصل ش��ود بالاثر 
اس��ت و مطابق قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد ش��د. حدود و حقوق ارتفاقی امالک فوق مس��تند به ماده 56 آیین 
نامه قانون ثبت در موقع تحدید حدود بررسی و در صورت مجلس تحدید 
حدود قید خواهد شد و اعتراض صاحبان امالک و مجاورین نسبت به آن 
تاب��ع مفاد قانون ثبت و ماده واحده تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی 

مفقود شده خواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/2/31 
م الف/ 33

عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

نوبتی سه ماهه چهارم نطنز
374 آگهی نوبتی س��ه ماهه چهارم س��ال 1391 اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز
موجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 59 اصالحي آیین نامه 
مذکور امالکي که تقاضاي ثبت آنها در س��ه ماهه چهارم سال 91 پذیرفته 
ش��ده و امالکي که در آگهي نوبتي قبل��ي از قلم افتاده و مدت اعتراض بر 
آنها از تاریخ انتش��ار )91/2/1( به مدت 90 روز مي باش��د. به شرح ذیل 

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

 از شماره یک – اصلي اوره ، فروعات ذیل 
1711– خانم ش��هربانو معالجي اوره  فرزند علي اکبر انتقال مع الواسطه 

از محمد معالج اوره  ششدانگ یکباب طویله  به مساحت  25 متر مربع 
1803 – س��یدابراهیم و خانم زهرا و آس��یه یحیا زاده طباطبایي فرزندان 
سید صادق؛ سیدابراهیم نسبت به دو سهم و زهرا و آسیه هر کدام نسبت 
به یک س��هم مش��اع از چهار س��هم از پنج سهم شش��دانگ قطعات زمین 

مزروعي و مشجر معروف سوران  بمساحت 1033/30 متر مربع  
 از شماره3- اصلي مزرعه بیشه اوره ، فرعي ذیل

116 – آق��اي اصغرآقا معالج فرزند حس��ن شش��دانگ ی��ک قطعه زمین 
محصور و مشجر و ساختمان داخل آن بمساحت 2184/82 متر مربع  

ازشماره 9 – اصلي علیاي نطنز ، فرعي ذیل 
1315 – پروی��ز غفاري نطنزي و عباس غف��اري فرزندان علي بالمناصفه 

ششدانگ یکدرب باغ محصور مشجر بمساحت 1779/62 متر مربع 
ازشماره 77 – اصلي كندز ، فرعي ذیل 

130 – آقاي علي اکبر صالح کندزي فرزند محمد س��ه ربع دانگ مشاع از 
ششدانگ یکدرب باغ محصور و ساختمان مسکوني داخل آن

بمساحت 426/50 متر مربع 
ازشماره 100 – اصلي طامه  ، فرعي ذیل 

1012 – آقاي حسن حاجي زاده فرزند عباس نسبت به هشت سهم و خانم 
فاطمه اعظمي طامه فرزند هاجي آقا نسبت به دو سهم از ده سهم

مشاع از پانزده سهم ششدانگ  یکدرب باغ  بمساحت 1520 متر مربع   
از شماره 118 – اصلي جاریان ، فروعات ذیل

884 – آقاي علیرضا بدیعي جاریاني فرزند حس��ن هفت و نیم سهم مشاع 
از دوازده سهم ششدانگ یکباب خانه قدیمي بمساحت 410/76 متر مربع 

1056 – آق��اي مصطفي جاریاني فرزند ماش��ا اهلل شش��دانگ یکباب خانه 
بمساحت 210/50 متر مربع 

از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذیل 
1434– آقاي حس��ین خض��ري فرزند س��یف اهلل شش��دانگ یکدرب باغ  

بمساحت 553/41 مترمربع 
1543 - خانم بتول اس��المي فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه و  زمین 

متصل به آن  بمساحت 897  مترمربع 
از شماره 127 – اصلي دستجرد ، فرعي ذیل

182 – آقاي حسین خضري فرزند سیف اهلل ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 
436/41 مترمربع 

از شماره 129 – اصلي جزن ، فرعي ذیل
376 – موقوفه ش��هید حسین رش��یدي جزني به نمایندگي اداره اوقاف و 
امور خیریه نطنز شش��دانگ قطعه زمین مزروعي بمساحت 381/14 متر 

مربع 
دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود 

ازشماره 103 – اصلي احمد آباد ، فرعی ذیل 
108 – خانم سکینه نجاتي فرزند سید علي ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 

321/60 مترمربع 
ازشماره 128 – اصلی هنجن ،فروعات ذیل 

435 – آقاي سید یحیي موسوي هنجني فرزند سید مهدي ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 98/25 مترمربع 

869 -  صغرا مصطفایي هنجني فرزند ماش��ا اهلل شش��دانگ یکدرب باغ 
محصور و مشجر بمساحت 539/45 متر مربع 

1306 – موقوف��ه امامزاده داود هنجن به نمایندگ��ي اداره اوقاف و امور 
خیریه نطنز ششدانگ قطعه زمین مزروعي  بمساحت 185/80 متر مربع 

1333 – س��ید رضا سید هنجن فرزند س��ید حسین ششدانگ قطعه زمین 
مشجر بمساحت 73 متر مربع 

2097 – خان��م زهرا علي نقي زاده هنجني فرزند عباس شش��دانگ یکباب 
خانه بمساحت 96/80 متر مربع 

2119 – خانم معصومه اس��معیل زاده هنجني فرزند علي ششدانگ قطعه 
زمین محص��ور بمس��احت 281/30 متر مربع مفروز و مجزي ش��ده از 

شماره 386 فرعي 
ازشماره 134- اصلی یارند ، فروعات ذیل

1121 – اشرف خانم  یارندي فرزند سید محمد علي و خانم عزت یارندي 
فرزند س��ید محمد هر کدام دو دانگ از چهار دانگ مش��اع از  ششدانگ 

یکباب خانه در محله سرسیر  بمساحت 191/50 متر مربع 
1122 – اشرف خانم  یارندي فرزند سید محمد علي و خانم عزت یارندي 
فرزند سید محمد هر کدام یکدانگ از دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 

باغچه معروف محله سرسیر  بمساحت 222 متر مربع 
ازشماره 150 – اصلی روستای برزرود، فروعات ذیل 

394  – خانم مهناز علیزاده برزي فرزند میرزاعلي شش��دانگ یکباب خانه 
درحین احداث بمساحت 74/34 متر مربع 

1097 – عرصه حسینیه قدیمي برز به نمایندگي اداره اوقاف و امور خیریه 
نطنز شش��دانگ عرصه حسینیه  قدیمي برز ومخروبه جنب آن  بمساحت 

31/29 متر مربع 
2512 – موقوفه امامزاده سیداس��ماعیل برز ب��ه نمایندگي اداره اوقاف و 

امور خیریه نطنز شش��دانگ یک درب باغ مش��جر بمساحت 722/55 متر 
مربع 

سوم ( ازبخش 11 طرقرود وقراء حومه
ازشماره 37 – اصلي كشه  ، فرعي ذیل 

274 –  خان��م زین��ت مبیني کش��ه فرزند حس��ین انتقال مع الواس��طه از 
عبدالحس��ین بخش��ي طاري  س��ه دانگ مشاع ازشش��دانگ  قطعه زمین 

خیرآباد  یک رجل و سه ربع رجلي بمساحت 1095/22 مترمربع 
ازشماره 41 – اصلي ورگوران ، فرعي ذیل 

155 – آقاي قدرت اهلل توکلي طرقي فرزند فضل اهلل شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعي و مشجر بمساحت 2451/60 مترمربع 

ازشماره 141– اصلي باغستان پایین طرق ، فروعات ذیل 
1075و1076 – آقاي حسین جعفر یحیي فرزند علي ششدانگ یکباب خانه 

و باغچه  بمساحت 384/60 مترمربع 
1077 – آقاي حس��ین جعفر یحیي فرزند علي شش��دانگ  یکدرب باغ در 

بخش اسفندیار بمساحت 431/10 مترمربع  
ازشماره 152- اصلي نیه ، فرعي ذیل 

286 – آقایان  عباس و حس��ن و حس��ین و خانم س��کینه همگي محبوبي 
فرزندان علي محمد   به نس��بتهاي چهار و دو و دو ودو سهم مشاع از ده 

سهم ششدانگ یکباب خانه بمساحت 592/05 مترمربع 
ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 

1488 – آقای��ان اصغر و عباس و محم��ود و خانمها عفت و ربابه توکلي 
طرقي فرزندان حبیب اهلل ، آقایان هرکدام دو س��هم و خانمها هر کدام یک 
س��هم از هشت سهم ششدانگ یکدرب باغ و س��اختمان داخل آن درکوي 

کهجوه بمساحت 761/60 مترمربع
  3442 – آقاي حس��ین طالبي طرقي فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعي محصور در کهجوه بمساحت 989/84 مترمربع 
3443 - آقاي حس��ین طالب��ي طرقي فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعي محصور در کهجوه بمساحت 680/35 مترمربع 
4081 – آقایان حس��ن و غالمحس��ین و علي محمد همگ��ي خالقي طرقي 
فرزندان حس��ین و خانم صغري ابوفاضلي فرزند حسن هرکدام یک و نیم 
دانگ مش��اع ازششدانگ یکباب خانه بمس��احت 205/50 مترمربع مفروز 

ومجزا شده از شماره 1569 فرعي 
 4661 – آقاي حسن طالبي طرقي فرزند احمد ششدانگ قطعه زمین مشجر 

دردشت منشترا بمساحت 2387/34 مترمربع 
4806– آقاي محمد صادق  جنت فرزند علي ششدانگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 1003/32 مترمربع مفروز ومجزا شده از شماره   4594  فرعي  

ازشماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، فروعات  ذیل  
231– آقاي علي نجف طرقي فرزند شکراهلل ششدانگ قطعه زمین مزروعي 

مشهور پایین ور بمساحت 596/40 مترمربع  
283 -آقاي علي نجف طرقي فرزند شکراهلل ششدانگ قطعه زمین مزروعي 

و مشجر مشهور پایین ور بمساحت 706/60 مترمربع 
383 – خانم حش��مت غف��اري طرقي فرزند حبیب شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعي و مشجر دردشت زیره بخش رئیس بمساحت 756/71 مترمربع 

از شماره 284 -  اصلي كلهرود ، فروعات ذیل 
2248 – آقایان محمود و احمد و غالمرضا و حسین همگي خاني کلهرودي 
فرزندان محمد بالس��ویه هرکدام یک و نیم دانگ مشاع ازششدانگ  یکباب 

خانه و قطعه زمین جلوي آن بمساحت 646/80 مترمربع 
2249 -  آقایان محمود و احمد و غالمرضا و حسین همگي خاني کلهرودي 
فرزندان محمد بالس��ویه هرکدام یک و نیم دانگ مشاع ازششدانگ  یکباب 

خانه و قطعه زمین جلوي آن بمساحت 794/28 مترمربع 
2251 - آقایان محمود و احمد و غالمرضا و حسین همگي خاني کلهرودي 
فرزندان محمد بالس��ویه هرکدام یک و نیم دانگ مش��اع  از ششدانگ  یک 

قطعه زمین محصور و بوم کند داخل آن بمساحت 909/63 مترمربع 
ازشماره 305 - اصلي مزرعه خدایاره کلهرود ، فرعي ذیل 

132 – آقاي حس��ین ناطقي فرزند علي دو دانگ مش��اع ازششدانگ قطعه 
زمین مزروعي بمساحت 2735 مترمربع 

   لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه اش��خاص 
نس��بت به امالک مندرج در بند الف این آگهي از تاریخ اولین انتش��ار 
به مدت 90 روز در دو نوبت درج و منتش��ر ش��ده و نسبت به امالک 
مندرج در بند ب این آگهي از تاریخ اولین انتش��ار به مدت 30روز در 
یک نوبت درج و منتشر ش��ده اعتراضي داشته باشند واخواهي خود 
را به این اداره و دادگاه صالحه تسلیم نمایند و در صورتي که قبل از 
انتشار این آگهي اقامه دعوي شده باشد ظرف مدت فوق تسلیم نمایند 
اعتراضات یا گواهي طرح دعوي که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
ش��ود بال اثر و مطابق قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره آن و ماده 17 
قانون ثبت مي باش��د و همچنین براب��ر تبصره 2 ماده قانون تعیین و 
تکلی��ف پرونده هاي ثبتي مصوب 1373/3/6 معترض مي بایس��ت از 
تاریخ انتش��ار اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت و دادگاه محل نسلیم 
نماید و ظرف مدت یک ماه گواهي مش��عر بر ط��رح دعوي از مراجع 
صالحه ارائه دهد و همچنین طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقي در موقع تحدید حدود مشخص مي شود و واخواهي صاحبان 
ام��الک و مجاوران حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت 
پذیرفته خواهد ش��د. این آگهي نس��بت به ردیف الف در دو نوبت به 
فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب یک نوبت در روزنامه زاینده رود 

درج ومنتشر مي گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1 /1392/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/2/31
م الف/ 38

 شادمان- كفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ
26 شماره ابالغیه:9110100351506739. شماره پرونده: 9109980351501306. 

ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911321. خواهان ن��ادر رجبی پیروز دادخواس��تی به 
طرفیت خوانده مظاهر قنبری کوجانی به خواس��ته مطالب��ه وجه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پانزدهم دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 348 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980351501306 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/02 و 
س��اعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
27 شماره ابالغیه:9110100351804286. شماره پرونده: 9109980351801883. 

شماره بایگانی شعبه: 911967. خواهان رویا ولیخانی قصرچمی دادخواستی 
ب��ه طرفی��ت خوانده آرش اباس��یتی به خواس��ته مطالب��ه نفقه تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هجدهم دادگاه 
عموم��ی حقوقی)خانواده( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبق��ه 2 اتاق 220 
ارج��اع و به کالس��ه 9109980351801883 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1392/04/05 و س��اعت 12:10 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مق��رر ف��وق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد.

 کمال نوری – منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
28 شماره ابالغیه:9110100351205158. شماره پرونده: 9109980351200581. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910589. خواهان حس��ین مذنبی دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��ده علی دهقان��ی به خواس��ته مطالبه وجه چ��ک تقدیم دادگاه ه��ای عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 321 ارجاع و به کالس��ه 
9109980351200581 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/02 و س��اعت 
12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
29 شماره ابالغیه:9110100350805710. شماره پرونده: 9109980350801236. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911298. خواه��ان اصغر عطائی دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده محمدرضا مس��عود به خواس��ته مطالبه طلب و اعس��ار از پرداخت هزینه 
دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق 315 ارجاع و به کالس��ه 9109980350801236 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1392/04/02 و س��اعت 08:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مق��رر ف��وق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد. 

داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 دیدار ایران- عراق 
و قصه هزار و یک شب!

فدراس��یون فوتبال عراق اعالم کرد در صورتی تیم ملی این کشور با 
ایران در ورزش��گاه آزادی بازی می کند که دیدار این تیم با آفریقای 

جنوبی در بغداد لغو شود.
بازی دوس��تانه تیم های ملی ایران و عراق به قصه هزار و یک ش��ب 
تبدیل شده و پاسخ های متفاوت فدراسیون فوتبال عراق، انجام این 
بازی را با ابهام روبه رو کرده است. عراقی ها برای جلب نظر فیفا تالش 
کردند تا این بازی دوس��تانه را در بغداد برگزار کنند که با مخالفت 
فدراسیون فوتبال ایران مواجه شدند. ابتدا سران فدراسیون فوتبال 
عراق با برگزاری این دیدار در ورزشگاه آزادی موافقت کردند و قرار 
شد این دیدار 29 می )هشتم خرداد( در تهران برگزار شود، اما به نظر 

می رسد که این رشته سر دراز دارد.
قادر شمخی، از اعضای فدراس��یون فوتبال عراق در گفتگو با سایت 
المدی گفت که فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی با برگزاری دیدار 
دوس��تانه در عراق موافقت کرده اس��ت. او گفت: آفریقای جنوبی با 
برگزاری دیدار دوستانه در عراق در 29 می )هشتم خرداد( موافقت 
کرد. اگر این دیدار به هر دلیلی لغو شود، به ایران می رویم و در همان 

تاریخ با ایران در ورزشگاه آزادی بازی خواهیم کرد.

درخشش جوجیتسو کاران اصفهانی  
مس��ابقات قهرمانی جوجیتس��و کش��ور با کس��ب ۱2 مدال توسط 

ورزشکاران اصفهانی همراه شد. 
 مسابقات قهرمانی جوجیتس��و کشور با ش��رکت 2۰۰ رزمی کار از 
۱۸ استان کش��ور در مازندران برگزار ش��د. در پایان این مسابقات 
اصفهان با کسب پنج مدال طال، سه نقره و چهار برنز توانست خود را 
به عنوان یکی از موفق ترین تیم های این مسابقات معرفی کند. تیم 
اصفهان با ۳۰ بازیکن و به سرپرستی جمشید وحید توانست با کسب 
۱2 مدال در مجموع مس��ابقات انفرادی بزرگس��االن مقام قهرمانی 
را به خود اختصاص دهد. در بخش انفرادی رده س��نی نونهاالن نیز 
اصفهانی ها صاحب مقام دوم شدند و در مسابقات تیمی بزرگساالن 
به عنوان سوم رس��یدند. این رقابت ها در سه رده س��نی نونهاالن، 
 نوجوان��ان و بزرگس��االن در مجموعه ورزش��ی آزادی شهرس��تان 
بابل برگزار شد. محمدعلی وحید نیز تندیس اول و محمد کاظم زاده 
تندیس دوم فنی ترین بازیکنان این دوره را به خود اختصاص دادند. 

3 طالی جهانی رزمی کاران اصفهانی  
از کاپ ترکیه

رزمی کاران اصفه��ان در رقابت های جهان��ی 2۰۱۳ ترکیه خوش 
درخشیدند. 

در پایان تورنمنت بین الملل��ی کاپ 2۰۱۳ ترکیه که با حضور2۵۰ 
رزمی کار از هش��ت کش��ور در ش��هر اس��تانبول برگزار ش��د، تیم 
 کی��ک بوکس��ینگ اصفه��ان نماینده کش��ورمان موفق به کس��ب 
سه نش��ان طال و یک نقره ش��د. برای تیم کش��ورمان ویدا الهی در 
وزن ۶۰ به نش��ان طال رسید، محس��ن رجایی در وزن ۶2 کیلوگرم 
و  مس��عود حیدرپور در ۷۰ کیلوگرم به سه نشان طال دست یافتند. 
همچنین اکبر مردانی در وزن ۶۰ کیلوگرم به نشان نقره رسید. تیم 
پنج نفره اصفهان با چهار رزمی کار مرد و یک ورزشکار زن با حریفانی 
از کشورهای آذربایجان، قبرس، ترکیه، قزاقستان، گرجستان، یونان، 

ازبکستان و ارمنستان مبارزه کرد.

 لیگ آب های آرام برگزار می شود
نخستین دوره لیگ آب های آرام در تیر و آبان امسال برگزار می شود.

 این رقابت ها به صورت دومرحله رفت و دو مرحله برگشت با رعایت 
قوانی��ن فدراس��یون بین المللی قایقران��ی  ICF   و قوانی��ن داخلی 
فدراس��یون قایقرانی ایران در تیرماه و آبان ماه س��ال جاری برگزار 

خواهد شد.  
رقابت های لیگ در رده س��نی بزرگس��االن و در دو بخش مردان و 
بانوان برگزار می شود و حداقل س��ن ورزشکاران  حاضر در مسابقات 
۱۵ سال خواهد بود. مسابقات بانوان در رشته کایاک یک نفره 2۰۰ 
و ۵۰۰، کایاک دونفره   ۵۰۰ متر و کان��و کانادایی یک نفره 2۰۰ متر 

برگزار می شود. 
حداکثر تعداد قایقرانان ش��رکت کننده هر باش��گاه  در بخش بانوان 
شش نفر شامل چهار ورزشکار کایاک و دو ورزشکار کانو است که باید 
دو نفر از آنها در رده  سنی جوانان باشند.   در بخش مردان نیز رقابت ها 
در مواد کایاک یک نفره و دو نفره 2۰۰ و ۱۰۰۰ متر و کانوی یک نفره 
و دونفره   ۱۰۰۰ متر و کانوی یک نفره 2۰۰ متر برگزار خواهد ش��د. 
حداکثر تعداد ش��رکت کننده در مردان 9 نفر  شامل شش ورزشکار 
کایاک و سه ورزشکار کانو کانادایی اس��ت که 2دو نفر از آنها باید در 

رده سنی جوانان  باشند. 
با اعالم نفرات ملی پوش به باش��گاه ها و هیأت های قایقرانی از سوی 
فدراسیون، باشگاه ها تنها مجاز  به استفاده از سه ورزشکار ملی پوش 
 در بخش بانوان شامل دو ورزشکار کایاک و یک ورزشکار کانو و چهار 
ملی پوش  در بخش مردان شامل دو ورزشکار کایاک و  دو ورزشکار 

کانو کانادایی خواهند بود. 

قبل از سفر به کربال  با 
تراکتورسازی به توافق رسیدم

ابراهیم زاده/ سرمربی تراکتورسازی
من قبل از این که به کربال بروم با زینی زاده به توافقات اولیه رسیده 
بودم و فقط به خاطر هواداران پرس��پولیس مخالفت��ی با طرح نامم 
نک��ردم. از حدود دو هفت��ه پیش با مس��ئوالن تراکتورس��ازی وارد 
مذاکره شدم. دیدگاه های ما و مس��ئوالن تراکتور به هم نزدیک بود 
و در نهایت منجر به توافق ش��د. بحث حضورم در پرسپولیس فقط از 
س��وی مس��ئوالن این باشگاه 
مطرح شد. در کربال که بودم، 
رویانی��ان تماس گرف��ت و به 
من گفت می توانیم نام ش��ما 
را به عنوان یک��ی از گزینه ها 
در هیأت مدی��ره مطرح کنیم 
یا نه که من به احترام هواداران 

پرسپولیس قبول کردم.

