
موج جدیدی از رخ کشیدن فاصله طبقاتی 
چندنفرثروتمنددرایرانزندگیمیکنند

باحضورمسئوالنکشوریصورتگرفت
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برای جمع آوری لحظات جنجالی ژوزه مورینیو کار سختی ندارید 
ولی با ظرافت خاص��ی می ت��وان 12 لحظه جنجالی ای��ن مربی را 
انتخاب کرد.ژوزه مورینیو در بازی چلس��ی و آرسنال با آرسن ونگر 
دچار درگیری فیزیکی شد تا»یورو اسپورت«در گزارشی 12 لحظه 
جنجالی این مربی را معرفی کند.در سال 2004 پورتو در راه قهرمانی 
در لیگ قهرمانان اروپا موفق ش��د منچس��تر یونایتد را در ورزشگاه 

اولدترافورد شکست دهد. تیم پرتغالی در مرحله رفت یک چهارم...

»منآقایخاصهستم«

آمادگیپرتغالبرایهمکاریهای
فرهنگیواقتصادیبااصفهان 3

قراردادهایفروشخودرو
اصالحمیشود 4 2

ازاختالسمیلیاردیدر
چهارمحالوبختیاریجلوگیریشد

بزرگترینعیدپیرواناهلبیت)ع(رابهتمام
شیعیانجهانتبریکمیگوییم

موافقت رهبر معظم انقالب با 
عفو مجازات تعدای ازمحكومان 

 افتتاح بیش از 50 پروژه 
عمرانی در مناطق محروم استان 

ارزش اقتصادی آب از محصول 
نهایی  کشاورزی  بیشتر است

مخالفت میراث فرهنگی با تعریض 
خیابان در اطراف نقش جهان

 توزیع عصای لیزری و هوشمند 
میان نابینایان
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سرنوشتخاکستری
کودکانبیهویت

کودکان بی هویت هم��ان کودکانی هس��تند که 
به واسطه ازدواج های غیرقانونی اتباع بیگانه با زنان 
ایرانی در شرایط نابسامانی روزگار می گذرانند. از 
نعمت پدر و مادر برخوردارند ام��ا قانون میان او و 
آنان دیواری حائل شده است که هیچ کدام دیگری 
را پیدا نمی کند. آن ها ایرانی اند، در گوشه ای از این 

سرزمین زاده شده اند، فارسی حرف می زنند..
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خانه بیداري اسالمي
 در اصفهان افتتاح شد 

پروندهجشنوارهمیراثفرهنگیناملموسدراصفهانبستهشد
اجالس و جشنواره میراث فرهنگی ناملموس به میزبانی اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی  دیروز با حضور مسئوالن کشوری به کار خود پایان داد.

با حضور بیش از 30 کشور جهان فرهنگ غنی ایران و تمدن 7 هزارساله آن سعی شد در قاب میراث فرهنگی ناملموس به جهانیان عرضه شود.مشاور مقام معظم رهبری 
در امور بین الملل گفت: میراث فرهنگی ناملموس ایران تنها منحصر به میراث اسالمی و ایرانی نیست بلکه میراث انسانی نیز بخش عظیمی از این میراث را شامل می شود.

علی اکبر والیتی در اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در نشست تخصصی با موضوع »فرهنگ و تمدن اسالم و ایران« و »آیین فتوت و جوانمردی« 
اظهار داشت: میراث فرهنگی ناملموس ایران، تنها میراث اسالمی و ایرانی نیست بلکه یک میراث انسانی است که طیف عظیمی از انسان ها..

 اولین خانه بیداري اس��المي ای��ران در اصفهان جنب 
خانه مش��روطه واقع در خیابان نش��اط با حضور دکتر 
عل��ي الریجان��ي، رئی��س مجلس ش��وراي اس��المي، 
 دکتر والیت��ي، مش��اور مقام معظ��م رهب��ري در امور

 بین الملل، حجت االسالم و المس��لمین احمد سالک، 
دکتر عباس مقتدایي و خانم اخوان نماینده  مردم اصفهان 
در مجلس شوراي اسالمي، دکتر رسول زرگرپور استاندار 
و دکتر مرتضي سقائیان نژاد شهردار اصفهان افتتاح شد 
.این مراسم با تالوت آیاتي از قرآن مجید و پخش سرود 

ملي جمهوري اسالمي ایران شروع شد. 

دکتر نجفي، مدیر خانه بیداري اسالمي در اصفهان طي 
سخناني در این آیین خانه بیداري اس��المي را در زمره 

میراث ملموس شهر اصفهان دانست. 
وي خان��ه ه��اي فرهنگ��ي همچ��ون خان��ه بی��داري 
 اسالمي، خانه مش��روطه و ... در گوش��ه و کنار ایران را

 نشانه هایي دانست براي اینکه ما گذشته خود را فراموش 
نکنیم. وي اف��زود: همان طور که نلس��ون ماندال درباره 
رژیم آپارتاید گفت »من مي بخش��م ام��ا فراموش نمي 
کنم«، ما هم ای��ن خانه ها را بنا مي کنیم تا گذش��ته را 

فراموش نکنیم. 

س:ایمنا[
]عک
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            آگهی مناقصه شماره719و718و93-717
» یك مرحله ای«  

دستگاهمناقصهگزار:شرکتآبوفاضالبروستاییاستاناصفهان)ارقامبرآوردوتضمینبهریال(

مبلغتضمینبرآورددستگاهرشتهورتبهموردنظرعنوانمناقصهردیف

1
تكمیل طرح آبرسانی به مجتمع  روستائی قلعه سرخ از توابع شهرستان 

فریدونشهر )  93-717 (
رشته آب- حداقل 

992/509/1869/500/000رتبه 5 حقوقی

تكمیل فنس کشی محوطه مجتمع روستائی قلعه سرخ از توابع شهرستان 2
فریدونشهر ) 93-718 (

رشته ابنیه - حداقل 
1/729/286/86212/000/000رتبه 5 حقوقی

 اجرای  فاز اول شبكه توزیع آب روستای نیه از توابع شهرستان نطنز3
) 93-719 ( 

رشته آب- حداقل 
1/186/751/80411/000/000رتبه 5 حقوقی 

*-محلدریافتاس�نادمناقصه:ادارهحقوق�يوقراردادهايش�رکتآبوفاضالب
روستایياستاناصفهانواقعدرمیدانجهاد

*-محلتحویلپاکاتپیش�نهادقیمت:دبیرخانهش�رکتآبفارتلف�ن32363066
دورنگار32369023

*-تاریخفروشاسناد:ازتاریخ93/07/22لغایت93/07/27
*-مبلغخریداسناد:300.000ریال

*-آخرینمهلتتکمیلوتحویلپیشنهادات:ساعت13:00مورخ93/08/08
*-تاریخجلسهمناقصه:شنبهمورخ93/08/10ساعت10صبحدرمحلسالنجلسات

شرکت
ضمنًاآگهيدرسایتشرکتبهنش�انيwww.Abfar-isfahan.irوسایتشرکت
.http://tender.nww.coوپایگاهاطالع irمهندسيآبوفاضالبکشوربهنشاني

رسانيمناقصاتبهنشانيIETS.MPORG.IRدرجگردیدهاست.

»شمارهحساب2175210320001سیبامليجهتواریزهزینهخرید

اسنادميباشد.«

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان  

 مصرف برق کولرهای 
گازی حدود

4 برابر کولرهای 
آبی است 

 روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان اصفهان

موسسه خیریه دیابت اصفهان

 آیا می دانید  هر 30 ثانیه  

دو نفرمبتال به 

دیابت قندی
میشود؟



اخبار کوتاهيادداشت

موافقت رهبر معظم انقالب با عفو يا 
تخفيف مجازات تعدادی از محكومان 
به مناسبت فرارسیدن اعیاد س��عید قربان و غدیر خم، رهبر 
معظم انقاب اس��امی با پیش��نهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات یک هزار و ۲۵۶ نفر از محكوم��اِن محاكم عمومی و 
انقاب، سازمان قضایی نیروهای مس��لح و سازمان تعزیرات 
حكومتی موافق��ت كردند.به نق��ل از دفتر حفظ و نش��ر آثار 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه 
قضائیه طی نامه ای به رهبر معظم انقاب اسامی به مناسبت 
فرارس��یدن اعیاد قربان و غدیر، پیش��نهاد عف��و یا تخفیف و 
تبدیل مجازات یک ه��زار و ۲۵۶ نف��ر از محكومانی را كه در 
كمیس��یون عفو و بخش��ودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم 
تشخیص داده شده اند، ارائه كرد.بنابراین گزارش این پیشنهاد 
مورد موافقت حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقاب 

اسامی قرار گرفت.

 نخستين خانه بيداری اسالمی
 در اصفهان افتتاح شد

   اولین خانه بیداری اس��امی باهدف تحق��ق و تبیین تمدن 
نوین اسامی، دیروز و با حضور علی الریجانی، رئیس مجلس 
شورای اسامی افتتاح ش��د.خانه بیداری اسامی فاز دوم از 
خانه مشروطیت اصفهان است. كتابخانه تخصصی با محتوای 
تاریخ، اندیشه سیاسی، مطالعات فرهنگی و علوم انسانی، سالن 
همایش ها، كارگاه آموزش��ی، س��الن كنفرانس از بخش های 
خانه بیداری اسامی است. این خانه در كنار خانه مشروطیت 
اصفهان پذیرای عاقه مندان، محققین و پژوهشگران خواهد 
بود. همچنین با حض��ور رئیس مجلس از پای��گاه اینترنتی» 
بیدار مرد« و 10 كتاب در حوزه بیداری اسامی رونمایی شد.

 ايران به کردهای کوبانی
 کمک می  کند 

     معاون عربی و آفریقای وزیر ام��ور خارجه از گفت وگو ها با 
دولت تركیه برای حل بحران ش��هر كوبانی خبر داد و گفت: 
البته ما به دولت این كشور بابت هرگونه حضور نظامی زمینی 

در سوریه هشدار دادیم.
حس��ین امی��ر عبداللهی��ان در نشس��ت ع��راق و ائت��اف 
بین المللی علیه داعش در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره امكان 
ارس��ال كمک ه��ای تس��لیحاتی به منطق��ه كوبان��ی اظهار 
داش��ت: جمهوری اس��امی ایران در چهارچوب كمكی كه 
به دولت س��وریه برای مبارزه با تروریس��ت ارائه می كند هر 
اقدامی كه الزم باش��د برای كمک به كرده��ای كوبانی انجام 
می ده��د. وی درباره ن��وع این كمک ها توضی��ح خاصی نداد 
و اظهار داش��ت: گفت وگوهای ما با دوس��تمان تركیه برقرار 
اس��ت و ما فكر می كنیم این كش��ور می تواند بیشترین نقش 
 را برای بازگش��ت آوارگان س��وری به سرزمینش��ان داشته 

باشد.
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علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی امروز ) یكشنبه ۲0 مهرماه 93 (به منظور شركت 
در اجاس بین المجالس جهانی در صدر هیئتی پارلمانی به ژنو سفر می كند.رئیس مجلس در 
این سفر ضمن سخنرانی در نشست مجمع عمومی بین المجالس جهانی در حاشیه این اجاس 
دیدارهایی را با هیئت های پارلمانی ش��ركت های مختلف خواهد داشت و روز چهارشنبه ۲3 

مهرماه نیز به كشور بازمی گردد.
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عضو كمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای 
اس��امی اظهار كرد: ما نگرانیم كه نكند داس��تان هایی 
كه در قبال مفاسد قبلی انجام ش��ده در مورد رسیدگی 
به بورس��یه های غیرقانونی نیز تكرار شود.جواد هروی 
خاطرنش��ان كرد: من تصور می كنم زمان آن فرارسیده 
كه قوه قضاییه به موضوع پرونده تخلفات بورس��یه های 
غیرقانونی ورود كند و به ش��دت از این موضوع متعجب 
هستیم كه چرا گزارش های مربوط به این موضوع به قوه 
قضاییه ارسال نمی ش��ود و در موردی كه به این میزان 

روشن و مشخص است اقدامات الزم انجام نمی گیرد.

وی افزود: باید وزارت علوم هر اقدامی كه در مورد پرونده 
بورسیه ها انجام داده در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و تا 
دیر نش��ده با متخلفان برخورد شود چراكه كسی كه در 
حال حاضر در مراحل پایانی تحصیل خود است پیش از 
آن كه به بازار كار وارد شود باید با آن برخورد شود و نباید 
زمان را دراین باره از دست داد و همان طور كه گفته شد 
به دلیل اینكه موارد تخلف روشن است باید اقدامات الزم 
صورت پذیرد.هروی بابیان اینكه پرونده بسیاری از افراد 
متخلف در هر جایگاهی به رؤیت من رسیده است گفت: 
من از اولین كس��انی بودم كه به این موضوع ورود كردم 

و از اس��امی مختلف اطاع حاصل نمودم اما هیچ گاه به 
خود اجازه ندادم وظیفه ای را كه در هر حیطه اختیارات 
قوه قضاییه است را من انجام دهم و اسامی را اعام كنم 
و محاكمه نمایم. اما الزم است در كشور آرام آرام اصول 
دموكراسی را یاد بگیریم و اگر مفسده ای انجام گرفته در 

هر جایگاه و شخصیتی با آن برخورد كرد.
عضو كمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای 
اس��امی در بخش دیگری از س��خنان خود خطاب به 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: الزم اس��ت این 
 وزارتخانه هر چه سریع و ش��فاف نتیجه بررسی ها را به

 قوه قضاییه اعام كند و اسامی را در اختیار قوه قضاییه 
قرار دهد و قوه قضاییه هم اس��امی متخلف��ان را اعام 
نماید.وی افزود: در مورد اس��امی اف��راد دخیل در این 
موضوع و نمایندگان مجلس ش��واهد كامًا روشن است 
و این موضوع به هیچ وجه معمای پیچیده ای نیست و در 
مورد پرونده بورسیه ها برخاف پرونده 3000 میلیاردی 
در این مورد اگر تعلل صورت گیرد افرادی كه صاحیت 
ندارند امكان استخدام پیدا می كنند و كسانی كه بدون 
آزمون به دانشگاه وارد شدند ممكن است مدارک عالیه 
را بگیرند و باید هرچه س��ریع تر به آن رسیدگی كنند تا 
جلوی این حركت های تخلف آمیز گرفته شود و ما انتظار 
داریم با همه متخلفان برخورد جدی صورت گیرد.رئیس 
كمیته آموزش عالی كمیس��یون آم��وزش و تحقیقات 
مجلس در پایان تصریح كرد: همه ق��وا و نهادها باید به 
وظیفه خود عمل كنند و در جایگاه خود هر چیز انجام 
پذیرد و درصورتی كه این اتفاق نیفتد ما به آن به عنوان 

نماینده مجلس ورود می كنیم.

 جش��ن بزرگ غدیر با حضور جمع كثیری از دوستداران 
موالی متقیان عل��ی)ع(، دانش��جویان، روحانیون و علما 
در محل سالن همایش های شركت نمایشگاه های استان 
برگزار ش��د.در این مراس��م از فعاالن غدیر و برگزیدگان 
كنگره فاطمه شناس��ی تقدیر به عمل آمد. دبیر ش��ورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه اس��تان اصفهان در این مراسم 
گفت: پدید آمدن گروه هایی چون داعش و جنگ طلبانی 
مانند آن ها نتیجه انحراف از مكت��ب غدیر و اخاق علوی 
است. حجت االسام والمس��لمین محمدرضا صالحیان با 
اش��اره به این كه انحرافی كه پس از پیامب��ر به وجود آمد 
موجب تفرقه و چنددس��تگی میان مس��لمانان شد، بیان 
داش��ت: وگرنه مس��لمانان با كتاب واح��د، پیامبر واحد و 
ظرفیت های معنوی چرا باید تكه پاره باش��ند؟ وی افزود: 

غدیر یک شناس��نامه ظاهری دارد. عید اكبر اس��ت و در 
آسمان نامی ویژه دارد.

 در واقعه غدیر پیامبر دس��ت امیرالمؤمنی��ن را باال برد و 
از ایش��ان به عنوان كس��ی یادكرد كه در ایمان آوردن به 
پیامبر خدا اولین نفر است و در حال نماز، صدقه می دهد. 
صالحیان با تأكید بر اینكه آنچه الزم اس��ت شناخته شود، 
شناسنامه باطنی غدیر است، ادامه داد: چه علتی به وجود 
آمد كه بعد از پیامبر، آن نقشه ای كه ایشان برای مسلمانان 
در نظر گرفته بودند، بر بادرفت؟ وی خاطرنش��ان ساخت: 
پیام غدیر این است كه ما امت اس��ام به یک جهاد علمی 
و عملی احتیاج داریم. امیرالمؤمنی��ن می فرمایند: هركه 
علم دارد، سلطان است و حتی اگر همه گزینه ها روی میز 
باشد، این علم است كه سلطه می آورد. امروز به این دلیل 

به جمهوری اس��امی ایران لگد زده می ش��ود، چون این 
كشور قدرتمند شده و در علم و دانش، سرآمد كشورهای 

اسامی است.
دبیر شورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه استان اصفهان 
اضافه كرد: باید به گونه ای رفتار كرد كه وقتی یک گردشگر 
به اصفهان و ای��ران می آید، رفتار علوی را در ما مش��اهده 
كند، همین طور در زندگی خصوصی افراد؛ جامعه ای كه در 
آن طاق زیاد است، شایسته نیست كه اسم جامعه علوی 

بر آن گذاشته شود.
حجت االس��ام صالحیان اف��زود: امروز ما ب��ه یک جهاد 
عملی احتیاج داریم كه دش��من اگر كشور ما، صنعت ما و 
سیاس��ت گذاری ما را ببیند به یاد علی )ع( بیفتد. در تمام 

جهان اسام این جهاد عملی الزم است. 

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس؛

دبير شورای سياست گذاری ائمه جمعه استان: 

پديد آمدن گروه هايی چون داعش نتيجه انحراف از اخالق علوی است

نگرانیازسرنوشتبورسیهها

الریجانیفردابهژنومیرود

امام جمعه موقت اصفهان:

 نيروهای مسلح ايران تمام قد
 در برابر دشمنان ايستاده اند

امام جمعه موقت اصفهان گفت:  همه نیروهای مس��لح 
ایران باالخص وزارت اطاعات و نیروی انتظامی تمام قد 

در مقابل دشمنان و خائنان ایستاده اند.
حجت االسام سید مجتبی میردامادی در خطبه های 
دشمن شكن نماز عبادی سیاسی جمعه ضمن توصیه 
خود و دیگ��ران به تق��وای الهی اظهار ك��رد: جامعه و 
فرد فقط به وس��یله رعایت تقوای اله��ی می توانند به 

موفقیت های بزرگ دست پیدا كنند.
وی، فاصله گرفتن باخدا و دوری از تقوا را ازجمله دالیل 
گرفتار شدن به عذاب الهی و رعایت تقوای الهی را رمز 

موفقیت هر جامعه برای رسیدن به رستگاری دانست.
امام جمعه موقت اصفه��ان تصریح كرد:  عید غدیر عید 
والیت اس��ت مقام نبوت و مقام امام��ت دو مقام الهی 
هس��تند كه از جانب پروردگار مصادی��ق آن انتخاب 
می ش��ود، عید غدیر روزی اس��ت كه امیرالمؤمنین از 

سوی پروردگار منصوب شد.
وی با اش��اره به پیروزی حض��رت ابراهی��م خلیل اهلل 
در امتح��ان الهی و س��پس رس��یدن به مق��ام امامت 
پس از نبوت از س��وی خداون��د گفت: ب��ر طبق آیات 
ش��ریفه و كام اهلل مجید مق��ام امامت ب��ه گناهكاران 
 نخواهد رس��ید و این مق��ام مختص اولی��ای خداوند

 است.
میردامادی در ادامه اش��اره ای مختص��ر به واقع بزرگ 
غدیر خ��م در زمان رس��ول اك��رم )ص( و اتفاقات آن 
زمان و آیات نازل شده از س��وی خداوند بر قلب پیامبر 
كرد و اظهار داشت: انتخاب حضرت علی )ع( به عنوان 
وصی پیامبر در روز غدیر خم به ق��دری مهم و حیاتی 
بود كه تحت عنوان كامل ش��دن دین و اتمام رس��الت 
از آن نام ب��رده می ش��ود.وی بار دیگر ضم��ن تأكید بر 
روز عید سعید غدیر عنوان كرد:  بر طبق فرمایش امام 
صادق )ع( عید غدیر خم عید اهلل االكبر اس��ت، عشق، 
محبت و عاقه به امیرالمؤمنی��ن تنها مقدمه ای برای 
عمل كردن ب��ه دس��تورات و نصایح این امام ش��ریف 
است.امام جمعه موقت اصفهان اذعان كرد: ریشه نظام 
جمهوری اسامی ایران غدیر خم و جایگاه والیت فقیه 
است و این از تمایزات حاكمیت نظام اسامی در جهان 
اس��ت.وی خطاب به مدی��ران دولتی بیان ك��رد: اگر 
شیعه واقعی امام علی )ع( باش��یم باید بدانیم نشستن 
پش��ت میز قدرت زمانی ارزشمند اس��ت كه به واسطه 
 آن بینی ظالمان را به خ��اک بمالیم و حامی مظلومان

 باشیم.

امام جمعه موقت شهرکرد:

 بيشترين هراس دشمن 
از واقعيت غدير است

امام جمعه موقت ش��هركرد گفت: انتخاب حضرت عل��ی)ع( به عنوان 
جانش��ین پیامبر بهترین راه حل ممكن برای جلوگیری از اسام ناب 

محمدی بود.
سبد ابوالحسن فاطمی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهركرد كه 
در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، با سفارش همه نمازگزاران به تقوای 
الهی اظهار كرد: تقوا باید به نحوی باشد كه تمام جنبه های علمی و عملی 

زندگی همه ما را فرابگیرد.
وی با گرامیداش��ت دهه امامت و والیت اف��زود: در این دهه باید تاش 
 كنی��م برنامه هایی را كه اج��را می كنیم بتوانند رضای��ت مخاطبان را 

جلب كنند.
فاطمی بیان كرد: مسیری كه شیعه دوازده امامی در پیش گرفته همان 
مسیر راستین و حقیقی مدنظر پیامبر اس��ام)ص( است.امام جمعه 
موقت شهركرد گفت: پیامبر اكرم در آخرین حج عمره خویش فرمان 
خدا را اجابت كرد و حضرت علی)ع( را به عنوان جانشین خود و ولی امر 

مسلمانان معرفی كرد.
وی ادام��ه داد: ای��ن انتخ��اب بهتری��ن راه ممكن ب��رای جلوگیری 
از انحراف اس��ام ناب محمدی بع��د از پیامبر اك��رم بود.فاطمی عید 
غدیر خم را بزرگ ترین س��د در مقاب��ل توطئه های دش��منان اعام 
 ك��رد و گفت: ای��ن عی��د درواق��ع بزرگ تری��ن عید جامعه بش��ری

 است
.امام جمع��ه موقت ش��هركرد خاطرنش��ان ك��رد: بیش��ترین هراس 
دش��من اكن��ون از واقعی��ت غدی��ر اس��ت و دش��من ب��ا حیله ها و 
مكرهای مختل��ف می خواه��د به غدی��ر ضرب��ه وارد كند ام��ا مردم 
با بصی��رت و بی��داری در براب��ر دش��من ایس��تاده اند و از ای��ن واقعه 
 محافظت خواهند كرد و دش��من را همانند گذش��ته ن��اكام خواهند 

گذاشت.
وی در پایان با اش��اره به والدت امام ه��ادی)ع( تأكید ك��رد: این امام 
 بزرگوار در راستای ترویج اس��ام ناب تاش های بسیار زیادی را انجام 

داد.

اعتبار تكميل چهار خطه بروجن به 
لردگان به صورت کامل تخصيص يافت

نماینده لردگان در مجلس شورای اس��امی گفت:اعتبار موردنیاز 
برای تكمیل باند دوم مس��یر ارتباطی بروجن به لردگان به صورت 

كامل تخصیص یافت.
 مجید جلیل سر قلعه گفت:در سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت 
به چهارمح��ال بختیاری برای رونق و توس��عه همه جانبه اس��تان 
تصمیم های خوبی اتخاذ ش��د و اعتبارات مناس��بی نیز به تكمیل 

طرح ها اختصاص یافت.
وی اضاف��ه كرد:اعتب��ارات راه اصل��ی بروج��ن ب��ه ل��ردگان نیز 
تخصیص یافته است و بر اس��اس برنامه ریزی، تا پایان سال جاری 
تنها ۲0 كیلومتر این مسیر باقی می ماند و این جاده تا سال آینده 

چهار خطه می شود.

