
نصف جهان لرزید، اصفهان خندید 

اینجا برای ورزش
تره  هم خرد نمی کنند

جرم های رایانه ای 
کدامند؟

مردمی که بازلزله شاد می شوند 

اداره شهرستان، محله برو بیا شده است

 هشدار سردار جزایری 
به کاخ سفید 2

 5 سکه و جراحی زانو
68 پاداش قهرمانی در کاراته جهان!

گران ترین آپارتمان های 
8ایران کجاست؟

 باید با مردم درست سخن 
بگوییم

شکست دوسر ضرر

قهرمانی سپاهان را آب برد!

آیت اهلل العظمی ج��وادی آملی در دیدار با قالیباف، نامزد ریاس��ت 
جمهوری تصریح کردند: حضرت فرمودند توده مردم ستون دین اند 
و نفرمودند ستون آبادانی مملکت اند. فرمودند ستون دین و سیاست 
دینی مردم اند. باید با مردم درس��ت س��خن بگوییم، نی��از مردم را 
تشخیص بدهیم و نیاز مردم را برابر با فهم و شعور آنها به آنها بدهیم. 

3 »اصفهان لرزید«؛ ای��ن اولین متنی ب��ود که یکی از 
دوستان رسانه ای، بامداد روز گذشته، چند دقیقه پس از وقوع 
زمین ل��رزه  در صفحه ش��خصی خود در یکی از ش��بکه های 

اجتماعی منتشر کرد. 

هت تریک گیتی پسند

س��ال فوتبالی باش��گاه گیتی پس��ند با ی��ک صعود 
تاریخی برای تیم فوتبال این باش��گاه به پایان رسید 
تا بعد از فروش امتیاز سپاهان نوین و انحالل باشگاه 
فوالد نطنز، دوب��اره فوتبال اصفهان در لیگ دس��ته 
یک صاحب نماینده شود. گیتی پس��ندی ها بعد از 
قهرمانی تیم فوتسالش��ان در لیگ برت��ر و صعود تیم 
دوم فوتسالش��ان یعنی گیتی پس��ند نوین به سطح 
اول فوتس��ال ایران به اصطالح ورزشی ها هت تریک 

موفقیت را به وجود آوردند و...

س: ایرنا[
]عک
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درگذشت 
2

یکی از اعضای شورای نگهبان

مهران مدیری 
کاندیدای شورای شهر می شود2

اداره ورزش و جوانان شهرس��تان اصفهان به لطف سلیقه ای 
عمل ک��ردن  مدی��ران در اداره کل، تقریباً از دوس��ال پیش 
تاکنون سهم بس��زایی از اخبار جنجالی رس��انه ها را به خود 
اختص��اص داده اس��ت. طی ای��ن دوس��ال اداره کل ورزش و 
جوانان دو مدی��ر را به خود دیده اس��ت و در برنامه های مدیر 
قبلی نیز عزل رییس اداره شهرس��تان گنجانده ش��ده  بود و 
امروز محمدرضا جواهری با عزمی راسخ به دنبال تغییرات در 
اداره شهرستان است تا این موفقیت بزرگ را به نام خود ثبت 
کند. اما هر دو مدیر)رش��ید خدابخش در سال90، محمدرضا 

جواهری از اردیبهشت س��ال91تاکنون( در این زمینه از بیان 
 دالیل و اصرار خود برای این برکناری و رویارویی با رس��انه ها

س��رباز زده اند. آنها مخالفت خود را با حضور احمد جمشیدی 
در رأس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان  را علنی اعالم 
 می کنند، ام��ا زمانی که بحث به بیان دالی��ل این جابه جایی

می رسد از دس��ترس خارج ش��ده یا از پاس��خ به تلفن همراه 
خود سرباز می زنند و ذهن جس��تجوگر خبرنگاران و مردم را 

باهزاران سؤال بی جواب تنها می گذارند.
6

برگزاری رزمایش 
زرهی در جنوب شرق

خداحافظ 
سیاه دوست داشتنی

شانس آوردیم زلزله تنها 
1/4 ریشتر بود 

بیشترین جرم زندانیان 
خارجی اصفهان چیست؟

  قهرمانان 
و سودای سیاسی شدن
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چهره روزیادداشت

مهران مدیری 
کاندیدای شورای شهر می شود

ش��نیده ش��د که کارگردان مطرح طنز ایران در انتخابات شورای شهر 
کاندیدا می شود. ظاهرا مهران مدیری، بازیگر تلویزیون و شبکه خانگی 
قصد دارد در انتخابات شوراهای اسالمی شهر در تهران کاندیدا شود. یکی 
از نزدیکان وی اعالم داش��ته که مهران مدیری  قصد آزمایش محبوبیت 
خود نزد مردم با شرکت در انتخابات شورای ش��هر تهران را دارد که اگر 

تأیید صالحیت بشود حتما در این انتخابات کاندیدا خواهد شد.

طرح تشدیدمجازات  فعالیت 
درگروه های انحرافی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح مقابله با گروه های انحرافی را تهیه 
و راهکارهایی با مقابله با این گروه ها تدوین کردند.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اس��المی طرح مقابله با گروه های 
انحرافی به هیأت رییس��ه مجلس شورای اس��المی تقدیم کردند که در 
جلسه 21 فروردین ماه سال جاری اعالم وصول شد. این متن پس از ماه ها 
طی زمان و کارشناسی مراکز گوناگون مرتبط با این امر تهیه شده است، 
به گونه ای که تالش ش��ده در عین جامعیت از ظرفیت حقوقی موجود 
استفاده و این طرح در قالب یک ماده واحده قابل الحاق به فصل نخست 
قانون تعزیرات کنونی و نیز با مالحظ��ه قواعد جدید الیحه جدید قانون 

مجازات اسالمی می شود.

 معاون وزیرخارجه روسیه 
به تهران می آید

معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده پوتین در امور خاورمیانه هفته 
آینده به تهران سفر می کند.

میخائی��ل باگدان��وف، نماین��ده پوتی��ن در ام��ور خاورمیان��ه بن��ا به 
دع��وت حس��ین امیرعبداللهی��ان، مع��اون عرب��ی و آفریق��ای وزی��ر 
ام��ور خارج��ه به ته��ران س��فر می کند. ای��ن مق��ام روس قرار اس��ت 
در س��فر خ��ود ب��ه ته��ران، ب��ا مقام��ات کش��ورمان دی��دار و درباره 
 مس��ائل دوجانب��ه، تح��والت منطق��ه ای، مس��ائل س��وریه گفتگ��و و 

تبادل نظر کند.

حضور جلیلی در انتخابات جدی  شد
یک منبع آگاه نزدیک به سعید جلیلی، دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی 
 از جدی شدن حضور وی در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 92 خبر 
داد. این منبع آگاه همچنین از فعال ش��دن س��تادهای مردمی جلیلی 
در آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری خبر داد. پی��ش از این، برخی 
کاندیداهای احتمالی در این دوره از انتخابات دیدارهایی را با جلیلی انجام 
داده اند و جدی شدن حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در حالی است 
که پیش از این برخی اطرافیان جلیلی حضور وی در انتخابات را تکذیب 

کرده بودند.

 درگذشت یکی از اعضای 
شورای نگهبان

آیت اهلل رضوانی از فقهای شورای نگهبان صبح دیروز درگذشت.آیت اهلل 
غالمرضا رضوانی از فقهای ش��ورای نگهبان صبح امروز دار فانی را وداع 

گفت و به دیدار حق شتافت.
 آیت اهلل رضوانی در سال 1309 در خمین به دنیا آمد. عضویت در مجلس 
خبرگان رهبری، تدریس خارج در نجف اشرف و تهران، نماینده حضرت 
امام)ره( و مقام معظ��م رهبری در ب��ازار و رییس دی��وان عدالت اداری 
در س��وابق کاری آیت اهلل دیده می شود. وی از اول اس��فند 1358 تا 29 
 تیر 1362 به عضویت ش��ورای نگهبان درآمد و پ��س از مدتی مجدداً از 

9 شهریور 1368 تاکنون عضو این شورا بوده است.

 اعضای شورای عمومی جبهه 
حماسه سازان معرفی شدند

اسامی 40 عضو ش��ورای عمومی جبهه حماسه سازان انقالب اسالمی و 
حامیان کاندیداتوری زاکانی در انتخابات اعالم شد.

فهرست اعضای این شورا به این شرح است:
اسماعیل کوثری، عطاء اهلل رفیعی، رضا فیاضی، حسین علی اکبری، جلیل 
محبی، بهزاد زارع، حیدر رحیم پور ازغدی، الیاس نادران، محمد دهقان، 
مهرداد بذرپاش، حسین آذین، مجتبی رحماندوست، محمدصالح جوکار، 
علی علیلو، حبیب آفاجری، احمد امیرآب��ادی فراهانی، محمدرضا خان 
محمدی، رضا روستا آزاد، شهریار زرشناس، مجتبی شاکری، محمد ودود 
حیدری، جواد عامری، طیب صحرایی، سیدمجتبی عزیزی، سید محمد 
ابراهیم موسوی، بابااکبری، ابوالفضل باقری، عبداهلل سمنانی، مصطفی 
 پرکره، داوود حیدری، حس��ین قلی زاده، س��یدعباس فاطمی، علیرضا 
ناد علی، محمد امین توکلی زاده، امیرمس��عود حبیب��ان، نعلبندی پور، 

محبی تبار، احتسابی، تحریری نیک صفت، سوادی عصمت.

 ش��اید یک��ی از ش��اخصه های انتخاب��ات پیش رو، پی��ش بینی 
رد صالحیت برخی نامزدهای احتمالی این انتخابات باشد. برخی 
از احتمال رد صالحیت سید محمد خاتمی، رییس جمهور دوران 
اصالحات در صورت حضور در انتخابات سخن می گویند و عده ای 
دیگر هم از احتمال رد صالحیت اسفندیار رحیم مشایی، کاندیدای 

احتمالی دولت.
در انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری اول اکبر اعلمی مش��هورترین 
چهره ای بود که صالحیتش برای حضور در انتخابات تأیید نشد. 
رد صالحیت این نماینده دوره های شش��م و هفت��م در انتخابات 
ریاست جمهوری دهم قابل پیش بینی بود. قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری ده��م، صالحیت اکبر اعلمی برای حض��ور در انتخابات 

مجلس هشتم هم به دلیل دیدگاه فکری و مذهبی او رد شده بود.
رفعت بیات، نماینده زنجان در مجلس هفتم ه��م از چهره هایی 
بود که صالحیتش ب��رای حضور در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
دهم اعالم نامزدی کرد و صالیتش تأیید نشد. او در واکنش به رد 
صالحیتش از سوی ش��ورای نگهبان گفته بود: »این امر دو دلیل 
می توانست داشته باش��د؛  اول این که من زن هستم که با توجه به 
مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساس��ی و نظر ش��هید بهشتی و 
اعالم آقای کدخدایی، این مسأله منتفی است و دوم این که به دلیل 
مدیر و مدبر نبودن من را رد کرده باش��ند.« پیش از حضور رفعت 
بیات در انتخابات ریاس��ت جمهوری دهم، ب��ار دیگر بحث هایی 

درباره حضور بانوان در انتخابات ریاس��ت جمهوری و احتمال رد 
صالحیت آنها بنا به تعریف »رجل سیاسی و مذهبی« مطرح شد. 
زهره الهیان از اعضای کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس هش��تم در آن زمان در نامه ای به عل��ی الریجانی، رییس 
مجلس  از وی خواست که برای مشخص ش��دن مصادیق »رجل 
سیاسی« در انتخابات ریاست جمهوری، از شورای نگهبان استفسار 
 کند. ش��ورای نگهبان در این دوره اعالم کرده ب��ود که زنان حق 

ثبت نام در انتخابات را دارند. 

معین، مهرعلیزاده و هوشنگ امیراحمدی
مصطفی معین، وزیر علوم دوران سازندگی و اصالحات و محسن 
مهرعلیزاده، معاون س��ید محمد خاتمی اگرچه شانس حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری نهم را یافتند، اما رد صالحیت این دو 
 چهره اصالح طلب در انتخابات سال 84 به اعتراض های گسترده ای 
از سوی طیف های اصالح طلب منجر شد. نهایتاً صالحیت آنها مورد 
تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و معین در آن انتخابات نفر چهارم 

شد و مهرعلیزاده نفر آخر.
از چه��ره ه��ای ش��ناخته ش��ده ای ک��ه در ای��ن انتخاب��ات رد 
 صالحی��ت ش��دند، هوش��نگ امیراحمدی ب��ود. او ک��ه نزدیک 
 30 س��ال اس��ت در آمری��کا زندگ��ی می کن��د، در انتخاب��ات 
پیش رو هم نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��ده است. خبر 

حضور امیراحمدی در جشن پرسروصدای همایش ایرانیان خارج 
از کشور گمانه ارتباط نزدیک او با حلقه اطرافیان نزدیک محمود 
 احمدی نژاد را تقویت کرد؛ اگرچه خود او ای��ن ارتباط را تکذیب 
می کن��د.  او اخیراً در گفتگویی با یکی روزنامه های کش��ور گفته 
است: »در مورد وظایف قانونی این شورا، هیچ دلیلی بر عدم قبول 
صالحیت م��ن وجود ندارد. طب��ق قانون اساس��ی رییس جمهور 
باید از میان رجال مذهبی و سیاس��ی که بر اس��اس این تعریف، 
اینجانب کاماًل برای احراز پست ریاس��ت جمهوری واجد شرایط 
هس��تم. ش��ورای نگهبان همچنین اهتمام زیادی به احراز التزام 
رییس جمه��ور به والی��ت فقیه و تعه��د عملی به خط��وط کلی 
 نظ��ام دارد. نه تنها س��وابق خدماتی و نوش��ته های اینجانب طی 

30 سال گذشته بهترین گواه 
التزام من اس��ت، بلکه عمیقا 
معتق��د هس��تم ک��ه تعیین 
سیاست های کالن نظام توسط 
رهبری، اتفاقا بهترین فرصت را 
به رییس جمهوری می دهد تا 
تحت این سیاست ها تمرکز و 
همت خود را کام��اًل مصروف 
برنامه ریزی و مدیریت اجرایی 

کشور کند.«

م�ردی ک�ه بعده�ا 
رد صالحیت شد

شهاب الدین صدر در انتخابات 
مجلس هشتم حضور پیدا کرد 
و صالحیتش برای شرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری هم 

تأیید شد، اما چند سال بعد در حالی که سابقه نایب رییسی مجلس 
هشتم را هم به سوابق خود افزوده بود، صالحیتش برای حضور در 
انتخابات مجلس نهم تأیید نشد. ابراهیم اصغرزاده از دانشجویان 
مسلمان پیرو خط امام که در حمله به سفارت آمریکا در سال 1358 
نقش اساسی داشت، س��ابقه نمایندگی دوره سوم مجلس شورای 
اسالمی و عضویت در شورای اول ش��هر تهران را در  کارنامه خود 
می دید، در انتخابات ریاست جمهوری هشتم رد صالحیت شد. 
رد صالحیت او منجر به اعتراض تند روزنامه همبس��تگی به سید 
 محمد خاتمی ش��د که چرا رییس جمهور این موضوع را پیگیری 
نمی کند، این در حالی است که صالحیت اصغرزاده برای حضور در 

انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری هفتم هم رد شده بود.

چه کسانی به این لیست اضافه می شوند؟ 

نامه انفجاری در دفتر مشهورترینردصالحیتشدههایانتخاباتریاستجمهوری
رییس جمهور آلمان

دفتر رییس جمهوری آلمان از کش��ف یک نامه انفجاری در 
میان محموله های پستی ارسال شده به این دفتر خبر داده 
است. این نامه آسیبی به بار نیاورده و پلیس آن را به صورت 

کنترل شده منفجر کرد.
روز جمعه نامه ای حاوی مواد انفجاری در دفتر یواخیم گاوک، 
رییس جمهور آلمان، کش��ف ش��د. به گفته یک سخنگوی 
رییس جمهوری آلمان، نامه توس��ط پلیس ب��ه بیرون دفتر 
منتقل و منفجر شده است. در جریان این رویداد به کارکنان 

دفتر هیچ آسیبی نرسیده است.  