6
گل محمدی سرمربی نفت تهران شد

سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس هدایت نفت تهران را برعهده گرفت. یحیی گل محمدی، 
پس از کناره گیری از هدایت تیم فوتبال پرسپولیس هدایت تیم فوتبال نفت تهران را در فصل سیزدهم 
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احسان حدادی هم 
ناراضی است

علی دایی سرمربی 
پرسپولیس شد

علی دایی به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شد. سرانجام 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس بعد از نزدیک به دو هفته  مذاکره با گزینه های 
مختلف، به این نتیجه  رسیدند که علی دایی بهترین گزینه برای هدایت این 
تیم در فصل آینده اس��ت. محمد مایلی کهن، منصور ابراهیم زاده و حمید 
درخشان دیگر گزینه هایی بودند که شانس نشستن روی نیمکت پرسپولیس 
را داشتند، اما در پایان دایی به عنوان سرمربی سرخپوشان انتخاب شد. دایی 
در حالی به پرسپولیس می آید که چند روز پیش قرارداد سه ساله خود را با 
باشگاه راه آهن به صورت رسمی منعقد کرد و حتی در نشست خبری با حضور 
اصحاب رسانه و رییسی کیا،  مدیرعامل این باشگاه از برنامه های خود برای 
این تیم در آینده صحبت کرد. او حتی در اظهار نظرهای چند روز گذش��ته 

خود تأکید کرده بود که اصال به پرسپولیس فکر نمی کند. 

دارنده مدال نقره پرتاب دیسک المپیک لندن که در اولین مسابقه خود در فصل 
جدید رکورد ۶4 متر و یکسانتی متر در دانشگاه U.V.A ویرجینیای آمریکا به 

ثبت رساند، می گوید که دیگر برای ایران مسابقه نخواهد داد. 
احس��ان حدادی اظهار کرد: از نتیجه ای که در مس��ابقات آغاز فصل گرفتم 
راضی هستم؛ چون در شرایط س��خت، یعنی بدون مربی و بدون آن که کسی 
از من سراغی بگیرد به این رکورد رسیدم. من دیگر با کسانی که خیلی راحت 
ورزش��کار را بعد از مدال رها می کنند کاری ندارم. یک ورزشکار آزاد هستم و 
دیگر آزاد در مسابقات ش��رکت می کنم.  وی گفت: واقعاً دلیلی ندارد که من 
بخواهم برای ایران در مسابقات ش��رکت کنم؛ چون دین خود را به کشورم و 
مردم ادا کرده ام و فکر می کنم می توانم جایی بروم که قدرم را بدانند وحداقل 

امکانات اولیه که می خواهم را برایم فراهم کنند.

A خوشحالی استراماچونی از پایان سری
هر چند اینتر در ایستگاه پایانی سری A متحمل شکست سنگینی 
ش��د، اما آندره آ اس��تراماچونی س��رمربی این تی��م از پایان فصل 
کابوس وارش با نرآتزوری خوشحال است. اینتر در هفته  پایانی سری 

A با نتیجه  پنج بر دو در جوزپه مه آتسا برابر اودینزه تحقیر شد.

ماتزاری از ناپولی رفت
والتر ماتزاری سرمربی ۵۱ ساله ناپولی که این فصل 
با تیمش به مقام دومی در سری A رسید، اعالم کرد 
قصد دارد تجربه جدیدی را به دس��ت آورد و دوران 

حضورش در ناپولی به سر آمده است. 

ایبرا جانشین هازارد
زالتان ابراهیموویچ با پشت سر گذاشتن تیاگو سیلوا 
و ماتوئیدی ب��ه عنوان بهترین بازیکن لیگ فرانس��ه 
انتخاب شد. ابراهیموویچ با 29 گل به عنوان بهترین 

بازیکن لیگ فرانسه انتخاب شد.  02
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۱۵ آبان ۱۳۶۵ که سر آلکس��اندر چاپمن )آلکس( فرگوسن 
 هدای��ت شیاطین س��رخ را برعه��ده گرف��ت، عل��ی پروین 
پنج س��الی بود ک��ه روی نیمک��ت مربیگری سرخپوش��ان 

پرسپولیس می نشست.
فرگوسن نزدیک به 2۷ سال در اولدترافورد ماند، ولی در این 
مدت پرسپولیس 2۵ و اس��تقالل 22 مربی را به خود دیدند. 
تیم مل��ی ایران هم در ای��ن مدت 2۷ مرب��ی را روی نیمکت 
مربیگری خود نشانده است. با پایان یافتن فصل دوازدهم لیگ 
برتر فوتبال، بار دیگر بحث تغییر و تحول کادر فنی استقالل 
و پرسپولیس مطرح شده است. از یک سو امیر قلعه نویی که 
تیمش را قهرمان ایران کرده، س��از جدایی س��ر می دهد و از 
سوی دیگر یحیی گل محمدی عطای کار در پرسپولیس را به 

لقایش بخشیده و رفته است. 
در این میان آن چه بی��ش از هر چیز به خاط��ر می آید، این 
است که چرا این دو تیم بزرگ – و نه باشگاه بزرگ – با وجود 
ادعاهایی که گوش فلک را کر می کنن��د، هیچ گاه ثبات را به 

معنای واقعی کلمه بر نیمکت خود احساس نکرده اند؟ 
سر آلکس فرگوسن ، سرمربی سرخپوش��ان منچستر حدود 
2۷ سال پیش یعنی ۱۳۶۵ هدایت منچستریونایتد را بر عهده 
گرفت و تا همین هفته  قبل که از دنیای قهرمانی خداحافظی 
کرد، در سمت خود باقی بود. در این مدت منچستر روزهای 
خوب و بدی را س��پری کرد و تلخ و ش��یرین بسیاری به خود 
دید. باخت ها و پیروزی های متعدد، قهرمانی ها و ناکامی های 
پی درپی و اشک ها و لبخند های هواداران منچستریونایتد در 
این سال ها، مجموعه تاریخ این تیم را تشکیل می دهد. سؤال 
این است که در همین مدت، در دو تیم مدعی و بزرگ ایران 

چه می گذشته است؟ 
تیم ه��ای ب��زرگ ای��ران ک��ه روزگاری تنه��ا قطب ه��ای 
قهرمان��ی بودند و هر س��ال ج��ام قهرمانی فوتب��ال ایران به 
یکی از این دو تعلق داش��ت، در طول 2۷ سال گذشته روی 
 هم 4۷ ب��ار مربی ع��وض کرده ان��د. این آمار وحش��تناک و 
تأس��ف برانگیز در صورتی ناگوارتر می ش��ود ک��ه به صورت 
 جزئی به آن پرداخته ش��ود، وقتی تیمی مثل پرس��پولیس 
در یک سال، دو بار و اس��تقالل در یک سال، سه بار سرمربی 
 خود را تغیی��ر می دهند، »فاجع��ه« و »بح��ران« معنا پیدا 

می کند.

محمود یاوری، مسن ترین مربی فوتبال لیگ برتر گفت: مانند 
تریلی ۱۸ چرخی هستم که با بار در سرباالیی حرکت می کند 
 و بای��د زود به زود مقابل قهوه خانه ها بایس��تد و اس��تراحت

کند. محمود یاوری درباره همایش دانش افزایی مدرس��ین 
و مربیان فوتبال اظهار کرد: این جلس��ات برای رش��د دانش 
 و آگاهی مربیان بسیار خوب اس��ت، به شرط این که ادامه دار 

باشد. 
وی تصریح کرد: باید از کمیته  آموزش و فدراس��یون فوتبال 
برای برگزاری این دوره ها تش��کر کرد. ما در اینجا می توانیم 
سایر همکارانمان را هم ببینیم. فوتبال در حال پیشرفت است 
و مربیان باید دائما خود را در معرض اطالعات و دانش جدید 

قرار بدهند.

یاوری در پاسخ به این س��ؤال که آیا فصل آینده را هم در تیم 
فجر سپاس��ی می مانید یا پیش��نهادات دیگری دارید، گفت: 
فعال اس��تراحت می کنم. امثال من مانن��د تریلی ۱۸ چرخی 
هس��تیم که با بار در یک س��رباالیی حرک��ت می کنیم، پس 
 از مدتی آنقدر خس��ته می ش��ویم که باید زود به زود مقابل 
قه��وه خانه ها بایس��تیم و اس��تراحت کنیم و بع��د از آن که 

خستگی مان در رفت ادامه مسیر دهیم.
مسن ترین مربی لیگ برتر گفت: من فجر سپاسی را دوست 
دارم. فجر یک تیم ارزشی است و کار کردن در آن برایم ارزش 
 زیادی دارد، اما این تیم س��ال گذش��ته با مش��کالت زیادی 
روبه رو بود که اگر بخواهد این مش��کالت ادامه داشته باشد، 

شرایط کار کردن بسیار سخت خواهد شد. 
محمود یاوری افزود: من قراردادم با فجر تمام ش��ده اس��ت، 
اما مسئوالنش��ان در تالش هس��تند تا مش��کالت این تیم را 
حل کنند. در آن صورت می توان به همکاری فکر کرد. البته 
مهم تری��ن موضوع برای حل مش��کالت این باش��گاه تعیین 
بودجه و اعتبار مشخص است که به اندازه حداقل های حضور 

در لیگ برتر باشد.
وی ادامه داد: البته این نکته نه تنها مختص این باشگاه است، 
بلکه بسیاری از باشگاه ها با این مسأله روبه رو هستند و کمتر 

باشگاهی است که دست به گریبان مسائل اقتصادی نباشد.
یاوری در پایان از تمایلش به ماندن در فجر سخن گفت و این 
که اگر مربیان و بازیکنان در ایران بتوانند ثبات شان را حفظ 

کنند، قطعا اتفاقات بهتری برای فوتبال می افتد.

مقایسه آماری تداوم حضور مربیان در منچستر با سرخابی ها

27 سال و یک مربی، 27 سال و 47 مربی!
یاوری:

مانند تریلی 18 چرخ با بار در سرباالیی ام!

 فص��ل فوتبالی س��پاهان در 
مسعود 
حالی روز بیستم اردیبهشت  افشاری

ماه  با رسیدن به عنوان سومی 
لیگ برتر به پایان رسید که بدون شک یکی از دالیل 
اصلی از دست رفت قهرمانی لیگ دوازدهم و ناکامی 
در صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا جدا از 
اشتباهات کمر شکن تعدادی از بازیکنان سپاهان و 
مهره چینی غلط کرانچار، تأثیر فشردگی بازی های 
زردها در س��ه جبهه مختلف بود که به خصوص در 
آغاز سال جدید ش��رایط بدنی بازیکنان سپاهان را 
دچار ضعف کرد و در نهایت هم همین مسأله کار را 
به جایی رساند که سپاهانی ها در آستانه رسیدن به 
پنجمین عن��وان قهرمانی خودش��ان در لیگ برتر، 
قافیه را به استقالل واگذار کردند. انجام ۳4 بازی در 
لیگ برتر، شش بازی در لیگ قهرمانان آسیا و پنج 
بازی در جام حذفی که سه بازی آن به ۱2۰ دقیقه 
هم کش��یده ش��د، نیازمند بازیکنانی پرتوان و یک 
نیمکت قوی بود که کادر فنی سپاهان با وجود تالش 
بسیاری که در این زمینه انجام داد، باز هم نتوانست 
آن طور که باید و شاید از بازیکنانش استفاده کند و 
البته در کنار آن، یارگیری عجوالنه باشگاه در مورد 

جذب بازیکنان��ی مثل زنیدپ��ور و کاله کج در کنار 
خروج اشجاری، تامینی و رضا محمدی در نیم فصل 
و مش��کالت بی پایان احمد جمش��یدیان دس��ت 
سپاهان را در نیم فصل دوم خالی تر از همیشه کرد، 
ولی در هرصورت ت��الش بازیکنان نتیجه داد و جام 
حذفی به اصفه��ان آمد تا دس��ت زرده��ا خالی از 
موفقیت نباشد. 4۵ بازی در سه جبهه و در یک دوره 
294 روزه به معنای این بود که اگر بازیکنی توانایی 
حضور در همه بازی های س��پاهان را داشت باید با 
احتساب وقت های اضافه سه بازی حذفی در مجموع 
4۱4۰ دقیقه در طول همه بازی های س��پاهان به 
میدان می رف��ت، اما انتظار این مس��أله از بازیکنان 
فوتبال ایران شاید کمی زیاد از حد باشد و مشکالتی 
مث��ل مصدومی��ت، محرومیت و حتی اس��تراحت 
اجباری در نهایت هیچ بازیکنی از سپاهان را به این 
رکورد نرساند و کرانچار در طول بازی های تیمش به 
2۷ بازیکن مختلف میدان داد، ولی برای شناسایی 
بازیکنان خستگی ناپذیر سپاهان در ادامه به صورت 
جداگانه بررس��ی مختص��ری ب��ر روی دقایق بازی 
 س��پاهانی ه��ا در لیگ،حذف��ی و آس��یا خواهی��م

 داشت.

