
ارتباط با خبرنگاران توفیقی برای  پلیس

ارشاد اصفهان به نفع پلیس کنار رفت 

 چند راهکار براي
افزايش سرعت 
رايانه شما

درجلسه تقدير پلیس ازخبرنگاران مطرح شد

به دلیل همزمانی دو نشست

مردم انتظار معجزه از دولت 
جديد نداشته باشند 3

 حمله شیمیايی
در اطراف دمشق مرشدان با خواندن اين کتاب، 2

سبک خود را عوض کنند 6
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اصال بايد يک سری از امورات کشور 
دست زن ها باشد

آقایان، رؤسای دانشگاه ها و استادان، محیط را برای اسالمی 
ش��دن آماده کنید، اگر اول انقالب به علت کمبود استاد زن 
نمی شد کالس ها را از هم جدا کرد، اما االن که استاد داریم، 
اصال باید یک سری از امورات کشور دس��ت زن ها باشد. باید 

بگویم متأسفانه وزارت علوم هیچ نظارتی روی...

سپاهان به دنبال بازگشت 
به جاده پیروزی

 هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال با مصاف تیم 
س��پاهان با صبای قم و میهمانی ذوب آه��ن در انزلی 

آغاز می شود. 
ملوان- ذوب آهن؛ شکار قو با طعم اولین برد

تیم ه��ای مل��وان و ذوب آه��ن از س��اعت۱۹:۳۰ روز 
 جمعه در ورزش��گاه تخت��ی انزلی به مص��اف یکدیگر

 خواهند رفت.
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قبل از به هم زدن نامزدیتان
8

 بخوانید!

اعطای نشان صلح
2

 به هاشمی رفسنجانی

گروه شهر- در جلس��ه ای که دیروز در اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان برگزارشد، مدیر کل حجت االسالم محمد قطبی و 
معاون وی قلمکاریان درباره نمایشگاه مهم و اخیر اصفهان سخن 
گفتند. نکته جالب این جلسه عالوه بر آمارها و اطالعات سخنرانان، 
اختصار در کالم آنها بود؛ مؤلفه ای که معموال کمتر مدیران این شهر 
هنگام تداخل دو جلسه رعایت می کنند، ولی در این نشست مردان 
فرهنگ مند اصفهان جلسه دو س��اعته خود را به دلیل همزمانی 
با نشس��ت پلیس به 45 دقیقه تقلیل دادند تا ارشاد به نفع پلیس 
 شهر کناررفته باش��د. به اس��تناد حرف های مدیرکل پیش بینی

می شود بالغ بر۳۰ هزار نفر از این نمایش��گاه بازدید کنند و بیش 
از ۱۰ میلیارد ریال فروش کتاب داش��ته باش��یم که ب��ا توجه به 
تخفیف۳۰ تا 4۰ درصد که در نمایش��گاه ارایه خواهد شد، میزان 
پرداخت مردم 6 میلیارد ری��ال خواهد بود. مدیر کل اداره فرهنگ 
و ارشاد اس��المي اس��تان اصفهان ادامه داد: به دالیلي که ذکر شد 

زمان نمایشگاه کتاب از س��ال جاري تغییر داده ش��د، البته ابتدا 
تصمیم داش��تیم این نمایش��گاه در اواخر مهر یا  اوای��ل آبان ماه 
برگزار کنیم تا بتوان از ظرفیت مدارس و دانش��گاه ها در این بازه 
 زماني بهره ببریم، اما به دلیل بس��ته ش��دن تقویم نمایشگاه هاي

اصفهان و نمایش��گاه کتاب تهران این موضوع رخ نداد. وي گفت: 
امسال نمایشگاه شهریور ماه برگزار مي شود، این زمان را بررسي و 
اگر احساس کردیم زمان مناسبي است، آن را براي سال هاي آینده 
 نیز تصویب خواهیم ک��رد و اگر چنین نبود،  ب��راي تغییر آن طي 
سال هاي آینده تالش خواهد ش��د. قطبي افزود: در شهریور ماه، 
مردم در تب و تاب فعالیت هاي علمي هس��تند و از طرفي هم این 
زمان نسبت به مهر ماه مناسب تر است، چرا که فرصت اوقات فراغت 
 وجود دارد و به همی��ن دلیل مراکز فعال در زمین��ه اوقات فراغت 

مي توانند جوانان و نوجوانان را به بازدید نمایشگاه ببرند.