االبراهیمی:  استعفا نمی دهم
اخضر االبراهیمی، فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه 
عرب در پی نشس��ت پش��ت درهای بسته ش��ورای امنیت 
درخصوص بحران سوریه، اخبار منتشر شده مبنی بر استعفا 

از مأموریتش در سوریه را تکذیب کرد.
 فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب با اعالم این 
که نظام س��وریه آماده مذاکره با مخالفان نیست، از شورای 
امنیت خواس��ت تا موضعی واحد درخصوص درگیری های 
سوریه اتخاذ کند. وی همچنین بحران سوریه را بزرگ ترین 
و خطرناک ترین بحران جهان ام��روز توصیف و اعالم کرد: 
»اوضاع واقعاً در سوریه بد است و ما نیاز به همکاری و اقدام 
شورای امنیت داریم.« االبراهیمی در ادامه تأکید کرد که از 
آغاز سال جاری میالدی پیشنهادات مشخصی را ارایه داده و 
گفت: »امیدوارم شورای امنیت اقدام واقعی را برای دستیابی 

به راهکاری جهت حل و فصل بحران سوریه اتخاذ کند.«

مظنون دوم انفجارهای بوستون 
بازداشت شد

جوه��ر تزارنای��ف، مظن��ون دوم انفجاره��ای بوس��تون 
بازداش��ت ش��د. رس��انه های آمریکایی از بازداشت جوهر 
تزارنایف -مظنون دوم حادثه بوس��تون- به دنبال ساعت ها 
جس��تجوی نیروهای ویژه آمریکایی در منطق��ه واترتاون، 
خبر دادن��د. وی خ��ود را در قایق��ی که در حیاط پش��تی 
منزلی قرار داش��ت، پنهان کرده بود. وی به علت خونریزی 
به بیمارس��تان منتقل ش��د. فرماندار ایالت ماساچوس��ت 
 اعالم ک��رده ب��ود ک��ه دو مظنون بم��ب گذاری مس��ابقه

دو مارتن بوستون، دو برادر چچنی هستند که یکی از آنها در 
درگیری با افراد پلیس کشته و دیگری موفق به فرار شده بود.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

پشیمانی احمدی نژاد از 
افشاگری ها و تخریب افراد

محمد رضا باهنر/ نایب رییس مجلس

نبود سیاس��ت های راهبردی در مس��ائل اقتص��ادی از ضعف های 
دولت اس��ت. رفت و آمدهای متعدد در دولت، تغیی��رات متعدد در 
برنامه ها و پروژه ای نگاه کردن به مس��ائل اقتصادی نتیجه ای جز 
شکست و ناتمام ماندن بسیاری از وعده ها و سیاست های اقتصادی 
دولت نداش��ت؛ به طور مثال طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده که 
در دولت نهم با هدف ایجاد اشتغال آغاز شد، در دولت دهم پیگیری 
نشد. رییس جمهور از مجامع 
داخلی و بین المللی از ادبیات 
غیرفاخ��ر اس��تفاده می کند 
و در این م��دت ب��ا گفتمان 
»بگم، نگ��م« تردیدهایی را 
در مورد برخی از افراد ایجاد 
می کرد که حتی بعد از برخی 
افش��اگری ها اعالم پشیمانی 

هم می کرد.
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آل اسحاق، نامزد حزب مؤتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که در فضای عمومی کشور 
شاهد برخی بداخالقی ها هستیم که در شأن کشورمان نیس��ت، گفت: برخی رفتارها در مجلس و 

دولت نمونه این بداخالقی هاست که باید اصالح شود.

 برخی از احتمال 
رد صالحیت سید 

محمد خاتمی، 
رییس جمهور 

دوران اصالحات 
سخن می گویند و 

عده ای دیگر هم از 
احتمال رد صالحیت 

اسفندیار رحیم 
مشایی، کاندیدای 

احتمالی دولت

برگزاری رزمایش 
زرهی در جنوب شرق

توصیه عارف برای روز 
پس از انتخابات

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: اولین رزمایش نیروی زمینی در سال 
جاری، رزمایش بیت المقدس 25 است که در اصفهان برگزارخواهد شد 
و دومین رزمایش نیز در جنوب شرق کشور خواهد بود که این رزمایش 

صددرصد زرهی است.
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، در حاشیه 
مراس��م رونمایی از دس��تاوردهای جدید این نیرو در جم��ع خبرنگاران 
گفت: ما برای س��ال جاری، هش��ت رزمای��ش را به س��تاد کل نیروهای 
مس��لح پیش��نهاد دادیم.  وی افزود: اولین رزمایش سال جاری رزمایش 
بیت المقدس 25 در اصفهان اس��ت که مبتنی برفضای ناهمطراز خواهد 

بود و در این رزمایش تاکتیک های جدیدی را به اجرا خواهیم گذاشت.

محمدرضا عارف با بیان این که حرف آخر را در انتخابات مردم می زنند، گفت: 
انتخابات تجلی حضور مردم است و در جمهوریت و اسالمیت نظام نیز بر این 
موضوع تأکید شده است. این مسئول در ادامه خواس��تار ایجاد رفاقت بعد از 
انتخابات شد و گفت: بعد از انتخابات و پس از ایجاد حماسه سیاسی برنامه برای 
ایجاد حماس��ه اقتصادی در برنامه کاری دولتمردان منتخب مردم در دستور 
کار قرار گیرد. عارف ادامه داد: اصل رقابت را بعد از انتخابات به حماسه رفاقت 
تبدیل کنیم. این نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در ادامه یادآور شد: 
پس از انتخابات باید قطار کشور در ریل صحیح قرار گیرد. وی در پایان به برخی 
از مشکالت کشور در برخی بخش ها اشاره کرد و گفت: در پاره ای از بخش ها 

دچار مشکالت و چالش هایی هستیم که باید رفع شود. 

معاون س��تاد کل نیروهای مس��لح در واکنش به تأس��یس 
گروهک منافقین در واشنگتن خطاب به آمریکایی ها گفت: 
این اقدام، خطایی بزرگ و خطرناک بوده و یک رسوایی دیگر 

برای دیپلماسی آمریکا به شمار می رود.
سردار سید مس��عود جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ 
دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اهداف آمریکایی ها 
 از اجازه تأس��یس دفت��ر گروهک منافقین در واش��نگتن و 
حقارت آمیز خواندن حضور برخی از مقامات ایالت متحده 
در مراس��م افتتاح این دفت��ر اظهار داش��ت: آمریکایی ها با 
شکس��ت هایی که در عرصه جدال ظالمانه و خصمانه علیه 
انقالب اسالمی از ملت ایران متحمل شده اند، حافظه و تعادل 
رفتاری خود را از دست داده اند. وی افزود: حذف نام گروهک 
تروریس��تی منافقین از فهرس��ت گروه های تروریستی در 
سپتامبر 2012 و سپس فراهم سازی زمینه های الزم برای 
تشکیل دفتر این گروهک در مرکز ایاالت متحده و فعالیت 
تروریس��ت ها در مجاورت کاخ س��فید، افتضاحی است که 
پس از افش��ای اقدام برخی مقامات کنگره آمریکا مبنی بر 
درخواس��ت ترور هدفمند مقامات ایرانی و فرماندهان سپاه 
در سال گذشته، پرده از ادعاهای دروغین آمریکایی ها و تهی 
بودن ژست دستگاه دیپلماس��ی آنها در مبارزه با تروریسم 

برداشت.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران با اشاره به آخرین 
وضعیت پرونده قضات تعلیق شده کهریزک، گفت: چهارمین 

جلسه دادگاه 9 اردیبهشت برگزار می شود.
 قاضی محس��ن افتخاری اظهار داش��ت: چهارمین جلسه 
رس��یدگی به اتهامات قضات تعلیق شده کهریزک دوشنبه 
هفته آینده )9 اردیبهش��ت( در ش��عبه 76 دادگاه کیفری 
استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار خواهد 
شد. وی درباره انتش��ار برخی اخبار درخصوص علنی شدن 
ادامه رس��یدگی به این پرونده گفت: در این خصوص هیأت 
قضایی پرونده باید تصمیم گیری کنند که با توجه به س��ه 
جلسه قبل دادگاه احتمال علنی شدن آن کم است، اما با این 
وجود تصمیم در این باره بر عهده قضات دادگاه بوده و آنها در 
خصوص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه تصمیم می گیرند. 
یکی از وکالی اولیای دم چندی قبل در مصاحبه ای اعالم 
کرده بود در چهارمین جلسه دادگاه به اتهامات دو متهم دیگر 
پرونده رسیدگی می شود که سرپرست دادگاه های کیفری 
اس��تان تهران این موضوع را قطعی ندانست و اظهار داشت: 
احتمال دارد در این جلس��ه برخی ش��هودی ک��ه دو طرف 
پرونده خواستار حضور آنها شده بودند در دادگاه حاضر شده 
و به اتهامات متهم ردیف اول رسیدگی شود. قضات دادگاه 

دستور جلسه محاکمه را مشخص می کنند.

محس��ن هاش��می پس از طی کردن مراحل ثب��ت نام در 
ش��ورای ش��هر ته��ران در جم��ع خبرن��گاران حاض��ر 
ش��د و ب��ه س��ؤال آن��ان پاس��خ داد. وی ب��ا بی��ان این که 
 من با ش��ش ش��هردار تهران کار کرده ام، گف��ت: در زمان 
آقای کرباسچی کارم در ش��هرداری شروع شد و در خدمت 
آقایان الویری، ملک مدنی، مقیمی، احمدی نژاد و قالیباف 
نیز بوده ام.  وی با اشاره به سمت فعلی اش گفت: اکنون نیز 
عضو هیأت مدیره شهرداری تهران هستم که دیروز استعفای 
خودم را برای کاندیداتوری در انتخابات ش��ورای شهر دادم. 
هاشمی آلودگی هوا، محیط زیست و مشکالت حمل و نقل 
و جابه جایی مردم را از مهم تری��ن برنامه ها و اولویت های 
کاری خود در شورای ش��هر چهارم برشمرد و گفت: با توجه 
به حوزه و تجربه کاری ام برای حل این مشکالت در شورای 

شهر اقدام خواهم کرد. 
هاشمی همچنین در واکنش به سؤال خبرنگاری که پرسید 
آخرین خبره��ا در م��ورد کاندیداتوری آیت اهلل هاش��می 
چیست، گفت: بهتر است فضا را سیاسی نکنیم. وی در عین 
حال تصریح کرد: ایش��ان باید خودش ب��رای کاندیداتوری 
تصمیم بگیرد، اما فشارها و درخواست ها برای کاندیداتوری 
آیت اهلل هاش��می زیاد شده و ایش��ان در این مدت 15 روزه 

تصمیم خود را خواهند گرفت که بیایند یا نیایند.

آیت اهلل العظمی ج��وادی آملی در دیدار ب��ا قالیباف، نامزد 
ریاس��ت جمه��وری تصری��ح کردن��د: حض��رت فرمودند 
 توده م��ردم س��تون دین ان��د و نفرمودند س��تون آبادانی 
 مملک��ت ان��د. فرمودند س��تون دی��ن و سیاس��ت دینی 
مردم اند. باید با مردم درس��ت س��خن بگوییم، نیاز مردم را 
تشخیص بدهیم و نیاز مردم را برابر با فهم و شعور آنها به آنها 
بدهیم. کار مردم را به دس��ت مردم بدهیم  و مردم را کمیته 
امدادی اداره نکنیم. مردم ب��ا آزادی و با کرامت می خواهند 
زندگی کنند نه با صدقه. کاری که از دست مردم می آید از آنها 
کمک بگیریم؛ نگوییم ما برای آنها کار می کنیم، بگوییم شما 
چه کار دارید. ما پیشنهاد می دهیم، شما پیشنهاد بدهید با 

هم کار بکنیم. 
ایش��ان همچنین افزودند:  ژاک ش��یراک که ش��هردار بود 
 و بعد رییس جمهور ش��د به ای��ن دلیل بود که ش��هرش را 
به گونه ای اداره کرد که آن ش��هر را الگوی کشور دید. اگر 
کسی شهری فکر کند او همیشه شهردار خواهد بود، اما اگر 
کسی شهر را الگوی کشور بداند و آن را به شکلی بسازد که 
نمونه کشور باش��د آن وقت اگر 10 میلیون جمعیت شدند 
 70 میلیون نفر، بازهم کار آمدند؛ چون مردم نمونه مملکت اند. 
باید کار را به آنها بس��پارند و نظارت کنند و آنها کارشان را 
خودشان انجام دهند  مردم می توانند این کار را انجام دهند.

انتخابات ارتش قوه قضاییه انتخابات

 هشدار سردار جزایری 
به کاخ سفید

آخرین وضعیت پرونده 
کهریزک

هاشمی تا 15 روز آینده 
تصمیم  می گیرد

 باید با مردم 
درست سخن بگوییم
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کاهش یک دهمی سرانه فضای سبز 
نسبت به 30 سال گذشته

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: میزان سرانه فضای سبز کالنشهر 
اصفهان نسبت به 30 سال گذشته یک دهم کاهش یافته است. به گزارش 
ایمنا، فتح اهلل معین با بیان این که وضعیت آب اصفهان بحرانی اس��ت، 
اظهار داشت: در طرح تفصیلی، توسعه فضای سبز پیش بینی نشده است. 
وی تصریح کرد: توسعه فضای سبز این ش��هر نیازمند همکاری و تالش 
همگانی است و این در حالی است که اصفهان یکی از آلوده ترین شهرهای 

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی به شمار می رود. 

 دستگیری 2 مجرم حرفه ای 
در اصفهان

سرهنگ سعید سلیمیان، سرپرست پلیس آگاهی استان اصفهان گفت 
:کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان اصفهان در عملیاتی ضربتی 
موفق به شناسایی و دس��تگیری دو مجرم حرفه ای و سابقه دار شدند. 

متهمان دستگیر شده به 45 فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

 تدابیر الزم برای کاهش اثرات زلزله 
اندیشیده شده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تدابیر الزم برای کاهش 
اثرات زلزله با مجموعه اقدامات پیشگیرانه در استان اصفهان اندیشیده 
شده است. منصور شیشه فروش در گفتگو با ایرنا با ابراز خرسندی از این 
که این زلزله هیچ خسارتی دربر نداشته، از مردم خواست آرامش خود را 
حفظ کنند و به ش��ایعات هیچ گونه توجهی نداشته و فقط اخبار رسمی 
را از صداوسیما و خبرگزاری رسمی کشور اخذ کنند. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان همچنین به اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با 
زلزله اشاره کرد و گفت: به تازگی قراردادی با مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران برای افزایش پایگاه های لرزه نگاری در این استان منعقد کرده ایم.

 توسعه فضای سبز 
مبتنی بر مطالعات علمی باشد

شهردار شهرضا گفت: افزایش فضای سبز از مهم ترین ملزومات زیباسازی 
فضای شهری است، اما بررسی شرایط اقلیمی و وضعیت منابع آبی باید 
 به ش��کل اصولی در این حوزه لحاظ ش��ود. به گزارش فارس، ش��هریار 
خان احمدی در جمع خبرنگاران اظهار  کرد: کم توجهی به شرایط اقلیمی 
حاکم بر ش��هرضا در انتخاب نوع درختان و گیاهان در فضاهای مختلف 
درون شهری در دوران گذشته، مشکالت زیادی را برای مدیریت فضای 
سبز این شهر به همراه داشته است. وی ادامه داد: مدیریت و نگهداری از 
فضاهای سبز موضوعی است که مستلزم اجرای مطالعات علمی و اعمال 

آن در این حوزه است.

گشتی در اخبار

قاطعیت برخورد با موتورسواران 
متخلف در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان
 سرهنگ حسن یاردوستی 

با اجرای طرح تشدید برخورد با موتورسواران متخلف در این شهرستان، 
از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 3۸۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف 
به دلیل حرکات مخاطره آمیز و نداش��تن مدارک متوقف شدند. هدف 
اصلی پلیس در این طرح، حفظ حقوق ش��هروندی، افزایش انضباط و 
ایمنی عبور و مرور و کاهش تلفات ناش��ی از تصادفات موتورس��یکلت 
سواران است. حرکات نمایشی، استفاده از وسیله فاقد پالک، حرکت در 

 خالف جهت، عبور از خط ویژه 
و معاب��ر ممن��وع، حرکت در 
پی��اده رو، آلودگ��ی صوت��ی 
و ایج��اد مزاحم��ت از جمله 
تخلفات صورت گرفته توسط 
این متخلف��ان اس��ت. هدف 
پلیس برق��راری و حفظ نظم، 
امنی��ت و آرام��ش در جامعه 

است.
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چهره روز
زلزله حبیب آباد خسارت جانی و مالی نداشت

محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: زمین لرزه خفیف 
در پنج کیلومتری اصفهان خسارات جانی و مالی نداشته و گزارشی درباره آسیب و تخریب 

منازل مسکونی نیز اعالم نشده است. 
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آغاز نصب تاکسی متر در تاکسی های  اصفهانشانس آوردیم زلزله تنها 1/4 ریشتر بود 

نمی توان با اطمینان گفت که زلزله روز گذش��ته آس��یبی به 
بناهای تاریخی نزده است. مهدی منتظر، کارشناس مرمت و 
میراث فرهنگی گفت: ش��انس آوردیم که زلزله اصفهان تنها 
 1/4 ریش��تر بود؛ اگر زلزله دو ریش��تر باالتر بود به دلیل عدم 
مقاوم سازی تمام بناهای تاریخی اصفهان تخریب می شدند.

منتظر در گفتگو با ایمنا گفت: در صورت آمدن زلزله با ریشتر 

باالتر در اصفهان به دلیل این که بناهای تاریخی مقاوم سازی 
نشده اند همه آنها بدون اولویت زمان ساخت و نوع مصالح در 
معرض تخریب ق��رار می گیرند. وی در ادام��ه افزود: در حال 
حاضر هم نمی ش��ود با اطمین��ان گفت که زلزله روز ش��نبه 
آس��یبی به بناهای تاریخی نزده و بناها دس��ت نخورده باقی 
مانده اند؛ چون آسیب ها به دلیل پایین بودن ریشتر، نامریی 
هس��تند.منتظر اظهار داش��ت: در صورتی که زلزله با ریشتر 
باالتری اتفاق بیفتد، نه تنها بناهای تاریخی که ساختمان های تازه 
ساز اصفهان نیز آسیب می بینند. علت هم این است که بناها 
تنها در ظاهر و در طرح و نقشه مقاوم شده اند، اما در عمل ما 

تکنولوژی مقاوم سازی را در ساختمان ها نداریم.
وی در رابطه با نحوه پیش��گیری از آس��یب زلزل��ه به بناهای 
تاریخی تصریح نمود: تنها راه مقاوم س��ازی این بناهاست که 
متأسفانه تا امروز اقدام جدی صورت نگرفته است. در صورت 
مقاوم سازی با استانداردهای جهانی تا شش ریشتر هم زلزله 

آسیبی به بناهای تاریخی نمی رساند.