  لیگ برتر
۳4 بازی ن��ود دقیقه ای در لیگ برتر می توانس��ت 
آماری برابر با ۳۰۶۰ دقیقه برای بازیکنان سپاهان 
 به جا بگ��ذارد، ام��ا از بی��ن زردها بازهم ب��ه مانند 
س��ال ه��ای گذش��ته، امی��د ابراهیم��ی هافبک 
خس��تگی ناپذیر س��پاهان با حضور 2۸4۰  دقیقه 
ای در بازی های لیگ رکورددار ش��د ت��ا ثابت کند 
ک��ه لقب امی��د ماس��کرانو واقعاً شایس��ته خودش 
اس��ت. ابراهیمی در طول یک س��ال گذشته فقط 
دو بازی لیگی س��پاهان را از دس��ت داد که نام او را 
از لیس��ت مربوط به بازی های برگش��ت س��پاهان 
در مقابل راه آهن و آلومینیوم خ��ارج کرد و حضور 
 ابراهیم��ی در ۳2 بازی دیگر س��پاهان ک��ه فقط با 
دو تعویض در جریان بازی مقابل ذوب آهن و ملوان 
همراه بود رکوردی دور از دس��ترس را برای هافبک 

دفاعی سپاهان به ثبت رساند.
 دومین نفر ج��دول دقایق بازی س��پاهان در لیگ 
هم محمدرض��ا خلعتبری بود که ب��ا 2۶99 دقیقه 
فصلی رویایی را با سپاهان س��پری کرد. خلعتبری 
هم ب��ه مانند ابراهیم��ی فقط دو ب��ازی را به خاطر 
محرومی��ت از دس��ت داد که بازی رف��ت در مقابل 

ملوان و برگشت در مقابل نفت آبادان در این لیست 
قرار می گیرد. رتبه سوم جدول دقایق بازی در لیگ 
هم به فرشید طالبی رس��یده که با مجموع 24۷۵ 
دقیقه، با ثبات ترین مدافع سپاهانی ها بود. فرشید 
بر خالف دو نفر قبلی، غیبت بیشتری در بازی های 
سپاهان داش��ت و پنج بازی زردها در مقابل پیکان، 
نف��ت آبادان،تراکتورس��ازی،ملوان و دام��اش را به 
طور کامل از دس��ت داد. بعد از این س��ه نفر، نوبت 
به بازیکنانی مثل مح��رم نویدکیا ب��ا 2۳۳۵، علی 
احمدی با 22۵۵،حس��ن جعفری با ۱۸4۳، اروین 
بولکو با ۱۶۸۱، جواهیرس��وکای با ۱۵۳۷،گردان با 
۱۵۳۰،حس��ین پاپی با ۱۵2۱، جالویچ با ۱۳۷۵ و 
حاج صفی با ۱۳49 دقیقه حضور می رس��د که در 
لیگ دوازدهم برای س��پاهان ب��ازی کردند. در این 
بین، قرار گرفتن نام مح��رم در رتبه چهارم جدول 
دقایق بازی با وجود مصدومیت کهنه ای که همیشه 
همراه خودش داشته، شاید یکی از اتفاقات ارزشمند 
سپاهان در این لیگ باش��د. رتبه آخر این لیست با 
۱42 دقیقه به محمدحس��ین مرادمند می رس��د 
که در مقابل گهر و اس��تقالل ۱42 دقیقه حضور در 

میدان را تجربه کرد.

    جام حذفی
 س��پاهان با دو ب��ازی نود دقیق��ه ای و س��ه بازی 
۱2۰ دقیقه ای س��رانجام با شکس��ت پرسپولیس 
جام قهرمانی حذفی را باالی س��ر برد تا امس��ال در 
فوتبال ایران دس��ت خالی نماند. پن��ج بازی و ۵4۰ 
دقیقه ب��ازی که در بین بازی های لیگ برگزار ش��د 
این بار رتبه اول دقایق بازی را به صورت مش��ترک 
در اختی��ار خلعتب��ری و بولک��و ق��رار داد ک��ه در 
تمامی دقایق بازی ه��ای س��پاهان در جام حذفی 
 حض��ور داش��تند و اتفاقا ه��ر دو نفر ب��ا گل کردن 
پنالتی هایش��ان در مقابل اس��تقالل و پرسپولیس 
نقش��ی مه��م در قهرمان��ی س��پاهان ایف��ا کردند. 
علی احمدی با ۵۰9، حس��ین پاپی ب��ا 4۵۶، امید 
ابراهیمی با4۵۰، محرم ب��ا 4۳۷ و ایران نژاد با ۳۵۰ 
 دقیقه ب��ازی در رتبه ه��ای بعدی مجم��وع دقایق 
بازی های سپاهان در جام حذفی قرار می گیرند. رتبه 
آخر این لیس��ت هم به احمد جمشیدیان تعلق می 
گیرد که در مقابل فوالد، مس رفسنجان و استقالل 
در مجموع 9۸ دقیقه به میدان رفت یک پنالتی هم 

از دست داد.

    لیگ قهرمانان آسیا
 اما در لیگ قهرمانان آس��یا سپاهانی ها شش بازی 
و مجم��وع ۵4۰ دقیق��ه را به ثبت رس��اندند که در 
نهایت، با ع��دم صعود به مرحله بعد همراه ش��د. در 
این لیس��ت باز رتبه اول در اختی��ار امید ابراهیمی 
قرار می گیرد که فق��ط ۱4 دقیقه بازی آخر تیمش 

در مقاب��ل الغرافه را از دس��ت داد و ب��ا ۵2۶ دقیقه 
بازی مرد خس��تگی ناپذیر س��پاهان لق��ب گرفت. 
 بعد از ابرهیم��ی نوبت ب��ه محمدرض��ا خلعتبری 
می رس��د که با 4۷۶ دقیقه بازی به مانند لیگ برتر 
بعد از ابراهیمی در رتبه دوم قرار می گیرد. ش��هاب 
گ��ردان و علی احمدی ب��ا 4۵۰، فرش��ید طالبی با 
4۰۵، حس��ن جعفری با ۳9۸ و جواهیر سوکای با 
۳۶۰ دقیقه بازی نفرات بعدی این لیس��ت هستند. 
رتبه آخر دقایق بازی در لیگ قهرمانان آسیا هم به 
علی کریمی رسیده که با ۱4 دقیقه بازی در مقابل 
الغرافه نام خودش را در لیس��ت مهره های آسیایی 

سپاهان ثبت کرد. 

   لیست دقایق بازی س�پاهانی ها در سه 
جبهه لیگ، حذفی و آس�یا از مجم�وع 4140 

دقیقه
1   امید ابراهیمی ۳۸۱۶ دقیقه

2   محمد رضا خلعتبری ۳۷۱۵ دقیقه
3   علی احمدی ۳2۱4 دقیقه
4   فرشید طالبی ۳2۰9دقیقه
5   محرم نویدکیا292۶ دقیقه

6   اروین بولکو24۵۸ دقیقه
7   حسن جعفری 24۵۱ دقیقه

8   حسین پاپی 2۳22 دقیقه
9   شهاب گردان 2۳۱۰ دقیقه

10   جواهیر سوکای 2۱۳۱ دقیقه
11   احسان حاج صفی۱۸۶۳ دقیقه

12   رادومیر جالویچ۱۷4۶ دقیقه
13   امین جهان عالیان۱۵۷9 دقیقه

14   میالن سوشاک ۱49۸ دقیقه
15   محمد غالمی ۱۳99 دقیقه

16   حسن اشجاری ۱۳۰۵ دقیقه
17   محمد باقر صادقی۱29۰ دقیقه
18   محسن ایران نژاد۱2۰۷ دقیقه

19   احمد جمشیدیان ۱۱۱9 دقیقه
20   مهدی جعفرپور۸92 دقیقه

21   هادی تأمینی ۸2۶ دقیقه
22   عادل کاله کج۷۰۳ دقیقه
23   رضا محمدی۵4۰ دقیقه

24   میالد زنیدپور 242 دقیقه
25   محمدحسین مرادمند ۱42 دقیقه

26   اکبر ایمانی 4۵ دقیقه
27    علی کریمی ۱4 دقیقه

   توضیح: 
برای محاسبه دقایق بازی وقت های تلف شده نیمه 
اول و نیمه دوم محاس��به نشده و هر بازی کامل 9۰ 
دقیقه)در لیگ و آسیا( و ۱2۰ دقیقه)سه بازی جام 

حذفی( در نظر گرفته شده است.

سه جبهه و 27 بازیکن

ابراهیمی مرد خستگی ناپذیر سپاهان



نوبتی سه ماهه چهارم زواره )نوبت دوم(
87 شماره: 6/92/31/31 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1391 ثبت 

اسناد و امالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان. 
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوطه، امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1391 تقاضای ثبت 
آنها در اداره ثبت اس��ناد و امالک زواره پذیرفته شده و جهت انتشار 

آگهی در ردیف منظور شده به شرح ذیل آگهی می گردد.
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فروعات زیر:
2725- آقای س��ید حسین احتش��امی زواره فرزند سید عباس تمامت 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی که مساحت ششدانگ 10980 مترمربع 

می باشد.
3847- آق��ای خدابخش گلی فرزند علی تمامت ش��ش حبه و ش��ش- 
هفتم حبه مفروز از 72 حبه شش��دانگ پالک مرقوم بمساحت 215/19 

مترمربع که بصورت ششدانگ یکبابخانه درآمده است.
3847- آقای مهدی گلی فرزند خدابخش تمامت ش��ش حبه و دویست 
و بیس��ت و دو- هفتصد و نود و یکم حبه مفروز از 72 حبه ششدانگ 
پالک مرقوم بمس��احت 190/24 مترمربع که بصورت ششدانگ قطعه 

زمین در حال ساخت درآمده است.
3847- آق��ای علی اصغر گل��ی فرزند خدابخش تمامت ش��ش حبه و 
چهارصد و هش��تاد و ش��ش- هفتصد و نود و یکم حبه مفروز از 72 
حبه شش��دانگ پالک مرقوم بمس��احت 199/02 مترمربع که بصورت 

ششدانگ یکبابخانه درآمده است.
4561- آقایان س��یدعلیرضا و سید وحید شهرت هر دو محسن دخت 
زواره فرزندان س��ید نادر شش��دانگ یکقطعه ملک بمس��احت 42/90 

مترمربع بالمناصفه.
5466- آقای س��یدابوالفضل میرحسین طبائی زواره فرزند سید محمد 
و خان��م فاطمه واحدی طباء زواره فرزند س��ید هدایت اله شش��دانگ 

