
کارتهايپايانخدمتقديميبیاعتبارمیشوند
جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا: تا پایان سال

رهبر معظم  انقالب در دیدار نخبگان علمی

استاندار چهارمحال وبختياری عنوان کرد:

3

3

 معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: در چند روز گذشته 
رسانه های خارجی موضوع اسیدپاش��ی در اصفهان را بسیار بزرگ 
جلوه داده اند و مردم نباید به خبرهای این رسانه ها توجه کنند.رسول 
یاحی بابی��ان این که تنها همان چهار مورد اسیدپاش��ی در اصفهان 
رخ داده و موارد ذکرشده دیگر کاماًل شایعه است، اظهار کرد: مردم...

مردم به شایعات اسيدپاشی 
توجه  نکنند

بازدید روزانه یک هزار گردشگر 
خارجی از آثار تاریخی اصفهان 3

تأمين اینترنت در تمام روستاهای 
اصفهان اجرائی می شود 3 2

 جشنواره زیباترین ساختمان شهر 
در شهرکرد برگزار می شود

زاینده رود به 
شرط بارش

آبمعدنیغیرمجاز
تولیدنمیشود

سنگبنایدرستآيندهدر
توجهبهفوتبالدانشآموزی

درختاناصفهانامسالهم
خزانزودرسداشتند

فیلترينگهوشمندشبکههای
اجتماعیکلیدخورد

تمرکزصنعتتجهیزاتپزشکی
کشوردراصفهان

6

6

3

3

3

3

 مجمع خيرین ازدواج 
در اصفهان تشکيل می شود

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان گفت: در پی ش��کل گیری مجمع خیران 
ازدواج در کش��ور، مقدمات تشکیل این مجمع در 
استان اصفهان نیز فراهم شده و به زودی راه اندازی 
می شود. مسعود کریمی در نخستین نشست ستاد 
س��اماندهی امور جوانان شهرس��تان که در سالن 

اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار ...

3

مصالحکشورنبايددردست
سیاستگذارانخارجیباشد

همه روستاهای اصفهان امسال گازدار می شود

 دولت وقت خود را صرف موضوع حاشيه ای
 سياسی نمی کند

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گفت: در حال حاضر 85 درصد 
جمعیت روس��تایی اس��تان از گاز طبیعی برخوردارند و 15 درصد باقی 
مانده تا پایان سال جاری از نعمت گاز بهره مند خواهند شد. سعید مومنی 
اضافه کرد: اکنون 99.4 درصد از جمعیت ش��هری اس��تان اصفهان که 
ساکنان بالغ بر یک میلیون و 560 هزار واحد مسکونی را شامل می شوند 

نیز از گاز طبیعی برخوردارند. وی با اشاره به اجرای شبکه گازرسانی در 
استان اصفهان به طول بیش از 24 هزار و 14 کیلومتر اظهار کرد: از این 
میزان 414 کیلومتر آن در شش ماه گذشته امسال عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه پنج کیلومتر خط 
انتقال گاز در این استان در نیمه نخست امسال اجرا و راه اندازی..

 بازنشستگان تأمین اجتماعی
 فاقد مسکن صاحب خانه می شوند

معاون حقوقی وامورمجلس سازمان 
تأمی��ن اجتماع��ی از برنامه ریزی 
حمایتی و تالش برای تأمین مسکن 
بازنشستگان فاقد مسکن زیرپوشش 
این سازمان خبر داد.عبدالرحمان 

تاج الدین گفت: اجرای برنامه تأمین 
مسکن س��ازمان تأمین اجتماعی 
برای بازنشستگان فاقد مسکن ،جدا 
از طرح های مسکن دولت در قالب 

مسکن مهر و دیگر طرح هاست..

2

2
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

نوبت  دوم آگهیبرگزاریمناقصهعمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 

پيمانکاران واجد شرایط  واگذار نماید.

تضمين ) ریال ( برآورد )ریال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

93-3-301
 عملیات اجرایی لوله گذاری فاضالب باقیمانده مبارکه

12/111/893/414424/000/000جاری فوالد )ارزیابی کیفی (

مهلت تحویل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/08/10 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یک شنبه  مورخ 1393/08/11

www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد :سایت اینترنتی                         شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن گویا :  5-36680030-031 داخلی 335
روابطعمومیشرکتآبوفاضالباستاناصفهان

آگهیمناقصهشماره724و93-723
»يكمرحلهای«

 دس�تگاه مناقص�ه گ�زار : ش�رکت آب وفاض�الب روس�تایی اس�تان اصفه�ان  ) ارقام 
برآوردوتضمين به ریال (  

مبلغ تضمينبرآورد دستگاه رشته و رتبه مورد نظر عنوان مناقصهردیف

1
اجرایفازاولشبکهتوزيعآبروستایمحمدآبادمرکزیازتوابع

شهرستانآرانوبیدگل)شماره93-723(

رشتهآب-حداقل
رتبه5حقوقی

2/997/026/746 15/500/000

2
تهیهمصالحواجرایخطانتقالآببهروستایجزهازتوابعشهرستان

کاشان)شماره93-724(

رشتهآب-حداقل
رتبه5حقوقی

1/580/724/37811/500/000

 *- محل دریافت اس�ناد مناقصه : اداره حقوق�ي و قراردادهاي ش�رکت آب وفاضالب 
روستایي استان اصفهان واقع درميدان جهاد

* - محل تحویل پاکات پيش�نهاد قيمت : دبيرخانه ش�رکت آبفار تلف�ن  32363066 
دورنگار 32369023 

 * - تاریخ فروش اسناد : ازتاریخ   03/ 93/08  لغایت 08 /93/08
  *- مبلغ خرید اسناد : 300.000 ریال 

   * -  آخری�ن مهل�ت تکميل و تحوی�ل پيش�نهادات : س�اعت  13:00 روز پنج ش�نبه
 مورخ  22 /93/08

      * -  تاریخ جلس�ه مناقصه :  ش�نبه مورخ   24 /93/08س�اعت 9 صبح درمحل سالن 
جلسات شرکت

    ضمنًا آگهي درسایت شرکت به نش�اني www.Abfar-isfahan.ir و سایت شرکت 
 مهندس�ي آب وفاض�الب کش�ور ب�ه  نش�اني      .http://tender.nww.co  وپای�گاه

 اطالع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IRدرج گردیده است.
       » شماره حساب 2175210320001 سيبا ملي جهت واریز هزینه خرید

 اسناد مي باشد.«
کمیسیونمعامالتشرکتآبوفاضالبروستايیاستاناصفهان

ir

پذیرش آگهی های روزنامه 

36250732-3
36265583

زاینده رود

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود
36250732-3

36265583

اداره کشور بر مبنای فروش نفت خام شبيه »بچه پولداری ملی« است
با وجود شتاب پيشرفت های علمی، عقب ماندگی ها به قدری زیاد است که ایران هنوز نتوانسته به 

جایگاه شایسته اش دست یابد



اخبار کوتاهيادداشت

عضو هیئت نظارت بر عملکرد نمايندگان:

نمايندگان در نطق خود آزاد هستند
نماینده مردم خوانس��ار و گلپایگان گفت: نظ��ارت بر عملکرد 
نمایندگان به هیچ عنوان محدودکننده کار آن ها نیست، چراکه 

بر اساس قانون، نمایندگان در نطق خود آزاد هستند.
س��ید محمدحس��ین میرمحمدی، نماینده مردم خوانس��ار و 
گلپایگان و عضو هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان در مجلس 
شورای اس��امی در گفت وگو با ایمنا گفت: پیرامون شکایت از 
عملکرد نمایندگان، تاکنون پرونده های بسیاری در هیئت نظارت 
بر عملکرد نمایندگان بررسی شده است. وی با محرمانه خواندن 
جزییات این پرونده ها افزود: موضوع اغلب آن ها مربوط به نطق 
و اظهارات نمایندگان مجلس بوده است. بر اساس قانون اساسی 
جمهوری اسامی ایران، نمایندگان در نطق خود آزاد هستند و 
هیچ محدودیتی ندارند، اما در همین راستا نباید مطالبی عنوان 
ش��ود که جنبه جرمی، افترا و توهین دارند چراکه ممکن است 

آبروی افراد را به مخاطره بیاندازد.

برخورد عبرت آموز با عامالن 
اسیدپاشی خواهیم کرد

حجت االس��ام رئیس��ی با بیان اینکه ب��ا عامان اسیدپاش��ی 
برخورد عبرت آموز صورت می گیرد گفت: پیوست  زدن مسئله 
اسیدپاش��ی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر کار جریانات 
ضدانقاب است.حجت االس��ام رئیس��ی دادس��تان کل کشور 
اظهار داشت: ما به دادس��تان عمومی اصفهان اعام کردیم که 
با تمام ت��وان تمام نیروها را بس��یج کنند تا عوامل اسیدپاش��ی 
کشف شوند و با آنان برخورد عبرت آمیز صورت گیرد.دادستان 
کل کش��ور در ادامه گفت: پیوند دادن چنین مس��ائلی به امر به 
معروف و نه��ی از منک��ر کار جریانات ضدانقاب اس��ت چراکه 
 یک نی��روی حزب اللهی متدی��ن هرگز چنی��ن کاری نخواهد

 کرد.
وی تاکید ک��رد: ح��زب اهلل قانونم��دار و والیتمدار اس��ت و به 
هیچ عنوان دس��ت به چنی��ن اقدامی نمی زند.حجت االس��ام 
رئیس��ی در پایان خاطرنش��ان کرد: کسی که دس��ت به چنین 
کاری می زند نه ب��ه قانون، نه ب��ه انقاب و نه به دین پیوس��ته 
 اس��ت و البته ما با عامان اسیدپاش��ی قطعا برخ��ورد خواهیم

 کرد.
اسیدپاشی يک اقدام تروريستی است

 وزیر دادگس��تری بابیان این که نیروی انتظامی و دستگاه های 
ذی ربط به دنبال شناس��ایی عام��ان اسیدپاش��ی در اصفهان 
هستند، گفت: متأسفانه این عمل اقدامی خرابکارانه و تروریستی 
است.حجت االسام والمس��لمین مصطف��ی پورمحمدی، وزیر 
دادگستری خاطرنشان کرد: ما خیلی نگران این موضوع هستیم 
و امیدواری��م عامان آن شناسایی ش��ده و به مجازات برس��ند.

پورمحمدی تصریح کرد: همه مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران با 
تمام قدرت و انگیزه در تاش هس��تند تا این افراد را شناسایی 
 کنند و هم چنین امی��دوارم دیگر اجازه ب��روز چنین حوادثی ر

ا ندهیم.
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حجت االسام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برای انجام نهمین سفر استانی خود 2
به زنجان رفت.کاروان تدبیر و امید پیش ازاین به استان های خوزستان، هرمزگان، سیستان و 

بلوچستان، ایام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و خراسان رضوی سفرکرده است. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی در 
دیدار جمعی از نخبگان علمی با بیان اینکه هرگونه وقفه 
در حرکت علمی کشور با عقب گرد همراه است، فرمودند: 
سرعت پیشرفتمان خوب است اما عقب ماندگی آن قدر 

زیاد است که سرعت پیشرفت افاقه نکرده است.
به نقل از پایگاه اطاع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی 
دیروز )چهارشنبه( در دیدار صدها تن از »نخبگان جوان 
دانشگاه ها و برگزیدگان المپیادها و جشنواره های جهانی 
و داخلی« با تأکید بر ضرورت ایج��اد یک زنجیره کامل 
و شبکه عظیم تولید علم در دانش��گاه ها و مراکز علمی 
تحقیقاتی افزودند: ایران را باید با ات��کای به منابع روی 
زمین یعنی هوش و استعداد جوانان و نخبگان کشور اداره 
کرد نه با تکیه بر درآمد پرنوسان منابع زیرزمینی و نفتی.

ایش��ان دیدار با »جوانان نخبه و نویددهن��دگان آینده 
روش��ن کش��ور« را بس��یار ش��یرین خواندند و به همه 
جوانان توصیه کردند خانه پرافتخ��ار میهن را با نیروی 
فکر و ع��زم و اراده، ب��ه گونه ای بس��ازید که شایس��ته 
این ملت و ای��ن تاریخ پرافتخ��ار باش��د.رهبر انقاب با 
دع��وت از هم��ه نخبگان ب��رای تفک��ر و تعم��ق درباره 
 »اصل نخبگ��ی و مفهوم حقیق��ی آن« افزودند: نخبگی 
مجموعه ای از س��ه ویژگی »هوش و استعداد«، »همِت 
برجسته برای مطالعه و کار و تاش« و »حوصله تحسین 
برانگیز برای پیگیری و مداومت« اس��ت و نگاه عالمانه و 
حکیمانه به این ویژگی ها، روشن می کند که همه آن ها 

نعمت و رزق الهی است.
ایشان با استناد به آیات قرآن شریف مبنی بر انفاق رزق 
الهی تأکید کردند: رزق دانش و نخبگی را باید در راه خدا 

و برای خیر بندگان خدا، انفاق کرد و آن را در خدمت حال 
و آینده »جامعه، ملت و کشور« قرار داد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای به نخبگان جوان خاطرنشان 
کردند اگر نعمت اله��ی نخبگی را انف��اق کنید، هدایت 
پروردگار نیز شامل حالتان می شود یعنی هم ویژگی های 
نخبگی در شما بیشتر خواهد شد و هم خداوند شما را به 
عرصه هایی هدایت می کند که به علم و دانش ش��ما نیاز 
حقیقی وجود دارد.رهبر انقاب، حضور تأثیرگذار شهید 
چمران در دفاع مقدس و فعالیت ش��هید ش��هریاری در 
عرصه هسته ای را دو مصداق از انفاق نخبگی برای جامعه 
و کشور و »دو نمونه بارز هدایت الهی نخبگان« خواندند.

ایشان بااشاره به پیشرفت های علمی کشور در یک دهه 
اخیر، بار دیگر اس��تمرار حرکت علمی پرشتاب را نیازی 
واقعی برشمردند و افزودند: همان گونه که در حکم اخیر 
ش��ورای عالی انقاب فرهنگی تأکید شد، حرکت علمی 
نباید به هیچ دلیلی دچار وقفه ش��ود چون هر وقفه ای، 
عقبگرد به هم��راه می آورد.حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، 
مسابقه جهانی و پرس��رعت ملت ها و کشورها در عرصه 
علم و دانش را یادآور ش��دند و افزودند: با وجود ش��تاب 
پیشرفت های علمی، عقب ماندگی ها به قدری زیاد است 
که ایران هنوز نتوانس��ته به جایگاه شایس��ته اش دست 
یاب��د بنابراین الزم اس��ت حرکت علمی با هم��ه لوازم و 
ضرورت ها از جمل��ه تقویت ش��رکت های دانش بنیان و 

اقتصاد دانش بنیان، ادامه یابد.
ایشان نجات کشور و آینده روشن ملت را در گرو تقویت 
بنیه علمی دانستند و خاطرنش��ان کردند: همانگونه که 
رئیس بنیاد نخبگان به درستی گفت در اقتصاد متکی بر 
منابع زیرزمینی، هیچ نیازی به شناسایی، جذب و فعالیت 

نخبگان احساس نخواهد شد و کشور هم، عمًا پیشرفت 
حقیقی نخواهد داشت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای اداره کش��ور بر مبنای فروش 
ذخایر زیرزمینی را به »بچه پولداری ملی« تشبیه کردند 
و افزودند: بچه پولدارها، قدر پول خود را نمی دانند و آن 
را بیهوده خرج می کنند که اداره کشور بر مبنای فروش 

نفت خام نیز، شبیه همین ماجراست.
رهبر انق��اب، ات��کای برنامه ری��زی اقتصادی کش��ور 
ب��ه درآمده��ای نفت��ی را س��پردن اقتص��اد ای��ران به 
سیاس��ت گذاران کان جهان��ی خواندند و با اش��اره به 
نوسانات شدید قیمت بین المللی نفت افزودند: کشوری 
که اقتصاد خ��ود را اینگونه برنامه ری��زی کند، آینده اش 
معلوم اس��ت.حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اس��تناد به 
واقعیات یادش��ده تأکید کردند: ایران ب��ه جای تکیه بر 
درآمدهای نفتی باید با اتکا ب��ه نیروهای درونی و ذخایر 
روی زمین یعنی هوش و استعداد جوانان و تولید علم و 
دانش اداره ش��ود که در این صورت هیچ قدرتی در دنیا 
قادر نخواهد بود اقتصاد کش��ور را به ب��ازی بگیرد.رهبر 
انقاب همچنین با اش��اره ب��ه ضرورت تفکی��ک تولید 
علم با تولید مقاله افزودند: البت��ه تولید مقاالت مرجع و 
باارزش علمی باارزش اس��ت اما این همه قضیه نیست.

ایش��ان توصیه کردند: مقاالت علمی تولیدشده به ثبت 
ابداع بیانجامد و ناظر به نیازهای درونی کش��ور باش��د.

حضرت آیت اهلل خامنه ای تاش برای پیش��رفت علمی 
را مس��ئولیت همه دس��تگاه ها و وزارتخانه ها خواندند و 
افزودند: نقشه جامع علمی کشور می تواند وظایف همه 
بخش ها را در این روند مش��خص کند.رهب��ر انقاب در 
جمع بندی این بخش از بیانات شان افزودند: باید با تاش 
برنامه ریزی شده همه دس��تگاه ها، یک زنجیره کامل و 
یک شبکه عظیم تولید علم ایجاد شود که همه بخش ها 
و اجزای آن مکمل یکدیگر باشند و هم افزایی کنند.ایشان 
با توصیه به نخبگان جوان برای تقویت ارتباط با پروردگار 
کریم افزودند: دل های پاک و نورانی شما جوانان، عامل 
ارزشمندی در جلب رضایت و افزایش نعمات الهی است.

رهبر انقاب همچنین با تحس��ین سخنان بسیار خوب 
دکتر س��تاری معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور و 
رئیس بنیاد ملی نخبگان افزودند: پدر شهید ایشان نیز 
عاوه بر نخبگی در ذهن و فکر و عملیات، از لحاظ انگیزه و 
 ایمان و حضور در صحنه های دشوار نیز حقیقتاً یک نخبه

 بود.

رهبرمعظم انقالب در ديدار نخبگان علمی: 

نجات کشور و آينده روشن ملت در گرو تقويت بنیه علمی است
مصالح کشور نباید در دست سیاست گذاران خارجی باشد

هیئت دولت به زنجان رفت

هشدار روسیه به عواقب 
جلوگیری از مشارکت ايران 

در مبارزه با داعش 
ویتالی چورکی��ن نماینده دائم روس��یه در س��ازمان 
مل��ل نس��بت ب��ه عواق��ب جلوگی��ری از مش��ارکت 
 ایران در مب��ارزه با گروه تروریس��تی داعش هش��دار

 داد.
چورکین گفت: خودداری ائت��اف بین المللی مقابله با 
گروه داعش با مش��ارکت ایران و روسیه در این عرصه 
مبارزه با این گروه را دش��وارتر می کند.وی افزود: این 
دو کش��ور متحدان طبیعی در مبارزه با داعش هستند 
و خودداری از مشارکت تهران و دمشق اقدام نادرست 

است.
نماین��ده دائم��ی روس��یه در س��ازمان مل��ل، عل��ل 
کارش��کنی آمری��کا و غ��رب در مش��ارکت ای��ران 
در ائتاف ب��رای داع��ش را عقده ه��ای ایدئولوژیکی 
عنوان ک��رد و اف��زود: اگر این مس��ائل برطرف ش��ود 
 مبارزه ب��ا داعش با موفقیت بیش��تری انج��ام خواهد

 گرفت.

اظهارات وزير اماراتی بی اساس
و در راستای سیاست ايران 

هراسی است
یک مقام مس��ئول در وزارت امور خارجه کش��ورمان 
س��خنان اخیر »ان��ور قرق��اش« وزیر مش��اور در امور 
خارجی ام��ارات عرب��ی متحده در خص��وص دخالت 
جمه��وری اس��امی ای��ران در ام��ور داخل��ی برخی 
کشورهای عربی را بی اس��اس، فاقد مصداق و ناشی از 
 برخی تحریکات و در راستای سیاس��ت ایران هراسی 

دانست.
این مق��ام مس��ئول تأکید کرد ک��ه توس��عه روابط و 
همکاری ها با کش��ورهای منطقه همچون گذشت�ه در 
اولویت سی�اس��ت خ�ارجی جمهوری اس��امی ایران 
قرار دارد و رایزنی های اخیر جمهوری اس��امی ایران 
با کشورهای همسایه در راستای این دیدگاه استمرار 

داشته است.
گفتنی اس��ت: ان��ور محمد قرق��اش وزیر مش��اور در 
امور خارج��ی امارات عرب��ی متحده در س��خنانی در 
ابوظب��ی ادعا ک��رد ک��ه ای��ران در امور کش��ورهای 
عرب��ی ش��امل بحری��ن ، یم��ن، س��وریه، ع��راق و 
 اخی��راً و به ص��ورت دراماتیک ت��ر در یم��ن دخال��ت 

می کند.