مدیر  عامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هرداری اصفهان گفت: 
نصب تجهیزات تاکسی متر از فروردین ماه سال جاری و پس 
 از برطرف شدن موانع بر روی تاکسی های اصفهان آغاز شده 

است.
علیرضا تاج میرریاحی در گفتگو با ف��ارس اظهار کرد: نصب 
تاکسی متر که همواره یکی از خواسته های اصلی شهروندان و 

تاکسیرانان اصفهانی بوده است، از مدت ها پیش در دستور کار 
مدیران شهری قرار گرفته بود. 

وی با بی��ان این که س��امانه تاکس��ی متر ش��امل دس��تگاه 
کارت خوان، تابلوی سقفی اعالم وضعیت و یک رایانه کوچک 
به شکل LCD هفت اینچی اس��ت، اضافه کرد: با این روش، 
پرداخت الکترونیکی کرایه به وس��یله کارت خوان و به کمک 
اصفهان کارت و یا از طریق کارت های شتابی انجام می شود. 
تاجمیر ریاحی با اشاره به این که در حال حاضر کرایه دریافتی 
از مسافران بر اساس مصوبه شورای ش��هر است، اضافه کرد: 
ارایه فاکتور یا کاغذ خرید خدمت به مش��تری یکی از مزایای 

تاکسی متر است. 
وی سازمان عامل پروژه س��امانه هوشمند تاکسی اصفهان را 
بانک ملی اعالم کرد و گفت: رانن��دگان و مالکان خودروهای 
تاکسی که تاکنون ثبت نام انجام نداده اند، به منظور استفاده 
از تس��هیالت کم بهره بانکی هر چه سریع تر به محل سازمان 

مراجعه و یا با شماره تلفن 5۶۸۸2۶1 تماس بگیرند.

گروه  »اصفهان لرزی��د«؛ این 
اولین متنی بود که یکی از شهر

دوستان رسانه ای، بامداد 
روز گذش��ته، چند دقیقه پس از وقوع زمین لرزه  
در صفحه ش��خصی خود در یکی از ش��بکه های 

اجتماعی منتشر کرد. 
 خبری که  خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی 
ایران – ایرنا- آن را پس از 10 دقیقه انتش��ار داد. 
بعد از این اتفاق بود که دوستان دیگر با احساس 
این ل��رزش، ت��کان خوردند و به دیگ��ران اطالع 
دادند. ماهیت خبر، تکان دهن��ده  و هولناک بود 
اما تجربه ای تازه برای م��ردم اصفهان و تأکیدی 
بر قدرت رس��انه های نوین دنی��ای مجازی بود؛ 
تجربه ای که ثابت می کرد اصفهانی ها با زلزله هم 

شوخی دارند و مطایبه می سازند.
 اهالی همیشه حاضردرش��بکه های اجتماعی و 
همه کس��انی که »V P N «ها را با هر ترفندی 

هس��ت فعال می کنند، حرف های جالبی زدند: 
»س��اعت 5:4۶ دقیقه صبح از محل کار با ش��ما 
هستم، آی الو یو زلزله«، »اصاًل به این فکرنکنید 
که شهر ش��ما روی مس��یر گس��ل واقع شده یا 
 خیر، زلزله به صورت رندوم در حال اجراس��ت و 
پارتی بازیم نداره«، » عاااااااااااااغاااااااااااا مسئولین 
رسیدگی کنن؛ چرا حق اصفهانیا رو خورد«، » از 
اونجایی که دوستان شیرازی حالشو ندارن تایپ 
کنن، بنده به جاشون اطالع می دم که اونجا هم 
پنج ریشتر زلزله اومده«، »االن این نقطه های آبی 
که در مرکز ایران از توی گ��وگل ارث می بینید، 
مردم اصفهان هستند که با پیژامه های آبی راه راه 
از خونه ها زدن بیرون«،»بعد این زلزله من دارم 
از گرسنگی می میرم... این ضعیفه آنجلینا جولی 
هم که نیومد! پس کمک های مردمی هموطنان 

عزیز کی می رسه؟« و... .
درسطح شهر البته وضع فرق داشت؛ چون اینجا 

دیگر از اظهارنظرات موس��وم ب��ه »دیدگاه های 
فیسبوکی« خبری نبود. مردم انگار زلزله را بهانه 
کرده بودند تا بزنند بیرون. از یک طرف ترس بود 

و از طرف دیگر پیک نیک. 
مریم، دختر جوانی است که از این تجربه چنین 
یاد می کند: »من فکر کردم کسی روی پشت بام 
خانه در حال دویدن است، اما بعد دیدم تمام خانه 
می لرزد. آن زم��ان بود که فهمیدم زلزله ش��ده 

است«؛ این ها را می گوید و می خندد.
فرزاد هم یکی دیگر از همشهریان اصفهانی است: 
» درابتدا تصورکردم کسی در پارکینگ را مرتب 
 به همدیگر م��ی کوبد. اصاًل ب��ه ذهنم هم خطور 

نمی کرد که زمین لرزه باشد، ولی باحال بود«.
 به هرح��ال بامداد دی��روز هی��چ اصفهانی تصور 
نمی کرد که باالخ��ره روزی پای زمی��ن لرزه به 

اصفهان  باز شود، ولی شد. 
ایس��نا اصفهان تنها خبرگزاری بود ک��ه در اول 

صبح، نمایی از گزارش تصویری مردم در س��طح 
ش��هر را نش��ان می داد و پس از آن، خبرگزاری 
فارس. همه تصاویری از مردم را روی خروجی ها 
گذاش��تند؛ تصاویری که در بس��یاری ازآنها باور 
این که آنچه در عکس ها می بینید فراریان زلزله 

هستند را سخت می کرد. 
 نکت��ه ای قاب��ل توجه��ی در عک��س ه��ا  دیده 
می شود،  این بود که بیشترمردم درهمان زمانی 
که در پارک ها حضورداش��تند، روحیه خونسرد  
خود را نیز حفظ ک��رده بودند. این را می ش��د از 
صرف  میوه و تنقالت، آماده کردن چای و کتری 
بر روی پیک نیک هایی که با خود در آن موقع از 
ش��ب برده بودند دید. تازه آن موقع هیچ کس به 
قلیان ه��ای توی پارک ها ی��ا نوازندگی البه الی 

شمشادها اعتراض نمی کرد. 
خبرگزاری ایمنا نیزپس از ایرنا خبر زلزله را روی 
خروجی خود قرار داد. جالب این که اصفهانی ها 
در  صفحه ای��ن خبر نیز نظرات جالبی گذاش��ته 
بودند که یک نمونه از آنها این بود: »باالخره زلزله 
رو هم تجربه کردم... هوراااااااا. منطقه 13 همسایه ها 

اومدن بیرون. خیلی با حال بود.« 
در این میان خالقیت ایمن��ا جالب بود؛ چرا که از 
فرصت اس��تفاده کرد و درخروجی خود، از مردم 
خواست تا صحنه هایی را که بامداد روز گذشته و 
گریز مردم از مناطق مسکونی به سطح شهر فیلم 
یا عکس گرفته ان��د، به این خبر گزاری ارس��ال 
کنند. در واقع حواش��ی بامداد روز گذشته نقش 

پررنگی را ایفا کرده بود.  
با تمامی این تفاسیر، باید به چند نکته اشاره کرد؛ 
یکی این که مردم اصفهان درتمام ش��رایط و در 
تمامی موقعی��ت ها روحیه طنزپ��ردازی خود را 
حفظ می کنند و با رد شرایط سخت،  به یکدیگر 

انرژی مضاعف می دهند.
نکته دیگری که بسیارحائز اهمیت است، سرعت 
 اطالع رس��انی ش��بکه های اجتماعی نسبت به 
رسانه های مجازی و خبرگزاری هاست. در واقع 
بامداد روز گذشته این شبکه ها از رسانه ها پیشی 
گرفتند و این سرعت، گوشزدی است به ما برای 
سرعت بخش��یدن به انتش��ار اخبار و وقایعی که 

پیرامونمان اتفاق می افتد. 

 نصف جهان لرزید، اصفهان خندید 
زلزله روز گذشته اصفهان یک کالس درس بود؛ 
کالس��ی برای مردم ایران که یاد بگیرند چطور با 
ترس های طبیعی برخورد کنند و یا این که از هر 

اتفاقی بهانه ای برای شادی بیابند. 
درس بعدی را باید مدیران ارشد وکالن اصفهان 
بیاموزند؛ کس��انی که مدت هاست س��کان اداره 
منصب و یا اداره ای را به دس��ت گرفته اند و قدر 

مردمشان را نمی دانند. 
اتفاقا چه خوب بود که تکان ها در نیمه ش��ب رخ 
داد تا مدیری، مس��ئولی، رییس��ی درکار نباشد 
و اظهار نظر یا تأس��ف کند؛ چ��ه در این صورت 
بودند کس��انی که زلزله را گردن کم کاری رقبا یا 
دیگران بیندازند و هزار دلیل و برهان ارایه کنند 
که چون فالنی در آن پ��روژه چنین کرد، زلزله به 

اصفهان آمد! 
البته همه این ها درحالی اس��ت که کانون زلزله 
اصفهان نبود و آنچه بامداد روز گذشته احساس 
کردیم، پس لرزه هایی بود از آنچه در کانون زلزله 
در شهر» حبیب آباد« افتاد و به استناد حرف های 

معاون سیاسی امنیتی، خسارتی در بر نداشت. 

 مردم آس�وده بخوابید، ش�هر در امان 
است

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، منصور 
شیش��ه فروش هم با اعالم صریح این که » مردم 
در مواقع وقوع حوادثی همچون زلزله نباید خود 
را به بازار داغ ش��ایعات بس��پارند« خیال همه را 
راحت کرد و به همش��هریانش گفت:  »توصیه ما 
به مردم این اس��ت که به جای توجه به شایعات، 
اخبار را از رسانه های رس��می کشوری و استانی 

پیگیری کنند.«

 زلزله، تیتراژ پایانی 
روز بعد همه خیلی عادی سرکار هستند و درباره 
شب قبل فقط پیامک ها و شوخی هایی مانده که 
تنها و تنها مخابرات را خوش��حال می کند. ولی 
 کاش زلزله 1 / 4 ریشتری که اصفهان را به اندازه 
4 /1 تکان داد، بعضی ها را از خ��واب بیدار کند.

زلزله با کسی شوخی ندارد.

مردمی که بازلزله شاد می شوند 

نصف جهان لرزید، اصفهان خندید 
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روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
موضوع مناقصه: واگذاری امور مربوط به بهره برداری، نگهداش��ت و تعمیرات جایگاه های سوختگیری گاز 
طبیعی فش��رده )CNG( اریسمان، میمه، مشکات غربی- شرقی، س��ان آرای شمالی- جنوبی، در قالب دو 

قرارداد.
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 110/000/000 ریال بعنوان 
سپرده نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )سیبا بانک ملی( و شناسه واریز 26100000026 

به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه.
مهللت اعلالم آمادگی: به م��دت دو هفته از تاریخ آگهی نوبت دوم، مندرج در روزنامه که از س��ایت های 
http://iets.mporg.ir و www.monaghese.niopdc.ir قاب��ل رویت می باش��د و تحویل آن به 

آدرس اصفهان، چهار باغ باال ، جنب پمپ بنزین، امور قراردادها، تلفن: 6244618
شرايط متقاضی:

CNG مورد تایید مدیر طرح CNG کلیه شرکت های مجاز بهره برداری از جایگاه های -
م الف/ 951- ضمنا متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IRقابل روئیت می باشد.

پخش فرآورده های نفتی ایران 
منطقه اصفهان



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

از 82به مساحت115/11مترمربع.
2322-زهرا فردوسیان فرزندفالمرزنس��بت به دودانگ بانضمام بهاءیک 
هشتم عرصه و اعیان چهاردانگ مابقی و امیر همسایگان فرزند عباسعلی 
نس��بت به دو و دو س��وم دانگ باستثناءبهاءیک هش��تم عرصه و اعیان 

نگ و من��ا همس��ایگان فرزن��د عباس��علی نس��بت به یک و یک س��وم  ا د
باستثناءبهاء یک هش��تم عرصه و اعیان از:ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 
مح��ل جوی متروکه به مس��احت15/50مترمربع که بانضمام شش��دانگ 

پالک1539جمعا«تشکیل یکبابخانه را میدهد.
شماره فرعی از51اصلی-مزرعه فودان

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

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

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

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

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

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

636-ج��الل عطائی فرزند بیگلر: شش��دانگ یک قطع��ه زمین محصور به 

مساحت296/85مترمربع.
ردیف ج(امالکی که آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر ، لیکن بواسطه 
اش��تباه موثری که در انتش��ار آنها رخ داده اس��ت و بموجب آراء هیئت 
محترم نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت نظارت 
موض��وع بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه بخش نامه های ثبتی تا اول 

مهر سال 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند:
شماره فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

738باقیمانده-مهدی موس��یلی فرزندخسرووپریس��اآقائی فرزندمنصور 
باالسویه:شش��دانگ یکبابخان��ه ک��ه پ��الک7101ازآن مجزی ش��ده که 
دراظهارنامه ثبت��ی اولیه نام خانوادگی مالک اش��تباه قیدگردیده وبالطبع 
آن اگهی نوبتی اولیه اش��تباه آگهی گردیده وبموجب رای شماره 9028-

1391/12/08هیئت محت��رم نظارت اظهارنامه اصالح گردیده ،اینک تجدید 
آگهی می گردد.

شماره های فرعی از2-اصلی مزرعه فضل آباد
244/1-اداره اوق��اف وامورخیریه شهرس��تان ش��هرضا بتصدی وقف: 
شش��دانگ یکقطعه ملک موس��وم به موقوفه حاج محمدصالح که درآگهی 

نوبتی اولیه نوع ملک اشتباه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
857- اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا بتصدی وقف:ششدانگ 
یکقطعه ملک موسوم به موقوفه حاج رضاکه درآگهی نوبتی اولیه نوع ملک 

اشتباه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد./. 
شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

فرزندسیداحمدوس��یدمحمدجوادمیرهادی  س��یدجعفرمیرهادی   -660/2
فرزنداحمدباالسویه:ششدانگ قطعه ملک که درآگهی نوبتی اولیه نوع ملک 

اشتباه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
956- اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا بتصدی وقف:ششدانگ 
قطعه ملک س��اده مزروعی موس��وم به موقوفه حاجیه س��لطان خانم که 
درآگهی نوبتی اولیه نوع ملک اش��تباه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می 

گردد.
شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

464/1- اداره اوق��اف وامورخیریه شهرس��تان ش��هرضا بتصدی وقف: 
شش��دانگ قطعه ملک مزروعی موسوم به موقوفه مالمحمدقاسم بزاز که 
درآگهی نوبتی اولیه نوع ملک اش��تباه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می 

گردد.
شماره فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقویه

2- علیرضاپارسائی فرزندیداله نسبت به دویست و دوسهم ودونهم سهم 
مشاع ومحمدمیرزابه فرزندعباس نس��بت به 100سهم مشاع وشهرداری 
شهرضانسبت به500س��هم مشاع وخانمهاافس��انه ورویا وپریسا همگی 
فتوحی فرزندان غالمرضاباالس��ویه نسبت به یکصدو یک سهم ویک نهم 
س��هم مش��اع وآقایان حس��ن ونادروبهرام همگی فریورصدری فرزندان 
محمدعلی باالس��ویه نسبت به  ششصدوشش سهم ودوسوم سهم مشاع 
از1510سهم:شش��دانگ یکقطع��ه ملک که درآگهی نوبت��ی اولیه نوع ملک 

اشتباه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
شماره فرعی از106- اصلی مزرعه سرافارس

ب��ه 4  نس��بت  کری��م  فرزن��د محم��د  عبدالحس��ین س��لیم   -164
 14 ب��ه  اکبرنس��بت  ژیالمیربدفرزندس��یدعلی  و  مش��اع  قفیز قفی��ز 

مش��اع از60قفیز:شش��دانگ قطعه زمین که دراظهارنامه ثبت��ی اولیه نام 
خانوادگ��ی مالک اولیه قیدنگردیده وبالطبع آن آگهی نوبتی اولیه اش��تباه 
آگهی گردیده و بموجب رای شماره 8958-91/11/05هیئت محترم نظارت 

اظهارنامه اصالح گردیده ،اینک تجدیدآگهی می گردد. 
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت ب��ه امالک و رقبات 
مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف های الف وب 
ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر 
مربوطه ش��ده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی 
خود را به این اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

ز پرونده های معترضی ثبت ،معترض می بایس��ت ظرف مدت 30 روز  ا
تاریخ تس��لیم اعتراض خود ب��ه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت رااز 
مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه این اداره تس��لیم نماید درصورتی که قبل 
از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را 
مش��عر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید .اعتراضات یاگواهی 
طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق قسمت 
اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حق��وق ارتفاقی درموقع تعیین حدود درصورت 
مجلس قید وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2م��اده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد ش��د.این آگهی نسبت به 
ردیف های الف وب دردونوبت به فاصله 30 روز ونسبت به ردیف ج فقط 
یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روز نامه زاینده روداچاپ اصفهان 

درج و منتشر می گردد./.
تاریخ انتشار نوبت اول:92/02/01
تاریخ انتشارنوبت دوم:92/02/31

م الف/ 22 
میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

نوبتی سه ماهه چهارم اردستان 
373 ش��ماره: 846 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1391 ثبت اردستان 

بخش 17 ثبت اصفهان
- آگهی های بند الف-

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

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

- شهر اردستان یک اصلی و فرعی زیر:
-13061- آقایان سید ابولفضل و سید اصغر هر دو ابراهیم زاده فرزندان 
س��ید حسین شش��دانگ قطعه زمین مزروعی معروف به معطل آباد واقع 
در کوی مون اردس��تان به مس��احت 2573/60 متر مرب��ع بالمناصفه هر 

یک سه دانگ 
- آگهی های بند ب-

آگهی های تجدیدی که قبال ناقص و یا اش��تباه منتش��ر و طبق آراء هیأت 
نظ��ارت ثبت و یا الیح��ه تفویض اختیارات هیأت نظ��ارت ثبت و یا الیحه 
تفویض اختیارات هیأت نظارت به رأسای ادارات ثبت و دیگر مفاد قانونی 
آگهی آنها باید صحیحًا منتش��ر گردد و برای یکبار منتشر مهلت اعتراض 

بر آن 30 روز پس از تاریخ انتشار می باشد. مستند به تبصره 1 ماده 25 
قانون ثبت به شرح زیر اصالح و آگهی می شود.