کوچه متروکه بمساحت 22/40 مترمربع بالمناصفه.
)1549 و 1549/1 و 1555(- آق��ای س��ید احم��د میرابوطالبی فرزند 
سیدعلی تمامت یکدانگ مشاع از ششدانگ قطعه ملک مزروعی تجمیعی 
که در راستای استانداردسازی به پالک 5468 تبدیل گردیده ومساحت 

ششدانگ 4450 مترمربع می باشد.
5469- آقایان س��ید مهدی و عباس ش��هرت هردو هاشمی طباطبائی 
زواره فرزن��دان احمد شش��دانگ کوچ��ه متروکه بمس��احت 43/60 

مترمربع بالمناصفه.
5474- آق��ای ابوالفضل برخوردار فرزند رضا شش��دانگ یکبابخانه 

بمساحت 245/63 مترمربع.
مزرعه باقرآباد 40 اصلی:

آقایان س��ید حسن و س��ید عباس ش��هرت هر دو صادقی طباطبائی 
زواره فرزندان میرزا اس��داله تمامت پانزده س��هم مشاع از یکهزار و 
دویست س��هم ششدانگ آب و امالک مزرعه مذکور با قدرالحصه از 

کل متعلقات آن که مس��احت ششدانگ یک میلیون و یکصد و ده هزار 
وس��یصد و شصت مترمربع می باشد به نس��بت سید حسن ده سهم 

مشاع و سید عباس پنج سهم مشاع.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و ام��الک و ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 
داشته باش��د باید از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی 
که در ردیف )الف( می باش��د به مدت 90 روز و نس��بت به ردیف )ب( 
به مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را کتبًا به این اداره تسلیم 
نم��وده و طبق تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معت��رض ثبتی ظرف م��دت 30 روز از تاریخ تس��لیم اعتراض به این 
اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. ضمنًا گواهی طرح 
دعوی که پس از انقضاء مهلت قانونی واصل شود بالاثر بوده و مطابق 
قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا 
طب��ق ماده 56 آئین نامه ثبت، حق��وق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و 
در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به 
ح��دود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قان��ون ثبت و تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده ه��ای معترض ثبت پذیرفته خواهد 
ش��د. این آگهی نسبت به امالک ردیف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 
روز از تاریخ انتشار اولین آگهی و نسبت به ردیف )ب( فقط یک نوبت 

در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/2/31
م الف/ 19  

عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

نوبتی سه ماهه چهارم میمه
169 شماره: 103/92/94/24 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1391 

اداره ثبت اسناد و امالک میمه.
یین به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی  آ

نامه مربوط امالکی که در س��ه ماهه چهارم سال 1391 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده است و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آراء هیأت محترم نظارت آگهی آن ها باید تجدید شود مربوط به 

حوزه ثبتی میمه را به شرح زیر آگهی می نماید:
شماره های 1و 9 و 10 اصلی قنوات سه گانه میمه مشهور به مزدآباد 
و رویه و بیر که مبدأ و مظهر و مقس��م و گردش آن ها به شرح آگهی 

های نوبتی قبلی است.
آقای محمدرضا فخرالدین فرزندعباس��علی مجاری المیاه یک س��هم و 

نیم از جمله 2016 سهم ششدانگ هر یک از قنوات مزبور
آقای��ان محمدرض��ا و حمید و حس��ن و مجی��د فخرالدی��ن فرزندان 
غالمحس��ین بالسویه مجاری المیاه دو س��هم از جمله 2016 سهم هر 

یک از قنوات مزبور
شماره فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان

2197 آقای احمد خوش کیش فرزند عبداله یک دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین محصور در کوی خانعلی به مساحت 240/12 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه ازان

338 آقای حس��ین علی اکبری فرزند حس��ن و خانم زینب علی اکبری 
فرزند عباس بالمناصفه مشاعًا ششدانگ یک باب خانه در کوی باال به 

مساحت 206/80 مترمربع
4116 خانم مریم عبدلی فرزند مرتضی ششدانگ قطعه زمین محصور 

در کوی باغ کهنه به مساحت 232/16 مترمربع
4791 آقای اکبر ابراهیمی فرزند نعت اله ششدانگ قطعه زمین در کوی 

باغ کهنه به مساحت 50 مترمربع
4834 آقای داود عبدلی فرزند حسنقلی ششدانگ قطعه زمین محصور 

در کوی باغ کهنه به مساحت 236/45 مترمربع
4835 خانم پریسا پارسا منش فرزند منصور ششدانگ قطعه زمین در 

کوی پایین به مساحت 237/53 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قریه لوشاب

527 آقای ابراهیم گرامی فرزند احمد شش��دانگ قطعه زمین محصور 
مشجر به مساحت 2352/53 مترمربع

528 آقای محمدرضا گرامی فرزند حس��ین ششدانگ یک باب خانه در 
قریه لوشاب به مساحت 1304/84 مترمربع

529 خانم ش��هربانو گرامی لوش��ابی فرزند حسین ششدانگ یک باب 
خانه در قریه لوشاب به مساحت 1078/50 مترمربع

530 خانم فاطمه صغرا گرامی فرزند علی شش��دانگ یک باب خانه در 
قریه لوشاب به مساحت 883/45 مترمربع

51 آق��ای مرتضی گرامی فرزند علی شش��دانگ یک باب خانه در قریه 
لوشاب به مساحت 818/92 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا
253 آقای ابوالفضل کریمی فرزند اکبر نسبت به دو دانگ مشاع و خانم 
مریم رحمتی فرزند محرم نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه در کوی نو به مساحت 401/26 مترمربع
254 آقای اکبر توکلی فرزند شیرعلی نسبت به پنج دانگ مشاع و خانم 
رقیه رحمتی فرزند علی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه در کوی نو به مساحت 690/92 مترمربع
شماره فرعی از شماره 90 اصلی واقع در قلعه بلند الی بید

91 آقای اله یار کریمی نیا فرزند رمضان سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک درب باغ موستان در کوی قلعه بلند به مساحت 1736/10 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در موته
459 آق��ای علی ذاک��ری فرزند محمد و خانم معصومه عمادی نس��ب 
فرزند غالمرضا بالمناصفه مشاعًا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

661/21 مترمربع
460 آقای مصطفی هدائیان فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه در ده 

موته به مساحت 1237/24 مترمربع
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی اعتراض )واخواهی( داش��ته باشد نسبت به 
آن هایی که تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این 

ا آگه��ی ظرف مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی )اعتراض( خود  ر
تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت دارد ضمنًا معترض بایستی از 
تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراج��ع قضایی نم��وده و گواهی طرح دعوی اخذ و ب��ه این اداره 
تس��لیم نماید. در صورتی که قبل از انتش��ار ای��ن آگهی دعوایی اقامه 
ش��ده باشد طرف دعوا بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح 
دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بع��د از انقضای مدت مرقوم واصل ش��ود بالاثر اس��ت و مطابق 
م��اده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق 
ماده 56 آیین نام��ه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و 
صورت مجلس تحدی��د قید و واخواهی صاحب��ان امالک و مجاورین 

ن نس��بت به حقوق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت و اصالحی  آ
پذیرفته خواهد ش��د. این آگهی در دو نوب��ت و به فاصله )30( روز از 
تاریخ اولین نوبت انتش��ار در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 

و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1392/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1392/2/31
م الف/381

نوروز- رئیس ثبت میمه

نوبتی سه ماهه چهارم سمیرم
352 آگهی نوبتی س��ه ماهه چهارم س��ال 1391. ب��ه موجب ماده 12 
قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 آئین نامه امالکی که در سه ماهه 
چهارم س��ال 1391 تقاضای ثبت آنها پذیرفته ش��ده همچنین شماره 
های از قلم افتاده مربوط به بخش ثبتی س��میرم به ش��رح ذیل آگهی 

می گردد.
الف: ش��ماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
در سه ماهه چهارم سال گذشته تنظیم و جهت انتشار آگهی می گردد:

اول: ابنیه و امالک شهر سمیرم و پالک یک اصلی و فروعات ذیل:
7623- خانم ماهتاب آسایش فرد فرزند مظفر ششدانگ یک قطعه 

زمی��ن مج��زی گردیده از پ��الک 1/2405 واقع در باغ مو س��میرم به 
مساحت 191 مترمربع.

7624- آقای نعمت اله پیرمرادیان فرزند ماش��اءاله ششدانگ یک باب 
خان��ه تحتانی و فوقانی مجزی گردیده از پ��الک 1/1124 واقع در باغ 

علوی به مساحت 340 مترمربع.
7625- آقای حجت اله پیرمرادیان فرزند ماش��اءاله ششدانگ یک باب 
خان��ه تحتانی و فوقانی مجزی گردیده از پ��الک 1/1124 واقع در باغ 

علوی به مساحت 264 مترمربع.
7626- آقای مجید جعفرپور سمیرمی فرزند جهان بخش ششدانگ یک 
ب��اب خانه تحتانی و فوقانی مج��زی گردیده از پالک 1/1194 واقع در 

خواجگان سمیرم به مساحت 203/75 مترمربع.
7627- خانم الهه صالحی فرزند محمدناصر ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور مجزی گردیده از پالک 1/1194 واقع در خواجگان سمیرم به 

مساحت 240 مترمربع.
7628- خان��م پریوش امیدی فرزند حمزه شش��دانگ ی��ک باب خانه 
مجزی گردیده از پالک 1/2424 واقع در خیابان ش��یخ مفید س��میرم 

معروف به کهله قصبه به مساحت 271 مترمربع.
7629- آقای علی حس��ین طائی سمیرمی فرزند ابراهیم ششدانگ یک 

باب خانه مجزی گردیده از پالک 1/2198 واقع در خیابان ش��یخ کلینی 
سمیرم به مساحت 556/80 مترمربع.

7630- آقای��ان محمدحس��ین و دانی��ال صمصامی فرزن��دان محمد 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در کوی پیشاهنگی سمیرم به 

مساحت 215 مترمربع بالسویه و االشاعه.
7631- آقای احمدرضا اس��دی فرزند ولی اله ششدانگ یک قطعه باغ 
مجزی گردیده از پالک 1/1501 واقع در س��میرم به مس��احت 1735 

مترمربع.
7632- خانم زهرا سامی فرزند محمدحسین ششدانگ یک قطعه زمین 
محص��ور مجزی گردیده از پالک 1/1281 واقع در خیابان ش��یخ مفید 

سمیرم به مساحت 186 مترمربع.
7633- آق��ای علی اکب��ر صابری فرزند حبیب اله شش��دانگ یک باب 
مغازه مج��زی گردیده از پالک 1/1219 واق��ع در خیابان میرزا رضا 

کرمانی سمیرم به مساحت 50/30 مترمربع.
7634- خانم ماهرخ آصفی س��میرمی فرزند عبدالرحیم ششدانگ یک 
ب��اب خانه مجزی گردی��ده از پالک 1/2216 واق��ع در خیابان مولوی 

سمیرم به مساحت 315/40 مترمربع.
7635- آقای حس��ن بهرامی��ان فرزند محمد شش��دانگ یک باب خانه 
مجزی گردیده از پالک 1/712 واقع در جنگل پائین سمیرم به مساحت 

162/5 مترمربع.
7636- آقای عبدالرس��ول کاوه فرزند علی محمد شش��دانگ یک باب 
خانه مج��زی گردیده از پالک 1/1087 واقع در خواجگان س��میرم به 

مساحت 178/75 مترمربع.
7637- خانم حکیمه پیرمرادیان فرزند خسرو ششدانگ یک باب خانه 
مجزی گردیده از پالک 1/1143 واقع در خواجگان سمیرم به مساحت 

230/60 مترمربع.
دوم: ابنیه و امالک مزرعه مهر ابواسحاق پالک 60 اصلی و فروعات 

ذیل:
332- خانم مرضیه محمدی سمیرمی فرزند حسین ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 25/75 مترمربع.
333- آقای علی اصغر نادری سمیرمی فرزند نعمت اله ششدانگ یک 
باب خانه مجزی گردیده از پالک 60/47 به مساحت 231/70 مترمربع.
سوم: ابنیه و امالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی و فروعات ذیل:

567- خانم حبیبه صابری فرزند درویش��علی ششدانگ یک باب خانه 
مجزی گردیده از پالک 104/12 واقع در خیابان ش��یخ مفید سمیرم به 

مساحت 281/5 مترمربع.
568- آقای اکبر آقائی فرزند منصور شش��دانگ یک باب خانه مجزی 
گردیده از پالک 104/12 واقع در خیابان شیخ مفید سمیرم به مساحت 

269/10 مترمربع.
چهارم: ابنیه و امالک مزرعه رشان پالک 105 اصلی و فروعات ذیل:

160- آقای منوچهر قاس��می فرزند اس��داله شش��دانگ یک قطعه باغ 
مجزی گردیده از پالک 105/16 به مساحت 4680 مترمربع.