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

ويژگی برجسته آيت اهلل مهدوی کنی 
خدايی زيستن او بود

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: آیت اهلل مهدوی 
کنی در عرصه های گوناگون، آنچه ویژگی برجسته اش بود خدایی 
زیستن اوست، سعی وافر داشت تا تعلّقات دنیوی و زرق وبرق دنیا 

او را از رنگ الهی داشتن بازندارد.
حجت االسام محمدعلی نکونام اظهار کرد: خبر تأسف بار و دردناک 
ارتحال عالم ربان��ی و مجاهد، مرحوم حضرت آیت اهلل حاج ش��یخ 

محمدرضا مهدوی کنی فضای کشور را آکنده از غم و اندوه کرد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: او به همه پست ها 
و اموال و ُمکنت ها نگاه ابزاری داش��ت تا خود و دیگران را بر سفره 
دین و اخاق و معنویت بنش��اند و نظام اس��امی را با گرایش های 
دینی و اخاق��ی و اعتقادی به س��رمنزل مقصود برس��اند، به حق 
می توان گفت: »عاش َس��عیداً و ماَت َسعیدا«حجت االسام نکونام 
خاطرنشان کرد: این ضایعه مولمه را به محضر مقام معّظم رهبری 
ادام اهلل ظلّه الش��ریف و علما و حوزویان و به امت اس��امی ایران 
تسلیت می گویم و برای آن عالم بصیر و خدوم علّو درجات از خدای 

متعال مسئلت دارم.
برای نخستین بار در کشور

 جشنواره زيباترين ساختمان شهر 
در شهرکرد برگزار می شود

طراح و مجری جش��نواره انتخاب زیباترین ساختمان شهر گفت: 
به زودی جشنواره زیباترین ساختمان ش��هر برای نخستین بار در 
کشور در شهرکرد برگزار می شود.علیرضا رئیسی با اعام این خبر 
اظهار کرد: در این جشنواره ساختمان ها در طبقه بندی های متعدد 
در گروه های متشکل از کارشناس��ان و صاحب        نظران موردبررسی 

قرار خواهند گرفت.
وی افزود: در این بررسی ها پارامترهای متعددی در مورد هر سازه  
ازجمله استانداردهای فنی در نماسازی جنبه های فرهنگی و هنر 
اس��امی مطالعه خواهد شد.رئیس��ی از برگزاری این جشنواره با 
مش��ارکت بخش خصوصی )ش��رکت دانش بنیان( و چند دستگاه 
دولتی در چهارمحال و بختیاری خب��ر داد و تصریح کرد: هدف از 
برگزاری این جشنواره ترویج استفاده از الگوهای ایرانی و اسامی و 
کاهش آلودگی های بصری در دست اجراست و امیدواریم با توجه 
به اهمیت موضوع فرهنگ در جامع��ه حرکت ماندگاری در جهت 

توسعه زیبایی شهرسازی و نمای ظاهری ساختمان ها باشد.
طراح و مجری جش��نواره انتخاب زیباترین ساختمان شهر بابیان 
اینکه برگزاری این جش��نواره می تواند باعث خلق ایده های جدید 
در نماس��ازی باشد، بیان داشت: س��اختمان ها محل هایی هستند 
که پس از ساخت سال ها مورداس��تفاده ما انسان ها قرار می گیرند 
بنابراین می توانیم با ترویج بهره برداری از الگوهای ملی کشورمان 
و استفاده کمتر از الگوهای دیگر کشورها که بافرهنگ خود آن ها 
تطابق دارد، محی��ط کار وزندگی را مطاب��ق بافرهنگ و هنر غنی 

کشورمان آماده کنیم.

اس��تاندار چهارمحال وبختیاری گفت:برخی دولت را به 
سیاسی کاری متهم کرده و س��عی دارند، دولت را اسیر 
حاشیه سیاسی کنند، ولی با مردم عهد کرده ایم که بدون 

حاشیه سازی و غوغاساالری به مردم خدمت کنیم.
 دولت، وقت خود را صرف موضوع حاش��یه ای سیاسی

 نمی کند.
قاسیم سلیمانی دشتکی در نشست خبری با رسانه های 
چهارمحال وبختیاری گفت:دولت، منتخب ملت بوده و 

از حمایت های مقام معظم رهبری نیز برخوردار است.
وی ادامه داد:رئیس جمهوری به عنوان فرد مورد وثوق و 
اعتماد امام راحل عظیم الشان و مقام معظم رهبری، جز 
منافع ملی، تحقق منویات رهبری نظام و خواست ملت به 
چیز دیگری نمی اندیشد و بر این اساس دولت نیز خود 

را درگیر حاشیه های سیاسی نمی کند.
س��لیمانی دش��تکی اضافه کرد:تیم سیاسی، فرهنگی، 
اقتص��ادی و اجتماعی دول��ت دکتر روحان��ی آن گونه 
هماهن��گ و مدبرانه عمل ک��رد که در م��دت پذیرش 

مسئولیت به موفقیت های فراوانی دست یافت.
استاندار چهارمحال وبختیاری مهار تورم لجام گسیخته، 
کاهش تنش های اقتصادی و حاکم شدن ثبات در قیمت 
طا و ارز، افزایش امید بهبودی در میان مردم و امید به 
زندگی و تعامل با جهانیان با حفظ عزت اسامی و عزت 
ملی، در چارچوب حفظ منافع ملی را از دس��تاوردهای 

دولت یازدهم در مدت یکساله پذیرش مسئولیت عنوان 
کرد.وی با بیان کاهش 23 درصدی رشد تورم در کشور 
از 43 درصد به 20 درصدگفت:در این مدت، نظم مالی 
به کشور بازگردانده شد و تندروی های سیاسی نیز مهار 
شد.سلیمانی دشتکی کاهش تنش های داخلی و تعامل 
با همه جناح های سیاسی را از دیگر دستاوردهای یک 
ساله فعالیت دولت یازدهم بیان کرد و افزود:این دولت، 
اعتبار جمهوری اس��امی ایران را در می��ان ملت های 
جهان باالبرد و نشان داد که ملت ایران، توان مواجهه با 

مشکات عدیده را دارد.
وی افزود: در برش اس��تانی نیز، مسئوالن دولت با همه 
گروه ها و سیاسیون دلبس��ته نظام تعامل دارند و برای 
پیگیری تحقق برنامه های دولت به ویژه مصوبات سفر، 
با افرادی که از هر جناحی بتوانند کمک کنند، همکاری 

دارد.
س�فر  مصوب�ات  تحق�ق  رون�د  تبیی�ن    

رئیس جمهوری به استان
اس��تاندار چهارمح��ال وبختیاری در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود با تش��ریح روند پیگیری اجرای مصوبات 
س��فر رئیس جمهوری و هیئت دولت به این استان در 
مردادماه افزود:اجرای پروژه راه آهن اصفهان -شهرکرد- 
خوزس��تان، تکمیل طرح های فوالدی، سرعت بخشی 
اجرای طرح های انتقال آب و رونق بخش��ی گردشگری 

و تهیه س��ند جامع این صنعت در استان و تکمیل جاده 
ارتباطی به استان خوزس��تان از مهم ترین مصوبات این 
سفر بود.س��لیمانی دش��تکی تصریح کرد:در این سفر 
همچنین مصوب ش��د که 84 پروژه زیربنایی اس��تان 
چهارمحال وبختیاری تا پایان سال جاری و سال آینده 
تکمیل و بهره برداری شود که از این مصوبات می توان 
به تکمیل ج��اده های چهارخطه و طرح های اش��تغالزا 

نام برد.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: آمار ابتای 
زنان چهارمحال و بختیاری به فش��ارخون باالتر از میانگین 

کشوری است.
مرتضی هاش��م زاده با ابراز نگرانی از شیوع فشارخون باال در 
کشور به ویژه چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: شیوه نادرست 
زندگی، قرار نداشتن میوه و انواع س��بزی در برنامه غذایی، 
کم تحرکی و چاقی زنان، ابتا به پرفشاری خون در این استان 

را افزایش داده است.
وی با اشاره به باالبودن پرفش��اری خون زنان چهارمحال و 
بختیاری نسبت به میانگین کشوری افزود: زنانی که فشارخون 
باال دارند باید پیش از بارداری با انجام آزمایش و مصرف دارو 

این بیماری را کنترل کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با تشریح عوارض 

و پیامدهای پرفشاری خون برای زنان تصریح کرد: زنانی که 
بستگان درجه یک آن ها سابقه پرفشاری خون دارند بیش از 
دیگر افراد در معرض خطر ابتا به این بیماری هستند که باید 
با آزمایش و معاینات دوره ای خود را از خطرات آن در دوران 

بارداری در امان نگاه دارند.
هاشم زاده گفت: زنانی که قبل از بارداری فشارخون باال دارند 
بدون شک در حین بارداری دچار پرفش��اری خون و حتی 

مسمومیت حاملگی می شوند.
وی همچنین ش��یوع سرطان س��ینه بین زنان چهارمحال 
و بختیاری را از دیگ��ر عوامل تهدیدکننده س��امت آن ها 
بی��ان کرد و گف��ت: ط��رح غربالگ��ری ان��واع بیماری های 
 زن��ان به وی��ژه س��رطان س��ینه در اس��تان اجرای��ی

 می شود.

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: متأسفانه 
قرارگیری زنان در معرض دود سیگار و تمایل برخی از آن ها 
به استعمال دخانیات، آن ها را در معرض ابتا به بیماری های 
قلبی عروق��ی و انواع س��رطان قرار داده و زن��گ خطر برای 

مسئوالن به صدا درآمده است.
هاشم زاده از تش��کیل کمیته مطالعات و سامت زنان خبر 
داد و گفت: بررس��ی چالش های حوزه سامت زنان و یافتن 
راه حل هایی برای آن از مهم ترین اهداف راه اندازی این کمیته 
اس��ت.وی افزود: بیماری یابی زنان، مداخات روانشناختی 
درزمینه مهارت های ارتباطی بین زوج ها و بهداشت روابط 
جنس��ی از منظر اس��ام و قرآن اولویت های امسال اعضای 
 کمیته مطالعه و س��امت زنان در چهارمح��ال و بختیاری

 است.

استاندار چهارمحال وبختیاری:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

آمار ابتال به فشارخون در زنان استان باالتر از میانگین کشوری

دولت وقت خود را صرف موضوع حاشیه ای سیاسی نمی کند

 واردات کاال به استان
 ۳۶ درصد کاهش يافت

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: ارزش واردات 
در نیمه نخست امس��ال بالغ بر دو هزار تن بود که ازنظر 
وزنی ۶ درص��د کاهش و ازنظ��ر ارزش ریالی 3۶ درصد 

رشد را یافته است.
حمیدرضا خبیر اظهار کرد: واردات ش��ش ماهه نخست 
امس��ال بالغ بر دو هزار تن به ارزش تقریبی 22  میلیون 
دالر بوده که ازنظر وزنی ۶ درصد کاهش و ازنظر ارزش 

ریالی 3۶ درصد رشد را یافته است.
وی افزود: گمرک استان با فراهم سازی تسهیات الزم 
توانسته است تا واردات ماش��ین آالت خط تولید و مواد 
اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی استان با روند 
روبه رشدی همراه باشد و در رونق تولید و خروج از رکود 

این واحدهای صنعتی مؤثر واقع شود.
خبیر خاطرنشان کرد: در نیمه نخست امسال کاالهای 
وارداتی به استان مواد اولیه، ماشین آالت خط تولید، اجزا 

و قطعات انواع المپ های روشنایی خیابانی بوده است.

برگزاری گردهمايی مبلغان دينی 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل تبلیغات اسامی چهارمحال و بختیاری گفت: 
در آستانه ماه محرم گردهمایی مبلغان دینی و مسئوالن 
هیئات مذهبی و مداحان چهارمحال و بختیاری برگزار 

می شود.
حجت االس��ام رحمت اهلل اروجی در هشتمین جلسه 
شورای فرهنگ عمومی اس��تان از برگزاری گردهمایی 
مبلغان دینی و مس��ئوالن هیئات مذهب��ی و مداحان 

چهارمحال و بختیاری در آستانه ماه محرم خبر داد.
وی ایجاد ی��ک وحدت رویه و انس��جام در بین مبلغین 
و هیئات مذهب��ی در برگزاری مراس��م های ماه محرم 
را مهم ترین هدف از برگزاری این گردهمایی دانس��ت 
و گفت: گردهمایی مبلغان دینی اس��تان ش��نبه سوم 
مهرماه در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی )ره( برگزار 

می شود.
اروجی با اش��اره به رس��الت واالی هیئت های مذهبی، 
تصریح کرد: در راستای وحدت، آگاهی بخشی و انسجام 
مس��ئوالن هیئت های مذهبی گردهمایی برادران  فردا 
)جمعه دوم مهرماه( و گردهمایی خواهران شنبه سوم 
مهرماه برگزار خواهد شد.وی افزود: هیئت های مذهبی 
به عنوان خدمت گ��زاران و پرچ��م داران اهل بیت)ع( و 
به ویژه امام حسین)ع( نقش و مسئولیت بسیار سنگینی 
در راس��تای ترویج وزنده نگه داش��تن فرهنگ عاشورا 
ب��ر عهده دارید.اروجی بابی��ان اینکه رس��الت و وظیفه 
مسئوالن هیئت های مذهبی در ترویج و زنده نگه داشتن 
یاد عاشورا به شکل صحیح سنگین است، بر حفظ اعتدال 
و میانه روی در امور برگزاری مراسم عزاداری تأکید کرد.
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یادداشت

 برپایی یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و 
تجهیزات پزشکی

تمرکز صنعت تجهیزات پزشکی 
کشور در اصفهان

یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنای��ع و تجهیزات پزش��کی، 
دندانپزش��کی، آزمایشگاهی، 
دارویی و توان بخشی با حضور 
دکتر اصغری رئیس دانش��گاه 
علوم پزشکی اصفهان، معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی، 
معاون پشتیبانی و منابع انسانی 
دانشگاه علوم پزشکی و رئیس 
اداره کل تجهیزات پزشکی کش��ور و همچنین با حضور اصحاب 
رسانه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان گشایش یافت.  
این نمایشگاه از 29 مهر تا 2 آبان ماه با حضور 85 مشارکت کننده 
در قالب 149 غرفه از اس��تان های مختلف طی س��اعات بازدید 
10 صبح تا 6 بعدازظهر دایر است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان پس از چیدن روبان این نمایش��گاه گف��ت: امیدواریم با 
حضور فعال ش��رکت ها در این نمایشگاه، سیس��تم بهداشتی-

درمانی اس��تان بتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه دهد.دکتر 
غالمرضا اصغری با اشاره به تأثیر برپایی نمایشگاه در رشد صنعت 
تجهیزات پزشکی، اظهار داش��ت: با امکانات و تجهیزاتی که در 
این نمایشگاه ارائه ش��ده است می توان س��طح خدمات را ارتقاء 
داد و رضایتمندی بیش��تر مردم را حاصل ساخت.وی در پایان از 
برگزارکنندگان نمایشگاه تقدیر کرد. پس از مراسم روبان چینی، 
مسئوالن در نشست خبری با حضور نمایندگان رسانه های خبری 
شرکت کردند.گفتنی است رشد کمی و کیفی نمایشگاه نسبت 
به دوره های گذش��ته، برگزاری کارگاه های علمی و سمیناری با 
امتیاز بازآموزی و  دعوت و حضور معاونت های درمان دانشگاه های 
علوم پزشکی استان های مختلف برای بازدید از نمایشگاه ازجمله 

ویژگی های این دوره است.
هیئت 70 نفره مهمان نمایشگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان 
گفت: با بررسی های انجام ش��ده و اتخاذ نظر از متخصصین امر، 
نمایشگاه پزش��کی اصفهان به صورت دوساالنه برپا می شود و در 
برخی کش��ورها مقطع زمانی نمایشگاه های پزش��کی هر چهار 
سال یک بار است رسول محققیان در نشست خبری یازدهمین 
نمایشگاه دوساالنه صنایع و تجهیزات پزشکی اصفهان با اشاره به 
این که خوشبختانه نگاه و نگرش دانشگاه علوم پزشکی در  دو سال 
گذش��ته، نگاهی علمی و حرفه ای به نمایشگاه بوده است، اظهار 
داشت: سیر تغییرات تجهیزات پزشکی در جهان به گونه ای است 
که اگر نمایش��گاه های مرتبط با آن هرساله برگزار شود، تکراری 
و فاقد نوآوری خواهد بود.همچنین رئی��س اداره کل تجهیزات 
پزشکی معاونت درمان استان گفت: پروژه شهرک سالمت که طی 
دو سال آینده در اصفهان افتتاح خواهد شد، یکی از مدرن ترین 
پروژه های سالمت خاورمیانه اس��ت که آخرین تکنولوژی های 
سالمت را در اختیار خواهد داش��ت و وجود این پروژه می تواند، 
نمایش��گاه پزش��کی اصفهان را نیز در ایران بی رقیب کند.اصغر 
بکرانی با اعالم این که امید اس��ت با تخصصی تر کردن نمایشگاه 
اصفهان در هر دوره و نیز برپایی کنگره ها و همایش های تخصصی 
در کنار آن، به این مرحله دس��ت یافت، اضافه ک��رد: امیدواریم 
نمایش��گاه این دوره نیز مقدمه و پایه ای برای رسیدن به اهداف 

بزرگ تر باشد.
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رئیس جمهور محمود نیلی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کرد
رئیس جمه��ور در نامه ای به رییس مجلس ش��ورای اس��المی، دکت��ر محمود نیلی 
احمدآبادی را برای اخذ رای اعتماد جهت وزارت علوم  تحقیقات و فن آوری به مجلس 

شورای اسالمی معرفی کرد.
.
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معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان گفت: در پی ش��کل گیری مجمع خیران 
ازدواج در کش��ور، مقدمات تشکیل این مجمع در 
استان اصفهان نیز فراهم شده و به زودی راه اندازی 

می شود.
 مس��عود کریمی در نخس��تین نشس��ت س��تاد 
س��اماندهی امور جوانان شهرس��تان که در سالن 
اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: امروز 
عالوه ب��ر رویکرد تربیتی، مباحث��ی مانند ازدواج، 
هویت، آس��یب ها، مس��کن جوانان و هم افزایی و 
همسو کردن دستگاه ها در رابطه با مسائل مربوط 
به اشتغال و جوانان ازجمله وظایف سازمان جوانان 

است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه برخ��ی آماره��ای مرب��وط به 
ط��الق در بین زوج ه��ای جوان، افزود: بر اس��اس 
آماره��ا 80 درص��د طالق ه��ا در س��ن کمت��ر از 

30 س��الگی و 30 درص��د از طالق ها زیر 5 س��ال 
زندگی مش��ترک ص��ورت گرفته و از ای��ن تعداد 
نیز ح��دود 15 ت��ا 20 درصد در زمان یک س��ال 
نخس��ت ازدواج انجام ش��ده که این آمار ش��رایط 
 حساس سال های نخست زندگی مشترک را نشان

 می دهد.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
بابیان اینکه ساماندهی اشتغال جوانان از مهم ترین 
دغدغه های اس��تان اس��ت، گف��ت: باوجوداینکه 
اشتغال در تأخیر ازدواج جوانان تأثیر به سزایی دارد 
اما در سال های اخیر مشاهده شده که حتی جوانانی 
هم که از ش��غل و درآمد مناسبی برخوردارند میل 
به ازدواج ندارند و این امر نش��ان می دهد که باید 
 ب��ا فرهنگ س��ازی جوان��ان را ب��ه ازدواج ترغیب

 کنیم.
وی بی��ان ک��رد: خوش��بختانه در م��دت اخی��ر 

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومي ناجا اعالم 
کرد: آخرین مهلت تعویض کارت هاي پایان خدمت 
تا پایان س��ال جاري اس��ت و از ابتداي س��ال 94 
کارت های پایان خدمت قدیمي فاقد اعتبار بوده و با 

ارائه آن، هیچ کار اداري انجام نمی شود.
سردار ابراهیم کریمي با اش��اره به تاریخچه شروع 
صدور کارت هاي هوشمند پایان خدمت و معافیت، 
اظهار کرد: با توج��ه به اینک��ه پیش ازاین، صدور 
کارت های معافیت از خدم��ت به صورت تمرکزي 
به عهده س��ازمان وظیفه عمومي ناجا بوده، لذا بر 
اساس تصمیم ستاد کل نیروهاي مسلح مقرر شد 

تا کارت هاي پایان خدمت نی��ز به صورت متمرکز 
توسط این سازمان صورت گیرد. 