مدیركل اطاعات چهارمحال بختیاری گفت: این وزارت، 
تأمین امنی��ت پایدار و ایجاد حس امنی��ت در جامعه را 
راهبرد خود قرار داده است. قدیانی رعایت قانون، شرع 
و اخاق را س��رلوحه كاری ای��ن نهاد انقاب��ی خواند و 
افزود: مجموعه اطاعات برای تأمین امنیت كش��ور در 
همه جوانب، ش��هدای زیادی را تقدیم آرمان های نظام 

كرده است.
قدیانی تأمین امینت اجتماع��ی، فرهنگی، اقتصادی و 
سیاسی و خنثی س��ازی عملیات تخریب كارانه دشمن 
در جنگ نرم و رس��انه های مجازی را از دس��تاوردهای 
این نهاد بیان كرد.وی افزود: فراهم شدن زمینه فعالیت 
اقتصادی س��الم و بهبود فض��ای كس��ب وكار از برنامه 
راهبردی اطاعات است و در مبارزه با مفاسد اقتصادی 
 باقدرت به عرص��ه عمل آمده اس��ت.مدیركل اطاعات 
چهارمحال و بختی��اری بابیان اینك��ه وزارت اطاعات 
به همه مردم تعلق داش��ته و خ��ود را وام��دار جناح یا 

گروه سیاس��ی خاصی نمی داند، گفت: با همدلی مردم 
و مس��ئوالن و ایجاد آرام��ش و ثبات در كش��ور، فضای 
كشور به سمت همدلی، اتحاد و توسعه پایدار درحركت 
اس��ت.وی همچنین با تش��ریح مجاهدت های سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در اس��تان گفت:در این استان، 
با تاش و همدلی مردم و مس��ئوالن، مش��كل امنیتی 
خاصی وجود ن��دارد و تاش مس��ئوالن نیز آن اس��ت 
كه با برآورده ش��دن انتظارات قانونی مردم، مش��كات 
اجتماعی به مش��كل امنیت��ی تبدیل نش��ود.قدیانی با 
تأكید بر لزوم فرهنگ س��ازی دس��ت اندركاران بخش 
فرهنگ��ی چهارمحال بختی��اری برای رفع مش��كات 
اجتماعی، افزود: الزم اس��ت در ای��ن خصوص با آگاهی 
بخش��ی به مردم، آن ها را در برابر آسیب ها مصون كرد.

مدیركل اطاع��ات چهارمحال بختی��اری همچنین از 
فضای مجازی، شبكه اینترنت و رس��انه های اجتماعی 
به عنوان فرصتی برای پیش��رفت یادكرد و افزود: مردم 

نیز باید مواظب باش��ند كه در این فضا، بازیچه دس��ت 
س��ودجویان و بدخواهان قرار نگیرند، زیرا اگر هوشیار 
نباش��یم، در ای��ن خصوص آس��یب ج��دی می بینیم.

وی همچنی��ن امنی��ت اس��تان را مره��ون هم��كاری 
 م��ردم و همدل��ی مس��ئوالن و اعضای ش��ورای تأمین 

خواند .
وی همچنین با تش��ریح اقدامات انجام شده در راستای 
مبارزه با فساد اقتصادی در اس��تان گفت: پرونده ای در 
دس��تور كار این اداره كل قرار گرفت ك��ه در آن، فردی 
با جع��ل عناوی��ن و اس��ناد دولتی قصد داش��ت میزان 
قابل توجهی پول به جیب زده و از استان خارج كند، ولی 
با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان )عج(، این فرد به 
مراجع قانونی معرفی و از اختاس میلیاردی دراس��تان 

جلوگیری شد.
مدیركل اطاعات چهارمحال وبختیاری در این نشست 
خبری، همچنین در خصوص توانمندی های استان در 
توسعه همه جانبه از صنعت گردش��گری به عنوان یكی 
از اركان توس��عه یادكرد و گفت: بای��د در این خصوص 

فرهنگ گردشگر ی مردم تقویت شود.
ای��ران اس��امی  جمه��وری  اطاع��ات   وزارت 

 ۲4 مهرماه 13۶3 با تصویب مجلس ش��ورای اسامی 
 و تصوی��ب ش��ورای نگهبان قانون اساس��ی تأس��یس

 شد.
در اطاع��ات  وزارت  هفت��ه  وی��ژه   برنامه ه��ای 

  سال جاری از 19 مهرماه آغازشده و تا ۲۵ مهرماه ادامه 
دارد.

»وزارت اطاعات، مجاهدت های خاموش، امینت برای 
مردم، اقتدار برای ایران اس��امی« به عنوان ش��عار این 

هفته در سال جاری اعام شده است.

رئیس سازمان جهاد كش��اورزی چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به كش��ت چغندر در یک هزار و ۲00 هكتار از 
اراضی كشاورزی استان، از پیش بینی برداشت 40 هزار 

تن چغندر در استان خبر داد.
رس��تم غیبی اظهار كرد: س��طح زیر كش��ت چغندر در 
سال زراعی جاری نس��بت به سال گذش��ته ۲0 درصد 
افزایش یافت��ه اس��ت به طوری كه پیش بینی می ش��ود 
حدود 40 هزار تن چغندر توس��ط كارخانه قند اس��تان 

خریداری شود.

وی بابیان اینكه محصول چغندر خاص منطقه سردسیر 
است، افزود: اس��تان چهارمحال و بختیاری یک استان 
سردسیر است كه درصد قند چغندرقند استان نسبت به 

سایر استان ها باال است.
رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان گفت: عیار متوسط 
قند، چغندرقند  اس��تان 18 اس��ت و كارخانه قند برای 
عیار1۶ به ازای هر كیلو چغندر به همراه پاداش و كرایه 

حمل مبلغ ۲700 ریال پرداخت می شود.
غیبی اظهار كرد: بیش��ترین س��طح زیر كش��ت چغندر 

در استان در شهرستان های كیار، ش��هركرد، فارسان و 
اردل است.

مديرکل اطالعات استان خبر داد:

40 هزار تن چغندر از اراضی کشاورزی استان برداشت می شود

ازاختالسمیلیاردیدرچهارمحالبختیاریجلوگیریشد

توليد 10فيلم مستند در حوزه 
ايثار و شهادت در استان

مدیركل بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگ��ران چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: 10 فیل��م مس��تند در ح��وزه 
 ایث��ار و ش��هادت در اس��تان تولی��د و پخ��ش

 می شود.
مدی��ركل  ب��ا  دی��دار  رییس��یدر  اهلل  ق��درت   
صداوس��یمای اس��تان افزود: ای��ن فیلم های مس��تند 
 در راس��تای تروی��ج فرهن��گ ایث��ار و ش��هادت تهیه 

می شود.
وی رسانه ها و صدا س��یما را از ابزارهای ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت دانست و افزود: هر شهید یک سوژه برای 

فیلم سازی است .
رییسی گفت: زندگی ش��هید دریاقلی س��ورانی ناجی 
آبادان، ش��هید ظفر خالدی كم س��ن ترین شهید دفاع 
مق��دس، مادر ش��هیدان اس��ماعیلی نژاد ك��ه 7 تن از 
محارمش به شهادت رس��یده اند، شهید دربانی مدرس 
ق��رآن، تنه��ا جانباز مؤن��ث اس��تان، جانب��از علیقلی 
علی بیگ��ی، جانب��از 70 درص��د باغدار نمونه اس��تان 
و ش��هید عظیمی مدرس ق��رآن در قب��ل از انقاب از 
 س��وژه هایی موردنظ��ر برای س��اخت فیلم در اس��تان

 است.
اس��تان چهارمح��ال بختی��اری دو ه��زار و 400 
 ش��هید در دوران دف��اع مق��دس تقدی��م نظ��ام 

كرده است.

جمع آوری درخواست های 
مردمی از طريق پست 

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گفت:۶0درصد از 
درخواس��ت های مردمی در س��فر رئیس جمهوری به 
اس��تان از طریق نامه و ب��ه صورت پس��تی جمع آوری 

شده است.
قاس��م س��لیمانی دش��تكی در دی��دار از اداره پس��ت 
چهارمحال و بختیاری افزود:با وجود راه اندازی سامانه 
» س��امد « در اس��تان ، تنها 40درصد از درخواست ها 
 در سفر اس��تانی رئیس جمهوری از این سامانه صورت 

گرفت.
به گفت��ه وی،۶0درصد مابقی نیز از طری��ق نامه بوده و 
دلیل آن دسترسی نداشتن تعدادی از مردم به سامد یا 
نبود فرصت كافی برای تماس و ارتباط با سامانه سامد 
بوده است.وی یادآور شد:درخواس��ت های مردمی در 
سفر اس��تانی رئیس جمهوری به صورت ویژه بررسی و 

پیگیری شده است.
دكت��ر حس��ن روحان��ی رئی��س جمهوری اس��امی 
ای��ران و هی��ئ ت دول��ت ، پانزده��م و ش��انزدهم 
 مردادم��اه امس��ال ب��ه ش��هركرد س��فر ك��رده

 بودند.
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یادداشت

می توان حیات را به گاوخونی برگرداند
مدیرکل اداره حفاظت از محیط زیست استان اصفهان با اشاره به 
تجربه پیشین در احیای تاالب »کم جان« در استان فارس اظهار 
امیدواری کرد: با اتخاذ تدابی��ری می توان حیات را به گاوخونی 
برگرداند.نشست مش��ورتی »نجات تاالب گاوخونی« دیروز با 

مشارکت مردم محلی برگزار شد.
850 ایستگاه پمپاژ، به آب زاینده رود دست اندازی 

می کنند
حشمت اله انتخابی، مدیر جمعیت طبیعت ایران یکی دیگر از 
سخنرانان این نشست بود که با ارائه تصاویری از سرچشمه ها تا 
پایاب رودخانه نشان داد که برداشت بی رویه آب و تجاوز به حریم 

رودخانه باعث نابودی سرچشمه های این رودخانه شده است.
تصاویر مستندی که توس��ط حش��مت اله انتخابی و همکاران 
وی گرفته شده بود نشان می داد توسعه کشاورزی در باالدست 
رودخانه اصفهان، شق آب توس��ط کانال، حفر چاه در حاشیه و 
حتی بس��تر رودخانه و وجود پمپ های انتقال آب در باالدست 
رودخانه باعث شده حجم بسیار کمی آب به پشت سد زاینده رود 
منتقل شود.انتخابی دراین باره گفت: حدود 850 ایستگاه پمپاژ 
آب زیر س��د زاینده رود یعنی از س��د تا پل کله وج��ود دارد که 
قطر آن ها گاهاً تا 20 اینچ می رسد که به اشکال مختلف به آب 
زاینده رود دست اندازی می کنند که این برداشت ها در دو استان 

چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان است.

مخالفت میراث فرهنگی با تعریض 
خیابان در اطراف میدان امام اصفهان

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: با تعریض خیابان در اطراف میدان امام اصفهان 

مخالف هستیم و اجازه این کار را نمی دهیم.
محمدحس��ن طالبیان در حاش��یه اجالس بین المللی میراث 
معن��وی در گفت وگو با فارس اظه��ار کرد: اقداماتی مش��ابه با 
تعریض خیابان آیت اهلل نوراهلل نجفی در پش��ت مس��جد شیخ  
لط��ف اهلل و همچنین تعری��ض خیابان هایی در پش��ت عمارت 
عالی قاپو یکپارچگی میدان با باف��ت تاریخی اطرافش را از بین 
می برد.وی بابیان اینک��ه جز تجربه های تل��خ در این زمینه در 
تاریخ وجود ندارد، گفت: با این گون��ه اقدامات مخالفت کرده و 
اجازه آن را صادر نمی کنیم.وی همچنین در پاسخ به تمهیدات 
اندیشیده ش��ده برای مرمت بناهای موجود در میدان امام )ره( 

گفت: وضعیت اعتباری این سازمان بسیار ضعیف است.
وی با اشاره به ریزش کاشی های مسجد امام و همچنین وضعیت 
کاخ عالی قاپو گفت: در این زمینه رایزنی هایی برای تأمین اعتبار 
با اس��تاندار اصفهان انجام ش��ده اس��ت.معاون میراث فرهنگی 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری گفت: 
مقررش��ده تا تالش بیش��تری برای تداوم مرمت در این میدان 
و تأمین اعتباری این طرح ها انجام ش��ود.طالبیان همچنین در 
پاسخ به چرایی نبود نماد بناهای ثبت ش��ده جهانی در میدان 
نقش جهان خاطرنش��ان کرد: پایگاه جهانی نقش جهان هرچه 
زودتر باید به نصب این الم��ان در میدان نقش جهان اقدام کند.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ 
به این سؤال که آیا امکان برگرداندن کاربری اصلی میدان امام 
)ره( وجود دارد یا خیر اظهار کرد: اگر طرح جامعی با س��نجش 
تمام جوانب به این سازمان ارائه شود ما این هدف را در سازمان 
یونس��کو دنبال خواهیم کرد.وی تصریح کرد: باید توجه داشت 
که این مجموعه به ثبت جهانی رسیده و صاحب حقوق جهانی 
است و ما به تنهایی توانایی تصمیم گیری در این مورد را نخواهیم 

داشت.

تحویل ریاست اجالس مجمع عمومی 
ICCN از کنگ نیونگ کره به 

شهردار اصفهان
 

ریاس��ت اجالس مجمع عمومی میراث فرهنگی ناملم��وس از کانگ 
نیونگ کره به شهردار اصفهان تحویل گردید.

 با توجه به برگزاری جلسه اجالس مجمع عمومی  دیروزدر هتل عباسی 
و براساس دستور جلسه مجمع عمومی iccn پس از افتتاح جلسه، دکتر 
سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار اصفهان عهده دار ریاست اجالس 
مجمع عمومی میراث فرهنگ��ی ناملموس که پی��ش از این در کانگ 

نیونگ کره جنوبی بوده است، گردید. 
بنابراین گزارش در این جلسه نماینده کشور اسپانیا نیز به عنوان نائیب 

رئیس اجالس مجمع عمومی انتخاب گردید. 
گفتنی اس��ت در این جلس��ه قرار است دستور جلس��ه 20۱۴ مجمع 
عمومی iccn تصویب و بیانیه اصفه��ان 20۱۴ صادر گردد. همچنین 
تحویل پرچم iccn به میزبان رویداد بعدی از دیگر برنامه های مجمع 

عمومی بود.
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كشف مواد مخدر در استان اصفهان، ۱۱ درصد افزايش يافت

 فرمانده انتظامي استان اصفهان از رشد 8 درصدي برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان 
خیاباني و افزایش ۱۱ درصدي برخورد با مفاسد اجتماعي در نیمه اول امسال خبر داد 
و اعالم کرد: در این مدت،  کشف مواد مخدر در استان اصفهان، ۱۱ درصد افزایش یافت.
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  ایجاد ناهمگونی های فرهنگی در زندگی و نتایج زیان بار 
اجتماعی و عدم برخورداری از حقوق شهروندی، انسانی، 
سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی برای کودکان بی هویت 
همه و همه از پیامدهای ازدواج های غیرقانونی اس��ت. 
باال رفتن سن ازدواج دختران، مشکالت اقتصادی برخی 
خانواده ها و مسائلی ازاین دست از مهم ترین علل بروز این 
ازدواج هاست ازاین رو اطالع رسانی و فرهنگ سازی برای 
جلوگیری از بروز مشکالت و رواج این قبیل ازدواج ها یک 
ضرورت است و بر همین اساس بررسی وضعیت حقوقی 
کودکان بی هویت ناش��ی از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی موضوع گفتگوی خبرنگار ما ب��ا »رضا برادران 
اصفهانی« حقوقدان مجربی که ی��د طوالنی در حوزه 
حقوق خصوصی دارد، قرار گرفت که در ادامه می خوانید.

کودکان بی هویت به چه کسانی اطالق می شود؟
ورود مجاز و غیرمجاز اتباع بیگانه به ایران اعم از پناهنده، 
مهاجر و آواره در سال های اخیر و ازدواج های شرعی ولی 
غیرقانونی آنان با زنان ایرانی از یک سو عدم ارتباط آنان 
با کشور اولیه، امکان دریافت شناس��نامه اعم از ایرانی 
یا خارجی و مدارك دیگر هویتی بر ای فرزندان ناش��ی 
 از این ازدواج از س��وی دیگر باعث شکل گیری کودکان

 بی تابعیت و فاقد شناسنامه شده است که از آنان با عنوان  
کودکان بی هویت یاد می شود.

آیا قانون گذار در ایران ش�رایط خاص�ی را برای 
ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی در نظر گرفته 

است؟
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از »ازدواج 
زنان ایران��ی « قانون گ��ذار با تصویب مص��وب ۱385 
کوش��یده اس��ت تا حدی این مش��کل را برطرف سازد  
هرچند خألهای قانونی دراین باره و بالتکلیفی کودك 
تا سن ۱8سالگی ، اجازه کامل بودن این قانون را گرفته 

است و چالش های جدی را به وجود آورده است.
ظاهراً انتقال تابعیت از راه نس�ب پ�دری به این 
ک�ودکان،  محل اخت�الف و ریش�ه تمام�ی این 

مشکالت است؟
بله زیرا بر اساس ماده 976 قانون مدنی، سیستم خون 
یا تابعیت نسبی در ایران فقط از راه پدر پذیرفته است. 
بنابراین فرزندان زن ایرانی که به واس��طه ازدواج با مرد 
خارجی تابعیت ایرانی خود را ازدست داده اند از داشتن 
شناسنامه ایرانی محروم خواهند شد و تبعه کشور متبوع 
پدر محسوب می شوند، پس انتقال تابعیت فقط از راه پدر 
یکی از عوامل شکل گیری کودکان بی هویت است؛ در 
ثانی این کودکان بر اساس بند 5 ماده 976 قانون مدنی 
در صورت قانونی بودن ورود پدرشان به کشور ایران در 
سن ۱8 سالگی می توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
در چه صورتی ازدواج زن ایران�ی با مرد خارجی 

مجاز برشمرده می شود؟
ماده ۱060 قانون مدنی، اج��ازه مخصوص دولت ایران 
را برای ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی الزم می داند. 
طبق این ماده منظور از»ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی 
درمواردی ه��م که منع قانونی ن��دارد، موکول به اجازه 
مخصوص از سوی دولت اس��ت.«منظور از مانع قانونی 
که در این ماده به آن اشاره ش��ده اس��ت ، موانع مندرج 

در ماده ۱059 اس��ت ک��ه می گوید:» نکاح مس��لماً با 
غیرمسلم جایز نیست «. این اجازه باید از دفاتر امور اتباع 
و مهاجران خارجی استانداری ها گرفته شود . اصالحات 
بعدی هیئت وزیران، مرجع صدور پروانه اجازه زناشویی 
بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را وزارت کشور می داند ، ولی 
این وزارت طبق م��اده ۴ همین آیین نام��ه می تواند به 
استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت 
وزارت ام��ور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاس��ی و 
کنسولی ایران در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات 
این آیین نامه، پروانه اجازه زناشویی را به طور مستقیم در 

محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعالم کنند.
ک�ودکان بی هویت  با چ�ه مش�کالت حقوقی و 

اجتماعی روبرو هستند؟
کودکان بی هویت از یکی از اساسی ترین حقوق یک فرد 
که داشتن هویت اس��ت ، محروم هستند و به دنبال آن 
بسیاری از حقوق ش��هروندی را از دست می دهند. این 
کودکان ملیتش��ان مشخص نیس��ت و به دلیل فقدان 
شناس��نامه، از حق برخورداری از تحصیل در مدارس 
ایران، حق اشتغال پس از پانزده سالگی در کارگاه، حق 
بهره من��دی از تأمین اجتماعی، مالکی��ت به ارث، حق 
استفاده از خدمات درمانی خدمات عمومی بهداشتی و 

واکسیناسیون و... محروم اند .
 ناآگاهی بانوان نس�بت به ای�ن قوانین چه میزان

 در افزایش آمار این کودکان نقش دارد؟
اگر زن��ان ایرانی ب��دون توجه ب��ه قوانین و مق��ررات و 
مش��اوره های حقوقی اقدام به چنین ازدواج هایی کنند 
با برخی مش��کالت حقوقی مواجه خواهند ش��د . نبود 
ضمانت نام��ه قانونی و رس��می برای پایبن��دی زوج به 
ادامه زندگ��ی و پرداخت نفقه، نامش��خص بودن وضع 
حضانت و قیومت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه 
یا هردوی آن ها، بالتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، 
غیرقابل پیگیری بودن مسائل حقوقی و اقامه دعوی از 
سوی زوجه علیه زوج به دلیل ثبت نشدن ازدواج برای 
آنان را ازجمله این مش��کالت است.  تمایل به تابعیت و 
ماندن در ایران، فقر فرهنگ��ی و اقتصادی خانواده های 
ایرانی و سکونت اتباع خارجی در بافت اجتماعی، شهری 
و روس��تایی در کنار ش��هروندان ایرانی است. از طرفی 
باید گفت برخی از زنان و دخت��ران ایرانی ناآگاهانه تن 
به چنی��ن ازدواج هایی می دهند اما برخ��ی از آن ها هم 
آگاهانه این ازدواج ها را می پذیرند که برخی از ش��رایط 

زندگی آن ها را وادار به این امر می کند.
به نظر می رس�د این کودکان پس از 18س�الگی 

وضعیت به مراتب بهتری پیدا کنند.
با فرض اینکه در ۱8سالگی هم به این کودکان شناسنامه 
ایرانی داده ش��ود، مش��کل آنان حل نخواهد شد؛ زیرا 
آنان بهترین دوره زندگی ب��ر ای درس خواندن و تعلیم 
و تربیت را از دس��ت می دهند و قانون گ��ذار هیچ گونه 
تدبیر حمایتی برای آنان تا این س��ن پیش بینی نکرده 
اس��ت. این افراد چون کارت هویتی ندارند ، اقامتشان 
مشکل دارد و آثار قانونی ناشی از وضعیت حقوقی شان 
مشخص نیست. چنین کودکانی چون پناهنده و آواره نیز 
شناخته نمی شوند ، حتی در برنامه های صندوق حمایت 

از کودکان سازمان ملل نیز موردحمایت قرار نمی گیرند 
و به نظر می رسد که محرومیت های حقوقی و اجتماعی و 
مشکالت هویتی آنان با شئون شرع مقدس اسالم و مقام و 

منزلت زن ایرانی به عنوان مادر آنان نیز مغایر است.
در این زمینه قوانی�ن ایران چه ش�رایطی را برای 

کودکان بی هویت در نظر گرفته است؟
 بر اساس متن ماده واحده قانون مصوب سال 85 تاکنون، 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که 
اخیرا در ایران متولدش��ده یا حداکثر تا یک سال پس از 
تصویب این قانون در ایران متولد می شوند، می توانند بعد 
از رسیدن به سن هجده سال تمام ، تقاضای تابعیت ایرانی 
نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا 
امنیتی و اعالم رد تابعت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته 
می شوند. وزارت کشور نس��بت به احراز والدت طفل در 
ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده ۱060 قانون مدنی 
اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز با اعالم وزارت کشور 
پروانه اقامت برای پدر خارج��ی مذکور در این ماده صادر 
می کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت 

نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند.
با این توضیح پس تکلیف افراد تا قبل از 18 س�ال 

چگونه مشخص می شود؟
در حقیقت این قانون تا حدودی همانند مطلبی است که 
دربند 5 ماده 979 از هفتادسال پیش در قانون مدنی وجود 
داشته است؛ با این تفاوت که طبق بند 5، اقامت در ایران 
بر ای گرفتن تابعیت ایرانی کافی بود، ولی اکنون عالوه بر 
ایرانی بودن مادر، شخص متولدشده در ایران باید گواهی 
عدم سوءاستفاده پیشینه کیفری و امنیتی و رد تابعیت 
خارجی را نیز ارائه دهد. به عبارت دیگر، برای یک موضوع 
مشابه یعنی )تولد طفل مشترك در ایران حاصل از نکاح 
زن ایرانی با مرد خارجی(، مقررات مختلفی وجود دارد که 
برای هریک احکام متفاوتی پیش بینی شده است. افزون 
بر این، یکی از شرایط گرفتن تابعیت در این قانون، ثبت 
ازدواج والدین اس��ت و برای ثبت این نوع ازدواج ها، ارائه 
مدارك اقامتی پدر و کس��ب اجازه از دولت، الزامی است؛ 
درحالی که به دلیل فقر و ناآگاهی، ازدواج های بس��یاری 
از دختران ایرانی با اتباع خارجی، شرعی ولی غیرقانونی 
است؛ زیرا برای ثبت ازدواج به محضر مراجعه نکرده اند تا 
لزوم کسب پروانه ازدواج از دولت را به آن ها گوشزد کنند 
؛ بنابراین فرزندان زنان ایرانی که ازدواجشان ثبت نشده 
است، شامل قانون تعیین تکلیف تابعیت نمی شوند . برای 
حل این معضل بهتر اس��ت قانون گذار، وضعیت تابعیت 
این کودکان را از بدو تولد آنان و نه از س��ن هجده سالگی 

مشخص سازد.
چه راهکار پیش�نهادی برای جلوگیری از افزایش 

پدیده کودکان بی هویت پیشنهاد می کنید؟
 بهترین راه ح��ل، جلوگی��ری از ورود و اقامت غیرمجاز 
بیگانگان در ایران، تقویت مرزها و نظام مرزداری اس��ت. 
دومین راه، انتظار تا سن هجده سالگی این کودکان است.  
فراخوان و تعیی��ن مهلت بر ای اتباع بیگان��ه دارای ورود 
غیرمجاز برای ثبت نام و گرفتن مدرك الزم جهت تبدیل 
به وضعیت پناهنده یا آواره مجاز راهکار دیگری اس��ت.