161- خانم شهناز قاسمی فرزند اسداله ششدانگ یک قطعه باغ مجزی 
گردیده از پالک 105/16 به مساحت 4155 مترمربع.

پنجم: ابنیه و امالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:
864- خانم فاطمه قربانی فرزند رحیم ششدانگ یک باب خانه واقع در 

محله حکیم به مساحت 353/35 مترمربع.
865- آقای عبدالرحمان قاسمی فرزند ولیخان ششدانگ یک باب خانه 

واقع در محله قلعه رئیس به مساحت 401/30 مترمربع.
866- آقای علی ضامن ابراهیمی فرزند اس��ماعیل شش��دانگ یک باب 

خانه واقع در محله پشت باغ به مساحت 134/55 مترمربع.
867- خانم عطری گل س��ی سنبله فرزند حس��ن ششدانگ یک باب 

خانه واقع در محله پشت باغ به مساحت 126/40 مترمربع.
868- آقایان مرتضی امیری فرزند لهراس��ب نسبت به سه دانگ مشاع 
و مصطف��ی امیری فرزند مرتضی نس��بت به دو دانگ مش��اع و خانم 
فرحناز سلمانی نژاد فرزند محمد نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه و زمین متصله واقع در محله قلعه رئیس ونک به مساحت 

541/70 مترمربع.
869- خان��م محترم امیری فرزند عوض علی شش��دانگ یک باب خانه 

مجزا گردیده از پالک 145/378 به مساحت 162 مترمربع.
ششم: ابنیه و امالک قریه خفر پالک 398 اصلی و فروعات ذیل:

1392- آقایان اله داد و اله یار موس��وی فرزندان سید محمد ششدانگ 
ی��ک قطعه زمین مج��زی گردیده از پالک 398/237 به مس��احت 714 

مترمربع بالسویه و االشاعه.
1393- آقایان اله داد و اله یار موسوی فرزندان سید محمد ششدانگ 

یک قطع��ه باغ مجزی گردی��ده از پالک 398/521 به مس��احت 6695 
مترمربع بالسویه و االشاعه.

ب��ه موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک و م��اده 86 آئین نامه 
چنانچه کس��ی نس��بت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته 
باش��د باید از تاریخ اولین انتشار نسبت به امالکی که به شرح ردیف 
الف تقاضای ثبت آنها پذیرفته ش��ده ظرف مدت 90 روز و نس��بت به 
امالک ردیف ب ظ��رف مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را 
به این اداره تس��لیم نماید و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیین 
تکلی��ف پرونده ه��ای معترضی ثبت معترض ظرف م��دت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض بایس��تی با تقدیم اعتراض به مرجع ذی صالح 
گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخ��ذ و به این اداره تس��لیم نماید و در 
صورتی که قبل از انتش��ار این آگهی دعوایی اقامه ش��ده باشد طرف 
دعوی باید گواهی دادگاه مش��عر بر طرح دع��وی ظرف مدت مرقوم 
تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
گ��ردد بالاثر و وفق قس��مت اخیر ماده 16 و تبص��ره ماده 17 قانون 
ثبت اس��ناد و امالک رفتار خواهد ش��د ضمنًا طبق ماده 65 آئین نامه 
قانون ثبت اس��ناد و امالک حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در 
صورت مجل��س مربوطه قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت اسناد و 
امالک و ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 

پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/2/31
م الف/ 14

موسوی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سمیرم

نوبتی سه ماهه چهارم جوشقان
353 آگهی نوبتی س��ه ماهه چهارم س��ال 1391- اداره ثبت اس��ناد و 

امالک جوشقان قالی بخش دوازده کاشان.
به موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 59- اصالحی و 
آیین نامه مربوط به امالکی که در س��ه ماهه چهارم سال 91 تقاضای 

ثبت آنها پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی می گردد: 
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان 

358 فرع��ی- آقای اکبر براتیان فرزند حس��ین تمامی یک دانگ و نیم 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه واقع در کوی کوهین جوش��قان به 

مساحت 210 متر مربع. 
4057 فرع��ی- آقایان غالمرض��ا و ابوالفضل و خانم ها فاطمه و رقیه 
شهرت همگی شنگی فرزندان میرزاآقا بالسویه ششدانگ قطعات زمین 
مزروعی و گلس��تان واقع در جنوب مزرعه الستان به مساحت 9267 

مترمربع. 
4058 فرعی- آقای سید عباس رضوی فرزند آقا محمد ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی و گلس��تان واقع در جنوب مزرعه الس��تان به مساحت 

3160 مترمربع. 
شماره های فرعی از پالک 21 اصلی ابنیه و امالک کامو

52 و 53 و 54 فرعی- آقای عباس��علی محس��ن زاده فرزند حسین و 
آقای غالمرضا محس��نی زاده فرزند حس��ین آقا بالمناصفه ششدانگ 
یک باب خانه واقع در کوی س��رای عبداهلل کامو به مس��احت 290/30 

متر مربع
2032 فرع��ی- آقای عباس��علی محس��ن زاده فرزند حس��ین و آقای 
غالمرضا محسنی زاده فرزند حسین آقا بالمناصفه ششدانگ یک درب 

باغ موستان و مشجر واقع در کامو به مساحت 1651 متر مربع. 
2033 فرعی- آقای محمد رضا حسین زاده فرزند حسن آقا ششدانگ 
ی��ک ب��اب خانه واقع در کامو به مس��احت 270 متر مرب��ع با قید حق 

سکونت مادام العمر برای مادر مستدعی ثبت خانم بتول اسکندری. 
شماره های فرعی از پالک 22 اصلی ابنیه و امالک چوقان

147 فرع��ی- آقای علی زارعیان فرزند غالمرضا و خانم فاطمه حاجی 
بابایی فرزند علی بالمناصفه ششدانگ یک باب خانه واقع در چوقان به 

مساحت 316 متر مربع. 
ش�ماره های فرعی از پالک 26 اصلی ابنیه و امالک مزرعه همواریه 

کامو 
229 فرعی- آقای محمدرضا رصافیان فرزند قنبرعلی ششدانگ قطعه 
زمین ساده واقع در مزرعه همواریه کامو به مساحت 300 متر مربع. 
230 فرعی- آقای حجت اهلل عقیلی فرزند یوسف علی ششدانگ یک باب 

خانه واقع در مزرعه همواریه کامو به مساحت 705 متر مربع. 
231 فرع��ی- آق��ای اصغر مردان فرزند میرزا آقا شش��دانگ یک باب 

گاراژ واقع در مزرعه همواریه کامو به مساحت 32/10 متر مربع . 
232 فرع��ی- آقای غالمعباس مهدی زاده کامو فرزند حس��ین و خانم 
رقیه رحمان فرزند رمضانعلی بالمناصفه ششدانگ یک باب خانه واقع 

در مزرعه همواریه کامو به مساحت 378/75 متر مربع. 
233 فرعی- خانم مهری عقیلی فرزند حس��نعلی ششدانگ قطعه زمین 
محصور واقع در مزرعه همواریه کامو به مساحت 324/50 متر مربع. 
234 فرع��ی- آقای علی ابوترابی فرزند عباس شش��دانگ قطعه زمین 
نیمه محصور واقع در مزرعه همواریه کامو به مس��احت 255/35 متر 

مربع.
238 فرع��ی- آقای عل��ی علیرضایی فرزند اصغر آق��ا و خانم طاهره 
عینی فرزند محمود به ترتیب نس��بت به دو دانگ و چهار دانگ مش��اع 
از شش��دانگ یک باب خانه واقع در مزرعه همواریه کامو به مس��احت 

405 متر مربع.
شماره 33-اصلی قنات معروف چاله خره کامو 

33- اصل��ی- آقای محمود عارضی فرزن��د غالمعلی مجاری نیم طاق 
ش��ش س��اعت از جمله 384 ساعت ششدانگ چش��مه چاله خره واقع 

در کامو 
شماره های فرعی از پالک 41- اصلی ابنیه و امالک مزرعه الزق 

218 فرعی- آقای غالمحسین چوپانیان فرزند حسن ششدانگ یک باب 
خانه واقع در مزرعه الزق به مساحت 487 متر مربع. 

ش�ماره های فرع�ی از پالک 64 اصل�ی ابنیه و امالک مزرعه کاس�ه 
رود کامو 

108 فرعی- آقای پرویز مومن فرزند علی اکبر ششدانگ یک درب باغ 
موستان واقع در کاسه رود کامو به مساحت 1290 متر مربع. 

109 فرعی- آقای منص��ور عزیزان فرزند عباس و آقای پرویز مومن 
فرزند علی اکبر بالمناصفه شش��دانگ یک درب باغ موس��تان واقع در 

کاسه رود کامو به مساحت 2855 متر مربع. 
شماره 108 اصلی چشمه معروف به سرخه واقع در روستای آزران

108- اصل��ی- آقای آقاجان خیراندیش فرزند مش��هدی نصیر تمامی 
18سهم از 24 سهم ششدانگ چشمه معروف به سرخه با اراضی تابعه 

آن واقع در روستای آزران به مساحت 6542/86 متر مربع. 
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نسبت به امالک مندرج در 
این آگهی اعتراضی داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی به 
مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی خود را کتبا به این اداره تسلیم و 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم معترض در دادگاه صالحه اقامه 
دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. در صورتی که قبل از انتش��ار آگهی دعوی اقامه ش��ده باش��د 
طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر برجریان دعوی را ظرف مدت 
مذکور تسلیم نماید اعتراض یا گواهی طرف دعوی که پس از انقضای 
مدت مرقوم واصل گردد بالاثر می باش��د و برابر قس��مت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنا طبق ماده 
56 آیی��ن نامه قانون ثبت حق��وق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در 
صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک نسبت به حقوق 

ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/2/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/2/31 
م الف/ 882

زرگری- کفیل ثبت اسناد جوشقان
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فناوری

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

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311

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

 موش های فضانورد روسیه 
به زمین بازگشتند

پیامبر اعظم )ع( :
عمر دنیا به پایان نمی رس��د تا اینکه خداون��د مردی از اهل 

بیت مرا برانگیزد.

