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رونق گردشگری با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 برگزاری آیین اعتکاف
 در 550 مسجد استان

اعالم آمادگی اصفهان براي 
میزباني جام باشگاه هاي آسیا

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R
بی آبی، خون به دل

 گاوخونی کرد 

در هر بار جاری شدن آب به این منطقه نرسید؛
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روزی روزگاری باغ تختی...
نوزده سال قبل درس��ت در روزهایی که هنوز کلنگ 
به زمین زده ش��ده ورزش��گاه نقش جه��ان به خاطر 
خواب خرگوش��ی مس��ووالن ورزش ایران زنگ نزده 
بود و در س��ال هایی ک��ه جرثقیلی برای ف��رو افتادن 
بر روی س��کوهای نیمه ساخته ورزش��گاه افسانه ای 
اصفهان برپا نش��ده ب��ود، در جمعه هایی ک��ه دوغ و 
گوش��فیل فروش ه��ای چهارب��اغ تمام امیدش��ان را 
به بازی های س��ه تی��م اصفهانی در ورزش��گاه تختی 
دوخته بودن��د، هیچکس ای��ن تصور را نداش��ت که 
نزدیک به بیس��ت س��ال بعد گره کور ورزشگاه نقش 
چهان تبدیل به س��وهانی برای کشیده شدن بر روی 
 اعصاب و روان طرف��داران فوتبال در اصفهان ش��ده

 باشد.
باغ تختی ورزش��گاهی ک��ه با وج��ود ظرفیت هفت ، 
هش��ت هزار نفری در بازی های مهم لی��گ آزادگان 
خجالت زده مردم اصفهان می ش��د تا ایستادن پشت 
توری های س��یمانی تبدیل به چاره ای ب��رای دیدن 
فوتبال در این ورزشگاه شود،  در آن روزها محلی بود 
برای تخلیه هیجان مردمی که ورزشگاه پیر و قدیمی 
شهرشان را با سکوهای فلزی و داغش آبروی فوتبال 
اصفهان می دانس��تند و مدیر کلی که هر روز صبح در 
پشت پنجره اتاقش می ایستاد و در دل آرزوی ساختن 
ورزشگاهی را مرور می کرد که سکوهایش تاب تحمل 

فشار جمعیت فوتبال دوست اصفهانی ...

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هس��ته ای گفت: اگر آنطور که بعضی ها تصور 
می کنند، کاله س��ر ما رفته بود کنگره باید به دولت آمریکا می گفت: که به 

همین روش مذاکراتی ادامه دهند.
 س��یدعباس عراقچی، عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هسته ای در همایش 
مذاکرات هس��ته ای لوزان از دیدگاه علوم سیاس��ی در پاسخ به موضوعات 
مطرح شده از سوی منتقدان گفت: ما اصوال هنوز هیچ توافقی نداریم و تنها 
یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت که حدود ۱۰ تیر و یا آخر ژوئن و یا 

شاید هم زودتر، خواهد بود.

No. 1563     Apri l   21    ,2015    8 PagesSociety,Cultural Newspaperسه شنبه  1 اردیبهشت    1394 | 2 رجب   1436      شمار ه 1563   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان info @zayanderoud.comروزنامه فرهنگی اجتماعی 

بیانیه لوزان، مجموعه ای از راه حل هاست

w w w . Z a y a n d e R o u d . c o m

 سیاست  آمریکا در تهدید
ونزوئال را محکوم می کنیم

 گشایش راه شاهی پس از
 20 سال

طرح سالمت برای 400 هزار 
حاشیه نشین استان

جلوگیری از خودکشی با 
برنامه تلفن همراه

اسراییل 
باید سر 

فرود آورد
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موسویان در همایش مذاکرات هسته ای لوزان تشریح کرد:

 دو امتیازی بزرگ می دهیم، دو امتیاز بزرگ می گیریم
عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: در توافق جامع و همچنین 
در بیانیه لوزان و توافق ژنو، دو امتیاز ب��زرگ می دهیم و دو امتیاز بزرگ 

نیز خواهیم گرفت.
حس��ین موس��ویان، عض��و اس��بق تی��م مذاکره کنن��ده هس��ته ای 
در همای��ش »مذاکرات هس��ته ای لوزان از دی��دگاه علوم سیاس��ی« با 
اش��اره ب��ه س��خنرانی اوبام��ا در ش��هریور م��اه س��ال ۹۲گف��ت: این 
س��خنرانی دارای پن��ج نکت��ه مه��م اس��ت خصوص��ا ک��ه قب��ل از آن 
 تی��م مذاکره کنن��ده هس��ته ای در نیوی��ورک مذاک��رات ش��بانه روزی

 داشتند.
وی گفت: در سخنرانی اوباما، اولین باری بود که رییس جمهور آمریکا در 
منظر عمومی اعالم می کرد که سیاست من، تغییر رژیم نیست. دوم اینکه 
اوباما اعالم کرد آماده مذاکره با ایران بدون پیش ش��رط است. همچنین 
آماده بهبود روابط با ایران اس��ت که این مطلب چی��زی بود که ایران ۳۵ 

سال اصرار می کرد که رابطه با آمریکا باید بر اساس احترام متقابل باشد.
موسویان بیان کرد: اوباما فتوای هسته ای مقام معظم رهبری را به رسمیت 
شناخت. باید به این موضوع توجه کرد که رییس جمهور آمریکا در سازمان 
ملل فتوای یک مرجع شیعه را به رسمیت بشناسد و نکته آخر اینکه اوباما، 
وزیر امور خارجه خود را مامور کرد با همتای ایرانی مذاکرات هس��ته ای 

را ادامه دهد.
عضو اس��بق تی��م مذاکره کننده هس��ته ای تصریح کرد: ای��ن پنج نکته، 
نقطه آغاز رواب��ط ایران و آمری��کا بود که بع��د از آن توافق ژن��و و بیانیه 

لوزان را داش��تیم که اگر بخواهم به طور خالصه این دو مورد را بررس��ی 
 کنم، بای��د بگویم که م��ا دو امتیاز ب��زرگ می گیری��م و دو امتیاز بزرگ

 می دهیم.
موس��ویان با اش��اره به اینکه در توافق جامع نیز همین ط��ور خواهد بود، 
اظهار داش��ت: دو امتی��از بزرگ ما این اس��ت که تحریم های هس��ته ای 
برداش��ته می ش��ود و حق غنی س��ازی ما در زمینه هس��ته ای و حق آب 
س��نگین هر دو م��ورد قب��ول اس��ت و دو امتی��از بزرگی ک��ه در مقابل 
 می دهیم نیز راس��تی آزمایی و گس��تره محدودیت برنامه هس��ته ای ما 

خواهد بود.

 تایوان ومنطقه اوکیناوا در ژاپن صبح دوشنبه شاهد وقوع دو زمین لرزه 
شدید با قدرت 6،4 و 6،8 ریشتر )در مقیاس درونی زمین( بود.

خبرگزاری ش��ین ه��وا چی��ن در گزارش��ی زم��ان وقوع زمی��ن لرزه 
ژاپ��ن را س��اعت ۱۰،4۳ دقیق��ه صب��ح )به وق��ت محل��ی( و در عمق 
۱۰ کیلومت��ری زمین در مناط��ق جنوب��ی اقیانوس آرام اع��الم کرد.
 براس��اس این گزارش، اس��تان » اوکیناوا« در جنوب ژاپ��ن کانون این
 زمین لرزه اعالم شده و مس��ووالن محلی وقوع س��ونامی با ارتفاع یک 
متری در این منطق��ه را دور از ذهن ندانس��تند.آنان اع��الم کردند که 
احتمال دارد ب��ه دنبال این زمین لرزه، س��ونامی با ارتف��اع یک متر در 

سواحل شمالی این کشور به وقوع بپیوندد.
از وقوع تلفات انس�انی این زمین لرزه گزارش�ی مخابره نشده 

است
 پیش از وقوع این زمین لرزه، تایوان نیز ش��اهد وقوع زلزله ای شدید و با 

قدرت 6،4 ریشتر بود.
مرکز هواشناس��ی تایوان نیز در گزارش��ی اعالم کرد: این زمین لرزه در 
ساعت ۹ و 4۵ دقیقه صبح )به وقت محلی( به وقوع پیوست که در تمامی 

این منطقه احساس شده است.
براساس گزارش ها، زمین لرزه تکان های ش��دید ساختمان های شهر 
تایپه را در پی داشت و مردم از وحشت این حادثه طبیعی از منازل خود 

خارج شدند و به خیابان ها هجوم آوردند.
مرکز این زمین لرزه در هفت کیلومتری عمق زمین و در سواحل شرقی 
منطقه تایوان گزارش شده است.این منطقه همچنین صبح دیروز شاهد 
وقوع یک زمین لرزه دیگر به قدرت 6،۱ ریش��تر بود.تاکنون از احتمال 
خس��ارت و یا تلفات این زلزله گزارشی منتشر نش��ده است.وقوع زمین 
لرزه در تایوان به دلیل قرار گرفتن آن بر روی کمربند زلزله امری معمول 
 است.در یکی از بدترین زمین لرزه های این کشور در سال ۱۹۹۹، زمین
 لرزه ای به قدرت 7،6 ریشتر ۲ هزار و 4۰۰ کشته برجای گذاشت و ۵۰ 

هزار ساختمان را تخریب یا به آنها خسارت وارد کرد.
زمین لرزه 6،۳ ریشتری در ماه ژوئن سال گذشته میالدی )خرداد ۹۳( 
در مرکز تایوان نیز چهار کشته بر جای گذاشت و موجب رانش گسترده 
زمین در اکثر نقاط آن ش��د.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پس 
از هشدار سونامی یک متری، دانش آموزان مدارس، به ارتفاعات منطقه 

اوکیناوا انتقال داده شدند.
هشدار سونامی پس از ساعاتی لغو شد.

اخبار اولیه نشان می دهد که زمین لرزه 6،8 ریشتری هیچگونه خسارات 
مالی به همراه نداش��ته اس��ت. منطقه ای کم عم��ق در نزدیکی جزیره 

یوناگونی، کانون زمین لرزه بوده است.

ژاپن و تایوان لرزید



افراطی گری، 
تهدید امنیت جهانی است

وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران در بدو ورود به باکو گفت: در 
این سفر پیرامون مسایل مهم دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 

با مقامات عالی رتبه این کشور گفتگو خواهیم کرد.
 سردار حس��ین دهقان  افزود: آنچه که امروز در دنیای اسالم 
مهم است، رشد افراط گری و جریان های تکفیری که هم تهدید 
برای کشورهای اسالمی و هم تهدید برای امنیت جهانی است.

سردار دهقان اظهار امیدواری کرد:  در این سفر بتوانیم خطوط 
کلی همکاری های دفاعی – نظامی دو کشور را ترسیم و زمینه 

اجرای آن را فراهم کنیم.

 سیاست  آمریکا در تهدید
ونزوئال را محکوم می کنیم

وزیر امور خارجه کش��ورمان در نشس��ت مطبوعاتی مشترک 
با همتای ونزوئالیی خود اظهار داش��ت: بسیار خوشحالیم که 
ایران و ونزوئال سیاس��ت های مش��ابهی در تقابل با تحریم ها و 
زورگویی ها دارند و ما سیاست ایاالت متحده در تهدید ونزوئال 

را به شدت محکوم می کنیم.
»محمدجواد ظریف« وزیرامورخارجه کش��ورمان در نشست 
مطبوعاتی مش��ترک با »دلس��ی رودریگز«  وزیر امور خارجه 
ونزوئال اظهارداش��ت: بسیار خوش��حالیم امروز میزبان وزرای 
امورخارجه و نفت ونزوئال هس��تیم و روابط ما بس��یار عمیق و 
گس��ترده و مبتنی بر منافع دو  کش��ور اس��ت که این ضرورت 

همکاری را فراهم می کند.
وی افزود: ام��روز صحبت هایی در رابطه با مس��ایل منطقه ای، 
بین المللی و همکاری دو جانبه داش��تیم، بس��یار خوشحالیم 
که ایران و ونزوئال سیاست های مشابهی در تقابل با تحریم ها و 
زورگویی ها دارند و ما به شدت سیاست ایاالت متحده در تهدید 
ونزویال را محک��وم می کنیم.ظریف ادام��ه داد: در زمینه بحث 
نفت و همکاری هایی در این جهت صحبت کردیم و امیدواریم 
همکاری ها و گفتگو های دو کش��ور در جهت منافع مش��ترک 
باشد.رودریگز، وزیر خارجه ونزوئال گفت: ما امروز جلسه بسیار 
خوبی داشتیم و در این سفر وزیر نفت ونزوئال بنده را همراهی 
می کند، این س��فر تاکیدی بر تحکیم روابط دو کش��ور است و 
از حمایت های ایران تش��کر می کنیم و امروز در زمینه انرژی، 
سیاسی و اقتصادی صحبت کردیم و همانطور که میدانید، ایران 
و ونزوئال عضو اپک هس��تند که امیدواریم این همکاری مثمر 
ثمر باش��د.وی ادامه داد: ونزوئال عضو غیر دائم شورای امنیت 
است و سیاست ما سیاس��ت انقالبی یا همان بولیگاری است، و 
به منشور س��ازمان ملل به ویژه احترام به عدم مداخله در امور 
داخلی کشورها معتقدیم و به ظریف اطمینان دادیم که از این 
چارچوب عدول نخواهیم کرد.  ما حامی پیام دوستی نیکالس 

ماپورو هستیم و دوستی ما راهبردی و  استراتژیک است.

رییس جمهور،  رژیم صهیونیستی را خطر اصلی منطقه در زمینه 
سالح های کشتار جمعی؛ نظیر تسلیحات هسته ای، شیمیایی 
و میکروبی دانست و تصریح کرد: همه کشورها باید به فشارهای 
 سیاسی خود با هدف س��رفرود آوردن این رژیم در برابر قوانین

 بین المللی و پذیرش این قوانین، بیفزایند.
 حجت االسالم و المس��لمین حس��ن روحانی، پس از دریافت 
استوارنامه سفیر جدید الجزایر با قدردانی از مواضع خوب الجزیره 
از برنامه صلح آمیز هس��ته ای ایران در طول سال های گذشته، 
گفت : دو کش��ور در این موضوع اش��تراک نظ��ر دارند که همه 
کشورها می توانند در چارچوب معاهده منع گسترش تسلیحات 
اتمی»ان.پی.تی«، از انرژی صلح آمیز هسته ای برخوردار باشند 

و منطقه و جهان باید عاری از سالح های کشتار جمعی باشد.

رییس جمه��وری با اش��اره ب��ه عضوی��ت ای��ران و الجزایر در 
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت» اوپک«، قیمت امروز 
نفت را به زیان تولیدکنن��دگان و ثبات بازار جهانی دانس��ت و 
اظهارداش��ت: امیدواریم تالش های دو کش��ور درکنار س��ایر 
 کش��ورهای هم نظر، برای بازگش��ت تعادل به بازار نفت ادامه

 یابد.
روحانی سپس وجود درگیری های سیاسی و معضل تروریسم 
در کشورهای منطقه را خاطرنشان س��اخت و گفت: مسایل در 
لیبی ، س��وریه و یمن با راه حل نظامی خاتمه نمی یابد و همه 
 باید کمک کنیم تا با راه حل سیاس��ی، مش��کالت حل و فصل 

شود.
رییس جمهوری ادامه داد: دریمن مردم بی گناه ، زنان و کودکان 

کشته می شوند و بس��یاری از زیربناهای اقتصادی ویران شده 
است. 

در این شرایط برخی از کشورهای منطقه به جای ایجاد ائتالف 
برای جلوگیری از درگیری و استقرار صلح و برای نجات منطقه ، 

متاسفانه برای بمباران منطقه ائتالف تشکیل داده اند.
روحانی گفت : امیدوارم کشورهای خواهان صلح در منطقه نظیر 
ایران و الجزایر بتوانند در این باره رایزن��ی های خود را افزایش 
دهند و برای صلح و اس��تفاده از راه حل سیاسی توفیق بدست 
آورند.»عبدالمنعم احریز« سفیر جدید الجزایر نیز در این دیدار 
با ابالغ س��الم گرم رییس جمهوری کش��ورش به رهبر معظم 
انقالب ، رییس جمهوری و دولت و ملت ایران ، اراده مس��ووالن 
عالی رتبه کش��ورش را برای گس��ترش و تعمیق همکاری ها با 
 ایران آنگونه که شایسته ملت های دو کشور است، خاطرنشان

 ساخت.وی از تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور برای بررسی 
مناس��بات بین دو کش��ور در ماه های اخیر و برنامه ریزی برای 
توس��عه همکاری سیاس��ی در الجزایر خبر داد و گفت: تهران و 
الجزیره در بسیاری از مسایل دو جانبه و منطقه ای ، می توانند 

همکاری کنند.
 س��فیر جدید الجزایر با اعالم همبس��تگی کش��ورش با برنامه 
صلح آمیز هسته ای ایران در سال های گذشته ، ابراز خرسندی 
کشورش از تفاهم حاصل شده میان ایران و 1+5 را یادآور شد و 
 آن را گامی مهم در جهت حفظ صلح در منطقه و جهان توصیف

 کرد.
وی با اعالم نگرانی کشورش از تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقا، 
گفت : کشورش تالش می کند تا با  افزایش رایزنی ، همکاری همه 
جانبه جهت حل مسایل مالی لیبی و یمن را به وجود آورد؛ زیرا 
هدف الجزایر، جلوگیری از ویرانی و خونریزی در منطقه و حفظ 

تمامیت ارضی کشورهاست.

عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هس��ته ای گفت: اگ��ر آنطور که 
بعضی ها تصور می کنند، کاله سر ما رفته بود کنگره باید به دولت 

آمریکا می گفت: که به همین روش مذاکراتی ادامه دهند.
 سیدعباس عراقچی، عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هسته ای 
در همایش مذاکرات هس��ته ای لوزان از دیدگاه علوم سیاس��ی 
در پاس��خ به موضوعات مطرح شده از س��وی منتقدان گفت: ما 
اصوال هنوز هیچ توافقی نداریم و تنها یک توافق در یک مرحله 
خواهیم داش��ت که حدود 1۰ تیر و یا آخر ژوئن و یا ش��اید هم 

زودتر، خواهد بود.
وی افزود: آنچ��ه که اکن��ون به عن��وان بیانیه ل��وزان معروف 

اس��ت، مجموعه ای از راه حل ها اس��ت و دوس��تانی ک��ه بیانیه 
 را حس��ابی ش��خم زده ان��د، دق��ت کرده ان��د ک��ه ح��رف از 
 » راه حل ها« اس��ت. راه حل ها، ش��اخص های ما در رسیدن به 
توافق هستند. عراقچی با بیان اینکه اکنون در همه موضوعات 
مورد مذاکره از جمله غنی س��ازی، نطنز، ف��ردو و اراک به یک 
مجموعه راه حل رسیده ایم و می دانیم چطور می توان مشکل 
را حل کرد اظهار داش��ت: باید این موضوعات را مکتوب کنیم و 
البته کار سختی است و سخت تر از گذشته است، ممکن است 

زیاده خواهی و رفتارهای طرف مقابل منجر به عدم توافق شود.
وی با اش��اره به دس��ت هایی که به دنبال ع��دم موفقیت توافق 

هستند، بیان کرد: به عنوان نمونه آخرین تالش از سوی کنگره 
صورت گرفت. کنگره به اوباما می گوید این چه توافقی اس��ت و 
نقطه جالب این اس��ت که توافق از نظر کنگره مطلوب نیست و 
آنطور که بعضی ها تصور می کنند، نیس��ت که سر ما کاله رفته 
است؛ چرا که در این صورت کنگره باید به اوباما می گفت این راه را 
ادامه دهید.عراقچی با اشاره به نامه ۴۷ نماینده کنگره به رهبران 
ایران اظهار داشت: این نامه کامال غیرمسبوق به سابقه در روابط 
بین الملل است که ۴۷ نماینده به رهبر کشور دیگری که دشمن 
می شمارند، نامه بنویسند که در مذاکره با رییس جمهور ما، کاله 

سرش نرود.