دهستان گرمسیر
قنوات کوی محال اردستان 86 اصلی:

آقای مس��یب آقاشاهی فرزند محمدحسن دو س��هم از 1320 سهم قنوات 
مرقوم انتقالی از طرف محمدحس��ن آقاشاهی که در آگهی نوبتی اولیه که 
ذیل آگهی پالک ثبتی 632 فرعی از یک اصلی گرمس��یر منتش��ر شده بنام 
حسن آقاشاهی بدون پیشوند محمد و بدون نام پدر و بدون شماره پالک 

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

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

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

عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مربع 
دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود 

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

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

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

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

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

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

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

2119 – خانم معصومه اس��معیل زاده هنجني فرزند علي ششدانگ قطعه 

زمین محص��ور بمس��احت 281/30 متر مربع مفروز و مجزي ش��ده از 
شماره 386 فرعي 

ازشماره 134- اصلی یارند ، فروعات ذیل
1121 – اشرف خانم  یارندي فرزند سید محمد علي و خانم عزت یارندي 
فرزند سید محمد هر کدام دو دانگ از چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 

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

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

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

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

31/29 متر مربع 
2512 – موقوفه امامزاده سیداس��ماعیل برز ب��ه نمایندگي اداره اوقاف و 
امور خیریه نطنز شش��دانگ یک درب باغ مش��جر بمساحت 722/55 متر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روبان سفید

اتاق موسیقی 

اخبار کوتاه

»گذشته«  فرهادی رقابتی شد
پس از گمانه زنی های فراوان، باالخره فیلم »گذش��ته«، جدیدترین س��اخته اصغر فرهادی که از 
 مدت ها قبل به عنوان یکی از ش��انس های بخش رقابتی فیلم های کن2013به ش��مار می آمد،

در شصت وششمین دوره این فستیوال برای دریافت نخل طال دراین بخش رقابت خواهد کرد.
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مهتاب در قلمرو شب 
گزیده  ای از تازه  ترین شعرهای خسرو احتش��امی با عنوان »مهتاب 
در قلمرو شب« توسط انتشارت س��وره حوزه هنری تهران به زودی 

به چاپ می  رسد.
این شاعر اصفهانی که این روزها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم 
می  کند از ادامه روند درمانش سخن گفت و افزود: االن حدود سه سال 
است تحت درمان هستم و س��عی می  کنم بیماری بر زندگی و کارم 

تأثیر نگذارد و امیدوارم با دعای مردم به زودی بهتر شوم.
وی در ادامه با اشاره به چاپ مجموعه ش��عرهای تازه  اش افزود: این 
مجموعه که احتماال به نمایش��گاه کتاب تهران در اردیبهش��ت ماه 
خواهد رس��ید در برگیرنده تعدادی از غزل  های من که بیشتر تحت 
تأثیر فضای اصفهان اس��ت، به اضافه یک مثنوی بلن��د درمورد پل 

خواجو خواهد بود. 

عکاسی در گالری آرته
نمایش��گاه گروهی آثار عکاسی ش��اگردان ایمان وکیل زاده جمعه30 

فروردین در گالری آرته اصفهان گشایش یافت.
ایمان وکی��ل  زاده در این ب��اره گفت: این نمایش��گاه۴3 اث��ر برگزیده 
از می��ان200 اث��ر هنرجوی��ان عکاس��ی را دربرمی  گی��رد ک��ه در 
ابعاد30در۴0سانتیمتر به چاپ رسیده است. عالقه مندان می توانند از تا 
۴ اردیبهشت از ساعت1۷تا21به نشانی خیابان آپادانا دوم، کوچه شهید 

موسی رضایی، بن بست دوم، سمت چپ، گالری آرته مراجعه نمایند.

نگارینه و داد دل در اردیبهشت 
آلبوم »نگارینه« با آهنگس��ازی س��یامک جهانگی��ری و خوانندگی 
داد دل˝ با صدای احسان   حس��ین علیش��اپور و همین طور آلبوم̋ 

حاجی علی عسگر اواخر اردیبهشت روانه بازار موسیقی می شود.
 قطعات آلبوم »نگارینه« در دستگاه سه گاه، اصفهان و ابوعطاست و 
شامل چهار تصنیف و دو قطعه ضربی است و نام بعضی از قطعات آن 

نگارا ، از این دلم بی خبری، نادیده رفت و نسیم سحر است.
در این اثر روزبه رحیمی ) س��نتور( حمید خوانساری )عود( و وحید 

فتایی )تنبک( از اعضا و نوازندگان این 
گروه هستند. همچنین رسول رهو هم 
در این کار چند تصنیف خوانده است.

»داد دل« شامل شش قطعه تصنیفی، 
چهار قطع��ه آواز و دو قطعه تکنوازی 
است که نام بعضی از قطعات آن مرغ 
دل، داد دل، نغمه نوروزی، ناله عشاق، 

بی قرار، دیوانه و... است. 
 همچنی��ن قطع��ات ای��ن اث��ر در 
دس��تگاه های اصفهان، دشتی و شور 

است.

خداحافظ سیاه دوست داشتنی
گروه فرهنگ: سعدی افشار از جمله هنرمندانی بود که 
سعی در زنده نگهداشتن آیین های نمایشی ایران داشت  
و به دلیل کهولت سن و بیماری مزمن ریوی در۷9سالگی 
دار فانی را وداع گفت. سعدی افش��ار تنها بازمانده نسل 
سیاه باز نمایش ایران محسوب می شد که توانست آیین های 
نمایشی ایران را زنده نگه دارد. در اینجا قصد داریم جهت 

یاد او، نظری به این سیاه دوست داشتنی بیندازیم.
نمایش س��یاه بازي یکي از انواع نمایش هاي شادي آور 
است که در آن از زبان سیاه که ش��خصیتي خاص تلقي 
مي ش��ود، با رویکردي انتقادي و طنزآمی��ز به موضوعات 
 اجتماعي، سیاس��ي، عاطف��ي و حتي تاریخ��ي پرداخته 
مي ش��ود. »س��یاه«، ش��خصیت خ��ود مختاری اس��ت 
 ک��ه ظرفی��ت نمای��ش س��یاه ب��ازي را بس��یار ب��اال 
مي برد و ب��ه جرأت مي ت��وان گفت همه ب��ن مایه هاي 
موضوعي زندگ��ي ایراني، ب��ا ظرافت ها و برداش��ت هاي 
 خ��اص او و ب��ا ش��ور و نش��اط بس��یار، آنالی��ز و تحلیل 
مي شود. نقش س��یاه بر پایه موس��یقي، کالم، حرکت و 
 ضرباهنگ بدني، بر نظ��م هارموني اس��توار و از اهمیت 
ویژه اي برخوردار اس��ت.  نمایش هاي سیاه بازي، فقط 
یک خط روایي دارد که بازیگران به طور بداهه آن را پیش 
مي برند، به همین علت حضور ذهن بازیگر نقش»سیاه«، 
همواره تأثیر قابل توجهي در موفقیت گروه نمایش��ي در 
بین مردم دارد.  سیاه، به نوعي، به عنوان نماینده مردم، 
از وضعیت سیاس��ي و اجتماعي جامعه انتقاد مي کند و 
عملکرد حکام زورگو و ثروتمن��دان را به باد انتقاد و گاه 
تمس��خر مي گیرد. صراحت لهجه و بدن نرم و منعطف 
بازیگر نقش»سیاه«، به همراه شوخي هاي بکر و گزنده، 
او را به عنوان یک تیپ ش��یرین، ثابت و همیش��گي در 
ذهن مخاطب ماندگار مي کنند. در نمایش هاي س��یاه 
بازي، دکور، بسیار ساده و کم حجم است و عموما شامل 
چند صندلي و پرده هاي نقاش��ي شده و یا چیزي شبیه 
 تخت سلطاني مي ش��ود و همه آنچه که در صحنه دیده 
مي ش��ود و س��ن را پر مي کند، توس��ط ب��دن و بیان و 
حرکات بازیگ��ران به تجس��م درمي آید. ای��ن نمایش 
شاد و کمدي  تخته حوضي یا س��یاه بازي زماني پررونق 
ترین اجراهاي ش��اد را ب��ه خود اختص��اص و مخاطبان 
عام��ه را مورد توج��ه قرار م��ي داده اس��ت، هرچند این 
 ش��یوه نمای��ش کام��ال ایران��ي باره��ا م��ورد غض��ب 
کج اندیشان قرار گرفته و با تهمت هاي ناروا آن را از چرخه 
حرکت باز داشته اند، ولی باز توسط عاشقانش زنده نگه 

داشته شده است.یادش گرامی.

امیدواریم مسئوالن هم گوشه چش��می به هنر داشته باشند، 
چراکه هر جامعه ای با هنرش زنده است و به وسیله هنر است 
که می توان جامعه را به پویایی و بالندگی رس��اند. اگر هنر را 
در یک چارچوب تنگ و تاریک بگذاریم، جهل و نادانی در آن 
جامعه حکم فرما می شود ، در حالی که هنر در بالندگی بیشتر 
می تواند اثرگذار باشد، بنابراین آرزو می کنیم مسئوالن استان 

دید خود را نسبت به هنر بازتر کنند.
آرزو می کنیم که مردم جامعه ب��ه معنای واقعی کلمه بتوانند 
بحران های اقتصادی  را در س��ال جدید پش��ت سر بگذارند و 

بدون دغدغه به تماشای تئاتر بنشینند.
افزایش بودجه و منابع مالی و گسترش فضاهای نمایشی که  دو 

آرزویی است که امیدواریم در این سال تحقق یابد. با به حقیقت 
رسیدن دو آرزوی قبلی، طبیعی است که تئاتر از لحاظ کیفی 
به رشد چشمگیری دست خواهد یافت و باعث پرورش اذهان 
می ش��ود. بدین ترتیب کیفیت هنری کارها در کنار کیفیت 
 فرهنگ��ی و پیام هایی ک��ه از نمایش ها ب��ه مخاطبان منتقل 

می شود، ارتقا خواهد یافت.
آرزو داریم هیچ تئاتری دغدغه نان نداشته باشد، تا اثرش، هنر 
او را نش��ان بدهد، نه دغدغه اش را و صحنه  تجلی او باشد، نه 

دکان کاسبی برای فروش بیشتر.
امیدواریم هنرمندان تئاتر که در  این سال و سال های آتی پا 
به عرصه نمایش می گذارند، رنج ها، دردها و زخم های رفتگان 

این راه را تجربه نکنند. امیدواریم تئاتر به عنوان یک ضرورت 
شناخته شود و در این س��ال به تئاتر به عنوان حق مردم دیده 

شود و به آن احترام گذاشته شود.
امیدواریم هنرمندان جوان، خودشان را دست کم نگیرند و به 
خود اعتماد به نفس دهند، زیرا می توانیم هنرهای مختلف را 
با فعالیت و تالش جوانان پیش ببریم و همچنین امید می رود 
تعداد عالقه مندان و عاشقان به تئاتر در این سال افزایش یابد.

تئاتر هنری است که باید در آن دست همدیگر را گرفت، امید 
می رود که در این س��ال کس��ی پای دیگری را نگیرد تا برای 

گرفتن یک محل تمرین از او پیشی بگیرد.
آموزش در تئاتر مغتنم است، اما به شرطی که علم وهنری برای 
انتقال وجود داشته باشد و کسانی که در این راه قدم م گذارند 
مرید کسانی نشوند،آرزومندیم در این شهر افراد آگاه بر کرسی 

دانش تکیه بدهند.
اعتقاد به کار، تولید اث��ر و خالقیت در عرص��ه فرهنگ و هنر 
مهم ترین مس��أله ای است که باید در ش��روع کار به آن توجه 
داشت  و امیدواریم در شروع این س��ال در  آثار تولید شده به 

چشم بخورد.
امسال برای همه هنرمندان زمینه رشد و فعالیت های هنری 
فراهم شود و آنها بتوانند آثارشان را در جهت ارتقای فرهنگ 

ارایه دهند.
آرزوی اهالی تئاتر این اس��ت که خط قرمز ها به صورت شفاف 
بیان شوند. بدون شک کسانی که خودشان سی  وچندسال در 
جمهوری اسالمی تئاتر کار کرده اند بهتر از همه خط قرمزها را 
می شناسند، اما مشکل در این میان اعمال سلیقه های فردی 

است و امیدواریم این معضل در شروع کار برطرف شود.
امیدواریم با همکاری مسئولین، تئاتر در سبد مصرف فرهنگی 
مردم قرار گیرد تا این هنر به چشم ضرورت دیده شود نه تفریح 
وسرگرمی. تئاتر اصفهان نیاز مبرم به سرمایه گذار خصوصی 
دارد تا بتواند به وس��یله آن به اختالفات  جاری در سال های 
 گذش��ته نقطه پایانی بگذارد. به وس��یله ی��ک اقتصاد کارآمد 
 می ت��وان به ی��ک مدیری��ت واحد دس��ت پیدا کرد ک��ه نیاز 
اصلی اش نه فضا و بودجه برای نمایش، بلکه اعتالی این هنر 
ودغدغه اش مردم باشد، نه فروش بلیت از گیشه که امیدواریم 
در این س��ال تحقق یابد. در پایان گفتنی است اولین اجرا در 
س��ال جدید به»هولس��تر«، تعلق گرفته تا در هفته فرهنگی 
اصفه��ان به اس��تقبال این مناس��بت ب��رود. امیدواریم چراغ 
تئاترشهر همیشه روش��ن بماند و تئاتر سربلندتر از همیشه به 

بالندگی خود ادامه دهد.

آرزوهای شیرین تئاتر اصفهان

تئاتر را هنر بدانیم، نه صنعتی پولساز 

گروه  یک سال دیگر از عمر تئاتر استان اصفهان با تمام اتفاقات خوب و بدش گذشت. هرچه که بود 
برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد و سال 91 را فرهنگ

 به پایان رس�اند، اما امس�ال در بهار92و در اردیبهش�ت آن، ش�اهد آغاز ب�ه کار اجراها در 
صحنه های تماشاخانه های این شهر هستیم.