همچنین اعطای تابعیت ایرانی به زوج خارجی می تواند 
راه حل دیگری باشد. اما بهترین راه حل، انعقاد معاهدات 
دوجانبه با دولت ه��ای متبوع مردان خارج��ی مزدوج با 
زنان ایرانی )نمونه آشکار آن دولت افغانستان( است تا با 
اعطای تابعیت به زنان ایرانی مزدوج با اتباعشان و فرزندان 
آنان ، این افراد را از آپاتریدی یا بی وطن بودن و بالتکلیفی 
نجات دهند. به نظر می رسد راه حل اصلی ایجاد تغییراتی 
در قانون مدنی است که بر اساس آن حفظ تابعیت ایرانی 
برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی و توسعه 
سیس��تم خون به مادران ایرانی پیش بینی و از این راه از 

ایجاد کودکان بی هویت جلوگیری شود.
آیا قانون گذار مجازاتی برای عاقدین متخلف هم در 

نظر گرفته است؟
مجازات عاقدان متخلف از این دستور قانونی، حبس از ۱ 

تا 3 سال است.
صحبت پایانی؟

با توجه به اینکه هنوز بیشتر کودکان بی هویت موجود در 
ایران در سن کودکی قرار دارند، فرصت با قی است و باید تا 
دیر نشده است به فکر سرانجام آنان باشیم؛ زیرا در صورت 
عدم توجه به این مهم، ممکن است همین کودکان پس 
از رسیدن به سن رش��د، تبعات سنگینی از جهت جرائم 
اجتماعی، اشتغال و ازدواج غیرقانونی بر جامعه تحمیل 
کنند و خود نیز در آینده صاحب فرزندانی بی هویت شوند.

 پیامدهای ازدواج های غیرقانونی

خأل قانونی، حلقه مفقود حمایت از کودکان اتباع بیگانه 

سرنوشت خاكستری  كودكان بی هويت 

یادداشت

 افتتاح بیش از 50 پروژه عمرانی
 در مناطق محروم استان 

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان از افتتاح بیش 
از 50 پروژه عمرانی و 200 عرص��ه اقتصاد مقاومتی در هفته 

بسیج خبر داد. 
حسین انوری در حاشیه برگزاری اختتامیه اردوهای جهادی 
اردستان درباره برگزاری اردوهای جهادی در سال جاری در 
استان اصفهان اظهار کرد: 253 گروه جهادی در قالب ۱۱ هزار 
نفر از اقشار مختلف بسیج ازجمله دانشجویی، دانش آموزی، 
طالب، محالت و مهندس��ین به همراه س��ه گروه از بس��یج 

پیشکسوتان در اردوهای جهادی شرکت کردند.
وی افزود: ای��ن افراد به مناطق محروم اس��تان های اصفهان، 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د، چهارمحال و بختیاری، لرس��تان، 
سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمان و خراسان جنوبی اعزام 

شدند.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان به برنامه های 
این سازمان در هفته بسیج اشاره کرد و ادامه داد: بیش از 50 
پروژه عمرانی محرومیت زدایی و 200 عرصه اقتصاد مقاومتی 

در هفته بسیج در استان اصفهان افتتاح می شود.

اخراج خلبان هواپیمای امارات به 
دلیل برافراشتن پرچم ایران!

 شرکت هواپیمایی االمارات اقدام به اخراج خلبان این شرکت 
به دلیل برافراشتن پرچم جمهوری اسالمی ایران در فرودگاه 

امام خمینی )ره(کرد.
در پی فرود بزرگ ترین هواپیمایی مسافرتی جهان در تهران 
که این هواپیما متعلق به ش��رکت هواپیمایی االمارات است 
خلبان آن که ایرانی بود پس از فرود هواپیما اقدام به برافراشتن 
پرچم جمهوری اسالمی ایران در کابین این هواپیما کرد که 
همزمان با انتشار این تصاویر ش��رکت هواپیمایی امارات این 
خلبان را اخراج کرد.رس��انه های امارات به نقل از منابع آگاه 
در وزارت کشور و شرکت هواپیمایی امارات، خبر اخراج این 
خلبان را تائید کردند و نوش��تند که این حرکت غیراخالقی و 

سیاسی خلبان باعث اخراج وی شده است!
هم چنین رس��انه های امارات گزارش دادند که ش��بکه های 
اجتماعی در امارات تصاویر این خلبان با پرچم ایران را منتشر 
کردند که باعث انتقاد ش��دید کاربران در این ش��بکه ها شده 

است.

 توزیع عصای لیزری و هوشمند 
میان نابینایان

مدیرکل توانبخشی و توانپزشکی سازمان بهزیستی از بررسی 
طرح توزیع عصای لیزری و هوشمند میان نابینایان خبر داد 
و گفت: پس از تائید نهایی این عصاها می��ان نابینایان توزیع 

می شود.
زه��را نوع پرس��ت در مراس��م روز جهانی نابینای��ان )عصای 
سفید( با اشاره به اینکه سال گذشته سازمان بهزیستی کشور 
دس��تور العملی را به تمامی انجمن ها ابالغ کرد که بر اس��اس 
آن، خرید هر نوع تجهیزات غیر استاندارد ممنوع شد، گفت: 
هدف سازمان بهزیستی ارائه وسایل توانبخشی باکیفیت میان 

معلوالن است.
وی در مورد طرح جدید اسکناس خوانی ویژه نابینایان گفت: 
این طرح توسط نخبگان کشور در حال بررسی است و پس از 

تائید نهایی در اختیار جامعه نابینایان قرار می گیرد.
مدیرکل توانبخشی و توانپزش��کی سازمان بهزیستی با اشاره 
به اینکه توزیع عصاهای لیزری و هوشمند طرح دیگری است 
که سازمان بهزیستی دنبال می کند و چنانچه در این زمینه به 
جمع بندی برسیم که این عصاها خألهای موردنیاز معلوالن را 
برطرف خواهد کرد به سرعت توزیع آن ها را به صورت گسترده 
آغاز خواهیم کرد.به گفته وی، برای خرید هر عصای هوشمند 
و لیزری مبلغ 3 میلیون تومان نیاز است که در صورت تأیید 

سازمان، این مبلغ به نابینایان پرداخت خواهد شد.
نوع پرست از افزایش اعتبارات بهزیستی در حوزه توانبخشی 
خبر داد و گفت: در س��ال جاری اعتبارات حوزه توانبخش��ی 
نسبت به سال گذشته افزایش 3 برابری داشته است به طوری 
که افزای��ش این اعتب��ارات در تأمین تجهیزات توانبخش��ی 

معلوالن است.

 حلقه کامل بی آر تی پیرامون 
اصفهان شکل می گیرد

 معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداري اصفهان عنوان کرد: 
با اجراي خطوط ۱، 2 و 6 بی آر تی ، حلق��ه کامل بي. آر. تي 

پیرامون کالنشهر اصفهان شکل می گیرد.
  علیرض��ا صلواتي با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: خط یک

 بی آر تی  اصفه��ان از زندان تا باقوش��خانه ادامه دارد که 2۱ 
کیلومتر ط��ول دارد و در حال حاضر تم��ام نواقص این خط 

برطرف شده است.
وي افزود: روزانه بین ۱00 تا ۱30 هزار نفر از طریق این خط 
جابجا می ش��وند که بر اساس نظرس��نجي انجام شده توسط 
 دانش��گاه اصفهان، عملکرد خط ی��ک بی آر ت��ی  با رضایت

 95 درصدي شهروندان همراه است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداري اصفهان از برنامه ریزی 
براي راه اندازی خط��وط 2 و 3 بی آر تی  اصفه��ان خبر داد و 
گفت: خط 3 یا خط ش��رقي غربي از ارغوانیه و دانش��گاه آزاد 
اسالمي خوراسگان آغاز می شود و از میدان احمدآباد می گذرد 

و تا پایانه میدان امام علي)ع( امتداد می یابد. 
صلواتي با اشاره به اینکه خط ۱ و 3 بی آر تی  اصفهان از میدان 
جمهوري آغاز می شود و تا میدان آزادي امتداد می یابد ادامه 
داد: اوایل سال آینده عملیات اجرایي این خط آغاز می شود. 

وي بیان داش��ت: همچنین یک خط بی آر تی  در منطقه 7 از 
باقوشخانه تا حرم زینبیه نیز پیش بینی شده است. 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداري اصفهان به پیش بیني 
خط 6 بی آر تی  اش��اره کرد و افزود: این خط نیز س��ال آینده 
عملیاتي می ش��ود به طوری که با اجراي خطوط ۱، 2 و 6 بی 
آر تی  اصفهان حلقه کامل بی آر تی  پیرامون اصفهان ش��کل 

می گیرد. 

اخبار کوتاه

SMS

 وزیر فرهن��گ پرتغال گفت:  معمار اصفهانی توانس��ته 
اس��ت تمام احساس��ات خود را به وسیله س��نگ بیان 
کن��د و ای��ن نهایت هن��ر اس��ت.ژورژ بارتو ش��اویر به 

پتانس��یل های منحصربه ف��رد ایران و به وی��ژه اصفهان 
در صنع��ت توریس��م اش��اره و بی��ان داش��ت: پرتغال 
آمادگ��ی همکاری های فرهنگ��ی و اقتص��ادی با ایران 
و اصفه��ان را دارد.وزی��ر فرهن��گ پرتغ��ال در  ادام��ه 
بازدی��د از ابنیه تاریخی اصفهان بیان داش��ت: س��فر به 
اصفهان بس��یار خاطره انگیز ب��ود و هی��چ گاه مهربانی 

 م��ردم اصفهان و زیبای��ی اصفهان را فرام��وش نخواهد
 کرد.

ژورژ بارتو ش��اویر در ادام��ه بازدید از بناه��ای تاریخی 
اصفهان به کلیس��ای وان��ک رفت. فعالیت مس��یحیان 
باوج ود اکثریت مس��لمان در ایران مثال زدنی اس��توی 
در این دی��دار که با همراهی مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 

اصفهان همراه بود بیان داشت:  اینکه مسیحیان باوجود 
اکثریت مس��لمان در ای��ران آزادانه فعالی��ت می کنند 
بس��یار مثال زدنی اس��ت.وی تصریح کرد: ب��ه نظر من 
یکی از عوامل ق��درت جمهوری اس��المی ایران همین 
 اس��ت و در آین��ده می تواند بیش��تر برای ای��ران مفید

 باشد.

وزیر فرهنگ پرتغ��ال بعد از بازدید از مس��جد 
ش��یخ لطف اهلل نیز بی��ان داش��ت:زیباتر از این 
امکان ندارد حس��ی که اینجا به من دس��ت داد 
 شبیه حس��ی بود که در بازدید از تاج محل به من دست

 داده بود.
ژورژ بارت��و ش��اویر و همره��ان در ادام��ه ب��ه عمارت 
عالی قاپ��و، می��دان ام��ام، ب��ازار قیصری��ه، کاخ موزه 
 چهلس��تون، کلیس��ا وان��ک و پ��ل تاریخ��ی خواج��و

 رفتند.
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 وزیر فرهنگ پرتغال

آمادگی پرتغال برای همکاری های فرهنگی و اقتصادی با اصفهان 

مریم 
یاوری

کودکان بی هویت همان کودکانی هستند که به واسطه ازدواج های غیرقانونی اتباع 
بیگانه با زنان ایرانی در ش�رایط نابس�امانی روزگار می گذرانند. از نعمت پدر و مادر 
برخوردارند اما قانون میان او و آنان دیواری حائل شده است که هیچ کدام دیگری را 
پیدا نمی کند. آن ها ایرانی اند، در گوشه ای از این سرزمین زاده شده اند، فارسی حرف می زنند و زیر سقف 
آسمان این کشور نفس می کشند، ولی هیچ کس نیستند؛ هیچ کس. این کودکان بنا به قانون »کودکان 
بی هویت« مصوب سال 1385 تا رسیدن به سن 18سالگی از هیچ گونه تدبیر حمایتی برخوردار نیستند.



اخبار کوتاهيادداشت

 افزايش ۱۰ درصدی مصرف گاز 
در استان 

     مصرف گاز در شش ماه نخست امسال در استان اصفهان در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بین ۷ تا ۱۰ درصد افزایش 
داشته است.گاز مصرفی در شش ماه نخست امسال در بخش 
خانگی بیش از یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون مترمکعب بود که 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته ۷ درصد افزایش یافته 
اس��ت. گاز مصرف ش��ده بخش صنع��ت اس��تان اصفهان در 
نیمه نخس��ت امس��ال نیز بیش از ۶ میلیارد و ۴۸۸ میلیون 
مترمکعب بود که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ۱۰ 
درصد افزایش یافته اس��ت. همچنین می��زان مصرف گاز در 
بخش تجاری استان اصفهان در نیمه اول امسال ۱۶۷ میلیون 
مترمکعب است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۸۷ 
میلیون مترمکعب بوده اس��ت. بر اساس این گزارش، شرکت 
گاز استان اصفهان س��االنه حدود ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعی توزیع می کند و بنا بر اعالم این شرکت باالترین میزان 

توزیع گاز در سطح کشور را به خود اختصاص داده است.

 قراردادهای فروش خودرو
 اصالح می شود

     با ابالغ دستورالعمل »ضوابط و ش��رایط فروش خودرو در 
کش��ور«حقوق مصرف کنندگان در این حوزه تأمین خواهد 
شد.ذکر بندها و موارد یک طرفه و برخالف مصالح خریداران 
در قراردادهای فروش برخی از واردکنندگان خودرو، اعتراض 
خریداران را به دنبال داشته است. بر اساس جدیدترین اخبار 
به دست آمده، دستورالعمل ش��رایط و ضوابط فروش خودرو 
در کش��ور که ذیل اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان خودرو تدوین ش��ده است تا پایان 
امس��ال به خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو ابالغ شده و 
اجرایی خواهد شد.  در این دستورالعمل  شیوه های »تحویل 
ف��وری«، »پیش ف��روش قطع��ی«، »پیش ف��روش عادی«، 
»مشارکت در تولید« و »سفارش��ی تیراژ محدود« درزمینه 

راه های فروش خودرو در کشور پیش بینی شده است. 

تعطیلی3۰ آزمايشگاه غیرقانونی طال 
در اصفهان

کارشناس مسئول انگ فلزات گرانبها اداره کل استاندار استان 
اصفهان خبر داد: تعطیلی 3۰ آزمایشگاه غیرقانونی طال تا چند 
روز آینده و گشت مشترک برای کنترل قاچاق طال با همکاری 
اتحادیه و س��ازمان صنعت مع��دن و تج��ارت از برنامه های 
استاندارد برای مصنوعات طال است.با توجه به اینکه بیشترین 
کارگاه های تولید طال در اصفهان مس��تقر است نیاز است که 
شهرک طال و جواهر در اصفهان ایجاد ش��ود.فرحناز رجالی 
با اشاره به اینکه بیش��تر واحدهای تولید طال درشهراصفهان 
مستقر هستند گفت: با استقرار بس��یاری از واحدهای تولید 
طال در سطح شهر اصفهان بسیاری از این واحدها نمی توانند با 
واردکردن ماشین آالت و تسهیالتی که دولت بدون تعرفه در 

اختیار آن ها قرار می دهد استفاده کنند.

 بومی سازی موتور فن مگامدول
 شهید خرازی فوالد مبارکه 

     کارشناس خرید قطعات یدکی ساخت خارج فوالد مبارکه 
از بومی س��ازی موتور ف��ن مگامدول ش��هید خ��رازی برای 
نخستین بار در کشور خبر داد. غالمعباس کریمی دراین باره، 
اظهار داشت: بومی سازی موتور Kw3۵۰۰ فن هوای اصلی 
مگامدول واحد شهید خرازی فوالد مبارکه منجر به ۱۵میلیارد 
ریال صرفه جویی اقتصادی شد. وی با اشاره به اهمیت نقش 
این تجهیز بیان داش��ت: به واس��طه اینکه این موتور، یکی از 
تجهیزات اصلی واحد مگامدول A ش��هید خرازی اس��ت در 
صورت خرابی آن کل واحد دچار توقف می ش��د و خس��ارات 
زیادی را ایجاد می کرد. کارشناس خرید قطعات یدکی ساخت 
خارج فوالد مبارکه افزود: اما با بومی س��ازی آن عالوه بر خود 
موتور، ساخت قطعات یدکی آن مانند استاتور، روتور، شافت 
و بابیت نیز از حالت انحصاری خارج ش��د و قابلیت ساخت در 

ایران را پیدا کرد. 

4
سکه در اصفهان ۹۴۱ هزار تومان معامله شد

     با کاهش بهای اونس دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در اصفهان ۴ هزار تومان ارزان و ۹۴۱ هزار 
تومان معامله شد.دیروز در بازار اصفهان هر نیم سکه ۴۷۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۰ هزار تومان و سکه 

گرمی ۱۷3 هزار تومان معامله شد. 
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     رئیس کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی )ICID( ارزش 
واقعی هر مترمکعب آب را در ایران ۱۰ هزارتومان اعالم کرد 
و گفت: ارزش واقعی آب و انرژی در بخش کشاورزی ایران 

نادیده گرفته می شود.
س��عید نی ریزی بابیان اینکه در ایران آب و انرژی به صورت 
بی رویه ب��رای تولید هر ن��وع محصول کش��اورزی مصرف 
می ش��ود، گفت: هر مترمکعب آب با صرف انرژی فراوانی از 
چاه یا پشت سدها به زمین کشاورزی می رسد؛ اما درنهایت 
محصولی که از این نهاده ها تولید می ش��ود، در مقابل این 
حجم مصرف ان��رژی و آب ارزش اقتصادی زی��ادی ندارد. 
رئیس کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی ارزش واقعی آب 
در ایران را ۱۰ هزار تومان برای هر مترمکعب دانست و افزود: 
همین محصول به دست آمده از آب فراوان و انرژی یارانه ای را 
باقیمت بسیار اندکی به دیگر کشورها صادر می کنیم و باید در 
صادرات مجازی آب به این روش، تجدیدنظر اساسی کنیم. 
وی با تشریح دو مفهوم بازده و بهره وری، تصریح کرد: تعبیر 
غلطی در ایران تحت عنوان پایی��ن بودن بازده آبیاری رایج 
شده که غلط است و به داده های اشتباه نیز منجر می شود؛ 
چراکه ب��ازده آبیاری در ای��ران با کش��ورهای دیگر تفاوت 
معنی داری ن��دارد بلکه تفاوت در »بهره وری کش��اورزی« 

است؛ چراکه در کشور ما از آب مصرف شده محصول مناسبی 
به  دس��ت نمی آید. نی ریزی بابیان اینکه ب��رای بحث بازده 
نباید ان��رژی زیادی بگذاری��م، ادامه داد: بح��ث دراین باره 

نتیجه بخش نیست و آب قابل توجهی از تغییر روش آبیاری 
به  وجود نخواهد آمد؛ بلکه توجه ما باید به سمت تولید بیشتر 
از آب مصرف شده باشد و این ش��اخص در کشورهای دیگر 

باالتر از ایران است. وی افزود: برای نمونه، هم اکنون در دشت 
مشهد ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی آبیاری می شود که 
درروند آبیاری، بخشی از آب در زمین جذب شده و به اصطالح 
تلف می ش��ود، اما در واقعیت این آب بانفوذ در س��فره های 
زیرزمینی از مس��یر دیگری به چرخه مصرف بازمی گردد. 
رئیس کمیس��یون جهانی آبیاری و زهکش��ی با اش��اره به 
وضعیت مناسب کشور در ش��بکه های آبیاری و زهکشی، 
گفت: در ایران مشکلی برای طراحی یا ساخت این شبکه ها 
وجود ندارد، اما س��رمایه گذاری الزم و کافی در این بخش 

انجام نشده و در این زمینه بستر سرمایه گذاری مهیا است.
 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی 
راهکارهای مختلفی ازجمله تغییر فصل کش��ت، سیستم 
آبیاری و معرفی ارقام جدید بذر با عمر رشد کوتاه در دستور 
کار دارد و ترجیح می دهیم به غیراز شمال کشور کشاورزان 

محصوالت آب بر مانند برنج را نکارند.
 عباس کشاورز در مورد آخرین وضعیت نرخ خرید تضمینی 
گندم و دانه های روغنی با توجه به اینکه برخی کش��اورزان 
معتقدند نرخ های خرید تضمینی اعالم شده تورم همخوانی 
ندارد، گفت: در این زمینه هیچ گون��ه اطالعی ندارم، چون 

وظیفه ما نیست.