رییس جمهوری  در دیدار با سفیر جدید الجزایر:

عراقچی در همایش مذاکرات هسته ای لوزان؛
بیانیه لوزان، مجموعه ای از راه حل هاست

اسراییل، باید سر فرود آورد

یادداشت
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فارغ التحصیالن دانشگاه های 
ایران، در فهرست وزرای 

افغانستان
از شانزده وزیر دولت افغانس��تان که موفق شدند روز شنبه از 
مجلس این کشور رای اعتماد بگیرند، سه وزیر فارغ التحصیل 
دانشگاه های ایران هستند.عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و 
فن آوری معلوماتی متولد سال 1۳55 والیت کابل است. او از 
شش سالگی به همراه خانواده اش به ایران مهاجرت کرد و در 
سال 1۳۷۳ با اتمام دوره مدرسه به دانشگاه دولتی اصفهان راه 
یافت و از این دانشگاه مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را 
گرفت. آقای وحیدی بعد از آن در دانشگاه اصفهان و دانشگاه 
آزاد ایران به عنوان استاد، کار کرده است و سال 1۳۸1 دوباره به 
 افغانستان برگشت و به عنوان استاد در دانشگاه کابل استخدام
 ش��د.محمود بلیغ، وزیر فوائ��د عامه متولد س��ال 1۳5۰ در 
والیت دایکندی اس��ت. او مدرک لیس��انس خود را در رشته 
مهندس��ی از دانش��گاه تهران و مدرک کارشناسی/ ماستری 
خود را در رشته ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گرفته 
است. رس��اله ای او درباره »طراحی و تحلیل پایداری تونل ها 
با استفاده از داده های ابزار دقیق« بوده اس��ت. او بعد از پایان 
تحصیل در طراحی و س��اخت تونل در آزاد راه تهران � شمال 
و در بخش انجینری ژئوتکنیک در یکی از شرکت های ایرانی 
کار کرده است. او در س��ال 1۳۸1 به افغانستان بازگشت و در 
سال 1۳۸۲ به عنوان استاد پولی تخنیک کابل استخدام شد. 
علی احمد عثمان��ی، وزیر انرژی و آب متولد س��ال 1۹۷۲ در 
والیت هرات اس��ت. او مدرسه را در کش��ور ایران خوانده  و در 
سال ۲۰۰۰ وارد دانشکده مهندسی هرات شده است. در سال 
۲۰۰۷ نیز مدرک کار شناسی ارشد خود را از دانشگاه فردوسی 
 در مشهد ایران در رش��ته مهندسی هیدرولیک دریافت کرده

 است.

معاون ضرغامی
 به نوبخت می پیوندد

معاون سابق اداری مالی سازمان صدا و س��یما، معاون اداری 
مالی سازمان جدیدالتاس��یس مدیریت و برنامه ریزی کشور 
خواهد شد.  حس��ن تقدس نژاد که در دوران ده ساله ریاست 
عزت اهلل ضرغامی بر صدا و س��یما، معاونت مالی و اداری این 
سازمان را به عهده داشت )از اول تیر ۸۳ تا 1۰ آذر ۹۳( چندی 
بعد از حضور سرافراز، با دستور ریاس��ت جدید رسانه ملی در 
دهم آذر، از این سازمان خارج شد. تقدس نژاد پیش از ورود به 
 صدا و سیما، س��ال ها معاون اداری مالی سازمان تربیت بدنی

 بود.

شنیده ها 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده مال منقول
پرونده: 8909980350901002  نامه: 9410110357200001 شماره  1/35 شماره 
عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  مدنی  احكام  اجرای   920660 شعبه:  بايگانی  شماره 
)حقوقی( اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص پرونده اجرايی كالسه 
فرزند  قيس  امام  معينی  سلطانعلی  عليه  و  عباسی  زهرا  خانم  له  920660ح.ج9 
قربانعلی مبنی بر مطالبه مبلغ 43/734/620 ريال بابت اصل خواسته و هزينه های 
اجرايی و همچنين مبلغ 1/858/500 ريال بابت نيم عشر دولتی جلسه مزايده ای در 
اين اجراء  تا 11 صبح در محل  از ساعت 10  روز چهارشنبه مورخ 1394/02/16 
سهم   3/281 مقدار  فروش  جهت  نيكبخت(  شهيد  دادگستری  اول  طبقه   103 )اتاق 
از 140 سهم مشاع از 1350 سهم نه سهم مشاع از 400 سهم يک سهم مشاع از 
توسط  كه  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15178 ثبتی  پالك  ششدانگ  سهم   24
كارشناس رسمی دادگستری ارزيابی و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع 
مراجعه  با  می توانند  مزايده  از  قبل  روز   5 خريد  طالبين  لذا  نمايد  برگزار  گرديده 
و  بازديد  آن  از  پالك5   – قربانی  كوچه شهيد   – خ.باطون   – خ.الله   – اصفهان  به 
باالترين  دهنده  پيشنهاد  نمايند.  مزايده شركت  جلسه  در  پايه  قيمت   %10 توديع  با 
قيمت برنده مزايده خواهد بود. توضيح اينكه: پالك مذكور دارای مساحت عرصه 
172 مترمربع و در يک طبقه و نيم با مشخصات ديوارهای آجری و پوشش سقف 
پنجره ها   – داخلی چوبی  نقاشی و دربهای  اندود گچ و  ديوارها  تيرآهن و آجر و 
پروفيل فلزی و شيشه خور – آشپزخانه كاشی و سراميک با كابينت فلزی و دارای 
انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز و حياط سازی و نمای داخلی سنگ و خارجی 
سيمانی و دارای مساحت اعيانی حدود 220 مترمربع و دارای قدمت ساخت قابل 
مالحظه می باشد لذا با توجه به مراتب فوق ارزش ششدانگ پالك مذكور به مبلغ 
1/945/000/000 ريال ارزيابی و برآورد می گردد بنابراين ارزش 3/281 سهم از 
پالك مذكور به مبلغ 45/593/120 ريال اعالم می گردد.م الف:343  شعبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
مزایده 

1/36 شعبه دوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
كالسه 1891/90ش.ج/دوم در خصوص دعوی له محمود افشار عليه مجيد بهيانی 
بابت  همكف  طبقه   – ساختمان سپه   – كاخ  كوچه   – خ.سپاه   – اصفهان  آدرس  به 
اموال توقيفی به شرح  محكوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 13/732/878 ريال 
يک خط تلفن همراه به شماره )09131005203( می باشد كه قيمت پايه مزايده خط 
مذكور با توجه به جميع عوامل موثر در قيمت گذاری و نرخ روز حدود 7/100/000 
)هفت ميليون و يكصد هزار ريال( طبق نظريه كارشناس رسمی دادگستری برآورد 
دارد  نظر  نگرفته است در  قرار  از طرفين  اعتراض هيچيک  گرديده است كه مورد 
جلسه مزايده ای در مورخ 94/2/15 در ساعت 12تا11 صبح در محل اجرای احكام 
اول شيخ صدوق برگزار می گردد  نيكبخت چهارراه شيخ صدوق  واقع در خيابان 
به شماره  پايه  مبلغ  از  درصد   10 پرداخت  با  می توانند  مزايده  در  طالبين شركت 
حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فيش به اجرای احكام از اموال بازديد 
نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.م الف:344 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

1/37 شعبه دوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
كالسه 1891/90ش.ج/دوم در خصوص دعوی له محمود افشار عليه مجيد بهيانی 
بابت  همكف  طبقه   – ساختمان سپه   – كاخ  كوچه   – خ.سپاه   – اصفهان  آدرس  به 
اموال توقيفی به شرح  محكوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 13/732/878 ريال 
يک خط تلفن همراه به شماره )09131005203( می باشد كه قيمت پايه مزايده خط 
مذكور با توجه به جميع عوامل موثر در قيمت گذاری و نرخ روز حدود 7/100/000 
)هفت ميليون و يكصد هزار ريال( طبق نظريه كارشناس رسمی دادگستری برآورد 
دارد  نظر  نگرفته است در  قرار  از طرفين  اعتراض هيچيک  گرديده است كه مورد 
اجرای  محل  در  صبح  12تا11  ساعت  در   94/2/15 مورخ  در  مزايده ای  جلسه 
برگزار  صدوق  شيخ  اول  صدوق  شيخ  چهارراه  نيكبخت  خيابان  در  واقع  احكام 
 می گردد طالبين شركت در مزايده می توانند با پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه به 

شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فيش به اجرای احكام از اموال 
مجيد  بودآقای  خواهد  مزايده  برنده  قيمت  باالترين  دهنده  پيشنهاد  نمايند  بازديد 
بهيانی چنانپه مايليد در جلسه مزايده در مورخ 94/2/15 در ساعت 12تا11 صبح به 
اول خيابان شيخ صدوق محل اجرای  چهارراه نيكبخت)وكال( –  آدرس اصفهان – 

احكام شركت نماييد.م الف:209 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

پرونده:  شماره   139403902004000008 آگهی:  شماره   1/179
دانگ  كالسه:9101915 شش  اجرايی  پرونده  مزايده  آگهی   9100400200400763
اعيانی يک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه زيرزمين پالك دوازده هزار و هفتصد و 
شانزده فرعی از 28 اصلی به انضمام ششدانگ انباری پالك 12724 فرعی واقع در 
طبقه همكف به مساحت 3/68 مترمربع و به انضمام ششدانگ يک واحد پاركينگ 
مفروزی غير مسقف به شماره 12730 واقع در حياط به مساحت 12/50 مترمربع 
 15/15 زيرزمين  در  آن  مساحت  كه  تفكيكی  فرعی   12731 مشاعی  پله  راه  از  كه 
مترمربع و در طبقات همكف سوار و اول هر كدام 14/27 مترمربع و حياط مشاعی 
12732 تفكيكی كه مساحت آن پس از كسر مساحت دو فقره پاركينگ مفروزی 81 
متر می باشد به مساحت 108/39 مترمربع كه از اين مقدار 4/83 مترمربع به ابعاد 
1/05 در 4/60 مترمربع ايوان مسقف احداث شده كه در حد جنوب آپارتمان واقع 
خيابان امام خمينی)ره(  است واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – 
مجتمع مسكونی   – باباصفری  كوچه   – كوچه گلچين   – خيابان شهيدان كاظمی   –
 204801 شماره  ثبت  ذيل  امالك   843 دفتر   153 صفحه  در  آن  سند  كه  سورمه 
به طول 7/75  با حدود: شمااًل  است  ثبت و صادر شده  با شماره چاپی 098519 
 3/40 به طول  دو جزء  در  اول  متری شرقًا   6 به كوچه  است  پنجره  و  ديوار  متر 
متر ديواری است با انبارهای 12721و12722 فرعی دوم در سه قسمت كه قسمت 
اول جنوبی و قسمت سوم شمالی است به طولهای 2/25 متر و 0/90 متر و 2/25 
متر ديوار و پنجره است به نورگير احداثی سوم در چهار جزء به طول 7/60 متر 
دو  در  چهارم  فرعی  12722و12723و12724و12725  های  انباری  با  ديواريست 
قسمت كه قسمت اول جنوبی به طولهای 1/60 متر و 2/20 متر ديوار و درب است 
با راه پله مشاعی پالك 12731 فرعی جنوبًا اول در دو قسمت كه قسمت دوم شرقی 
است به طولهای 4/60 متر و 1/05 متر درب و ديوار و پنجره است به ايوان مسقف 
اختصاصی دوم كه پخی شكل است به طول 1/52 متر ديواريست به حياط مشاعی 
12732 فرعی غربًا به طول 14/65 متر ديوار به ديوار خانه پالك 196 فرعی حدود 
انباری  با  اشتراكی  ديواريست  متر   1/55 طول  به  شمااًل  انباری:  اعيانی  ششدانگ 
پالك 12723 فرعی شرقًا به طول 2/38 متر درب و ديواريست به راهرو مشاعی 
باقيمانده پاركينگ جنوبًا به طول 1/55 متر ديوار اشتراكی با انباری پالك 12725 
فرعی غربًا به طول 2/38 متر به ديوار آپارتمان پالك 12716 فرعی حدود ششدانگ 
پاركينگ: شمااًل به طول 5 متر خط مستقيم مفروض است به حياط مشاعی پالك 
12732 فرعی شرقًا به طول 2/5 متر ديوار به ديوار خانه پالك 198 فرعی جنوبًا به 
طول 5 متر خط مستقيم مفروض است به حياط مشاعی پالك 12732 فرعی غربًا 
به طول 2/5 متر خط مستقيم مفروض است به حياط مشاعی پالك 12721 فرعی 
تفكيكی كه مساحت آن در زيرزمين 15/15 مترمربع در طبقات همكف سواره و اول 
هر كدام 14/27 مترمربع و حياط مشاعی پالك 12732 فرعی تفكيكی كه مساحت آن 
پس از كسر مساحت دو فقره پاركينگ مفروزی 81 مترمربع می باشد كه طبق نظر 
كارشناس رسمی پالك فوق آپارتمان 2خوابه واقع در طبقه منهای شصت دارای 
اسكلت بتنی، پوشش سقف تيرچه و بلوك، مصالح سطوح رويه: كف سراميک فرش، 
ديوارها اندود گچ و نقاشی، دربهای داخلی چوبی، پنجره ها پروفيل فلزی، آشپزخانه 
كاشی و سراميک با كابينت ام.دی.اف و نمای سنگ و آجر و دارای حياط سازی و 
انشعابات آب و فاضالب و گاز و برق )اختصاصی( با قدمت ساخت حدود 8 سال 
می باشد ملكی خانم عاطفه تنگسيری بريمی كه طبق سند رهنی شماره 178894-

بانک صادرات  رهن  در  اصفهان   71 اسناد رسمی شماره  دفترخانه   1389/03/23
اصفهان )شعبه جلفا( واقع می باشد و طبق اعالم بانک دارای بيمه نامه می باشد و از 
ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1394/02/19در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده 
می شود. مزايده از مبلغ پايه يک ميليارد و هشتصد و چهل و دو ميليون و ششصد 

و سی هزار ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً 
فروخته می شود.الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای 
آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم 
از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. ضمن 
بابت هزينه های فوق  پرداختی  مازاد وجوه  از مزايده در صورت وجود  آنكه پس 
در  نوبت  يک  در  آگهی  اين  مزايده مسترد می گردد ضمنًا  برنده  به  مازاد  از محل 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1394/02/01 درج و منتشر می گردد و در 
صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. توضيحًا جهت شركت در 
جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای كتبی و ارائه كارت شناسايی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزايده بايد 
كل مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره 

ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد.م الف:1417 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده 

1/294 شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 91-1523ش.ج 
اول له خانم رقيه تحويليان عليه محمدعلی حسينی به آدرس خيابان 24متری – اول 
كوچه شهيدان شماره2- محمد و محمدحسين حاجيان و در نبش   – شيخ طوسی 
كوچه اوحدی پالك 33 بابت محكوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ ---/2/524/674 
ريال اموال توقيفی به شرح ملک به شماره رايانه اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان 
0139205802026000375 پالك ثبتی شماره 3330 فرعی از 14915 اصلی بخش 
5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان – خيابان 24 متری – اول شيخ طوسی – كوچه 
نقشه  در  پالك33   – اوحدی  كوچه  نبش  و  حاجيان  محمدحسين  و  محمد  شهيدان 
شهرداری منطقه 10 نشان محله 11 كوچه شهيد حسين معمارامامی – شكوه و با 
پالك 44 آمده است ملک مزبور به مساحت عرصه 165 مترمربع از شمال به طول 
15 متر به كوچه 8 متری اوحدی از جنوب به پالك 45 و از شرق به طول 11 متری 
ديوارهای  دارای  بوده  محدود   43 پالك  به  غرب  از  و  حاجيان  متری   8 كوچه  به 
پيرامونی و خارجی با آجرنمای 3 سانتی و محوطه حياط به مساحت 43/5 مترمربع 
با موزاييک فرش و قسمتی فضای سبز بوده و ديوار حياط با سنگ نما شده است 
مابقی اعيانی بوده و شامل اتاقهای دارای سقف – طاق ضربی و ديوارها و سقف 
و  درب  و  بوده  با سنگ  قسمتی  ديوارها  و  روغنی  رنگ  و  و خاك  گچ  پالستر  با 
پنجره و نرده فلزی بوده و در حمام و آشپزخانه ديوار دارای كاشيكاری تا سقف و 
كابينت فلزی است و ملک مزبور دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن در زمان 
بازديد بوده است با عنايت به موارد فوق و نامه اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان 
ابنيه  و  زمين  مساحت  و  محل  موقعيت  و   139205802026000 رايانه  شماره  به 
نوع و كاربری و دسترسی های محلی و ساير عوامل موثر ارزش ملک و اعيانی و 
عرصه با توجه به نظريه كارشناس رسمی دادگستری جمعًا به مبلغ دو ميليارد و 
نهصد و پنجاه و چهار ميليون و پانصد و پنجاه هزار ريال معادل دويست و نود 
و پنج ميليون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار تومان ارزيابی گرديده است كه به 
طرفين ابالغ و مورد اعتراض هيچيک از طرفين واقع نگرديده است و بنا به گواهی 
االرث  سهم  اختالف  حل  شورای  دهم  شعبه   92/8/21 مورخ   4025 وراثت  حصر 
آقای محمدعلی مالحسينی مبلغ پانصد و هفتاد و چهار ميليون و چهارصد و نود 
و پنج هزار و هشتصد و سی و چهار ريال 574/495/834 ريال كه معادل 59/410 
عدد سكه تمام بهارآزادی می باشد در نظر دارد جلسه مزايده ای در مورخ 94/2/20 
چهارراه   – احكام واقع در خيابان شيخ صدوق  اجرای  در ساعت 10تا9 در محل 
نيكبخت برگزار نمايند طالبين شركت در مزايده می توانند با واريز 10 درصد قيمت 
پايه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فيش آن به اين اجرا 5 
روز قبل از مزايده از اموال بازديد نمايند پيشنهاد دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده 
خواهد بود.م الف:35877 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
خاكدان  مسعود  خواهان  1716/93ش11  كالسه  پرونده  خصوص  در   1/298
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت 1- مرتضی قاسمی همامی 2- سعيد وظيفه 
مورخ  شنبه  سه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  ذبيحی  خسرو   -3
94/3/19 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 
 2 شماره  مجتمع  حقوقی   11 شعبه  می شود.م الف:1491  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

1/299 شماره دادنامه: 9309970350102083 شماره پرونده: 9309980350100381 
شماره بايگانی شعبه: 930441 خواهان: آقای عليرضا محسنی به نشانی اصفهان 
پ71 خوانده: آقای عبداله محسنی به  بن.بست طغيانی –  ك.بوعلی –  خاقانی –   –
تاديه  تاخير  مطالبه خسارت   -2 مطالبه وجه   -1 نشانی مجهول المكان خواسته ها: 
3- مطالبه خسارات دادرسی گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به 
شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
علی رضا محسنی به طرفيت آقای عبدا... محسنی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
200/000/000 ريال به انضمام كليه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقديمی 
دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه دادخواست تقديمی و رونوشت مصدق 
فيش های واريزی توسط خواهان و ساير مستندات پيوست و نظر به اينكه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگرديده و دفاعی به عمل نياورده 
و مستندات ابرازی خواهان مصون از ايراد و تعرض باقی مانده و دليلی مبنی بر 
برائت ذمه اقامه نگرديده لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستندا به 
مواد 194-198-519-522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به 
تاخير  انضمام خسارات  به  بابت اصل خواسته  پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال 
تاديه از تاريخ 93/4/8 لغايت وصول و پرداخت كليه خسارات دادرسی طبق مقررات 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی 

است.م الف:307 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

1/300 شماره دادنامه: 9309970350102024 شماره پرونده: 9309980350100348 
شماره بايگانی شعبه: 930407 خواهان: صندوق مهر امام رضا)ع( با وكالت خانم 
فاطمه رضائی فرد فرزند خسرو به نشانی اصفهان – چهارباغ باال – ضلع شرقی 
دادگستری – كوچه شهيد صادقی- پالك7- ط3 خواندگان: 1- آقای رضا زين الدين 
جوشقانی به نشانی اصفهان – ارغوانيه – جنب پل هوايی مدرسه جميل، 2- آقای 
جوشتان –  تودشک –  كوهپله –  حسن زين الدين جوشقانی به نشانی اصفهان – 
چيرمانسفلی خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه حق الوكاله به درخواست وكيل 
به  عنايت  با  دادگاه  تاديه  تاخير  مطالبه خسارت   -4 دادرسی  مطالبه خسارات   -3
محتويات پرونده و جميع اوراق آن با اعالم ختم دادرسی ذيال انشاء رای مينمايد. 
با وكالت خانم فاطمه  امام رضا)ع(  رای دادگاه: در خصوص دعوی صندوق مهر 
رضائی فرد به طرفيت آقايان حسن و رضا هر دو به شهرت زين الدين جوشقانی 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 59/797/261 ريال به انضمام كليه خسارات و تاخير 
با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه  تقديمی دادگاه  تاديه به شرح دادخواست 
دادخواست تقديمی و رونوشت مصدق قرارداد و تعهدنامه شماره 1623147173 
مورخ 85/11/28 كه داللت بر پرداخت تسهيالت داشته و با توجه به اينكه خواندگان 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگرديده و دفاعی به عمل نياورده و 
دليلی مبنی بر پرداخت ذمه اقامه ننموده و اصالت مستندات ابرازی خواهان مصون 
از ايراد و تعرض مانده است لذا با عنايت به مراتب فوق الذكر دعوی خواهان را وارد 
و ثابت تشخيص و مستندا به مواد 519و194و198و522 قانون آيين دادرسی مدنی 
حكم بر محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 59/797/261 ريال بابت اصل 
خواسته به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ 93/4/3 لغايت وصول و همچنين 
پرداخت كليه خسارات دادرسی وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه 
و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر مركز استان 

می باشد.م الف:308 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



یادداشت

مرگ هزار و ۱۳۵ نفر در حوادث 
رانندگي استان 

مدیركل پزشكي قانوني استان اصفهان از مرگ یک هزار 
و ۱۳۵ نفر در حوادث رانندگي استان اصفهان در سال 

9۳ خبر داد. 
علي س��ليمان پور گفت: س��ال گذش��ته، یک هزار و ۱۳۵ 
نفر در حوادث رانندگي اس��تان اصفهان، ج��ان خود را از 
 دس��ت دادند كه از این تعداد ۸۸۷ نفر مرد و ۲۴۸ نفر زن 

بودند.
 وي با اش��اره ب��ه افزای��ش ۲/۳ درصدي تلفات ناش��ي از 
ح��وادث رانندگي نس��بت به س��ال 9۲ افزود: در س��ال 
9۳، تع��داد تلف��ات ح��وادث ترافيك��ی در جاده ه��اي 
 برون  ش��هري ۶۳۰ نف��ر، در مس��يرهاي درون ش��هري 
۴۳۵ نفر، در جاده هاي  روس��تایي ۴۶ نف��ر، در جاده های 
خارج اس��تان ۱۶ نفر و ۸ نفر به صورت نامعلوم بوده است.