احمد شاهین فر رییس انجمن هنرهای نمایشی شروع به کار اجراهای عمومی اصفهان را از ابتدای اردیبهشت ماه 
اعالم کرد و قدمش را در هفته اصفهان، خوش یمن ومبارک دانس�ته است.  بیان آرزوها یکی از آن کارهایی است 
که همه در آستانه س�ال کاری جدید انجامش می دهند و درباره اتفاقات خوش سال بعد برای هم آرزوهای خوب 
می کنند واگر بخواهیم آرزوها بر آورده شود باید دیگران را نیز شریک  آرزوهایمان کنیم، پس با ما شریک و همراه 

آرزوها ودرد و دل های هنرمندان این شهر باشید:
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مزایده
69 اجرای احکام مدنی ش��عبه 24 دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان در نظر دارد 
جلس��ه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 77/90 ج/ 24 له آقای رحمت اله 
جب��ارزارع با وکالت آقای محمدعلی رضای��ی و علیه آقای عبدالعلی پورعجم به 
نشانی اصفهان خیابان کهندژ جنب بانک ملی سابق گروه فنی زرین کشش، مبنی 
بر مطالبه مبلغ 12/829/730 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های دادرسی و 
اجرایی به مبلغ 579/350 ریال در روز 5 ش��نبه مورخ 1392/2/19 از ساعت 8 
ت��ا 9/30 صبح در محل این اجرا اتاق 351 طبقه 3 دادگس��تری ش��هید نیکبخت 
جهت فروش مورد ذیل که توس��ط کارش��ناس رسمی دادگس��تری جمعًا مبلغ 
28/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده است برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند 
به نش��انی اصفهان خیابان کهندژ جنب بانک ملی سابق گروه فنی زرین کشش 
ن��زد حافظ اموال آقای علی عجم پ��ور از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد 
قیمت پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. اوصاف مال براساس نظر کارشناس: یک دستگاه تراش یک 
متری س��اخت س��ال 1982 کشور لهستان به شماره س��ریال 707929 به مبلغ 
28/000/000 ریال معادل دو میلیون و هش��تصد هزار تومان برآورد قیمت می 
گردد. دس��تگاه فوق ب��ه آدرس خیابان کهندژ جنب بانک ملی س��ابق گروه فنی 
زرین کشش می باشد که خریداران می توانند به آدرس مراجعه و از آن بازدید 

نمایند. عرفان- مدیر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
88 شماره نامه: 9210113766700032، شماره پرونده: 8909980352301330، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910115، اجرای احکام ش��عبه 23 حقوق��ی خانواده 
اصفه��ان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرائی��ه 910115 ح ج 23 له خانم 
ناهید مس��عودی فرزند مصطفی با وکالت فرزانه کاویان��ی علیه آقای علی اکبر 
س��لیمانی میالج��ردی فرزن��د حاجی بخواس��ته مطالبه مهریه 114 عدد س��که 
تمام بهار آزادی و 20 مثقال طالی س��اخته ش��ده 18 عی��ار و مبلغ یک میلیون 
و یکص��د و هفت هزار تومان بابت هزینه س��فر حج و مبل��غ 1/025/000 بابت 
هزینه دادرس��ی و پرداخت 1/800/000 ریال ح��ق الوکاله و پرداخت 700/000 
ری��ال هزینه کارش��ناس و مبل��غ 100/000 ریال هزینه نش��ر آگه��ی در روز 
92/2/18 س��اعت 9 صبح در محل اجرا )دادگس��تری کل اصفهان طبقه چهارم 
اتاق 456( جلس��ه مزایده جهت فروش یک باب مغازه تجاری که موجب قرارداد 
85-1271 م��ورخ 85/7/15 از طرف ش��رکت عمران و مس��کن ایران به خوانده 

واگذار شده اس��ت و از مبلغ قرارداد فروش 86/321/001 ریال بدهی شرکت 
عمران دارد به نشانی بلوار فالطوری مجتمع پاسارگاد به مساحت 25 مترمربع 
به ش��رح کف واحد س��رامیک درب و پنجره س��کوریت پوش��ش دیوارها رنگ 
بلکا سیس��تم گرمایش و س��رمایش فن کوئل برق اختصاصی و دارای پارکینگ 
ش��ماره 50 می باش��د و با توجه به ق��رارداد اج��اره 91/3/7 لغایت 92/3/7 به 
مدت یکسال از قرار ماهیانه 50/000 ریال و مبلغ 140/000/000 ریال بصورت 
ق��رض الحس��نه در تصرف مس��تأجر آقای به��رام البرزی قرار گرفته اس��ت. 
ب��ا توجه به مراتب فوق و بررس��ی ه��ای بعمل آمده و موقعی��ت محل و متراژ 
مغازه ارزش کل مجموعه مالکیت و حقوق تجاری ش��ش دانگ مغازه موصوف 
1/336/734/000 ریال معادل یک میلیارد و س��یصد و س��ی و ش��ش میلیون و 
هفتصد و س��ی و چهار هزار ریال برآورد گردد برگزار نماید.طالبین خرید می 
توانن��د 5 روز قب��ل از مزایده به نش��انی اعالمی از محل بازدی��د و با تودیع ده 
درصد از قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
 قیمت برنده مزایده است. نیازی ش��هرکی- مدیر اجرای احکام شعبه 23 دادگاه 

حقوقی خانواده اصفهان
 

مزایده
201 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در خصوص کالسه اجرایی 144/91 ج ح 4 خواهان خانم منیرالسادات میرمیران 

ورزنه به نش��انی اصفهان، خ ش��ریعتی، بن بس��ت گلها )15(، مجتمع مسکونی 
اس��پادانا، ط همکف و خواندگان خانم ها و آقایان مینو و عبدالحس��ین و رضا 

مهین الس��ادات ش��هرت همگی میرمیران ورزنه و فرحناز کساییان به نشانی 
ف��وق و خانم زهراالس��ادات میرمیران ورزنه با وکالت آقای خس��رو طباطبایی 
پور به نش��انی خ نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان وکالی ماکان، طبقه اول، 
واحد 13 مبنی بر دس��تور فروش به منظور فروش شش دانگ پالک ثبتی 3609 
بخش 4 ثبت اصفهان به نش��انی خ احمدآباد، کوچه نواب، بن بس��ت نواب، پالک 
48 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در 
تاریخ 92/2/18 از س��اعت 9:30 الی 10:30 صبح در محل این اجرا دادگس��تری 
کل اصفه��ان طبقه س��وم اتاق 306 برگزار نمای��د. در خصوص ملک مورد نظر 
اعم��ال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته اس��ت. طالبین خرید 
پنج روز قبل از جلس��ه مزایده به نش��انی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود 
و با تودیع 10 درصد قیمت کارشناس��ی به حساب سپرده دادگستری اصفهان 
به ش��ماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش 
واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی 

شروع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک 
براساس نظریه کارشناس: محل مورد بازدید یک باب خانه قدیمی با قدمت بیش 
از 50 س��ال و عمدتًا مخروبه به ش��ماره پالک ثبتی مذکور و دارای حدود 575 
مترمرب��ع عرصه موجود و حدود 450 مترمربع اعیانی و در حدود 25 مترمربع 
از سمت ش��رق در تعریض گذر قرار خواهد گرفت. سایر مشخصات آن شامل 
دیوارهای خش��ت و گل، س��قف ها تیر چوبی، س��طوح بدنه ه��ا اندود گچ، کف 
س��یمان، درب و پنجره داخلی چوبی قدیمی، گرمایش بخاری و دارای انشعابات 
آب و ب��رق و گاز م��ی باش��د. در نتیجه ب��ا توجه به موارد مذک��ور و موقعیت 
محلی، قدمت س��اختمان، انشعابات و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری ارزش 
ش��ش دانگ پالک مذکور جمعًا بالغ ب��ر 4/500/000/000 ریال معادل چهارصد 
 و پنج��اه میلیون تومان می باش��د. مدیر اجرای احکام ش��عبه چه��ارم دادگاه 

حقوقی اصفهان
 

مزایده
242 شماره نامه: 9110113766201445، شماره پرونده: 8709980351800784، 
شماره بایگانی شعبه: 910074، شعبه 18 حقوقی )خانواده( دادگستری اصفهان 
در نظ��ر دارد در خصوص پرونده کالس��ه 910074 ح ج 18 ل��ه خانم محبوبه 
سادات فدوی و علیه آقای مسعود کلیشادی با خواسته 300 عدد سکه تمام بهار 
آزادی و مبلغ 2/830/000 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های کارشناسی 

و نشر آگهی و مبلغ 550/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت جلسه مزایده 
ای به منظور فروش 27 حبه مش��اع س��هم االرث احتمالی محک��وم علیه از 72 
حبه ششدانگ یکباب آپارتمان مس��کونی واقع در طبقه اول مجتمع مسکونی؛ 3 
طبقه )زیرزمین، همکف و اول( به مس��احت عرصه مجتمع 480 مترمربع و 240 
مترمربع عرص��ه آپارتمان مذکور به آدرس اصفه��ان- خ هزار جریب- میدان 
آزادی- خیابان آزادگان- خیابان مالصدرا- خیابان اول )خیابان ش��یخ صدوق 
جنوب��ی- میدان ب��رج- خیابان اول( ملک��ی مرحوم پروین دخت س��بزه واری 
به ش��ماره پالک ثبت��ی 9358 و 4999/9361 واقع در بخ��ش 5 ثبت اصفهان با 
دیوارهای آجری، س��قف تیرچه و بلوک، راه پله س��نگی، دارای سنگ و نرده 

چوب��ی و دیوارهای رنگ آمیزی، حیاط کف پ��وش موزاییک و دیوارها و نمای 
س��اختمان از آجر داخل آپارتمان، یک س��الن 3 خواب کف پ��وش موزاییک و 
دیوارهای گچ کاری ش��ده، آشپزخانه کف سرامیک، دیوار کاشی و کابینت کف 
حمام و سرویس بهداشتی سرامیک و دیوارها با کاشی، دربهای داخلی از جنس 
چ��وب و پنجره ها از جنس آلومینیوم، سیس��تم گرمای��ش از آبگرمکن گازی و 
داخل بخاری و س��رمایش کولر آبی دارای انش��عابات آب و برق و گاز و تلفن 
و با قدمت 30 س��ال ساخت که ششدانگ آن آپارتمان به مبلغ 9/120/000/000 
ریال و 27 حبه مش��اع آن س��هم االرث محکوم علیه به مبل��غ 3/420/000/000 
ریال توس��ط کارشناس��ی ارزیابی و هم اکنون در تصرف خواهان می باش��د 
برگ��زار نماید. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده در محل از آن پالک دیدن 

کرده و جهت ش��رکت در مزایده در تاریخ 1392/2/16 ساعت 8/45 در دفتر این 
اجرا اتاق 217، طبقه دوم دادگس��تری کل استان اصفهان خیابان شهید نیکبخت 
حاضر ش��وند. فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی خواهد بود که 
پیش��نهادکننده باالترین قیمت بوده و 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به 
حس��اب سپرده دادگستری واریز و هزینه های مربوطه را نیز متقبل شود. مدیر 

اجرای احکام شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350804935 ابالغی��ه:  ش��ماره   258
9109980350800834، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910869، خواهان مؤسس��ه 
مالی و اعتباری مهر بس��یجیان دادخواس��تی به طرفیت خوانده بهجت محسنی 
خوراس��گانی به خواسته مطالبه وجه س��فته و تأمین خواسته تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هشتم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 
ارجاع و به کالس��ه 9109980350800834 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1392/3/8 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائ��م را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- 

منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351305025 ابالغی��ه:  ش��ماره   265
9109980351301160، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911173، خواه��ان مجی��د 
نواب بختیار دادخواس��تی به طرفیت خوانده مرتضی ش��یروانیان به خواس��ته 
مطالب��ه طل��ب و مطالب��ه خس��ارت تأخی��ر تأدیه تقدی��م دادگاهه��ای عمومی 
شهرس��تان اصفه��ان نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��یزدهم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 355 
ارج��اع و ب��ه کالس��ه 9109980351301160 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
 آن 1392/3/8 و س��اعت 11:30 تعیی��ن ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور مدن��ی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگه��ی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مق��رر فوق جهت 
 رس��یدگی حاض��ر گردد. مصاحبی- منش��ی ش��عبه س��یزدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

احضار
292 چون آقای اس��ماعیل رضایی فرزند تقی ش��کایتی علی��ه آقای حمیدرضا 
امیرخان��ی مبنی بر تحصیل مال از طریق نامش��روع مطرح نم��وده که پرونده 
آن ب��ه کالس��ه 910940 ک 102 ای��ن دادگاه ثب��ت، وقت رس��یدگی برای روز 
چهارش��نبه 92/3/8 س��اعت 10:30 صب��ح تعیی��ن ش��ده نظر به اینک��ه متهم 
 مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 640  دفتر ش��عبه 102 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان

مزایده )نوبت اول(
328 دای��ره اج��رای احکام مدنی ش��عبه چهارم دادگس��تری خمینی ش��هر در 
پرون��ده کالس��ه 900259 اجرا له آقای غالمعلی پور هاش��می ب��ا وکالت آقای 
محم��د ابراهی��م موحدنژاد به خواس��ته مطالب��ه مبل��غ 155/881/000 ریال به 
طرفی��ت آق��ای اصغر ح��اج حیدری و آق��ای محمدرضا حاج حی��دری در نظر 
دارد یک باب منزل مس��کونی به میزان 147 س��هم مش��اع از 2232 سهم شش 
دانگ یک قطعه زمین به ش��ماره 616-118 به ش��ماره رونوش��ت سند 32876 
به مالکیت آقای محمدرضا حاج حیدری به آدرس خمینی ش��هر خیابان ش��هید 
رجایی کوچ��ه برج کوچ��ه گلریز ک��د 84147668681 به ارزش کارشناس��ی 
690/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش برس��اند لذا جلس��ه مزایده در 
تاریخ 92/2/19 ساعت 8 صبح در محل اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی واقع 
 در بلوار پاس��داران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار 
م��ی گردد و خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نش��انی فوق 
الذکر می باش��د بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمای��د و خری��دار باید 10 درصد قیمت پیش��نهادی را فی المجل��س و مابقی را 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب س��پرده دادگس��تری واریز نماید. در 
غی��ر این صورت 10 درصد اولیه پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد ش��د. شایان- مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم دادگستری 

خمینی شهر
 

تحدید حدود اختصاصی  
363 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک س��اده پالک ش��ماره 146/1 
فرع��ي از 33 اصل��ي واقع درمهرقویه بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده 
ثبت��ی بنام موقوفه مش��هدي ش��یرزاد به تص��دي اداره اوق��اف وامورخیریه 
ش��هرضا درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثب��ت وبرطبق تقاضای نامبرده 
تحدیدحدودملک مرقوم درروز 1392/3/26 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل 
خواهدآمد0 لذابه موجب ای��ن آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که 
درروزوس��اعت مقرردرمح��ل حضوریابند0 اعتراض��ات مجاورین وصاحبان 
ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترض��ی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف م��دت یکماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی 
اخذوبه این اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد. میرمحمدی- رئیس 

ثبت اسنادوامالک شهرضا 
 

تحدید حدود اختصاصی  
364 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه باغ پالک ش��ماره 2/1330  واقع 
درفضل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طب��ق پرونده ثبتی بنام موقوفه نعمت 
ال��ه جریده دار ب��ه تصدي اداره اوق��اف وامورخیریه ش��هرضا درجریان ثبت 
اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
اخیرازماده 15 قان��ون ثبت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک مرقوم 
درروز 1392/3/26 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعم��ل خواهدآمد0 لذابه 
موجب این آگه��ی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت 
مقرردرمح��ل حضوریابن��د0 اعتراض��ات مجاورین وصاحب��ان امالک مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت ازتاری��خ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ت��ا 30 روزپذیرفته 
خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون تعیی��ن تکلی��ف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض 
خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه 
ای��ن اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده 
گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدش��د. میرمحمدی- رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 سعید ارمغانی 
به تیم فوالدماهان پیوست

سعید ارمغانی که سابقه فعالیت در رده های پایه بسکتبال مجارستان 
و مش��اور فنی تیم بس��کتبال ذوب آه��ن را در کارنام��ه دارد، تیم 
بس��کتبال فوالدماهان را برای حض��ور در رقابت های غرب آس��یا 

همراهی خواهد کرد.
قرار است وی زیر نظر محس��ن صادق زاده و به عنوان مدیر فنی در 

کادرفنی این تیم اصفهانی حضور داشته باشد.
ظاهرا وی با ماهانی ها به توافق اولیه رسیده و چند روزی است که در 

تمرینات تیم ماهان حضور دارد.
خبر دیگر از ماهان این که مه��دی کامرانی و صمد نیکخواه بهرامی 
که به عنوان یاران کمکی به این تیم پیوس��تند از روز پنج شنبه در 
تمرینات این تیم حضور پیدا کرده اند. اصغر کاردوس��ت و س��امان 
ویس��ی تنها غایبان سفیدپوشان در تمرینات هس��تند که به گفته 
صادق زاده سرمربی این تیم،  آنها هم از روز دوشنبه به تمرینات تیم 
ملحق خواهند شد. همچنین حامد حدادی در لیست24نفره ماهان 
برای ش��رکت در رقابت های وابا حضور دارد. بسکتبال باشگاه های 
غرب آسیا از بیست و یکم تا بیست و هش��تم اردیبهشت در دهوک 

عراق برگزار می شود.

 5 سکه و جراحی زانو
 پاداش قهرمانی در کاراته جهان!

قهرمان کاراته جهان از مسئوالن استانی، فدراسیون و کل مسئوالن 
ورزش کشور گالیه کرد.

امیر مهدی زاده درمورد پاداشی که قرار بود فدراسیون به مدال آوران 
جهانی بپردازد، گفت: رییس وقت فدراس��یون در آن زمان قول داد 
که به مدال آوران مسابقات جهانی20میلیون برای مدال طال پاداش 
بدهد ک��ه بعد از رفتن او، سرپرس��ت فعلی فدراس��یون قول داد آن 
پاداش را بپردازد، اما اکنون شش ماه از آن مسأله می گذرد و خبری 

از این پاداش نیست.
قهرمان کاراته جهان درمورد مراسم تقدیری که استانداری قم از او 
و مربیانش داشته گفت: آقای اس��تاندار متأسفانه هدیه ای دادند که 
از گفتن آن خجالت می کشم. من هفت س��ال برای رسیدن به این 
مدال زحمت کشیدم و از همه چیزم گذشتم و پایم را هم در این راه 
گذاشتم، اما مسئوالن اس��تانداری به من پنج عدد سکه هدیه دادند 

که حتی هزینه عمل جراحی پایم هم نمی شود.
قهرمان کاراته جهان یادآور ش��د: من بعد از قهرمانی جهان مدالم را 
به رهبر معظم انقالب تقدیم کردم، اما در دیدار ورزشکاران در پایان 
سال با ایشان حضور نداشتم. وقتی در تلویزیون دیدم که ورزشکاران 
با رهبر معظم انقالب دیدار داشتند و من را دعوت نکرده بودند خیلی 
ناراحت شدم. مگر من ورزش��کار این مملکت نیستم. نمی دانم باید 

به چه کسی گالیه کنم که من را دعوت نکرده اند تا رهبرم را ببینم.