عکس نوشت

نمایشگاه مو در کلمبیا

اخبار ویژه

هنگ کن��گ اولین تاکس��ی های 
الکتریکی خ��ود را راه اندای کرد 
تا یک گام به کاهش س��طح باالی 

آلودگی شهری کمک کند.
ش��رکت تولیدکننده اتومبیل های 
BYD چی��ن، 45  الکتریک��ی 

اتومبیل قرمز رنگ وارد خیابان های 
هنگ کن��گ ک��رد تا ب��ه کاهش 

آلودگی شهری کمک کند.
س��واری  اتومبیل ه��ای   ای��ن 
پنج در که به BYD e6 مش��هور 
هستند، با باتری های فسفات آهن 
 کار می کند و ش��ارژ ک��ردن آنها 
دو ساعت طول می کش��د.بر اس��اس بیانیه ش��رکت BYD، این اتومبیل های الکتریکی 
می توانند با 300 کیلومتر را با ش��ارژ کامل طی کنند. شرکت تاکس��یرانی هنگ کنگ و 
انجمن اتوبوس های سبک عمومی این اتومبیل ها را اجاره کرده اند و آنها را ظرف شش ماه 
آینده آزمایش می کنند. وانگ چون کونگ، رییس و مدیر این انجمن گفت: ایده دوستدار 
محیط زیس��ت بودن یک روند جهانی اس��ت و این اتومبیل الکتریکی یک نمونه خوب در 
 این عرصه به ش��مار می رود.وی افزود: یک اتومبیل الکتریکی می تواند هزینه س��وخت را 

صرفه جویی کرده و موجب می شود که رانندگان تاکسی درآمد بیشتری داشته باشند.
وانگ چون کونگ خواستار تأسیس ایستگاه های شارژ بیشتری برای خودروهای الکتریکی 

در شهر شد تا رانندگان تاکسی ترغیب شوند از اتومبیل های الکتریکی استفاده کنند.
درحال حاضر شرکت BYD درحال نصب 47 شارژ در 9 ایستگاه شارژ نزدیک پارکینگ 
اتومبیل هاس��ت. جان س��انگ، وزیر اقتصاد هنگ کنگ نیز از این اتومبیل های الکتریکی 
استقبال کرده و اظهار داشته که وی خود را متعهد به ترویج محیط زیست ثبات پذیر کرده 

تا هنگ کنگ به شهری با انتشار صفر تبدیل شود.

نتای��ج تحقیق��ات انجام ش��ده در 
دانشگاه اس��تنفورد نشان می دهد 
ک��ه انج��ام پازل ه��ا و معماهای 
رایانه ای می تواند مهارت های تفکر 
زنانی که ش��یمی درمانی کرده را 

ارتقا دهد.
افرادی که از سرطان سینه نجات 
یافته اند، از نوعی اختالل شناختی 
رنج می برند که در نتیجه ش��یمی 
درمانی ایجاد ش��ده ک��ه گاهی به 
آن » chemo brain« )اختالل 
شناختی پس از ش��یمی درمانی( 

گفته می شود.
محققان به این نتیجه رس��یده اند که پس از س��ه م��اه انجام بازی های معم��ای رایانه ای، 
عملکردهای ش��ناختی این افراد ارتقا یافته اس��ت؛ چرا که این ن��وع بازی ها مهارت های 
مختلف شناختی چون سیالی کالم و حافظه را ارتقا می بخشند. درحالی که عوارض جانبی 
فیزیکی شیمی درمانی چون خس��تگی، تهوع و از دست دادن مو مواردی شایع و شناخته 
شده است، اما برخی از بیماران دچار مشکالت شناختی می شوند که بر کیفیت زندگی آنها 
تأثیر می گذارد. تحقیقات نشان می دهد که شیمی درمانی می تواند مغز را تغییر دهد و به 

عملکردهای شناختی آسیب برساند.
این تحقیق،41 بیمار مبتال به سرطان سینه را انتخاب کرده و به طور تصادفی از یک گروه 
از آنها خواسته که چهار بار در هفته به مدت سه ماه بازی های رایانه ای انجام دهند. زنانی 
که این بازی های را انجام داده اند به صورت قابل توجهی عملکرد شناختی آنها در مقایسه با 
گروه کنترل ارتقا یافته است. آنها همچنین گزارش داده اند که مشکالت روزانه آنها که به 
عملکرد شناختی مربوط می شود کاهش یافته است. نتایج این تحقیقات در مجله سرطان 

سینه بالینی منتشر شده است.

هنگ کنگ نخستین تاکسی های 
الکتریکی را وارد شهر کرد

 مهارت های تفکر بیماران شیمی درمانی
 با انجام بازی های رایانه ای

 یک کپس��ول فضایی روس��یه ک��ه سرنش��ینان آن را 
45 م��وش و 15 مارمول��ک و چن��د حی��وان کوچک 
دیگر تش��کیل داده بودند، با اطالعاتی که دانشمندان 
امیدوارند مسیر سفر انس��ان به مریخ را هموار کند، از 

مأموریت یک ماهه خود بازگشت.
به گزارش مه��ر، مرکز کنترل مأموری��ت های فضایی 
روس��یه اظهار داشت: کپس��ول فضایی Bion-M به 
آرامی با کمک سیستم چتر نجات ویژه خود در منطقه 
اورنبورگ روس��یه ح��دود 1200 کیلومت��ری جنوب 
شرق مسکو به زمین نشس��ت. تلویزیون دولتی روسیه 
این کپس��ول و برخی از س��اکنان را پس از ف��رود آرام 
دیروز یکشنبه 29 اردیبهشت نش��ان داد. این کپسول 
دربرگیرنده حلزون، موش صحرایی، مارمولک، تعدادی 

گیاه و میکرولورا بود.
هنوز اطالعاتی درباره این که چه تعداد از این حیوانات 
پس از این سفر فضایی جان سالم به در بردند مشخص 
نیست، اما براساس گزارش های روسیه همه حیواناتی 
که به این سفر فضایی اعزام شده بودند، زنده نمانده اند.

قرار اس��ت این حیوانات در مس��کو تحت یک س��ری 
آزمایش ها ق��رار بگیرن��د. والری آبراش��کین، رییس 
 TsSKB دپارتمان مرکز پیش��رفت تحقیقات فضایی
در ای��ن مرکز، یک ماه پی��ش در ماه آوری��ل روزی که 
این مأموریت آغاز ش��د، اظهار داش��ت که این تحقیق 
با هدف تعیین نحوه انطباق بدن به بی وزنی انجام می 
 شود تا اورگانیسم ما در پروازهای طوالنی بدون صدمه 

بماند.
یک آزمایشگاه صحرایی نزدیک محلی که این کپسول 
فرود آمد برپا شد تا به سرعت واکنش حیوانات به سفر 
خود و بازگشت به زمین بررسی شود. دانشمندان اظهار 
داشتند که وجود حیوانات در این سفر الزامی بود؛ چرا 
که آنها در معرض آزمایش هایی قرار گرفتند که انجام 
آن روی انس��ان هایی ک��ه در حال حاضر در ایس��تگاه 
فضایی بین المللی به سر می برند، غیر ممکن است. از 
سوی دیگر قرارگیری این باغ وحش کوچک در ایستگاه 
فضایی به م��دت یک ماه، ممکن ب��ود خطراتی را برای 
سالمتی فضانوردان مستقر در این ایس��تگاه به دنبال 

داشته باشد.
طراحان این آزمایش اظهار داشتند که این آزمایش ها 
عمدتا با هدف تأثیر میکروگرانش روی سیستم عصبی 
و اسکلتی و همچنین ماهیچه ها و قلب موجودات زنده 
بود. این کپس��ول در 575 کیلومتری باالی زمین قرار 
گرفته بود. روسیه مدت هاست که چشم خود را به مریخ 
دوخته و اکنون سال 2030 را به عنوان سال ساخت یک 
پایگاه روی ماه برای سفر به مریخ اعالم کرده است، این 
درحالی اس��ت که مش��کالت اخیر چون عدم موفقیت 
ماهواره تحقیقاتی که مس��کو تالش می کرد به یکی از 
قمرهای مریخ ارسال کند، آینده تالش های اکتشافی 

روسیه را مورد تهدید قرار داده است.  

 هشدار  مایکروسافت 
نسبت به افزایش ویروس ها

 یک کارش��ناس امنیت��ی مایکروس��افت اع��الم کرد که 
ویروس های رایانه ای در سطح جهان برای اولین بار طی 

چندین سال درحال افزایش هستند.
براس��اس گزارش اطالع��ات امنیت مایکروس��ایت، طی 
چند س��ال اخیر، ویروس ها درمیان مهاجمان رایانه ای 
محبوبیت خود را از دس��ت داده بودن��د. درحالی که واژه 
ویروس معموالً برای ه��ر نوع بدافزار  ب��ه کار می رود، اما 
این واژه به ط��ور خاص به یک ن��وع برنامه تهاجمی چون 
 ویروس بیولوژیکی اش��اره می کن��د که ب��ر برنامه های

 موجود در رایانه تأثیر گذاش��ته و در سایر برنامه ها پخش 
می ش��ود. دنبال کردن ویروس ها و از بین ب��ردن آنها با 
نرم افزار مناس��ب معموالً ساده تر از س��ایر انواع تهدیدها 
چ��ون تروجان هاس��ت. ت��ام رین��ز، کارش��ناس امنیت 
مایکروس��افت گفت: ط��ی چندین س��ال، ای��ن گونه به 
نظر می رس��ید ک��ه وی��روس ها چن��دان م��ورد عالقه 
مهاجم��ان رایان��ه ای نیس��تند؛ چ��را ک��ه آنه��ا از انواع 
 دیگ��ر تهدیدها ب��رای حمل��ه به سیس��تم ها اس��تفاده 
م��ی کردند، این درحالی اس��ت که امس��ال، ری��ن و تیم 
 وی در مایکروس��افت ب��ه این مس��أله توج��ه کردند که 
ویروس های رایان��ه ای که 5 درص��د بدافزارهای جهانی 
را تش��کیل می دهند تا پایان س��ال 2012 به 7/8 درصد 
افزایش پیدا کرده بودن��د. در نقاط خاص��ی از جهان این 
 افزایش حتی ملموس تر هم بود، به طوری که در40 درصد 
سیس��تم های اسکن ش��ده پاکس��تان، اندونزی، اتیوپی 
 و بن��گالدش وی��روس مش��اهده ش��ده و 35 درص��د از 
 سیستم های اس��کن ش��ده در کش��ورهای افغانستان و 
36 درصد از سیستم های اسکن شده مصر حاوی ویروس 
 بودند. براس��اس اظهارات رین، این نرخ باالی آلوده شدن 

رایانه ها با ویروس به پایین نفوذ پهن باند مرتبط است.
پهنای بان��د کمتر به این معناس��ت ک��ه فرصت کمتری 
 برای گس��ترش بدافزارهای فعال شده توسط شبکه چون 
 ک��رم ه��ا و تروج��ان ه��ا وج��ود دارد. در ده��ه 1990 
چش��م اندازهای اینترنتی در کشورهای کم درآمد فضای 

مناسبی برای پیشرفت ویروس ها بود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی از درمان نابینایی در جانبازان شیمیایی خبر داد و گفت: 
با اس��تفاده از س��لول های بنیادی لیمبوس نابینایی مصدومان 

شیمیایی را تا 30 درصد درمان کردیم. 
دکتر مصطف��ی قانع��ی در گفتگ��و با مه��ر، تع��داد مصدمان 
ش��یمیایی را ثاب��ت دانس��ت و اف��زود:50 ه��زار مص��دوم 
ش��یمیایی در کش��ور داریم که تحت درمان ق��رار دارند. معاون 
تحقیق��ات و فن��اوری وزارت بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
پزش��کی، به تحقیقات انجام ش��ده بر روی درم��ان مصدومان 
ش��یمیایی اش��اره کرد و اظهار داشت: در این راس��تا تحقیقات 
 وس��یعی در زمینه عوامل بیم��اری زا در مصدومان ش��یمیایی

 انجام شد.
وی با تأکید بر این که در حال حاضر هیچ سؤال بدون پاسخی در 
خصوص مصدومان شیمیایی در کشور وجود ندارد، خاطر نشان 
کرد: این تحقیقات موجب شد تا دغدغه های ما در زمینه درمان 

بیماری سرطان در مصدومان شیمیایی رفع شود.