مدیركل پزش��كي قانوني اس��تان اصفه��ان تصریح كرد:  
سال گذشته، ۲۲ هزار و ۲۵۳ مصدوم حوادث ترافيكی به 
مراكز پزشكي قانوني استان اصفهان مراجعه كردند كه از 
 این تعداد، ۱۶ هزار و ۴۷ نفر م��رد و ۶ هزار و ۲۰۶ نفر زن 

بودند. 

 توقيف خودروي هيونداي، 
با سرعت 2۱0كيلومتر

 ی��ک دس��تگاه خ��ودرو هيون��دا، با س��رعت غي��ر مجاز
 ۲۱۰ كيلومتر بر ساعت، توسط تيم پليس راه نطنز- بادرود 

واقع در استان اصفهان متوقف و روانه پاركينگ شد.
 ریيس پليس راه اس��تان اصفهان با اعالم این خبر، گفت: 
تيم كنترل س��رعت پليس راه نطنز- بادرود حين كنترل 
خودروهاي عب��وري در آزاد راه اميركبير، یک دس��تگاه 
 خودرو س��واري هيون��داي گرنج��ور را به علت س��رعت

 غير مجاز متوقف كردند. 
سرهنگ رضایي با اشاره به اینكه خودرو مذكور با سرعت 
۲۱۰ كيلومتر بر س��اعت متوقف و روانه پاركينگ ش��د، 
افزود: براس��اس م��اده ۱۰ قانون رس��يدگي ب��ه تخلفات 
رانندگي، راننده خودرو جهت شركت در كالس آموزشي 
 و س��ير مراح��ل قانون��ي ب��ه پلي��س راه اس��تان معرفي 

شد.
 ریيس پليس راه انتظامي استان تصریح كرد: هدف پليس 
از اعمال قانون كسب در آمد نيست؛ بلكه به دنبال این است 
تا رانندگان توجه بيشتري به رعایت قوانين و مقررات كرده 
و سهم خود را در تامين امنيت راه ها ایفا كنند و با رعایت 
 قوانين، الگوهاي عملي مناس��بي ب��راي فرزندان خود در 

آینده باشند.

 رونمایي از پوستر هفته
 نكوداشت اصفهان

از پوستر هفته نكوداشت اصفهان با عنوان »جشني به رنگ اصفهان« 
رونمایي شد. در پوستر هفته نكوداشت اصفهان، امسال عنوان جشني 
به رنگ اصفهان نقش بسته است و در حاش��يه این نماد از طرح هایي 
اس��تفاده ش��ده كه یاد آور طرح هاي ميناكاري یكي از صنایع دستي 
اصفهان اس��ت. در س��ال گذش��ته در حاش��يه این نماد از طرح هاي 
قلمكاري كه از دیگر صنایع دستي اصفهان اس��ت، استفاده شده بود.
هفته نكوداشت اصفهان امس��ال نيز مانند سال هاي گذشته از سوم تا 
نهم اردیبهش��ت ماه برگزار مي شود و س��تاد هفته نكوداشت اصفهان 

برنامه هاي ویژه اي را براي این هفته پيش بيني كرده است.

 برگزاری آیين اعتكاف
 در ۵۵0 مسجد استان

دبير ستاد اعتكاف استان اصفهان، با اشاره به اینكه آیين معنوی اعتكاف 
در روزهای دوازدهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود، 
گفت: در سال جاری، مراسم اعتكاف در ۵۵۰ مسجد در سطح استان 
برگزار خواهد شد. حجت االسالم حس��ن بابایی با اشاره به اینكه ستاد 
اعتكاف اس��تان اصفهان به مدیریت اداره كل تبليغات اسالمی استان 
تشكيل شده است، اظهار داشت: در سال جاری، آیين عبادی اعتكاف 
در تمامی شهرس��تان های استان برگزار می ش��ود. وی افزود: نهادها و 
سازمان هایی از جمله حوزه علميه، سپاه، بس��يج، اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، نيروی انتظامی، اطالعات، دفتر تبليغات اسالمی، حوزه 
علميه قم، س��تاد احيای امر به معروف  و  نهی از منكر، شهرداری، نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها و آم��وزش و پرورش در 

اجرای این آیين معنوی با ستاد اعتكاف استان، مشاركت دارند.

 اعتياد و بلوغ به كتاب های
 درسی می آیند

مدی��ركل دفتر تاليف كتاب ه��ای ابتدایی وزارت آم��وزش و پرورش، 
 گف��ت: تمام كت��اب های مقط��ع پنجم دبس��تان تغيير كرده اس��ت. 
محمود امانی طهرانی گفت: تمام كتاب های مقطع پنجم ابتدایی تغيير 
كرده است. همچنين بخشی از كتاب های مقطع چهارم دبستان؛ اعم 
از تعليمات اجتماعی، علوم و جغرافيا هم دس��تخوش تغييرات ش��ده 
است.وی در پاسخ به اینكه برخی سازمان ها اعم از اوقاف، هالل احمر، 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر و قوه قضائيه برای پيش��گيری از آسيب ها 
درخواست ورود به كتاب های درسی را دارند و آیا این اعمال شده است، 
 گفت: به دنبال اجرای مطالبات دستگاه ها نيستيم؛  اما این نيازها را در
 كتاب های درس��ی می بينيم و برای همين تغييرات انجام می ش��ود. 
امانی طهرانی گفت: در مقطع هفتم و هش��تم موض��وع اعتياد و بلوغ 
جنس��ی را گنجانده ایم، همچني��ن كتاب های فرهن��گ تمدن ایران 

اسالمی و تاریخ هم در مقطع پنجم ابتدایی تغييراتی داشته است.
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هر ساله از س��وی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كی ليس��تی 
از داروه��ای پر مصرف كش��ور ارائه 
می ش��ود كه معموال در صدر این ليس��ت، داروهایی قرار 
دارد كه هر فردی به راحتی می تواند بدون نسخه و بدون 

كوچكترین دردسری آنها را از داروخانه تهيه كند. 
 در تازه ترین ليستی كه از س��وی معاون وزیر بهداشت و 
ریيس سازمان غذا و دارو اعالم ش��ده است، همچنان دو 
داروی مسكن قرار دارد. رسول دیناروند، پرمصرف ترین 
دارو های سال 9۳ را سه گروه از داروهای  OTC » بدون 
نسخه«برشمرد و گفت: استامينوفن و استامينوفن كدئين 

پرمصرف ترین ها داروهای كشور در سال گذشته بودند.
دیناروند همچنين به آنتی بيوتيک هایی مثل كپس��ول 
آموكسی س��يلين و همچنين داروهای دیابتی اشاره كرد 
و افزود: اگرچه كاهش آمار مصرف به نفع سيستم دارویی 
كشور است؛ اما در برخی موارد اطمينان از مصرف آنها به 
نفع بيمار است. وی گفت: به عنوان مثال در مورد بيماران 
دیابتی باید آنها را به مصرف مورد نياز كه بسيار بيشتر از 

آمارهای كنونی خواهد بود ترغيب كرد.
مع��اون وزی��ر بهداش��ت و ریيس س��ازمان غ��ذا و دارو 

گفت: متاس��فانه در م��ورد آنت��ی بيوتيک ها اس��تفاده 
فرات��ر از ح��د منطقی اس��ت؛ به گون��ه ای ك��ه مصرف 
ب��االی آنه��ا موج��ب افزای��ش مقاوم��ت ميكروب��ی 
و بی اث��ری ۸۰ درصدی در مقابل بيماری ش��ده اس��ت. 
مع��اون وزی��ر بهداش��ت گف��ت: ب��ه بي��ان روش��ن تر 
 ۸۰ درص��د از بيماران از مص��رف این داروه��ا نتيجه ای

 نمی گيرند.دیناروند با یادآوری اینكه دراس��تفاده از دارو 
هميشه باید نسخه تجویز شده را تا آخر مصرف كرد، تصریح 
كرد: هرچند برخی مردم تصور می كنند با مصرف یک دوره 
و دریافت نتایج مثبت آن باید مصرف را رها كنند این باور 
اشتباه در حالی وجود دارد كه ممكن است به همين دليل 

سالمتی آنها در دراز مدت به خطر افتد.
ادامه پوشش بيمه ای ۳00 قلم داروی بيماران 

صعب العالج
ریيس س��ازمان غذا و دارو با بيان اینك��ه كاهش بودجه 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كی تاثيری در 
 حمایت دول��ت از تامين هزین��ه های داروی��ی بيماران 
صعب الع��الج نخواهد داش��ت گفت: پوش��ش بيمه ای 
 ۳۰۰ قلم داروی بيم��اران صعب العالج در س��ال 9۴ نيز 

ادامه دارد.

 ۳00ميلي�ارد توم�ان ب�ه س�ازمان های 
بيمه گر بدهكاریم

دیناروند در پاس��خ به این پرس��ش مبنی بر اینكه در 
سال 9۴ پوشش بيمه ای داروها چه تغييری می كند، 
اظهارداشت: متاس��فانه در س��ال 9۴ همه اعتبارات 
 مورد ني��از را فراه��م نكردی��م و وزارت بهداش��ت به
 سازمان های بيمه گر بدهكار اس��ت. وی اضافه كرد: 
 به همان ميزان كه نتوانس��تيم تخصي��ص اعتبارات

 یارانه ای دارو را داشته باشيم به همان ميزان به سازمان 
های بيم��ه گر كه ح��دود ۳۰۰ميليارد تومان اس��ت 
بدهكار هس��تيم كه حدود ۱۰۰ميليارد تومان آن به 
زودی پرداخت خواهد شد و ۲۰۰ ميليارد تومان آن هم 
 تا پایان اردیبهشت از محل اعتبارات سال 9۴ پرداخت

 می ش��ود.دیناروند با تاكيد بر اینكه سياس��ت وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��كی حفاظ��ت 
و حمایت مالی از بيماران اس��ت، درب��اره جایگزینی 
بودجه عن��وان كرد: ب��رای اینكه پرداخت��ی بيماران 

ب��ه وی��ژه بيم��اران صع��ب 
 الع��الج در تامي��ن هزینه های 
داروهای ش��ان بيش��تر نشود، 
س��ازمان غ��ذا و دارو بای��د از 
مح��ل صرف��ه جویی ی��ا حتی 
جابجای��ی اعتب��ار در وزارت 
بهداش��ت این كمبود را جبران 
كن��د. مع��اون وزیر بهداش��ت 
 گفت: تالش ما این اس��ت تا به

در  ك��ه  های��ی  حمای��ت   
ی��ک ی��ا دو س��ال اخي��ر از 

 بيم��اران صع��ب العالج داش��ته ای��م، آس��يبی وارد
 نشود.

داروهای داخلی گران نمی شوند
دیناروند درخصوص قيمت داروه��ای وارداتی اظهار 
داش��ت: همواره راهی برای كاهش قيمت وجود دارد 
و بعد از تفاه��م نامه با كش��ورهای ۵+۱ با هزینه های 
كمتری دارو های وارداتی تامين خواهد شد. وی ادامه 
داد: اميدواریم این كاهش هزین��ه ها اتفاق بيفتد و در 
 سال 9۴ ش��اهد كاهش قيمت های داروهای وارداتی
 باش��يم. ریيس س��ازمان غذا و دارو گفت: عواملی كه 
موجب می ش��ود قيمت ها افزایش پيدا كند، كنترل 
می ش��ود و این امر روی توليد داخل ه��م تاثير گذار 
خواهد ب��ود؛  بنابرای��ن توليد كنن��دگان نباید انتظار 
 افزای��ش قيم��ت داروه��ای تولي��د داخل را داش��ته

 باشند.

یادداشت

اخبار كوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

معاون گردش��گری اداره ميراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: برای رونق یافتن گردشگری از سرمایه گذاران در این بخش و بخش 
هتل سازی استقبال كرده و عالقه مندان می توانند در این بخش سرمایه گذاری 

كنند. 
محس��ن یارمحمدی با اش��اره ب��ه افزایش ورود گردش��گران اظهار داش��ت: با 

برنامه ریزی های صورت گرفته اميدوار هس��تيم كه هر ماه شاهد ورود  دو  قطار 
گردشگری از توریست های خارجی در اصفهان باشيم. وی با اشاره به اینكه تعداد 
این قطارها ممكن است افزایش یابد كه بستگی به شرایط دارد، افزود: این مسافران 
در قطار اقامت دارند و با وجود این در روز از رستوران هتل های سطح شهر استفاده 
كرده كه این خود سبب افزایش تبليغ برای گردش��گران بعدی می شود، زیرا از 

تجربيات خود برای آنها می گویند.
 یارمحمدی با بيان اینكه برای افزایش گردشگر نياز به یک سری زیرساخت داریم 
كه معاونت گردشگری اصفهان درصدد برنامه ریزی در این  باره است، گفت: یكی 
از برنامه های زیرساختی، ساخت اماكن اقامتی و پذیرایی است كه ما در اماكن 
اقامتی با مش��كل روبه رو هس��تيم؛ اگر چه وضعيت هتل ها به گونه ای است كه 

می تواند پذیرای مهمانان خارجی باشد، اما باید توسعه یابد.
وی بيان كرد: در این راس��تا برای رونق یافتن گردش��گری از سرمایه گذاران در 
این بخش و بخش هتل س��ازی اس��تقبال كرده و عالقه مندان می توانند در این 
بخش سرمایه گذاری كنند. یار محمدی تصریح كرد: چند سرمایه گذار خارجی 
از كشورهای عراق، امارات و كویت به پای مذاكره آمده اند و اگر این افراد خارجی 
مطمئن ش��وند كه س��رمایه آنها در امنيت بوده و در آرامش است در این بخش 

سرمایه گذاری می كنند.
وی افزود: سرمایه گذاران  داخلی را برای روند و رشد گردشگری تشویق كرده و با 
حضور شركت های گردشگری و مسافرتی داخلی در نمایشگاه های گردشگری 

خارجی به صورت عملياتی و فعال در عرصه گردشگری ورود پيدا كرده ایم.

مدیر پایگاه جهانی نقش  جهان از گشایش راه شاهی در ميدان نقش جهان 
پس از سال ها از آغاز عمليات مرمت این مس��ير خبر داد. فریبا خطابخش 
اظهار داشت: این راه در پنج فاز مرمت و تكميل شده و در ۲۸ اردیبهشت ماه 
سال جاری به بهره برداری می رسد. وی با بيان اینكه این راه در گذشته مسير 
ورود مقامات عالی رتبه صفوی بوده اس��ت، افزود: در حال حاضر تصميم بر 
این اس��ت كه این راه به عنوان راه ورودی به مجموعه ميدان امام)ره( مورد 

استفاده گردشگران قرار گيرد.
مدیر پایگاه جهانی نق��ش جهان از اس��تقرار باجه های بليط فروش��ی در 
محل نگهبانی های س��ابق این راه خبر داد و گفت: گردشگران و شهروندان 
اصفهانی از مس��ير این راه می توانن��د در ابتدا از عم��ارت عالی قاپو بازدید 
كرده و س��پس به ميدان وارد ش��وند. وی با بيان اینك��ه در پنج فاز مرمت 
و بازس��ازی این راه بيش از ۴۰۰ ميليون تومان هزینه ش��ده است، اظهار 
 داش��ت: راه ش��اهی تنها مس��ير ورودی ش��اه به عمارت عالی قاپ��و بوده

 است.
عمليات مرمت راه ش��اهی به گفته پيمان��كار این راه از س��ال ۱۳۷۴ آغاز 
ش��ده و به دالیلی همچون كمبود بودجه دچار وقفه ش��ده بود. اما در دوره 
جدید مدیریت��ی اداره كل ميراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان این عمليات به پایان رس��يد. این راه به طول ۱۳۵ متر از 
خيابان اس��تانداری تا كاخ عالی قاپ��و ادامه دارد و در گذش��ته محل عبور 
دولت مردان و پادش��اه صفوی ب��وده و عوام اج��ازه تردد در این مس��ير را 

نداشتند .بر اس��اس مس��تندات تاریخی ۳۸ كاخ در این دولت خانه وجود 
داش��ته كه اكنون تعداد كاخ های باقی مانده به تعداد انگش��ت های دست 
هم نمی رس��د. از جمله بناهای باقی مانده از دولت خانه صفوی می توان به 
 كاخ عالی قاپو، چهلستون، هشت بهشت، تاالر اشرف و تاالر تيموری اشاره 

كرد.

 طرح سالمت برای 400 هزار 
حاشيه نشين استان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان گفت: شهرهای استان اصفهان تحت 
پوشش سراسری طرح خود مراقبتی قرار می گيرند؛ زیرا تنها در این صورت است كه 

می توانيم سالمت مردم را تامين كنيم.  
غالمحسين صدری با بيان اینكه یكی از محورهای كارگروه تخصصی سالمت و ایمنی 
غذا، تامين تغذیه سالم برای اقشار جامعه است، اظهار داشت: اهميت ایمنی تغذیه و 
مواد غذایی به این علت است كه سالمت مواد غذایی در پيشگيری از ابتال به سرطان ها 
و بيماری ها نقش مهمی دارد. وی با بيان اینكه تبليغات، اطالع رس��انی، آموزش و 
حساس سازی از جمله برنامه هایی است كه در هفته سالمت انجام می شود، افزود: 
به طور قطع اگر بخواهيم موفق شویم باید با برنامه پيش برویم و بر روی روند برنامه ها 
نظارت دقيقی داشته باشيم.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با بيان 
اینكه اميدواریم در سال جاری بتوانيم به مردم بگویيم كه مواد غذایی از سالمت كامل 
برخوردار هستند، تصریح كرد: با اطمينان می گویيم، اگر ماده غذایی فاسد باشد با 
عامالن آنها برخورد جدی می كنيم و در ایام نوروز ۵۵ اكيپ به صورت شبانه روزی 

فعاليت كردند و هفت تن مواد غذایی فاسد را جمع آوری كردند.
ص��دری با بي��ان اینك��ه در س��ال ج��اری ت��الش می كني��م، فرهنگ س��ازی و 
توانمندس��ازی م��ردم در س��المت و خ��ود مراقبتی را س��ر لوح��ه فعاليت های 
 حوزه س��المت قرار دهيم، اضافه ك��رد: در دس��تور كار داریم تا ۴۰۰ه��زار نفر از

 حاشيه نشينان اس��تان را تحت پوش��ش طرح خود مراقبتی قرار دهيم .وی ادامه 
داد: همچنين سایر ش��هرهای استان را نيز تحت پوش��ش سراسری خود مراقبتی 
 قرار خواهيم داد؛ زیرا تنها در این صورت است كه می توانيم سالمت مردم را تامين

 كنيم. 

در هر بار جاری شدن آب به این منطقه نرسيد؛

بی آبی، خون به دل گاوخونی كرد 
 مدیركانون خبرگان كشاورزی اس��تان اصفهان گفت: تاالب بين المللی 
گاوخونی وضعي��ت خوبی ن��دارد و در هر ب��ار جاری ش��دن، آب به این 
منطقه نرس��يده؛اگرچه تنه��ا راه نجات ت��االب گاوخونی رون��ق یافتن 
كشاورزی در ش��رق اصفهان است. اس��فندیار امينی با اش��اره به جاری 
ش��دن مج��دد آب در رودخان��ه زاین��ده رود، اظه��ار داش��ت: در برنامه 
آبی س��ال 9۵-9۴ آب بری كش��ت پایيزه در نظر گرفته نش��ده كه این 
جای نگرانی برای كش��اورزان دارد. وی افزود: این مس��اله را كش��اورزان 
قبول نكرده اند و درخواس��ت كش��ت پایيزه را در ای��ن دوره زمانی دارند.
 مدیر كانون خبرگان كش��اورزی اس��تان اصفه��ان بيان ك��رد: تاكنون
 ۴۵ درصد زمين كشاورزان زیركشت رفته است و حتی برخی مناطق تنها 
یک نوبت آب به آنها رس��يد. وی افزود: در دوره سوم با توجه به اینكه هوا 
گرم تر می شود و برخی مناطق آب دیرتر به آنها می رسد، آسيب می بينند 
كه این جای نگرانی دارد.امينی گفت: تاكنون نسبت به برنامه آبی با توجه 
به بارش های��ی كه تاكنون داش��ته ایم، جلوتر بوده و امي��د دارم این روند 
افزایش یابد؛ اما راه اندازی تونل سوم و پمپاژ آب سبب بهتر بودن وضعيت 
آب برای كشاورزان می شود. وی با اشاره به وضعيت تاالب گاوخونی اظهار 
داشت: تاالب گاوخونی وضعيت خوبی ندارد و در هر بار جاری شدن، آب 
به این منطقه نرسيده است؛  اگر چه تنها راه نجات تاالب گاوخونی رونق 
یافتن كشاورزی در شرق اصفهان است كه با رونق یافتن كشاورزی در این 
منطقه زمين های آن مناطق زه كشی ش��ده و آب زیادی از آنجا به تاالب 

می رسد.