 سومی اصفهان
 در شنای موزون کشور

مس��ابقات ش��نای موزون قهرمانی کش��ور به میزبانی اصفهان و با 
قهرمانی تهران پایان یافت. رییس هیأت ش��نای استان اصفهان در 
این باره گفت: مسابقات قهرمانی کشور شنای موزون )سینکرونایز( 
که در استخر انقالب آغاز شده بود، عصر29فروردین به پایان رسید.

حمید ش��ب انگیز افزود: این رقابت ها با هدف توسعه شنای موزون 
کش��ور در دو رده سنی12و زیر12س��ال و13تا 15سال و با شرکت 
تیم های تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، گیالن، سمنان، زنجان، 
البرز، کرمانش��اه و قزوین به میزبان��ی اصفهان برگزار ش��د. وی در 
خصوص نتایج این مسابقات بیان کرد: در رده سني12و زیر12سال، 
تهران مقام اول، سمنان و کرمانشاه مشترکا مقام دوم و اصفهان مقام 
سوم را کس��ب کردند و در رده سني13تا15س��ال تهران، زنجان و 

اصفهان به ترتیب اول تا سوم شدند.

 اصفهان 
میزبان مسابقات گلف قهرمانی کشور

مسابقات گلف قهرمانی مردان کشور از چهارم اردیبهشت به میزبانی 
اصفهان برگزار می شود.

گلف بازان سراسر کشور جهت انجام مسابقات قهرمانی کشور در رده 
س��نی نوجوانان )زیر1۸سال( و بزرگس��االن )19تا30 سال( 4 تا ۶ 
اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی هیأت گلف اصفهان با یکدیگر 
رقابت می کنند. این مس��ابقات برابر مقررات و قوانین فدراس��یون 
بین الملل��ی گلف و R&A و به ص��ورت انفرادی و اس��تروک پلی و 
همچنین تیمی خواهد بود. بدین ترتیب تیم های شرکت کننده صبح 
و عصر روز سه شنبه )3 اردیبهشت ماه( اعالم آمادگی خواهند کرد و 
پس از پشت سر گذاشتن تمرینات، پنج شنبه و جمعه در1۸میدان 

به رقابت با یکدیگر می پردازند.
پس از برگزاری مس��ابقات و مشخص ش��دن نفرات برتر، اردوهای 

تمرینی و آماده سازی جهت انتخاب ملی پوشان برگزار خواهد شد.

قلعه نویی از خیلی ها مردتر است
احمد جمشیدیان / هافبک تیم سپاهان

 تعج��ب م��ی کن��م ک��ه چنی��ن ش��ایعاتی م��ی س��ازند. چطور 
می ش��ود برای بازیکنی مثل من که در نیم فص��ل دوم در مجموع 
 فقط 45دقیقه برای س��پاهان بازی کردم چنین ش��ایعاتی ساخته 

شود؟
 نزدی��ک به یک س��ال اس��ت ک��ه من ب��ا امی��ر قلع��ه نوی��ی صحبت 
نک��رده ام. آخرین باری ک��ه با او ح��رف زدم وقتی بود ک��ه تحت عمل 
جراح��ی ق��رار گرفته ب��ودم و امیر 
 قلعه نویی برخالف برخ��ی که ادعا 
می کنند، به من زنگ زد و احوالم را 
پرسید. اتفاقا آنهایی که ادعای خوبی 
می کنند، بدانند که قلع��ه نویی از 
خیلی ها مردتر است. او درست بعد از 
این که با تیم تراکتورسازی از اردوی 
ترکیه بازگش��ت به من زن��گ زد تا 

جویای حالم شود.

 قهرمانان 
و سودای سیاسی شدن

گروه ورزش -  این روزها تب انتخابات در ایران حس��ابی 
داغ است. برخی خود را از هم اکنون در قامت رییس جمهور 
آینده ایران می بینن��د و برایش لب��اس دوخته اند و برخی 
هم ک��ه از اعتماد به نفس پایین ت��ری برخوردارند یا تصور 
می کنند در بخ��ش دیگری می توانند مفید باش��ند، برای 
رسیدن به س��اختمان ش��وراها به دنبال تاکسی دربست 
می گردن��د. در این میان، ورزش��ی ها س��هم قابل توجهی 
دارند،گویا می خواهند حمله سیاسیون به دنیای ورزش را با 
ضد حمله ای غافلگیر کننده تالفی کنند.افرادی هم که برای 
تصاحب این عنوان اعالم آمادگی ک��رده اند از چهره های 
شناخته شده و مطرح ورزشی هستند که هرکدام برای خود 
در دنیای ورزشی مهره های ارزشمندی محسوب می شوند. 
حال پرسش��ی که مطرح می شود این اس��ت که این افراد 
صاحب نام در خود چه دیده اند که قامت خود را شایس��ته 
پوشیدن قبای شورای ش��هر می دانند؟ آیا اینها تاکنون از 
خود پرس��یده اند که با کدام تخصص و ش��ناخت از حوزه 
مسئولیت های شهری می خواهند ش��ورای شهر  اصفهان 
را اداره کنند؟ آی��ا اینها نمی دانند که تصدی مس��ئولیت 
اداره شهر با قهرمان شدن در یک رشته ورزشی یا اداره یک 

فدراسیون از زمین تا آسمان تفاوت دارد؟
تاکن��ون ن��وک پی��کان انتق��ادات رس��انه ها به س��مت 
سیاس��تمدارانی بود ک��ه دنی��ای ورزش را ب��رای تحقق 
آرزوهای جاه طلبانه ش��ان انتخاب کرده بودند. همیشه از 
این افراد انتقاد می ش��د که چرا عالم ورزش را با سیاس��ت 
آلوده کرده اند و با رفتارهای غیر ورزش��ی و غیر تخصصی 
جلوی پیش��رفت و موقعیت ورزش��ی را گرفته اند؟ نتیجه  
ای��ن امر هم س��قوط کیفی��ت ورزش ایران در س��ال های 
 اخیر اس��ت. حاال تص��ور کنید ک��ه حضور ورزش��ی های 
غیر متخص��ص در حوزه اجتماعی در وضعیت ش��هرهای 

بزرگی مثل اصفهان و تهران چه عواقبی خواهد داشت.
آیا ورزشی هایی که س��ودای نشستن روی صندلی شورای 
شهر را دارند، خود را شایس��ته این پست و مقام می دانند؟ 
اگر پاسخ مثبت اس��ت باید بگویند بر اس��اس کدام معیار 
و سنجش��ی چنین تص��ور کرده ان��د. در ح��ال حاضر در 
مدیریت های ورزش کش��ور با کمبود نی��روی متخصص 
رو به رو هستیم. قهرمانان رش��ته های ورزشی در این فضا 
 به خوب��ی می توانند خأل نی��روی انس��انی متخصص را در 
حوزه های مدیریتی ورزش پر کنند تا دیگر شاهد از دست 

رفتن کرسی های بین المللی رشته های مختلف نباشیم.

یادداشت

6
اینیستا: مسی بدون بارسا »مسی« نمی شد 

هافبک ملی پوش آبی -اناری ها گفت:  افتخارات اخیر بارسلونا بدون مسی به دست نمی آمد، همچنان که مسی 
بدون بارسلونا نمی توانست تا این اندازه موفق شود. مسی بازیکن بزرگی است و این برای همه اثبات شده است. 

بارسلونا بدون مسی،  بارسلونا نیست، همچنان که مسی بدون بارسلونا، مسی نیست. 

اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان 
گروه 
به لطف سلیقه ای عمل کردن  مدیران در ورزش

اداره کل، تقریبا از دوسال پیش تاکنون 
سهم بسزایی از اخبار جنجالی رسانه ها را به خود اختصاص داده 

است. 
طی این دوسال اداره کل ورزش و جوانان دو مدیر را به خود دیده 
اس��ت و در برنامه های مدیر قبلی نیز عزل رییس اداره شهرستان 
گنجانده ش��ده  بود و امروز محمدرضا جواهری با عزمی راسخ به 
دنبال تغییرات در اداره شهرستان اس��ت تا این موفقیت بزرگ را 
به نام خود ثبت کند. اما هر دو مدیر)رشید خدابخش در سال90، 
محمدرضا جواهری از اردیبهشت سال91تاکنون( در این زمینه از 
 بیان دالیل و اصرار خود برای این برکناری و رویارویی با رسانه ها

سرباز زده اند.
 آنه��ا مخالف��ت خ��ود را با حض��ور احم��د جمش��یدی در رأس 
اداره ورزش و جوان��ان شهرس��تان اصفه��ان  را علن��ی اع��الم 
 می کنن��د، اما زمانی ک��ه بحث به بی��ان دالیل ای��ن جابه جایی

می رسد از دسترس خارج شده یا از پاسخ به تلفن همراه خود سرباز 
می زنند و ذهن جستجوگر خبرنگاران و مردم را باهزاران سؤال بی 

جواب تنها می گذارند.
این روزها نه جمشیدی و نه جواهری، وقتی برای مصاحبه با اهالی 
رسانه ندارند. جمشیدی خود نمی داند چرا  مدیرکل برای رفتن او 

اصرار دارد و به همین دلیل تمایلی برای گفتگو در این باره از خود 
نشان نمی دهد و همه چیز را به آینده و زمان مناسب موکول می 
کند:» حرف برای گفتن زیاد است، اما در حال حاضر زمان مناسبی 
برای گفتن نیست. من هیچ مشکلی با هیچ کس ندارم و تمایلی هم 
برای حضور در این پست و صندلی ندارم. وظیفه من خدمت است 

و هر کجا باشم به وظیفه ام عمل می کنم.«
وی می گوید:»عملکرد من گویای همه چیز هست. بنده با شخص 
آقای جواهری هم هیچ مشکلی ندارم. من حتی بعد از اتفاقات روز 
پنج شنبه حضورا برای مالقات با او به اداره کل رفته ام تا بگویم من 

از بابت هیچ چیز ناراحت نیستم.«
جواهری هم که هر بار با یک تکنیک خاص برای رسیدن به هدف 
خود در این ماجرا ورود می کند از سؤاالت خبرنگاران ظاهرا فراری 
است، چرا که در طول یک هفته گذش��ته یک بار هم پاسخ تلفن 

خود را نداد. 
تقریبا چهارسال و سه ماهی از زمان مدیریت رییس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان اصفهان می گذرد. بیالن کاری رییس  و کادرش 

در این مدت واضح و روشن است.
 زمانی که ش��رایط و فض��ای مدیریتی ای��ن چهارس��اله را ازنظر 
می گذرانیم کارهای انجام شده و اقدامات مثبت فرهنگی عمرانی 
و ورزشی در این اداره با توجه به میزان بودجه دریافتی قابل تأمل 
اس��ت. انجام برنامه های مختلف ورزشی به اضافه اقدامات درخور 

توج��ه فرهنگی و عمرانی که براس��اس برآورده��ای اولیه چیزی 
نزدیک ب��ه چهارصد میلیون هزینه در برداش��ته اس��ت چطور با 
هفت میلیون بودجه دریافتی از س��وی اداره کل ورزش و جوانان 
ممکن اس��ت؟ آیا این موضوع توانایی مدیر  ب��رای تزریق بودجه 
و تعامل با نهادها و س��ازمان های مختلف اس��تان با ای��ن اداره را 
نمی رس��اند؟ آیا این موضوع از نگاه مدیر کل ورزش اس��تان دور 
مانده اس��ت؟ عملکرد جمش��یدی در طول این چهارس��ال البته 
بی انتقاد هم نبوده و مطمئنا در بخش های��ی با ضعف هایی روبه 
رو بوده اس��ت که در ای��ن باره هی��چ مرجعی به ان��دازه مدیرکل 
درجریان آن نیست، اما چرا در این باره سکوت می کند؟ اصحاب 
 رس��انه و مردم از کج��ا باید به درس��تی این تغیی��رات و انتقادها

پی ببرند؟ از کجا و چه زمانی به بعد منتظر رس��انه ای ش��دن این 
مسائل باش��ند؟ آیا واقعا به دنبال این همه اصرار برای تغییرات در 
رأس اداره شهرستان دالیل منطقی وجود دارد یا پای مسائل مربوط 
به کاندیداتوری احتمالی جمش��یدی برای مدیریت اداره کل که 
تقریبا چه در زمان رشید خدابخش )مدیرکل قبلی( و چه در زمان 

جواهری)مدیرکل کنونی( مطرح بوده در میان است؟ 
محمدرضا جواهری در طول دوران یازده ماه کار خود در اس��تان 
اقدامات درخ��ور توجهی انجام داده اس��ت که جس��ارت و اقتدار 
او را در انجام برنامه هایش نش��ان می ده��د. از تغییرات در رأس 
هیأت کشتی اس��تان گرفته تا پایان دادن به امپراطوری چندین 
س��اله »س��لیمی« در رأس حراس��ت اداره کل ورزش و جوانان و 
اختصاص ورزش��گاه ش��هید نصر به بانوان از جمله فعالیت های 
 تأثیرگ��ذار و مان��دگار او در این م��دت کوتاه اس��ت و خیلی ها را 
 به واسطه این فعالیت ها با خود همراه کرد و از آنها حامی ساخت، 
 ام��ا درم��ورد اداره شهرس��تان انتح��اری و در عین ح��ال بدون 
شفاف س��ازی اقدام می کند و این سکوت رس��انه ای و اصرارهای 
پشت پرده عالمت س��ؤال بزرگی را در ذهن جامعه ورزشی استان 

ایجاد کرده است؟ 
ش��اید اگر این دالیل پنه��ان مانده از چش��م ورزش دوس��تان از 
 سوی اداره کل نشینان اعالم ش��ود و فاکتورها برای این تغییرات 
رسانه ای می شد اصحاب رس��انه و افراد دخیل در این امر نیز با او 

همراهی بیشتری می کردند. 
منظور از این افراد استاندار اصفهان، فرماندار و نمایندگان مجلس 
اس��ت که اخیرا روابطشان  به واسطه حرکت س��رزده مدیرکل به 
اداره شهرستان و ضربتی عمل کردن برای جابه جایی رییس اداره 
 شهرستان به شدت با جواهری تیره و تار ش��ده است تا جایی که 
برای خاتمه پیدا ک��ردن غائله، پای نیروی انتظام��ی هم به میان 

آمده است.

اداره شهرستان محله برو بیا شده است

اینجا برای ورزش، تره هم خرد نمی کنند
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 هادی عقیلی 
برسر دوراهی

 فراز و فرود لیگ
 از نگاه یاوری

فصل جاری لیگ ستارگان قطر، روز جمعه با انجام شش دیدار تمام شد تا تیم ها 
رسما فعالیت خود را برای جذب بازیکن در فصل جابه جایی تابستانی شروع 
کنند. سایت»الکاس« قطر به نقل از منابع نزدیک به هادی عقیلی نوشت که 
این بازیکن ایرانی سه پیش��نهاد خوب از تیم های قطری دارد. قرارداد عقیلی 
با باش��گاه قطر که هدایت آن را الزارونی بر عهده دارد، به پایان رسیده است. 
سایت»الکاس« نوشت: عقیلی به خاطر شرایط خانوادگی  می خواهد بار دیگر 
به لیگ ایران برگردد و با باشگاه سپاهان قرارداد امضا کند، اما هنوز این تصمیم 
را تا بررسی پیشنهادهای تیم های قطری عقب انداخته است. عقیلی هنوز هیچ 
پیشنهادی از تیم قطر برای تمدید قراردادش دریافت نکرده است و در صورت 

دریافت پیشنهاد خوب از تیم کنونی اش، مانعی برای ماندن ندارد.

کارش��ناس و مربی فوتبال در ارزیابی اش از س��طح فنی مس��ابقه های لیگ 
برتر92–91توضیح داد: ما س��طح فنی لیگ را باید بر اس��اس نتایج تیم ملی 
ارزیابی کنیم، چون این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. ما چون در رده ملی موفق 
نبودیم، نمی توانیم بگوییم لیگمان هم سطح باالیی داشت. مسابقه ها به دلیل 
تعطیلی های زیاد و بی وقفه از حالت پرفشار خارج شد و این توقف های بی مورد 
کیفیت بازی ها را پایین آورد. در چنین وضعی طبیعی است که تیم ملی هم 
خوراک خوبی از لیگ نمی گیرد. محمود یاوری در پاسخ به این پرسش که آیا 
نزدیکی تیم ها در باال و پایین جدول نشان از سطح فنی باالی لیگ نیست، گفت: 
نزدیکی امتیازها تنها حساسیت است و به مسائل فنی ربطی ندارد. امسال هیچ 

تیمی خوب بسته نشد و تمام لیگ در استرس می گذشت.

سرمربی آلمانی قایقرانی به ایران آمد
رودی رودریگو برای مذاکره با مس��ئوالن فدراسیون قایقرانی وارد 
ایران شد. او  هم اکنون سرمربی تیم ملی آذربایجان است  و به گفته 
اتابکی رییس کمیته روئینگ با هزینه ش��خصی به ایران آمده تا در 

صورت توافق با مسئوالن ایران هدایت روئینگ را برعهده بگیرد.

انتقام به سبک جان تری
جان تری در مراس��م اهدای جام لیگ قهرمانان 
اروپا ب��ه یوفا بار دیگر جنج��ال آفرید و با رییس 
اتحادی��ه فوتبال انگلیس دس��ت نداد ت��ا انتقام 

محرومیت هفت ماه گذشته خود را بگیرد. 