قیمت ۱۰۰۰ لیتر آب ۱۰هزارتومان

ارزش اقتصادی آب از محصول نهايی  کشاورزی  بیشتر است
ترجیح می دهیم به غیراز شمال کشور کشاورزان محصوالت آب بر مانند برنج را نکارند

بررس��ی های مرکز آم��ار ایران نش��ان می دهد، فاصل��ه اولین 
 دهک درآم��دی با آخرین دهک درآمدی چیزی حدود س��الی

 ۴۰ میلیون تومان اس��ت.مینی بوس قدیمی پر است از دانش 
آموزان س��ال چهارم دبیرستانی در جنوب ش��هر؛  جوان هایی 
۱۷،۱۸ ساله که قرار اس��ت یک اردوی تفریحی را در ارتفاعات 
کلک چال بگذرانند. در مینی بوس خبری از سروصدای دختران 
دبیرستانی نیس��ت، راننده برای میان بر زدن از کوچه های سبز 
و آرام شمال ش��هرمی گذرد و بچه ها دو نفر دو نفر زل زده اند به 
شیشه  کنار صندلی هایشان. شیشه هایی که از پشت آن نمای 
خانه های ویالیی مجللی پیداست، از آن خانه ها که حتی شاهزاده  
سوار بر اس��ب س��فید رویای این دخترکان هم ندارد. دختری 
که پدرش جانباز اس��ت و همراه مادر و س��ه برادرش در واحد 
اجاره ای ۵۰ متری زندگی می کند، به دوس��ت کناردستی اش 
می گوید:»اگر این ها در این خانه ه��ا زندگی می کنند، ما دقیقاً 
چه کار می کنیم؟!« س��ؤال او به جواب نمی رسد تاکمی بعد از 
پشت شیش��ه گوش��ی خودش به داخل این خانه ها و اعیانی تر 
از این ه��ا خیره ش��ود، جوان هایی حقیقی را ک��ه در صفحه ای 
مجازی سبک زندگی ش��ان را به نمایش گذاشته اند، بی واسطه 
ببیند و بیشتر به زندگی و جوانی خودش شک کند؛ حیرت زده 
از فاصله ای بس��یار فراتر از دوس��اعتی که آن روز با مینی بوس 
از محله  خودش ت��ا محله  آن ها در یک ش��هر طی ک��رده بود. 
 به گزارش  خبر آنالین صفح��ه  »بچه پول داره��ای تهران« یا

 » Rich kids of Tehran«  ۴ هفته پیش متولد و پس ازآن 
که در شبکه های ماهواره ای معرفی شد روزبه روز فالِور یا دنبال 
کننده های بیشتری پیدا کرد، تا بیش از ۹۰ درصد دیگر از اقشار 
جامعه به تماشای زندگی آن ها در خانه ها و برج های آن چنانی 
بنشینند و از تهمت و ناسزا گرفته تا تعریف و تحسین نثارشان 

کنند. نیازی نب��ود منتقدان از فقیرترین ه��ا و دهک های اول و 
دوم کشور باشند، جوان هایی که خانواده هایشان در دهک های 
میانی جای می گیرند بیش ترین معترضان و منتقدان را تشکیل 
می دادند.طبق گزارش مرکز آمار ایران ۶۶ درصد از خانواده های 
ایرانی در واحده��ای زیر ۱۰۰ متر زندگ��ی می کنند که از این 
میزان ۲۲ درصد واح��دی کمت��ر از ۶۰ متر دارند. ب��ه اعتقاد 
کارشناس��ان اجتماعی وقتی قاطبه متوسط جامعه برای اولین 
بار با نمایش��گاه زندگ��ی ۰.۲۷ درصد از ده��ک دهمی ها که 
وس��عت خانه های آن ها باالی ۵۰۰ متر است مواجه می شوند، 
 طبیعی است واکنش های منفی زیادی داشته باشند.دریکی از 
کامنت های این صفحه نوشته شده:»ثروت زیباست اما تنها زمانی 
که تقسیم شده باشد. انباشت ثروت، دزدیدن آن را موجه می کند. 
اگر باز پس گرفتن سهم ما از شما اس��مش دزدی است پس ما 
دزدیم. آنچه در دستان شماست ریشه در فالکت چندین سال 

فشار و درد اقتصادی طبقات فرودست و فراموش شده دارد.«
 بچه پول دارها تنها عکس خانه هایش��ان را ب��رای اینکه به دنیا 
تصویر دیگری از ایران نشان دهند پس��ت نکرده اند، از پورشه و 
هواپیمای شخصی گرفته تا ساعت های رولکس و غذاهای اشرافی 
و عجیب وغریب در نمایش��گاه سبک زندگی ش��ان خودنمایی 
می کرد. بانک مرکزی در سال ۹۰ گزارش داده بود که خانوارهای 
دهک دهم س��االنه بی��ش از یک میلیون و ۴۰۲ ه��زار تومان و 
دهک اول 3۴ هزار تومان برای فس��ت فود خرج می کنند. این 
گزارش نشان می دهد پولدارترین قشر کشور ۴۱ برابر بیشتر از 
ضعیف ترین قشر برای رستوران و هتل هزینه می کنند. طبیعی 
به نظر می رس��د که با یک موج رس��انه ای برنامه ریزی شده این 
تفاوت ها از محدود شدن در آمار و ارقام بی احساس خارج شود 
و احساس اکثریت متوس��ط را برانگیزد.صفحه  بچه پول دارها 

دریکی دو هفته  اخیر پربحث ترین موج شبکه های اجتماعی بود. 
درحالی که بسیاری از کاربران نقدهای تندوتیزی را روانه  آن ها 
می کردند، بسیاری دیگر از افراد و به خصوص نخبگان اجتماعی 
در پست هایشان منتقدان را هدف می گرفتند و معتقد بودند نباید 
از دیدن خوشی و رفاه زندگی دیگران برآشفت، و ثروتمندی و در 
رفاهی بی درد زندگی کردن را مذموم دانست. افزایش روزبه روز 
مخاطبان و منتقدان پول دارهای تهرانی تا جایی گسترش پیدا 
کرد که چند روز گذشته به فاصله کم تر از ۱۰ ساعت تعداد فالِور 
یا دنبال کننده های آن از ۶۰ هزار به ۹۷ هزار و۵۰۰  نفر رسید. 
درست در همان لحظه ها بود که اداره کننده یا اداره کننده های 
صفحه س��ریعاً به حذف ۱۹۰ پست خود دس��ت زدند و وقتی 
به صفر رسید به انگلیسی پیام گذاش��تند:»در حال حاضر این 
صفحه به دلیل حجم عظیم تبلیغات کاذب بسته ش��ده« دلیل 
غیرموجه و تردید برانگیزی که آن ها تبلیغات کاذب نامیدند از 
س��رمقاله  روزنامه ی کیهان گرفته  تا رسانه های معتبر خارجی 
را به خود اختصاص داده بود. رس��انه هایی که معتقد بودند این 
عکس ها نشان می دهد تحریم ها زندگی تمام ایرانیان را با مشکل 
مواجه نکرده و برای بعضی ها اوضاع برعکس بوده است. روزنامه  
نیویورک پست آمریکا نیز در گزارش��ی تصویری از این صفحه 
نوشته بود:» تصاویر مشابه اس��ت. فرقی نمی کند که در آمریکا 
باشی یا در ایران اگر جزء آن یک درصد “ اولترا پولدارها” باشی 
زندگی ات در هر جای دنیا شبیه به هم است.« حاال موج مجازی 
این صفحه کمی فروکش کرده، اما حکایت واقعی شباهت بچه 
پول دارهای تهران به آمریکایی ه��ا، و تفاوت هایی بافاصله های 
کهکشانی از همش��هری ها و هم وطنان خودش��ان، کسانی که 
از پشت شیش��ه ها نگاهش��ان می کنند، هم چنان باقی است.

بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد،  فاصله اولین دهک 
درآمدی با آخرین دهک درآمدی چیزی حدود سالی ۴۰ میلیون 
تومان اس��ت. یعنی دهک اول که کم درآمدترین گروه کش��ور 
محسوب می شود، به طور متوسط سالی ۴ میلیون و ۵۰۰ تومان 
درآمد دارد و دهک دهم که پردرآمدترین گروه اس��ت، س��الی 
چهل وسه میلیون و ۵۸۰ هزار تومان به دس��ت می آورد. البته 
دهک هشتم و نهم هم فاصله زیادی تا پردرآمدترین گروه دارند. 
به طوری که آن ها، هرکدام به ترتیب با درآمد ۲۰ و ۲۵ میلیون 
تومانی در س��ال نصف دهک دهم درآمد به دست می آورند. با 
تقسیم درآمد آن ها به ۱۲ ماه سال، تقریباً دهک هشتم و نهم، 
ماهی یک و نیم تا دو میلیون تومان به دست می آورند.بررسی ها 
تائید می کن��د دهک دهم درآم��دي که ثروتمندترین اقش��ار 
 ایران را در دل خ��ود جایي داده اس��ت، ۲ میلیون نفر جمعیت

 دارند. 

چند نفر ثروتمند در ايران زندگی می کنند

پولدارترين قشر کشور 4۱ برابر بیشتر از ضعیف ترين قشر برای رستوران و هتل هزينه می کنند
موج جدیدی از رخ کشیدن فاصله طبقاتی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران اعالم کرد:

 آينده صنعت کشور
  بدون استراتژی است 

رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران گفت: در ۶ ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، صادرات 
استان اصفهان ۶ درصد رشد 
داشته است.سید عبدالوهاب 

سهل آبادی در همایش ملی مدیریت جهادی با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی، با اشاره به اینکه روزی سربازان کشور 
در جبهه ها جنگیدند و امروز وظیفه ماست که در جبهه 
اقتصادی بجنگیم و اعضای جامعه صنعت، س��ربازان 
اقتصادی اند، اظهار داشت: تمام جامعه در زمان جنگ 
همدل بودند و اکنون نیز در شرایط جنگ اقتصادی باید 
از همان الگوی همدلی استفاده کنیم. وی بابیان اینکه 
امروز هم مانند زمان جنگ باید 3 قوه برای حل مسائل 
صنعت، در کنار هم قرار بگیرند، گفت: متأسفانه برای 

آینده صنعت کشور استراتژی تدوین نشده است. 
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
نیز در این جلسه، بیان داشت: در خانه صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان واحده��ای تولیدی بر اس��اس نوع 
تولیداتش��ان در ۲۵ انجمن تقس��یم بندی ش��ده اند. 
محمودرضا اقارب پرس��ت با اش��اره به لزوم مدیریت 
جهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: در کشور 
ما زمین��ه برای تحقق ای��ن اقتصاد وج��ود دارد و باید 
از امکانات با کاربرد ش��یوه های مدیری��ت جهادی به 
بهترین شکل استفاده کنیم. معاون سیاسی و امنیتی 
اس��تانداری اصفهان نیز در این همای��ش بابیان اینکه 
اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار در جهان از توسط 
مقام معظم رهبری عنوان ش��د که اگر در این اقتصاد 
تدابیر خاصی را اتخاذ نکنیم، نتیجه الزم را نمی گیریم، 
تأکید کرد: ب��ا هماهنگی 3 حوزه اقتصاد، سیاس��ت و 
فرهنگ می توان اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد چراکه 
مدیریت جهادی الزمه اجرای اقتصاد مقاومتی است. 
رسول یاحی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی ایستا نیست، 
ادامه داد: این اقتصاد رویکردی کالن است و تهدیدها را 

به فرصت تبدیل می کند. 
وی به دیگر ویژگی های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و 
افزود: در این نوع اقتصاد باید به مردم بها داد، موضوعی 
اس��ت که تولید محور اس��ت و برای کاهش وابستگی 

تالش می کند. 
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ابالغ وقت رسیدگی 
7/428 شماره ابالغیه:9310100350404366 شماره پرونده:9209980350401009 شماره 
بایگانی شــعبه: 921021خواهان  مرتضی حاجیان منش و مهدی رفیعیان دادخواســتی به 
طرفیت خوانده طاهره مال باشی وبهمن هاشمی و صدیقه مال باشی و عذرا مال باشی و عباس 
خادم القران و زهرا مال باشی و فاطمه الفت و علی مال باشی و حورا مال باشی  به خواسته ابطال 
سند رسمی ) موضوع سند ملک است ( و ابطال رای هئیت حل اختالف اداره ثبت تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه  3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9209980350401009 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن93/08/20  و ساعت12 تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:18701 مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی اصفهان  
مزایده

7/430 شماره نامه : 9310110371700649 شماره پرونده : 8809980350701078 شماره 
بایگانی : 930074 اجرای احکام شــعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص کالســه 930074ج ح /7 له عباس احمدزاده ، بدری احمدزاده ، فاطمه احمد 
زاده ، زهرا نگینی و مرضیه مجرد هراتیان علیه علی احمد زاده مبنی بر مطالبه 5176809484 
ریال بابت اجرت المثل ، حق الوکاله وکیل ، هزینه دادرسی و همچنین هزینه های اجرا در حق 
محکوم لهم در روز دوشنبه مورخ 93/8/5 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا اتاق 313 
طبقه 3 دادگستری کل اصفهان جهت فروش 8/18 حبه سهم االرث محکوم علیه از 72 حبه از 
پالک ثبتی 9219 بخش 3 ثبتی اصفهان به نشــانی اصفهان خ هاتف شمالی ) عالمه مجلسی ( 

حد فاصل چهارراه کمال و فلکه طوقچی جنب کوی بیمارستان  دارالشفا که توسط کارشناس 
رسمی دادگســتری اصفهان ارزش کل پالک ثبتی را 45540000000 ریال ارزیابی گردیده 
متناسبا ارزش 8/18 حبه آن بمبلغ مطالبه ) فوق الذکر ( می باشد . در مزایده فوق مقدار 8/18 
حبه بفروش می رسد . ضمنا نظریه کارشناس مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نماید لذا 
طالبین خرید می توانند از 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک مربوطه مراجعه و از آن 
بازدید و با تودیع 10 درصد مطالبه یعنی به مبلغ 517680948 ریال در مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .اوصاف موضوع مزایده : پالک ثبتی 
فوق الذکر شامل دو دهنه واحد تجاری بنام فروشگاه قصابی سپاهان با عرصه ناخالص 21/5 
متر مربع و عرصه خالص آن 14/6 متر مربع کف و دیواره آن ســرامیک و دارای مشترکات 
الزم آب و برق می باشــدو فروشگاه عینک فروشــی به عرصه ناخالص 23/85 متر مربع و 
عرصه خالص 19/2 متر مربع می باشد و همگی دارای مشترکات الزم آب و برق می باشند 
کف موزائیک و دیواره ســرامیک به انصمام انبار و سالن نمایشگاه با تابلو صاحب ابن عباد 
و در حال حاضر تخلیه می باشــند. پالک ثبتی فوق الذکر مشاع و بر اساس نقشه تهییه شده 
کارشناسان ثبت به متراژ 352 متر مربع و دارای مشــترکات الزم آب و برق می باشد و در 
حال حاضر تخلیه می باشد.م الف 18721مدیر اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان 

مزایده
7/429شماره نامه : 9310110371700630 شماره پرونده : 9209980350700140 شماره 
بایگانی : 920224 اجرای احکام شــعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص کالسه 920224 ج ح /7 خواهان مجید ســازش با وکالت محمد حسن زاهد 
خواندگان ایرج ، اسماعیل و حســن همگی کریمی مهدی آبادی همگی بنشانی اصفهان چهار 
باغ عباسی ) پایین ( پاساژآزادی) مغازه کریمی(مبنی بر فروش ششدانگ مشاع یکباب مغازه 
به شــماره پالک ثبتی 238 فرعی بخش یک ثبت اصفهان مجزی شده از پارکینگ 184 فرعی 
به متراژ حدودا 34 متر مربع و 33 سانت مربع به نشانی اصفهان چهار باغ عباسی روبروی 
خیابان آمادگاه پاســاژ آزادی   طبقه زیر ین ) مغازه لباس فروشی کریمی (  در روز یکشنبه 

مورخ 93/8/4 از ســاعت 10 الی 11 صبح در محل این اجرا اتاق 313 طبقه 3 دادگستری کل 
اصفهان که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان مبلغ 2918050000 ریال ارزیابی 
گردیده و نظریه کارشناس مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می 
توانند از 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق الذکرمراجعه و از آن بازدید و با تودیع 10 
درصد قیمت کارشناسی یعنی به مبلغ 291805000 ریال به شماره حساب سپرده دادگستری 
اصفهان واریز و با ارایه فیش مربوطه در مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود .اوصاف موضوع مزایده شامل یک باب مغازه با مشخصات ثبتی و 
به آدرس فوق االشاره می باشد مغازه فوق دارای اسکلت فلزی ، پوشش سقف آهن و آجر ، 
کف سرامیک و دکوراسیون از نوع ام دی اف می باشد . مغازه مزبور دارای انشعاب برق تک 
فاز و قدمت ساخت قابل مالحظه و نوع کاربری آن تجاری و در حال حاضر در آن مغازه لباس 
فروشی می باشــد و در حال حاضر در مالکیت یکی از مالکین می باشد.م الف 18723 شعبه 

هفتم اجرای احکام دادگاه حقوقی دادگستری اصفهان  
حصر وراثت

7/426آقای علیرضا هادیان جزی دارای شناســنامه شــماره 2647 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 3561/93ح10 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ابراهیم هادیان جزی بشناسنامه 121 در تاریخ 93/4/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- علیرضا هادیان 
جزی ش.ش 2647)فرزند( 2- شــهال هادیان جزی ش.ش 326)فرزنــد( 3- محبوبه هادیان 
جزی ش.ش 3227 )فرزند( 4- مهناز هادیان جــزی ش.ش 8728 )فرزند( 5- ریحانه هادیان 
جزی ش.ش 4543 )فرزند( 6- فاطمه هادیان جزی ش.ش 12713999563 )فرزند( 7- صدیقه 
هادیان جزی ش.ش 6863 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18334 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7/427 آقای ایوب ستوده شــهرکی دارای شناسنامه شماره 848 به شــرح دادخواست به 
کالسۀ 3570/93ح10 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مهندوخت غفاری بشناســنامه 3 در تاریخ 93/6/14 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- سیاوش ستوده 
شــهرکی ش.ش 2952 )فرزند( 2- سیامک ستوده شــهرکی ش.ش 932 )فرزند( 3- حسین 
ستوده شهرکی ش.ش 170 )فرزند( 4- ایوب ستوده شــهرکی ش.ش 848 )همسر(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف:18335 شــعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان

احضار
7/431آگهی احضار متهم خانم شیما اعالیی فرزند مجتبی بدینوسیله به جنابعالی ابالغ می 
گردد خانم ســمیرا ، ســپیده و آقای ابراهیم محمدی و خانم زینب خلیلی فرد شکایتی علیه 
شــما بنا بر ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه چهارم 
دادیاری دادســرای عمومی و انقالب لنجــان به کالســه 92/5826/030101/108 کالنتری 
فوالد شهر ثبت و تحت رسیدگی است بنا به اعالن و در خواست شاکی بلحاظ مجهول المکان 
بودن شما باستناد ماده 115 قانون آئین دادرســی در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا جهت رســیدگی به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف 
مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شــوید. ضمن اعالن آدرس جدید خود 
از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی به 
 عمل خواهد آمد .م الف 513 شــعبه چهارم دادیاری و دادسرای عمومی و انقالب شهرستان

 لنجان 



یادداشت

»آوای کهن« طی روزهای آینده در حالی تازه ترین آلبوم موس��یقایی خود را منتش��ر 
می کند که سرپرست این گروه از ش��رایط فعلی حفظ و اشاعه موس��یقی ایرانی ابراز 

نگرانی کرد.
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»آوایکهن«پایکوبانمیآید
یادداشت

 » عصارخانه شاهی«  به شکل
 نمادین بازگشایی شد

     عصارخانه شاهی اصفهان در حاشیه برگزاری اجالس iccn با حضور 
تنی چند از مس��ئوالن  و مدیران شهری، به صورت نمادین بازگشایی 
شد.در این مراسم، مدیر عصارخانه شاهی ضمن ایراد سخنانی درباره 
ارزش و قدمت تاریخی عصارخانه ها در ایران و به ویژه عصارخانه شاهی 
در میدان امام )ره( که از قدیمی ترین و دیدنی ترین آن هاس��ت گفت: 
درزمانی که در کش��ورهای اروپایی مردم برای روشن کردن محیط از 
مشعل و آتش استفاده می کردند، در اصفهان و در این مکان روغن چراغ 

تهیه می شده و مردم از آن استفاده می کردند. 
دکتر محمد عیدی افزود: عصار خانه ش��اهی در اصل ۱۸۰۰ متر بنا 

داشته و امروز متأسفانه تنها ۳۸۰ متر آن برای ما باقی مانده است. 
وی همچنین درباره اهمی��ت انتقال فرهنگ عام��ه از طریق حفظ و 
نگهداری از این اماکن تاریخی گفت: بخشی از فرهنگ عامه که شامل 
موس��یقی، گویش های محلی و هنرهای بومی است از طریق مردم و 
به صورت سینه به سینه منتقل می شود و بخشی از آن نیز با مشاهده و 
اطالع یافتن از فلسفه این بناها حفظ شده و انتقال می یابد. وی ادامه داد: 
بازسازی و مرمت این بنا به همت سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری 
اصفهان و همچنین س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان 
انجام شده و هم اینک نیز مسئولیت آن را این س��ازمان بر عهده دارد. 
گفتنی است؛ در این مراس��م نحوه تهیه روغن در عصارخانه ها توسط 
گروهی از بازیگران تئاتری اصفهان اجرا شد تا تصویری از روش کار در 

این مکان را برای حضار ایجاد نماید. 
شایان ذکر است؛ عصارخانه یعني همان کارخانه روغن کشی.  عصارخانه 
شاهي اصفهان در دوره صفویه به دستور شاه عباس اول بنا گردید. این 
اثر تاریخي در بازار مخلص میدان نقش جهان و در زمیني با مساحت 
۳۶۰ مترمربع و با زیربناي ۷۰۰ مترمربع واقع گردیده است.  ورودي 
بنا در حال حاضر به وسیله دری از سمت بازار بدون هشتي است، فضاي 
اصلي عصارخانه در یک طبقه با ارتفاعي حدود ۱۱ متر اس��ت که این 
فضا توسط سه فضاي گنبدي شکل ایجادش��ده است و قسمت هاي 
جانبي آن داراي دوطبقه اس��ت. فضاي هشت ضلعی واقع در شرق بنا 
محل انبار کیسه هاي دانه های روغني و فضاي شمال محل نگهداري 
خمره هاي روغن بوده که هنوز هم دیده مي ش��وند. در این ساختمان 
با توج��ه به قرار گرفت��ن آن در کنار بناه��اي دیگر ب��ازار در یا پنجره 
دیده نمي شود. روش��نائي عصارخانه توسط نورگیرهایي که در سقف 
تعبیه شده است تأمین مي گردد. شایان ذکر است، سقف ها به صورت 
طاق و چشمه هس��تند. چون این بنا در نقش کارخانه کاربري داشته 
بنابراین فضاهاي داخلي عاري از تزئینات بوده و همه قسمت ها با آجر 
خشتي ش��کل گرفته اند. ابزارهاي موجود در عصارخانه عبارت اند از: 
دو سنگ آس��یاب بزرگ در فضاي اصلي که نقش خرد کردن دانه ها 
رابه عهده داش��ته اند و تنه ه��ای درخت چنار که ب��ه یکدیگر متصل 
 گردیده و به عنوان عنصر فش��اري بر روي دانه های آسیاب شده عمل

 می کرده اند. 

میراث اصفهان هنوز شمارش نشده است    
مش��اور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: میراث 
فرهنگی ناملموس ای��ران تنها منحصر به میراث اس��المی 
و ایرانی نیس��ت بلکه میراث انس��انی نیز بخش عظیمی از 
این میراث را شامل می ش��ود.علی اکبر والیتی در اجالس و 
جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در نشست 
تخصصی با موضوع »فرهنگ و تمدن اسالم و ایران« و »آیین 
فتوت و جوانمردی« اظهار داشت: میراث فرهنگی ناملموس 
ایران، تنها میراث اس��المی و ایرانی نیست بلکه یک میراث 
انسانی است که طیف عظیمی از انسان ها را از غرب تا شرق 
دربرمی گیرد.وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی ناملموس 
ایران تنها به کشور و جهان اسالم تعلق ندارد بلکه متعلق به 
همه جهان است، ادامه داد: الزم است از این فرصت پیش آمده 
استفاده و با نگاه عمیق تر به میراث فرهنگی ناملموس خود 

توجه و آن را به جهان معرفی کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصریح کرد: باید تمدن  بیش از هفت هزارساله 
ایران را با شناخت بیشتر به مردم تمام اقوام و ملت ها شناساند 
و ایران را مرکز فرهنگ و تمدن به دنیا نش��ان داد.والیتی با 
دعوت از حاض��ران برای بازدید از مناط��ق و مراکز فرهنگی 
اصفهان و ایران، گفت: امیدوارم میزبانی مناسبی برای شما در 

اصفهان انجام شده باشد و بتوانید از مراکز فرهنگی اصفهان 
بازدید کنید تا یک نمای عظیم از میراث فرهنگی ناملموس 
ایران به شما نشان داده شود.مش��اور مقام معظم رهبری در 
امور بین الملل اضافه کرد: میراث فرهنگی ناملموس اصفهان 
به اندازه ای زیاد است که هنوز به ش��مارش درنیامده است.

والیتی با تأکید بر حفظ میراث فرهنگی ناملموس ایران اظهار 
کرد: دلیل اینکه موضوع حفظ میراث فرهنگی ناملموس بارها 
و بارها تکرار می شود این است که با نگاه به گذشته و با توجه 
به این میراث، چش��م اندازی بهتر برای آینده داشته باشیم.

وی ادامه داد: در اسالم و ایران بخش بسیار مهمی از فرهنگ 
ناملموس ما فرهنگ فتوت و جوانمردی اس��ت.رئیس مرکز 
تحقیقات و مطالعات اس��تراتژیک تشخیص مصلحت نظام 
خاطرنشان کرد: ایران اس��المی همواره پیشتاز و پرچم دار 
فرهنگ جوانمردی و فتوت بوده اس��ت.والیتی تصریح کرد: 
ورزش زورخانه ای و باستانی به عنوان بخش ملموس، فرهنگ 

ناملموس جوانمردی شناخته می شود.
عملک�رد ای�ران در تقویت پاس�داری از میراث 

فرهنگی ناملموس جهانی
مع��اون رئیس جمهور در آیین اج��الس ICCN مهم ترین 
اقدامات جمهوری اسالمی ایران درزمینه پاسداشت میراث 

فرهنگی ناملموس را تشریح کرد.