وي اف��زود: ازآنجایی ک��ه لزوم تجمی��ع اطالعات 
نیز احس��اس می ش��د، از س��ال 90، طرح تعویض 
کارت های پایان خدمت و معافیت و تبدیل ش��دن 
آن ها به کارت هاي هوش��مند نیز در دس��تور کار 
سازمان وظیفه عمومي ناجا قرار گرفت که یکي از 
دالیل مهم آن، کاغذي ب��ودن کارت هاي قدیمي، 
عدم دسترسي کامل به اطالعات آن ها و عدم ارتباط 
سیستمي و الکترونیکي بود که اجازه سرویس دهی 

به مردم را از پلیس سلب می کرد. 

به منظور ترغیب و تش��ویق جوانان ب��ه امر ازدواج و 
کمک در فراهم ک��ردن مقدمات تش��کیل زندگی، 
مجم��ع خیری��ن ازدواج در کش��ور ش��کل گرفته و 
در همین راس��تا در اس��تان نیز مقدمات تش��کیل 
 ای��ن مجم��ع فراهم ش��ده و ب��ه زودی راه ان��دازی

 می شود.
کریمی بابیان اینکه با ادغام س��ازمان ملی جوانان و 
سازمان تربیت بدنی، امور مربوط به جوانان مغفول 
مانده، تصریح کرد: در شهرس��تان ها دس��تگاه های 
مرتبط با این امر موظف اند با هم افزایی و همگرایی 
فعالیت ه��ا در قال��ب س��تاد س��اماندهی جوان��ان 
شهرستان، نیازها و آس��یب های جوانان آن منطقه 
را شناس��ایی کرده و راه حل ارائه داده و مصوبات را 

اجرایی کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: امروز 300 سایت همسریابی 
غیرمج��از در کش��ور فعالیت می کنن��د و به همین 
علت دول��ت تصمیم دارد در راس��تای س��اماندهی 
مراکز همس��رگزینی و ازدواج و مش��اوره، س��امانه 
همس��ان بین��ی را راه ان��دازی کن��د ت��ا جوان��ان 
نن��د از مش��اوره های مطمئ��ن برخ��وردار  بتوا

 شوند.
معاون فرماندار گلپایگان نیز در این نشست با تأکید 
بر تش��کیل کمیته ازدواج در شهرستان اظهار کرد: 
تمامی نهادهای شهرستان موظف اند ضمن گزارش 
عملکرد خود در حوزه جوانان، به منظور شرکت در 
برنامه های س��اماندهی امور جوان��ان، رابط خود را 
در این زمین��ه معرفی کنند تا ب��ا تعامل و همکاری 
 همه دس��تگاه ها بتوانیم گام مؤث��ری در این بخش

 برداریم.
محمد س��عید طاهری گف��ت: ادغام س��ازمان ملی 
جوان��ان و اداره تربیت بدن��ی، اجح��اف در ح��ق 
مهم ترین قش��ر جامعه یعنی جوانان بود و امروز در 
شهرس��تان امور جوانان متولی مش��خصی ندارد و 
 تشکیل این ستاد از دغدغه های مهم در شهرستان

 بود.

معاون اداره کل ورزش و جوانان اصفهان:

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومي ناجا:
کارت هاي پایان خدمت قدیمي تا پایان سال بی اعتبار می شوند

معاون استاندار اصفهان:
مردم به شایعات اسیدپاشی توجه نکنند

دادستان اصفهان  : من نیز مانند شما فرزند دختردارم 

مجمع خیرین ازدواج در اصفهان تشکیل می شود

یادداشت

بازدید روزانه یک هزار گردشگر 
خارجی از آثار تاریخی اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: همزمان با آغاز فصل پاییز آمار بازدید گردشگران 
خارجی از آث��ار تاریخی اصفه��ان از مرز یک ه��زار نفر در روز 

گذشت.
فریدون اللهیاری افزود: برای نخس��تین بار طی 14 سال اخیر 
ورود گردشگران خارجی به آثار تاریخی شاخص استان اصفهان 

از مرز یک هزار نفر در روز گذشت.
وی افزود: گردش��گران خارجی ورودی به اس��تان اصفهان در 
مرتبه اول از کش��ورهای اروپایی نظیر هلند، دانمارک، آلمان، 
انگلستان، ایتالیا و کش��ورهای اروپای شمالی)اسکاندیناوی( 
هستند.وی تصریح کرد: آمار ورودی گردشگران از کشورهای 
آسیای جنوب شرق و کشورهای مسلمان حوزه خلیج فارس، 
 ع��راق و لبنان در مرتب��ه بعد از کش��ورهای فوق ق��رار دارند.

وی اظهار داشت: ورود گردشگران خارجی به استان در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته بیش از 160 درصد افزایش نشان 

می دهد.
اللهیاری افزود: بیش��ترین بناهای تاریخی اس��تان که توسط 
گردشگران بازدید می شود شامل مجموعه جهانی میدان امام، 
مجموعه جهانی کاخ موزه چهلستون، مجموعه جهانی مسجد 
جامع عتیق، بنای منارجنبان، بنای آتشگاه، مجموعه جهانی 
باغ فین کاشان، خانه های تاریخی کاشان و مسجد جامع نطنز 

است.

مرگ ساالنه 630 ایرانی به دلیل 
مسمومیت دارویی

 4کارشناس مرکز ملی و س��تاد مرکزی اطالع رسانی داروها و 
سموم سازمان غذا و دارو گفت: ساالنه 630 نفر از هم وطنانمان 

در اثر مسمومیت با دارو جان سپرده اند.
دکتر یسنا به منش دراین باره افزود:70 درصد مسمومیت های 
ارجاع ش��ده به مراکز اطالع رس��انی داروها و س��موم کشور،  
مسمومیت دارویی است. شیوع باالی مسمومیت های دارویی 
بر اساس آمار مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان های کشور 

تائید شده است.

درختان اصفهان امسال هم خزان 
زودرس داشتند

     مدیرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 
گفت: امسال متأسفانه به دلیل بحران کم آبی و گرمای شدیدتر 
هوا و آالینده های بیش ازحد، درختان اصفهان 50 درصد خزان 

زودرس داشتند.
احمد س��لیماني پور دراین باره اظهار داش��ت: تداوم خشکي 
زاینده رود، وضعیت فضاي سبز و درختان ش��هر اصفهان را با 
بحران روبرو کرده است به گونه ای که اکنون درخت چنار دچار 
100 درصد خزان زودرس ، نارون 60 درصد و افرا با 80 درصد 

خزان زودرس مواجه شدند.
وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته برای سم پاشی درختان 
ساالنه 19 هزار لیتر مصرف سم مصرف می شد ، تصریح کرد: 
شستش��وی 4 الی 5 مرحله ای درختان در طول س��ال باعث 

کاهش 10 هزار لیتری مصرف سم در اصفهان شده است . 
مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان، 
فضاي سبز شهر را سرمایه ای ارزشمند می داند که نمی توان پس 

از بین رفتن، آن ها را از دیگر منابع و کشورها وارد کرد.

تأمین اینترنت در تمام روستاهای 
اصفهان اجرائی می شود

مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان گف��ت: تأمین 
اینترنت در روس��تاهای از الزامات شرکت مخابرات اصفهان به 
شمار می رود و درصدد ایجاد اتصال اینترنت در تمام روستاهای 

استان هستیم.
 حس��ین کش��ایی  پیرامون وضعیت تعرفه  ADSL ش��رکت 
مخابرات اس��تان اصفهان ، اظهار کرد: پروانه فعالیت ش��رکت 
مخابرات ایران که استان اصفهان نیز جزو یکی از شرکت های 
مخابرات ایران بوده و توسط سازمان تنظیم مقررات صادرشده 
و تم��ام فعالیت های ما ب��دون اس��تثنا و ازجمل��ه فعالیت ما 
درزمینه ADSL هم ازنظر س��رعت و هم ازنظر تعرفه مطابق 

با فعالیت های سازمان تنظیم مقررات است.
وی بیان ک��رد: ما تابع س��ازمان تنظیم مقررات هس��تیم اگر 
آن ها دستور افزایش قیمت بدهند ما تعرفه هایمان را افزایش 
می دهیم.مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان واگذاری 
اینترنت به روستاهای کش��ور را یک فرصت دانست و تصریح 
کرد: یکی از اصلی ترین چالش های کش��ورهای توس��عه یافته 
بحث ش��کاف دیجیتالی بوده و اگ��ر ما بتوانی��م امکانات یک 
ش��هروند یک کالن شهر یا ش��هر بزرگ را در روس��تاها ببریم 
در ش��رایطی که عمده فعالیت ها در یک جامع��ه اطالعاتی بر 
مبنای ش��بکه صورت می گیرد یکی از الزامات یکنواختی بین 
 ش��هر و روس��تا که تأمین اینترنت در روستا اس��ت را برآورده 

کردیم.
وی افزود:م��ا در این زمین��ه فعالیت می کنیم و نی��ز در قالب 
طرح USO یا ط��رح خدمات اجباری دولت ای��ن فعالیت در 
سطح کشور انجام می شود که 166 نقطه در 4 ماه از 22 بهمن 
تا اردیبهش��ت در اس��تان اصفهان توس��ط خود دولت تأمین 
اعتبارش��ده و ما به عنوان پیمانکار ارتباطات این 166 نقطه را 
برقرار کریم و اکنون روس��تاییان از اینترنت استفاده می کنند 
و اتفاقاً خیلی هم مورد استقبال واقع شده که نشان می دهد که 

فرصت و جذب اینترنت در روستاهای ما کمتر از شهر نیست.
کشایی با تأکید بر اینکه شرکت مخابرات تنها سرویس دهنده 
بوده و زیرس��اخت ها را ایجاد می کند، گفت: در مورد مس��ائل 
فرهنگ��ی اینترنت باید دس��تگاه های مرتبط نظ��ر داده و کار 
خود را انج��ام دهند و ما در مورد ش��اخصه هایی ک��ه برایمان 
تعریف ش��ده چه در قالب برنامه های درازمدت مانند برنامه 5 
ساله پنجم توس��عه کش��ور و برنامه هایی که از طریق سازمان 
تنظیم مقررات ، وزارت خانه و شرکت مخابرات ایران برایمان در 
 نظر گرفته می شود فعالیت های خود را سامان دهی کرده و انجام

 می دهیم.
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معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: در چند روز گذشته رسانه های 
خارجی موضوع اسیدپاشی در اصفهان را بس��یار بزرگ جلوه داده اند و مردم 
نباید به خبرهای این رسانه ها توجه کنند.رسول یاحی بابیان این که تنها همان 
چهار مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده و موارد ذکرشده دیگر کاماًل شایعه 
است، اظهار کرد: مردم نباید به هیچ وجه در موضوع اسیدپاشی به رسانه های 
خارجی توجه کنند، چراکه این رسانه ها مسئله را بسیار بزرگ نمایی کرده اند.

وی افزود: البته قبول دارم که باید به مردم اطالع رسانی صحیح شود تا شهر را 
از جو التهاب خارج کرد. تاکنون در این خصوص چهار نفر متهم دستگیرشده اند 
که تحقیقات از آن ها همچنان ادامه دارد.معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار 
اصفهان در خصوص تجمع دیروز مردم اصفهان در مقابل دادگستری استان، 
تصریح کرد: مردم باید اجازه دهند که تحقیقات از مسیر قانونی آن طی شود. 
حضور مردم و تجمع باعث التهاب بیشتر در جامعه خواهد شد و مشکلی را رفع 
نمی کند، بلکه تنها گرفتاری برای دیگران ایجاد می شود و در استان ترافیک 
به وجود می آید.یاحی اضافه کرد: مردم به مسئوالن اعتماد کامل داشته باشند 
و اطمینان می دهم که موضوع اسیدپاش��ی در اصفهان آن قدر بزرگ نیس��ت 
که آن را بزرگ جلوه داده اند. مردم باید بدانند که این چهار مورد اسیدپاش��ی 
تنها کار یک نفر بوده است، بنابراین مردم باید تحمل داشته باشند تا این فرد 
جنایتکار دستگیر شود.گفتنی است دیروز  جمعی از مردم اصفهان در اعتراض 
به اسیدپاشی های اخیر در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند اما یاحی، 
معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار اعالم کرد: این تجمع مجوز قانونی ندارد.

همچنین دادستان اصفهان با بیان اینکه پرونده اسیدپاشی، مرحله تحقیقات 
مقدماتی را س��پری می کند، تاکید کرد: این پرونده با قدرت در حال پیگیری 
است.حس��ن رحیمی در جمع افراد تجمع کننده مقابل دادگستری اصفهان 
افزود: دستگاه قضایی به عنوان جزیی از حاکمیت مسئول تامین امنیت جامعه 

است.وی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان اصفهان برای شناسایی و برخورد 
قاطع با مجرمان این پرونده با جدیت به موضوع ورود کرده اس��ت.  دادستان 
اصفهان نیز با حضور در میان اعتراض کنندگان گفت: من نیز مانند شما فرزند 
دختردارم و به شدت پیگیر این مس��ئله جدای از این که توسط چه شخص یا 

اشخاصی و با کدام عقیده انجام شده باشد، هستیم.
کشف سرنخ های جدید از اسید پاشی اصفهان  

فرمانده نیروی انتظامی از کشف سرنخ های جدید در ماجرای اسیدپاشی در 
استان اصفهان خبر داد و گفت: بر اس��اس اظهارات قربانیان در چند روز اخیر 
به نظر می رسد ضارب یک نفر بوده که پیگیری نیروی انتظامی برای شناسایی 
ضارب ادامه دارد.سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم افزود: تاکنون 
انگیزه عامل اسید پاشی مشخص نشده اس��ت، ولی بعضا رسانه های خارجی 
و مغرضین س��عی دارند این موضوع را به حجاب و عف��اف ربط دهند، که این 
واقعیت ن��دارد. خانواده قربانیان از خانواده های مومن و مقیدی هس��تند.وی 
ادامه داد: چه بس��ا دس��تانی بخواهند به این موضوع دامن زده و این حادثه را 
به موضوع حجاب و عفاف و فساد و فحش��ا ربط دهند، اما نیروی انتظامی در 
پیگیری این موضوع مصمم است و دس��تگاه قضایی شدیدترین برخوردها را 

می کند.
منتظر اخبار جدید در مورد اسید پاشی اصفهان باشید

 س��رهنگ هادی مصطفایی معاون پلیس آگاهی ناجا  که در همین زمینه در 
اصفهان به سر می برد افزود: نتیجه این پرونده در کمیسیون های مربوطه در 
حال بررسی و در صورت رسیدن به نتیجه نهایی اخبار جدیدی از این موضوع 
منتشر می شود.وی تاکید کرد: پلیس و سایر دستگاه  های دخیل در رفع نگرانی 
مردم تمام تالش خود را به کار گرفته اند و در این زمینه به عنوان مشاور در کنار 

سایر مسئوالن مربوطه حضور داریم.

سایت ها به صورت کامل مسدود نمی شوند

 فیلترینگ هوشمند شبکه های اجتماعی
 کلید خورد

فاز نخست اجرای سامانه هوش��مند فیلترینگ شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی 
باهدف صیانت فرهنگی و اجتماعی از فضای مجازی کشور آغاز شد.

طراحی مدل جدید پاالیش هوشمند ش��بکه های مجازی طی مراسمی با حضور مسئوالن 
شرکت ارتباطات زیرس��اخت و پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات تفاهم نامه امضاء 
ش��د.این تفاهم نامه پس از طرح و تصویب مدل مفهومی پاالیش هوش��مند در کمیسیون 
امنیت ش��ورای عالی فضای مجازی به منظور توس��عه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی بر 
اساس اصول و ضوابط فرهنگی و اجتماعی کشور به مرحله اجرا در آمده است.در این تفاهم 
نامه که بین شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان مرجع پژوهشی و علمی حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات منعقد می شود مقرر شده که فاز نخست سامانه پاالیش هوشمند فضای 
مجازی تا پایان خرداد سال 1394 به بهره برداری برسد.این پروژه برای حداقل سازی عوارض 
مدل سلبی موجود که انسداد عمومی صفحات اینترنتی را در بر می گیرد و با توجه به گستره 
درخواست های متعدد کاربران مبنی بر دسترسی به صفحات و اطالعات علمی و تخصصی 
 موجود در فضای اینترنت، طراحی و اجرایی می ش��ود.با اجرای م��دل جدید، عالوه بر رفع

 نگرانی های صاحب نظران فرهنگی و دینی و نهادهای ذیربط، محتوای موجود در صفحات 
اینترنتی شامل متن، عکس و ویدئو بر اساس نیاز واقعی طیف مخاطبان در الیه های مختلف 
دسته بندی و مدیریت می شود.با بهره گیری از این سامانه که به صورت هوشمند طراحی و 
اجرایی می شود امکان تفکیک، ممیزی و پاالیش صفحات زیرمجموعه سایت های اینترنتی 
فراهم شده و این سایت ها به صورت کامل مس��دود نمی شود.شرکت ارتباطات زیرساخت 
 اعالم کرده است که با اجرایی شدن این پروژه عالوه بر استفاده از ظرفیت علمی و دانش فنی 
 ش��رکت های دانش بنیان و مراکز علمی و دانش��گاهی کش��ور در راس��تای بومی سازی 
فن��اوری های نوی��ن ارتباط��ی، انقالبی در مس��یر صیان��ت فرهنگ��ی و اجتماعی فضای 
مجازی کش��ور ص��ورت م��ی گی��رد. اوایل مهرم��اه نی��ز مرکز مل��ي فضاي مج��ازي در 
راس��تاي برنامه هاي اعالم ش��ده خود، با حمایت از جامعه دانش��گاهي، اولی��ن نرم افزار 
فیلترینگ هوش��مند کش��ور را به بهره برداري رس��اند.این مرک��ز اعالم ک��رد: به منظور 
بهره گی��ري از خدم��ات مفید ش��بکه جهان��ي اینترن��ت و برنام��ه ریزي ب��راي صیانت 
از آس��یب هاي ناش��ي از آن، با حمایت مرک��ز ملي فضای��ي مجازي از ط��رح هاي علمي 
 دانش��گاهي، سیس��تم فیلترینگ هوش��مند تصویر، فیلم و متن در موضوعات اخالقي به 
بهره برداري رسید.از مشخصه هاي این طرح، تشخیص هوشمند محتواي درخواست شده 
کاربر است که سرعت و گستره صفحات پاالیش شده را افزایش مي دهد و با کاهش نرخ خطا، 
کاربر سریع تر و دقیق تر به محتواي مفید مورد نیاز خود دست پیدا مي کند. همچنین در 
این نرم افزار به دلیل امکان پاالیش جزئي صفح��ات و ریزدانگي، پاالیش صرفاً بر صفحاتي 
 اعمال مي شود که به دلیل محتواي نامناسب نیاز به پاالیش دارند و نیازي به بستن کل دامنه

 نیست.
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آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1393 ثبت اسناد 
وامالك زواره بخش 17 ثبت اصفهان)نوبت اول(                      

7/211 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالك 
و ماده 59  اصالحي آئين نامه مربوطه ، امالكي كه 
در سه ماهه دوم سال 1393 تقاضاي ثبت آنها در 
پذيرفته شده و  امالك  زواره  اسناد و  ثبت  اداره 
همچنين امالكي كه طبق آراء هيئت محترم نظارت 
ثبت، آگهي آنها بايد تجديد گردد به شرح ذيل آگهي 

مي گردد:
الف ( امالكي كه اظهارنامه آنها در سه ماهه دوم 
سال 1393 تنظيم و جهت انتشار آگهي در رديف 

منظور گرديده است :
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذیل:
6101- آقای سيدمهدی هانی طبائی زواره فرزند 
بمساحت  متروكه   جوی  ششدانگ  سيدعباس 

13/03 متر مربع .
پالک اصلی دهستان گرمسیر زواره:

فرزند  زاده مهابادی  آقای حسينعلی ميران   -154
متصله  ومحوطه  بومکن  ششدانگ  ولی  مرحوم 

قرقر بمساحت 6330 متر مربع .
مقرر  وقت  در  آنها  نوبتي  آگهي  كه  امالكي  ب( 
منتشر و لکن بواسطه اشتباه مؤثري كه در انتشار 
آنها رخ داده و بموجب آراء هيأت محترم نظارت 
تفويضي  اختيارات  به  مستند  اداري  دستور  يا 
هيأت نظارت موضوع بندهاي 385 و 386 و 387 
 65 مهرماه  اول  تا  ثبتي  هاي  بخشنامه  مجموعه 

منجر به تجديد آگهي شده است:
دهستان گرمسیر                                                                                

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:
1983- آقای علی اكبر مختاريان زواره فرزند رضا 
اكبر  فرزند علی  و خانم صاحب مختاريان زواره 
قطعه ملک مزروعی  از ششدانگ  دانگ مشاع  سه 

زاده سالمه  اكبر  علی  بنام  قباًل  كه   بالمناصفه 
بنام  و مخدره صاحب خانم سالمه زاده اظهار و 
مشخصات  ساير  فاقد  خانم  وصاحب  اكبر  علی 