معاون گردشگری اداره ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

رونق گردشگری با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
مدیر پایگاه جهانی نقش  جهان؛

گشایش راه شاهی پس از 20 سال

شماره 94/338/ص مورخ 94/1/24

آگهی مناقصه

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

 1-موضوع مناقصه: بارگیری و حمل مقدار 33566 مترمکعب آب مورد نیاز فضای سبز از محل پکیج تصفیه فاضالب مسکن مهر و تخلیه آن در 
منابع آبی محوطه های فضای سبز در برزن های پنجم و ششم و سایت صنعتی شهر جدید فوالدشهر 

2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
 3- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقص�ه: از تاری�خ 94/1/26 تا پایان وق�ت اداری م�ورخ 94/2/3 و از طری�ق مراجعه به پای�گاه اینترنتی

 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی بلوار ولی 
عصر – میدان ولی عصر تلفن:031-52630161-5

4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 94/2/13 به دبیرخانه شرکت 
عمران شهر جدید فوالدشهر بوده و زمان گشایش پاکتهای پیش�نهاد قیمت در تاریخ 94/2/15 در محل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

می باشد.
5- نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ شصت و پنج میلیون )65/000/000( ریال به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت عمران 
شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک 

ملی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی.

گروه 
جامعه

مصرف 
آنتی بيوتيک ها 

فراتر از حد منطقی 
است؛ به گونه ای 
كه مصرف باالی 

آنها موجب افزایش 
مقاومت ميكروبی 

و بی اثری 80 
درصدی در مقابل 
بيماری شده است 

استامينوفن، پرمصرف ترین داروی سال 9۳ شد؛

 بیماران صعب العالج  ، 
زیر چتر حمایت دولت
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 آگهی نوبتي سه ماهه چهارم سال 1393 
ثبت اسناد وامالك زواره بخش 17 ثبت اصفهان 

)نوبت اول(
1/10 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالك 
و ماده 59  اصالحي آئين نامه مربوطه ، امالكي 
كه در سه ماهه چهارم سال 1393 تقاضاي ثبت 
آنها در اداره ثبت اسناد و امالك  زواره پذيرفته 
شده و 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 چهارم 
سال 1393 تنظيم و جهت انتشار آگهي در رديف 

منظور گرديده است:
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذیل:
و  علی  فرزند  6270-آقای محمد ريحانيان زواره 
جوی  ششدانگ  حسن   فرزند  مهرفر  زينب  خانم 

متروكه  بمساحت40 /22  متر مربع  بالمناصفه.
دهستان سفلی

قریه شهراب 28 اصلی وفروعات  ذیل:
غالمرضا   فرزند  نظری  صفرعلی  388-آقای 
ششدانگ دكان و زمين متصله  بمساحت 55 /336  

مترمربع.
عباس  فرزند  شهرابی  عامری  حسين  390-آقای 
ششدانگ قطعه زمين  بمساحت 10 /573  مترمربع.
مقرر  وقت  در  آنها  نوبتي  آگهي  كه  ب(امالكي 
منتشر و لكن 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:
ششدانگ  زاده  نقی  علی  ارباب  آقای   -1255
 1313 پالك  تحت  قباًل  كه  مزروعی  ملک  يكقطعه 

اظهار وآگهی شده بود.
رضا  فرزند  زواره  زاده  نقی  علی  1312-آقايان 
و  عبدالحسين  فرزند  زواره  اختری  منصور  و 
محمدجواد گنجی زاده زواره فرزند عبدالرحيم و 
اكبر گنجی زاده زواره ومهدی گنجی زاده فرزندان 
ابراهيم و خانمها ناهيد گنجی زاده وفرنگيس عامری 
همت آبادی فرزندان دخيل عباس و راضيه گنجی 
حبه   36 تمامت  محمدحسين  فرزند  زواره  زاده 
مشاع از 72 حبه ششدانگ يكقطعه ملک مزروعی 
بترتيب به نسبتهای )سی ويک حبه وهشتادوپنج-

ششصدو شانزدهم حبه مشاع( و)سه هشتم حبه 
مشاع( و)يک حبه وچهار-سی وپنجم حبه مشاع( و 
)بيست وچهار –پنجاه وپنجم حبه مشاع( و)بيست 
وچهار –پنجاه وپنجم حبه مشاع( و)نيم حبه مشاع(
و)نيم حبه مشاع(و)يک ونيم حبه مشاع( موروثی و 
از طرف محمدرضا گنجی  الواسطه  خريداری مع 
زاده ومحمدحسين گنجی زاده وستاره گنجی زاده 
كه قباًل تحت پالك 1312/1 اظهار وآگهی شده بود.   
1313- آقای ارباب علی نقی زاده ششدانگ يكقطعه 
و  اظهار  پالك 1312  تحت  قباًل  كه  ملک مزروعی 

آگهی شده بود.

1385-خانم نوری نساء بيگم يموت زواره فرزند 
حاجی سيد محمد ششدانگ يكقطعه ملک مزروعی 
كه قباًل بنام مخدره نورجان بيگم بشناسنامه 7514 
فرزند حاجی سيدمحمد اظهار وبنام نور جان بيگم 

فاقد ساير مشخصات آگهی شده بود.
1507- خانم نوری نساء بيگم يموت زواره فرزند 
حاجی سيد محمد ششدانگ يكقطعه ملک مزروعی 
كه قباًل بنام مخدره نورجان بيگم بشناسنامه 7514 
فرزند حاجی سيدمحمد اظهار وبنام نور جان بيگم 

فاقد ساير مشخصات آگهی شده بود.
1672- خانم نوری نساء بيگم يموت زواره فرزند 
قباًل  كه  ملک  يكقطعه  حاجی سيد محمد ششدانگ 
بشناسنامه  يموت  بيگم  جان  نوری  مخدره  بنام 
7514 فرزند حاجی سيدمحمد اظهار و بنام نوری 
جان بيگم يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده 

بود.
2017- خانم نوری نساء بيگم يموت زواره فرزند 
حاجی سيد محمد ششدانگ يكقطعه ملک بانضمام 
مخدره  بنام  قباًل  كه  زواره  قنوات  آب  سهم  دو 
حاجی  فرزند   7514 بشناسنامه  بيگم  نورجان 
فاقد  بيگم  اظهار وبنام مخدره نورجان  سيدمحمد 

ساير مشخصات آگهی شده بود.
فرزند  زواره  مختاريان  عباس  آقای   -2123
وخريداری  موروثی  يكبابخانه  ششدانگ  علی 
مختاريان  اكبر  علی  آقايان  طرف  از  الواسطه  مع 
زواره فرزند رضا ورضا مختاريان زواره فرزند 
علی اكبر كه قباًل بنام علی اكبر پسر رضا ورضا 

فاقد ساير مشخصات آگهی شده بود.
و  وامالك  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  بموجب  لذا 

ماده 86 آئين نامه قانون ثبت چنانچه كسي نسبت 
داشته  واخواهي  آگهي  اين  در  مندرج  امالك  به 
آگهي  انتشار  نوبت  اولين  تاريخ  از  بايد  باشد 
نسبت به امالكي كه در رديف )الف( مي باشد به 
مدت  90 روز و نسبت به رديف )ب( به مدت 30 
روز دادخواست واخواهي خود را كتبًا به اين اداره 
تسليم نموده و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
ظرف  ثبتی  معترض  هاي  پرونده  تكليف  تعيين 
مدت 30 روزاز تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
ذيصالح  مرجع  به  دادخواست  تقديم   با  بايستي 
قضائي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين 
اداره تسليم نمايد ، ضمنًا گواهي طرح دعوي كه پس 
از انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال اثر بوده 
و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56 آئين 
نامه ثبت، حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود و 
در صورتمجلس قيد و واخواهي صاحبان امالك و 
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق 
ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون 
پذيرفته  ثبت  معترض  هاي  پرونده  تكليف  تعيين 
خواهد شد. اين آگهي نسبت به امالك رديف )الف( 
انتشار  تاريخ  از  روز   30 فاصله  به  نوبت  دو  در 
اولين آگهي و نسبت به رديف )ب( فقط يک نوبت 
و  درج  اصفهان  چاپ  رود  زاينده  روزنامه  در 

منتشر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/02/01               

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/31
م الف:534 ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد 
وامالك زواره                                                                                                     

 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1393 
اداره ثبت اسناد و امالك میمه )نوبت اول(

1/11 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك 
و ماده 59 اصالحی آئين نامه مربوط امالكی كه 
در سه ماهه چهارم سال 1393 تقاضای ثبت آنها 
پذيرفته شده و همچنين شماره های از قلم افتاده 
و نيز آنچه طبق آرائ هيات محترم نظارت آگهی 
آنها بايد تجديد شود مربوط به حوزه ثبتی ميمه به 

شرح ذيل آگهی مينمايد:
 شماره های فرعی از شماره 1 اصلی واقعات

در میمه
فرزند  جوشقانی  صابر  عالمتاج  خانم   -2221
عزيزاله تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ يک 

باب خانه به مساحت 585/12 مترمربع
2471- خانم فردوس شهبازی فرزند احمد آقا به 
زمين  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  يک  تمامت 
مزروعی دشت سرا خواجه به مساحت 2692/42 

مترمربع
سيد  فرزند  مقدم  رضوی  جعفر  سيد   -11521
اسداله ششدانگ يک باب خانه به مساحت 155/50 

مترمربع
شماره های 1و9و10 اصلی مشهور به مزدآباد و 
رويه و بير كه مبدا و مظهر و مقسم و گردش آنها 

به شرح آگهی های نوبتی قبلی ميباشد
عبداله  ميرزا  فرزند  قرقانی  خاتون  سكينه  بانو 
مجاری المياه يک سهم از جمله 2016 سهم هر يک 

از قنوات مزبور
واحدی  محمدرضا  و  واحدی  مصطفی  آقايان 
فرزندان حسن باالمناصفه مشاعا يک سهم و نيم 

از جمله 2016 سهم هر يک از قنوات مزبور
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات 

در ونداده
1939- خانم فرشته فرزانه فرزند اسداله ششدانگ 
يک باب خانه در كوی دردشت به مساحت 157/60 

مترمربع 
فرزندان  خدابنده  رضا  و  جعفر  آقايان   -2407
از  مشاع  دانگ  سه  مشاعا  باالمناصفه  حسنعلی 
ششدانگ يک باب خانه جوی درازيان به مساحت 

678/12 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات 

در ازان
غالمحسين  فرزند  زاده  اقدامی  اكبر  آقای   -189
كوی  در  واقع  مخروبه  خانه  باب  يک  ششدانگ 

پايين به مساحت 224/50 مترمربع
غالمحسين  فرزند  صالح  مهدی  آقای   -1076

ششدانگ قطعه زمين محصور به دشت ماهور به 
مساحت 168/80 مترمربع

فرزند غالمحسين  زاده  اقدامی  اكبر  آقای   -3292
به  چمبه  دشت  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ 

مساحت 459 مترمربع
هاشم  فرزند  ابراهيمی  ابوالفضل  آقای   -4419
ششدانگ قطعه زمين محصور باغ كهنه به مساحت 

382/15 مترمربع
حسن  آقا  فرزند  اقدامی  عباسعلی  آقای   -4420
ششدانگ قطعه زمين محصور كوی باغ كهنه به 

مساحت 314/35 مترمربع 
فرزند محمد  كريم دوست  آقای سيروس   -4850
و خانم سميه بی سخن فرزند حسنعلی باالمناصفه 
مشاعا ششدانگ يک باب خانه به مساحت 379/20 

مترمربع 
محمدعلی  فرزند  ارشادی  ستار  آقای   -4946
به  كهنه  باغ  در كوی  قطعه زمين ساده  ششدانگ 

مساحت 476/65 مترمربع
4950- خانم افسانه اسالمی فرزند حسن ششدانگ 
يک باب خانه در كوی باال به مساحت 351 مترمربع
فرزند  خدادوست  رضا  احمد  آقای   -4951
مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ  غالمحسين 

273/12 مترمربع
غالمحسين  فرزند  خدادوست  بهنام  آقای   -4952
غير  زمين  قطعه  ششدانگ  زمين  قطعه  ششدانگ 

محصور به مساحت 261/16 مترمربع
هاشم  فرزند  ابراهيمی  ابوالفضل  آقای   -4953
به  كهنه  باغ  كوی  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ 

مساحت 392/47 مترمربع 
شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات 

در خسرو آباد
شيخ  فرزند  دل  زنده  حسين  شيخ  آقای   -43
مصطفی ششدانگ يک باب اطاق كوی پشت قلعه 

به مساحت 36/78 مترمربع
شيخ  فرزند  دل  زنده  حسين  شيخ  آقای   -44
مصطفی ششدانگ يک باب اطاق كوی پشت قلعه 

به مساحت 34/71 مترمربع
شيخ  فرزند  دل  زنده  حسين  شيخ  آقای   -45
مصطفی ششدانگ يک باب اطاق كوی پشت قلعه 

به مساحت 37/96 مترمربع
ششدانگ  حسين  فرزند  جورمند  احمد  آقای   -46

يک باب اطاق به مساحت 62 مترمربع
فرزند حسين ششدانگ  فرجيان  فاطمه  49- خانم 
خانه كوی پشت قلعه به مساحت 71/90 متر مربع

ششدانگ  حسين  فرزند  جورمند  احمد  آقای   -52
يک باب خانه به مساحت 417/27 مترمربع

 شماره فرعی از شماره 67 اصلی واقع 
در حسن رباط

تمامت  نقی  علی  فرزند  اميری  محمد  آقای   -794
مساحت  به  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ 

8880/55 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات 

در لوشاب
محمد  فرزند  مسافری  محمدتقی  آقای   -502
مساحت  به  محصور  زمين  قطعه  باقرششدانگ 

1690/89 مترمربع
صالح  محمد  فرزند  گرامی  فاطمه  خانم   -505
مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ  ششدانگ 

1546/58 مترمربع
تمامت  عبداله  فرزند  گرامی  جواد  آقای   -551
ششدانگ يک باب خانه و قطعه زمين وصل به آن 

به مساحت 2308/40 مترمربع
تمامت  حسين  فرزند  ميرزائی  بهنام  آقای   -552
 501/86 مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ 

مترمربع
و  بخش  اله  فرزند  هادی  علی  محمد  آقای   -553
آقای جواد علی هادی فرزند اله بخش باالمناصفه 
مشاعا ششدانگ يک باب خانه به مساحت 1046/70 

مترمربع
554- خانم طاهره چوپانی فرزند عباس ششدانگ 
يكبابخانه در ده لوشاب بمساحت 40/307 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات 

در الی بید
357- آقای علی اصغر توكلی فرزند جعفر و خانم 
مشاعا  بالمناصفه  قنبرعلی  فرزند  زارعی  صديقه 
 2234/70 مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ 

مترمربع 
397- آقای رضا كريمی فرزند علی نسبت به چهار 
جمشيد  فرزند  پارياد  آرزو  خانم  و  مشاع  دانگ 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه 

به مساحت 500/40 مترمربع
399- آقای رمضانعلی رستمی فرزند جعفر نسبت 
به دو دانگ مشاع  و آقايان محمدعلی رستمی و 
صفرعلی رستمی فرزندان جعفر باالمناصفه مشاعا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين 

محصور به مساحت 6310/10 مترمربع
قنات  در  واقع  اصلی   89 از شماره  فرعی  شماره 
مشهور جقدو الی بيد كه مبدا و مظهر و مقسم و 
گردش آنها به شرح آگهی های نوبتی قبلی ميباشد 
نيم  المياه  مجاری  علی  فرزند  توكلی  برات  آقای 

شعير از جمله 96 شعير ششدانگ قنات مزبور

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات 
در موته

نمايندگی  به  ايران  304- دولت جمهوری اسالمی 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی دانشگاه 
استان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشكی  علوم 
مساحت  به  باب ساختمان  يک  اصفهان ششدانگ 

3886 مترمربع
اصغر  علی  فرزند  هدائيان  مجتبی  آقای   -367
 467/80 مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ 

مترمربع
تمامت  براتعلی  فرزند  حيدری  قاسم  آقای   -368
 2125/40 مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ 

مترمربع
483- خانم خديجه فصاحت فرزند محمد ششدانگ 

يک باب خانه به مساحت 55/ 251 مترمربع
علی  فرزند  فيروزی  صادق  محمد  آقای   -484
مساحت  به  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ 

2255/33 مترمربع
ثبت اسناد و امالك  قانون  به موجب ماده 16  لذا 
اين  در  مندرج  امالك  به  نسبت  كسی  چنانچه 
آنهايی  به  باشد  داشته  )واخواهی(  اعتراض  آگهی 
انتشار  تاريخ  از  شده  پذيرفته  ثبت  تقاضای  كه 
اولين نوبت آگهی ظرف مدت 90 روز دادخواست 
اعتراض )واخواهی( خود را تسليم اين اداره نموده 
از  بايستی  معترض  ضمنا  دارد  دريافت  رسيد 
تاريخ تسليم اعتراض ظرف مدت يک ماه مبادرت 
و  نموده  قضايی  مراجع  به  دادخواست  تقديم  به 
گواهی طرح دعوی اخذ و به اين اداره تسليم نمايد 
دعوايه  آگهی  اين  انتشار  از  قبل  كه  صورتی  در 
اقامه نشده باشد طرف دعوا بايستی گواهی دادگاه 
را مشعر بر جريان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم 
يا گواهی طرح دعوی كه  اعتراضات  نمايد  تسليم 
اثر  بال  شود  واصل  مرقوم  مدت  انقضائ  از  بعد 
است و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آئين 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعيين حدود 
و صورتمجلس تحديدی قيد و واخواهی صاحبان 
امالك و مجاورين نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق 
ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد شد اين آگهی 
اولين  تاريخ  از  روز   30 فاصله  به  نوبت  دو  در 
انتشار در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 

و منتشر ميشود.                                     
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه  1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 1394/02/31

م الف:1116 رئيس ثبت ميمه-حسين نوروز
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 آگهی نوبتی سه ماهه  چهارم سال1393
اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا )نوبت اول(

1/14 بموجب ماده 11- قانون ثبت اسناد وماده 59- 
اصالحی آيين نامه مربوط به امالكی كه در سه ماهه 
شده  پذيرفته  آنها  ثبت  تقاضای   1393 سال  چهارم 
وهمچنين شماره های از قلم افتاده ونيز آنچه طبق آراء 
تجديد شود  بايد  آنها  ثبت،آگهی  نظارت  محترم  هيات 
آگهی  زير  شرح  به  را  شهرضا  يک  بخش  به  مربوط 

می نمايد:
شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه شهرضا

محمدحسن:  سيد  فرزند  قرشی  زهراسادات   -2199
ششدانگ يكباب خانه به مساحت197مترمربع.

دانگ  عباس:پنج  فرزند  حاجگداعلی  عوضعلی   -3866
مشاع از ششدانگ يكباب خانه.

4302- سيدرضاموسوی فرزند سيدنظر و محمدحسن 
نصرتی فرزند حسين باالسويه:ششدانگ قطعه زمين به 

مساحت142مترمربع.
شمار های فرعی از2- اصلی فضل آباد

6655- حسن نره ئی فرزند مراد:ششدانگ يكباب خانه 
شماره  رای  بموجب  كه  مساحت272/10مترمربع  به 
3207-77/11/19 هيئت حل اختالف در سهم نامبرده 

مستقر گرديده است.
ششدانگ  شيكوه:  فرزند  فر  قرقانی  بناز  گل   -9071

يكباب خانه به مساحت268/90مترمربع.
13966- عبدالمطلب قرخلوفرزند انوشيروان:ششدانگ 

قطعه زمين به مساحت177/75مترمربع.
فرضعلی:ششدانگ  فرزند  پور  حسن  الهام   -13970

يكباب خانه به مساحت195مترمربع.
14393- سجاد رمضانی فرزند مهدی:ششدانگ يكباب 

خانه به مساحت118/75مترمربع.
14437- نسرين مرادی حاجی دولو فرزند نجيم علی: 

ششدانگ يكباب خانه به مساحت144/95مترمربع.
14464- عسكرپورحاجی حاجی دولو فرزند جهانشير: 

ششدانگ يكباب خانه به مساحت 176/50مترمربع.
قطعه  يار:ششدانگ  فرزندعلی  قرقانی  رامين   -14469
زمين مجزی شده از9026به مساحت127/40مترمربع.

14517- ثريا همتی زاده فرزند سين:ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت140مترمربع.