 مسعود س��لطانی فرد اظهار کرد: پیامد تشکیل این کمیته 
بین المللی اس��تحکام پیوند ذاتی بین می��راث ناملموس و 
ملموس هس��ت.وی افزود: بدون در نظر گرفتن این پیوند و 
تالش برای احیای جداگانه هرکدام، پاس��داری از هیچ کدام 
از آن ها حاصل نمی ش��ود.رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: هم وطنان من کوشیده اند 
بامالحظه این رسالت سرفصل هایی در خود برای پاسداری 
از میراث فرهنگی ناملموس انتقال نسلی این فرهنگ، سبک 
زندگی توسعه پایدار و محیط زیس��ت انتخاب کنند و پیش 
روی ش��رکت کنندگان این اجالس قرار دهن��د.وی یکی از 
ویژگی های اجالس حاضر را توجه ویژه به نقش زنان در انتقال 
و مدیریت و پاس��داری از میراث فرهنگی ناملموس دانست.

سلطانی فر خاطرنشان کرد: مایلم در این جلسه سیاست های 
کالن دولت جمهوری اس��المی در حوزه فرهنگی را تبیین 

کنم.
معاون رئیس جمهور با اشاره به نام گذاری سال جاری توسط 
رهبر معظم انق��الب بانام اقتص��اد و فرهنگ با ع��زم ملی و 
مدیریت جهادی گفت: آحاد ملت ایران، ارگان های اجتماعی 
و پژوهشی اعم از خصوصی و دولتی برای اجرایی کردن بیانات 

رهبر انقالب اهتمام ورزیده اند.
سازمان های بین المللی برای حفظ آثار تاریخی 

ورود کنند
دبیر کل ICCN با تأکید بر تأثیر منفی جنگ در سوریه بر 
میراث فرهنگی ناملموس این کشور گفت: باید سازمان های 

بین المللی برای حفظ این آثار گران مایه وارد صحنه شوند.
»هی کیونگ چوی« اظهار داش��ت: اصفه��ان در برگزاری 
اجالس میراث فرهنگ��ی ناملموس به طور وی��ژه ای دارای 
آمادگی بود و مردم نیز استقبال بسیار مناسبی از این همایش 
به عمل آوردند.وی با تأکید بر اینکه برگزاری این نشس��ت 
کار بس��یار بزرگی بود و ما ش��اهد حضور فعال مردم در این 
همایش بودیم افزود: این مسئله نش��ان دهنده آن است که 
مردم اصفهان رفتاری هدفمن��د دارند.دبیر کل ICCN در 
خصوص جنگ هایی ک��ه در حاضر در کش��ورهای منطقه 
خاورمیانه وجود دارد و تأثیر آن بر میراث فرهنگی ناملموس 
اظهار کرد: در حال حاضر در کش��ور سوریه شاهد خبرهای 
ناگواری درزمینه جنگ و کش��تار مردم هستیم که این امر 
سبب می ش��ود مردم جنگ زده مجبور به ترک کشور خود 
باشند.وی افزود: این مسئله سبب می ش��ود تا میان مردم و 
سرزمین و فرهنگ آن ها دوری ایجادش��ده و بنابراین تأثیر 

نامطلوبی بر حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس دارد.

چوی با تأکید بر اینکه سازمان های بین المللی باید درزمینه 
حفظ آثار وارد عمل شوند ادامه داد: اجالس میراث فرهنگی 
ناملموس از س��ال 2۰۰۸ در کش��ورهای مختل��ف در حال 
برگزاری است که درواقع هدف آن ها افزایش آگاهی مردمی 
درزمینه میراث فرهنگی ناملموس و زنده سازی شهر میزبان 

است.
مکت�ب موس�یقی اصفه�ان بای�د ثب�ت مل�ی

 و جهانی شود
دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس 
گفت: در حال حاضر ردیف موسیقی ایران ثبت جهانی شده 
و مکتب موسیقی اصفهان نیز باید ثبت ملی و جهانی شود. 
مسعود حسین میرزایی در حاشیه آیین نشست شب فرهنگی 
ایران و کره جنوبی بابیان اینکه این برنامه در حاشیه اجالس 
و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس برگزار شده 
است، اظهار کرد: نشست شب فرهنگی ایران با کره جنوبی 
برنامه ای بود که در نوع خود بی نظیر بوده است.وی با اشاره 
به اینکه ما نشست شب فرهنگی را ازاین جهت برنامه ریزی 
کردیم که می توانس��ت برنامه ای در راستای تبادل فرهنگی 
باش��د که این برنامه با حداقل امکان��ات و در کمترین زمان 
اجراشده، ادامه داد: همچنین با برگزاری این برنامه، داشته ها 

و ذخایر فرهنگی دو ملت به یکدیگر معرفی می شود.
دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس 
با تأکید بر اینکه کش��ور کره به این دلیل برای برگزاری این 
نشست انتخاب شد که این کشور مقر سازمان ICCN است، 
تصریح کرد: در کنار سخنرانی هایی که سراسر ابراز عالقه به 
دوستی و تعامل بین دو کشور بود، موسیقی محلی ایران و کره 
نیز به اجرا درآمد.وی بابیان اینکه موس��یقی محلی با عنوان 
دانجو و موسیقی آریران توسط کره در این نشست اجرا شد، 
اضافه کرد: این دو موس��یقی از سوی کش��ور کره جنوبی به 
ثبت جهانی نیز رس��یده و جزء مواریث نا ملموس این کشور 

محسوب می شود.

میراث فرهنگی ناملموس غرب  و شرق را دربرمی گیرد 

پروندهجشنوارهمیراثفرهنگیناملموسدراصفهانبستهشد

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

     مفاد آرا
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهي   2031

ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد محل 
تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابر راي شماره 139360302013000889 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین کیاني فرزند 
امیر بشماره شناسنامه 252 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 706 
مترمربع پالک 41 فرعي از 240 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 240 
اصلي واقع در روستای چغیورت فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي فریدون 

اصالنی  محرز گردیده است. 
2-برابر راي شماره 139360302013000893 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جان محمد خودسیاني 
دیواری   باب چهار  فریدونشهر در یک  از  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 59 صادره 
به مساحت 209/80مترمربع پالک 2309 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 503فرعي از 237 اصلي  واقع درفریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حسن 

محرابی محمد آبادی  محرز گردیده است.
3-برابر راي شماره 139360302013000894 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  رحیمي  فاطمه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
فوقانی  مغازه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   152 شناسنامه  بشماره  اله  نعمت 
از 231 اصلي مفروز و مجزي  به مساحت 75  مترمربع پالک 420 فرعي  مسکونی  
شده از پالک 12فرعي از231  اصلي واقع دروحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک 

رسمي آقاي محمد رضا خلیقی  محرز گردیده است.
4-برابر راي شماره 139360302013000918 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي یار هارون رشیدي 
فرزند اله کرم بشماره شناسنامه 59 صادره از داران در یک باب خانه به مساحت 994 
مترمربع پالک 18فرعي از 270 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 270 اصلي واقع 
در روستای میدانک دوم  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد هارون رشیدی  محرز 

گردیده است.
5-برابر راي شماره 139360302013000917 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي مرادي فرزند ولي 
بشماره شناسنامه 1120031249 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
175.70 مترمربع پالک 2310 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 20 
و 21 فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي علی 

الچینانی محرز گردیده است.
6-برابر راي شماره 139360302013000940 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي قلي محمدي آخوره 
سفالئي فرزند میرزا آقا بشماره شناسنامه 1199 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه  به مساحت 151.50 مترمربع پالک 425 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک2 فرعي از 231 اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي 

آقایمحمد علی عسگری محرز گردیده است.
7-برابر راي شماره 139360302013000939 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد الرضا پور احمدي 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 715 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
اصلي   270 از  مجزي شده  و  مفروز  اصلي   270 از  فرعي  پالک19  مترمربع   992.80
واقع در روستای میدانک دوم فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد هارون 

الرشیدی  محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  93/7/5

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/7/20  
محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   

مزایده اموال منقول
1096شماره درخواست: 9310460372100013 شماره پرونده: 9109980351100560 
در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   11 شعبه  احکام  اجرای   910386 شعبه:  بایگانی  شماره 
له آقای بهروز آذرمی فرزند سیروس  خصوص پرونده اجرایی کالسه 910386ج11 
علیه فروشگاه رزلند)رز سابق( با مدیریت اسماعیل صادقی ساکن میدان انقالب-بازار 
بابت  ریال  بر مطالبه 15/689/574  مبنی  سپاهان-ط همکف-واحد11-فروشگاه رزلند 
بابت  ریال   120/000 مبلغ  و  کارشناسی  دستمزد  بابت  ریال   700/000 مبلغ  و  اصل 
به  مزایده ای در روز سه شنبه مورخه 93/8/6 ساعت 09:00 صبح  آگهی جلسه  نشر 
که  ای  نظریه  در  دادگستری  رسمی  کارشناس  که  زیر  منقول  اموال  فروش  منظور 
مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفته و دادگاه اعتراض را مردود اعالم نموده است 
اعالم شده اموال شامل چهار دست کت و شلوار مجلسی به رنگ سرمه ای و بنفش 
یقه شاخدار )کد10126( از قرار هر دست 3/250/000 ریال جمعًا 13/000/000 ریال 
خ  در  واقع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  طبقه سوم  اطاق 318  در  برآورد می گردد 
شهید نیکبخت برگزار می نماید ضمنًا متذکر می گردد طالبین خرید می توانند حداقل 5 
آقای  انقالب  بازار سپاهان-میدان  اموال فوق واقع در اصفهان  از  از مزایده  قبل  روز 
مزایده شرکت  در  می توانند  و کسانی  بازدید  ابراهیم  فرزند  اصفهانی  نجارکار  حسن 
برنده مزایده  به همراه داشته و  نقداً  را  قیمت کارشناسی  نمایند که حداقل ده درصد 
 16232 م الف:  نماید.  پیشنهاد  را  کارشناس  نظریه  از  قیمت  باالترین  که  است   فردی 

خزایی مدیر اجرای احکام شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

7/17 شماره:103/93/695/337-93/3/4 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین بائره 
به شماره پالک 1963 فرعی از شماره 100-اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 که به 
نام جمیله غالمزاده طامه و غیره در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک 
در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/9/10 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور 
بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/07/20 

م الف:115 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
مزایده 

7/70 اجرای احکام شعبه 4 حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه اجرایی 
خوانده  و  خوابجانی  زارعی  مرتضی  باوکالت  حیدری  زهرا  خواهان  ح/4  920641ح 
خدیجه حیدری جونی مبنی بر دستور فروش ملک مشاع به شماره پروانه 18/32729 
و مساحت دویست مترمربع و تقسیم ثمن حاصله با المناصفه به نشانی: اتوبان شهید 
محمدعلی  کوچه   -2 نیکبخت   – نیکبخت  کوچه   – کاوه  پل  به  نرسیده   – پور  ردانی 
حبیبی – بن بست فردیس2 که به صورت یک قطعه زمین و با وصف کارشناسی ذیل 
الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 93/8/6 از ساعت 9:30 الی 
10:30 صبح در محل این اجرا اتاق 306 طبقه سوم دادگستری شهید نیکبخت 1 برگزار 
از آن  بازدید  به  قادر  نشانی ملک  به  مزایده  از جلسه  قبل  نماید طالبین خرید 5 روز 
خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به 
شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به 
این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: 

در   10 ابعاد  با  غیر محصور  و  مستحدثات  بدون  زمین  قطعه  یک  بازدید  مورد  محل 
مشاعی  ثبتی  پالک  دارای  مزبور  زمین  قطعه  می باشد  مترمربع   200 مساحت  و   20
13900 بخش 5 ثبت اصفهان و قطعه 29 نقشه تفکیکی که شهرداری اصفهان به عنوان 
معوض به خواهان و خوانده )هر کدام سه دانگ( واگذار نموده است. با توجه به موقعیت 
ارزش ششدانگ  موجود  شرایط  کلیه  گرفتن  نظر  در  و  مساحت  و  ابعاد  پالک  محلی 
 زمین مورد بحث جمعًا مبلغ 2/950/000/000 ریال برآورد اعالم می گردد.م الف:17170 

مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان 
احضار

بر  مبنی  بلیغیان  آقای محمد  علیه  بلیغیان شکایتی  اکبر و مرتضی  آقای  7/315 چون 
انتقال منافع غیر مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 921486ک121 این دادگاه ثبت 
متهم  اینکه  به  نظر  تعیین شده  10 صبح  93/10/27 ساعت  روز  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  می آید  بعمل 
م الف:17822  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه 

شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9209980364800470  ابالغیه: 9310100354404314 شماره  7/316 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930424 نظر به اینکه آقایان رضا احمدی فرزند مراد و فرشاد 
بر کالهبرداری  دایر  قادر رستمی  آقای  علیه  فرزند محمد شکایتی  تبریزی  ا...  هدایت 
به شعبه 118  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم 
خ شهید  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)کیفری( شهرستان  دادگاه 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 118 ارجاع و به 
کالسه 9209980364800470 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/01 و ساعت 
11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
مقررات رسیدگی  مطابق  در صورت عدم حضور  است  گردد.بدیهی  رسیدگی حاضر 
عمومی  دادگاه   118 شعبه  مدیردفتر  حسینی  آمد.م الف:17828  خواهد  عمل  به  غیابی 

کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغیه: 9310100351903405 شماره پرونده: 9309980351900971  7/317 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 931078 خواهان مژگان محسنی کوپایی دادخواستی به طرفیت 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  نفقه  تعدیل  و  خواسته حضانت  به  کوروش صحت  خوانده 
خانواده شهرستان  دادگاه   19 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351900971 کالسه  به  و  ارجاع   251 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/02 و ساعت 12:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17839   و ضمائم 

شعبه 19 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ 

7/318 شماره درخواست: 9310460365600027 شماره پرونده: 9309980365600912 
شماره بایگانی شعبه: 930912 پیشنویس آگهی ابالغ آقای سعید مارانی به اتهام ضرب 
و جرح عمدی و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930912 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در 
اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:17844 رزاززاده دادیار شعبه 37  انتشار آگهی 

دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ رای 
شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/4/2-529 دادنامه:  شماره   196/93 پرونده:  کالسه   7/319
خ  نشانی  میرمیران  شهریار  وکیل:  جعفرپور  الناز  خواهان:  اختالف  حل  شورای   32
خواندگان:  دوم-واحد26  ماکان5-طبقه  وکالی  –مجتمع  دادگستری   نیکبخت-روبروی 
1- اباصلت ا...یاری بیک فرزند شریف نشانی مجهول المکان 2- فرشاد جعفرپور فرزند 
خواسته:  اول  احمدی-پ87-طبقه  ش  شمالی-کوچه  صدوق  شیخ  خ  نشانی  نصرا... 
مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
اعالم  اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را  قانونی و  تشریفات 
خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و 
طرفیت  به  میرمیران  شهریار  آقای  وکالت  با  اکبر  فرزند  جعفرپور  الناز  خانم  دعوی 
به  فرزند نصرا...  فرشاد جعفرپور  فرزند شریف 2-  بیک  ا...یاری  اباصلت   آقایان 1- 
خواسته مطالبه یک فقره چک به شماره 274739 عهده بانک ملی به مبلغ 40/000/000 
دادرسی  مطلق خسارات  و  وکیل  و حق الوکاله  تادیه  تاخیر  انضمام خسارت  به  ریال 
خواهان  وکیل  اظهارات  استماع  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی  به  توجه   با 
رسیدگی  جلسه  در  اول  ردیف  خوانده  حضور  عدم  به  نظر  و  دوم  ردیف  خوانده  و 
خواهان  خواسته  رد  جهت  مستند  دفاعیه  الیحه  ارائه  عدم  و  قانونی  ابالغ  وجود   و 
مواد  به  مستند  و  تلقی  صحت  به  مقرون  را  خواهان  خواسته  شورا  لذا 
198و518و519و522 قانون آ.د.م و 310و313و315 قانون تجارت حکم به محکومیت 
چک  فقره  یک  خواسته  اصل  بابت  ریال   40/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
وکیل  حق الوکاله  و  تادیه  تاخیر  خسارت  بابت   92/10/18 مورخ  از   274739  شماره 
طبق تعرفه و هزینه دادرسی 250/000 ریال می گردد رای صادره در خصوص خوانده 
از ابالغ قابل واخواهی و سپس تجدیدنظر  ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس 
تجدیدنظر  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  حضوری  دوم  ردیف  خوانده  و 
اصفهان شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   32 شعبه   17449 م الف:   می باشد. 

                                                ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده: 9309980350500042  ابالغیه: 9310100350503731 شماره  7/320 شماره 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  طالبی  حجت  خواهان   930042 شعبه:  بایگانی  شماره 
مطالبه  و  مطالبه وجه چک  و  دادرسی  مطالبه خسارات  به خواسته  گر  عباس شیشه 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی 
اتاق  چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک 
شماره 105 ارجاع و به کالسه 9309980350500042 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/08/22 و ساعت 11:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:18259 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغیه: 9310100350503733 شماره پرونده: 9309980350500708  7/321 شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  کیوانداریان  کامران  خواهان   930744 شعبه:  بایگانی  شماره 
و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  پور  سبحانی  مهدی  و  شریف  اخوان  امین  خواندگان 
تقدیم  کارشناس  نظر  با جلب  اموال  امین  نزد  در  توقیفی  گاو  7 راس  نگهداری  هزینه 
دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
به  و  ارجاع   105 شماره  اتاق  یک  طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری   ساختمان 
کالسه 9309980350500708 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/22 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   10:15
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز   به 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و   پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:18261 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اجالس و جشنواره میراث فرهنگی ناملموس به میزبانی اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی  دیروز 
با حضور مسئوالن کشوری به کار خود پایان داد.با حضور بیش از 30 کشور جهان فرهنگ غنی ایران و تمدن 7 هزارساله 

آن سعی شد در قاب میراث فرهنگی ناملموس به جهانیان عرضه شود. 



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

 گیتی پسند مغلوب مس
 سونگون شد

تیم فوتسال گیتی پسند در دیداری دور 
از انتظار برابر تیم مس سونگون مغلوب 
شد تا عماًل هیچ شانسی برای قهرمانی 
در نیم فصل نداشته باشد. هفته هفتم 
لیگ برتر فوتس��ال، ش��امگاه جمعه با 
برگ��زاری دیدارهای��ی در ش��هرهای 

مختلف پیگیری شد.
در یکی از دیدارهای این هفته، تیم گیتی پسند اصفهان به دیدار 

تیم مس سونگون رفته و برابر این تیم مغلوب شد.
تیم گیتی پسند که هدایت تیمش را به محمد کشاورز سپرده است 

با این شکست از جمع تیم های صدرنشین فاصله گرفت.
این در حالی اس��ت که تیم اصفهانی به عن��وان مدعی قهرمانی 
در لیگ ش��رکت کرده اس��ت که از هفت دیدار خود دو باخت و 
یک تساوی را تجربه کرده اس��ت و با تیم های صدرنشین فاصله 

گرفته است.

اولین شکست در کارنامه سپاهان
هفته سوم لیگ برتر واترپلو باشگاه های 
کش��ور برگزار ش��د ک��ه در یک��ی از 
دیدارهای این هفته، سپاهان در استخر 
انقالب اصفهان میزبان دانش��گاه آزاد 
تهران بود.این دیدار حساس درنهایت با 
برتری ۱۰ بر ۸ دانشگاه آزاد مدعی به 
پایان رسید تا ش��اگردان بهمن کیانی 
واال اولین شکس��ت خود در این فصل را تجربه کنند. سپاهان در 
هفته اول این رقابت ها، شهید شهبازی زنجان را شکست داد و در 
هفته دوم استراحت داشت.در دیگر دیدار هفته سوم، نفت امیدیه 
با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ از سد نفت و گاز گچساران گذشت و دیدار دو 
تیم شهید شهبازی زنجان و پاالیش نفت آبادان هم برگزار نشد؛ 

چوکای تالش نیز این هفته استراحت داشت.

مدت محرومیت دوپینگی های  
وزنه برداری دوباره ۴ سال شد

مدت محرومیت وزنه برداران دوپینگی 
۴ س��ال بود که از چند سال پیش این 
محرومیت به دو سال کاهش پیدا کرد 
ک��ه ب��ا افزای��ش تع��داد دوپینگی ها 
فدراسیون جهانی تصمیم گرفت دوباره 
میزان این محرومیت را ۴ س��اله کند. 
فدراس��یون جهانی وزنه ب��رداری در 
راس��تای برنامه های مبارزه با دوپینگ، س��میناری با حضور 7۰ 
ش��رکت کننده در آلماتی قزاقس��تان برگزار کرد.در این سمینار 
  IWF سخنرانان در مورد مباحثی چون اس��تراتژی های جدید
برای مبارزه با دوپینگ، قوانین و مقررات سال ۲۰۱5 و همچنین 
قوانین جدید داوا )س��تاد بین المللی مبارزه ب��ا دوپینگ( بحث 
کردند. کارشناس��ان همچنین در مورد جنب��ه های مهم کنترل 
و  دوپین��گ 

 راه های جدید مبارزه با استفاده از مواد ممنوعه به ایراد سخنرانی 
پرداختند.یکی از مهمترین ترین موارد مطرح شده در این سمینار 
افزایش دوره محرومیت ورزش��کاران خاطی از ۲ سال به ۴ سال 
است که از ابتدای سال ۲۰۱5 میالدی در مورد برخی موارد خاص 
)برخی کدهای ضد دوپینگ( به اجرا در خواهد آمد.در این سمینار 
عالوه بر اعضای فدراس��یون وزنه برداری قزاقستان، مربیان وزنه 
برداری و ورزشکاران قزاقستان، معلمان و دانش آموزان آکادمی 
ورزش قزاقستان و همچنین دکتر تاماش آیان رئیس فدراسیون 
جهانی وزنه برداری حضور داشتند.فدراسیون جهانی وزنه برداری 
در جریان رقابته��ای جهانی ۲۰۱۴ در آلماتی قزاقس��تان نیز دو 
سمینار آموزشی دیگر در راستای مبارزه با دوپینگ برگزار خواهد 
کرد.پیش از این محرومیت وزنه برداران دوپینگی ۴ سال بود که از 
چند س��ال پیش این محرومیت به دو سال کاهش پیدا کرد که با 
افزایش تعداد دوپینگی ها فدراسیون جهانی تصمیم گرفت دوباره 

میزان این محرومیت را ۴ ساله کند.

خارجی ها رکورد گلزنی لیگ سیزدهم 
را شکستند

در ۱۱ هفته سپری شده از لیگ برتر، 
بازیکنان خارجی در مجموع ۲9 گل به 
ثمر رس��انده اند که با این آمار رکورد 
فصل گذشته را شکسته اند.بازیکنان 
خارج��ی در فص��ل جاری لی��گ برتر 
تاکنون ۲9 گل به ثمر رس��انده اند، در 
حالی که فصل گذشته خارجی ها فقط 
۲۸ گل به ثمر رسانده بودند. البته فصل قبل تعداد خارجی های 
لیگ برتر کمتر از فصل جاری ب��وده اند و فقط 9 بازیکن موفق به 
گلزنی شده بودند اما در این فصل ۱۴ خارجی گلزنی کرده اند. آمار 

گلزنان خارجی فصل جاری بدین صورت است: 
7 گل: ادینهو لوسیانو )تراکتورسازی تبریز(-۴ گل: لوسیانو پریرا 
)سپاهان اصفهان(-3 گل: مارکو آیوبل )صبای قم(پ۲ گل: جاسم 
کرار )استقالل تهران( آمبرنو آشیل )صبای قم( لئوناردو پادوانی 
)نفت تهران( میالن یوانوویچ )پدیده مش��هد(پ۱ گل: لئوناردو 
مساریچ )فوالد خوزستان( جواهیر س��وکای )سپاهان اصفهان( 
دیوید ویکروم )نفت تهران( ایگور پراهیچ )پدیده مشهد( موسی 
کولیبالی )اس��تقالل خوزس��تان( میت آتروویچ )پیکان تهران( 

کارلوس دوس سانتوس )نفت مسجد سلیمان(

مطالبات سپاهان از کنفدراسیون 
فوتبال آسیا دریافت شد

باش��گاه س��پاهان با توجه ب��ه حضور 
پی درپی تیم فوتبال این باشگاه در لیگ 
قهرمانان آس��یا و درآمدهای��ی که از 
حضور در این رقابت ها داش��ته اس��ت 
مبلغ قابل توجهی را از AFC طلبکار 
بود که این مبلغ به مسئوالن این باشگاه 

پرداخت شد.

6
نزاجا، قهرمان مسابقات چوگان 

 تیم نیروي زمیني ارتش قهرمان مسابقات چوگان "جام والیت"در حاشیه برگزاري اجالس 
میراث فرهنگي ناملموس، شد.در دیدار فینال این مسابقات نزاجا به مصاف مقاومت اصفهان 

رفت و با نتیجه ۱۲ بر 5 به پیروزي رسید تا قهرماني این دوره از مسابقات شود.