 مجید انصاری، معاون
  پارلمانی روحانی  می شود

 شانس قالیباف 
از همه بیشتر است

 تیم اقتصادی دولت  نسخه
 ارز تک نرخی را پیچید

 کوالک اصفهانی ها
 در نانجینگ

 با پینگ پنگ، »آلزایمر« 
را فراموش کنید!
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آگهی مزایده

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهار محال بختیاری

مزایده گذار:سازمان همياری شهرداريهای استان چهار محال بختياری
موضوع مزایده : واگذاری 6 پالک از زمين های واقع در شهرک تفريحی توريستی شيدا

تاریخ دریافت اسناد و مدارک مزایده :از تاريخ 92/5/30 لغايت 92/6/10 به مدت 10 روز كاری 
  محل دریافت اس�ناد و تحویل  پاکات: ش�هر كرد – ميدان امام حس�ين )ع( مجتم�ع ادارات 

 دبيرخانه سازمان همياری شهرداريهای استان 
زمان تحویل پاکات :پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/6/12 

تاریخ بازگشائی پاکات : روز چهار شنبه مورخ 92/6/13 ساعت 8 صبح می باشد .
بهای ف�روش اس�ناد : مبل�غ 100000 ري�ال بصورت رس�يد بانك�ی واريز به حس�اب ش�ماره 

0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همياری شهرداريهای استان 
ش�ركت كنندگان می بايس�ت معادل 50 درصد از قيمت كارشناس�ی جهت هر واحد را بعنوان 
سپرده شركت در مزايده به صورت واريز بانكی به شماره حساب 0106385250008 بانک ملی يا 
چک تضمينی بنام سازمان همياری شهرداريهای استان تحويل نمايند. ساير اطالعات و جزئيات 

مربوطه در اسناد مزايده درج شده است. 

قيمت پايه هر متر مربع مساحت ) متر مربع ( شماره پالکرديف
قيمت كل ) ريال ( ) ريال ( 

1151 a6171350000832950000

2170a5121350000691200000

3172a4601350000621000000

4184a5581350000753300000

5185a5781350000780300000

6187a79014000001106000000



چهره روزیادداشت

 واگذاری بی حساب و کتاب 
زمین های تأمین اجتماعی

به گزارش ف��ارس یک منب��ع آگاه از واگ��ذاری زمین ه��ای تأمین 
اجتماعی در مشهد و منطقه یک تهران برای احداث دانشگاه به یکی 
از مس��ئوالن خبر داد. وی گفت: در زمان ریاست سعید مرتضوی بر 
سازمان تأمین اجتماعی زمین هایی با وسعت زیاد در مشهد و منطقه 
یک تهران در اختیار یکی از مس��ئوالن برای س��اخت دانشگاه قرار 
می گیرد. این مقام آگاه در تأمین اجتماعی یادآور شد: با آمدن وزیر 
جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنی��ن صمداهلل فیروزی به 
عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، تمامی دستورات مرتضوی 
در تأمین اجتماعی به صورت ملغی در آمده است. وی افزود: واگذاری  
زمین های مختص تأمین اجتماعی کام��ا غیرقانونی و بدون تأیید 

هیأت مدیره بوده است.  

 داماداحمدی نژاد:
باروحانی همکاری می کنم

احیای شورای مشاوران رییس جمهور در دولت یازدهم قوت گرفت.  
مهدی خورشیدی دبیر سابق شورای مشاوران رییس جمهور در این 
زمینه با حسن روحانی رییس جمهوری دیدار و گفتگو داشته است.   
 احمدی نژاد رییس جمهور س��ابق کشورمان با هدف باز کردن دایره 
بس��ته مدیریت دولتی و ایجاد پل��ی برای ورود جوانان به سیس��تم 
اجرایی کشور، گروه مشاوران جوان را پس از تشکیل دولت نهم ایجاد 
کرد. در همین زمینه مهدی خورشیدی دبیر سابق شورای مشاوران 
رییس جمهور با بیان این که دبیرخانه  شورای مشاوران رییس جمهور 
در دولت دهم شکل گرفت، اظهار داشت: خأل همه دولت ها عدم وجود 
کار کارشناسی در مجموعه مش��اوران رییس جمهور بود که به آنها 
نگاه تشریفاتی می ش��د،  بنابراین دبیرخانه ای برای پشتوانه فکری و 

کارشناسی مشاورین شکل گرفت. 
  خورشیدی با بیان این که گروه های کارشناسی و جایگاه پرسنلی  این 
شورا معلوم است، با اشاره به دیدارش با روحانی در خصوص حضور 
در سمت دبیری گروه مشاوران رییس جمهور یازدهم گفت: انشااهلل 

هرطور که خود آقای روحانی تصمیم بگیرد،  کار پیش می رود.