زهره  و  اله  حبيب  فرزند  پورغالم  اله  امين   -14519
باالسويه:  سيدعليرضا  فرزند  ميرفتاح  السادات 
ششدانگ قطعه زمين مجزی شده از3255به مساحت 

224/70 مترمربع.
14537- عاطفه مهديان فرزند آيت اله:ششدانگ قطعه 

زمين مجزی شده از1015به مساحت46/50مترمربع.
شماره های فرعی از3- اصلی موغان

سهم   135/5 حسن:تمامت  فرزند  كفيل  اصغر   -1305
بموجب  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  سهم  از460  مشاع 
رای شماره 6398-93/07/24هيئت حل اختالف قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی در سهم نامبرده مستقرگرديده است.
4910- حسن جاوری شهرضا فرزند رضا نسبت به 
عباس  فرزند  اسكندرپور  نصرت  و  مشاع  دانگ  نيم 
فرزند  جاوری  ومهری  مشاع  ونيم  دودانگ  به  نسبت 
جاوری  رضا  و  مشاع  دانگ  نيم  به  نسبت  اله  نعمت 
شهرضا فرزند عوض نسبت به دو دانگ و نيم مشاع 
از: ششدانگ قسمتی از يكباب خانه محل جوی متروكه 
ششدانگ  انضمام  به  كه  مساحت13/95مترمربع  به 

پالك 1889جمعا تشكيل يكباب خانه را داده است.
وپروانه عسگری  يداله  فرزند  اصغر عسگری   -4950
مجزی  خانه  يكباب  باالسويه:ششدانگ  فريدون  فرزند 

شده از 1221به مساحت219/43مترمربع.
شمار های فرعی از4- اصلی بروزک آباد

1713- فرخنده بختيارتل محمدی  فرزندقدمعلی:ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت215/38مترمربع.

كولی:ششدانگ  فرزند  زاده  قشقائی  نصراله   -2453
قطعه زمين به مساحت203/80مترمربع.

2585- محمد تيموری فرزند خسرو و زينب تيموری 
فرزند احمد باالسويه:ششدانگ يكباب خانه به مساحت 

160/10مترمربع.
قطعه  اله: ششدانگ  لطف  فرزند  كاويانی  علی   -2641
مساحت  به   1750 از  شده  مجزی  محصور  زمين 

235/60مترمربع.

شماره های فرعی از19- اصلی زرهه
ششدانگ  اسداله:  فرزند  منصف  علی  حسين   -315
مساحت  به  از304  شده  مجزی  دامداری  يكواحد 

1517/15مترمربع.
يكواحد  ششدانگ  اسداله:  فرزند  منصف  جواد   -316

دامداری مجزی شده از 304به مساحت999مترمربع.
يكواحد  ششدانگ  اسداله:  فرزند  منصف  كاظم   -317
دامداری مجزی شده از 304 به مساحت945مترمربع.

شماره های فرعی از21- اصلی رشکنه
قطعه  عمرانپورفرزنديداله:ششدانگ  صولت   -2618

زمين مجزی شده از434به مساحت191/30مترمربع.
ششدانگ  ابوالقاسم:  فرزند  كاويانی  زهرا   -2625
به  84و88  از  شده  مجزی  شده  كنی  پی  زمين  قطعه 

مساحت168مترمربع.
شماره فرعی از23- اصلی سودآباد

يكباب  احمدرضاحميديافرزندحسين:ششدانگ   -2605
خانه مجزی شده از157به مساحت286/10مترمربع.

شماره فرعی از32- اصلی دست قمشه
قسمتی  جواد:ششدانگ  فرزند  گالبی  اله  امان   -2541
به  متروكه  كوچه  محل  مخروبه  نيمه  خانه  يكباب  از 
مساحت10/05مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 

2484جمعا تشكيل قطعه واحد را داده است.
شماره فرعی از33- اصلی مهرقویه

كيومرث  فرزندان  پورخاقان  وهادی  1049-كاظم 
 271/80 مساحت  به  خانه  يكباب  ششدانگ  باالسويه: 
های 4098و4099- آراء شماره  بموجب  كه  مترمربع 
تكليف  تعيين  قانون  اختالف  حل  هيئت   93/05/14
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
پالك  ششدانگ  سهم   12 از  مشاع  ازاء2/5سهم  در 
گرديده  مستقر  نامبردگان  سهم  در  33/85باالسويه 

است.
شماره های فرعی از50- اصلی اله آباد

2391- منيرالدين شريعت فرزند حميد:ششدانگ يكباب 
خانه مجزی شده از200به مساحت137/10مترمربع.

يكباب  نوروز:ششدانگ  فرزند  قاسمی  امراله   -2403
مساحت  به   724 از  شده  مجزی  تمام  نيمه  خانه 

145/50مترمربع.

شماره فرعی از69- اصلی شاهرضا
41- هادی ضيائی فرزند رضا:ششدانگ يكباب خانه به 

مساحت201/20مترمربع.
شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

390- علی صالحی فرزندعلی ضامن:ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت199/80مترمربع.

979- ابراهيم سوندی فرزندمحمدجان:ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت208مترمربع.

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

و منتشر می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول:94/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:94/02/31

ثبت  اداره  رئيس  ميرمحمدی  مهدی  سيد  الف:43  م 
اسناد و امالك شهرضا

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1393- اداره 
ثبت اسناد و امالك جوشقان قالی بخش 12 کاشان 

)نوبت اول(
1/12 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و 
كه  امالكی  به  مربوط  نامه  آيين  و  اصالحی   59 ماده 
در سه ماهه چهارم  ارتسال 1393 تقاضای ثبت آنها 
و  افتاده  قلم  از  های  شماره  همچنين  و  شده  پذيرفته 
نيز آنچه طبق آراء هيات محترم نظارت آگهی آنها بايد 

تجديد شود بشرح ذيل آگهی می گردد:
شده  پذيرفته  آنها  ثبت  تقاضای  كه  امالكی  الف(  )بند 
نوبت  اولين  تاريخ  از  آنها  به  نسبت  اعتراض  مدت  و 

انتشارآگهی  90 روز ميباشدبدين شرح است:
شماره های فرعی ازپالک یک اصلی ابنیه و امالک 

جوشقان قالی
4147 فرعی- خانم سكينه يعقوب زاده  فرزند بمانعلی   
متروكه    شارع  محل  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ 

واقع جوشقان به مساحت 88/96 مترمربع
پالک یازده اصلی جوشقان قالی

ان  بانوان خانم تاج ستاری و فرخ تاج ستاری فرزند 
فتح اله بالمناصفه تمامت سه سهم و نيم مشاع از جمله 
2100 سهم ششدانگ قنوات ثالثه الرستان مشهور به 
گنبد و سقابه و ذهاب بانضمام چشمه سارهای تابعه 

آن
شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی ابنیه 

و امالک  کامو
900 فرعی- آقای علير ضا مردان فرزند حسن تمامی 
از ششدانگ  از يكدانگ  سه دانگ و سه چهارم مشاع 
به  كامو  خير  دشت  در  واقع  مزروعی  زمين  قطعه 

مساحت 2273/86 مترمربع
و  احمد  فرزند  شكيبائی  حسن  آقای  فرعی-   2058
بالمناصفه ششدانگ  علی  فرزند  احمديان  فاطمه  خانم 
يكبابخانه مخروبه واقع در كامو به مساحت 221/23 

مترمربع 
2059 فرعی – آقای غالمرضا عارضی فرزند عباس و 
خانم شهپر اربابيان فرزند حسين بالمناصفه ششدانگ 
مساحت  به  كامو  در  واقع  محصور  زمين  قطعه 

1097/57 مترمربع 
غالمعلی  فرزند  عارضی  محمود  آقای  فرعی-   2060
هم   به  متصل  خانه  و  گيری  گالب  كارگاه  ششدانگ 

واقع در كامو به مساحت 964/25 مترمربع.
شماره های فرعی از پالک 38 –اصلی ابنیه و امالک 

مزرعه کرسکان علیا
رضا  فرزند  محمدزاده  اسمعيل  –آقای  فرعی   105

به  عليا  كرسكان  مزرعه  در  واقع  يكبابخانه  ششدانگ 
مساحت 714/64 مترمربع 

پالک 76- اصلی قنات چاله بلور
خانم فاطمه شكيبائی فرزند علی اكبر و آقای حسينعلی 
شكيبائی فرزند محمد آقا و آقای رضا شكيبائی فرزند 
و  فرزند محمد  مرق سرخ   عباس  علی  آقای  و  حيدر 
اشاعه  بنحو  اكبر  علی  فرزند  سرخ  مرق  حسن  اقای 
تمامت نيم طاق از 32 طاق ششدانگ مجاری قنات چاله 

بلور عليا.
)بند ب( امالكی كه آگهی های نوبتی آنها در موعد مقرر 
منتشر ليكن بواسطه اشتباه موثری كه در انتشار آنها 
رخ داده است و بموجب آرای هئيت نظارت استان يا 
دستور اداری مستند به اختيارات تفويض هئيت نظارت 
موضوع بند های 385 و386و387 مجموعه بخشنامه 
تجديد  به  منجر  مهرماه سال 1365  اول  تا  ثبتی  های 

آگهی شده اند بدين شرح هستند:
شماره های فرعی از پالک 21- اصلی ابنیه و امالک 

کامو 
علی  فرزند  بزرگيان  حسنعلی  آقای   – فرعی   765
ششدانگ باغ مشجر واقع در كامو به مساحت 632/12 
مترمربع كه قبال اشتباها نام مالک حسينعلی آگهی شده 

است.
به  نسبت  كسی  چنانچه  ثبت  فانون   16 ماده  طبق  لذا 
باشد  داشته  اعتراضی  اگهی  اين  در  مندرج  امالك 
روز   90 مدت  به  آگهی  انتشار  نوبت  اولين  تاريخ  از 
دادخواست واخواهی خود را كتبا" به اين اداره تسليم 
و ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم معترض در دادگاه 
صالحه اقامه دعوی نمايد و گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.در صورتی كه قبل از 
انتشار آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد 
مدت  را ظرف  بر جريان دعوی  دادگاه مشعر  گواهی 
دعوی  طرف  گواهی  يا  نمايد.اعتراض  تسليم  مذكور 
كه پس از انقضاء مدت مرقوم واصل گرددبال اثر می 
باشد و برابر قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد.ضمنا"طبق ماده 56 آيين 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود 
ودر صورت مجلس تحديدی قيد و واخواهی صاحبان 
امالك نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 

ثبت پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1394/02/1

تاريخ انتشار نوبت دوم:1394/02/31
اداره ثبت اسناد و امالك  الف:1401 زرگری  كفيل  م 

جوشقان

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

اسناد و  ثبت  قانون  به ماده 12  الف مستند  بند   1/13
امالك و ماده 59 اصالحی آيين نامه آن امالك و رقبات 
واقع در اردستان بخش 17 ثبت اصفهان كه تقاضای 
ماهه چهارم سال 1393پذيرفته شده  ثبت آن در سه 
است و همچنين شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه 
طبق آرا هيات نظارت ثبت آگهی آنها بايد تجديد شود 

مربوط به بخش 17 را بشرح زير آگهی می نمايد
وقوع  محل  و  مالک  مشخصات  و  پالك  شماره  الف 
قبل  مربوطه  ماهه  سه  در  آنها  اظهارنامه  كه  امالكی 
 تنظيم و جهت انتشار اگهی در رديف منظور گرديده اند(

                          دهستان گرمسیر
شهر اردستان بشماره یک اصلی و فرعی زیر

عباس  دخيل  فرزند  مراديان  بهجت  خانم   -1928
نيمدانک مشاع از ششدانک يكبابخانه

دهستان سفلی – قریه کچومثقال بشماره 75 اصلی 
و فرعی زیر

1467- اقای علی كچويی زاده فرزند يوسف 38 سهم 
پاركينگ  166/18 سهم ششدانک ساختمان  از  مشاع 
وانباری وزمين متصله كه مساحت ششدانک 166/18 

مترمربع.
 بند )ب (امالكی كه اگهی نوبتی ان در وقت مقرر منتشر 
انها رخ  انتشار  اشتباه موثری كه در  به واسطه  الكن 
اداری  دستور  يا  نظارت  هيات  ارا  موجب  به  و  داده 
مستند به اختيارات تفويضی هيات نظارت بندهای 385 
و 386 و 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 

ماه 1365 منجر به تجديد آگهی شده اند.
3766 – خانم معصومه قمی فرزند محمد يک سهم از 
سه سهم از پانزده سهم ششدانگ يک درب باغ انتقالی 
از طرف ورثه محمد قمی كه در آگهی های نوبتی قبلی 

اشتباها پالك 3866 آگهی شده است.
خانم  و  حسين  فرزند  نام  نيک  احمد  آقای   –  5171
از  مشاع  دانگ  سه  شعبان  فرزند  رئوفی  خديجه 
بالمناصفه  گرمابه  به  معروف  ملک  قطعه  ششدانگ 
در  كه  از طرف صديقه رضوانی  الواسطه  مع  انتقالی 
آگهی نوبتی قبلی بجای خانم ربابه رضوانی اردستانی 
فرزند حاج مالمحمداسماعيل، رباب خانم صبيه مرحوم 

مال اسماعيل اظهار و آگهی شده است.

85- اصلی گرمسير جعفر قلی بشارت فرزند آقاميرزا 
محمد علی هفت سهم از هشت سهم ششدانگ مزرعه 
عنوان  به  آن  سهم  شش  كه  چادرويه  به  معروف 
توليت موقوفات حاج حسين نورالدين است به انضمام 
به  آن  منضمات  ساير  و  اختصاصی  قنات  رشته  يک 
قدرالحصه كه دراگهی نوبتی قبلی محمد جعفر بشارت 

معروف بعشقلی آگهی شده است. 
كسی  چنانچه  امالك  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به 
اين آگهی واخواهی داشته  نسبت به امالك مندرج در 
باشد بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت نسبت به آنهائی 
كه تقاضای ثبت شده بشرح رديف الف و ب ظرف مدت 
90 روز و نسبت به آنهائی كه طبق آراء هيات نظارت 
ثبت تجديد آگهی شده بشرح رديف ج در مدت 30 روز 
دادخواست واخواهی خود را به اين اداره تسليم و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعين تكليف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست 
مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ 
از  قبل  صورتيكه  در  و  نمائی  تسليم  اداره  اين  به  و 
انتشار اين آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی 
ظرف  دعوی  جريان  بر  مشعر  را  دادگاه  گواهی  بايد 
طرح  گواهی  يا  اعتراضات  نمايد.  تسليم  مرقوم  مدت 
دعوی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال 
اثر است و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره 17 

قانون ثبت رفتار خواهد شد.
ضمنًا طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تعيين حدود در صورت مجلس قيد و واخواهی 
صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
ماده   2 تبصره  و  ثبت  قانون  ماده 20  ارتفاقی مطابق 
واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت 

پذيرفته خواهد شد.
اين آگهی نسبت به رديف الف در دو نوبت به فاصله 
30 روز و نسبت به رديف ب فقط يک نوبت از تاريخ 
انتشار نوبت اول در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر ميشود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/02/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/31 

م الف:549 عصاری اسناد وامالك اردستان
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برگزاری  مسابقات 
دختران  ووشوکار

 میالن و مکسس،
 مدیون پاالسیو!

 رقابت های ووشو دختران،  از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه )دوم اردیبهشت 
 ماه( در محل آکادمی ووش��و و در دوبخش تالو و س��اندای جوانان برگزار 

می شود.
در بخش س��اندا 16 نفر در چهار وزن به مبارزه م��ی پردازند که در نهایت 
هشت سانداکار در اردو باقی خواهند ماند. مس��ابقات ساندا ، تنها در رده 
سنی جوانان برگزار می شود.همچنین در بخش تالو 50 ووشوکار در سه 
رده س��نی نونهاالن، نوجوانان و جوانان اجرای فرم خواهند کرد تا نفرات 
شایس��ته به اردوی تیم دختران ایران راه پیدا کنند.اردوی تیم ووشوی 
دختران نیز بالفاصله در پایان مس��ابقات انتخابی، آغ��از به کار می کند.

تیم ووشوی دختران ایران خود را به منظور حضور در مسابقات قهرمانی 
 رده های سنی آس��یا که مردادماه به میزبانی چین برگزار می شود، آماده 
خواهد کرد.هدایت تیم ووشوی دختران ایران برعهده راضیه طهماسبی 

و مریم معماری است.

 دیدار تیم های اینتر و میالن از هفته سی ویکم رقابت های سری A ایتالیا، ساعت 
23:15 یک شنبه شب در ورزش��گاه جوزپه مهاتزا آغاز شد که دوتیم در پایان این 

دیدار به تساوی بدون گل رسیدند.
ترکیب اینتر: هاندانوویچ، ژوان، رانوکیا، ویدیچ، دی آمبروسیو، هرنانس، کوواچیچ، 

مدل، گنوکوری پاالسیو،  ایکاردی
ترکیب میالن: دیگو لوپز، مکسس، الکس، آنتونلی، آباته، فن خینکل، دی یونگ، 

پولی، بوناونتورا، منز، سوسو
دو تیم در نیمه نخس��ت این دیدار،  بازی کم افت و خیزی به نمایش گذاشتند. با 
شروع نیمه دوم اینتر تیم برتر میدان بود و بازیکنان این تیم بارها تا آستانه رسیدن 
به گل پیش رفتند؛ اما لوپز و مدافعان میالن سد محکمی مقابل حمالت اینتر بودند.

دقیقه 74 نفوذ ایکاردی به محوطه جریمه میالن و سانتر وی به دهانه دروازه حریف، 
با برخورد به پای فیلیپ مکسس درون دروازه لوپز رفت؛ اما داور نه تنها وسط زمین را 
نشان نداد؛ بلکه خطای پاالسیو، دیگر مهاجم اینتر را روی مدافعان میالن اعالم کرد.

جشني  به رنگ  اصفهان

سه گل به غالمپور زدم کیف کردم !

روزی روزگاری باغ تختی...

 دردسر نوری در فرودگاه
 امام خمینی )ره(

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس برای همراهی این تیم در سفر به قطر 
در فرودگاه امام خمینی )ره( دچار مشکل ش��د. درحالی که چند روز 
پیش محمد نوری و یکی دو بازیکن تیم فوتبال پرس��پولیس به خاطر 
بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده بودند و حتی این احتمال می رفت که 
سرخپوشان را در سفر به قطر همراهی نکنند؛ اما اعالم شد که مشکل 
آنها برطرف ش��ده و می توانند همراه دیگر بازیکنان به دوحه بروند. به 
همین خاطر محمد نوری، همراه دیگر بازیکنان در فرودگاه امام خمینی 
)ره( حاضر شد تا به قطر برود؛ اما در آخرین لحظات از سوی مسووالن 
فرودگاه اعالم شد که نام کاپیتان پرس��پولیس هنوز از فهرست افراد 

ممنوع الخروج خارج نشده است.
پس از این اتفاق مس��ووالن باشگاه پرس��پولیس که پیش از این اعالم 
کرده بودند مش��کل محمد نوری حل ش��ده اس��ت به تکاپو افتادند تا 
نام وی را از فهرس��ت ممنوع الخروجی ها خارج کنند. پرسپولیسی ها 
در گفت وگو با مس��ووالن فرودگاه امام خمینی )ره( تاکید داشتند که 
مشکل نوری حل شده است و می تواند تیم را در سفر به قطر همراهی 

کند؛ اما تالش آنها ثمربخش نبود. 
در شرایطی که کمتر از نیم س��اعت به پرواز تیم فوتبال پرسپولیس به 
قطر باقی مانده و محمد نوری ناامید از همراهی تیم در سفر به قطر بود، 
رضا نورمحمدی وارد فرودگاه شد. نورمحمدی که برای گرفتن مجوز 
خروج از کش��ور خود به اداره گذرنامه رفته ب��ود، همراه خود مجوزی 
داش��ت که به محمد نوری هم اجازه می داد، تیم را در س��فر به دوحه 

همراهی کند.

 بچه ها  فکر می کنند،
 چوپان دروغگو شده ایم

 نظری جویباری، معاون ورزش��ی باشگاه اس��تقالل گفت: به برکناری
قلعه نویی فکر هم نکرده ایم.