وزیر ورزش و جوانان از عملکرد کاروان ورزش��ی ایران در 
هفدهمین دوره بازی های آس��یایی ک��ه در اینچئون کره 

جنوبی برگزار شد، ابراز رضایت کرد.
محمود گودرزی روز جمعه با حض��ور در برنامه تلویزیونی 
ورزش و مردم در یک گفت و گوی مشروح، دیدگاه خودرا 
توضیح داد که محورهای اظهارات وزیر ورزش و جوانان در 

این برنامه به شرح ذیل است:
رضایت نسبی دارم ولی نباید متوقف شویم  

گودرزی در خصوص ارزیابی کلی از عملکرد کاروان ورزشی 
ایران در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ گفت: نباید به این نتایج 
راضی باشیم چون حتما متوقف می شویم ، بلکه باید همواره 
برای تحقق شرایط مطلوب تر در آینده نگاه رو به جلو داشته 

باشیم و از شرایط موجود استفاده کنیم . 
در فوتبال کارنامه موفقی نداشتیم   

گودرزی عل��ت ناکامی فوتب��ال در بازی های آس��یایی را 
عوام��ل تأثیر گ��ذار بر این رش��ته عن��وان ک��رد و گفت: 
بعد از ج��ام جهانی چند انتق��اد از فوتبال ک��ردم که بیان 
واقعی��ت بود اما ب��ه مذاق بعض��ی که در حاش��یه فوتبال 
ش��اید منافعی داش��تند خوش نیامد. این مسئله حاشیه 
امنی برای فوتب��ال در مقابل انتقادها ایج��اد می کند و در 
 نتیجه اجازه نقد در مورد مربی تیم امید و یا تیم ملی داده 
نمی ش��ود. اگر نقد کارشناس��ی بکنید به عن��وان وزارت 
 ورزش ان��گ دخال��ت در ام��ور ف��در اس��یون را به ش��ما 
می زنند و اگر هم نقد نکنید حاصلش باخت های بسیار و به 

دور از شأن و اندازه فوتبال ایران می شود. 

وزیر ورزش گف��ت: ما باید پاس��خگوی جامع��ه مخاطب 
باش��یم. مردم از برد خش��نود می ش��وند و باخت منطقی 
 را ه��م م��ی پذیرند ول��ی از باخ��ت غیر منطق��ی مغموم 
می ش��وند و ما حق نداریم با باخت غیر منطقی خود، غم 
جامعه را رقم بزنیم. فوتبال مخاطب بسیار زیادی دارد و باید 
از این جامعه کثیر حداکثر اس��تفاده در راستای پیشرفت 
فوتبال شود ولی متأسفانه تا کنون این اتفاق نیفتاده است. 
یکی از دالیل این امر عدم وجود متخصصین در فدراسیون 
فوتبال است. توصیه من به فدراسیون فوتبال تغییر شرایط 
و نگاه فنی اس��ت. ما هم در وزارت ورزش در ش��رف ایجاد 
مرکز آموزش هس��تیم تا با دعوت از مربی��ان برتر دنیا در 
رشته های مختلف از جمله فوتبال به دانش افزایی مربیان 

داخلی بپردازیم. 
 فاصله ما با سه کشور برتر آسیا چین، کره و  ژاپن 

فاصله بسیار زیاد است 
گودرزی ضمن اشاره به فاصله بس��یار زیادی که کشور ما 
با سه کشور برتر آس��یا یعنی چین، کره و ژاپن دارد، اظهار 
داشت: برای اینکه در این زمینه به کشورهای توسعه یافته 
شرق آسیا برس��یم باید عنایت ویژه به موضوع قهرمانی و 
قهرمان پروری داشته باش��یم که پیش زمینه آن موضوع 
استعدادیابی است. در همین راستا سه برنامه استعدادیابی 
در نظر گرفتیم که طی آن هر س��ال باید ۱۰ اس��تان باید 
به پایگاه اس��تعدادیابی تجهیز ش��وند. قرار است آموزش 
پرورش هر استان بعد از بررسی استعدادها را به این مراکز 
معرفی کنند و این مراکز نیز این افراد را به تیم ها و تیم های 

ملی معرفی کنند. به نظرم اگر این محقق ش��ود ورزش ما 
دستخوش تحول بنیادی خواهد شد. البته این برنامه ها نیاز 
به بودجه دارد که انتظار داریم دولت محترم در درجه اول 
و مجلس در درجه دوم به عنوان حامیان این گونه طرح ها 

به ما کمک کنند. 
رشته هایی که طال گرفتند و رشته هایی که دور   

از انتظار بودند
وزی��ر ورزش و جوان��ان 
کارنامه رش��ته هایی مثل 
والیبال، کشتی، بسکتبال، 
ووش��و، تکوان��دو، کاراته، 
تیراندازی، تیران��دازی با 
کمان و دوچرخه س��واری 
را مطلوب و عملکرد رشته 
های هندبال، وزنه برداری، 
شنا، دو و میدانی و جودو را 
دور از انتظار توصیف کرد 
و در م��ورد هندبال گفت: 
هندبال دس��تخوش آفتی 
به نام بازیکن ساالری شد 
که سالیان دراز با آن دست 
به گریبان ب��ود. من هم از 
تصمیم رئیس فدراسیون 

که خواست این ش��رایط را تغییر بدهد دفاع کردم و دفاع 
خواهم کرد. هر کسی باید در جایگاه خودش فعالیت کند و 

انتقادها باید به مراجع مرتبط منتقل شود.
وی در خصوص کش��تی نیز گفت: ش��ب قبل از مسابقات 
کش��تی فرنگی با آقای کیم رئیس کنفدراس��یون کشتی 
آسیا صحبت می کردم و تلویحا پرسیدم که وضعیت کشتی 
فرنگی آنها همانند آزاد اس��ت که گفت »فرنگی ما از ایران 

خیلی بهتر است«. 
همانجا متوجه ش��دم که ش��اید نگاه دیگری به این رشته 
داشته باشند و در کشتی عبدولی شاهد بودیم که این اتفاق 
افتاد و از نظر فنی یک خطای آشکار کردند. این لطمه باعث 
شد تیم ما روز بعد از نظر روانی افت کند. گودرزی از تشکیل 
ستادی برای بازی های المپیک ۲۰۱6 ریودوژانیرو خبر داد 
و گفت: به زودی اعضای این س��تاد را اعالم می کنیم. این 
ستاد در صورت هرگونه تغییری در وزارت به فعالیت خود 
برای المپیک ریو و همچنین بازی های آس��یایی جاکارتا 

ادامه خواهد داد.

وزیر ورزش :فاصله ما با سه کشور برتر آسیا بسیار زیاد است 

 انتقادم از فوتبال به مذاق بعضی ها خوش نیامد 
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 ضرورت ثبت بازی ها 
و ورزش های محلی

فدراسیون فوتبال برای 
جام ملت ها تور ندارد

جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان به پایان 
رسید.در این بین هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 
استان اصفهان، جهت احیاء موسیقی و بازی های سنتی با دعوت 
از اس��تان های دیگر به انجام بازی های بومی محلی و موس��یقی 
پرداختند.از بازی های بومی محل��ی می توان به کاله پرک،گردو 

بازی،چند بر یک،کمربند بازی و ... اشاره کرد.
مهدی اس��دی رئیس هیات ورزش روس��تایی و بازی های بومی 
محلی اس��تان اصفهان هدف از همکاری این هیئت در جشنواره 
بین المللی میراث فرهنگی ناملموس،زنده نگه داش��تن فرهنگ 
اصیل اقوام ایرانی دانست و افزود:متاسفانه کشورهای دیگر با لعاب 
دادن به بازی های بومی محلی ما آنها را به نام خود ثبت می کنند 
که برگزاری چنین جشنواره ها موجب زنده نگه داشتن فرهنگ 

اصیل اقوام ایرانی می شود.

دبیر کمیت��ه بازاریابی فدراس��یون فوتبال گفت که این فدراس��یون 
تصمیمی برای اعزام تماش��اگر به جام ملت ه��ا ندارد.عباس ترابیان ، 
در مورد احتمال تکرار ماجرای تور اعزام تماش��اگران به جام جهانی 
۲۰۱۴ و اقدام مش��ابه در مورد جام ملت های آس��یا که دی ماه سال 
جاری در اس��ترالیا برگزار می شود، اظهار داش��ت: فدراسیون به هیچ 
عنوان تصمیمی در این مورد نگرفته و هیچ توری هم از سوی ما معرفی 
نخواهد ش��د.وی افزود: با توجه به مش��کالت و دش��واری اخذ ویزای 
استرالیا، فدراسیون در این مسئله ورود نخواهد کرد و هر فردی قصد 
تماشای این مسابقات را دارد، خودش می تواند اقدام کند.وی  در مورد 
احتمال افزایش حامیان مالی تیم ملی برای جام ملت ها تاکید کرد: در 
حال حاضر همراه اول، گلرنگ، اویال و بانک پاسارگاد حامیان مالی تیم 

ملی هستند و اسپانسر جدیدی به این مجموعه اضافه نخواهد شد.

نیمار: بازی در کنار مسی افتخار است
نیمار مهاجم برزیلی بارسلونا در گفت و گو با »گلوبواسپورت« 
اظهار داشت: بازی در کنار مسی افتخار است. او بهترین بازیکن 
دنیا است. هر کاری که او در زمین انجام می دهد، پاس های او، 

شیوه بازی و گل هایش مرا تحت تأثیر قرار می دهد. 

فرار عربستان از شکست در دقیقه 90
تیم های فوتبال عربستان و اروگوئه در جده به مصاف هم رفتند که 
این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.فالته تک گل اروگوئه 
را روی ضربه دیدنی سوارز به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و نایف 

هزازی در دقیقه 9۰ بازی را به تساوی کشاند.

اومانا ، ایران را ترک کرد
مدافع کاس��تاریکایی تیم فوتبال پرس��پولیس برای همراهی تیم ملی 
کشورش، ایران را ترک کرد.اومانا به این ترتیب در تمرین جمعه شب حاضر 
نبود و قرار است تیم ملی کاستاریکا را در بازی با کره جنوبی همراهی کند. 

او برای بازی جام حذفی در تهران حاضر خواهد بود.

لحظه های جنجالی ژوزه مورینیو

» من آقای خاص هستم«

مربی تیم ملی بوکس:

بوکسورهای ایران از ناداوری های 
اینچئون بی نصیب نبودند

مجتبی فرجی بیان داشت: در رقابت های بوکس آسیایی اینچئون 
کره جنوبی تیم های آماده و قدرتمندی شرکت کردند.

وی با اعالم اینکه ایران اس��المی با شش بوکسور در این مسابقات 
حضور داشت، اذعان داشت: ورزشکاران کشورمان نسبت به دوره 

گذشته عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشتند.
مربی تیم ملی بوکس با تاکی��د اینکه دو مدال نق��ره و یک مدال 
برنز حاصل کار بوکس��ورهای ایرانی در این میدان بود، گفت: علی 
مظاهری و جاسم دالوری دو مدال نقره را از آن خود کرده و احسان 

روزبهانی توانست یک مدال برنز کاروان کشورمان را کسب کند.
فرجی با اشاره به اینکه ایران اسالمی در مجموع بعد از ازبکستان 
در رده پنجم آسیا جای گرفت، در مورد ناداوری ها یادآور شد: در 
دیدارهای روزهای نخس��ت در وزن 6۰ کیلوگ��رم و 69 کیلوگرم 
ناحقی زیادی برای ورزشکاران ایرانی صورت گرفت و در این بخش 
متضرر شدیم، این ناداوری ها در این دو وزن به روشنی واضح بود در 

حالی که بازی را از همه لحاظ در اختیار داشتیم.
 بوکسورهای ایران اسلالمی فراتر از حد انتظار ظاهر 

شدند
این مربی نام آشنای بوکس کشورمان با تاکید اینکه محرابی در وزن 
75 کیلوگرم نیز با ورزشکار قزاقستانی که قهرمان جهان بود روبه رو 
شد، گفت: روزبهانی هم در وزن ۸۱ کیلوگرم در دیدار پای فینال با 

قهرمان المپیک و دنیا برخورد کرد.
فرجی رقیب اصلی کشور مان را تیم قزاقستان دانست و بیان داشت: 
هفت بوکسور این کشور در دیدار فینال حضور داشتند که توانستند 

6 مدال طال را از آن خود کند.
فرجی سطح کمی و کیفی رقابت ها را بسیار باال دانست و افزود: تنها 
مشکل  اساسی مسابقات ناداوری  بود زیرا زمان برگزاری و شرایط 

دیگر موارد بسیار خوب بود.
مربی تیم ملی بوکس اذعان داش��ت: پیش بینی کس��ب مدال در 
بازی های آس��یایی اینچئون برای ملی پوشان رشته بوکس خیلی 
سخت بود البته مسئوالن تالش زیادی داشتند ولی باور نداشتند 
که دو فینالیست داشته باشیم هرچند بازیکنان مان با جان و دل به 
روی رینگ رفتند و از همه ملی پوشان خیلی رضایت داشته و فراتر 

از حد انتظار ظاهر شدند.
فرجی در پای��ان یادآور ش��د: ورزش��کاران ایران اس��المی حتی 
می توانس��تند در این میادین صاح��ب مدال طال ش��وند ولی به 
 دلیل س��طح باالی دیگر رقب��ا و ناداوری ها این فرص��ت را از آنها

 گرفته شد.
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برای جمع آوری لحظات جنجالی ژوزه مورینیو کار س��ختی 
ندارید ولی با ظرافت خاصی می ت��وان ۱۲ لحظه جنجالی این 
مربی را انتخاب کرد.ژوزه مورینیو در بازی چلس��ی و آرسنال 
با آرسن ونگر دچار درگیری فیزیکی شد تا»یورو اسپورت«در 

گزارشی ۱۲ لحظه جنجالی این مربی را معرفی کند.
خوشحالی دیوانه وار در اولدترافورد

در سال ۲۰۰۴ پورتو در راه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا موفق 
شد منچس��تر یونایتد را در ورزشگاه اولدترافورد شکست دهد. 
تیم پرتغالی در مرحله رفت یک چه��ارم نهایی لیگ قهرمانان 
موفق شد با نتیجه ۲ بر یک منچس��تریونایتد را شکست دهد. 
هر دو گل پورتو را در آن دیدار بنی مک کارتی به ثمر رساند و 
روی کین نیز در آن دیدار اخراج شد. یونایتد در بازی برگشت 
موفق شد دروازه پورتو را باز کند تا در آستانه صعود قرار گیرد 
ولی گل دقیقه پایانی کاستینیا باعث شد تا پورتو به مرحله نیمه 
نهایی راه یابد. مورینیو پس از این گل در حالی که دستانش را 
باال گرفته بود به سرعت می دوید و به دنبال بغل کردن بازیکن 
تیمش بود. او به این نحو خوشحالی خودش را از صعود تیمش 

به نیمه نهایی نشان داد.
من آقای خاص هستم

 قهرمانی پورتو در س��ال ۲۰۰۴ در لیگ قهرمان��ان اروپا برای 
خیلی ها ش��گفتی بود-اما نه برای خود مورینی��و. او در اولین 
کنفرانس خبری خود در چلسی خودش را »آقای خاص« نامید.

» ما بازیکنان بزرگی دارم ولی خیل��ی عذر می خواهم، ما یک 
مربی خیلی بزرگ هم داریم. لطفا من را مغرور فرض 

نکنید چون هر چه می گوی��م حقیقت دارد. 
من قهرمان اروپا هستم، من یک آدم معمولی 

نیستم، فکر می کنم یک آدم خاصی باشم«
لقب »آقای خاص« از این به بعد همراه ژوزه مورینیو 

بود.
جنجال فرانک رایکارد

پس از اخراج دیدیه دروگبا در بازی چلسی و بارسلونا در سال 
۲۰۰5 لیگ قهرمانان اروپا، مورینیو به انتقاد از آندرس فریسک 

داور سوئدی این مسابقه پرداخت.
» وقتی دیدم که فرانک رایکارد دربین دو نیمه وارد اتاق داوران 
شد نمی توانس��تم باور کنم چه چیزی دیدم. پس از آن وقتی 

دیدیه دروگبا در نیمه دوم اخراج شد اصال شگفت زده نشدم.«
آندرس فریسک بالفاصله بازنشستگی خودش را از فوتبال اعالم 
کرد و وولکر ریوث رئیس کمیته داوران یوفا مورینیو را »دشمن 
فوتبال«نامید. مربی پرتغالی پس از این ماجرا ۲ بازی از همراهی 

تیمش محروم شد.
جنجال سبد لباس

پس از جنجال رخ داده درباره آندرس فریسک، مورینیو دیدار 
چلس��ی و بایرن مونی��خ را در مرحله یک چه��ارم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا از دست داد. روزنامه دیلی میل و تایمز خبر دادند 

مورینیو برای دور زدن محرومیت خود چند ساعت قبل از اینکه 
بازی شروع شود به ورزش��گاه آمد و قبل از بازی با شاگردانش 
صحبت کرد و حتی صحبت ه��ای بین دو نیمه را نی��ز با او در 
میان گذاشت و سپس درون یک سبد لباس به طور مخفیانه از 

ورزشگاه خارج شد.
اتوبوس پارک کردن

اتوبوس پارک ک��ردن در ح��ال حاضر یکی 
از اصطالحات جا افتاده فوتبالی اس��ت. این 
اصطالح را خود مورینیو اب��داع کرد ولی چه 
چیزی باعث ش��د مورینیو این اصالح را ابداع 
کند؟ تاتنهام با هدایت ژاک سانتینی در سال 

.۲۰۰۴
مورینیو درباره ش��یوه دفاعی تیم تاتنهام 
گفت: »همان طور که در پرتغال دیدیم، 
آنها اتوب��وس آورده بودن��د و آن را جلوی 

دروازه شان پارک کرده بودند. اگر یکی 
از تماش��اگران این دیدار بوده باشم 
که 5۰ پوند برای بلیط هزینه کرده 
است خیلی افس��وس می خوردم 
چرا که تاتنهام آم��ده بود که فقط 

دفاع کند«

مردم از برد 
خشنود می شوند و 
باخت منطقی را هم 

می پذیرند ولی از 
باخت غیر منطقی 

مغموم می شوند
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مفاد آرا
7/352شماره:103/93/1405/58-1393/7/14آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  به  علی  فرزند  بیدگلی  دولوسی  ابوالفضل  آقای  5182هیات:  شماره  رای  1ـ 
شناسنامه  شماره  ابوالقاسم  فرزند  بیدگلی  رحیمی  نفیسه  خانم  و   7832 شناسنامه 
 2 پالک  111/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  9539)بالمناصفه(در 

فرعی از  1069 اصلی واقع اماکن بخش3  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  حسینعلی   فرزند  بیدگلی  نمکی  غالمحسین  هیات:آقای  شماره5205  رای  2ـ 
فرزند حسن)بالمناصفه(در شش  بیدگلی  زاده  جمیله رمضان  وخانم    103 شناسنامه 
دانگ یک باب خانه به مساحت 356/30مترمربع پالک 758فرعی  مجزی شده از106 

فرعی از 6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  عباس  سید  فرزند  پردل  محمود  سید  5180هیات:آقای  شماره  رای   -3
شناسنامه 270  وخانم زینب قربانعلی زاده بیدگلی  فرزند قدمعلی شماره شناسنامه 
446)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 115/50 مترمربع پالک 23فرعي  

از 726اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  فرزندحسین  آرانی  مومنی  حاجی  مجتبی  هیات:آقای   5215 شماره  رای  4ـ 
شناسنامه 1955 وخانم  معصومه فدائیان  آرانی  فرزند علی شماره شناسنامه 42016 
وآقای حسین حاجی مومنی آرانی )هرکدام نسبت به 2 دانگ(در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 305/40مترمربع پالک 2238 فرعی 2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل 
5- رای شماره 4340هیات:آقای قاسم سهیلی فرد  فرزند علی  شماره شناسنامه 10767  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت208/50مترمربع پالک 1412فرعی مجزی شده 

از25 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل      
بشماره  دخیل  فرزند  آرانی  بذرافشان  عباس  آقای  5195هیات:  شماره  رای  6ـ 
شناسنامه  شماره  محسن  فرزند  آرانی  شیپوری  سمیرا  خانم  و  شناسنامه2181 
8-004740-619)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 171/50مترمربع 

پالک 2242فرعی از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 5038 هیات: آقای عباس جریده بیدگلی  فرزندجوادبشماره شناسنامه 
در شش  82)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  کریمشاهی  زهرا  203وخانم 
دانگ یک باب خانه به مساحت 126 مترمربع پالک2137 فرعی از 3اصلی واقع در معین 
آران  از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  از 8 فرعی  بیدگل و4817 فرعی  آباد 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره  5198هیات: آقای علی کبوتری بیدگلی   فرزندرضا به شماره شناسنامه 
58   وخانم ایران عصاری بیدگلی فرزند آقا شماره شناسنامه 181)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 204مترمربع پالک 759 فرعی مجزی شده از107 فرعی 

از  6 اصلی واقع حسین آباد بیدگل بخش3  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
آقا   حسن  فرزند  بیدگلی  جعفری  حاجی  عبدالرحیم  هیات:آقای  شماره5220  رای  9ـ 
بشماره شناسنامه 102  وخانم کبری ذبیحی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
پالک  323/71مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  146)بالمناصفه(در 

2138فرعی  از 3اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  علی  فرزند  آبادی   نوش  رعیت  محسن  5368هیات:آقای  شماره  رای   -10
شناسنامه   150 وخانم مریم ابراهیمی فرزنداسماعیل شماره شناسنامه 165)بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت  128/25 مترمربع  پالک 771فرعي مجزی شده 
از25 فرعی از 41اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
11ـ رای شماره 5383 هیات :آقای سید مهدی هجری بیدگلی فرزندسیدحسین  بشماره 
شناسنامه  شماره  رمضانعلی  فرزند  بیدگلی  عبدالهی  زهرا  وخانم    167 شناسنامه 
86/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  7-009359-125)بالمناصفه(در شش 
درریگستان  واقع  اصلی   2840 از  فرعی  از456  شده  مجزی  فرعی   4822 پالک 

دیمکاربخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
12- رای شماره 5373هیات:آقای عطاء اله احدی مطلق  فرزند عباس شماره شناسنامه  
شش  در  شناسنامه8526)بالمناصفه(  شماره  اسمعیل  فرزند  فهیم  فاطمه  وخانم   494
دانگ یک باب خانه به مساحت91مترمربع پالک 762فرعی مجزی شده از102 فرعی از 

6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شماره  به  عباس  فرزند  مطلق  احدی  محمد  آقای  5371هیات:  شماره  رای  13ـ 
شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  بیدگلی  کبوتری  زهرا  خانم  و   1504 شناسنامه 
4-001422-619)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 148مترمربع پالک 
763 فرعی مجزی شده از102 فرعی از  6 اصلی واقع حسین آباد بخش3  حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از محمد عظیمی )مالک رسمی ( 
بشماره  اسمعیل  فرزند  آرانی  رسولیان  جواد  هیات:آقای  شماره5212  رای  14ـ 
فرزند ماشااله شماره شناسنامه  آرانی  بیکی  اسمعیل  شناسنامه 364  وخانم صدیقه 
404)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 306مترمربع پالک 2245فرعی  
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  2638اصلی  از  فرعی  از64  شده  مجزی 

وبیدگل  
15- رای شماره  5395هیات:آقای مجید خطیب فر فرزند عباس بشماره شناسنامه   9268  
وآقای هادی خطیب فر  فرزند مجید شماره شناسنامه 4-002862-619)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت  175 مترمربع  پالک 2251فرعي مجزی شده از 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دراحمدآباد  واقع  اصلی  و2638  2638اصلی  از  103فرعی 

وبیدگل 
بشماره  تقی  فرزندمحمد  آرانی  پور  تقی  عباس  هیات:آقای   3198 شماره  رای  16ـ 
 262 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی   شکوری  فاطمه  وخانم   332 شناسنامه 
)نسبت به 2 دانگ و4 دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 339/65مترمربع 
پالک 7658 فرعی مجزی شده از1189 فرعی از2637 اصلی واقع درمسعود آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
17- رای شماره 5035هیات:خانم زینب تاجیک  فرزند محمد  شماره شناسنامه 270  در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت97/34مترمربع پالک 757فرعی مجزی شده از106 