آگهی شده است.
و  وامالك  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  بموجب  لذا 
ماده 86 آئين نامه قانون ثبت چنانچه كسي نسبت 
به امالك مندرج در اين آگهي واخواهي داشته باشد 
به  نسبت  آگهي  انتشار  نوبت  اولين  تاريخ  از  بايد 
امالكي كه در رديف )الف( مي باشد به مدت  90 روز 
و نسبت به رديف )ب( به مدت 30 روز دادخواست 
نموده  تسليم  اداره  اين  به  كتبًا  را  خود  واخواهي 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
ثبتی ظرف مدت 30 روزاز  پرونده هاي معترض 
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم  
دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي گواهي تقديم 
 ، نمايد  تسليم  اداره  اين  به  و  اخذ  را  دادخواست 
ضمنًا گواهي طرح دعوي كه پس از انقضاء مهلت 

اثر بوده و مطابق قسمت  قانوني واصل شود بال 
اخير ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
، حقوق  ثبت  نامه  آئين  . ضمنًا طبق ماده 56  شد 
ارتفاقي در موقع تعيين حدود و در صورتمجلس 
قيد و واخواهي صاحبان امالك و مجاورين نسبت 
قانون  ارتفاقي مطابق ماده 20  به حدود و حقوق 
تکليف  تعيين  قانون  ماده واحده   2 تبصره  و  ثبت 
پرونده هاي معترض ثبت پذيرفته خواهد شد. اين 
نوبت  دو  در  )الف(  رديف  امالك  به  نسبت  آگهي 
به فاصله 30 روز از تاريخ انتشار اولين آگهي و 
روزنامه  در  نوبت  يک  فقط  )ب(  رديف  به  نسبت 
زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:  01/ 1393/08                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

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

در ونداده
بانوان شهناز عادل و فروغ عادل فرزندان   4080
زمين  قطعه  ششدانگ  مشاعا  باالمناصفه  سليمان 
مزروعی دشت باجه به مساحت 8371/66 مترمربع 
فروغ  ثريا عادل و  و  فردوس عادل  بانوان   4081

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

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

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

گردش آن ها به شرح آگهی های قبلی می باشد.
المياه  مجاری  حسين  فرزند  طالبيان  عبداله  آقای 
چهار سهم از 2114 سهم ششدانگ قنوات مذكور 
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات 

در ازان
3719 آقای محمد حسين محمودی و بانوان زينب 
محمودی و ام ليلی محمودی فرزندان ولی اله كما 
فرض اله چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين 
 مزروعی دشت زيريانه به مساحت 810/60 مترمربع 
علی  نظر  فرزند  ارشادی  علی  محمد  آقای   4929
باغ كهنه  ششدانگ قطعه زمين محصور در كوی 

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

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

949 آقای مسعود مهر علی مقدم فرزند غالمعلی 

اكبر  علی  فرزند  مقدم  اكبر  علی  شهين  خانم  و 
باالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه در كوی 

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

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

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

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

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

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

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

928/30 مترمربع 
امالك  اسناد و  ثبت  قانون  به موجب ماده 16  لذا 
چنانچه كسی نسبت به امالك مندرج در اين آگهی 

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

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

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

اسناد و امالك ميمه  

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

7/465 بند الف مستند به ماده 12 قانون ثبت اسناد 
و امالك و ماده 59 اصالحی آيين نامه آن امالك 
و رقبات واقع در اردستان بخش 17 ثبت اصفهان 
كه تقاضای ثبت آن در سه ماهه دوم سال 1393 
پذيرفته شده است برای 2 مرتبه به فاصله يک ماه 
منتشر و مهلت اعتراض بر آن از تاريخ اولين نوبت 
انتشار به مدت 3 ماه می باشد به شرح ذيل آگهی 

می نمايد 
دهستان گرمسیر – شهر اردستان به شماره 1 

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

مساحت ششدانگ 770 مترمربع.
مقرر  در وقت  آن  نوبتی  آگهی  كه  امالكی  بند ب. 
منتشر ولکن به واسطه اشتباه موثری كه در انتشار 
آنها رخ داده و به موجب آرا هيات نظارت يا دستور 

اداری مستند به اختيارات تفويضی هيات نظارت 
های بخشنامه  مجموعه  385و386و387   بندهای 

آگهی  تجديد  به  منجر   1365 مهرماه  اول  تا  ثبتی 
شده اند

دهستان گرمسیر شهر اردستان به شماره یک 
اصلی و فرعی زیر 

4277- آقای مصطفی ميركمال فرزند دخيل عباس 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکدرب باغ انتقالی مع 
الواسطه از طرف ورثه بی بی جان ميركمال كه در 
آگهی نوبتی قبلی بی بی جان بدون نام خانوادگی 

آگهی شده است.
فرزند  اردستانی  بخشايش  متينه  خانم   -4624
مع  انتقالی  مزروعی  ملک  قطعه  ششدانگ  حسن 
قباًل  كه  نيکويی  بيگم  حاجيه  طرف  از  الواسطه 
آگهی  و  اظهار  خانوادگی  نام  بدون  بيگم  حاجيه 

شده است.
به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و ديگر مواد 
امالك  به  نسبت  كسی  چنانچه  مربوطه  قانونی 
مرقوم در بند الف اعتراضی داشته باشد از تاريخ 

به  نسبت  و  روز   )90( نود  تا  انتشار  نوبت  اولين 
امالك ب تا 30 روز پس از انتشار بايد دادخواست 
تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  و  واخواهی 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم 
گواهی  قضايی  ذيصالح  مراجع  به  دادخواست 
تسليم  اداره  اين  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقديم 
نمايد و در صورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوايی 
اقامه شده باشد طرف دعوی بايد در آگهی نوبتی 
دادخواست  بايد  انتشار  از  پس  روز   30 تا  قبلی 
تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  و  واخواهی 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض با اين اداره بايستی با تقديم 
دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم 
دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نموده و 
در صورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوايی اقامه 
شده باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه مشعر 

بر جريان دعوی را ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد. 
اعتراضيات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء 
مدتهای مذكور واصل شود بالاثر است و مطابق 
قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد حدود و حقوق ارتفاقی امالك فوق 
مستند به ماده 56 آيين نامه قانون ثبت در موقع 
تحدود حدود بررسی و در صورت مجلس تحديد 
حدود قيد خواهد شد و اعتراض صاحبان امالك و 
مجاورين نسبت به آن تابع مفاد قانون ثبت و ماده 
واحده تعيين تکليف پرونده های معترضی مفقود 
الف  رديف  به  نسبت  آگهی  اين  بود.  خواهد  شده 
در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف 
در  اول  نوبت  انتشار  تاريخ  از  نوبت  يک  فقط  ب 
منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  زاينده رود  روزنامه 

می شود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1393/08/01

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

اردستان

1393-اداره  سال  دوم  ماهه  سه  نوبتی  آگهی 
ثبت اسناد و امالك جوشقان قالی بخش 12 کاشان
7/533 شماره:103/93/652/347-93/7/27بموجب 
 -59 ماده  و  وامالك  اسناد  ثبت  قانون   12 ماده 
اصالحی و آيين نامه مربوط به امالكی كه در سه 
پذيرفته  آنها  ثبت  تقاضای   1393 سال  دوم  ماهه 

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

جوشقان قالی
اسداهلل  فرزند  شريف  صديقه  فرعی-خانم   74
ششدانگ يکباب اطاق كه قبال حصار و طويله بوده 

واقع در جوشقان به مساحت 22/50 متر مربع
4127 فرعی-آقای احمد تعريفی فرزند غالمحسين 
ششدانگ قطعه زمين مزروعی واقع در جوشقان 

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

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

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

برای پدر مستدعی ثبت محرم آقا رحمانی
شهرت  امراهلل  و  اهلل  رحمت  فرعی-آقايان   681

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

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

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

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

مساحت 1403/61 متر مربع
2051 فرعی-آقای رضاغالم پور فرزند صفرعلی 
به  كامو  در  در  واقع  گلستان  قطعه  ششدانگ 

مساحت 1223/96 متر مربع
شماره های فرعی از پالک بیست و دواصلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روستای آزران به مساحت 1619/90 مترمربع
2445 فرعی-آقای غالمحسين سعادت فرزند يداهلل 
ششدانگ يکباب  بوم كن واقع در روستای آزران 

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

مطابق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1393/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:1393/09/01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برزوک آباد
شعبانعلی:  فرزند  نيا  وزيری  اسفنديار   -1288

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دست قمشه
2500- اميد مميز فرزند نصراله: ششدانگ قطعه 

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

پری  و  يداله  فرزند  حيدرپور  محمدمهدی   -2503

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

206/84مترمربع.
شماره فرعی از76- اصلی مهیار

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

است.
 شماره های فرعی از176- اصلی شهرک

اسالم آباد
حسين:ششدانگ  فرزند  فرهمنديان  خداداد   -780

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

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

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

61/90مترمربع.
ردیف ج(

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

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

شده اند:
          شماره فرعی از23- اصلی مزرعه 

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

آگهی گرديده اينک تجديدآگهی می گردد.
بخش2(

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مترمربع 

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

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

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

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

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

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

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

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

متر مربع 
دوم( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراءحومه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مترمربع 
ازشماره 141 – اصلي باغستان پایین طرق، 

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

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

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

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

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

مترمربع
ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زاویه

 مدال طال بین دو اصفهانی 
دست به دست شد

مدال ط��ای رقابت ه��ای پرتاب 
وزنه بازی های پاراآس��یایی که به 
نام مرتض��ی مخت��اری ملی پوش 
اصفهانی ثبت شده بود به علیرضا 
مخت��اری دیگر نماین��ده اصفهان 
رس��ید.در جری��ان رقابت های دو 
و میدانی بازی های پاراآس��یایی و 
در پرتاب دیس��ک م��ردان کاس 
F۵۳/۵۴ در حالی که نام مرتضی مخت��اری )از اصفهان( به عنوان 
نفر اول این کاس و برنده مدال طا اعام ش��ده بود، بعد از مدتی 
نام نفر دوم که وی هم نماینده ایران یعنی علیرضا مختاری )دیگر 
ملی پوش اصفهانی( بود به عنوان قهرمان این رشته ثبت شد. دلیل 
این موضوع هم ادغام ورزشکاران دو کاس عنوان شده بود که بعد از 
قرار گرفتن رکوردها در جدول حتی با وجود اینکه مرتضی مختاری 
بیش از ۸ متر پرتاب کرده بود اما جایی در بین نفرات برتر که کمتر 
از او پرتاب کرده بودند نداشت.طای علیرضا مختاری یازدهمین 
مدال طای کاروان ورزش��ی غدیر در این رقابت ه��ا بود. علیرضا 
مختاری روز یکش��نبه نیز در پرتاب دیس��ک موفق به کسب یک 
مدال طای دیگر شده بود.بدین ترتیب و با توجه به اینکه مدال های 
طا و نقره این ماده به نام ورزشکاران ایران ثبت شده بود تغییری 
 در مدال ها ایجاد نش��د و تنها نام ورزشکاران کش��ورمان جا به جا 

شد.

دو پیروزی برای اصفهان در واترپلوی 
تیم اصفهان میزبان مسابقات در روز 
اول مسابقات واترپلوی زیر 16 سال 
کشور به دو پیروزی ارزشمند دست 
یافت. مس��ابقات واترپلوی زیر 16 
سال کشور )جام شهدای اصفهان( از 
روز سه شنبه به میزبانی اصفهان در 
اس��تخر انق��اب آغ��از ش��د و تیم 
 اصفهان در اولین دیدار با حس��اب 
۴ بر 2 از سد خراسان رضوی گذشت و در بازی دوم تیم نوفاح الف 

تهران را با حساب 11 بر یک شکست داد.

دومی مجید فرزین در پارا آسیایی
مجید فرزین وزنه بردار دس��ته ۸0 
کیلوگ��رم تی��م مل��ی معل��والن و 
جانب��ازان در بازیهای پاراآس��یایی 

اینچئون مدال نقره گرفت.
فرزین دیروز )چهارشنبه( در رقابت 
های دسته ۸0 کیلوگرم با مهار وزنه 
2۳0 کیلوگرمی مدال نقره گرفت.

در این دسته وزنه بردارچینی با بلند 
کردن وزنه 2۳1 کیلوگرمی و با اختاف ناچیزی از فرزین مدال طا 

گرفت و نماینده تایلند در جایگاه سوم ایستاد.

6
انتصاب در فدراسیون بوکس

طی حکمی از سوی احمدی ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس بهرام طقرایی به عنوان 
رئیس کمیته داوران منصوب شد.

پیش از این همایون اردالن به عنوان رئیس کمیته داوران فعالیت می کرد. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1431 |پنج شنبه  1   آبان  1393 |28ذی  الحجه   1435

س��رمربی تیم ملی فوتب��ال دانش آموزی گف��ت: اگر تعامل 
برقرار شود و فدراسیون، آموزش و پرورش را یکی از متولیان 
فوتبال پایه بداند بسیاری از مشکات فوتبال ما حل می شود.

در فوتبال روز دنی��ا توجه به فوتبال پایه از اصول اساس��ی و 
پیشرفت این رش��ته در هر کشوری اس��ت که موجب شده 
سرمایه گذاری های عظیمی در رده های سنی پایه در فوتبال 
روز دنیا صورت گیرد.در کمال تاس��ف این روزها شاهد عدم 
نتیجه گیری و حذف تیم های فوتبال رده های سنی مختلف 
ایران از رقابت های آسیایی آن  هم مقابل تیم هایی بسیار کم 
نام و نشان هستیم.کسب این نتایج و ضعف در رده های سنی 
پایه بهانه ای شد تا با علی اسامی یکی از مربیان با سابقه  در 
فوتبال پایه کشور، سرمربی تیم ملی دانش آموزی و سرمربی 
تیم فوتبال پتوی الله اصفهان گفت وگویی را ترتیب دهیم که 

در زیر می خوانید.    
نخبگان فوتبال ایران در رده های سنی پایه به چه شکل 

باید انتخاب شوند؟
چند سال گذش��ته نیز من این موضوع را گفته بودم که باید 
مدارس فوتبال در هر اس��تان راه اندازی شده و در عین حال 

نخبگان را با کمک آموزش و پرورش شناسایی کنیم.
تعامل فدراسیون با آموزش و پرورش در زمینه فوتبال 

پایه چگونه است؟
یکی از اشکاالت بزرگ فوتبال ما این است که تعامل الزم را با 
آموزش و پرورش ندارد، اگر این تعامل برقرار شود و فدراسیون، 
آموزش و پرورش را یکی از متولیان فوتبال پایه بداند، بسیاری 

از مشکات فوتبال ما حل می شود.
آیا در کش�ورهای دیگر این تعامل بین فدراس�یون و 

آموزش و پرورش برقرار است یا خیر؟
در کش��ورهای دیگر آموزش و پرورش یک��ی از ارکان اصلی 
فوتبال پایه است، اما در کشور ما متاسفانه به این موضوع مهم 
توجه ای نمی ش��ود و آموزش و پرورش در فوتبال ایران هیچ 

نقشی را ایفا نمی کند.
ب�رای تعام�ل فدراس�یون با آم�وزش و پ�رورش چه 

پیشنهادی دارید؟
آموزش و پرورش باید مسابقات کشوری را در رده های سنی 
پایه برگزار کرده و فدراسیون نظارت کند، مدارس فوتبال در 
استان ها باید تاسیس ش��ود و نخبگان فوتبال به این مدارس 

بروند تا هم از نظر درسی و هم از نظر ورزشی به آن ها رسیدگی 
شود، اما در کمال تاسف اینگونه نیست.

فوتبال ما تنها به دنبال نتیجه گرایی ب��وده و تنها به فوتبال 
بزرگس��االن اهمیت می دهد، در عین حال خود فدراسیون 
رقابت ها را برگزار و استعدادیابی می کند که کاری اشتباه است.
در فدراس�یون کفاش�یان برای فوتبال پایه هزینه ای 

صورت می گیرد یا خیر؟
آقای کفاش��یان تا حدودی برای فوتبال پایه خرج می کند، 
اما راه را اشتباه می رود، مسابقات رده های سنی پایه را تا رده 

جوانان باید آموزش و پرورش برگزار کند.
اس�تعدادیابی در آموزش و پرورش باید به چه شکل 

صورت بگیرد؟
آموزش و پرورش باید در هر شهری مسابقات را از دل مدارس 
آغاز کرده و به نواحی و بعد اس��تان ها و سپس کشوری سوق 

دهد.
با این تفاسیر پیشنهاد ش�ما برای بهبود فوتبال پایه 

چیست؟
ثبات مدیریت و برق��راری تعامل میان آم��وزش و پرورش و 
فدراسیون از جمله برخی کارهایی است که باید انجام شود، 
افراد استخوان خرد کرده در این امر باید جلسه  بگذارند تا به 
جمع بندی رسیده و فوتبال ایران را به سمت فوتبال پایه سوق 
دهند.خود من مربی تیم ملی رده های پایه بودم و همین تیم 
تایلند که موفق شد رده های سنی تیم ایران را شکست دهد 
را با همین بازیکنانش و ب��ا بازیکنان خودمان که از آموزش و 
پرورش تشکیل داده بودیم با نتیجه دو بر صفر شکست دادیم 
که این نتیجه توجه به رده های سنی پایه و آموزش و پرورش 
بود.من به عنوان مسئول انجمن فوتبال اصفهان و مربی تیم 
ملی دانش آموزی می بینم که فدراسیون فوتبال هیچ نگاهی 
روی آموزش و پرورش ندارد و این به واقع یک نقطه ضعف در 
فوتبال ایران است.در پایان هم باید بگویم رابطه ای و جزیره ای 

عمل کردن نتیجه اش همین می شود.          

س��رمربی تیم فوتبال بای��رن مونیخ بع��د از برد پ��رگل مقابل 
جالوروس��ی ها گف��ت: گامی محک��م در راه صعود برداش��تیم 
 اما باز هم می گوی��م بایرِن من با بارس��لونای س��ابقم متفاوت

 است.پپ گواردیوال اظهار داش��ت: تیم من این توانایی و انگیزه 
را داشت که برنامه هایش را به س��رعت در زمین اجرا کند. این 
موضوع واقعا بسیار بااهمیت است اما نمی توان گفت صددرصد 
بازی کاملی انجام دادیم. در دقای��ق ابتدایی حرکت های تیمی 

کامل نمی شد اما به مرور وضعیت بهبود یافت. در آغاز نیمه دوم 
نیز رمی ها فوتبالی خوب به معرض نمایش گذاشتند. با این حال 
بسیار از کسب نتیجه حاصل شده راضی و خوشحال هستم. با 
این نتیجه با گامی محکم به صعود نزدیک تر شدیم.وی ادامه داد: 
تیم بایرن من متفاوت با بارسلونایی است که ساخته بودم. هر دو 
تیم های بزرگی هستند که قابلیت های بسیار باالیی دارند. همین 

به من اجازه می دهد برنامه هایم را در زمین پیاده کنم.

علی اسالمی:کفاشیان خشت را کج می گذارد

جنگ های غیرمعمول سنگ بنای درست آینده در توجه به فوتبال دانش آموزی
قهرمانان ملی!

برخی ادبیات و حرف هایی که قهرمان های فوتبال ایران برای 
یکدیگر به کار می برند، می رود تا درب های زندان را به روی آن ها 
باز کند و به نظر می رسد خود این عزیزان حواسشان نیست که به 

کجا می رسند و چه می کنند.
اتفاق خوبی نیست اینکه محمدمایلی کهن را در آستانه درب  
زندان ببینیم، اتفاق خوبی نیس��ت که علی دایی هر دو پا را در 
یک کفش کند و بگوید باید فانی به زندان برود! فانی کیست؟ 
مربی سابق خود دایی! شاید دایی حق داشته باشد. شاید هم نه.