علی نظری جویباری در پایان جلس��ه قلعه نویی و افش��ارزاده گفت: 
دلیل برگزاری این جلسه به این خاطر بود که قلعه نویی از افشارزاده و 
افشارزاده از قلعه نویی گله ها و ناراحتی هایی داشتند که با تشکیل این 
جلسه آنها را رودرروی هم قرار دادیم تا به صورت رودررو صحبت کرده 

و مشکالت رفع شود.
وی ادام��ه داد: در این جلس��ه صحبت هایی برای آینده مطرح ش��د و 
مشکالت به صورت کامل رفع شد. قلعه نویی در جلسه گفت: افشارزاده 
مانند پدر من اس��ت و افش��ارزاده نیز گفت که ارادت ویژه ای به قلعه 
نویی دارم، جلسه بسیار مناسبی بود و در آن پیرامون چهار بازی آینده 

صحبت هایی مطرح شد.
معاون ورزشی باشگاه استقالل یادآور شد: کمترین کاری که ما برای 
مردم باید انجام دهیم و کمترین توقعی که آنها دارند، کس��ب سهمیه 
آسیا در فصل جاری است. همه از ش��رایط استقالل ناراحت هستند و 
خود قلعه نویی از همه ناراحت تر است. امیدوارم در چهار بازی باقیمانده 

12 امتیاز کسب کنیم و موفق به کسب سهمیه آسیا شویم.
نظ��ری جویب��اری در خص��وص ش��ایعه برکن��اری قلع��ه نوی��ی 
از اس��تقالل خاطرنش��ان کرد: به خداون��دی خدا هی��چ صحبتی در 
خصوص برکن��اری او مطرح نش��ده و اص��ال چنین بحث��ی را نداریم. 
ما ت��ا به ام��روز حتی در م��وردش فکر ه��م نکرد ه ایم؛ چه برس��د که 
 بخواهی��م پیرام��ون آن صحب��ت کنی��م. مگ��ر در ای��ن ش��رایط 
می ت��وان کاری ک��رد و مربی را اخراج ک��رد؟ همه بای��د تالش کنیم 
 و در کن��ار قلعه نویی ق��رار بگیریم ت��ا او بتواند در چهار ب��ازی آینده

 12 امتیاز کسب کرده و راهی آسیا شود.
وی گفت: هنوز برای قهرمانی ش��انس داریم؛ اما درصدش کم اس��ت؛ 
ولی اگر از چهار بازی باقیمانده 12 امتیاز بگیریم ش��رایطمان بس��یار 
خوب خواهد شد. سه بازی ما در تهران است و تنها یک بازی در خارج از 
تهران داریم و می توان از این چهار بازی 12 امتیاز گرفت و آسیایی شد. 
معاون ورزشی باشگاه استقالل با بیان اینکه باشگاه استقالل پول های 
بهتری پرداخت کرده اس��ت، گفت: بازیکنان م��ا در حال حاضر حق 
دارند که از ش��رایط مالی گله کنن��د و باید به آنها پ��ول تزریق کنیم. 
اینکه بازیکنان امروز و فردا می روند و می آیند برای ما خوب نیس��ت و 
ما خودمان نیز از این موضوع ناراحت هستیم.به هرحال پولی در باشگاه 
فعال وجود ندارد و به بازیکنان نیز حق می دهیم که در این ش��رایط به 

پول نیاز دارند و باید تامین شوند.
وی در خصوص اسپانسر و بحث خصوصی سازی گفت: در این شرایط 
به اسپانسر می گوییم که به ما پول بده؛ اما اسپانسر می گوید صبر کنید 
تکلیف مزایده روشن شود. سراغ هر کسی می رویم همین را می گوید 
و حق دارد. شما به عنوان حامی مالی حاضرید شرایط تیم و مالکیتش 
مشخص نیست، پولی تزریق کنید؟ به هرحال ما در تالش هستیم تا از 
راه های مختلف شده حتی با قرض کردن پولی به تیم تا آخر هفته تزریق 
کنیم، چیزی که تیم قلعه نویی در حال حاضر نیاز دارد، پول اس��ت و 
باید از نظر مالی تیم تامین شود. نظری جویباری در خصوص پولی که 
باشگاه استقالل از سازمان لیگ دریافت کرده است، گفت: پولی که تاج 
به ما داده 800 میلیون تومان تا یک میلیارد اس��ت، در شرایطی که به 
ما قول داده بودند 5 تا 6 میلیارد بدهن��د. در تمام دنیا درآمد تیم ها از 
طریق حق پخش تلویزیونی است. تماشاگری که به استادیوم نمی آید 
و ما در پرداخت اجازه استادیوم هم مشکل داریم. حاال نیروی انتظامی 
و شرکت واحد نیز به کنار. از تبلیغات محیطی و پخش تلویزیونی هم 
چیزی گیرمان نمی آید. واقعاً در تامین منابع دچار مشکل هستیم. وی 
گفت: در هر صورت واقعیت را باید گفت و اینها حقایق باش��گاه است، 
حتی شده می رویم و پول قرض می کنیم تا شرمنده بچه ها نشویم. در 
حال حاضر بچه های تیم فکر می کنند چوپان دروغگو هس��تیم و هیچ 
کسی به ما پولی نمی دهد. هر جایی که می رویم، می گویند صبر کنید تا 
ببینیم تکلیف مزایده چه می شود؛ اما سعی می کنیم پولی قرض کنیم 

تا به بچه ها پول بدهیم.
صادق پور، عضو هیات مدیره اس��تقالل گفت: بعید می دانم کس��ی از 

اعضای هیات مدیره موافق رفتن امیر قلعه نویی باشد.
 رضا صادق پور پیش از آغاز جلسه هیات مدیره استقالل گفت: جلسه 
هیات مدیره مطابق معمول همیش��ه خواهد بود که در رابطه با بحث 

خصوصی سازی و نتایج تیم صحبت هایی مطرح می شود.
وی در خصوص اینکه اعضای هیات مدیره موافق ماندن امیر قلعه نویی 
هستند یا نه، گفت: بعید می دانم کس��ی از اعضای هیات مدیره موافق 
رفتن او باش��د. ما به توانایی های قلعه نویی اطمینان داریم و کارمان را 
پیش خواهیم برد. ضمن اینکه نظر افشارزاده هم ماندن قلعه نویی است.
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حس��ن رنگرز اظهار داش��ت:با توجه به توافقات صورت 
گرفته میان دو فدراس��یون ایران و مراکش، قرار بر این 
ش��ده تا بازی های المپیک 2016 ریو در کنار کش��تی 
این کشور باشم و امیدوارم به عنوان یک ایرانی بتوانم به 

خوبی نقش آفرینی کنم.
دارنده مدال طالی جهان، در پاسخ به این سوال که چرا 
از توانمندی او در کش��تی ایران اس��تفاده نشد، گفت:با 
توجه به این که رییس فدراسیون کشتی مراکش، رییس 
کنفدراسیون کشتی آفریقا و عضو هیات رییسه اتحادیه 
جهانی است، شناخت خوبی از کشتی ما دارد و او به دنبال 
فردی از ایران بود که به خواسته هایش نزدیک باشد؛ به 
همین منظور وی خودش خواس��تار این ش��د که با آنها 
همکاری کنم و فدراسیون کشتی ایران هم پذیرفت که 

این اتفاق رخ دهد.
وی تاکی��د ک��رد:در هر ص��ورت ای��ن اتفاق ب��ه لحاظ 
دیپلماسی و فضای سیاسی در ورزش اتفاق خوبی برای 
کشتی ایران است؛ چرا که همان طور که گفتم، با توجه 
به نفوذ رییس فدراسیون کشتی مراکش،ما در انتخابات 
 هیات رییس��ه و مجامع فدراس��یون جهانی می توانیم 
رای های بسیاری را از کشورهای آفریقایی، برای رسیدن 

به کرسی های تعریف شده به دست آوریم.

تا المپیک با مراکشی ها، 
قرارداد دارم

معاون توسعه ورزش قهرمانی 
و حرف��ه ای وزارت ورزش 
در خصوص اینکه ق��رار بود 
مجم��ع فدراس��یون فوتبال 
اس��فندماه 93 برگزار شود، 
گفت: از خودشان بپرسید که 
چرا مجمع فوق العاده ای که 
قرار بود برگزار کنند را برگزار 

نکردند.
نص��راهلل س��جادی در پایان 

مجمع سالیانه فدراسیون بدمینتون گفت: شهریورماه 
نمایش��گاه و کارگاه رونمایی از طرح های استعدادیابی 

فدراسیون های ورزشی برگزار می شود.
وی در خصوص حضور رضازاده در انتخابات فدراسیون 
وزنه برداری و اینکه پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 
گفته رضازاده می تواند در انتخابات شرکت کند، گفت: ما 
براساس آنچه قانون است این مجمع را برگزار می کنیم. 
سجادی همچنین در این مجمع در خصوص مشکالت 
هیات ها در موضوع ماده 88 نیز گف��ت: ماده 88 کامال 
قانونی است، البته دغدغه زیادی در مجامع نسبت به آن 
وجود دارد، ما آن را در ش��ورای معاونین مطرح کردیم. 
در گذش��ته نه چندان دور، هیات ها را ب��ه اجاره دادن 
اماکن ورزشی تشویق می کردند و هر هیاتی که درآمد 
بیشتری داشت، رتبه بهتری کسب می کرد، این موضوع 
لطماتی را به ورزش قهرمانی و همگانی وارد کرده بود؛ 
به همین دلیل ما این موضوع را در وزارتخانه بررس��ی 
کردیم و تا هفته آینده دستورالعمل آن به فدراسیون ها 

ابالغ می شود. 
وی افزود: در این دستورالعمل پیش بینی شده اولویت 
اصلی با هیات ها باشد و سالن های اختصاصی در اختیار 

آنها قرار بگی��رد و در درجه 
دوم اگر قرار است این اماکن 
اجاره داده شود، در شرایط 
مس��اوی باش��د و از م��ازاد 
آن هیات ه��ا س��ود ببرند، 
این دس��تورالعمل حاصل 
صحبت هایی اس��ت که در 
مجام��ع عمومی از س��وی 

هیات ها مطرح شده است. 
ورزش  توس��عه  مع��اون 
قهرمانی و حرف��ه ای وزارت ورزش، در خصوص بودجه 
هیات ها گفت: از اس��تان ها خواس��ته ایم اع��الم کنند 
چقدر در س��ال گذش��ته به هیات ها پرداخت کرده اند. 
فدراس��یون ها نیز باید 10 درصد از بودج��ه خود را به 
هیات ها اختصاص دهند، این موضوع را امسال در تفاهم 
 نامه ها ق��رار داده ایم و فدراس��یون ها بای��د به آن عمل

 کنند. 
سجادی تصریح کرد: فدراسیون هایی که کسب سهمیه 
المپیک دارند، در این تفاه��م نامه به صورت ویژه مورد 
توجه قرار گرفتن��د و از آنها حمایت ه��ای خوبی انجام 

می دهیم.
سجادی به بحث استعدادیابی اشاره کرد و گفت: موضوع 
اس��تعدادیابی اهمیت زیادی برای وزارت ورزش دارد و 

برای آن منابع مالی خوبی در نظر گرفتیم. 
دومین جلس��ه س��تاد بازی های المپیک و پارالمپیک 
را هفته پیش برگ��زار کردیم و این نشس��ت ها تا پایان 
س��ال هر ماه تش��کیل خواهد ش��د تا در درجه اول به 
کس��ب س��همیه بپردازیم و بعد برنامه وی��ژه ای برای 
 قهرمانان داشته باش��یم تا با آمادگی خوب در المپیک 

شرکت کنند.

با اعالم مس��ووالن کمیته فوتسال فدراس��یون فوتبال، 
اصفهان، میزبان مس��ابقات فوتس��ال جام باشگاههاي 

آسیا معرفي شد.
قرار بود مسابقات فوتس��ال جام باشگاههاي آسیا مرداد 
ماه امسال به میزباني تهران و در ورزشگاه آزادي برگزار 
شود؛ اما مسووالن مجموعه ورزشي آزادي اعالم کردند 
که سالن دوازده هزار نفري این ورزشگاه براي برگزاري 
مسابقات والیبال لیگ جهاني رزرو شده و امکان برگزاري 

رقابت دیگري در آن وجود ندارد.
رییس ستاد برگزاری مس��ابقات جام باشگاه های آسیا 
در ایران از ارسال نامه به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای 

اعالم شرایط تهران و تغییر مکان بازی ها خبر داد.
 AFC عباس ترابی��ان گفت: نامه ای را برای ارس��ال به
آماده کرده ایم ک��ه در آن عنوان کردیم ک��ه با توجه به 
برگزاری مسابقات والیبال که در سطح جهانی است و از 
اهمیت زیادی برخوردار است؛  امکان برگزاری مسابقات 
فوتس��ال در س��الن آزادی وجود ندارد و خواستار تغییر 

مکان بازی ها به شهری دیگر شده ایم.
ترابیان ادامه داد: طی مذاکراتی که با آقای ابرقویی نژاد 
داشتیم،اصفهان آمادگی خود را برای میزبانی مسابقات 

اعالم کرده است .

چرا مجمع فوق العاده  فدراسیون فوتبال
 برگزار نشد

اعالم آمادگی اصفهان براي 
میزباني جام باشگاه هاي آسیا

� �

نوزده سال قبل درست در روزهایی که هنوز 
کلنگ به زمین زده ش��ده ورزش��گاه نقش 
جهان به خاطر خواب خرگوش��ی مسووالن 
ورزش ایران زنگ نزده بود و در سال هایی که 
جرثقیلی برای فرو افتادن بر روی سکوهای 
نیمه ساخته ورزشگاه افسانه ای اصفهان برپا 
نشده بود، در جمعه هایی که دوغ و گوشفیل 
فروش ه��ای چهارباغ تمام امیدش��ان را به 
بازی های س��ه تیم اصفهانی در ورزش��گاه 
تختی دوخته بودند، هیچک��س این تصور 
را نداش��ت که نزدیک به بیس��ت سال بعد 
گره کور ورزش��گاه نقش چه��ان تبدیل به 
سوهانی برای کشیده شدن بر روی اعصاب 
 و روان طرفداران فوتبال در اصفهان ش��ده

 باشد.
باغ تختی ورزش��گاهی که با وجود ظرفیت 
هفت ، هش��ت هزار نفری در بازی های مهم 
لی��گ آزادگان خجالت زده م��ردم اصفهان 
می ش��د ت��ا ایس��تادن پش��ت توری های 
س��یمانی تبدیل به چ��اره ای ب��رای دیدن 
فوتبال در این ورزش��گاه شود،  در آن روزها 
محلی ب��ود ب��رای تخلیه هیج��ان مردمی 
که ورزش��گاه پیر و قدیمی شهرش��ان را با 
س��کوهای فل��زی و داغش آب��روی فوتبال 
اصفهان می دانستند و مدیر کلی که هر روز 
صبح در پش��ت پنجره اتاقش می ایستاد و 
در دل آرزوی ساختن ورزش��گاهی را مرور 
می کرد که س��کوهایش تاب تحمل فش��ار 
 جمعیت فوتبال دوس��ت اصفهانی را داشته

 باشد.
روزهایی که هنوز پیس��ت دو و میدانی باغ 
تختی تن��ش را به الس��تیک اتومبیل های 
مدل باال نس��پرده بود و جایگاه خبرنگاران 
پن��ج مت��ر مربع��ی اش هن��وز خجال��ت 
ورزش��ی رنگارن��گ  رس��انه های   زده 

 نشده بود. 
روزهایی که هنوز چمن باغ تختی بر و رویی 
داشت و زردی روزگار نقابی بر چهره پردرد 

آن نکشیده بود. 
مس��افرانی که به ش��وق دی��دن فوتبال در 
باغ تختی از مس��وول پذی��رش هتل آزادی 
درخواس��ت اتاق هایی رو به چمن داشتند 
و راه روی��ی که در پش��ت س��کوهای غربي 
ورزش��گاه تبدیل به محلی برای گرم کردن 
فوتبالیست های بی ادعای آن دوران می شد 
و هواداران��ی که ب��رای دیدن س��تاره های 
محبوب شان حتی خطر س��قوط از ارتفاع 
را به جان می خریدند. سکوهایی کم ارتفاع 
در شمال استادیوم که در سرمای زمستان 
می توانس��ت گرم��ای آخری��ن دقیقه های 
غروب خورشید را بر تن تماشاگرانش بریزد 
و پنج��ره کوچک تنه��ا بوفه ورزش��گاه که 
از میان س��کوهای جنوبی پذی��رای مردم 
می شد و و البته تماشاگرانی که همیشه به 
صورت قاچاقی از س��مت جایگاه همیشگی 
 ذوبی ها خودشان را مفت و مجانی به سکوها 

می رساندند.
سکوهایی آهنی و داغ که در تابستان بالی 
جان تماش��اگران می ش��د و ات��اق کوچک 
نگهبانی س��الن هفده ش��هریور ک��ه با آن 
تلفن رنگ و رو رفته اش بعد از س��وت پایان 
ب��ازی جواب گوی هوادارانی ب��ود که دور از 
دنیای اینترنت و تلفن همراه و حتی پخش 
تلویزیونی به دنبال اطالع از نتیجه بازی های 
تیم محبوب ش��ان بودند و پسرکی دوازده 
ساله که در فاصله آماده شدن گزارش بازی 
توسط پدر خبرنگارش با شوقی وصف ناپذیر 
خبر پیروزی تیم های اصفهانی را به همراه 
جزئیات دقی��ق آن بازی از پش��ت تلفن به 

اطالع همه می رساند.
به گ��زارش ایمنا، ب��اغ تختی ی��ا همان باغ 
حجی س��ابق که ب��ا وقف پیرم��رد رهنانی 
تبدیل به قدیمی ترین ورزش��گاه اصفهان 
شد،  روزهایی را به چشم دید که اگر امروز 
س��کوهای س��یمانی اش زبان می گشودند 
ش��اید تاریخ فوتبال اصفهان را می شد از نو 

نوشت.
روزهایی که مهدی عرب و حس��ن س��بیل 
با عشقی وصف ناش��دنی شکوهای سیمانی 
 دو س��مت جایگاه را زیر پا می فش��ردند تا

 حنجره ش��ان را تقدیم به این دو تیم کرده 
باشند.

 روزی که س��ید امین موسوی با درخششی 
غیرقابل پی��ش بینی، مرح��وم حجازی را 
بر روی نیمکت س��پاهان س��ربلند کرد و با 

زدن س��ه گل به استقالل جش��ن پیروزی 
را در تم��ام چهارباغ جاری کرد. موس��وی،  
فردای آن پیروزی دلچسب بعد در مصاحبه 
با اولین روزنامه ورزش��ی ایران در آن روزها 
حرف هایی جذاب تحویل داد تا روز بعد این 
تیتر بر صفحه اول ابرار ورزش��ی خودنمایی 
 کن��د: س��ه گل ب��ه غالمپ��ور زدم، کی��ف

 کردم!
 کیفی که از زمین به سکوهای باغ تختی هم 
رس��ید و تا هفته ها بعد مردم از آن پیروزی 
به عنوان یکی از روزه��ای تاریخی اصفهان 

یاد می کردند. 
روزهایی که هیچ کس غم خش��ک ش��دن 
زاین��ده رود را نداش��ت و دیگر م��ادری در 
اضط��راب طی ک��ردن مس��یر ورزش��گاه 
فوالدش��هر برای فرزند نوجوانش غصه دار 
نبود. روزهایی که نه خبری از برنامه نود بود 
و نه از دستیارانی که برای یک امتیاز کمتر 
یا بیشتر الالیی تبانی در گوش بازیکنان تیم 

حریف بخوانند.

همه این روزه��ا، روزهای اصفه��ان بودند 
حتی اگر همان روزی باش��د که ذوب آهن 
در آفتاب س��وزان تابس��تان با ش��ش گل 
خورده از پرسپولیس��ی ه��ا پذیرایی کرد. 
روزهایی ک��ه ذوبی ها فری��اد کمال کمال، 
س��ریال تلویزیون��ی مع��روف آن دوران را 
تبدیل به س��وژه ای برای تش��ویق س��تاره 
تیمش��ان ک��رده بودن��د و س��پاهانی ها با 
 ستاره ای مثل حمید معماریان فخر فروشی

 می کردند.
 روز و هفته اصفهان سالهاس��ت که می آید 
و م��ی رود و ای��ن گرد پی��ری اس��ت که بر 
س��ر و صورت ورزش��گاه قدیم��ی اصفهان 
نشس��ته که روزی روزگاری تنها دلخوشی 
فوتب��ال اصفهان ب��ود و ام��روز در روزهای 
پایان��ی هفته اصفه��ان بای��د در آرزوی آن 
باش��یم تا با یادآوری خاط��رات خوش باغ 
تختی یک س��ال بعد در همی��ن روزها تیتر 
 بزنی��م: قصه پرغص��ه نقش جه��ان به آخر

 رسید!