به ایران برنمی گردم
پایگاه مطالعات استراتژیک برنامه هسته ای ایران )ایران هسته ای(، 
پریروز از آغاز سفر حسین موسویان به تهران خبر داده بود، سفری که 

به گفته موسویان، خودش از آن خبر ندارد. 
منابع مطلع دو روز پیش )دوشنبه هفته جاری( طی خبری فوری به 
خبرنگار »ایران هسته ای« گفتند حسین موسویان در حال حرکت 
به سمت تهران اس��ت. به گفته این منابع موس��ویان تصمیم گرفته 
است که ابتدای شهریور ماه )تا دو روز دیگر( در تهران باشد و درباره 
این سفر برخی از مرتبطان خود در تهران را مطلع ساخته و با برخی 
مقام های دولت روحانی هم مذاکره کرده اس��ت. در پی انتش��ار این 
خبر، موسویان در واکنش به انتشار این مطلب گفت: من خودم خبر 
ندارم که قرار است دو روز دیگر تهران باشم و فعا هم برنامه ای برای 
این سفر ندارم.  موسویان که در سال های 82-85  معاون سیاست 
خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عضو تیم مذاکره کننده 
هس��ته ای بود، اکنون به عنوان عضو هیأت عمل��ی دپارتمان علم و 

امنیت جهانی در دانشگاه پرینستون مشغول به کار است.

زمانی نیا جایگزین عراقچی می شود
شنیده ها درباره انتصاب ها در وزارت امور خارجه حاکی از آن است 
که امیرحس��ین زمانی نیا مدیرکل اسبق سیاسی بین المللی وزارت 
خارجه جایگزین عباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور 
خارجه می شود. همچنین گفته می شود که مهدی دانش یزدی قرار 
است به عنوان معاون مالی وزارت امور خارجه و جاسبی به عنوان قائم 
مقام معاونت اداری و مالی منصوب ش��وند. دانش یزدی پیش از این 
در سمت های مدیرکل حقوقی و معاون سابق نمایندگی جمهوری 
اسامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک فعالیت کرده است.

همچنین ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که گزینه های مطرح برای 
معاونت عربی و آفریقای وزارت امور خارجه نیز مصطفی بروجردی  
رییس دانش��کده بین الملل وزارت امور خارجه و علی اصغر خاجی  
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه و امیرعبداللهیان مسئول 

کنونی این حوزه هستند.

روحانی به اجالس شانگهای می رود
 محمدجواد ظری��ف وزی��ر امورخارج��ه در خص��وص انتق��ال پرونده 
هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه گفت: هنوز دستوری 
در این خصوص ازسوی رییس جمهور به وزارت خارجه اباغ نشده است. 
وی همچنین خبر از ش��رکت روحانی در اجاس شانگهای قرقیزستان 
داد و گفت: رییس جمهور در این حاشیه این دیدار با پوتین دیدار خواهد 
کرد.ظریف در خصوص سفر رییس جمهور به سازمان ملل گفت: هنوز 

تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

اخبار کوتاه 

تنوع فکر باید وجود داشته باشد 
علی الریجانی / رییس مجلس   

باید توجه کرد همیش��ه سایق سیاس��ی در کش��ور تنوع دارد. در 
حکومتی که مردم س��االری وجود دارد، تنوع فکر سیاسی هم وجود 

دارد.
 زمانی تنوع باعث فربه شدن فکر سیاسی می شود که قواعد کار رعایت 
شود و کس��ی نباید به خاطر نظر خاصی که خودش دارد قواعد بازی 

سیاسی را بر هم بزند.
 در اینجاس��ت که یک نکت��ه محوری ک��ه در طول تاریخ گذش��ته 
ایران وجود داش��ته و گاهی 
از آن غفلت شده و مشکاتی 
برای کشور ایجاد کرده است 
مورد توجه قرار م��ی گیرد و 
آن همراهی علمای اس��ام با 
حقیقت سیاس��ت در کشور 
است. بحث بر سر خورده ریز 
سیاست نیست، بلکه بحث سر 

حقیقت سیاست است.
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اعطای نشان صلح به هاشمی رفسنجانی

آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی از مؤسسه بین المللی سفیران صلح، نش��ان ویژه این اجاس را 
دریافت کرد. در این مراسم نش��ان ویژه صلح به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رییس تشخیص 

مصلحت نظام تعلق گرفت. 