به هرحال این بخش ماجرا را قاضی تعیین می کند اما واقعیت 
این است که در ورزش و در دنیای پهلوانی رسم بر این رفتار نبوده 
و همیشه حرمت بزرگتر حفظ می ش��ده و به درست یا غلط از 
قدیم می گفتند چوب معلم گل است.این درست که ماجراها 
دیگر مثل سابق نیست. این درست  است که جامعه نوین ظرفیت 
و تحمل کمتری نسبت به گذشته دارد اما واقعیت این است که 
حتی همین جامعه با ظرفیت کم هم چنین اتفاقاتی را دوست 
ندارد.این اما همه داستان نیست و تک موردی نیست که وجود 
دارد، همین فرهاد مجیدی دربرنامه نود همین هفته هم حرمت 
مربی خود را نگه نداشت و اگر چه اسم نبرد اما واقعیت این است 
که برداشت ها به سمت قلعه نویی بود و اگر هم فرهاد نظرش این 
نبوده باشد )که بعید می دانیم( باید به گونه ای حرف می زد که 
چنین برداشت هایی نشود. البته در موارد دیگر فرهاد مجیدی 
دربیانیه قدیمی اش کاما در رابطه با امیر اسم او را برده بود.حسن 
روشن گزینه بعدی است. او در اکثر روزها علیه مدیران استقال 
حرف می زد، هنوز هم چنین می کند و هیچ کس نمی داند به 
کدامین دلیل چنین می کند و چرا؟پیش از این هم بین دایی 
و پروین، بین قلعه نویی و حجازی، بین مایلی کهن و قلعه نویی و 
... بارها و بارها چنین دعواهایی دیده بودیم، هنوز هم می دیدیم 
و نمی فهمیم که چنین فضایی با ادبیاتی اینچنینی: آقا قلدره، 
گروهبان قندلی و مواردی چون این که اصا کم نیستند چگونه 
بر زبان برخی از این دوستان جاری می شود و از آن بدتر اینکه 
بعضا برخی از این اعضای فوتبال یکدیگر را به اختاس کردن و 
جادو کردن و دزدی و رانت خواری و ...متهم می کنند آن هم در 
رسانه های عمومی!اگر در خانه دعوایشان شود، اگر در حریمی 
معلوم دعوا کنند بحث فرق می کند اما در رسانه ها؟ این درست 
که رسانه ای ها باید آیینه باشند و هر چه که هست را عینا بازتاب 
دهند اما این رسمش نیست که دعواهایشان را در رسانه ها انجام 
دهند همه مردم را خبر کنند.امروز هم که پای دادگاه و زندان 
وسط آمده و ما واقعا هنوز در شوک به سر می بریم و از این عزیزان 
می پرسیم چرا برای دعوا کردن با یکدیگر ادبیات فاخرتری را در 

نظر نمی گیرند و مراقب تهمت ها نیستند؟

آب معدنی گران نخرید

آب معدنی غیرمجاز تولید نمی شود
 دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران با تأکید بر اینکه هیچ واحد 
غیرمجازی در صنعت آب معدنی فعالیت نمی کند، تصریح کرد: صنعت 

آب معدنی از کنترل ویژه ای برخوردار است و نباید نگران آلودگی آن بود.
پیمان فروهر اظهار کرد: کنترل آب های معدنی هم در بخش تولید و هم 
هنگام عرضه صورت می گیرد و سازمان استاندارد غذا و دارو نیز نظارت ویژه ای 
بر این صنعت دارد.وی ادامه داد: علی رغم این که مسئوالن ارشد کشور به این 
مسئله فکر می کنند که آب بسته بندی شده را جایگزین آب مصرفی مردم 

کنند، این فرهنگ سازی صورت نمی گیرد.
دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران بابیان این که هیچ صنعتی 
نمی تواند عاری از اشتباه باشد، گفت: زمانی که انسان و ماشین درگیر یک 
پروژه می شوند قطعاً اشتباهی از آن ها سر می زند اما این مسئله نمی تواند 

کیفیت را زیرسوال ببرد.
140 واحد فعال در صنعت آب معدنی

فروهر تعداد واحدهای فعال در صنعت آب معدنی را 1۴0 واحد عنوان و اظهار 
کرد: طبق آخرین آمار 1۴0 واحد صنعتی آب معدنی در سراسر جغرافیای 

ایران مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به مشکل کم آبی در کش��ور گفت: چندین بار به دولت اعام 
کرده ایم که نگران مشکل آب نباشند چراکه واحد های آب معدنی در سراسر 

ایران حضور دارند و در شرایط بحرانی از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.
هیچ واحد غیرمجازی در صنعت آب معدنی نیست

دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران بابیان این که حتی یک واحد 
غیرمجاز آب معدنی نیز در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: در صنعتی تقلب 
رخ می دهد که فرآیند آن در یک مرحله  کوتاه صورت بگیرد و ازآنجاکه تولید 
آب معدنی و بسته بندی آن نیاز به کارخانه و هزینه  گزاف دارد به صراحت 
می توان گفت که هیچ واحد غیرمجاز آب معدنی در کشور فعالیت نمی کند.

صادرات 7 میلیون دالری آب معدنی در سال گذشته
فروهر در خصوص میزان صادرات آب معدنی گفت: در سال های 1۳۸۴ تا 
1۳۸6 اوج صادرات آب های معدنی بود اما از آن زمان به بعد به دلیل افزایش 
کرایه حمل ونقل این میزان کاهش پیدا کرد.دبیر انجمن آب های معدنی و 
آشامیدنی ایران بابیان این که آب معدنی ایران به کشور های عراق، افغانستان 
و ترکمنستان صادر می شود، اظهار کرد: در سال گذشته هفت میلیون دالر 
صادرات این صنعت صورت گرفته است که اگر کرایه حمل ونقل کاهش پیدا 

کند این شرایط بهتر می شود.
آب معدنی گران نخرید

وی در خصوص قیمت آب های معدنی گفت: طبق آخرین مصوبه قیمت 
آب معدنی نیم لیتری ۴7۵ تومان و 1.۵ لیتری ۸00 تومان اس��ت اما در 
مغازه ها به دلیل خنک نگه داشتن آب معدنی آن را به قیمت ۵00 تومان در 
وزن نیم لیتری می فروشند.فروهر با اشاره به آب معدنی اکسیژن دار اظهار 
کرد: تنها دو واحد تولیدی در ایران این نوع آب را عرضه می کنند و به دلیل 
این که گاز اکسیژن به این آب تزریق می شود و باید بطری بهتری داشته باشد، 
قیمت آن کمی از آب معمولی گران تر است.دبیر انجمن آب های معدنی و 
آشامیدنی ایران بابیان این که آب معدنی اکسیژن دار باید در بطری های ۴۴ 
گرمی و آب معمولی در بطری ۳0 گرمی بسته بندی شود و تجهیزاتی که 
برای تولید آب معدنی صرف می شود در قیاس با آب معمولی بیشتر است، 
گفت: قیمت آب معدنی اکسیژن دار دربسته های نیم لیتری بین 600 تا 6۵0 

تومان در بازار عرضه می شود.

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گفت: در حال 
حاضر ۸۵ درصد جمعیت روستایی استان از گاز طبیعی 
برخوردارند و 1۵ درصد باقی مانده تا پایان سال جاری 
از نعمت گاز بهره مند خواهند شد. سعید مومنی اضافه 
کرد: اکن��ون 99.۴ درصد از جمعیت ش��هری اس��تان 
اصفهان که س��اکنان بالغ ب��ر یک میلی��ون و ۵60 هزار 
واحد مس��کونی را ش��امل می ش��وند نیز از گاز طبیعی 
برخوردارند. وی با اش��اره به اجرای شبکه گازرسانی در 
اس��تان اصفهان به طول بیش از 2۴ هزار و 1۴ کیلومتر 
اظهار کرد: از این میزان ۴1۴ کیلومتر آن در ش��ش ماه 

گذشته امسال عملیاتی شده است.مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان با اشاره به اینکه پنج کیلومتر خط انتقال 
گاز در این استان در نیمه نخست امسال اجرا و راه اندازی 
شده اس��ت، گفت: با اضافه ش��دن این میزان، در حال 
حاضر مجموع خطوط انتقال گاز در استان به 10 هزار و 
۸0 کیلومتر رسید.وی همچنین تعداد انشعابات موجود 
در استان را 9۵0 هزار اعام کرد و افزود: 11هزار و 110 

مورد این انشعابات مربوط به نیمه اول امسال است.
مومنی تعداد مش��ترکین گاز در استان اصفهان را بیش 
از یک میلیون و ۵17 هزار و 796 مش��ترک اعام کرد و 

افزود: از این تعداد یک میلیون و ۳0۵هزار و 996مشترک 
گاز ش��هری و 211 ه��زار و ۸00 مش��ترک روس��تایی 

هستند.مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان اصفه��ان ب��ا 
اشاره به اینکه گازرسانی 
در س��ال های گذش��ته 
شتاب چشمگیری داشته 
اس��ت و کارکنان تاشگر 
این ش��رکت توانس��ته اند 
در راس��تای دو ه��دف 
و  محرومیت زدای��ی 
اقدام��ات  اش��تغالزایی 
مؤثری انج��ام دهند.وی 
اظهار ک��رد: اولویت قرار 
دادن روس��تاهای محروم 
همچنین مراکز صنعتی از 
اقدامات مؤثر شرکت گاز 

استان اصفهان است.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز 
اس��تان اصفه��ان درباره 

ایس��تگاه های س��ی ان ج��ی ) CNG ( گف��ت: روزانه 
یک میلیون و 200 هزار مترمکع��ب گاز از طریق 1۴۸ 
ایس��تگاه CNG موجود در اس��تان عرضه می شود که 
این امر تأثیر بسزایی در کاهش سوخت بنزین و کاهش 
آلودگی ه��وا دارد.مومن��ی اس��تفاده از گاز طبیعی در 
صنعت به ویژه صنایع عمده را در پیش��گیری از آلودگی 
محیط زیست بسیار مؤثر دانست و اضافه کرد: ساالنه 16 
میلیارد مترمکعب گاز در اس��تان توزیع می شود که ۴6 

درصد آن در صنعت مصرف می شود. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: اگر در سال 
آبی 9۳ تا 9۴ که از مهرماه امسال تا مهرماه سال آینده را شامل 
می شود به میزان کافی بارندگی شود زاینده رود تا خردادماه 

سال آینده جاری است.
س��ید مس��عود میر محمدصادقی در خصوص مدت زمان 
بازگشایی آب در زاینده رود اصفهان اظهار داشت: بر اساس 
مصوبات قبلی مقرر ش��د ک��ه از آبان ماه آب برای کش��ت 

کشاورزان شرق اصفهان باز شود.
وی ادامه داد: همان طور که در نیمه اول سال آب برای آبیاری 
باغات غرب اصفهان باز شد، در آبان ماه جاری نیز آب برای 

کشت پاییزه بازخواهد شد.

مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اصفهان افزود: در همین 
راستا در روزهای 10 یا 11 آبان ماه سال جاری آب در رودخانه 
زاینده رود به منظور کشت و برداشت محصوالت کشاورزان 
شرق اصفهان جاری می شود.وی اعام داشت: حجم آبی که 
در این مدت در رودخانه زاینده رود جاری می شود متناسب با 

نیاز کشاورزان در ماه های مختلف متفاوت است.
میر محمدصادقی اضافه کرد: از آنجائی که قرار است این آب تا 
خردادماه باز باشد بنابراین متناسب با میزان کشت و برداشت 
کش��اورزان و احتیاج آن ها حجم آب در ای��ن فاصله زمانی 

متغییر خواهد بود.
وی بی��ان داش��ت: در صورت��ی ک��ه در س��ال آب��ی 9۳ تا 

9۴ بارندگ��ی ب��ه می��زان کاف��ی در اس��تان اصفه��ان 
 داش��ته باش��یم ، آب ت��ا خردادم��اه در زاین��ده رود جاری

 خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

گواردیوال: بایرِن من با بارسلونا فرق دارد

جاری متغییرآب تا خرداد ماه 

زاینده رود به شرط بارش

همه روستاهای اصفهان امسال گازدار می شود

 آبلیموهای زیر پله ای بازار را 
غصب کرده اند

 دبیر انجمن صنفی کارفرمای��ی صنعت آبلیموی ایران 
گفت: ازآنجاک��ه آبلیموهای زیر پل��ه ای قیمت پایینی 
نسبت به آبلیموهای استاندارد اجباری دارند، توانسته اند 
بازار را غصب کنند.رویا جعفری ش��اهی بابیان این که از 
چندی پیش برای آبلیمو، استاندارد اجباری تعیین شده 
اس��ت، اظهار کرد: درگذشته این اس��تاندارد به صورت 
تشویقی بود اما در حال حاضر سخت گیری زیادی نسبت 

به این امر انجام می شود.

 بازنشستگان تأمین اجتماعی
 فاقد مسکن صاحب خانه می شوند

معاون حقوقی وامورمجلس س��ازمان تأمین اجتماعی 
از برنامه ریزی حمایت��ی و تاش برای تأمین مس��کن 
بازنشستگان فاقد مس��کن زیرپوشش این سازمان خبر 
داد.عبدالرحمان تاج الدین گف��ت: اجرای برنامه تأمین 
مسکن سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگان فاقد 
مسکن ،جدا از طرح های مسکن دولت در قالب مسکن 
مهر و دیگر طرح هاست.وی ادامه داد: رفع دغدغه های 
بیمه شدگان و بازنشستگان س��ازمان تأمین اجتماعی 
یکی از اهداف این سازمان است که در دولت تدبیر و امید 

به صورت ویژه موردتوجه قرارگرفته است .
معاون حقوقی و امور مجلس تأمین اجتماعی به تأکید 
مدیرعامل ای��ن س��ازمان به منظور هم��کاری درروند 
اجرای طرح تحول سامت اش��اره کرد و گفت : اجرای 
کامل و مناس��ب این طرح می تواند مستمری بگیران و 
بیمه شدگان را از وابستگی به بیمه تکمیلی بی نیاز کند.

وی از تاش برای اجرایی کردن قانون الزام درمان رایگان 
بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران در بیمارستان های 
دولتی و دانشگاهی خبرداد و گفت: در حال حاضر این 
قانون در بیمارس��تان های ملکی تأمین اجتماعی اجرا 
می شود که بر اساس آن تمامی خدمات درمانی و بستری 

به بیمه شدگان تأمین اجتماعی رایگان ارائه می شود.
تاج الدی��ن اب��راز امی��دواری ک��رد ک��ه ب��ا تعمی��م 
ای��ن قان��ون ب��ه بیمارس��تان های دولت��ی ، دغدغ��ه 
بیمه ش��دگان تأمی��ن اجتماع��ی در پرداخ��ت هزینه 
 درمان و بس��تری در این دس��ته از بیمارس��تان ها رفع

 شود .
وی از مصوبه اخیر هیئت مدیره این سازمان در خصوص 
تخصیص اعتبار قابل توجهی در پرداخت تس��هیات به 
بازنشستگان خبرداد و گفت: البته تخصیص این اعتبار 
به معنای پرداخت این تس��هیات به تمامی متقاضیان 

نیست.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی به دنبال خدمت 
به جامعه هدف خود اس��ت و در این راه از هیچ تاشی 

کوتاهی نمی کند.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo.  1431 octb 23   ,2014  |  8 Pages

روزانه یک میلیون 
و 200 هزار 

مترمکعب گاز 
از طریق 148 

 CNG ایستگاه
موجود در استان 

عرضه می شود 
که این امر تأثیر 

بسزایی در کاهش 
سوخت بنزین و 

کاهش آلودگی هوا 
دارد



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1431 |پنج شنبه  1   آبان  1393 |28ذی  الحجه   1435

7
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

3                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
7/240 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
كه در اجرای ماده يک قانون مذكور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون مذكور در 2 نوبت به فاصله 
15روز از طريق روزنامه های كثيراالنتشار محلی آگهی ميشود تا شخص يا اشخاصی 
كه به آرای مذكور اعتراض دارند از تاريخ اولين آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالك اردستان تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف يک ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند در اين صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکيت مينمايد ضمنًا صدور سند مالکيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
آقای سيد رضا ميرعابدينی  رای شماره 139360302032000071 مورخه 1393/2/3 
فرزند سيد حسين ششدانگ يک باب خانه بر روی قسمتی از پالك 431 فرعی از 75 اصلی 
واقع در دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 193/95 مترمربع انتقال عادی 

از طرف فاطمه ميرعابدينی كچو مثقالی مالک رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1393/07/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/01

م الف:320 عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان اردستان    
مزایده مال غیرمنقول

پرونده:9309980350800095  شماره   9310110371800040 نامه:  شماره   7/448
شماره بايگانی شعبه:930121 اجرای احکام مدنی شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( 
اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص پرونده اجرايی كالسه 121/93ج8 
آقای  خواهان  نمايد  برگزار  الی 9 صبح   8 دوشنبه ساعت  روز  مورخه 1393/08/19 
فالحيان  مهدی  خواندگان  هنرمند  مهدی  آقای  وكالت  با  حسين آبادی  فالحيان  مجتبی 
حسين آبادی – خانم صديقه فالحيان حسين آبادی هر دو به نشانی خ هزار جريب – خ 
نشانی خ  به  آقای مصطفی فالحيان   - پ93   – بن بست دالور   – برق  كوی   – كارگر 
حسين آباد – روبروی كوی آسياب – كوچه 40-پ716 – فخری فالحيان به نشانی خ 
حسين آباد – بن بست طاووس – شماره 9- پ181 – خانم اشرف فالحيان به نشانی خ 
ارتش – كوچه شهيد مرادی – شماره 20 – جنب مجتمع آسمان – پ18 – خانم زهرا 
بيگم عطايی به نشانی خ هزارجريب – خ كارگر – كوی برق – بن بست دالور – پ93-ط2 
موضوع مزايده عبارت است از دستور فروش پالكهای 4402/1و2996/9 بخش 5 ثبتی 
اصفهان كه پالك ثبتی 4402/1 به آدرس بلوار كشاورز – روبروی پمپ بنزين – كوی 
پ89 با مساحت 213/98 مترمربع به   – سمت راست   – اولين فرعی   – صاحب الزمان 
صورت يک باب منزل مسکونی سه طبقه كه از شمال و جنوب به گذر ارتباط دارد و 
ساخت آن با اسکلت فلزی و سقف تيرچه و بلوك و دارای متراژ حدود 100 مترمربع در 
طبقه 60- و در طبقات همکف و اول هر كدام 140 مترمربع و پاركينگ در همکف می باشد 
ساختمان دارای نمای آجری – درب و پنجره ها فلزی و دربهای داخلی چوبی و كاشی 
كاری سرويسها و كابيت فلزی آشپزخانه می باشد دارای امتيازات آب و برق و گاز و 
فاضالب می باشد كه ارزش كل ششدانگ 7/200/000/000 ريال می باشد كه در حال 
حاضر طبقه زيرزمين 60- در اجاره آقای عباس سقاط و طبقه همکف در اجاره خداداد 
مختاری و طبقه اول خالی است كه با توجه به عدم ارائه قراردادها از ميزان رهن و مبلغ 
به آدرس  ثبتی  ثبتی 2996/9 بخش 5  بها اطالعی در دسترس نمی باشد پالك  اجاره 
روبروی كوچه آسياب – پ716 كه در حال حاضر در تصرف آقای  خ حسين آباد – 
مصطفی فالحيان می باشد ملک فوق دارای ساختمان مسکونی قديمی با ديوارهای آجری 
و سقف تيرآهن و آجر جمعًا به متراژ 150 مترمربع در همکف و حدود 40 مترمربع 
زيرزمين انباری و دو باب مغازه در خيابان حسين آباد به متراژ جمعًا 30 مترمربع كه 
اخيراً بازسازی شده و دارای درب سکوريت و بدنه كاشی كاری شده و كف سراميک 
می باشند و مشتركات پالك مسکونی و مغازه ها آب و برق و گاز و فاضالب می باشد 
كه ارزش ششدانگ محل 15/800/000/000 ريال می باشد. مزايده از كارشناسی شروع 
گرديده و فرد يا افرادی برنده مزايده می باشند كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند و ده 
درصد مبلغ كارشناسی را همراه داشته باشند مزايده در ساختمان كل دادگستری استان 
اصفهان به نشانی خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری طبقه سوم اتاق 315 دفتر شعبه 
هشتم دادگاه حقوقی اصفهان برگزار می گردد طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده 
با هماهنگی اين اجرا از محلها بازديد نمايند.م الف:19057 مدير اجرای احکام شعبه هشتم 