اس�تقالل و پرس�پولیس

ب�اغ تختی یا هم�ان باغ حجی س�ابق که با 
وقف پیرمرد رهنانی تبدیل به قدیمی ترین 
ورزشگاه اصفهان شد،  روزهایی را به چشم 
دید که اگر امروز سکوهای سیمانی اش زبان 
می گشودند شاید تاریخ فوتبال اصفهان را 

می شد از نو نوشت
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 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1393 
اداره ثبت اسناد و امالك نطنز )نوبت اول(         
و  امالك  و  اسناد  ثبت  قانون   11 ماده  بموجب   1/15
ماده 59 اصالحي آيين نامه مذكور امالكي كه تقاضاي 
ثبت آنها در سه ماهه چهارم سال 93 پذيرفته شده و 
افتاده و مدت  قلم  از  قبلي  نوبتي  آگهي  در  كه  امالكي 
اعتراض بر آنها از تاريخ انتشار )94/2/1( 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
2135 – آقای رحمت اله سليمانی فرزند احمد ششدانگ 
قطعه زمين محصور بمساحت 151/36 مترمربع مفروز 

ومجزی شده از پالك 1856 فرعی   
ازشماره 33 – اصلي شهر نطنز ، فروعات ذیل 

1864 – آقای محمدآقا شهرينانی فرزند عزيزاله نسبت 
به چهاردانگ و نيم مشاع از ششدانگ مشاعات خانه 

بمساحت 135/68 مترمربع 
1867 –  آقای محمدآقا شهرينانی فرزند عزيزاله نسبت 
به سه دانک مشاع از ششدانگ اتاق فوقانی بمساحت 

17/60 مترمربع 
ازشماره 74 – اصلي ویشته ، فرعي ذیل 

فرزند حسن  ويشته  قاسمی  آقای غالمحسين   –  673
مترمربع   352/60 بمساحت  خانه  يكباب  ششدانگ 

مفروز و مجزی شده از شماره 228 فرعی
از شماره 100 – اصلی طامه ، فرعی ذیل 

1673 – آقايان سيد اسد اهلل و سيد فضل اهلل و سيد علی 
اكبر شهرت همگی ميرزاده واقفی فرزندان سيد حسين 
از دوازده سهم  هر يک دو سهم مشاع از شش سهم 
مساحت  به  مشجر  و  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ 

1368/70 مترمربع  
  از شماره 118 – اصلي جاریان ، فرعی ذیل

12 – آقای حسين جاريانی فرزند علی پنج سهم مشاع 
از هشت سهم  ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 

745 متر مربع 
از شماره 120 – اصلي خفر ، فرعی ذیل 

1403 – آقای علی پناهی خفری فرزند حسين و خانم 
زهرا سيديان خفری فرزند حسين بالمناصفه ششدانگ 

يكباب خانه بمساحت 515/24 مترمربع  
از شماره 144 – اصلي قناتين مزرعه كريم آباد كه مدار 
 گردش و مبدا و مظهر و مقسم آن به شرح آگهی های

نوبتی قبلی است  

-آقايان رضا و عباس و محمد شهرت همگی كريميان 
راد فرزندان شكراله هر كدام يک طاق از سه طاق از 

جمله 24 طاق ششدانگ قناتين مزرعه كريم آباد 
از شماره 144 –  اصلی مزرعه كريم آباد ، فرعی ذيل 
آقايان رضا و محمد شهرت هر دو كريميان راد   – 4
فرزندان شكراله بالمناصفه دو دانگ مشاع از ششدانگ 
 3824/10 بمساحت  مشجر  و  محصور  باغ  يكدرب 

مترمربع
دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه

از شماره 25 – اصلي چیمه ، فروعات ذیل 
1472 – آقای علی زمانيان فريزهندی فرزند غالمرضا 
و  خانه  يكباب  ده سهم  ششدانگ  از  يک سهم مشاع 

باغچه بمساحت 278/90 متر مربع 
1478 –  آقای علی زمانيان فريزهندی فرزند غالمرضا 
خانه  يكباب  ششدانگ  سهم   ده  از  مشاع  سهم  يک 

بمساحت 200/50 متر مربع
3338 – آقای سيدرحيم جاللی چيمه فرزند سيدمرتضی 
يک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ يكباب بوم كند 

بمساحت 126/60 متر مربع 
از شماره 44 – اصلی ابیانه، فرعی ذیل 

528 – آقای صادق خانقاهی ابيانه فرزند محمدحسين 
بالسويه  رحيم  ميرزا  فرزند  خانقاهی  فاطمه  خانم  و 

ششدانگ يكباب خانه بمساحت 255/40 متر مربع 
از شماره 101 – اصلي ده زیره ، فرعی ذیل

اكبرششدانگ  آقای نصراله رضايی فرزند علی   –  59
يكباب خانه بمساحت 82/85مترمربع   

از شماره 128 – اصلي هنجن ، فروعات ذیل 
725 –آقای حسين زارع هنجنی فرزند عباس ششدانگ 
قطعه باغچه محصور و بائره متصل به ان  بمساحت 

215مترمربع
ششدانگ  محمد  فرزند  كيهانيان  هاجر  خانم   –938
يكدرب باغ  معروف باال مير بمساحت 481/15 مترمربع

1331 – آقای علی مقيمی هنجنی فرزند محمد ششدانگ 
يكدرب باغ بمساحت 333/52 مترمربع 

1752 - آقای علی مقيمی هنجنی فرزند محمد ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی بمساحت 162/39 مترمربع 

ازشماره 134- اصلی یارند، فرعی ذیل
اله  نعمت  فرزند  البنين حسن شريف  ام  خانم   –  884

ششدانگ يكباب خانه بمساحت 131/41 مترمربع
از شماره 149 – اصلي طره ، فرعی ذیل

3139 – خانم كبری آبادئی فرزند اكبر ششدانگ يكباب 

مترمربع   67/20 بمساحت  آن  جلو  حصار  و  اطاق 
مفروز و مجزی شده از شماره 511 فرعی 

ازشماره 165- اصلی کمجان، فرعی ذیل
ماشااهلل  فرزند  نظری  حيدری  زهرا  خانم   –   1500

ششدانگ يكباب خانه بمساحت 147/15 مترمربع
سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه 

ازشماره 37– اصلي کشه ، فروعات ذیل
انتقال  حسين  فرزند  كشه  پرياری  عبداهلل  آقای   –  87
مع الواسطه از هاجی آقا پرياری ششدانگ يكباب اتاق 

تحتانی بمساحت 27 مترمربع 
893 – آقای اصغر مبينی كشه فرزند حسن ششدانگ 

يكباب خانه بمساحت 200 مترمربع 
996 – آقای عبداهلل پرياری كشه فرزند حسين ششدانگ 

قسمتی از يكباب خانه بمساحت 25/60 مترمربع 
ازشماره 41– اصلي ورگوران ، فرعی ذیل

نمايندگی  به  ايران  اسالمی  جمهوری  دولت   –  50
واحد  يكباب  نطنز ششدانگ  پرورش  و  آموزش  اداره 

آموزشی بمساحت 1840/60 مترمربع 
از شماره 141 – اصلي باغستان پایین طرق، 

فروعات ذیل 
شعبان  فرزند  طرقی  صفر  اله  نعمت  آقای   –  643
 880 بمساحت  كارگر  معروف  باغ  يكدرب  ششدانگ 

مترمربع
شعبان  فرزند  طرقی  صفر  اله  نعمت  آقای   –  814  

ششدانگ يكباب خانه بمساحت 52/13 مترمربع
ازشماره 147 – اصلي مزده ، فرعی ذیل 

شهرت  باهره  وخانم  داريوش،رضا  آقايان   –  181
همگی آگاهی زاده نيه فرزندان ولی اله و خانم طوبی 
صالحی مزده فرزند حسين باالسويه شش دانگ يكباب 

خانه بمساحت 120/50 مترمربع  
از شماره 152 – اصلي نیه ، فروعات ذیل 

207– خانمها مريم،سيمين دخت شهرت هردو مهابادی 
مهاباد فرزندان محمد بالمناصفه ششدانگ يكدرب باغ 

بمساحت 1404 متر مربع 
1365-آقای عباس محمدبيگی نيه فرزند ابوالقاسم شش 
دانگ قطعه زمين محصور به مساحت 440/05مترمربع

ازشماره 182 – اصلي ابیازن ، فرعی ذیل 
1732-آقای ابوالقاسم اسماعيلی ابيازانی فرزند صادق 

شش دانگ يكباب خانه بمساحت 803/20 مترمربع 
ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 

وآقای  علی  فرزند  طرقی  عبدالهی  قدم  آقای    –2523

بالمناصفه  قدم  فرزند  طرقی  عبدالهی  حميدرضا 
بمساحت  مشجر  و  محصور  باغ  يكدرب  ششدانگ 

1506/40 مترمربع 
ونيم  يک  فرزندعباس  محمدصفرعابد  آقای   –  4290
زمين  قطعه  ششدانگ  رجل  ونيم  سه  از  مشاع  رجل 

مزروعی ومشجر  بمساحت 988 مترمربع
ازشماره 215- اصلي الدریجه ، فروعات  ذیل  

153 – آقای عليرضا كاويان پور فرزند محمد ششدانگ 
يكباب خانه  بمساحت334/07مترمربع مفروز ومجزی 

شده از پالك 131 فرعی  
فرزند محمد ششدانگ  پور  كاويان  امير  آقای   –  154
يكباب خانه بمساحت 256/30 مترمربع مفروز ومجزی 

شده از پالك 131 فرعی  
155-آقای حسن كاويان پور فرزند محمد شش دانگ 
يكباب خانه بمساحت 250/22 مترمربع مفروز ومجزی 

شده از پالك 131 فرعی  
امالك  و  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به  لذا 
چنانچه اشخاص نسبت به امالك مندرج در اين آگهي 
نوبت  دو  در  به مدت 90 روز  انتشار  اولين  تاريخ  از 
واخواهي  باشند  داشته  اعتراضي  منتشر شده  و  درج 
خود را به اين اداره و دادگاه صالحه تسليم نمايند و 
اقامه دعوي  آگهي  اين  انتشار  از  قبل  كه  در صورتي 
اعتراضات  نمايند  تسليم  فوق  مدت  ظرف  باشد  شده 
مرقوم  مدت  انقضاء  از  بعد  كه  دعوي  گواهي طرح  يا 
اثر و مطابق قسمت اخير ماده 16 و  واصل شود بال 
تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشد و همچنين 
برابر تبصره 2 ماده قانون تعيين و تكليف پرونده هاي 
ثبتي مصوب 1373/3/6 معترض مي بايست از تاريخ 
انتشار اعتراض خود را كتبًا به اداره ثبت و دادگاه محل 
بر  مشعر  گواهي  ماه  يک  مدت  ظرف  و  نمايد  تسليم 
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 واخواهي صاحبان 
امالك و مجاوران حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 
دو  در  آگهي  اين  شد.  خواهد  پذيرفته  ثبت  قانون   20
نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه زاينده رود درج و 

منتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/31

م الف:9 مجتبي شادمان كفيل ثبت اسناد و امالك نطنز                                                                                                            

مفاد آرا 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  2/1هیات 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون 
وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين 

فاقد سند رسمی"
1- برابر رای شماره 139460302012000004 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملک  ثبت  حوزه 
علی  فرزند محمد  عبداللهی  اصغر  علی  آقای  متقاضی 
از بوئين ومياندشت در  بشماره شناسنامه 9 صادره 
مفروز  مربع  متر   68/35 مساحت  به  مغازه  باب  يک 
واقع  اصلی   149 از  فرعی   3 پالك  از  شده  مجزی  و 
اله  درمياندشت خريداری از مالک رسمی آقای سيف 

رفيعی محرز گرديده است.
2- برابر رای شماره 139460302012000003 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملک  ثبت  حوزه 
اسكندر  فرزند  محمد حسين شجاعی   آقای  متقاضی 
بشماره شناسنامه 11 صادره از در يک قطعه باغ  به 
شده  مجزی  و  مفروز  مربع  متر   59/31365 مساحت 
جان  درگشنيز  واقع  اصلی   71 از  فرعی   37 پالك  از 
خريداری از مالک رسمی آقای غالمحسين كيان  ارثی 

محرز گرديده است.
3- برابر رای شماره 139360302012005833 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملک  ثبت  حوزه 
عباس   فرزند  خمسلوئی  بهرامی  مجيد  آقای  متقاضی 
يک  در  ازفريدونشهر  صادره   78 شناسنامه  بشماره 
و  مفروز  مربع  متر   25/162 مساحت  به  خانه  باب 
از 221 اصلی واقع در  از پالك 1 فرعی  مجزی شده 
خمسلو خريداری از مالک رسمی آقای عباس بهرامی 

محرز گرديده است.
4- برابر رای شماره 139360302012006593 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملک  ثبت  حوزه 
بشماره  كاظم  فرزند  عرب  يحيی  آقای  متقاضی 
شناسنامه 115 صادره از در يک باب چهار ديواری  به 

مساحت 060/140 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالك 1 فرعی از 64 اصلی واقع درچادگان خريداری 
از مالک رسمی آقای كاظم عرب محرز گرديده است. 

تاريخ انتشار نويت اول: 1394/1/17  
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/2/1

م الف:3 محمد سلمانی – رئيس ثبت فريدن
تحدید حدود اختصاصی

ملک  قطعه  يک  ششدانگ  حدود  تحديد  اينكه  به  نظر 
پانزده قفيزي پالك شماره 3/663 واقع درموغان بخش 
ثبت شهرضا كه طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام آقاي 
ثبت  جريان  در  عبدالعلي  فرزند  سبزواري  محمدرضا 
است و عمليات تحديد حدود قانوني آن به عمل نيامده 

است اينک بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در روز شنبه مورخ 94/03/09 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب اين آگهی به 
در روز و ساعت  كه  اخطار می گردد  كليه مجاورين 
مقرر در اين آگهي درمحل حضور يابند و اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 رو پذيرفته خواهد 
شد. تاريخ انتشار:1394/02/01 سيدمهدي ميرمحمدي 

رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

نظر  شماره:1394/1/17-1394/04/18645   1/43
به  و  خانه  يكباب  ششدانگ  حدود  تحديد  اينكه  به 
از شماره 277-اصلی  شماره پالك شماره 72 فرعی 
كه  نطنز  ثبت  حوزه   11 بخش  جزء  نسران  در  واقع 

رای شماره  به موجب  و  ثبتی  پرونده  و  طبق سوابق 
قانون  هيات   1393/07/08-139360302033001023
تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
به نام محمود حبيبی نسرانی فرزند منصور در جريان 
عمل  به  آن  قانونی  تحديد حدود  عمليات  و  است  ثبت 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15  نيامده است 
حدود  تحديد  نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون 

پالك مرقوم مورخ 94/2/31 ساعت 9 صبح در محل 
آگهی  اين  به موجب  لذا  آمد  به عمل خواهد  و  شروع 
به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد.تاريخ انتشار:1394/02/01 م الف:7 مجتبی شادمان 

رئيس ثبت اداره ثبت اسناد وامالك نطنز

مزایده 
حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  احكام  اجرای   1/33
 930055 كالسه  پرونده  در  دارد  نظر  در  اصفهان 
آقای  وكالت  با  اكبری  حامد  خواهان  به  مربوطه 
كيش  فراست  خانم مرضيه  و  پورداورانی  محمدرضا 
خوانده شهناز – طيبه و منظم هر سه اكبری به خواسته 
دستور فروش اقدام به برگزاری مزايده جهت فروش 
پالك ثبتی 14915/3591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
 8 ساعت   94/2/16 پنجشنبه  روز  در  سرقفلی  بدون 
دادگستری   – نيكبخت  خيابان  محل  در  صبح   8/5 تا 
نبش  ساختمان اجرای احكام –  كل استان اصفهان – 
روز   5 می توانند  خريد  طالبين  نمايد  پارسيان  بيمه 
خيابان   – اصفهان  نشانی  به  محل  از  مزايده  از  قبل 
دخترانه   2 شماره  دبيرستان  جنب   – اول  24متری 
نمايند.  بازديد  از كوچه شهيد خدامی  قبل   – صارميه 
دهنده  پيشنهاد  و  شروع  كارشناسی  قيمت  از  مزايده 
زمان  در  و  بود  خواهد  مزايده  برنده  قيمت  باالترين 
حساب  به  را  شده  ارزيابی  مبلغ   %10 حداقل  مزايده 
نظريه  باشد.  كرده  واريز   2171290210008 سپرده 
كارشناسی: ملک مورد بحث دارای شماره پالك ثبتی 
3591 فرعی مجزی شده از 52 فرعی از 14915 اصلی 
می باشد و به صورت يک باب منزل مسكونی به مساحت 
عرصه 111/72 مترمربع و 111 مترمربع اعيانی )طبق 
استعالم شهرداری( مشتمل بر زيرزمين 15 مترمربع – 
همكف 62 مترمربع و نيم طبقه فوقانی 34 مترمربع با 
مشخصات: ديوارهای باربر و سقفهای تيرآهن و طاق 
ضربی – بدنه ها گچ و نقاشی – كفها موزاييک - بدنه 
سرويسهای بهداشتی كاشی و كفها سراميک – سيستم 
گرمايش بخاری و آبگرمكن و سرمايش كولر و دارای 
انشعابات آب و برق و گاز می باشد به انضمام يكباب 
مغازه متصله )بر خيابان( به مساحت 25/38 مترمربع 
استعالم شماره 10/91/1945 مورخ 91/02/02  )طبق 
شهرداری منطقه 10 اصفهان( با مشخصات: ديوارهای 
باربر و سقفها تيرآهن و طاق ضربی – بدنه ها پوشش 
مولتی كالر – كف سراميک – درب ورودی سكوريت 
دادنامه شماره  آكاردئونی می باشد.براساس  با حفاظ 
دوم  شعبه   93/02/04 مورخ   9309970350200138
دادگاه عمومی حقوقی ششدانگ سرقفلی مغازه متعلق 
و  فوق  موارد  به  توجه  با  لهذا  می باشد.  خواهان  به 
ذيل  شرح  به  طرفين  مالكيت  ابرازی  مدارك  و  اسناد 
می باشد. 1- آقای حامد اكبری مالک سه دانگ مشاع 
مالک  و  مذكور  ملک  اعيان كل  و  از ششدانگ عرصه 

تمامی سرقفلی مغازه می باشد. 2- خانم شهناز اكبری 
و طيبه اكبری و منظم اكبری هر كدام مالک يک دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان ملک مذكور )جمعًا 
سه دانگ مشاع از ششدانگ مالكيت محل مذكور پس از 
كسر سرقفلی مغازه( می باشند. با توجه به موارد فوق 
و موقعيت محل و نوع بنا و جوانب امر و در نظر گرفتن 
و  اشتراكات  و  اعيان  و  عرصه  ارزش  امتيازات  كليه 
 111/72 عرصه  مساحت  به  مذكور  پالك  متعلقات 
و  تجاری  افزوده  و  مترمربع   111 اعيانی  و  مترمربع 
به  مذكور  پالك  در  احداثی  مغازه  باب  يک  سرقفلی 
مساحت 25/38 مترمربع جمعًا به مبلغ )پنج ميليارد و 
پانصد و هشتاد و شش ميليون ريال( 5/586/000/000 
ريال برآورد می گردد كه از اين مبلغ 1/920/000/000 
نتيجه  در  و  می باشد  مغازه  سرقفلی  ارزش  آن  ريال 
با: )سه  برابر است  از كسر سرقفلی  ارزش ملک پس 
ميليارد و ششصد و شصت و شش ميليون ريال(ريال 
 .5/586/000/000-1/920/000/000=3/666/000/000

م الف:360 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  مدنی  احكام  اجرای   1/34
در  مزايده ای  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  )حقوقی( 
آقای  له  930059ج2  كالسه  اجرای  پرونده  خصوص 
غالمعلی قلع ريز با وكالت آقای غالمعلی قلع ريز مبنی 
مديريت  با  آسانسور  اصفهان  شركت  از  مطالبه  بر 
آقای مجيد عرب زاده در روز پنج شنبه مورخ 94/2/17 
 7 )واحد  اجراء  اين  محل  در  صبح   9 تا   8 ساعت  از 
واقع  اصفهان  دادگستری  احكام  اجرای  چهارم  طبقه 
جهت  دادگستری(  از  بعد  نيكبخت  شهيد  خيابان  در 
دستگاه  يک  و  آسانسور  موتور  دستگاه  يک  فروش 
توسط  كه  ذيل  مشخصات  با  آسانسور  برق  تابلوی 
كارشناس رسمی دادگستری ارزيابی و به قيمت جمعًا 
وی  نظريه  و  شده  قيمت  تعيين  ريال   85/000/000
نمايد  برگزار  گرديده  واقع  طرفين  تعرض  از  مصون 
با  می توانند  مزايده  از  قبل  روز   5 خريد  طالبين  لذا 
در  پايه  قيمت   %10 توديع  با  و  بازديد  آن  از  مراجعه 
باالترين  دهنده  پيشنهاد  نمايند.  شركت  مزايده  جلسه 
آسانسور  موتور   -1 بود.  خواهد  مزايده  برنده  قيمت 
پايه  با مارك مونتونری1m/sec Ac2-5.5 kw قيمت 
دو سرعته  آرين  برق  تابلوی   -2 ريال.   40/000/000
ريال.  45/000/000 پايه  قيمت  اضطراری  نجات  با 

م الف:355 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



 حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم : 
ماه رمض��ان، ماه خداس��ت و آن ماهى اس��ت كه 
خداوند در آن حسنات را مى افزايد و گناهان را 

پاك مى كند و آن ماه بركت است.
 گیاهانی که به الغری

 کمک می کنند

راهکارهایی برای کاهش درد دندان درکودک
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

دن��دان درآوردن کودک یکی از چال��ش برانگیزترین زمان ها 
برای مادر و کودک است. در این مقاله به معرفی راهکارهایی که 
شاید کمتر در مورد آنها شنیده باشید، می پردازیم تا با استفاده 
از ابزارهای طبیعی که در خانه یا فریزر دارید به کودک در حال 

دندان درآوردن کمک کنید.