فرعی از 6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
18ـ رای شماره 5425هیات: آقای جالل نعمتی بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه345  
وخانم زهرا سیدی پور  فرزند سیدصادق  شماره شناسنامه 159)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 195/50مترمربع پالک 4 وقسمتی از مشاعات از 364 

اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
19ـ رای شماره 4343 هیات: آقای مجتبی صادق پور ویدوج   فرزندغالمرضابشماره 

شناسنامه  شماره  منصور  فرزند  آرانی  جعفری  کبری  1091وخانم  شناسنامه 
190)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 78/95 مترمربع پالک2235 

فرعی از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
اکبربه شماره  فرزندعلی  بیدگلی  ذبیحی   خانم صدیقه  5422هیات:  رای شماره   20ـ 
شناسنامه 74  در شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر مغازه به مساحت 370/75مترمربع 
پالک 5 فرعی مجزی شده از1و2وقسمتی از مشاعات 1131 اصلی واقع اماکن بخش3  

حوزه ثبتی آران وبیدگل  
21ـ رای شماره5218هیات :آقای صدیقه فخرالدینی فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 
25  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 136/50مترمربع پالک 1416فرعی مجزی 
شده از 94 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  

بشماره  اله  عین  فرزند  ء  هشلی  امانی  مهدی  5375هیات:آقای  شماره  رای   -22
شناسنامه  شماره  فرزندحسین  بیدگلی  زاده  رمضان  الهام  وخانم   135 شناسنامه 
6190002021)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  118 مترمربع  پالک 
761فرعي مجزی شده از106 فرعی از 6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
23- رای شماره  1407هیات:آقای داود عباسی بیدگلی  فرزند علیرضا  بشماره شناسنامه   
94 وخانم مریم نوریان بیدگلی فرزندعباس شماره شناسنامه531)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت  109/45 مترمربع  پالک 747فرعي مجزی شده از106 

فرعی از 6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
24- رای شماره  8165هیات:آقای  سیدمصطفی عباس زاده آرانی فرزند  سیدآقابشماره 
شناسنامه 9177 وخانم زهراغالمرضازاده آرانی فرزندمحمد ابراهیم  شماره شناسنامه 

پالک  مترمربع   286/32 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  175)بالمناصفه(در 
1237فرعي مجزی شده از235 فرعی از 2640اصلی واقع در آر ان دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/07/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/08/06                                
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آرا
7/353 شماره: 103/93/1399/58-1393/7/12 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره 3918هیات: خانم رقیه نایب آرانی فرزند احمدبه شماره شناسنامه 503 
از  شده  مجزی  35فرعی  پالک  55مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 

29و33وقسمتی از مشاعات از26 اصلی واقع اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره3954هیات :آقای تقی خدمتی بیدگلی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
در  38)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  محمود  فرزند  بیدگلی  زینلی  فاطمه  وخانم   135
شده  مجزی  12فرعی  پالک  123/73مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
از4و8و 10وقسمتی از مشاعات از 69اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل  
بشماره  حسینعلی  فرزند  آرانی  ستمکش  فاطمه  3917هیات:خانم  شماره  رای   -3
شناسنامه 8در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 92/33 مترمربع  پالک 719فرعي 

657فرعی از 2643 اصلی واقع در صالح آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
اکبر بشماره  بیدگلی فرزندعلی  4ـ رای شماره 3650هیات:خانم زینب عموحسن زاده 
پالک 4802  63/25مترمربع  به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   276 شناسنامه 
فرعی مجزی شده از205فرعی از  2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل 
5- رای شماره 3949هیات:آقای عبداله عظیمی بیدگلی  فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 
134وخانم اقدس دهقانی  بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه28 )بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت185/62مترمربع پالک 754 فرعی مجزی شده از 6 اصلی 

واقع درحسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
عباس   سید  فرزند  آرانی  زاده  عباس  سیدمحمد  آقای  3890هیات:  شماره   رای  6ـ 
بشماره شناسنامه43 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 258/71مترمربع پالک 
1398فرعی مجزی شده  از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 3900 هیات: آقای علی اشتیاقی آرانی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(در  فرزند علی شماره شناسنامه 174  آرانی  186  وخانم طاهره چاقزاده 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 155/50 مترمربع پالک2224 فرعی از 2638اصلی 

واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
آقا  حسن  فرزند  بیدگلی  جعفری  حاجی  عبدالرحیم  3951هیات:آقای  شماره  رای  8ـ 
بشماره شناسنامه 102 وخانم کبری ذبیحی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 146  
)بالمناصفه(در شش دانگ چندباب مغازه به مساحت 77/14 مترمربع پالک 2132فرعی 

از 3اصلی واقع در معین آبادبخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 3907هیات:خانم کبری ذبیحی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه  
146  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 248/36 مترمربع پالک2130فرعی مجزی 

شده از  3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10ـ رای شماره 3969هیات:آقای  حسن ده نویان آرانی فرزند رمضانعلی به شماره 
شماره  رضا  فرزند  آرانی  محبوبی  زکیه  4دانگ(وخانم  به  )نسبت  شناسنامه273 
شناسنامه 568)نسبت به 2دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 213/50مترمربع 

پالک 7688فرعی مجزی شده از 933و935و936 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود  
آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  ولی  فرزند  آبادی  نوش  احمدغیاثی  شماره4199هیات:آقای  11-رای 
شناسنامه 5179 و خانم قدم خیردیداری نوش آبادی فزرند حسین شماره شناسنامه 
349)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 214مترمربع پالک 3656فرعی 
مجزی شده از 3003 فرعی از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
12-رای شماره 4212هیات: آقای دخیل شکرائیان فرزند یداله بشماره شناسنامه 59 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 216/50مترمربع پالک 765فرعی مجزی شده 
از 37 فرعی  از 41اصلی واقع درحسن آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  فرزندماشااله  آبادی   نوش  کبیری  احمد  هیات:آقای   4192 شماره  رای   -13
شناسنامه 69  وخانم طاهره شیرینی نوش آبادی)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 178 مترمربع پالک3657فرعی مجزی شده از 3135 فرعی از 40 اصلی   

واقع درنوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
حسن  فرزند  آرانی  مومن  حاجی  محسن  4173هیات:آقای  شماره  رای   -14
شماره  غالمعلی  فرزند  آرانی  مرشدی  فاطمه  خانم  و   234 شناسنامه  بشماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در  شناسنامه1250041775 
200مترمربع  پالک شماره2231 فرعی  از2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی  آران وبیدگل خریداری عادی از محمد خلعتبری )مالک رسمی(
بشماره  احمد  فرزند  آرانی  اکرمیان  رضا  محمد  شماره3194هیات:آقای  رای   -15
شماره  پالک  183مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   278 شناسنامه 
991فرعی مجزی شده از340 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل 
16-رای شماره 4177هیات:آقای مهدی خالقی آرانی  فرزندعباس بشماره شناسنامه 
353  شش دانگ یک باب خانه به مساحت205مترمربع پالک 7695فرعی مجزی سده 

از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
محمد  علی  فرزند  آبادی  نوش  منصوری  عباس  3875هیات:آقای  شماره  رای   -17
آبادی فرزند رضا  به 4دانگ(وخانم نرگس برفی نوش  )نسبت  بشماره شناسنامه 28 
شماره شناسنامه 149)نسبت به 2دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 214 
مترمربع پالک 764فرعی  مجزی شده از 59و106فرعی از 41اصلی واقع در حسن آباد 

نوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندغالمحسین  پور  فائض  مجید  آقای  شماره3529هیات:  رای   -18
شناسنامه  7  وخانم فاطمه منصوری نوش آبادی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
شماره  پالک  مساحت197مترمربع   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  39)بالمناصفه(در 

420فرعی از 43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  علی  فرزند  آرانی  رضائیان  رجبعلی  3666هیات:آقای  شماره  رای   -19
شناسنامه419 وخانم زهرا حسامی فرزندمحمد شماره شناسنامه 577 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 299مترمربع پالک 4803فرعی  مجزی شده از 205 

فرعی از 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
محمدبشماره  فرزندعلی  آرانی  پور  زارع  حسین  آقای   : شماره3943هیات  رای   -20
شناسنامه  218  وخانم طیبه فخر فرزند علی عسکر شماره شناسنامه 73)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 169/80مترمربع  پالک شماره 2228فرعی از 

2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21- رای شماره 1632هیات:آقای محمود بابائی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 

937در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 144 مترمربع پالک شماره 412فرعی از 
43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آبادبخش 4ثبتی آران وبیدگل

سیدعباس  فرزند  آرانی  زاده  عباس  سیدمحمد  آقای  3877هیات:  شماره   رای  22ـ 
شماره شناسنامه 43  وخانم اشرف سادات عباس زاده آرانی فرزندسید احمد شماره 
شناسنامه 439)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت306مترمربع پالک 
1401فرعی مجزی شده از13 فرعی از  2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
23-رای شماره 3880هیات:آقای رجبعلی حق پناه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 
6416 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  103/5مترمربع پالک 1403 فرعی  مجزی 
شده از302 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
24-رای شماره 3580هیات:آقای محمد رضا شاطریان   فرزند محمد بشماره شناسنامه 

8594 در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 216/50مترمربع پالک 2 فرعی از 
1026اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

25- رای شماره3612هیات:آقای حسین باللی بیدگلی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
129 وخانم زهرا مرشدی بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 6511)بالمناصفه(  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  169/40مترمربع پالک 752فرعی مجزی شده از 

106فرعی  از  6اصلی واقع درحسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شماره  فرزندمحمد  آبادی  نوش  مائلیان  ماشااله  هیات:آقای   3874 شماره  رای   -26
پالک  مترمربع  مساحت283/50  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   88 شناسنامه 
شماره3652فرعی مجزی شده از 862و864و843و قسمتی از مشاعات شماره 2435 

فرعی از 40 اصلی واقع درنوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
27ـ رای شماره  260هیات: آقای اسماعیل مصنوعی بیدگلی فرزند نعمت اله بشماره 
فرعی  4و7  پالک  72/76مترمربع  مساحت  به  بابخانه  یک  دانگ  شش  شناسنامه29در 

955اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
فرزندحسین بشماره شناسنامه  پناه  احسان حق  آقای  هیات:  رای شماره 3946   -28
)بالمناصفه(در شش   554 علیرضا شماره شناسنامه  فرزند  آسیه رستار  428 وخانم 
دانگ قسمتی از  یک باب خانه به مساحت 96/75 مترمربع پالک 11فرعی  مجزی شده 
آران  ثبتی  اماکن بخش3 حوزه  از 1684اصلی واقع در  از مشاعات  از 3و10وقسمتی 

وبیدگل.
بشماره  رضا  فرزند  آرانی  آبادی  فخر  حسین  آقای  شماره3674هیات:  رای   -29
شناسنامه  13 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  292/13 مترمربع  پالک شماره 
1392فرعی مجزی شده از235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  رضا  فرزند  آرانی  فخرآبادی  حسین  3689هیات:آقای  شماره  رای   -30
پالک  مترمربع   288/13 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه13 
1391فرعی  مجزی شده از 235فرعی از 2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
31- رای شماره3935هیات: آقای احمد غالمرضازاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
274 و خانم مریم ملکیان آرانی فرزند آقا محمد شماره شناسنامه 10657)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 225/82مترمربع  پالک شماره 1406فرعی مجزی 
شده از 235 فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 

خریداری عادی از صفرعلی قدیریان )مالک رسمی(
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/07/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/08/06 

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
آگهی مزایده

قطعه  یک  ششدانگ  تمامت   9200132 بایگانی  شماره  به  اجرائی  پرونده  اساس  بر 
بمساحت  اسپادانا  مهرشرق  طلوع  تجارت  توسعه  شرکت  طرح  اجراي  محل  زمین 
مورخه  ج  09-و–   –4844 شماره  واگذاري  قرارداد  بموجب  که  مترمربع   10800
توسعه  شرکت  به  اصفهان  استان  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  طرف  از   1386/02/22
و  تاسیسات  و  آالت  ماشین  بانضمام  گردیده  واگذار  اسپادانا  تجارت طلوع مهرشرق 
تجهیزات و مستحدثات و خالصه آنچه در زمین محل اجراي طرح موجود مي باشد 
اسناد رسمي شماره  دفتر  به موجب سند رهني شماره 2735 مورخ 1386/06/31  و 
آزادي  میدان  شعبه  صادرات  بانک  رهن  در  مذکور  شرکت  طرف  از  اصفهان   193
اصفهان قرار گرفته و به علت عدم پرداخت  بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه 
اصالح  قانون  وباستناد  بستانکار  بانک  درخواست  به  اجرائیه  ابالغ  از  پس  و  نموده 
که  ارزیابی  رهن  موارد  مربوطه  اصالحی  نامه  آئین  و  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده 
رسمی  کارشناس  ارزیابی  برگ  و  اجرا  مامور  توسط  تنظیمی  مجلس  صورت  برابر 
دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید.  1- عرصه واعیان: محل مورد نظر 
به  به مساحت 10800مترمربع  پلي ووددر زمیني  تولیدات و محصوالت  یک کارخانه 
ابعاد 90 * 120 میباشدمه با دیوار آجري دوطرف نما با دربهاي فلزي ریلي محصور 
شده و شامل ساختمانهاي نگهباني، دفتر انبار شرکت، و سرویسهاي بهداشتي و سوله 
ومنابع  خاکریزي شده  ومحوطه  انبارمصالح  شیبدارجهت  سقفهاي  و  تولید  هاي خط 
بتني آب به شرح ذیل میباشد1: ابعادزمین 90 * 120 مترمربع بوده ودرجنوب وشمال 
در  و  باشد  مي  90متر  طول  به  هشتم  خیابان  به  ودرغرب  پالک  متربه   120 طول  به 
پائین  در  ازاره  سنگ  با  متر  سانتي  آجر5  با  نما  طرف  دو  دیوارکشي  زمین  اطراف 
دیوار به طول حدود410 مترطول به ارتفاع 2/20 متر با دو درب فلزي ریلي به عرض 
6 متر در سمت غرب )به خیابان هشتم( و یک درب فلزي ریلي در ضلع شرق محصور 
شده است 2: محوطه بین درب ورودي و سوله ها به مساحت حدود2300 مترمربع به 
ارتفاع حدود 80 سانتي مترخاکریزي وکوبیده شده وحدودنصف زمین به صورت بایر 
باقیمانده است 3: ساختمانهاي نگهباني، دفتر انبار شرکت و سرویسهاي بهداشتي در 
سمت راست درب ورودي میباشدکه شامل الف: ساختمان نگهباني به مساحت حدود42 
مترمربع با دیوار باربر، سقف تیرآهن، و طاق ضربي، کف موزائیک و سطوح دیوارها 
فلزي  داخلي  هاي  پنجره  متر،  سانتي  پنج  آجرنما  بقیه  و  کاشي  آبدارخانه  قسمت  در 
شیشه خور با محوطه پیاده سازي به عرض 1/20 متر با موزائیک میباشد. ب: دفتر 
انبار شرکت به مساحت حدود27 مترمربع با دیوار باربر سقف تیرآهن و طاق ضربي، 
سطوح دیوارکاشي و کف سرامیک، درب ورودي وپنجره آلومینیومي با محوطه پیاده 
رو به عرض 1/20 متر میباشد.ج: سرویسهاي بهداشتي به مساحت حدود40 مترمربع 
به ابعاد 4 * 10 با دیوارهاي باربر و سقف تیرآهن و طاق ضربي به دو قسمت تقسیم 
شده قسمت اول شامل یک دوش، یک توالت ایراني و یک توالت فرنگي و یک روشوئي با 
دربهاي آلومینیومي مجزا و سطوح دیوارها کاشي و کف سرامیک میباشد و قسمت دوم 
سرویسهاي بهداشتي شامل شش توالت با دربهاي مجزا آلومینیومي و درب ورودي 
آلومینیومي و سطح دیوارهاي کاشي وکف سرامیک بوده و هردو سرویس بهداشتي 
داراي لوله کشي آب سرد میباشد.4: سوله خط تولیددر قسمت جنوب شرق شامل دو 
سوله با دهانه هاي 20 متر چسبیده به هم بصورتیکه ستون وسط آنها مشترک بوده 
و جمعا به مساحت 2400 مترمربع به ابعاد60 * 40 به ارتفاع پایه 7/5 متر با اسکلت 
فلزي سوله و هر دو سوله جهت جراثقال طراحي شده ولي فقط بر روي سوله سمت 
چپ یکدستگاه جراثقال 10 تن باتیرفلزي زیرریل احداث میباشد. در ضلع شمال سوله 
دیوار بتني به ارتفاع حدود 5 / 5 متروقسمت فوقاني آن دو ردیف پنجره فلزي شیشه 
ارتفاع حدود  خورثابت نصب مي باشد و قسمت شرق سوله یک درب فلزي ریلي به 
در  ازاره  سنگ  با  آجرنما  دیوار  طرف  دو  و  بوده  نصب  متر   6 عرض  و  متر   6  /  5
. درسمت  پائین اجرا شده و قسمت فوقاني آن ورقهاي گالوانیزه پوشیده شده است 
و  متر   5/5 حدود  ارتفاع  به  نما  طرف  دو  متر  سانتي  پنج  دیوارآجرنما  سوله  جنوب 
قسمت فوقاني آن دو ردیف پنجره فلزي شیشه خور ثابت نصب میباشد. و سمت غرب 
سوله که ورودي به سوله ازقسمت محوطه سازي میباشدودودرب فلزي ریلي به ارتفاع 
حدود5 / 6 متروعرض شش مترنصب بوده ودو طرف آن دیوار آجرنما پنج سانتي 
متر دو طرف نما با سنگ ازاره در پائین میباشد و قسمت فوقاني آن باورق گالوانیزه 
پوشیده شده است و سقف سوله ها با پوشش ورق گالوانیزه و تورمرغي و پشم شیشه 
به عرض  درکف سالن  بتني  کانال  هفتم  دهانه  در  و  میباشد  بتني  سالن  کف  و  بوده 
اجراشده  تاسیساتي  هاي  عبورلوله  مترجهت  سانتي   25 متروعمق  سانتي  حدود90 
ودودهنه آخرسوله باورق گالوانیزه و اسکلت قوطي 8 * 4 به صورت دیوارجداکننده 
جنوب  سمت  سوله  خارج  در   :5 است.  شده  جدا  مصالح  وآسیاب  انبارمصالح  جهت 
سقف  پوشش  و  فلزي  قوطي  با  مترمربع  حدود150  مساحت  شیبداربه  سقف  شرقي 
6: دومنبع  میباشد.  احداث  انبارمصالح  گالوانیزه وتورمرغي وپشم شیشه جهت  ورق 
بتني به ابعاد3 * 3 مترمربع و ارتفاع 5 / 2 متردرجلوي سوله هاسمت شمال درکف 
محوطه مدفون شده است . باعنایت به موارد مذکور و موقعیت محل زمین ومساحت 
ومحوطه  زمین  اطراف  سالنهاوساختمانهاودیوارکشي  مساحت  وکیفیت  ومشخصات 
خاکریزي وکوبیده شده ومنابع بتني ودربهاي فلزي جمعًا ارزش عرصه واعیان مبلغ 
تاسیسات وماشین  میگردد.  برآوردواعالم  ریال  میلیون  میلیاردوششصدوپنجاه  هفده 
آالت : الف تولیدات شرکت مذکوربه علت اختالفات بین شرکاء راکدوماشین آالت خط 
تولیددرحال کارنمي باشد. ب: شرکت داراي خطوط تولیدمحصوالت پلي وودي شامل 
ورق پي وي سي ودیوارپوش وقرنیزودربهاي تک لنگه ودولنگه ولمینه ) روکش درب 
( میباشد.ج: موادمصرفي جهت تولیدات فوق عبارتنداز: 1. پي وي سي 2. پودرچوب 3. 
تولیدعبارتندازدستگاههاي  تجهیزات خطوط  د:  کننده  موادفوم  استابلیز5.   .4 اره  خاک 
1. موتوردي سي بافن سانیریفوژ ) خنک کننده ( 2. گیربکس یک  3. گیربکس دو 4. 
اکسترودردومارپیچ 5. گلوگاه 6. قالبهاي پي وي سي 7. قالبهاي پلي وود 8. کالیبرها 
9. سیستم وکیوم 10. کشنده 11. قسمت اره ) برش ( وکلیه متعلقات دیگروبه عبارت 
دیگرتجهیزات خطوط شامل دستگاه هاي 1. پودرکن 2. خشک کن 3. میکسر4. آسیاب 
چاپ   .9 لمینه  خطاکسترودر8.  پائین  اکسترودرسیلندرماردون7.   .6 تغذیه  سیستم   .5
10. مونتاژدرب پلي وودي 11. قالبهاي پي وي سي 12. قالبهاي پلي وودي وتجهیزات 
تولیدمکمل  خط  تجهیزات  چون  میباشد.  کشورچین  ساخت  همگي  که  خطوط  جانبي 

ارزش پایه خطوط جمعًا به مبلغ  د –  ج –  ب –  یکدیگرندلذاباتوجه به ردیفهاي الف – 
اعالم  میگرددوطبق  برآوردواعالم  ریال  میلیون  وپنج  میلیاردوهشتصدوچهل  هشت 
بانک موردمزایده فاقدبیمه میباشد.  در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز 
دوشنبه  مورخ 19/ 08/ 1393  در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از 
طریق مزایده به فروش میرسد.چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه 
از مبالغ کارشناسی بیست  از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده  گردد روز بعد 
وشش میلیاردوچهارصدونودوپنج میلیون ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی و 
به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود وعرصه موردمزایده طبق شرایط وضوابط 
شرکت شهرکهاي صنعتي اصفهان به برنده مزایده واگذارمیگردد طالبین میتوانند قبل 
از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر25 جاده شهرضا – اصفهان شهرک 
صنعتي رازي خیابان هشتم پالک 223 کدپستي 13711– 86391 ازموردمزایده بازدید 
انتقال  به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های 
سند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به 
حق انشعاب وآبونمان،آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده 
میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 20/ 1393/07 چاپ و منتشر 

میشود.  یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
                                                 آگهي مزایده

9000081الی9000083 بایگاني  شماره  به  اجرائی  هاي   پرونده  اساس  بر   1033 
و9200082  تمامت و همگی یک قطعه زمین به مساحت 9490 متر مربع واقع در شهرک 
مورخ  3906-09-و-ج  شماره  قرارداد  طبق  فوق  زمین  قطعه  که  رنگساران  صنعتی 
گردیده  واگذار  آدرگان  شرکت  به  اصفهان  صنعتی  شهرکهای  شرکت   1383/08/28
و  موجود  مشترکات  و  منضمات  و  متعلقات  و  ضمائم  و  لواحق  و  و  توابع  جمیع  با 
منصوبه در آن وبه موجب اسناد رهنی شماره 65787  مورخ 1386/02/10 و 66607 
1387/01/29دفتر   مورخ  و67760   1386/08/30 مورخ  و66871   1386/07/09 مورخ 
علت  وبه  گرفته  قرار  بانک صادرات   رهن  در  مذکور  طرف  شرکت  از  اصفهان   85
اجرائیه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائیه  صدور  تقاضای  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم 
و  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  باستناد  بستانکار  بانک  درخواست  به 
آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابرصورتجلسه 
ماموراجراو برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی 
مساحت  به  زمیني  با  فعال  غیر  کارخانه  باب  یک  از  عبارت  مذکورکه  :شرکت  گردید 
تاسیسات  هرگونه  وفاقد  درمحل  محصور  صورت  وبه  عرصه  مربع  متر   9490
وتجهیزات مکانیکي ،تولیدي،وانشعابات،آب وبرق وگاز وداراي اعیان ها به شرح زیر 
میباشد.1. سوله اي به مساحت 3605 مترمربع با دیوارهاي آجري لفتون به ضخامت 
35 و23 سانتي متري با احتساب نقابهاي خارجي واسکلت فلزي وسقف سبک با ورق 
درب  فاقد  که  نما  آجر  خارجي  ونماي  خاکي  وکف  وشیشه  وپشم  وتوري  گالوانیزه 
وپنجره میباشد.2.ساختمان اداري با مساحت 237/5 مترمربع با سقف تیرچه وبلوک 
ودیوارهاي آجري وسطوح داخلي سفید کاري وکف سرامیک بدون درب چوبي وداراي 
درب وپنجره هاي یو پي وي سي دوجداره بدون شیشه 3.ساختمان کارگري به مساحت 
کاري  سفید  داخلي  آجري وسطوح  ودیوارهاي  بلوک  تیرچه  با سقف  مربع  متر   146
داراي درب وپنجره هاي یو پي وي سي ونماي خارجي آجر لفتون  4.دراطراف کارخانه 
فوق درضلع شمالي 260 متر مربع دیوار کشي آجري با ضخامت 35/ متر ضلع شرقي 
وجنوبي وغربي 670 متر مربع دیوار کشي آجري لفتون به ضخامت 35/متر درضلع 
غربي وشرقي9/2 متر درب پروفیل آهني موجود میباشد.5.کف محوطه کارخانه فوق 
آسفالت وبخشي خاکي که درقسمت هایي از محوطه داراي جدول کاري با جدول بتني 
به ارتفاع 35/ متر میباشد.که با توجه به توضیحات مشروحه فوق وشرایط حاکم بر 
بازار ونوع وقدمت ساخت ومصالح ساختماني مصرفي ودیگر عوامل موثر ملک فوق به 
مبلغ هفده میلیارد ریال ارزیابي میگردد. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 
روز چهارشنبه مورخ 1393/08/21 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.
از طریق مزایده به فروش میرسد ومورد مزایده طبق اعالم  بانک فاقد بیمه میباشد.

چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه 
وبه  ریال شروع  میلیارد  هفده  کارشناسی  مبلغ  از  میگردد.موردمزایده  مزایده تشکیل 
باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند 
قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: جاده شهرضا – اصفهان شهرک صنعتی 
رازی خیابان دهم پالک 88 کد پستی 11855-86391 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر 
است که عرصه مورد مزایده طبق شرایط و ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان 
از طرف شرکت شهرکها به برنده مزایده واگذار و کلیه هزینه های قانونی اعم  ازمالیات 
دارائی وعوارض شهرداری وبدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان،آب و برق 
وگازوسایر هزینه های متعلقه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد و کلیه هزینه های مربوط به نقل انتقال بر عهده برنده مزایده میباشد این 
آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 1393/07/20درج ومنتشر 

میشود.م الف:255 یوسفیان واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ رای 

7/322 شماره دادنامه:195/93 شماره بایگانی: 640-93/4/29 خواهان: الناز جعفرپور 
دادگستری-مجتمع  نیکبخت-روبروی  خ  نشانی  میرمیران  شهریار  وکیل:  اکبر  فرزند 
وکالی ماکان5-طبقه دوم-واحد26 خواندگان: 1- بهروز ا...یاری بیک 2- شریف ا...

صدوق  شیخ  خ  نشانی  جعفرپور  فرشاد   -3 مجهول المکان  نشانی  دو  هر  بیک  یاری 
به  عنایت  با  شورا  گردشکار:  مطالبه  خواسته:  احمدی-پالک87  شهید  شمالی-کوچه 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 
الناز جعفرپور با وکالت شهریار میرمیران به  رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  جعفرپور  –فرشاد  ا...یاری  –شریف  ا...یاری  بهروز  طرفیت 
50/000/000 ریال وجه یک چک به شماره 273409 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان ردیف اول و دوم با ابالغ 
قانونی و ردیف سوم با ابالغ واقعی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 313و307و315 
قانون تجارت 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 250/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی طبق تعرفه بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تاریخ اجرای حکم  تا  تاریخ سررسید چک/تقویم دادخواست )92/10/10(  از  تادیه  در 
خواندگان  در خصوص  غیابی  رای صادره  می نماید  اعالم  و  خواهان صادر  حق  در 
و  مرجع  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  دوم  و  اول  ردیف 
اصفهان  حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز   20 ظرف 
می باشد و در خصوص خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر می باشد.م الف:17450 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

7/324 شماره دادنامه: 9309970351500492 شماره پرونده: 9209980351501336 
شماره بایگانی شعبه: 921346 خواهان: آقای مسعود امامی العریضی با وکالت آقای 
حبیب محمدی به نشانی اصفهان-ابتدای بزرگمهر-کوی فرهنگیان – ساختمان بهشت- 
اصفهان-شهرستان  استان  نشانی  به  ارثی  کیان  نیما  آقای  و   34 سوم-واحد  طبقه 
اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی-نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی- ساختمان 
نشانی  به  اصفهانی  زندی  حسین  آقای  خوانده:  قشالقی  آقای  وکال-واحد6-دفتر 
و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه  گردشکار:  وجه چک  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقایان حبیب محمدی و نیما 
طرفیت  به  محمود  فرزند سید  العریضی  امامی  آقای مسعود  از  وکالت  به  ارثی  کیان 
آقای حسین ریزی اصفهانی فرزند رضا دادخواستی به خواسته مطالبه یکصد میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 367/955267-92/10/9 از جاری 102600482027 
به عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است. 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت 
به مستندات تقدیم ننموده است با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
پرداخت  به  را  خوانده  آن  استفساریه  و  قانون صدور چک   2 ماده  الحاقی  تبصره  و 
تا  تاریخ سررسید  از  تادیه  بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر  یکصد میلیون ریال 
زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید 
و کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی سه میلیون و ششصد هزار ریال 
بابت حق الوکاله و دو میلیون و پنجاه و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  محکوم  خواهان 
واخواهی  مهلت  انقضاء  از  پس  روز  بیست  دادگاه و سپس ظرف  همین  در  واخواهی 
م الف:17400  می باشد.  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم  دادگاه  در  اعتراض   قابل 

راجی رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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دانشمندان مولکول غمگین مغز را یافته اند که گفته می شود 
مسئول تمامی حس های استرس و اضطراب است.

محققان معتقدند که پروتئینی موسوم به CRF1 ممکن 
است با افس��ردگی نیز مرتبط باش��د.تیمی از دانشمندان 
ش��رکت داروی��ی Heptares Therapeutics واقع در 
هرتفوردشایر انگلستان، از یکی از قدرتمندترین ماشین های 

پرتو ایکس برای مطالعه غده هیپوفیز مغز استفاده کردند.
مدت های طوالنی است که تصور می شود این غده، استرس، 
افسردگی و اضطراب را با ترش��ح مواد شیمیایی استرس زا 
کنت��رل می کند.هم اکنون دانش��مندان دریافته اند چنین 
واکنشی توسط CRF1 واقع در غشاهای بیرونی سلول های 

هیپوفیز ایجاد می شود.
فیانو مارش��ال، یکی از محقق��ان این پروژه، معتقد اس��ت 
اس��ترس که با بیماری هایی همچون افسردگی و اضطراب 
مرتبط اس��ت، همه س��اله بر یک چه��ارم بزرگس��االن اثر 
می گذارد، اما آنچه بسیاری از مردم نمی دانند این است که 
چنین شرایطی توسط پروتئین هایی در مغز کنترل می شوند 

که یکی از آن ها CRF1 است.
مارش��ال و همکارانش س��اختار این پروتئی��ن و چگونگی 
عملکرد آن را دریافته اند و این موفقیت پتانسیل الزم برای 

ساخت داروهایی باهدف کنترل آن را موجب می شود.
پروتئی��ن CRF1 در س��لول های هیپوفی��ز ق��رار دارد و 
مولکول های اس��ترس را ک��ه خود توس��ط هیپوتاالموس 
شناسایی شده اند، شناسایی می کند.هیپوتاالموس بخشی 

از مغز و تولید کننده هورمون هایی اس��ت ک��ه دمای بدن، 
گرسنگی و مزاج ها را کنترل می کنند.

زمانی که این بخش یکی از این مولکول ها را گیر می اندازد، 
سلول والد را برای ترشح هورمون هایی که منجر به استرس و 

اضطراب می شود، فعال می کند.
محققان با اس��تفاده از »منب��ع نوری الم��اس« موجود در 
هارول هرتفوردشایر که پرتوهای قدرتمند ایکس را تولید 
می کند، موفق شدند ساختار این پروتئین را مطالعه کرده 
و نواحی ای را که با داروه��ای جدید می توان هدف قرارداد، 

شناسایی کردند.
این تیم علمی ش��کافی را شناس��ایی کرده اند که ناحیه ای 
ایده ال برای هدف  قرار دادن مولکولی است که می توان آن 

را برای مسدود و ناتوان  کردن پروتئین مزبور طراحی کرد.
دانش��مندان امیدوارند از دس��تاوردهای این تحقیق برای 
تحلیل مولکول های دخیل در دیابت نوع 2 استفاده کنند و 
در آینده دارویی را طراحی کنند که بتوان آن را از راه دهان 

خورد و بیماران را از انجام تزریق های مکرر مصون دارند.

 کشف مولکول غمگین در مغز

»آلیسا کارس��ون« تنها فردی است که موفق به حضور 
در تمامی س��ه اردوی فضایی ناسا ش��ده است.»آلیسا 
کارسون« دختر 13 ساله اهل لوئیزیانا در حال گذراندن 
دوره آموزشی در ناسا برای آمادگی سفر به مریخ است.

سفر به سیاره سرخ برای این دختر نوجوان چیزی بیش 
از یک رویای دورودراز اس��ت؛ وی قصد دارد به عنوان 
نخستین انسان قدم بر سطح سیاره سرخ بگذارد.»آلیسا 
کارسون« تنها فردی است که موفق به حضور در تمامی 
سه اردوی فضایی ناسا شده است.ناسا نیز توجه ویژه ای 
به آلیسای 13 ساله داشته و دوره های آموزشی خاصی برای وی ترتیب داده است که طی 9 
سال، این دختر نوجوان را برای فضانورد شدن آماده می کند.»پل فورمان« سخنگوی ناسا 
تأکید کرد: »آلیسا« دوره های آموزشی و تمرینات را به خوبی طی می کند و انتظار می رود 
که در آینده نزدیک به ی��ک فضانورد واقعی تبدیل ش��ود.یادگیری علوم فضایی در کنار 
دوره های زبان اسپانیایی، فرانسوی و چینی بخش دیگری از آموزش هایی است که برای 
نخستین مسافر احتمالی مریخ در نظر گرفته شده است.»آلیسا« از فضانورد شدن به عنوان 
نخستین اولویت ش��غلی خود از ابتدا سخن گفته و خاطرنش��ان می کند: دوست دارم به 

مریخ سفر کنم؛ این سیاره جایی است که تاکنون پای هیچ انسانی به آن نرسیده است. 

استفاده از س��گ های زنده یاب و دستگاه های مختلف 
یکی از راه های به دس��ت آوردن آمار انسان های زنده 
است اما دقیق ترین آن ها نیست ازاین رو دانشمندان به 
دنبال ساخت وسایلی هستند که می تواند با بیشترین 

سرعت و کمترین دردسر این آمار را به ما بدهد.
 زلزله های ش��دید باعث خراب شدن س��اختمان ها و 
محبوس شدن افراد زیر خروارها خاک و آجر می شود. 
در این زمان نجات دادن انسان ها و به دست آوردن آمار 
افراد زنده زیر آوار بسیار سخت است.استفاده از سگ های زنده یاب و دستگاه های مختلف 
یکی از راه های به دس��ت آوردن آمار انسان های زنده اس��ت اما دقیق ترین آن ها نیست 
ازاین رو دانشمندان به دنبال ساخت وسایلی هس��تند که می تواند با بیشترین سرعت و 
کمترین دردس��ر این آمار را به ما بدهد.یک گروه طراحی پس از ماه ها تالش به ایده ای 
جالب رسیده است و آن هم کرم های نجات هستند. این کرم های نجات می توانند به راحتی 
به میان آوارها رفته و با سنس��ورهای خود اطالعات الزم را به بیرون ارسال کنند.بر روی 
این کرم ها همچنین یک دوربین به همراه میکروفن نصب شده است تا در صورت مشاهده 
افراد از زنده بودن آن ها آگاه شود. این دس��تگاه می تواند با اطمینان باال به عمق بیشتری 

رفته و باعث زنده ماندن انسان های بیشتری شود.

مهندسان خودرویی را طراحی کرده اند که قدرت پرواز تا 
800 کیلومتر رادار است و تا سال 2015–2016 به بازار 

عرضه می شود.
 بس��یاری از فیلم های علمی– تخیلی ما را به رویای پرواز 
با ماش��ین می برد اما این رؤیا به واقعیت تبدیل شده و در 
 Terrafugia TF-X س��ال 2015 یا 2016 خودروی

پرواز خواهد کرد.
 آغاز این پروژه مربوط به س��ال 2009 است که در همان 

سال با همین س��اختار پرده برداری شد و به زودی به بازار 
عرضه می ش��ود، در حال حاضر این پروژه در حال انجام 
است.این خودرو دارای یک خلبان اتوماتیک است و بدون 
مشکل س��فر می کند؛ برای راندن آن کافی است کاربر 5 
س��اعت آموزش ببیند و بعدازآن کاربر قادر به راندن آن 
اس��ت.»ترافوجیا تی اف« بال های کوچکی دارد که جمع 

می شود و می تواند عمودی فرود آید.
این خودرو در ترافیک های سنگین می تواند از طریق هوا 

به سفر خود ادامه دهد و توسط موتور الکتریکی که دارد 
می تواند 800 کیلومتر پرواز داشته باشد؛ دارای موتوری 
باقدرت 600 اسب بخار به همراه یک موتور باقدرت 300 

اسب بخار است.
تاریخ دقیق عرضه آن مشخص نیست؛ قیمت این خودرو 
200 هزار یورو است و ش��اید همه نتوانند به دلیل قیمت 
باالی آن خ��ودرو را بخرند اما بعدها ام��کان پائین آمدن 

قیمت آن وجود دارد.

اولین مسافر احتمالی مریخ 

اولین پرواز ماشین سال 2015 خواهد بود

کرمی برای نجات زلزله زدگان

زیرفون برای س��المتی انس��ان مفی��د و گیاهی 
در دس��ترس اس��ت. درواق��ع ای��ن گی��اه در 
تسکین و درمان مش��کالتی مانند نفخ، نقرس، 
 بی خوابی و س��م زدایی از بدن و غیره مؤثر عمل

 می کند.
درخت زیرفون از دوره  باس��تان شناخته شده و 
یکی از آن گیاهانی اس��ت ک��ه به راحتی همه جا 
می روید. زیرفون برای س��المتی انس��ان مفید و 

گیاهی در دسترس است.
زیرفون برای سم زدایی از بدن  

همیش��ه توصیه می ش��ود ک��ه در دوره هایی از 
س��ال بدن را از شر س��موم انباشته ش��ده در آن 
خالص کنید. خوش��بختانه گیاه زیرفون یکی از 
بهترین گزینه ها برای پاک سازی بدن محسوب 
می ش��ود. گل های این گیاه معرق و مدر اس��ت 
یعن��ی این که ع��الوه ب��ر درآوردن ع��رق باعث 
 افزایش میزان ادرار شده و سموم را از بدن خارج

 می سازد.
روش مصرف

یک قاش��ق غذاخوری گل درخ��ت زیرفون را با 
یک لیوان آب بجوشانید و روزانه دو تا سه مرتبه 
میل کنید. ای��ن کار را به مدت دو تا س��ه هفته 

انجام دهید.
زیرفون برای داشتن خوابی راحت  

گیاه زیرفون برای شما ش��ب و خواب راحتی را 
فراه��م می کند ب��ه خاطر اینکه ح��اوی خواص 

آرام بخشی است.
روش مصرف

یک قاش��ق چای خ��وری گیاه خش��ک زیرفون 
را در ی��ک فنجان آب جوش و به م��دت 6 تا 10 
دقیقه دم کنی��د. آن را باکمی عس��ل ش��یرین 
کرده و هر ش��ب قب��ل از خ��واب می��ل کنید. 
 می توانید این کار را به م��دت 2 تا 3 هفته انجام 

دهید.
 زیرفون برای مقابله ب�ا نفخ، گاز معده

 و سنگ کیسه  صفرا
درواق��ع ای��ن گی��اه ب��رای رف��ع مش��کالت 
گوارش��ی مانند نفخ مع��ده، ریفالک��س معده 
 و همچنین رفع س��نگ کیس��ه ی صف��را مفید

 است.
روش مصرف

این کپس��ول ها معم��والً در داروخانه ها موجود 
هست و ش��ما می توانید با مش��ورت با پزشک یا 

داروساز از این کپسول ها مصرف کنید.
 اگر داروی خاصی مصرف می کنید قبل از مصرف 
این کپسول ها حتماً با پزشک تان مشورت کنید.

توجه داش��ته باش��ید که مصرف این گیاه برای 
کودکان زیر 12 سال ممنوع است.

 توصیه می شود بیشتر از میزان اشاره شده مصرف 
نشود.

چرب کردن بند ناف نوزاد 
عفونت می آورد 

 عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزشکی گفت: 
چرب کردن بند ناف نوزاد، خطر ابتال به عفونت و 

تأخیر درافتادن آن را افزایش می دهد.
ش��اهین مافی نژاد گفت: اگربندناف نوزاد بیش 
از یک ماه نیفتد و ترش��ح داشته باشد به بررسی 
نی��از دارد. نیفت��ادن بند ن��اف پ��س از دوهفته 
 نی��ز به عنوان تأخی��ر درافتادن بن��د ناف مطرح

 می شود.
وی افزود: خشک کردن، ضدعفونی با پنبه الکلی 
و نگهداری کودک خارج از پوشک بهترین روش 
برای پیش��گیری از عفونت و مراقبت از بند ناف 

است.
مافی ن��ژاد با اش��اره به برخ��ی باوره��ا و عادات 
اش��تباه در برخی افراد که جهت افتادن بندناف 
نوزاد بکار می برند، عنوان ک��رد: از هر نوع روغن 
حیوان��ی، زردچوب��ه و ... جهت افت��ادن بندناف 
نوزاد به شدت پرهیز کنید، چراکه خطر عفونت 
را به ش��دت افزایش داده و افت��ادن بند ناف را به 

تأخیر می اندازد.
مافی نژاد گفت: والدین باید تأخیر درافتادن بند 
ناف و بد بو شدن آن را جدی بگیرند و به پزشک 

مراجعه کنند.

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشين مديرمسئول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

حتمی دلیلی دارد ...
مردی تاجر در حیاط  قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان و 
گل ها را کاشته و باغ بسیار زیبایی را به وجود آورده بود. هرروز 
بزرگ ترین سرگرمی و تفریح او گردش در باغ و لذت بردن از 

گل و گیاهان آن بود.
تا این که یک روزبه سفر رفت. در بازگشت، در اولین فرصت به 

دیدن باغش رفت.اما با دیدن آنجا، سر جایش خشکش زد...
تمام درختان و گیاهان در حال خش��ک ش��دن بودند ، رو به 
درخت صنوبر که پیش ازاین بس��یار سرس��بز بود، کرد و از او 
پرسید که چه اتفاقی افتاده است؟درخت به او پاسخ داد: من 
به درخت س��یب نگاه می کردم و با خودم گفتم که من هرگز 
نمی توانم مثل او چنین میوه هایی زیبای��ی بار بیاورم و با این 
فکر چنان احساس نار احتی کردم که شروع به خشک شدن 

کردم...
مرد بازرگان از درخت سیب علت را پرسید و پاسخ داد: با نگاه 
به گل سرخ و احساس بوی خوش آن، به خودم گفتم که من 
هرگز چنین بوی خوشی از خود متصاعد نخواهم کرد و با این 

فکر شروع به خشک شدن کردم.
ازآنجایی که بوته  یک گل س��رخ نیز خشک شده بود علت آن 
پرسیده ش��د، او چنین پاسخ داد: من حس��رت درخت افرا را 
خوردم، چراکه من در پاییز نمی توانم گل بدهم. پس از خودم 
ناامید شدم و آهی بلند کش��یدم. همین که این فکر به ذهنم 

خطور کرد، شروع به خشک شدن کردم.
 مرد در ادامه  گردش خود در باغ متوجه گل بسیار زیبایی شد 

که در گوشه ای از باغ روییده بود.
علت شادابی اش را جویا شد. گل چنین پاس��خ داد: ابتدا من 
هم شروع به خشک شدن کردم، چراکه هرگز عظمت درخت 
صنوبر را که در تمام طول سال سر سبزی خود را حفظ می کرد 
نداش��تم، و از لطافت و خوش بویی گل س��رخ نیز برخوردار 
نبودم، با خ��ودم گفتم: اگر م��رد تاجر که این ق��در ثروتمند، 
قدرتمند و عاقل است و این باغ به این زیبایی را پرورش داده 
است می خواست چیزی دیگری جای من پرورش دهد، حتماً 
این کار را می کرد. بنابراین اگر او مرا پرورش داده است، حتماً 
می خواسته است که من وجود داشته باشم. پس ازآن لحظه به 
بعد تصمیم گرفتم تا آنجا که می توانم زیباترین موجود باشم...  

شایع ترین علت مرگ ومیر قابل پیشگیری

استرس قلب را هدف می گیرد 
رئیس بخش قلب بیمارستان دکتر مسیح دانشوری با اشاره به 
سهم بیماری های قلبی در کاهش عمر مفید انسان ها، تأکید 
کرد: آمارها نش��ان می دهد در بعضی از کشورها تا 50 درصد 

مرگ ومیرها به مشکالت قلبی و عروقی مربوط می شود.
دکتر بابک شریف کاشانی در خصوص عوامل خطرزا در بروز 
بیماری های قلبی گف��ت: بیماری های قلب��ی عروقی یکی از 
شایع ترین بیماری های امروزی انسان است و عوامل متعددی 
باعث افزایش شیوع آن ها شده که می توان از مهم ترین عوامل 
به مصرف دخانیات، فشارخون باال، بیماری قند، چربی خون 
باال و نحوه زندگ��ی غلط نظیر بی تحرک��ی، رژیم های غذایی 

نامناسب و استرس باال اشاره کرد.
دانشیار قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
رابطه با نقش استرس در ایجاد بیماری های قلبی اظهار داشت: 
استرس عامل اصلی بیماری های قلبی نیست اما نقش مؤثری 
در تشدید بیماری و عوامل ذکرش��ده دارد بنابراین دوری از 
استرس در صورت امکان برای بیماران قلبی توصیه می شود. 
دوری از تمام ریسک فاکتورها یا عوامل خطر مثل عدم مصرف 
دخانیات، کنترل و درمان فش��ارخون، پیش��گیری از دیابت، 
ورزش کردن، رژیم غذایی صحیح و...، از نکات حائز اهمیت در 

محافظت از بروز بیماری های قلبی است.
شریف کاشانی با اش��اره به لزوم رعایت نکات تغذیه ای برای 
جلوگیری از ابتال ب��ه بیماری ه��ای قلبی تأکید ک��رد: همه 
بای��د در رژیم تغذی��ه ای خ��ود نکاتی نظی��ر کاهش مصرف 
نمک، کاه��ش اس��تفاده از چربی های اشباع ش��ده، مصرف 
بیش��تر میوه ها و س��بزی ها و پرهیز از مصرف زی��اد غذاهای 
آماده یا همان فس��ت فودها را رعایت کنند.وی بابیان اینکه 
 بیماری ه��ای قلبی در کاه��ش عمر مفی��د انس��ان ها تأثیر

 به س��زایی دارند، گفت: یادمان باش��د که بیماری های قلبی 
عروقی به موازات بدخیمی ها )سرطان ها( به عنوان شایع ترین 
علت مرگ ومیر شناخته شده اند و همچنین از عوامل مهم در 
ایجاد ازکارافتادگی هستند. آمارها نشان می دهد در بعضی از 
کشورها تا 50 درصد مرگ ومیرها به مشکالت قلبی و عروقی 
مربوط می شود و نکته مهم این است که با ترک سیگار، کنترل 
فش��ارخون و درمان دیاب��ت و چربی خون می ت��وان به طرز 

چشم گیری این آمار را کاهش داد.
عضو هیئت اجرایی انجمن نارس��ایی قلب جهانی با تأکید بر 
لزوم فرهنگ سازی مناسب برای جلوگیری از بروز بیماری های 
قلبی عروقی اظهار داش��ت: این امر که پیشگیری همیشه از 

درمان بهتر است بر کسی پوشیده نیست.
 هزینه درمان، مدت بستری شدن و ازکارافتادگی در بیماران 
قلبی به حدی است که اهمیت پیشگیری را دوچندان می کند 
فقط کافی اس��ت بدانیم س��یگار کشیدن ش��ایع ترین علت 

مرگ ومیر قابل پیشگیری در دنیا است.
 برای خود مراقبتی با رعایت چند نکته س��اده بهداش��تی به 
خصوص ترک سیگار و کنترل فش��ارخون می توان از سال ها 

درد و رنج بیماری های قلبی عروقی پرهیز کرد.
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