تحقیقات چشم در مصدومان شیمیایی
قانعی، درمان کوری مصدومان شیمیایی را از جمله زمینه های 
تحقیقاتی محققان در این حوزه ذکر ک��رد و در این باره توضیح 
داد: آسیب های چشمی در مصدومان شیمیایی نوعی سوختگی 
قرنیه است و عالوه بر آن بر اثر انتشار گازهای شیمیایی در چشم 
مصدومان ایجاد رگ در قرنیه و پس از آن موجب کدورت در دید 

و نابینایی در فرد مصدوم می شود. وی با اشاره به تحقیقات انجام 
ش��ده در این زمینه، خاطر نش��ان کرد: برای درمان نابینایی در 
این افراد از پیوند س��لول های بنیادی استفاده شد. قانعی با بیان 
این که در این تحقیقات از سلول بنیادی لیمبوس استفاده شد، 
اضافه کرد: نتایج بالینی به دس��ت آمده از این تحقیقات نش��ان 
 داد که پیوند سلول بنیادی لیمبوس نابینایی این افراد را در حد 
30 درصد بهبود می  دهد و برای انجام کارهای روزمره خود به فرد 

دیگری وابسته نیستند.

ارائه راهکار برای مشکالت ریوی
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی، به بیان تحقیقات انجام ش��ده در زمینه ریه مصدومان 
شیمیایی پرداخت و یادآور شد: در این تحقیقات موفق به توقف 

پیشرفت روند بیماری های ریوی در مصدومان شیمیایی شدیم.
قانعی، اضافه کرد: راهکارهایی که برای درمان ضایعات ریوی برای 

مصدومان شیمیایی ارایه شده، بسیار مؤثر بوده است. 

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری کارشناسان مرکز 
تحقیقات دارویی الیدن آمستردام و انستیتو واکسن هلند در قالب 
یک طرح تحقیقاتی به بررسی ساخت واکسن هپاتیت B حاوی 
نانوذرات پلیمری پرداختند. دکتر محسن تفقدی، سرپرست گروه 
محققان و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعالم 
این خبر گفت:  نانوذرات استفاده شده در این تحقیقات،  کیتوزان 
و تری متیل کیتوزان اس��ت که روش تولید آن س��اده بوده و در 
صنایع دارویی و تولید واکسن کابرد دارد. این  واکسن می تواند برای 
پیشگیری از ابتال به بیماری هپاتیت  B  به کار رود.  وی خاطر نشان 
کرد:  بسیاری از واکسن های معمول از طریق تزریق داخل عضالنی 
یا زیرپوستی استفاده می شوند.  اگرچه این واکسیناسیون پاسخ 
ایمنی قوی و مقاوم سیستم را در پی دارد، اما به دلیل اشکاالتی 

در ارتباط با تجویز تزریقی  مانند درد پس از تزریق و عدم ایمنی 
مخاط��ی، محققان به دنبال توس��عه راهبرد ه��ای غیرتهاجمی 
ایمن س��ازی هس��تند. از  این رو، روش های ایمن  سازی مخاطی 

به ویژه تجویز از راه بینی از اهمیت خاصی برخوردار شده است.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مش��هد تصریح کرد:  در 
این راس��تا در این طرح تحقیقاتی نان��و ذرات پلیمری کیتوزان 
و تری  متیل کیت��وزان به عنوان حامل/ایمنی واکس��ن هپاتیت 
 B  مورد بررس��ی قرار گرفت. تفقدی با اش��اره به این که در این 
طرح پژوهشگران با محصور کردن واکسن هپاتیت  B  درون این 
نانوذرات پلیمری  به دنبال افزایش پاس��خ ایمنی و دستیابی به 
واکسنی بودند که عالوه  بر تزریق، با تجویز از راه بینی نیز ایجاد 
ایمنی  کند، خاطر نشان کرد:  برای این منظور نانو ذرات کیتوزان 
و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن با ابعاد و بار سطحی مناسب 
تهیه و س��پس خصوصیات مختل��ف آنها بر س��لول های ایمنی 

ارزیابی شد.

بررسی ساخت واکسن هپاتیت B حاوی نانوذرات پلیمری

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

درمان 30درصدی نابینایی جانبازان شیمیایی با سلول  بنیادی درمان کوفتگی ها و دردهای 
مفاصل با نخود سبز یخی

محققان با بهره گیری از یک راهکار درمانی قدیمی برای درد مفاصل 
و کوفتگی محصولی با نام نخودسبز یخ زده را وارد بازار کرده اند که 

بدون هدر دادن مواد غذایی همان تأثیر قدیمی را دارد.
محصول ارائه شده توسط محققان که عنوان نخود سبز یخ زده را دارد، 
از گلوله های کوچک جامد شده شربت ذرت و نخود سبز خشک شده 
شده تشکیل شده است. بسته های س��نتی یخ و کمپرس های سرد 
تورم را با مسدود کردن خون در رگ ها کاهش داده و می تواند درد را 
التیام بخشد. یخ از دوران بسیار قدیم برای درمان حراجت ها و مقابله 
با درد مزمن اس��تفاده شده، این درحالی اس��ت که سازمان سالمت 
ملی بریتانیا توصیه کرده که یک بسته نخودسبز یخ زده که الی یک 
دستمال پیچیده شده است، می تواند مثل یک بسته یخ عمل کرده 
و درد مفصل، رگ به رگ شدن، کشیدگی و کوفتی را التیام بخشد. 
این شیوه مؤثر و مناسب اس��ت؛ چرا که یخ معموالً آب می شود و اثر 
سرمایی خود را از دس��ت می دهد، درحالی که نخود سبز خود را با 
شکل زانو و یا سایر مفاصل تطبیق می دهد و زمانی که دوباره یخ بزند، 
همان تأثیر اولیه را دارد. محققان اکنون یک کیسه نخود سبز تولید 
کرده اند که می توان آن را بدون تغییر شکل دوباره در فریزر گذاشت 
که نخود س��بز ش��کل مفاصل را به خود می گیرد و هرچقدر که یخ 
 بزند، یخ آن آب شود و دوباره در فریزر قرار بگیرد خاصیت آن تغییر 
نمی کند. نخود سبزهایی که با ش��ربت ذرت تهیه شده اند، درست 
 اندازه واقعی نخود س��بز ب��وده و حتی رن��گ آنها را نی��ز دارند و در 
بسته های20 تا 50 پوندی برای زانو، شانه و صورت عرضه می شوند. 
این بس��ته ها را باید برای چهار س��اعت در فریزر گذاش��ت تا کاماًل 
 یخ بزند و بتواند درد را تس��کین دهد. توصیه ش��ده که این محصول

20 دقیقه برای یک جلسه سرما درمانی استفاده شود. این محصول 
را می توان با قرار دادن در مایکروویو به صورت یک کیسه گرما بخش 
استفاده کرد و از آن برای درمان درد مفاصل مزمن بهره گرفت. این 
محص��والت درد ماهیچه را خفی��ف کرده و دامن��ه حرکت ماهیچه 

دردناک را افزایش می دهد.
جین تادمان از مؤسسه تحقیقات آرتروز بریتانیا گفت: »بسته های 
سرد و گرم برای درمان، راه اثبات ش��ده کاهش درد آرتروز در کوتاه 
 مدت اس��ت. بس��یاری از مبتالیان به این دردها ای��ن روش را مؤثر 
می دانند، اما مسأله این اس��ت که محصول ارائه شده قیمتی بسیار 

بیشتر از یک بسته نخودسبز دارند.« 

محققان کشور موفق به تولید 
سوخت پاک از آب شدند

پژوهشگران دانش��گاه علوم پایه 
زنجان با هم��کاری محققانی از 
دانش��گاه های روس��یه و آمریکا 
موفق به تولید کاتالیزگری شدند 
که قادر به تولید سوخت پاک از 

آب است.
در س��ال های اخیر تالش هایی 
ب��رای دس��تیابی ب��ه م��وادی 
ک��ه بتوانن��د آب را ب��ه عناصر 
س��ازنده اش، هیدروژن و اکس��یژن تجزیه کنند در حال انجام اس��ت.  
هیدروژن به دس��ت آمده می تواند به عنوان سوخت پاک مورد استفاده 

قرار گیرد؛ چرا که محصول سوختن آن تنها آب است .  
مهم ترین مش��کل در تجزیه  آب به هیدروژن و اکس��یژن، اکس��ایش 
 آب اس��ت که با انرژی فعال س��ازی زیادی همراه اس��ت .   ای��ن انرژی 
فعال  س��ازی نه تنها باعث هدر رفتن مقدار زیادی انرژی  می شود، بلکه 
انرژی اضافی اعمال شده باعث اکس��ایش انواع ترکیبات موجود در آب 

می شود که خود عامل مزاحمی برای اقتصادی شدن این فرآیند است . 
الکترون های ارزان به دس��ت آمده در این فرایند می توانند برای کاهش 
انواع ترکیبات مورد اس��تفاده قرار گیرند. نمونه آن، کاهش دی اکسید 
کربن  به متان یا کاهش نیترژون به آمونیاک است، ولی برای اکسایش 

آب و البته کاهش ترکیبات محققان به کاتالیزگر ها نیاز دارند. 
پژوهش��گران دانش��گاه علوم پایه زنجان با همکاری پژوهش��گرانی از 
کش��ورهای آمریکا و روس��یه با هدف انجام تحقیقاتی در این زمینه و 
ساخت ترکیباتی که با  کارایی باال و با مصرف کمترین میزان انرژی قادر 
باشند آب را به اکسیژن اکس��ید کنند، توانستند به یافته های جدیدی 
دس��ت پیدا کنند. در این تحقیقات، این پژوهش��گران  توانستند نوعی 
اکسید منگنز را تولید کنند که در شرایط اسیدی قادر به اکسایش آب 
است و در این واکنش شبیه به پالتین گران قیمت عمل  می کند.  نتایج 
این تحقیقات و ماده سنتزی در آینده می تواند منجر به ساخت ترکیبات 
ارزانی شود که برای تجزیه آب عمل می کنند، این در  حالی است که اگر 
بتوان با استفاده از سلول های خورش��یدی مدرن، انرژی خورشید را با 
بازده باال به الکتریسیته تبدیل کرد، این انرژی به این کاتالیزگرها  منتقل 

می شود و برای تجزیه آب به کار گرفته می شوند.

خواندنی

دانش

سالمت
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