لطفا به خاطر داشته باشید که بسیاری از این راهکارها شامل 
اجازه دادن به کودک برای جویدن چیزی در دهانش اس��ت. 
بنابراین احتیاط کنید و از دادن چیزهایی که ممکن است خطر 
خفگی داشته باشد بپرهیزید و هرگز بدون وجود مراقب در کنار 
کودک از این راهکارها استفاده نکنید. این توصیه ها کامال جنبه 

اطالعاتی داشته و توصیه های پزشکی نیستند.
این ایده ها می توانند با استفاده از وسایلی که در گوشه و کنار 

خانه دارید، عملی شوند :
 نان بی�گل یخ زده: همیش��ه برای مواق��ع ضروری و 
فوری مقداری نان بیگل یخ زده در فریز داشته باشید.  » بیگل، 
نوعی نان دوناتی ش��کل اس��ت که خمیر آن را به شکل حلقه 
درس��ت کرده و پیش از پختنش آن را برای مدت کوتاهی در 
آب می جوش��انند. در نتیجه ی این کار نانی به دس��ت می آید 
که مغزی متراکم، خمی��ری و جویدنی دارد و پوس��ته ی آن 
قهوه ای رنگ و گاهی اوقات ترد اس��ت.« بافت نان بیگل بسیار 
منحصر به فرد است و سردی آن هم بسیار برای لثه های کودک 

آرامش بخش است.

وافل یخ زده: بافت وافل مش��ابه بافت بیگل است؛  اما 
طعم شیرین آن برای کودک بسیار خوشایند است.

  

حوله لطیف و بابونه: یک حوله نرم و لطیف کوچک را 
با چای بابونه مرطوب کنید و آن را در فریزر قرار دهید تا سفت 
ش��ود. بابونه به آرامی لثه ها کمک می کند و عالوه بر آن بافت 
 حوله و سردی آن به کرخت شدن لثه ها و بهتر شدن آنها کمک 

می کند.
 

یخ خرد ش�ده و حوله: کمی یخ را خرد کنید و آنها را 
داخل یک حوله لطیف قرار دهید و طوری آن را گره بزنید که یخ 
ها از آن خارج نش��وند. کودک می تواند انتهای گره را با دست 
بگیرد و انتهای دیگر حوله را که یخ ه��ا داخل آن قرار دارند در 

دهانش بجود. 

پس��تانک  غذاخ�وری:  پس�تانک  در  می�وه 
غذاخ��وری را ب��ا ت��وت فرنگ��ی ی��ا س��ایر می��وه ه��ای 
ی��خ زده پرکنی��د و ب��ه ک��ودک اج��ازه بدهی��د آن 
 را بج��ود. این راهکار بس��یار نتیجه بخش اس��ت؛  زی��را میوه 
یخ زده طعم بسیار خوشایندی دارد و کودک مجبور نیست یک 

وسیله سرد را در دستانش نگه دارد. 

هویج تازه: دقت داشته باش��ید که هویج نباید یخ زده 
باشد. حتما  از هویج کامل استفاده کنید تا کودک نتواند آن را 
گاز بزند و در گلویش بپرد. بهتر است از هویج های بزرگ و بسیار 

سرد استفاده کنید.
 

قاشق سرد: یک قاشق کوچک را برای مدتی در یخچال 
یا فریز قرار دهید و بعد آن را به کودک بدهید تا در دهانش کند. 
 سیب س�رد: جویدن سیب سرد و لیز خوردن آن روی لثه ها 
احساس خوبی به کودک می دهد و یک راهکار خوشمزه است.

مصرف آب کرفس، ماست کم چرب و آب کیوی نیز به 
الغری کمک می کند.

حسینی، متخصص طب س��نتی، راه های الغری را با 
استفاده از گیاهان و طب س��نتی مطرح کرد و گفت: 
یکی از گیاهان موثر برای الغری، ش��وید است؛ چون 
این گیاه به عنوان چربی سوز عمل می کند و سوخت و 

ساز بدن را افزایش می دهد. 
وی ادامه داد: مصرف فلفل قرمز در وعده های غذایی 
نیز یکی دیگر از راه های الغری اس��ت؛ چراکه یکی از 
طبیعی ترین گیاهان الغری است.این متخصص طب 
سنتی مصرف گیاه گزنه را نیز موثر در الغری دانست 
و گفت: مصرف این گیاه به صورت دم کرده و چای به 

الغری کمک می کند.
 همچنین مص��رف نعن��اع و دارچین نی��ز به کاهش 
 اش��تها و پیش��گیری از تجم��ع چرب��ی ه��ا کم��ک

 می کند. 
 فلفل قرم��ز یک��ی از طبیعیتری��ن گیاه��ان الغری

 است. 
حس��ینی اف��زود: نوش��یدن آب نی��ز ب��ه می��زان 
 مناس��ب و ب��اال ط��ی روز ب��ه الغ��ری کم��ک 

می کند. 
ترکیب هویج و جعف��ری نیز بین وع��ده های غذایی 
بهتر اس��ت مصرف ش��ود؛ چون چربی های زاید بدن 

را از بین می برد.
 وی اف��زود: زنجبی��ل نی��ز در کاه��ش وزن و 
 افزای��ش میزان س��وخت و س��از ب��دن موثر اس��ت،
 ب��ه ط��وری ک��ه مص��رف آن در ماس��ت یا س��االد 
اش��تها را ک��م می کند و باع��ث الغری می ش��وداین 
متخصص طب س��نتی گف��ت: مص��رف آب کرفس، 
 ماس��ت کم چرب و آب کی��وی نیز ب��ه الغری کمک 

می کند.
 کاه��ش میزان وعده غذایی در ش��ب نی��ز به کاهش 
 وزن کم��ک می کن��د؛ ام��ا نبای��د وعده ش��ام حذف

 شود.

خواص گیاه تاج خروس
 

گیاه تاج خ��روس، عض��و خان��واده گیاه��ان گل دار 
تاج خروسیان است که شامل چغندر، اسفناج و کینوا 
می شود. وجه مشخصه این خانواده سرعت باالی رشد 

و طبیعت رقابتی آن ها است.
تکمیل منبع پروتئین: 

متناسب باکیفیت، این گیاه متشکل از 13 تا 19 درصد 
پروتئین اس��ت که از پروتئین ه��ای موجود در غالت 
ماند برنج، ذرت و گندم سیاه بیشتر است. این پروتئین 
همچنین حاوی تمامی هشت آمینواسید ضروری است 
که این گیاه را به منبع خوبی برای تامین پروتئین برای 

گیاه خواران بدل کرده است.
بدون گلوتن: 

تاج خروس نیز مانند کینوآ و گندم سیاه به طور طبیعی 
بدون گلوتن اس��ت. گلوتن نه تنها برای کسانی که از 
بیماری سلیاک رنج می برند، مضر است؛ برای هر کسی 
بدون هیچ حساسیتی نیز بد است؛ زیرا پروتئینی را به 

نام زنولین فعال می سازد.
 همچنی��ن ح��اوی فیتی��ک اس��ید اس��ت، ترکیبی 
ش��یمیایی ک��ه بس��یاری از م��واد معدن��ی مه��م 
 نظی��ر منیزی��م را از فراهم��ی زیس��تی خ��ارج 

می کند.
فایده برای قلب و عروق:

 روغ��ن تاج خروس ب��رای مریضان مبتالب��ه بیماری 
ش��ریان های کرونری مفید است. همچنین در درمان 
 تصلب ش��رایین یا باریک ش��دن ش��ریان ها نیز موثر

 است.
سرش��ار از فیبر غذایی: یک فنج��ان گیاه تاج خروس 
پخته ش��ده 5 گرم فیبر غذایی دارد، یا 21 درصد نیاز 

روزانه ما را تامین می کند. 
بخش اعظم این فیبر حل نش��دنی اس��ت که س��الم 
 و دس��ت نخ��ورده از روده ها عب��ور ک��رده و تاثیری

 ضد یبوستی دارد. 
همچنی��ن ح��اوی فیب��ر ح��الل نی��ز می باش��د که 
ع��الوه ب��ر ج��ذب آب و کاه��ش هض��م از مزای��ای 
کاهش کلس��ترول نی��ز برخ��وردار اس��ت. بنابراین 
 منب��ع مناس��بی ب��رای رژی��م غذایی کاه��ش وزن

 است.
انبوهی از مواد معدنی:

 ی��ک فنج��ان گی��اه ت��اج خ��روس پخته ش��ده 29 
 درصد آه��ن، 40 درص��د منیزیم، 36 درصد فس��فر 

و 105 درصد منیزیم بدن را تامین می کند. 
همچنین حاوی مقدار بس��یاری کلس��یم، پتاس��یم، 
روی، مس و سلنیوم است. در عوض فاقد بخش اعظم 
 ویتامین ها به اس��تثنای ویتامین B6 و فولیک اسید

 است.
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شش دام برای شاد نبودن زنان
زنان ش��اد چگونه هس��تند ؟ اغل��ب زن��ان می دانند که همس��ر یا 
فرزندان ش��ان چگونه ش��اد می ش��وند؛ اما وقتی نوبت به خودشان 
می رس��د این موضوع را جدی نمی گیرند. باید توجه داشت که شاد 

بودن برای یک زن یک مهارت و انتخاب متفاوت است.
زنان بس��یاری را می ت��وان در دنیا مش��اهده کرد که ش��اد زندگی  
می کنند و به رغم شرایط دشوار زندگی شان توانسته اند زندگی شاد 
و سعادتمندی داشته باشند. این افراد لزوما قوی ترین و شجاع ترین 
زن ها  نبوده اند؛ بلکه آنچه آن ها را از دیگران مجزا می کند، این است 
که توانس��ته اند تجارب را در زندگی ش��ان بگنجانند و ب��ه جلو قدم 
بردارند. این گروه از زنان می دانند چگونه زندگی خوبی داشته باشند 

و حتی آن را بهتر هم بسازند.
پیمان رحیمی نژاد، روانش��ناس مثبت نگ��ر در کلینیک مددکاری 
اجتماعی ایران نوشت، بخش مهمی از خوش��بختی با نوع جنسیت 
رابطه دارد. در بسیاری از پژوهش هایی که در سال های اخیر بر روی 
مغز زنان و مردان انجام ش��ده به این نتیجه رسیده اند که نورون های 
مغز زنان در بخش ه��ای مربوط ب��ه برقراری ارتباط، احساس��ات و 
عواطف، اتصاالت بیش��تری تولید می کنند؛ به همین دلیل است که 

زنان در مقایسه با مردان رابطه محورتر هستند.
دکتر »بریزندین« استاد دانشگاه کالیفرنیا ضمن تایید این نکته اشاره 
می کند، نورون های مغزی زنان در بخش زبان و شنیدن 11 درصد از 
نورون های مردان بیشتر است. »به همین دلیل است که وقتی مردها 
را صدا می زنیم، به ما جواب نمی دهند یا دیر تر عکس العمل نش��ان 
می دهند«.کورتکس جلوپیش��انی که وظیفه اش کنترل ش��خصی 
است، در زنان بزرگتر است و زودتر  به شرایط بلوغ می رسد و به همین 
دلیل است که زنان صبور تر از مردان هستند. این ها بخش کوچکی از 
تفاوت های زنان با مردان است. همان طور که می بینیم این تفاوت ها 

باعث ایجاد نگرش ها و رفتار های متفاوت در زنان و مردان می شود.
دام های ضد شادی

تحقیقات نش��ان داده اس��ت، ش��ش دام مهم وجود دارد که موجب 
ناخشنودی زنان می شود. این دام ها را می توان با عبارت »تنها اگر« 
توضیح داد. »تنها اگر الغرتر بودم، تنها اگر پول بیشتری داشتم، تنها 
اگر می توانستم مرد رویاهای خود را پیدا کنم، تنها اگر می توانستم 
ترفیع رتبه بگیرم، تنها اگر می توانس��تم متفاوت تر ب��ودم، تنها اگر 
شانس بیش��تری داش��تم، زندگی ام عالی و بی کم وکاست می شد.« 
این باور های ذهنی نه تنها افراد را خوش��بخت  تر و شاد تر نمی کند؛ 
بلکه آن ها را از رضایت  و احس��اس ش��ادکامی نیز دور خواهد کرد. 
شاید بپرسید ریش��ه این دام های فکری چیس��ت؟ جواب »ترس « 
است. این ترس ها در بسیاری از مواقع منشا غیر واقعی دارند و با توجه 
 و فکر کردن به  آن ها زمینه رشد ش��ان فراهم می شود، بنابراین برای 
ش��اد بودن س��ری به باور ها و افکار غیر منطقی خود بزنید و آن ها را 

مدیریت کنید.
زنان شاد چه می کنند؟

محققان با بررس��ی و مطالعه عوامل ش��ادی در زنان مختلف به این 
نتیجه رسیده اند که:

1- زنان ش��اد می دانند، کامل گرایی با کمال گرایی متفاوت اس��ت، 
بنابراین به دنبال واقعی نگاه کردن به خود و نقاط ضعف و قوت شان 

هستند و نگاه آرمانی و اید ه آل گرایانه ندارند.
2- زنان شاد می دانند، ارزش  آن ها بستگی به این ندارد که چه دارند 
و چگونه به نظر می رس��ند.برای آن ها مهم این است که از چه روابط 

موفق و سالمت احساسی برخوردارند.
3- زنان شاد می دانند، تنها خودشان هستند که می توانند کاری برای 
ش��ادبودن خود انجام دهند و نباید آن را به دیگری واگذار کنند و از 

دیگران انتظار داشته باشند.
4- زنان ش��اد درک می کنند، امروز تنها روزی اس��ت که می توانند 
از آن مطمئن باش��ند.آن ها می دانند که از این روز چگونه بیشترین 

استفاده را کنند.
5- زنان ش��اد می دانند، با » ن��ه گفتن« به دیگ��ران فرصتی را پیدا 

می کنند که به خودشان » آری« بگویند.
6- زنان شاد اهمیت داشتن قدرت شخصی را درک می کنند و این باور 
را دارند که زندگی شان متعلق به خودشان است نه وابسته به دیگران.

7- زنان ش��اد قدرت انتخاب در زندگ��ی را باور دارن��د، بنابراین به 
انتخاب های زندگی شان توجه ویژه ای می کنند.

8- زنان ش��اد از قدرت بخش��ش مطلع هس��تند؛ چرا که می دانند 
بخش��یدن به یک فرد کمک ب��ه او نیس��ت؛ بلکه کم��ک کردن به 

خودشان است.
9- زنان ش��اد برنامه ویژه ای برای وقت گذراندن با خود دارند و برای 

شاد زیستن برنامه ریزی  می کنند.
10- زنان شاد هرگز موقعیت های بد و اتفاقات ناخوشایند را فراگیر و 

همیشگی  نمی دانند و آن را شخصی ارزیابی نمی کنند.
11- زنان ش��اد می دانند که خوشبختی و ش��ادمانی بدون تالش و 
زحمت نیست؛ بنابراین در مواقع بروز مشکالت به دنبال حل مساله و 

یافتن راه حل های منطقی هستند.
12- زنان شاد می دانند که در هرمرحله از زندگی، چیزی را از دست 

خواهند داد؛ اما در مقابل، چیزی را هم به دست می آورند.
13- زنان ش��اد می دانند، بخش��ی از هویت آن ها به ش��غل و کاری 
که انجام می دهند مربوط می ش��ود؛ اما هرگز اجازه نمی دهند همه  

هویت شان را کارشان رقم بزند.
14-  زنان شاد می دانند که می توانند صاحب همه چیز شوند؛ اما لزوما 

همه چیز را در یک زمان به دست نمی آورند.
15- زنان ش��اد می دانند،  نگرش مثبت، روابط ارزش��مند و زندگی 

پرمعنا اجزای تشکیل دهنده  شادمانی و خوش بختی هستند.
16- زنان شاد خود را باور دارند، قدر شناس و عامل  هستند.

17-  زنان شاد مقایسه نمی کنند؛ زیرا می دانند همیشه کسانی وجود 
دارند که بیش از آن ها دارند.

18- زنان ش��اد می دانند، اعتراف  کردن به مس��ایلی که وجود دارد 
نخستین قدم برای تغییر دادن است.

19- زنان ش��اد به هر قیمتی وارد یک رابطه عاطفی نمی شوند.آنها 
ترجیح می دهند عشق برابر و پایدار و با ثبات را تجربه کنند.
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جلوگیری از خودکشی با برنامه تلفن همراه
یک برنامه جدید تلفن همراه به تازگی معرفی شده که می تواند از گرایش به خودکشی 

در افراد پیشگیری کند.
به گفت��ه محققان مرک��ز کنترل و پیش��گیری از بیم��اری، خودکش��ی دهمین علت 
اصلی م��رگ در می��ان آمریکایی ها در س��ال 2013 بوده اس��ت. این برنام��ه رایگان 
 اخی��را توس��ط دب��ی پرس��تون، ش��هردار شهرس��تان ب��روم در نیوی��ورک رونمایی

 شده است.
وی اظهار کرد: ما اغلب در مورد خودکشی صحبت نمی کنیم. افرادی هستند که نیازمند 
صحبت در این مورد و دریافت کمک هستند. برنامه Broome HOPE به افراد نشان 
می دهد که چگونه عالئم هشداردهنده را شناسایی کنند و س��ریعا به مشاوره با مرکز 

مشاوره ملی پیشگیری از خودکشی بپردازند.
بنی��اد پیش��گیری از خودکش��ی در آمری��کا اع��الم کرده ک��ه عالئم هش��داردهنده 
خودکش��ی می تواند ش��امل گفتن جمالتی توس��ط اف��راد مانند »م��ن دلیلی برای 
زندگی ندارم!« یا » احساس می کنم گرفتار ش��ده ام« در کنار تغییرات رفتاری؛ مانند 
 دوری جس��تن از خانواده و دوس��تان، افسردگی، خستگی و بخش��یدن اموال باارزش

 باشد.
اطالع��ات ای��ن برنام��ه ب��رای گروه ه��ای بزرگس��االن، نوجوان��ان، جوان��ان 
 و کهنس��االن طبقه بن��دی ش��ده اس��ت. برنام��ه جلوگی��ری از خودکش��ی
 Broome HOPE از رویه جدید انتخاب گوشی های همراه هوشمند به منظور ارتقای 

خدمات و دستیابی به منابع پیروی می کند.
  استفاده از این برنامه رایگان اس��ت و برای گوش��ی های اندروید و آیفون در دسترس 

قرار دارد.

دستبند جدید جابون ضدآب نیست
دستبند هوشمند جدید جابون، به نام یو پی  سه به رغم وعده های قبلی ضد آب نخواهد بود و 

در زمان اعالم شده به بازار نمی آید.
گزارش ها حاکی از این است که این دستبند هوشمند که در نوامبر گذشته معرفی و در دسامبر، 
سفارشات برای آن صورت گرفت، از 20 آوریل به تمام مشتریان در آمریکا عرضه خواهد شد. 
دستبند جابون ابتدا قرار بود در تعطیالت سال نو میالدی روانه بازار شود؛ ولی سپس به تاخیر 
افتاد و زمان عرضه آن اوایل سال 2015 اعالم شد.این بار شرکت جابون اذعان کرده که در تالش 

است تا این دستگاه پوشیدنی را کامال ضد آب کند.
تراویس بوگارد ، نایب رییس مدیریت تولید در ش��رکت جابون، طی مطلبی در وب سایت این 
شرکت گفت: زمانی که ما اواخر سال گذشته یو پی  سه را معرفی کردیم، مطمئن بودیم که تولید 
انبوه آن را ش��روع خواهیم کرد و عرضه را ظرف چند هفته پس از معرفی شروع خواهیم کرد. 
بوگارد گفت: اما زمانی که روند تولید را تخمین زدیم، مشخص شد که اگرچه بیشتر واحدهای 
تولید کنترل کیفی ما را سپری کرده اند؛ اما یک مورد این شرایط را ندارند. مشخصا ما به سطح 
مقاومت در برابر آب که در مراحل طراحی و تولید اولیه به آن دس��ت یافتیم، نرسیدیم. هدف 
ما عرضه یک محصول پیشرفته دارای چند حس��گر بود که با مقاومت در عمق 10 متری آب، 
استانداردهای این صنعت را به چالش بکشد. متاس��فانه پس از آزمایش های گسترده و کامل 
نتوانستیم مقاومت یو پی  سه در عمق 10 متری را تضمین کنیم. دستبند جدید جابون، اکنون 

با قابلیت ضدآب مشابه دیگر دستبندهای موجود در بازار، عرضه خواهد شد.
این به معنای این است که یو پی  سه در برابر شستشوی روزمره نظیر شستن دست یا در حمام 
مقاوم خواهد بود؛ اما نمی توان آن را همراه خود به استخر برد. بوگارد ضمن عذرخواهی از طرف 
شرکت جابون به آن دسته از افرادی که این دستبد را سفارش داده بودند؛ این امکان را داد که 

بتوانند پول خود را پس بگیرند.

فناوری

تست هوش

اشاره گرها و اعداد متناظر
 به شکل پایین نگاه کنید. 

می خواهیم خانه های خالی را با 
ِفِلش های در جهت راست و چپ، 
چنان پرکنیم که هر یک از اعداد، 
نمایانگر تعداد فلش هایی باشد 

که در کِل سطر جدول، به آن عدد 
اشاره می کند. آیا می توانید جهت 

این فلش ها را مشخص کنید؟
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