دادگاه حقوقی اصفهان 
تاسیس شرکت

7/452 شماره: 93/3919/33/و-93/7/14 آگهی تاسيس شركت خدماتی اتحاد تالشگران 
مفاد  و  اساسنامه  و  نامه  و شركت  تقاضانامه  محدود خالصه  مسئوليت  با  اردستان 
صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هيات مديره شركت خدماتی اتحاد تالشگران 
اردستان با مسئوليت محدود به شناسه ملی 14004420622 كه با شماره 874 در تاريخ 
1393/07/05 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1393/07/14 از حيث امضاهای 
ذيل ثبت تکميل شده برای اطالع عمومی در روزنامه رسمی و نيز روزنانه زاينده رود 
به شرح زير آگهی می شود: 1- اساسنامه شركت مشتمل بر 27 ماده و 1 تبصره و 
اظهارنامه و شركت نامه شركت امضاء و به تصويب رسيد. 2- موضوع شركت: با اين 
مقدمه كه ثبت موضوع زير به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد – انجام كليه 
امور خدماتی و پيمانکاری از قبيل طراحی نظارت و اجرا در زمينه امور ساختمانی راه 
سازی – نظافت اماكن دولتی و خصوصی – طراحی و اجرای فضای سبز و طرحهای 
ميادين و  بندی  آذين  جدول بندی و   – به درخت كاری  فضای سبز و خدمات مربوط 
پذيرايی كليه  تهيه و طبخ و توزيع غذا با سفارشات خصوصی و دولتی –  خيابانها – 
مجالس و تامين وسايل و لوازم پذيرايی مجالس – انجام كليه فعاليتهای بازرگانی مانند 
صادرات و واردات خريد و فروش و توليد و تهيه و توزيع كليه كاالهای مجاز بازرگانی 
– اخذ وام و تسهيالت از بانکهای دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شركت – انجام 
كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كشور – شركت در مناقصات و مزايدات 
خصوصی و دولتی و هرگونه اموری كه با موضوع شركت مرتبط باشد – پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذيصالح. 3- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 4- 
مركز اصلی شركت: اردستان – شهرك كاوه – كاوه9- پالك6- كدپستی 8381895811. 
مديرعامل  اختيار  در  و  پرداخت  تماما  كه  نقدی  ريال  ميليون  پنج  5- سرمايه شركت: 
شركت قرار گرفته است. 6- موسسين شركت: آقای عليرضا متانت فرزند حسن با كدملی 
1189957991 و خانم ليال ابراهيمی السيبی فرزند عباس با كدملی 1189965488. 7- 
اولين مديران شركت: عليرضا متانت به سمت رئيس هيات مديره و مديرعامل و ليال 
ابراهيمی السيبی به سمت نايب رئيس هيات مديره شركت برای مدت نامحدود انتخاب 
شدند. 8- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق بهادار و اسناد مالی و تعهدآور شركت و نيز 
 اوراق عادی با امضای منفرد مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. م الف:336 

عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 
فقدان سند مالکیت 

سيد  ورثه  از  احدی  احسانی  علی  سيد  آقای  93/2455/6/و-93/7/19  شماره:   7/453
حسين احسانی طبائی زواره به استناد دو برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضاء 

شهود رسمًا گواهی شده و مدعی است كه سند مالکيت 54 سهم مشاع از 1200 سهم 
ششدانگ پالك 25 اصلی دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 111 
دفتر 86 امالك به نام نصرا... فقيه مرتضوی ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و تمامت 
22 سهم مشاع از مورد ثبت را ذيل سند رسمی 3453-25/5/2 دفتر 50 به عبدالحميد حقير 
زواره و تمامت 32 سهم از مورد ثبت فوق را به غير انتقال متعاقبا عبدالحميد حقير زواره 
ذيل سند رسمی شماره 4497-28/2/3 دفتر 50 تمامت بيست و دو سهم مالکيت خويش 
را به سيد حسين احسانی طبائی زواره انتقال نموده و به حکايت دفتر امالك معامله ای 
انجام نگرديده و در اثر سهل انگاری مفقود شده است نظر به اينکه درخواست صدور سند 
مالکيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
كه هر كس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتبا با مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهی 
و يا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکيت يا سند معامله در صدور سند مالکيت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:331 فدايی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره  
تاسیس شرکت 

درون  مسافربری  شركت  تاسيس  آگهی   93/7/25  – 93/3953/33/و  شماره:   7/454
شركت  و  تقاضانامه  خالصه  محدود  مسئوليت  با  مهاباد  سبز  مسير  بانوان  شهری 
نامه و اساسنامه و مفاد صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هيات مديره شركت 
مسافربری درون شهری بانوان مسير سبز مهاباد با مسئوليت محدود به شناسه ملی 
14004427876 كه با شماره 876 در تاريخ 1393/07/07 در اين اداره به ثبت رسيده 

و در تاريخ 1393/07/15 از حيث امضاهای ذيل ثبت تکميل شده برای اطالع عموم در 
اساسنامه  به شرح زير آگهی می شود: 1-  زاينده رود  نيز روزنامه  روزنامه رسمی و 
امضاء و  نامه شركت  اظهارنامه و شركت  بر 27 ماده و 1 تبصره و  شركت مشتمل 
به تصويب رسيد. 2- موضوع شركت: با اين مقدمه كه ثبت موضوع زير به منزله اخذ 
در شهر  بانوان  ويژه  مسافربری درون شهری   – باشد  نمی  فعاليت  پروانه  و صدور 
مهاباد – اخذ وام و تسهيالت از بانکهای دولتی و خصوصی – انجام فعاليتهای مجاز 
فروش  و  خريد  و  بازرگانی  مجاز  كاالهای  توزيع  و  توليد  و  تهيه  قبيل  از  بازرگانی 
انجام امور   – ترخيص كاال از گمركات كشور   – كاالهای مجاز و صادرات و واردات 
توزيع غذا جهت  و  تهيه و طبخ   – تاسيسات و غيره  و  اماكن  نظافت  قبيل  از  خدماتی 
با موضوعات شركت  نحوی  به  كه  اموری  و هرگونه  دولتی  و  سفارشات خصوصی 
مرتبط باشد – پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيصالح. 3- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود. 4- مركز اصلی شركت: اردستان – مهاباد – خيابان امام خمينی 
– كوچه شهيد اشتری – روبروی دبستان معرفت – كدپستی 8423136613. 5- سرمايه 
شركت: سه ميليون ريال نقدی كه تماما پرداخت و در اختيار مديرعامل شركت قرار 
گرفته است. 6- موسسين شركت: خانمها خديجه آقائيان زاده مهابادی فرزند ولی ا... 
با كدملی 1189582082 و صغری اسمی نيستانی فرزند باقر با كدملی 5659345425. 
7- اولين مديران شركت: خديجه آقائيان زاده مهابادی به سمت رئيس هيات مديره و 
مديرعامل و صغری اسمی نيستانی به سمت نايب رئيس هيات مديره برای مدت نامحدود 
انتخاب شدند. 8- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت و نيز 
 اوراق عادی با امضای منفرد مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.م الف:337 
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تاسیس شرکت 

الماس  7/458 شماره: 93/3966/32/و-93/7/15 آگهی تاسيس شركت تعاونی توليدی 
اولين  اساسنامه و صورت جلسات  و  نامه  تقاضانامه و شركت  مهاباد خالصه  كوير 
مجمع عمومی عادی و هيات مديره شركت تعاونی توليدی الماس كوير مهاباد كه مدارك 
تشکيل آن به ضميمه نامه شماره 2775-1393/07/05 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی 
شهرستان اردستان تاييد و به اين اداره ارسال شده به شناسه ملی 14004420749 كه 
ذيل شماره ثبت 875 در تاريخ 1393/07/05 به ثبت رسيده و در تاريخ 1393/07/15 
از حيث امضاهای ذيل ثبت تکميل شده را جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی و نيز 
روزنامه زاينده رود به شرح زير برای يک مرتبه آگهی می شود: 1- اساسنامه شركت 
شامل 52 ماده و 36 تبصره قرائت و به اتفاق آراء به تصويب رسيد. 2- موضوع شركت: 
تهيه و اجرای طرح و اداره واحدهای توليدی در زمينه توليد فيلتر هوا و آب رادياتور 
با استفاده از سرمايه و نيروی كار و مهارت و تخصص اعضا و فروش محصوالت 
بقيه به شرح تبصره های ماده 3 اساسنامه. 3- مدت شركت: از تاريخ ثبت  توليدی – 
كوچه   – امام خمينی)ره(  خيابان   – نامحدود. 4- مركز اصلی شركت: مهاباد  به مدت 
پالك1-كدپستی 8443144374. 5- سرمايه شركت: مبلغ چهارصدو پنجاه  كتابخانه – 
ميليون  يک  سهم   )450( پنجاه  و  چهارصد  به  كه  نقدی  ريال   )450/000/000( ميليون 
)1/000/000( ريالی منقسم می شود. 6- موسسين شركت: رضا رضائی فرزند محمد 
با كدملی 1189594935 و محسن رضائی فرزند محمد با كدملی 1189950863 و راهله 
علی نژاد مهابادی فرزند رضا با كدملی 1189949423 و ليال سعيدی فرزند خسرو با 
كدملی 1180024796 و زهرا ساداتی مهابادی فرزند سيد ابراهيم با كدملی 1189441543 
فرزند عباس  با كدملی 1180047672 و محمدرضائی  فرزند خسرو  و مهدی سعيدی 
به عنوان  نژاد مهابادی  راهله علی  اولين مديران شركت:  با كدملی 1189419981. 7- 
عضو اصلی هيات مديره و به سمت رئيس هيات مديره و رضا رضائی به عنوان عضو 
اصلی هيات مديره و به سمت نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل و محسن رضائی 
به عنوان عضو اصلی هيات مديره و به سمت منشی هيات مديره برای مدت سه سال 
انتخاب شدند و نيز ليال سعيدی و محمد رضائی به عنوان اعضای علی البدل شركت برای 
همان مدت سه سال انتخاب گرديدند. 8- دارندگان حق امضاء: كليه قراردادها و اسناد 
رسمی و تعهدآور بانکی از قبيل چک – سفته – برات و اوراق بهادار با امضای راهله 
نايب رئيس هيات  نژاد مهابادی رئيس هيات مديره و رضا رضائی مديرعامل و  علی 
مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود و در غياب راهله علی نژاد مهابادی آقای 
محسن رضائی منشی هيات مديره حق امضاء خواهد داشت.همچنين اوراق عادی و نامه 
ها با امضای رضا رضائی مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر است. 9- بازرسان: 
البدل  بازرس علی  بازرس اصلی و  به عنوان  مهدی سعيدی و زهرا ساداتی مهابادی 
شركت برای مدت يکسال مالی انتخاب شدند. 10- آيين نامه های حقوق و مزايا و پاداش 
هيات مديره و نحوه برگزاری مجامع عمومی )موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش 

 تعاون( و حدود و اختيارات و مزايای مديرعامل قرائت و به تصويب رسيد. م الف:334 
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مزایده 
در  مزايده ای  دارد جلسه  نظر  در  دادگاه حقوقی اصفهان  احکام شعبه 6  اجرای   7/68
خصوص پرونده شماره 44/93 دعوی سيد رضا جزايری فرزند سيدنصرا... به نشانی 
اصفهان عبدالرزاق – بازار مقابل كوچه خياطها با وكالت مهرداد عباسی به نشانی زرين 
شهر – خ شهيد بهشتی – طبقه فوقانی امالك كاخ به طرفيت آقايان و خانمها مرتضی 
طباطبائی  همگی  السادات شهرت  ملک   – السادات  فخر   – السادات  اشرف  و  حسن   –
مغازه   – پادرخت  مسجد   – خياطها  كوچه  مقابل  بازار   – عبدالرزاق  آدرس  به  همگی 
جزايری به خواسته دستور فروش پالك 8434 بخش 3 ثبت اصفهان در روز پنج شنبه 
93/08/15 ساعت 8 الی 9 صبح در محل اين اجرا واقع در دادگستری نيکبخت طبقه 3 
اتاق 309 قسمت اجرای شعبه شش حقوقی اصفهان جهت فروش پالك ثبتی 8434 واقع 
در بخش 3 ثبت اصفهان كه براساس نظريه كارشناسان رسمی دادگستری با توجه به 
ارزيابی گرديده  عوامل موثر در قضيه ارزش آن جمعًا به مبلغ 770/000/000 ريال 

ميزان 385/000/000  به  عليهم  مالکيت محکوم  از ششدانگ  دانگ مشاع  ارزش سه  و 
ريال می باشد برگزار و پالك ثبتی مذكور را از طريق مزايده به فروش برساند. طالبين 
خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده به نشانی ذيل مراجعه و از آن بازديد نموده تا با 
بانک  نزد  به حساب سپرده  قيمت كارشناسی در روز مزايده  نقدی 10 درصد  توديع 
ملی دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 و ارائه فيش واريزی به اين اجرا 
در مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت كارشناسی شروع و پيشنهاد دهنده باالترين 
تجاری  كاربری  با  نظر  مورد  ملک  ملک:  مشخصات  بود.  خواهد  مزايده  برنده  قيمت 
با  انشعاب برق  با كف سراميک و  از 50 سال قدمت دارد مساحت 24 مترمربع  بيش 
 درب شيشه سکوريت و در حال حاضر پخش پوشاك و البسه می باشد.م الف:17173 

فانی مدير اجرای احکام شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

7/71 اجرای احکام شعبه 4 حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص كالسه اجرايی 
930078ج ح/4 خواهان سهيال جمشيدی و خواندگان اصغر و نسرين و كبری و زهرا 
شهرت همگی كريمی، خديجه ميرزايی، اعظم شهبازی مبنی بر دستور فروش به منظور 
فروش ششدانگ منزل مسکونی فاقد سند مالکيت و جزيی مشاعی از پالك 68 اصلی 
 – بعثت  خيابان   – آباد  بهرام  نشانی  به  اصفهان  ثبت   14 بخش  در  واقع  آباد   بهرام 
كه  الذكر  ذيل  كارشناسی  وصف  با  )آجرنما(  چپ  پالك22 سمت   – فلسفی  بست  بن 
 مصون از تعرض طرفين واقع گرديده در تاريخ 93/8/18 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح 
در محل اجرا )اتاق 306 طبقه سوم دادگستری شعبه نيکبخت( برگزار نمايد. در خصوص 

 ملک مورد نظر اعمال ماده 111 ق ا.ا.م صورت گرفته است طالبين خريد 5 روز قبل از
جلسه مزايده به نشانی ملک قادر به بازديد از آن خواهند بود تا با توديع 10% قيمت 
ملی  بانک  نزد   217129021008 شماره  به  دادگستری  سپرده  حساب  به  كارشناسی 
 دادگستری اصفهان و ارائه فيش واريزی به اين اجرا در جلسه مزايده شركت نمايند. 
مزايده از مبلغ كارشناسی شروع و پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. 
اوصاف ملک براساس نظريه كارشناسی: محل مورد بازديد خانه مسکونی كه مساحت 
عرصه آن در قباله خريد 170 مترمربع نوشته شده و مجموع زير بنای آن اعم از زيرزمين، 
 پاركينگ، همکف، اطاق روی پاركينگ و غيره حدود 208 مترمربع )به صورت سواره–پياده(

می باشد. دارای ديوارهای باربر )بدون ستون فلزی يا بتن آرمه( و سقف ها با تيرچه و 
بلوك پوشيده شده، كفها چه در حياط و چه در داخل عمدتًا موزاييک فرش می باشد. 

سرويس های بهداشتی آن در زيرزمين آشپزخانه و هال و دو اطاق خواب در طبقه باال 
می باشد آشپزخانه تا نصفه كاشی كار شده و بقيه گچ و رنگ نقاشی است و ساختمان 
و  آب  و  گاز  و  برق  شامل  آن  اشتراكات  و  سال(   24-25( است.  قديمی  نسبتًا  خانه 
 فاضالب و يک خط تلفن داشته می باشد. اكنون با توجه به شرح باال و موقعيت، وسعت و 
می گردد  تقديم  برآورد  ريال   1/860/000/000 كاًل  اعيان  و  عرصه  مشخصات   ساير 
احکام  اجرای  مدير  م الف:17169  می باشد.  ريال   310/000/000 آن  دانگ  يک  قيمت   و 

شعبه 4 حقوقی اصفهان 
مزایده 

7/72 اجرای احکام شعبه 13 حقوقی در اجرای مفاد كالسه 900348 خواهان آقای عباس 
رنجبر به طرفيت آقای محمد حاج اكبری به نشانی بزرگراه چمران – خ 15 خرداد – كوچه 
اسالمی نو – پ204 مبنی بر دستور فروش دو دانگ يک حلقه چاه آب واقع در روستای 

زمان آباد بخش قهاب و مطالبه مبلغ 151/200 بابت هزينه دادرسی و مبلغ 8/000/000 
ريال بابت هزينه كارشناسی در نظر دارد جلسه مزايده ای در روز يکشنبه مورخ 93/8/18 
اتاق 358  دادگستری اصفهان طبقه سوم  واقع در اصفهان  الی 10 صبح  از ساعت 9 
برگزار نمايد. براساس پروانه صادره به شماره 5543/آمور خ 1364/5/5 از طرف شركت 
آب منطقه ای اصفهان جهت آقای عباس رنجبر زمان آبادی و شركاء به منظور تامين 
آب اراضی به ميزان 7 هکتار تعيين گرديده است به استناد اسناد پرونده در امور منابع 
آب اصفهان تحت كالسه 2917 منطقه قهاب ميزان مالکيت خواهان از 7 هکتار ارايه شده 
هکتار  مالکيت خوانده 0/3  ميزان  و  هکتار  با 6/7  برابر  بحث  مورد  چاه  الشرب  تحت 
مشخص شده است ارزش امتياز چاه مذكور براساس 6/7 هکتار معادل 335/000/000 
ريال جهت خواهان و مبلغ 15/000/000 ريال براساس 0/3 هکتار جهت خوانده می باشد. 
با در نظر گرفتن ارزش امتياز پروانه چاه بر مبنای ميزان مالکيت اراضی تحت الشرب 
سهم دو دانگ از ارزيابی چاه و تاسيسات مرتبط به مبلغ 103/226/666 ريال می باشد 
طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده به نشانی مذكور مراجعه و بازديد و با توديع 
نقدی 10 درصد قيمت در جلسه مزايده شركت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد بود.م الف:17168 امينی مدير اجرای احکام شعبه 13 حقوقی دادگاه اصفهان 

آگهي ابالغ نظریه کارشناسي 
نظربه اينکه آقاي سيدمهدي ميربد فرزند سيديداله مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ 
باستثناء بهاء ثمنيه اعياني آن پالك 161 / 106 واقع در بخش يک ثبتي شهرضا در 
وارده  درخواست  طي  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  آيين   105 ماده  يک  تبصره  اجراي  
دانگ  اعياني سه  يک هشتم  بهاء  پرداخت  93/6/17 خواستار   –93/9650/25 بشماره 
ازششدانگ پالك فوق الذكر گرديده اند كه بهاء مقدار مذكور طبق ثبت دفتر امالك بنام 
فاطمه كيوي مي باشد لذا در اجراي  تبصره يک ماده 105آيين نامه اصالحي قانون 
دانگ پالك فوق توسط كارشناس  اعياني سه  ارزيابي يک هشتم  ثبت موضوع جهت 
رسمي دادگستري طي شمارة 103/93/4597/25 مورخه 93/6/22 به كانون كارشناس 
شمارة نامة  طي  كارشناسان  كانون  كه  اعالم  اصفهان  استان  دادگستري   رسمي 
بهاء  كارشناس مربوطه  ارزيابي  گزارش  ارسال  با  01/ 112/9384 مورخه 93/6/30 
كاًل  مذكور  ارزيابي  گزارش  طبق  فوق الذكر  پالك  مشاع  دانگ  سه  اعياني  هشتم  يک 
به مبلغ 14687500 ريال ارزيابي شده كه مبلغ مذكور توسط متقاضي بموجب فيش 
بنام  اداره  اين  به حساب شماره 2171320316006 سپرده  شماره 155821599277 
نامه  آيين   105 ماده  يک  تبصره  اجراي  در  كه  است  شده  واريز  كيوي  فاطمه  خانم 
قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي شود كه ذينفع )فاطمه كيوي( جهت اخذ سپرده 
مذكور به اين اداره مراجعه نمايد و در صورتيکه مدعي تضييع حقي از خود ميباشد 
مي بايست ظرف  يک ماه پس از انتشار آگهي به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح 
دعوي را به اين اداره ارائه نمايد هرگاه ظرف مهلت مقرر طرح دعوا ارائه نشود اداره 
ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء اقدام خواهد نمود و در صورت وصول گواهي طرح 
 دعوا در مدت مذكورحذف بهاء سه دانگ اعياني موكول به صدورحکم نهايي مي باشد. 

ميرمحمدي رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
آگهي فقدان سند مالکیت

نظر به اينکه افسرخانم رجائي فرزند عبدالحسين با ارائه دو برگ استشهاد محلي كه 
دانگ  نيم  مالکيت  مفقود شدن سند  مدعي  گواهي شده  امضاء شهود رسمًا  و  هويت 
كه  اصلي بخش يک شهرضاشده  يک  درابنيه  واقع  از ششدانگ پالك 1/2535  مشاع 
دانگ  يک  رضايي  اقدس  بنام  دفتر155   55 صفحه  در   15451 ثبت  ذيل  مذكور  سند 
تمامت  شهرضا  دفتر3   56/2/27  –  44923 سند  بموجب  نامبرده  كه  صادرشده 
اوليه  سند  كه  داده  انتقال  بالسويه  رجائي  افسرخانم  و  محمدحسين  به  را  دانگ  يک 
نامبرده  اينک  است  گرفته  قرار  رجائي  افسرخانم  درسهم  مشاع  دانگ  نيم  ميزان  به 
در  كه  است  نموده  مشاع  دانگ  نيم  به  نسبت  المثني  مالکيت  سند  درخواست صدور 
كه  مي شود  آگهي  نوبت  يک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئين  ماده  اجراي 
هر كس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده 
و يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار اين آگهي اعتراض خودرابامدارك مثبت تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و يا اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالکيت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود .و اگر سند مالکيت يا 
ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه  سند معامله 
 تنظيم ويک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد. 

مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
مزایده اموال منقول 

حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه  7/417 اجرای احکام شعبه 15 دادگاه عمومی – 
كارفرما  عليه  هاشمی  خديجه  له  83/93/ج15  اجرايی  كالسه  خصوص  در  مزايده ای 
 – دژ  تجاری  مجتمع   – غدير  بلوار   – شهر  سپاهان  نشانی  به  ستاره  تک   خياطی 
پاساژ مرواريد مبنی بر مطالبه مبلغ 20/497/345 ريال بابت اصل خواسته و هزينه های 
يکشنبه  روز  در  دولتی  االجرای  حق  ريال   200/000 مبلغ  و  اجرايی  و   دادرسی 
استان اصفهان  دادگستری كل  اجرا  اين  تاريخ 93/8/18 ساعت 8/30 صبح در محل 
كارشناس  توسط  كه  زير  توقيفی  مال   – اموال  فروش  جهت  اتاق345  طبقه3-   –
 رسمی دادگستری به مبلغ 13/500/000 ريال ارزيابی گرديده و نظريه وی مصون از 
از  قبل  روز   5 می توانند  خريد  طالبين  لذا  نمايد.  برگزار  گرديده  واقع  طرفين  تعرض 
نزد  پالك205   – گلستان  كوی   – سوم  مشتاق  خيابان  نشانی  به  مزايده   جلسه 
حساب  به  پايه  قيمت   %10 سپردن  با  و  بازديد  آن  از  و  مراجعه  اموال  حافظ 
نمايند.  شركت  مزايده  جلسه  در   2171290210008 شماره  به  دادگستری  سپرده 
بر  اجرايی  هزينه های  بود.  خواهد  مزايده  برنده  قيمت  باالترين  دهنده  پيشنهاد 
خياطی  چرخ   -1 مزايده:  موضوع  مال   – اموال  ليست  می باشد.  عليه  محکوم  عهده 
قيمت  دستگاه،   يک  تعداد  ميز،  با   TYPICAL)GC6-28( مدل  دوز  راسته  مستمعل 
 )IS757f-516m2-35( مدل  روميزی  سردوز  خياطی  چرخ   -2 ريال.   6/000/000 
MAQI با ميز، تعداد يک دستگاه، قيمت 7/500/000 ريال. جمع 13/500/000 ريال.

م الف:18712 مدير اجرای احکام شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   7/419
2202/93ش ج/2 له خانم مريم خدابخشی و با وكالت آقای شهرام نفر و عليه آقای 
اول  فرعی   – كوچه 127-كوی حيدرآباد   – قائميه  خ  آدرس  به  روزبه  عباس جمالی 
و  به  محکوم  بابت   232 پالك  لطفی(-  جمشيد  )شهيد  دوم  كوچه   – راست  سمت   –
هزينه های اجرايی به مبلغ 974/786/332 ريال اموال توقيفی محکوم عليه به شرح ملک 
به آدرس انتهای خيابان قائميه – بن بست زمرد – با كدپستی 8178744773 و با توجه 
به اينکه در پرونده 3321/93ش ج/2 كه الزام به تحويل يک دانگ مشاع از ششدانگ 
ملک به آدرس فوق در حال انجام می باشد نسبت به مزايده پنج دانگ مشاع ملک فوق 
امکان پذير می باشد و طی نامه به شماره 403/03/5119/92 مورخ 92/8/20 كالنتری 
دادگستری توقيف گرديده است يک واحد مسکونی دو طبقه به مساحت تقريبی عرصه 
100 مترمربع و اعيانی 140 مترمربع و درب ورودی فلزی مجزا برای هر طبقه كه از 
به كوی  به همسايه شهركردی و شرقا  و جنوبا  منزل محمد جمالی  به  طرف شمال 
زمرد و غربا به منزل محمدعلی عباسی محدود می گردد ملک معرفی شده دارای حياط 
پذيرايی  اول شامل  و  طبقه همکف  و  نما  فاقد  و  زبره  آجر  ديوار  و  موزاييک  با كف 
و  گچ  اندود  با  نيمه سراميک و سقف  تا  ديوار  و  موزاييک  با كف  اتاق خواب  يک  و 
آشپزخانه با كف سراميک پشت بام ايزوگام و دارای مشتركات آب و برق و گاز و 
تلفن و فاضالب می باشد ملک توقيفی مذكور فاقد ششدانگ مالکيت و پروانه ساخت 
و مشکوك به قرارگيری در پالك 131 دولت می باشد طبق نظريه كارشناسی با توجه 
به مساحت عرصه و اعيان با قدمت، كيفيت ساخت و موقعيت حاكم بر بازار عرصه 
متر  1/70 تقريبی  ميزان  به  زمرد  كوچه  سمت  از  نشينی  عقب  احتساب  و  تقاضا   و 
و كليه عوامل موثر در قضيه ارزش ملک توقيفی مذكور بالغ بر 770/000/000 ريال 
معادل 77/000/000 تومان ارزيابی و ارزش پنج دانگ مشاع ملک 641/666/666 ريال 
می باشد و از طريق كارشناس رسمی دادگستری ارزيابی گرديده است در نظر دارد 
نمايد طالبين شركت در  جلسه مزايده ای مورخ 93/8/18 ساعت 10تا9 صبح برگزار 
به شماره حساب 2171350205001  پايه  قيمت  واريز 10 درصد  با  جلسه می توانند 
بانک ملی و ارائه فيش آن به اين شورا در جلسه مزايده شركت نمايند پيشنهاد دهنده 
باالترين مبلغ برنده مزايده خواهد بود.م الف:18563 شعبه دوم حقوقی اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه   7/420
1606/93ش ج اول له خانم ندا نادم با وكالت آقای شهرام نفر و عليه آقای احمدرضا 
كوچه18- پالك45  عطار نيشابوری –  پل سرهنگ –  رزاززاده به آدرس خ پروين – 
بابت محکوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ ــ/5/018/770 ريال اموال توقيفی محکوم 
عليه به شرح ملک به پالك ثبتی 3437 فرعی از 15177 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان 
كه طی نامه به شماره اعالمی 139205802026000560 مورخ 1392/9/11 اداره ثبت 

اسناد و امالك توقيف گرديده است و ملک كه آپارتمان در طبقه اول پالك 3437 فرعی 
از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با مساحت حدود هفتاد و شش متر و 
سقف تيرآهن دارای دو اتاق   – چهل صدم مترمربع كه دارای قدمت حدود 35 ساله 
گچکاری-  سقف   – روغن  رنگ  ديوار   – سراميک  كف  صورت  به  پذيرايی  و  خواب 
شده )با آثار ترك مورب ناشی از نشست ساختمان( و آشپزخانه شامل كابينت نسبتًا 
قيدمی و ديوار تا نيمه كاشی كاری شده و سقف رنگ و روغن – سرويس بهداشتی 
انباری و آسانسور و  فاقد  دارای پاركينگ مشاعی و   – كامل و درب ورودی چوبی 
تلفن می باشد كه طبق نظريه كارشناس رسمی  شامل مشتركات آب و برق و گاز و 
دادگستری با توجه به موقعيت محل و ميزان عرصه و اعيان و نوع و قدمت ساخت 
عرضه  بر  حاكم  روز  شرايط  و  موجود  متعلقات  و  مشتركات  و  مصرفی  مصالح  و 
شماره  به  ثبتی  پالك  ششدانگ  ارزش  قضيه  در  موثر  عوامل  جميع  و  تقاضا  و 
15177/3437بالغ بر 1/150/000/000 ريال معادل يکصد و پانزده ميليون تومان كه 
بالغ بر سيصد و هشتاد و سه ميليون و سيصد و سی هزار و  ارزش دو دانگ آن 
سيصد و سی ريال معادل 38/333/333 تومان ارزيابی گرديده است و مورد تعرض 
اجرايی كفاف  به و هزينه های  كه طبق محکوم  نگرديده است  واقع  از طرفين  هيچيک 
نمی دهد در نظر دارد جلسه مزايده ای مورخ 93/8/18 در ساعت 10 تا 9 صبح برگزار 
پايه  قيمت  درصد   10 مبلغ  واريز  با  می توانند  مزايده  جلسه  در  طالبين شركت  نمايد 
اموال  از  اجرا  اين  به  آن  ارائه فيش  و  ملی  بانک  به شماره حساب 217135205001 
بود.م الف:18564  خواهد  مزايده  برنده  مبلغ  باالترين  دهنده  پيشنهاد  نمايند   بازديد 

مدير اجرای احکام شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

7/421 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزايده ای با مشخصات 
زير برگزار نمايد. پرونده كالسه 930203ج ح5، خواهان: خانمها 1- نرجس بهشتی تبار 
فرزند محمد، 2- سهيال مدرس صادقی فرزند فضل ا...، 3- فخرالسادات مدرس صادقی 
فرزند رضا، 4- پريسا مدرس صادقی فرزند فضل ا...، 5- فريبا مدرس صادقی فرزند 
فضل ا... به وكالت آقايان منوچهر جوكار دولت آبادی و سيد منصور سادات به نشانی 
اصفهان – خيابان شريعتی غربی – روبروی مسجد امام حسن عسگری)ع( – مجتمع 
سايه شماره 123 – طبقه سوم – واحد 7 و خوانده: خانم اعظم السادات مدرس صادقی 
فرزند رضا به نشانی اصفهان – خيابان آيت ا... كاشانی شمالی – نرسيده به خيابان 
پالك 787 مورد مزايده:   – بن بست سرهنگ زاده   – روبروی قنادی عدالت   – جامی 
به نشانی  ثبت اصفهان  ثبتی 26/32 بخش 14  دارای پالك  ششدانگ يک قطعه زمين 
كوچه علی اصغر زاهدی )بدون ساخت و ساز(  خيابان كاشانی شمالی –  اصفهان – 
شرق  و  غرب  شمال،  جهت  سه  در  آن  نشينی  عقب  كه  آجری  ديوار  با  محصور  و 
انجام شده و براساس نامه شماره 1/93/8411 مورخ 93/5/14 شهرداری منطقه يک 
و مساحت  مترمربع  يک(  و  )يکصد  ميزان 101  به  نشينی  عقب  كل  اصفهان مساحت 
باقيمانده پالك )از زمين محصور شده فعلی( معادل 580 )پانصد و هشتاد( مترمربع 
به  اختصاصی  راهرو  از  معادل همين سهم  انضمام  به  مالکين  مالکيت  مقدار  و  است 
زمين  قطعه  ششدانگ  تمامت  و  می باشد  اعيانی  ثمنيه  بهاء  استثناء  به   1007 شماره 
مورد نظر با اوصاف مذكور از قرار هر مترمربع 32/000/000 ريال جمعًا معادل مبلغ 
18/560/000/000 ريال )هيجده ميليارد و پانصد و شصت ميليون ريال( مطابق نظريه 
كارشناس ارزيابی كه قيمت پايه مزايده می باشد. زمان: روز يکشنبه مورخ 1393/8/18 
اصفهان  استان  كل  دادگستری   – نيکبخت  خيابان   – اصفهان  مکان:  ساعت 10صبح. 
اتاق 103- اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان. طالبين خريد  –طبقه اول – 
بازديد  از ملک موصوف  اجرا  اين  با  از مزايده ضمن هماهنگی  قبل  می توانند 5 روز 
كرده و با سپردن 10% ارزش مورد مزايده به شماره حساب 2171290210008 بانک 
ملی دادگستری اصفهان و ارائه فيش به اين اجرا در جلسه مزايده شركت كنند مزايده 
از قيمت پايه شروع می شود پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.

م الف:18581 مدير اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

پرونده  در خصوص  اصفهان  اختالف  احکام شورای حل  اجرای  7/422 شعبه سوم 
2926/92ش ج/3 له آقای صفرعلی عبدلی و عليه آقای پيام رئيسی به آدرس خ هزار 
جريب – كوی بهار – پالك2- روبروی مسجد و داروخانه – طبقه سوم بابت محکوم 
محکوم  توقيفی  اموال  ريال   20/127/142 مبلغ  به  اجرايی  هزينه های  و  اموال  و  به 
موتور شماره  به  كوير  سيستم  تريل200  موتورسيکلت  يکدستگاه  شرح  به   عليه 

XN3C 000307 و شماره شاسی 9000591 مدل 1390 مشکی رنگ         در حد 
تومان  هزار  پانصد  و  ميليون  يک  مبلغ  به  دادگستری  كارشناس  توسط  كه  متوسط 
ارزيابی گرديده است و به شماره نامه 92/5689/5/81 مورخ 92/9/20 توسط كالنتری 
جلسه  دارد  نظر  در  می باشد  متوقف  پاركينگ  در  و  است  گرديده  توقيف  فيض   16
مزايده ای در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خيابان نيکبخت مورخ 
مزايده  جلسه  در  شركت  طالبين  نمايد  برگزار  صبح   10 تا   11 ساعت  در   93/8/18
حساب  شماره  به  پايه  قيمت  درصد   10 واريز  با  مزايده  از  قبل  روز   5 می توانند 
2171350205001 بانک ملی و ارائه فيش آن به اين اجرا از اموال بازديد نمايند پيشنهاد 
احکام شعبه  اجرای  بود.م الف:18579 مدير  برنده مزايده خواهد  مبلغ  باالترين  دهنده 

سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

910374ح12  كالسه  اجرايی  پرونده  در  مشاعی  ملک  فروش  دستور  متعاقب   7/446
راجع به شش دانگ پالك 2250/9197/9415/9306و2249بخش 6 ثبت اصفهان و به 
منظور تقسيم وجوه حاصل از فروش بين مالکين مشاعی آقای سيد حسين نوری و 
خانم ويدا حقی اجرای احکام شعبه 12 حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده جهت 
ايثار  بلوار غدير –  فروش ملک موصوف با مشخصات ذيل به آدرس سپاهانشهر – 
تا 10   9 تاريخ 93/08/22 ساعت  در  پالك110   – اول  طبقه   – گلها  مجتمع   – جنوبی 
صبح در محل اين اجرا اتاق 321 طبقه سوم دادگستری اصفهان واقع در خيابان شهيد 
نيکبخت برگزار نمايد لذا طالبين خريد می توانند در مدت 5 روز قبل از جلسه مزايده به 
نشانی ملک به نشانی فوق مراجعه و با بازديد از آن و توديع نقدی ده درصد قيمت پايه 
كارشناسی در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنًا پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
آپارتمان  باب  يک  ثبتی مذكور  ملک: پالك  اوصاف  و  بود. مشخصات  مزايده خواهد 
است از مجموعه آپارتمان گلها در چهارطبقه )سه طبقه روی پيلوت، يک طبقه پاركينگ 
و سه طبقه روی آن دارای اسکلت و بتن آرمه و نمای آن آجر - دارای آسانسور و 
پله های سنگی – كف راهروها سنگ - آپارتمان دارای ديوارهای آجری كه در داخل 
كف موزاييک و موكت -   – ابزارزنی شده - دارای سقف تيرچه بلوك  سفيدكاری و 
دارای آشپزخانه اوپن با كابينت فلزی و  پنجره آلومينيوم –  دارای دربهای چوبی – 
دارای هود و آبگرمکن - دارای حمام و توالت كه ديوار آنها كاشی و كف آن سراميک 
– گرمای آن بخاری و سرما كولر آبی به مساحت 103 مترمربع و انباری به مساحت 
5 مترمربع و هفت صدم مترمربع و پاركينگ به مساحت 12 مترمربع و پنجاه صدم 
مترمربع و دارای قدرالسهم از عرصه مشاعی و ساير مشاعات – دارای آب و فاضالب 
و گاز مشترك و برق اختصاصی و تلفن كه حسب نظريه هيات كارشناسان رسمی 
دادگستری به مبلغ 2/884/000/000 ريال ارزيابی كه به طرفين ابالغ و اعتراض واصل 
می باشد.م الف:19053  سکنه  از  خالی  انتظامی  مرجع  گزارش  برحسب  است  نگرديده 

مدير اجرای احکام شعبه 12 حقوقی اصفهان 
مزایده 

7/447 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در 
شاهين  نشانی  له(به  )محکوم  قاسمی  داود  دعوی   90/296 شماره  پرونده  خصوص 
 – طبقه سوم   – طبقه  سه  مجتمع   – داريوش  مقابل سوپر   – انوری  خيابان   – شهر 
واحد 9 به طرفيت عليرضا مظاهری )محکوم عليه( به نشانی اصفهان- خ هشت بهشت 
مطالبه  بر  دائر   192 رسمی  اسناد  دفتر   – چهارم  طبقه   – غزال  ساختمان   – غربی 
مقابل  – خ فروغی   – به آدرس اصفهان  مبلغ 9/910/000/000 ريال  به   ثمن خودرو 

مسجد پناهی – دفتر ازدواج شماره10 اصفهان در روز چهارشنبه 1393/8/21 ساعت 
8 الی 9 صبح در محل اين اجرا واقع در دادگستری نيکبخت طبقه 3 اتاق 309 قسمت 
اجرای شعبه شش حقوقی اصفهان جهت فروش اتومبيل سواری نيسان ماكسيما مدل 
رسمی  كارشناس  نظريه  براساس  كه  683ص31ايران53  انتظامی  شماره  به   1386
دادگستری كه مصون از اعتراض مانده با توجه به عوامل موثر در قضيه ارزش آن 
جمعا به مبلغ 610/000/000 ريال ارزيابی گرديده برگزار و از طريق مزايده به فروش 
برساند. طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده به نشانی پاركينگ روشن دشت 
مراجعه و از آن بازديد نموده تا با توديع نقدی 10 درصد قيمت كارشناسی فوق االشاره 
به حساب سپرده نزد بانک ملی دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 و 
ارائه فيش واريزی به اين اجرا در مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت كارشناسی 
شروع و پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. مشخصات اتومبيل: 
به  بنزين  سوخت  نوع  و  روغنی  سفيد  رنگ   1386 مدل  ماكسيما  نيسان   سواری 
شماره انتظامی 44ايران-747ط45.م الف:19055 فانی - مدير اجرای احکام شعبه ششم 

دادگاه حقوقی اصفهان
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 مهران مدیری خواننده 
»اتاق عمل« شد

مهران مدیری کارگردان مجموعه طنز »اتاق عمل« 
تیتراژ ابتدایی این مجموعه را می خواند.

گروه تولید مجموعه طنز »اتاق عمل« اکنون مشغول 
ضبط سکانس های خارجی این سریال هستند و ادامه 
کار در لوکیشن اصلی این سریال در بیمارستان که 
تماماً ساخته طراح دکور است، دنبال خواهد شد.در 
این مجموعه 90 قسمتی که برای گروه فیلم و سریال 
شبکه تهران تهیه می ش��ود سیامک انصاری ، سپند 
امیرس��لیمانی ، علی اوجی،  لیال ایرانی ، پوریا ایرائی ، 
ش��راره ارمغانی ، تینا اسدی ، بهناز توس��لی ، فرزانه 
تفرش��ی ، فالمک جنیدی ، جوانه دلشاد ، سید جواد 
رضویان، آذین رئوف،  س��حر ذکریا ، نادر سلیمانی ، 
ماندانا سوری ، شادان شهیدی ، یوسف صیادی ، الکیا 
عبدالرزاقی ، گل ناز عباسی ، مهران غفوریان ، رضا فیض 
نوروزی ، نیما فالح ، شبنم فرشادجو،  عارف لرستانی ، 
علی لک پوریان ، مهران مدیری ، دریا مرادی دشت ، 
رضا نیک خواه ، رامین ناصر نصیر ، سام نوروزی ، سحر 
ولدبیگی ، محمدرضا هدایتی ، فاطمه هاشمی  و ساعد 
هدایتی به ایفای نقش می پردازند.مهدی ژوله، خشایار 
الوند، الهه زارع نژاد و... تیم نویسندگی این سریال را 
شامل می شوند که این گروه زیر نظر مهران مدیری 
فعالیت می کنند.س��ریال طنز »اتاق عمل« در 90 
قسمت 40 دقیقه ای برای پخش روتین شبانه تهیه 
و تولید می شود. داستان این سریال درباره اتفاقاتی 
است که در اتاق عمل بیمارستانی رخ می دهد.سریال 
 مهران مدی��ری برای پخش از دی ماه امس��ال آماده 

خواهد شد.

»قصه های ننه نارنج«
در کتابخانه والیت

کارگاه های پائی��زه متنوعی ویژه ک��ودکان ۳ تا ۱0 
سال در کتابخانه تخصصی والیت در سه ماهه پائیز 
برنامه ریزی ش��ده و در ح��ال  برگزاری اس��ت.مدیر 
کتابخانه تخصص��ی والیت با اع��الم این خبر گفت: 
 کارگاه��ی با عن��وان »قصه های ننه نارن��ج« در ۱0 
 جلس��ه ویژه کودکان ۳ تا ۷ س��ال برپاش��ده است.