بارسلونا باشگاه یادگیری است
ستاره شیلیایی بارس��لونا از روزهای خوب خود در 
نوکمپ می گوید. او بارس��لونا را باش��گاه یادگیری 
می داند و اعالم می کند، دوست دارد در تیم محبوب 
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 شکست تلخ سپاهان در مقابل داماش نه 
مسعود 
تنها زردها را از رس��یدن ب��ه چهارمین افشاری

قهرمانی متوالی خودشان در لیگ برتر 
محروم کرد، بلکه این فرصت را هم به داماش داد تا با گرفتن این 
سه امتیاز خودش را از خطر سقوط به لیگ دسته اول نجات دهد. 
با این حساب ذوب آهن هم اگر قصد بقای مستقیم در لیگ برتر را 
دارد باید هر دو بازی آینده خودش در مقابل نفت آبادان و ملوان را 
ببرد و در س��وی مقابل ه��م منتظر باخ��ت ه��ای متوالی برای 
آلومینیوم و فجر سپاسی باشد، البته با این شرط که فاصله تفاضل 
چهارده گله اش با ش��اگردان محمود یاوری هم جبران شود که 
اتفاقی تقریبا دور از ذهن است.  شاگردان زالتکو کرانچار در حالی 
مهم ترین بازی خودش��ان در لیگ دوازدهم را به داماش واگذار 
کردند که به نظر می رسید تساوی تلخ ثانیه های پایانی در مقابل 
استقالل کار خودش را کرده و تیمی بی انگیزه و بدون امید راهی 
رشت شده بود تا از داماش در حال س��قوط امتیاز بگیرد. غیبت 
اجباری فرشید طالبی هم باعث شد تا خط دفاعی سپاهان باز هم 
دچار اشتباهات مسخره شود و پنالتی بچگانه حاج صفی، آن هم 
در بیست دقیقه ابتدایی بازی، کار س��پاهان را در این بازی تمام 
کند. حاج صفی در طی پنج بازی اخیر تیمش یکی از ضعیف ترین 
بازیکنان بوده و اش��تباهات پشت س��ر هم او، چه در بازی های 
آس��یایی و چه در لیگ داخلی تبدیل به بالی جان سپاهان شده 
است و دیگر خبری از آن جوان آینده داری  نیست که روزی قرار 

بود سمت چپ دفاع تیم ملی را بیمه کند.

خوردن دو گل در نیمه اول به اندازه کافی استرس را به بازیکنان 
سپاهان تزریق کرد و حتی ده نفره ش��دن داماش هم باعث نشد 
که خط تهاجمی سپاهان فرصت رسیدن به دروازه میالد فراهانی 
را پیدا کند و تک گل خلعتبری هم مانع از شکست سپاهان نشد 
تا کرانچار برای قهرمانی در لیگ برتر به چیزی شبیه معجزه نیاز 
داشته باشد. س��پاهان با یک بازی بیشتر نسبت به استقالل یک 
امتیاز از این تیم کمتر دارد و اگر شاگردان قلعه نویی روز پازدهم 
ماه جاری در اهواز، فوالد را شکس��ت دهند، جشن قهرمانی را در 
همین ش��هر برپا خواهند کرد، ولی در غیر این صورت اگر فوالد 
همت کند و در خانه خودش از اس��تقالل امتیاز بگیرد، آن موقع 
س��پاهانی ها باید به همین تیم داماش امیدوار باشند تا شاید در 
هفته آخر، استقالل را در ورزشگاه آزادی متوقف کند که با توجه 
به رهایی داماش از سقوط و انگیزه استقالل برای جبران شکست، 
دور رفت در مقابل داماش اتفاقی دور از ذهن است و سپاهان باید 
مراقب باشد تا الاقل رتبه دوم لیگ را در طی دو هفته آینده تحویل 
تراکتوری ندهد که با یک بازی کمتر نسبت به سپاهان چهار امتیاز 
عقب اس��ت.  البته این پایان کار برای سپاهان و کرانچار نیست و 
زردها در صورتی که از رسیدن به عنوان قهرمانی محروم شوند، 
این فرصت را دارند تا در فینال جام حذفی باشکست پرسپولیس 
یک جام به هوادارانشان تحویل دهند، البته به شرطی که کرانچار 
دس��ت از این همه احتیاط بردارد و تیمی را به دیدار پرسپولیس 
بفرستد که به جای کلکسیونی از اشتباهات، به دنبال شاد کردن 

دل هوادارانش باشد.

سال فوتبالی باشگاه گیتی پسند با یک 
گروه 
صعود تاریخی ب��رای تی��م فوتبال این ورزش

باشگاه به پایان رس��ید تا بعد از فروش 
امتیاز سپاهان نوین و انحالل باش��گاه فوالد نطنز، دوباره فوتبال 
اصفهان در لیگ دسته یک صاحب نماینده شود. گیتی پسندی ها 
بعد از قهرمانی تیم فوتسالش��ان در لیگ برت��ر و صعود تیم دوم 
فوتسالشان یعنی گیتی پسند نوین به سطح اول فوتسال ایران به 
اصطالح ورزش��ی ها هت تری��ک موفقیت را به وج��ود آوردند و 
شاگردان ساموئل داربینیان در ش��رایطی که حتی تا اواسط نیم 
فصل دوم ه��م در میانه های جدول حضور داش��تند، با چند برد 
پیاپی و  با قرار گرفتن در رتبه دوم جدول لیگ دسته دوم موفق به 
کسب جواز صعود به لیگ دسته یک شدند تا شاید از سال آینده با 
یک یارگیری مناس��ب و پرهیز از ریخت و پاش های رایج، حتی 

امکان صعود به  لیگ برتر را هم پیدا کنند.
 خوش��بختانه ش��رایط مالی قرمزهای اصفهان به گونه ای است 
که این تیم برخالف بقیه تی��م های حاضر در لیگ دس��ته اول، 
مش��کلی  در مباح��ث مال��ی نخواهد داش��ت و همین مس��أله 
 فرصتی مناس��ب را فراهم می کند تا ب��ا اس��تفاده از بازیکنانی 
با انگیزه و البته با تجربه در راه صعود به لیگ برتر بجنگند، هرچند 
که در س��ال اول انتظار زیادی از این تیم نم��ی رود و همین که 
اصفهانی ها بتوانند شرایط خودشان را در لیگ دسته اول تثبیت 
کنند، خودش یک کار بزرگ و مهم است و در سال دوم می توان 
صحبت  صعود به لیگ برتر را هم مورد بررسی قرار داد. شنیده می 

شود که مدیران این باشگاه با داربینیان صحبت های مقدماتی را 
هم انجام داده اند و این سرمربی فصل آینده هم گیتی پسند را در 
لیگ دس��ته اول هدایت می کند تا با توجه به شناخت کافی اش 

از بازیکنان این تیم، شانس صعود به لیگ برتر را هم پیدا کند.
گیتی پسند در حالی بعد از نفت و گاز گچساران به رتبه دوم رسید 
که حضور تیم هایی مثل فوالد نوین اه��واز،گاز فجر جم، میناب 
هرمزگان، صنعت س��اری و نفت امیدیه این گ��روه را تبدیل به 
گروهی سخت و خطرناک برای  شاگردان دارابینیان کرده بود که 
همین طور هم شد و پنالتی ثانیه های پایانی سجاد اژدر در مقابل 
فوالد نوین اهواز جواز صعود را امض��ا کرد. حضور بازیکنانی مثل 
امین قاسمی نژاد و سجاد اژدر، مهدی کیانی و اسماعیل کریمیان 
در ترکیب این تی��م به همراه چند بازیکن ج��وان و جویای نام از 
گیتی پسند تیمی با انگیزه و پر امید ساخته بود که در نهایت هم 
این تالش ها نتیجه داد و عالوه بر صعود به لیگ دسته یک، سجاد 
اژدر هم به صورت مش��ترک با بازیکن تیم صنعت ساری عنوان 
آقای گل این مسابقات را به دست آورد.  البته با وجود خوشحالی 
بابت حضور یک نماینده از فوتبال اصفهان در لیگ دس��ته یک، 
باید امیدوار بود که ذوب آهنی ها حتی به ضرب و زور پلی آف هم 
که شده در لیگ برتر بمانند و خوش��حالی مردم اصفهان از بابت 
صعود گیتی پسند با نگرانی از سقوط ذوبی ها یکی نشود و فوتبال 
اصفهان مجبور نباشد که بعد از دو سال دوری از لیگ دسته یک، 
در سال آینده با دو تیم برای صعود به لیگ برتر در این مسابقات 

شرکت کند.

شکست دوسر ضرر

قهرمانی سپاهان را آب برد!
 اصفهان دسته یکی شد!

هت تریک گیتی پسند



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1015 |  یکشنبه  1 اردیبهشت  1392 | 10 جمادی الثانی 1434

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بمساحت 245/63 مترمربع.
مزرعه باقرآباد 40 اصلی:

آقایان سید حسن و سید عباس شهرت هر دو صادقی طباطبائی زواره 
فرزندان میرزا اس��داله تمامت پانزده سهم مشاع از یکهزار و دویست 
سهم ششدانگ آب و امالک مزرعه مذکور با قدرالحصه از کل متعلقات 
آن که مس��احت ششدانگ یک میلیون و یکصد و ده هزار وسیصد و 

ش��صت مترمربع می باشد به نسبت سید حسن ده سهم مشاع و سید 
عباس پنج سهم مشاع.

ب( امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتش��ر و لکن بواس��طه 
اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هیأت محترم 
نظارت یا دس��تور اداری مس��تند به اختیارات تفویضی هیأت نظارت 
موض��وع بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه بخش��نامه های ثبتی تا 

اول مهرماه 65 منجر به تجدید آگهی شده است:
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذیل:
5426- آقای س��ید محس��ن مرتضوی امامی زواره فرزند سید مهدی 
شش��دانگ یکبابخانه اندرونی بمس��احت 464/85 مترمربع که قبل از 
تعیین حدود باقیمانده دو دانگ و نیم مش��اع از پالک 442 فرعی بوده 

خریداری از ورثه مرحومه بیگم جان احتش��امی فرزند سید محمد که 
قباًل بن��ام مخدره بیگم جان فاقد نام خانوادگی و نام پدر آگهی ش��ده 

است.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و ام��الک و ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 
داشته باش��د باید از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی 
که در ردیف )الف( می باش��د به مدت 90 روز و نس��بت به ردیف )ب( 
به مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را کتبًا به این اداره تسلیم 
نم��وده و طبق تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معت��رض ثبتی ظرف م��دت 30 روز از تاریخ تس��لیم اعتراض به این 
اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نمای��د. ضمنًا گواهی 
ط��رح دعوی که پس از انقضاء مهلت قانونی واصل ش��ود بالاثر بوده 
و مطابق قس��مت اخیر م��اده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه ثبت، حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 
ح��دود و در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت پذیرفته 

ب��ه خواهد ش��د. این آگهی نسبت به امالک ردیف )الف( در دو نوبت 
فاصله 30 روز از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و نس��بت به ردیف )ب( 
فقط یک نوب��ت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر 

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

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

عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

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

اداره ثبت اسناد و امالک میمه.
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین 
نامه مربوط امالکی که در س��ه ماهه چهارم سال 1391 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده است و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آراء هیأت محترم نظارت آگهی آن ها باید تجدید شود مربوط به 

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

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

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

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

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

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه ازان
338 آقای حس��ین علی اکبری فرزند حس��ن و خانم زینب علی اکبری 
فرزند عباس بالمناصفه مشاعًا ششدانگ یک باب خانه در کوی باال به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

موته به مساحت 1237/24 مترمربع
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه کسی نسبت 
به امالک مندرج در این آگهی اعتراض )واخواهی( داش��ته باشد نسبت 
ب��ه آن هایی ک��ه تقاضای ثبت پذیرفته ش��ده از تاریخ انتش��ار اولین 
نوبت این آگهی ظرف مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی )اعتراض( 
خود را تس��لیم این اداره نموده و رس��ید دریافت دارد ضمنًا معترض 
بایس��تی از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم 

به دادخواس��ت به مراجع قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و 
این اداره تسلیم نماید. در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی 
اقامه شده باشد طرف دعوا بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تس��لیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح 
دعوی که بعد از انقضای مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق 
م��اده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق 
ماده 56 آیین نامه قان��ون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و 
صورت مجلس تحدی��د قید و واخواهی صاحب��ان امالک و مجاورین 
نس��بت به حق��وق ارتفاقی مطابق ماده 20 قان��ون ثبت و اصالحی آن 
پذیرفته خواهد ش��د. این آگهی در دو نوب��ت و به فاصله )30( روز از 
تاریخ اولین نوبت انتش��ار در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 

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

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

نوروز- رئیس ثبت میمه

نوبتی سه ماهه چهارم سمیرم
352 آگهی نوبتی س��ه ماهه چهارم س��ال 1391. به موجب ماده 

12 قانون ثبت اس��ناد و ام��الک و ماده 59 آئین نام��ه امالکی که در 
س��ه ماهه چهارم سال 1391 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده همچنین 
ش��ماره های از قلم افتاده مربوط به بخش ثبتی سمیرم به شرح ذیل 

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

اول: ابنیه و امالک شهر سمیرم و پالک یک اصلی و فروعات ذیل:
7623- خان��م ماهتاب آس��ایش فرد فرزند مظفر شش��دانگ یک قطعه 

ب��ه زمی��ن مجزی گردی��ده از پالک 1/2405 واقع در باغ مو س��میرم 
مساحت 191 مترمربع.

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

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

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

خواجگان سمیرم به مساحت 203/75 مترمربع.

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

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

معروف به کهله قصبه به مساحت 271 مترمربع.
7629- آقای علی حس��ین طائی سمیرمی فرزند ابراهیم ششدانگ یک 
باب خانه مجزی گردیده از پالک 1/2198 واقع در خیابان ش��یخ کلینی 

سمیرم به مساحت 556/80 مترمربع.
7630- آقای��ان محمدحس��ین و دانی��ال صمصامی فرزن��دان محمد 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در کوی پیشاهنگی سمیرم به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خانه واقع در محله پشت باغ به مساحت 134/55 مترمربع.
867- خانم عطری گل سی سنبله فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه 

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

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

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

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

مترمربع بالسویه و االشاعه.
1393- آقایان اله داد و اله یار موس��وی فرزندان سید محمد ششدانگ 
یک قطع��ه باغ مجزی گردی��ده از پالک 398/521 به مس��احت 6695 

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

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

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

موسوی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سمیرم

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

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

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

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

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

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

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

52 و 53 و 54 فرع��ی- آقای عباس��علی محس��ن زاده فرزند حس��ین 
شش��دانگ یک باب خانه واقع در کوی سرای عبداهلل کامو به مساحت 

290/30 متر مربع
2032 فرع��ی- آقای عباس��علی محس��ن زاده فرزند حس��ین و آقای 
غالمرضا محسنی زاده فرزند حسین آقا بالمناصفه ششدانگ یک درب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

108- اصل��ی- آقای آقاجان خیراندیش فرزند مش��هدی نصیر تمامی 
18س��هم از 24 س��هم ششدانگ چشمه معروف به س��رخه با اراضی 

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

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

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

زرگری- کفیل ثبت اسناد جوشقان
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رسول اکرم )ص( : 
گرامى ترين ش��ما نزد خدا، كسى اس��ت كه بيشتر به همسر 

خود احترام بگذارد.

گران ترین آپارتمان های ایران 
کجاست؟

بازار مسکن سال ۹۲را با رکود آغاز کرد؛ رکودی که به گفته فعاالن بازار 
سایه گرانی ارز بر آن سایه انداخته است. در همین زمینه، ابوالفضل صومعلو 
در تازه ترین اظهارات خود ضمن توصیه به خریداران مسکن برای به خرج 
دادن صبوری، پیش بینی کرد در سال جاری افزایش شدیدی برای قیمت 

مسکن نخواهیم داشت.
این پیش بینی ها از س��وی معاون امور مس��کن و س��اختمان در حالی 
انجام می شود که در کمتر از یک ماه گذشته از سال ۹۲، فهرست متری 
۲۰میلیون تومانی های پایتخت نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری 
داشته است. گفته می شود ظهور س��اختمان های برنددار، علت این امر 
است؛ ساختمان هایی که با طراحی های منحصر به فرد، نام معماری خاص 

را به دوش می کشند.
 در حال حاضر گران تری��ن آپارتمان پایتخت مربوط ب��ه یک آپارتمان 
۷۲۸متری در زعفرانیه اس��ت که هر متراژ آن، ۲۵میلیون تومان قیمت 
دارد. این آپارتمان ۵خواب��ه در بین تمام امکانات رفاهی، تنها به س��ونا، 
جکوزی و آسانس��ور مجهز اس��ت. قیمت کل این آپارتم��ان که در یک 
ساختمان ۵طبقه واقع شده است، ۱۸میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان تعیین 
شده است. یک واحد آپارتمان دیگر واقع در خیابان نیاوران در فروردین ماه 
۹۲ رتبه دوم گران قیمت ترین های پایتخت را به دست آورد. این آپارتمان 
که در خیابان جمشیدیه واقع است،۳۲۰متر مساحت دارد. قیمت هر متر 
مربع این واحد،۲۱میلیون تومان تعیین شده است. الزم به ذکر است که 
قیمت کل دومین گران قیمت پایتخت ۶میلی��ارد و ۷۲۰میلیون تومان 
تعیین شده است. سومین گران ترین آپارتمان پایتخت نیز در زعفرانیه 
ساخته شده است. این واحد۸میلیارد و۶۰۰میلیون تومانی باالتر از شیرکوه 
زعفرانیه واقع شده است. هر متر مربع این آپارتمان۴۳۰متری،۲۰میلیون 
تومان ارزش دارد. آخرین آپارتمانی که تاکن��ون رکورد گران ترین ها را 
ثبت کرده، مربوط به یک دستگاه آپارتمان۱۱۴متری واقع در سعادت آباد 
است. قیمت کل این واحد دو خوابه، ۲میلیارد و ۳۶۰میلیون تومان است و 
قیمت هر متر مربع آن نیز،۲۰میلیون تومان تعیین شده است. الزم به ذکر 

است که این واحد ۲۲ساله، به طور کامل بازسازی شده است.