  عکاف زاده ادامه داد: در این کارگاه در خصوص پائیز 
و ضرب المثل های مربوط به این فصل برای کودکان 
صحبت می شود  و به همراه آن معرفی کتاب و ساخت 
کاردس��تی نیز صورت می گیرد.  وی ادام��ه داد: این 
برنامه هفته ای یک جلسه در محل کتابخانه واقع در 
خیابان جی، فلکه  خوراسگان، خیابان سلمان، ابتدای 

 کوچه شهید برکت برگزار می شود.   
عالقه مندان به منظور ثبت نام و شرکت در این برنامه 
می توانن��د با ش��ماره ۳۵۲4۱4۱4 تم��اس حاصل 

نمایند.  

هفت

 فصل تولد روی شخصيت 
شما تأثير می گذارد

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد افرادی که در تابستان به دنیا می آیند، 
در مقایسه با متولدان فصل های دیگر بیشتر احتمال دارد که دمدمی مزاج 

باشند.
گروهی از پژوهشگران می گویند نوزادانی که در تابستان به دنیا آمده اند، 
در مقایسه با نوزادانی که در زمستان به دنیا می آیند، به احتمال بیشتری 

دمدمی مزاج خواهند شد.
به گزارش دیلی تلگراف، این گروه پژوهش��گران 400 نفر را مورد بررسی 
قرار داده و تیپ شخصیتی آن ها را با ماهی از سال که در آن به دنیا آمده اند، 
مطابقت دادند. به ادعای آن ها، متولدان روزهایی از سال که دما بیشتر از 

مواقع دیگر بوده، دچار نوعی دمدمی مزاجی هستند.
این پژوهشگران اهل بوداپست، دلیل این امر را این می دانند که فصل ها روی 
برخی نوروترنسمیترهای )انتقال دهنده های عصبی( به خصوص همچون 
دوپامین و سروتونین که رفتار را کنترل می کنند تأثیر می گذارند، هرچند 
تحقیقات بیشتری موردنیاز است تا چرایی این تاثیر آشکار شود.آن ها کشف 
کرده اند تعداد افراد »ادواری خو« که حالت های روحی آن ها به سرعت بین 
ناراحتی و ش��ادی تغییر می کنند؛ به طور قابل توجهی در متولدان فصل 
تابستان بیشتر است. هم چنین افرادی با رفتارهای هیجان زده )که عمدتاً 
تمایل به بیش ازاندازه مثبت بودن دارند( به طور قابل توجهی در متولدین 
فصل های تابستان و بهار بیشتر یافت می شوند.این پژوهش همچنین نشان 
می دهد آن هایی که در فصل پاییز به دنیا می آیند، در مقایس��ه با دیگران 
کمتر افسرده اند و آن هایی که در فصل زمستان به دنیا می آیند، به احتمال 
کمتری زودرنج خواهند بود.ژنیا گوندا، استادیار دانشگاه و رهبر این پژوهش 
می گوید: »پژوهش های زیست شیمیایی نشان می دهد فصلی که در آن 
به دنیا می آیید بر روی انتقال دهنده های عصبی خاصی همچون دوپامین 
و سروتونین تأثیر دارد که حتی در زندگی بزرگ سالی هم قابل تشخیص 
است. این امر سبب شد که به این فکر بیفتیم شاید فصل تولد اثر درازمدتی 
داشته باشد. در این تحقیق، 400 نفر را مورد مطالعه قرار دادیم و فصل تولد 
این افراد را با نوع شخصیت آن ها در زندگی بزرگ سالی تطبیق دادیم. اساساً 
این طور به نظر می رسد که فصل تولد شما، شانس تان را در ابتال به اختالالت 
رفتاری افزایش یا کاهش دهد. ما هنوز نمی توانیم راجع به مکانیسم های 
مؤثر در این پدیده چیزی بگوییم. اکنون در حال بررسی این هستیم که آیا 
نشانه هایی ژنتیکی وجود دارند که به فصل تولد و اختالل در حاالت روحی 

وابسته باشند یا خیر«.
شاید این پژوهش سرنخی باشد برای فهم این که چرا برخی از معروف ترین 

شخصیت ها خلق وخوی خوبی دارند، درحالی که بقیه عصبانی تر هستند.

دانشمندان پس از ده ها سال مبارزه ناموفق با پشه ناقل 
ماالریا، دس��ت به دامان فناوری های جدید ش��ده اند. 
شاید لیزر راه حل این مش��کل دیرپا و غلبه بر این قاتل 

بی رحم باشد.
سال هاست که دانش��مندان و حامیان بشردوستشان 
در مواجهه ب��ا 600 ه��زار قربان��ی س��الیانه بیماری 
ماالریا، کمر همت به مبارزه با پش��ه ها بس��ته اند. اگر 
بتوانیم پش��ه ها را نابود کنیم، نه فق��ط ماالریا که تب 
 دنگ و دیگر بیماری های مش��ابه نی��ز رخت خواهند

 بست.
در سال های نه چندان دور آفت کش د.د.ت در مقیاس 
وسیعی برای مقابله با پشه ها اس��تفاده شد، اما تبعات 
زیست محیطی آن به قدری وحش��تناک بود که دیگر 
کسی به استفاده از آن فکر نمی کند. اما می توان به جای 
آن از انح��راف، جابجایی، خرابکاری و حتی ش��کنجه 
پش��ه اس��تفاده کرد!به گزارش نش��نال جئوگرافیک، 
پژوهش��گران س��ازمان بهداش��ت جهانی و بنیاد بیل 
و ملیندا گیتس به دنبال راهی هس��تند تا پش��ه ها را 
پیش از انتقال ان��گل مرگبار ماالریا به انس��ان، ناتوان 
کنند. دس��ته جدیدی از اختراعات ثبت شده اند که از 
تله های پشه کش برقی معمولی به مراتب فراتر رفته اند؛ 
مانند پرده های نوری که سیستم عصبی پشه را مختل 
می کنند، عطری با عطرمایه )اسانس( انسان که پشه ها 
را به جای انسان به سوی گاوها می کشاند تا خون گاو را 
بمکند؛ حصار )فنس( جدیدی که پش��ه ها را به کمک 
 پرتو لیزر از بین می برد؛ و البته انگل هایی که در تاریکی

 می درخشند.
هزینه کلی جنگ جهانی عليه پشه چقدر است؟ 
کسی نمی داند؛ ولی در طول این سال ها میلیاردها دالر 
برای مبارزه با ماالریا خرج شده که بخش بزرگی از آن از 
خود بنیاد بیل گیتس آمده است. البته، کنترل پشه تنها 
بخشی از یک استراتژی سه وجهی علیه گسترش ماالریا 
اس��ت که یکی از بزرگ تری��ن و غم بارترین معضالت 
بهداشت عمومی جهان است. این بیماری ۲0۷ میلیون 
نفر را در س��ال ۲0۱۲ / ۱۳9۱ مبتال کرد و جان تقریباً 
6۲۷ هزار نف��ر را گرفت؛ که اکثر آن ها در کش��ورهای 

آفریقایی بودند.
 اما گیج ک��ردن این جان��ور خونخوار راه حل مس��ئله 
نیس��ت. ب��ه همی��ن دلیل اس��ت ک��ه دانش��مندان 
داروهای��ی را نیز ب��رای درمان و پیش��گیری از ماالریا 
تولید می کنن��د. چندین ش��رکت در ح��ال کار روی 
 واکس��نی هس��تند که می تواند ضربه آخر را به ماالریا 

بزند.
میگوئل پرودنسیو، از بازرسان ارش��د موسسه درمان 
مولکول��ی پرتغال می گوی��د: »اگر هر س��ه را کنار هم 
بگذارید و به طور مش��ترک کار کنی��د، در آن صورت 
فکر می کنم ک��ه واقعاً شانس��ی برای ناب��ودی ماالریا 
وجود خواهد داش��ت«. البت��ه هنوز زود اس��ت و اکثر 
نوآوری ها هن��وز در مرحله آزمایش ق��رار دارند. تولید 
واکسنی که بتواند ایمنی کامل را در برابر ماالریا تضمین 
 کند، مدت زمان بس��یار طوالنی تری ب��ه طول خواهد

 انجامید.
پیش��رفته ترین دس��تاوردی ک��ه ام��روزه اس��تفاده 
می ش��ود، تورهای آغش��ته به حش��ره کش است که 
باالی تخ��ت آویخته می ش��وند. این توری ها بس��یار 
مؤثرند و مرگ ک��ودکان را )از هر عامل��ی( تقریباً ۲0 
درصد کاهش داده اند. ولی حش��ره کش بای��د هر 6 تا 
۱۲ ماه تجدید ش��ود و حتی دیرپاترین این تورها هم 
 خاصیت حشره کش��ی خود را تنها تا چند س��ال نگاه

 می دارند.
ام��ا می ت��وان از پرده ن��وری اس��تفاده ک��رد که عمر 
طوالنی تری دارد. این پرده که به دست سزابولس مارکا، 
استاد فیزیک دانشگاه کلمبیا ابداع شده، طول موج هایی 
از نور ساتع می کند که سیس��تم عصبی پشه را مختل 
می کنند. پرده را می ت��وان از درها و پنجره ها آویخت و 
می توان از پرده های چندالیه اس��تفاده کرد تا پشه ها 
را ب��ه دام انداخت. ب��رای اقتصادی کردن اس��تفاده از 
این پرده در کش��ورهای درحال توس��عه، این مخترع 
فیزیکدان از فناوری های س��طح باالتری هم استفاده 
کرده اس��ت. او پرده را به حسگری مجهز کرده )تقریباً 
۲ دالر برای هر س��ری( تا نور تنها وقتی ساتع شود که 
حضور پش��ه ها احساس ش��ود. او و همکارانش در نظر 

 دارند در س��ال آینده این پ��رده را در تانزانیا آزمایش
 کنند.مارکا همچنین در حال تولید یک میله با تغذیه 
انرژی خورش��یدی است که با انتش��ار امواج فراصوت، 
الروهای پشه را پیش از بلوغ می کشد. البته این راه حل 
جایگزین مواد شیمیایی است. مارکا می گوید »مردم 
محلی می دانند که پشه ها کجا تخم گذاری می کنند، 
درنتیجه می توانند خودشان این میله را در دست بگیرند 
و کافی اس��ت نوک میله را در تماس با س��طح آب قرار 
دهند«. در حال حاضر، آزمایش��گاه او در حال کوچک 
 کردن ابعاد نمونه اولیه اس��ت تا بت��وان آن را به راحتی

 ISCA Technologies جابجا کرد.همزمان، شرکت 
در حال تولید عطری برای احشام است تا گاوها به طور 
موقت بویی همانند انسان منتشر کنند و پشه ها به جای 
ما آن ها را نیش بزنند )الزم نیست نگران گاوها باشید: 
آن ها برخالف انس��ان، دچ��ار ماالریا نمی ش��وند!(؛ و 
Intellectual Ventures نی��ز یک حصار )فنس( 
فوتونیک تولید کرده، آرایه ای از ال ای دی های فروسرخ 
که می توانند پشه های ماده را از روی صدای بال زدنشان 
تش��خیص دهند )فقط پشه های ماده انس��ان را نیش 
می زنند(. این فنس یک پرتو لیزر به پشه ها شلیک کرده 

و آن ها را از آسمان ساقط می کند.

تفنگ لیزری به کشتار پشه می رود!

    پیش��واي مذهبي ارامنه اصفهان و جنوب ایران گف��ت: بخش اعظمي از هویت 
فرهنگي و تمدن ما و همچنین قلب  هاي ما توسط پدران مان در سرزمین ایران بنا 

نهاده شده است.
 وي در همایش سیصد و پنجاهمین سالروز بناي کلیساي وانک افزود: اصلي ترین 
هدف و ثمره مبارک این گردهمایي، شکل گیري فضایي مثبت و تعاملي میان تمامي 
ادیان توحیدي موجود در اصفهان است. بابکن چاریان عنوان نمود: آنچه که امروزه 
در بسیاري از کشورهاي دنیا به صورت یک امر ایده آل و یک آرزو مطرح است، این 
است که آنان بتوانند فضاي مثبت و تعامل مفیدي را در میان پیروان ادیان مختلف 

در جامعه شان ایجاد کنند. اما آن ها گاهي در انجام این کار ناموفق هستند. 
وي افزود: ما در این گردهمایي از آنان مي خواهیم که به ایران آمده و با مش��اهده 
تعامل فراگیري که در میان سران مذهبي ادیان مختلف در ایران و به خصوص در 

میان مردم وجود دارد توجه نمایند. 
این پیشواي مذهبي خاطرنشان س��اخت: بسیاري از مش��کالت انسان امروزي 
با نزدیک شدن به خداوند برطرف مي ش��ود. تمامي ادیان توحیدي نیز بر محور 
خداپرستي و تقرب به خداوند بنا شده اند، بنابراین دلیلي وجود ندارد که پیروان 
آن ها بخواهند با هم خصومتي داشته و درهاي رابطه را به روي یکدیگر بسته نگاه 
دارند. وي در پایان ضمن تشکر از حضور مقامات و مسئوالن استاني گفت: حضور 
شما در این گردهمایي نشانه اي است از همت شما براي برقراري این تعامل و من از 

شما بسیار سپاسگذارم. 

دستاوردهای ارامنه اصفهان در تمام زمينه ها چشمگير است
رئیس شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: دستاوردهای ارامنه 
اصفهان و ایران در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چشمگیر 

است.
 نوئل میناسیان در آیین بزرگداشت سیصد و پنجاهمین سالگرد تأسیس کلیسای 
وانک اظهار کرد: برگزاری این مراسم فرصت گران بهایی برای بررسی ابعاد تعامل 
همزیستی ادیان الهی در ایران است.وی افزود: این رویکرد نقش کلیدی در تحکیم 
روابط ملت ایران و ارمنستان داش��ت و منجر به برداشتن گام های اساسی در این 
راستا شد.وی با اشاره به حضور 400 ساله ارامنه در ایران اظهار کرد: احترام متقابل 
به پیروان ادیان توحیدی سبب همزیستی مسالمت آمیز مردمان در کنارهم شده 
است.رئیس شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران اظهار کرد: زمانی که 
ارامنه از جلفای قدیم کوچانده شدند جلفای نو را در اصفهان پایه گذاری کردند.وی 
با اشاره به اینکه ارامنه پس از سکنی در اصفهان شروع به ساخت کلیسا ها و اماکن 

فرهنگی خود کردند، گفت: این اقدام متضمن بقای مذهب و فرهنگ ارامنه شد.
میناسیان خاطرنشان کرد: جلفای نو به عنوان مرکز اسکان ارامنه اصفهانی در ایران، 
هند، سنگاپور، انگلستان و سنگاپور و شرق زبانزد است.رئیس شورای خلیفه گری 
ارامنه اصفه��ان و جنوب ایران اضافه ک��رد: ارامنه اصفهان در طول این س��ال ها 
دستاوردهای چشمگیری در زمینه های گوناگون داشته اند و در زمان های بحرانی 
همچون جنگ، پا به پای ایرانیان ایستادگی کرده اند.وی در ادامه صحبت های خود 
کارنامه ایران برای سه قرن و نیم تالش و همزیستی مسالمت آمیز با ادیان توحیدی 
را به ایرانیان تبریک گفت.اسقف ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز در این مراسم 
اظهار کرد: این مراسم تنها یک مراسم ساده نبوده و درواقع مراسمی برای سالگرد 

حفظ ارزش های ارامنه در ایران و جهان است.
بابکن چاریان بابیان اینک��ه ارزش های معنوی یک جامع��ه گنج های آن جامعه 
محسوب می شود، گفت: تمام آنچه از فرهنگ و معماری ارامنه به جامانده گنج های 
ارامنه محسوب می شود.پیشوای ارامنه اصفهان و جنوب ایران اظهار کرد: هدف 
این گردهمایی نشان دادن همزیستی مسالمت آمیز ایرانیان و ادیان توحیدی است.

وی بابیان اینکه فضای تعامل بین ادیان توحیدی در اصفهان ایجادشده است، افزود: 

من همواره در دیدارهای خود با میهمانان خارجی، از کشور ایران به عنوان الگویی 
برای همزیستی مسالمت آمیز ادیان توحیدی در جهان نام می برم.وی خواستار 
تداوم و تعمیق روابط میان ادیان توحیدی شد و گفت: دنیا باید این روابط را الگوی 

خود قرار بدهد.
ارمنستان به دنبال گسترش روابط با ایران است

نخست وزیر ارمنستان هدف از سفر به ایران را استحکام بخشیدن بیشتر به روابط 
دوجانبه دانست و وضعیت مسیحیان در اصفهان را مثبت ارزیابی کرد.

هویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان نیز ضمن سپاس از مردم ایران، اصفهان را 
مرکز تمدن ایران خواند و از برخورد و رفتار گرم استاندار اصفهان با ارامنه ساکن در 
اصفهان سپاسگزاری کرد.وی بابیان اینکه در ایران از آثار تاریخی ارامنه، به خوبی 
مراقبت می شود، با اش��اره به نصب تصاویر مربوط به کلیس��ای وانک در پاویون 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان تشکر خود را از احترام ویژه ایرانیان به آثار تاریخی 

ارامنه ابراز کرد.
نخست وزیر ارمنستان این مسئله را نشانگر الگوی روابط دوستانه میان دو کشور 

دانست و هدف از این سفر را استحکام بخشیدن بیشتر به این روابط بیان کرد.
امام خمينی)ره( گام بلندی برای برقراری پيوند ادیان توحيدی بر 

داشت
پیشوای مذهبی ارامنه جهان حوزه سیلیسی گفت: امام خمینی)ره( به عنوان رهبر 
انقالب اسالمی ایران گام بلندی را برای برقرار سازی پیوند و تعامل حقیقی میان 
ادیان توحیدی برداشت.جاثلیق آرام اول در همایش سیصد و پنجاهمین سالروز 
بنای کلیسای وانک اصفهان با اشاره به اهمیت توجه به موضوعات مذهبی در جامعه 
 اظهار کرد: بزرگ ترین مانع راه خوشبختی و س��عادت آدمی، دور شدن از خدا و 
غرق شدن در مس��ائل اقتصادی بوده و گفته می ش��ود که امپراطوری رم زمانی 
شکست خورد که پایه خانواده در آن سست شده بود و این امر تنها در صورت دور 
شدن از اندیشه های مذهبی و خداپرس��تانه محقق می شود.وی بابیان اینکه کار 
بزرگ امام خمینی)ره( در این راستا این بود که میان ادیان توحیدی پیوندی محکم 
برقرار ساخت و ثمره این کار ایشان امروزه در بسیاری از کشورها مطرح بوده، بیان 
کرد: امروزه در اصفهان مردم مسلمان با مردم مسیحی و کلیمی به معنای واقعی 

کلمه گفت وگو می کنند و به اعتقادات مذهبی یکدیگر احترام می گذارند.
پیش��وای مذهب��ی ارامن��ه جهان ح��وزه سیلیس��ی تصری��ح کرد: دلی��ل این 
مس��ئله آن اس��ت که ایران از دیرب��از دارای تمدنی غن��ی ب��وده و تمدن غنی 
 ارامنه را نیز در کن��ار خود پذیرفته اس��ت، بی آنکه بخواهد آن را ش��بیه به خود

 سازد.
وی خاطرنش��ان کرد: بدون ش��ک من به عنوان یک س��فیر فرهنگ��ی در اقصی 
نقاط دنیا درباره این تعامل مثال زدنی و زیبا در اصفهان س��خن می گویم عکسی 
از کلیس��ای وانک در دفتر کار من قرار دارد و من برای تمام��ی میهمانانم در این 
دفتر از اصفه��ان، مردم آن و گفتگ��وی زیبایی که میان مردم س��رزمینم با آنان 
وجود دارد، صحبت می کنم.بابکن چاریان، پیش��وای مذهب��ی ارامنه اصفهان و 
جنوب ایران نیز در این مراس��م اظهار کرد: اصلی ترین ه��دف و ثمره مبارک این 
گردهمایی، ش��کل گیری فضایی مثبت و تعاملی میان تمام��ی ادیان توحیدی 
موجود در اصفهان بوده و آنچه امروزه در بس��یاری از کش��ورهای دنیا به صورت 
یک امر ایده آل و یک آرزو مطرح اس��ت، این اس��ت که آنان بتوانند فضای مثبت 
و تعامل مفی��دی را در میان پی��روان ادیان مختلف در جامعه ش��ان ایجاد کنند.

وی خاطرنش��ان کرد: آن ها گاهی در انجام این کار ناموفق هس��تند اما ما در این 
گردهمایی از آنان می خواهیم که به ایران آمده و با مشاهده تعامل فراگیری که در 
 میان سران مذهبی ادیان مختلف در ایران و به ویژه در میان مردم وجود دارد توجه

 کنند.

در همایش سيصد و پنجاهمين سالروز بناي کليساي وانك مطرح شد:

بابكن چاریان: پدران مان قلب ما را در ایران بنا نهادند
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