بیشترین جرم زندانیان خارجی 
اصفهان چیست؟

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی - تربیتی استان اصفهان گفت: ۴ 
درصد زندانیان استان اصفهان از اتباع خارجی هستند که بیشترین 

جرم آنها، جرائم مواد مخدر و مواد روان گردان است.
رمضان امیری بیان داش��ت: ۴ درص��د زندانیان اس��تان اصفهان از 
 اتباع خارجی هس��تند که۹۹ درصد آنها مرد و ی��ک درصد هم زنان 

هستند.
وی تصریح کرد: ایجاد بس��تر اصالح و تربیت، رفاه، ایجاد اشتغال و 
حرفه آموزی مددجویان غیر ایرانی با مددجویان ایرانی یکسان است.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی - تربیتی استان اصفهان عنوان 
داشت: ۶۵ درصد مددجویان غیر ایرانی زندان های استان، بی سواد و 

بقیه تنها با سطح تحصیالت مقطع راهنمایی هستند.
 امی��ری در پایان گف��ت: بیش��ترین ج��رم مددجویان غی��ر ایرانی 

زندان های استان، جرائم مواد مخدر و مواد روان گردان است.

مصادیق مختلفی برای محتواهای مجرمانه در فضای 
مجازی تعریف ش��ده  که چند گروه کلی آن در ادامه 

می آید.
محتوا علیه عفت و اخالق

اولین مورد از این گروه بندی هش��ت گانه به محتواهای 
علیه عفت و اخالق عمومی مربوط می شود و مواردی چون 
اشاعه فحشا و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید 
یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرائم منافی عفت یا 
انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خالف 
عفت عمومی )مبتذل و مس��تهجن(، تحریک، تشویق، 
ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دس��تیابی به محتویات 
مستهجن و مبتذل و اس��تفاده ابزاری از افراد در تصاویر 
و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات 
و تجمالت نامش��روع و غیرقانونی به عنوان مصادیقی از 
جرائم رایانه ای معرفی شده اند و تمامی افرادی که نسبت 
به انتش��ار چنین مواردی اقدام کرده باشند طبق قوانین 

مورد مجازات و پیگرد قرار خواهند گرفت.
 محتوا علیه مقدسات اسالمی

درگروه دوم جرائم رایانه ای که به محتوا علیه مقدس��ات 
اسالمی مربوط می شود، ارایه محتوای الحادی و مخالف 
موازین اسالمی، اهانت به دین مبین اسالم و مقدسات آن، 
اهانت به هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین )ع(، تبلیغ 
به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اس��الم، نقل 
مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و 
خارجی منحرف و مخالف اسالم به نحوی که تبلیغ از آنها 
باش��د، اهانت به امام خمینی ) ره ( و تحریف آثار ایشان، 
اهانت به رعیر معظم انقالب و سایر مراجع تقلید در زمره 

جرم های رایانه ای به شمار می روند.
 محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

اما دسته سوم جرائم رایانه ای به محتواهای علیه امنیت 
و آس��ایش عمومی برمی گردد و مواردی چون تش��کیل 
جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی )سایبر( با هدف 
برهم زدن امنیت کشور، هرگونه تهدید به بمب گذاری، 
انتش��ار محتوایی که به اس��اس جمهوری اسالمی ایران 
لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اسالمی، 
تبلیغ علی��ه نظام جمهوری اس��المی ای��ران، اخالل در 
وحدت ملی و ایجاد اختالف مابین اقشار جامعه به ویژه از 
طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم 
به جنگ و کش��تار یکدیگر، تحریک نیروهای رزمنده یا 
اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح 
هس��تند به عصیان، فرار، تس��لیم یا عدم اجرای وظایف 
نظامی، تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی 
علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسالمی ایران در 
داخل یا خارج از کشور، تبلیع به نفع گروه ها و سازمان های 
مخالف نظ��ام جمهوری اس��المی ایران، ف��اش کردن و 
 انتش��ار غیرمجاز اسناد و دستورها و مس��ائل محرمانه و 
س��ری دولتی و عمومی یا اس��رار نیروهای مسلح، فاش 
کردن و انتش��ار غیرمجاز نقشه و اس��تحکامات نظامی، 
انتش��ار غیرمجاز مذاک��رات غیرعلنی مجلس ش��ورای 
اسالمی، انتش��ار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی 
دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی و انتشار محتوایی 
که از س��وی ش��ورای عالی امنیت ملی منع شده باشد را 

شامل می شود.
 محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی

اما در گروه چهارم که به محت��وا علیه مقامات و نهادهای 
دولتی و عمومی برمی گ��ردد: اهانت و هجو نس��بت به 
مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی، افترا 
به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی، نشر 
اکاذیب و تش��ویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها 
 و س��ازمان های حکومت��ی، جعل پایگاه ه��ای اینترنتی 
بانک ها، س��ازمان ها و نهادهای دولت��ی و عمومی جرم 

محسوب می شود.
 محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه ای

در گروه پنجم که ب��ه محتواهایی که برای ارتکاب جرائم 
رایانه ای ب��ه کار می روند مربوط می ش��ود، م��واردی از 
قبیل انتشار یا توزیع و در دس��ترس قرار دادن یا معامله 
داده ها ی��ا نرم افزارهای��ی که صرفا ب��رای ارتکاب جرائم 
رایانه ای به کار می رود، فروش، انتش��ار یا در دس��ترس 
ق��رار دادن غیرمج��از گ��ذرواژه ه��ا و داده های��ی ک��ه 
ام��کان دسترس��ی غیرمجاز ب��ه داده ها یا س��امانه های 
 رایان��ه ای ی��ا مخابرات��ی دولتی ی��ا عموم��ی را فراهم 
می کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش 
 دسترسی غیرمجاز، افترا به مقامات، نهادها و سازمان های

حکومت��ی، ش��نود غیرمج��از، جاسوس��ی رایان��ه ای، 
تحریف و اخالل در داده ها یا سیس��تم ه��ای رایانه ای و 
 مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرائم رایانه ای، انتشار 
فیلترش��کن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های 
 فیلترینگ، انج��ام هرگونه فعالیت تج��اری و اقتصادی 
رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی، ایجاد مراکز 
قمار در فضای مجازی جزء جرائ��م رایانه ای تعریف می 

شوند.
 امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

بخش��ی دیگر از محتواه��ای مجرمانه فض��ای مجازی 
 به امور س��معی و بص��ری و مالکی��ت معن��وی مربوط 
 می ش��ود و بر همین اس��اس انتش��ار و س��رویس دهی 
بازی ه��ای رایان��ه ای دارای محت��وای مجرمانه، معرفی 
آث��ار س��معی و بص��ری غیرمجاز به ج��ای آث��ار مجاز، 
عرضه تجاری آثار س��معی و بصری ب��دون مجوز وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی و تش��ویق و ترغیب به نقض 
 حق��وق مالکیت معن��وی برخ��ی از ای��ن م��وارد جرم

 محسوب می شوند.
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

یک مبتکر انگلیسی سوخت مصرفی خودروی خود را به اکسیژن مایع تبدیل کرده است که گام 
مهمی برای جایگزینی سوخت های فسیلی محسوب می شود.»پیتر دیرمان« مبتکر انگلیسی در 
روشی جدید، موتور خودروی۲۵ساله Vauxhall Nova را به مصرف کننده سوخت اکسیژن 
مایع مبدل کرده است. در این موتور سوخت اکسیژن مایع به جوش آمده و تولید فشار می کند 
که باعث حرکت رو به پایین پیستون ها می شود، در این زمان گاز منبسط و سرد می شود، اما در 
عین حال قادر به جذب گرمای بیشتر از سیال انتقال حرارت است که باعث ارتقای کارآمدی موتور 
می شود. تمام موادی که در این موتور مورد استفاده قرار می گیرند قابل بازیافت هستند و انرژی 
بسیار کمی توسط خودرو مورد استفاده قرار می گیرد که از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه 
است.کار طراحی اولیه موتور خودرو پایان یافته و با اصالح ایرادات موجود، مراحل بعدی طراحی 
آغاز شده است. باتوجه به گسترش طرح های مختلف با هدف کاهش سوخت های فسیلی، مبتکر 
این طرح امیدوار است که سال آینده میالدی بر اساس طرح موتور با سوخت اکسیژن مایع، یک 

خودروی جدید و دوستدار محیط زیست تولید شود.

صفحه کلید پازلی امکان تنظیم مجدد و چیدمان کلیدها را متناس��ب با نیاز کاربر فراهم 
می کند.

در صفحه کلیدهای سنتی، برخی از کلیدها از چش��م پنهان مانده یا کمتر مورد استفاده 
قرار می گیرند، اما صفحه کلید پازلی که توسط »وان فو چون« طراحی شده است، نمونه 
واقعی یک مدل سفارشی اس��ت که عالوه بر تأمین نیازهای کاربر، امکان استفاده بهتر از 

فضا را فراهم می کند.
برخالف صفحه کلیدهای متداولQWERTYیا مدل زبان فرانسویAZERTY، یک 
صفحه کلید مدوالر و متحرک باعث افزایش کارآیی در هن��گام تایپ کردن به ویژه برای 

افراد چپ دست می شود.
امکان چیدمان ارگونومیک و تنظیم اختصاصی کلیدهای پازلی بر اساس نیاز فرد، به کاهش 
 اس��ترس و میزان فشار وارده به انگش��تان دس��ت نیز کمک می کند و با حذف کلیدهای

 غیر ضروری، فضای بیشتری در اختیار کاربر قرار می گیرد.

پژوهش جدید محققان مرکز پزشکی اراسموس هلند نشان 
داده که با یک تار موی انس��ان می توان خطر ابتالی وی به 

بیماری قلبی را مشخص کرد.
تارهای مو حاوی اطالعات ارزشمندی درمورد سطوح تنش 
فرد اس��ت که به نوبه خود، امکان ابتالی انس��ان به بیماری 

قلبی را نشان می دهد.
برخالف آزمایش خ��ون که یک تصویر لحظه ای از س��طوح 
هورمون تنش را در یک نقطه خاص زمانی نش��ان می دهد، 
بررسی موی سر می تواند برای مشاهده گرایش ها در سطوح 
هورمون کورتی��زول در یک دوره چند ماهه مورد اس��تفاده 

قرار بگیرد.
این امر ب��ه محقق��ان در درک بهت��ر تغییرات در س��طوح 

کورتیزول کمک خواهد کرد.
این پژوهش نشان داد که افراد مسن که دارای سطوح باالتر 
و درازمدت کورتیزول هس��تند، بیش��تر در معرض ابتال به 

بیماری قلبی قرار دارند. در این بررسی، سطوح کورتیزول در 
 گروهی از۱۸۳شهروند مسن بین ۶۵ تا ۸۵ سال اندازه گیری 

شد.
محققان با اس��تفاده از نمونه های موی سه س��انتیمتری از 
نزدیک پوست سر، توانستند سطوح کورتیزول یک دوره سه 

ماهه را اندازه گیری کنند. 
نتایج این پژوهش نشان داد که افراد دارای سطوح باالتر این 
هورمون با احتمال بیشتری برای برخورداری از یک تاریخچه 
بیماری عروق کرونر قلب، س��کته، بیماری شریانی محیطی 

یا دیابت روبه رو بودند.
این اولین بار اس��ت که دانش��مندان دریافته اند که بررسی 
نمونه های مو می توان��د اطالعاتی را درمورد س��المت افراد 

ارایه کند.
باورها بر این اس��ت که بررس��ی مو می تواند برای تشخیص 
حساسیت های غذایی و همچنین کمبود مواد معدنی مورد 

استفاده قرار بگیرد.
همچنین می توان از این شیوه برای آزمایش استفاده از مواد 
مخدر استفاده کرد، چرا که مولکول های مواد مخدر موجود 
در جریان خون در فولیکول مو قرار گرفته و تا۹۰روز در آنجا 

باقی می مانند.

تنظیم کلیدها با صفحه کلید پازلیخودرویی با سوخت هوای مایع!

تشخیص امکان ابتال به بیماری قلبی با تار موی انسان!

ماجراجویی
 این روز ها 
حد و مرزی ندارد 

دانشمندان با استفاده از تلسکوپ فضایی کپلر ناسا موفق به 
شناس��ایی بهترین کاندیداهای جهان های قابل سکونت در 
ورای منظومه شمسی شده اند که شامل دو سیاره با احتمال 
برخورداری از شرایط حیات در اطراف یک ستاره است. این دو 
سیاره به تازگی به فهرستی از حدود۷۰۰سیاره فراخورشیدی 

تأیید شده که از سال۱۹۹۵کشف شده اند، پیوسته اند.

 این کاندیداها ش��امل یک جفت س��یاره در اطراف س��تاره 
کپل��ر-۶۲ در حدود۱۲۰۰س��ال ن��وری در ص��ورت فلکی 
برب��ط هس��تند.دو س��یاره بیرونی این س��تاره ح��دود۱/۵ 
براب��ر زمین ب��وده و در فاصل��ه مناس��ب از س��تاره میزبان 
 خ��ود ب��رای برخ��ورداری از آب مایع در س��طح خ��ود قرار 

دارند.
 مدل های رایانه ای نش��ان داده که این س��یارات موسوم به 
کپلر-e ۶۲ وکپلر-۶۲f اجسام جامدی هستند که از سنگ، 

یخ یا ترکیبی از هر دو ساخته شده اند.
این دو سیاره از سه سیاره همس��ایه دیگر برخوردارند که در 
 اطراف کپل��ر-۶۲ گردش می کنند، اما آنها در فاصله بس��یار

نزدیک تری به س��تاره قرار داش��ته و احتماال از دمای بسیار 
باالیی برای دارا بودن آب در سطح خود برخوردارند.

تلس��کوپ کپلر کم و زیاد ش��دن میزان نور تابیده ش��ده از 
ستاره های هدف را که ممکن است در اثر عبور سیارات باشند، 

اندازه گیری می کند. 
تاکنون این تلسکوپ موفق به شناسایی بیش از ۲۷۰۰سیاره 

کاندیدا  شده اند.
این دانش��مندان همچنین توانسته اند دو س��یاره دیگر را در 
اطراف یک ستاره هدف دیگر موس��وم به کپلر-۶۹ در فاصله 
حدود۲۷۰۰س��ال نوری از زمین در ص��ورت فلکی ماکیان 

شناسایی کنند. 
اندازه س��یاره داخلی تر دوبرابر زمین ب��وده و مدار آن به دور 
س��تاره میزبان تنها۱۳روز اس��ت، ام��ا س��یاره دوم که تنها 
حدود۷۰درصد از زمین بزرگ تر بوده، در فاصله مشابه مدار 
ناهید از ستاره خود قرار داشته که آن را در لبه محدوده قابل 

سکونت قرار می دهد.
 ب��ه گفته محقق��ان، ب��رای شناس��ایی امکان برخ��ورداری 
 س��یارات فراخورش��یدی از آب به تلس��کوپ های بس��یار 

قوی تری از کپلر نیاز است.

بهترین سیاره های قابل سکونت شناسایی شدند

 ترک سیگار
 با تحریک مغناطیسی مغز

 محققان دانش��گاه پزش��کی کارولینای جنوبی با تحریک مغناطیس��ی 
سلول های عصبی در مغز افراد سیگاری، موفق به کاهش تمایل به مصرف 

سیگار شده اند.
»روش تحریک مغناطیس��ی تران��س کرانیال« در ح��ال حاضر با مجوز 
سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان افسردگی به کار می رود. محققان 
۱۶ف��رد س��یگاری را در دو جلس��ه۱۵دقیقه ای تحت درم��ان تحریک 
مغناطیس��ی ترانس کرانیال با فرکانس باال قرار دادن��د. این روش بدون 
درد بوده و نیاز به مصرف آرام بخش یا انجام بیهوشی ندارد. از داوطلبان 
خواسته شد که دو س��اعت پیش از آزمایش از کشیدن سیگار خودداری 
کنند. قبل از انجام درمان، تصاوی��ر خنثی مانند مناظر طبیعی و تصاویر 
تحریک کننده مصرف نیکوتین به داوطلبان نشان داده شد و سپس میزان 
تمایل آنها به کشیدن سیگار مورد ارزیابی قرار گرفت. از طریق حلقه هایی که بر 
روی پیشانی افراد قرار داده شده بود، پالس های مغناطیسی به قشر جلوی 
پیشانی ارسال و پس از تحریک مغناطیسی همین تصاویر به افراد نشان 
داده شد و میزان تمایل آنها به سیگار مورد پرسش قرار گرفت. نتایج  نشان 
می دهد، میزان تمایل افراد پس از درمان با روش تحریک مغناطیسی به 
سیگار، به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند و این کاهش تمایل 

در میان معتادان به سیگار بیش از سایر افراد گزارش شده است.

فناوری
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