مجید انصاری، معاون 
 پارلمانی روحانی  می شود

ساختار وزارت کشور 
تغییر می کند 

احمد بخش��ایش اردس��تانی نماینده مجلس درباره تعیین معاون پارلمانی 
رییس جمهور، گفت: ابتدا قرار بود تیمورعلی عس��گری در این جایگاه قرار 
بگیرد، اما چون او فردی برنامه ریز نیست و سنتی عمل می کند، از انتخاب 

او گذشتند. 
  نماینده مردم اردس��تان در مجلس اف��زود: اخبار و ش��واهد حکایت از آن 
می کند که محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر در مجلس هشتم به عنوان 
مدیرکل پارلمانی رییس جمهور معرفی شود و مجید انصاری نماینده مجلس 
ششم و عضو مجمع روحانیون مبارز نیز معاونت پارلمانی رییس جمهور را بر 
عهده بگیرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به کرمانی 
بودن مجید انصاری اشاره کرد و یادآور شد: انصاری فردی نزدیک به هاشمی 

رفسنجانی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 

عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی در حاش��یه جلس��ه هیأت دول��ت در جمع 
خبرنگاران با اشاره به ش��روع کارش در وزارت کش��ور گفت: ما در حال 
ارزیابی اولیه هستیم و انش��اءاهلل بتوانیم بر مبنای آن ارزیابی ها هم یک 
تغییری  در ساختار وزارت کش��ور ایجاد کنیم، آن هم تغییراتی با توجه 
به رویک��رد آقای روحانی و س��پس بتوانیم همکارانم��ان را بر مبنای آن 

انتخاب کنیم.
وی افزود: رویکرد ما توس��عه محوری در وزارت کش��ور است و همکاران 

جدیدمان را اول در ستاد و بعد در استان ها تعیین خواهیم کرد.
رحمانی فضلی همچنین درمورد رویکرد وزارت کش��ور نسبت به احزاب 
و احیای خانه احزاب گفت: ما در جهت قانونمند کردن، ش��فاف کردن، 

پاسخگو بودن و ضابطه مند کردن احزاب تاش خواهیم کرد.

عضو فراکس��یون اصولگرایان مجلس از درخواس��ت کتبی 
رییس قوه مقننه به رییس قوه مجریه در خصوص اظهار نظر 
اخیر مشاور رییس جمهور که باعث ناراحتی نمایندگان شده 

است، خبر داد. 
 علی علی لو عضو شورای مرکزی فراکس��یون اصولگرایان 
مجلس از درخواست رییس مجلس از رییس جمهور درمورد 
پیگیری اظهارات اخیر مش��اور رییس جمه��ور در ارتباط 

نمایندگان مجلس خبر داد. 
 وی افزود: پس از اظهار نظر مشاور رییس جمهور، نمایندگان 
ناراحتی و اعتراض خود را درقالب نامه ای به هیأت رییس��ه 
مجلس اعام کردند تا دیگر شاهد چنین رفتارهایی نباشیم 
و رییس مجلس شورای اسامی نیز در همان روز رأی اعتماد 
به صورت مکتوب از رییس جمهور خواست تا پیگیر این نوع 

رفتارهایی که باعث ناراحتی نمایندگان شده است باشد. 
 علی لو با بیان این که هنوز پاسخی از س��وی دولت در این 
خصوص دریافت نشده است، گفت: بنای مجلس در حمایت 
و کمک به دولت اس��ت، ام��ا از آقای روحان��ی می خواهیم 
در انتخاب افراد و س��ازماندهی دولت از به کارگیری افراد و 
اقداماتی که به نحوی باعث ایجاد فاصله بین این دوقوه شود، 
پرهیز کند، چراکه برخی گروه ها و افراد بدشان نمی آید بین 

دولت و مجلس افتراق ایجاد کنند.

مع��اون هماهنگ کننده نی��روی هوایی ارتش با اش��اره به 
فعالیت های صورت گرفته در جهت خودکفا کردن نیروهای 
مسلح اعام کرد: نیروی تخصص محور نهاجا در حال تولید 

هواپیمای جنگی جدیدی است. 
امیر خلبان عزیز نصیرزاده مع��اون هماهنگ کننده نیروی 
هوایی ارتش با اشاره به ساخت انواع جنگ افزارها به دست 
متخصصان ایرانی از جمله هواپیمای صاعقه که به تولید انبوه 
نیز رسیده، در رابطه با آخرین دستاوردهای نهاجا اعام کرد: 
هم اکنون با مشارکت سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع در 

حال ساخت یک جنگنده پیشرفته هستیم. 
 وی افزود: ساخت این هواپیمای نظامی ما را به طور کامل از 
خرید هواپیماهای جنگنده به ویژه در بُعد آموزشی از خارج 

از کشور بی نیاز خواهد کرد. 
 نصیرزاده عنوان کرد: نیروی هوایی ارتش نخستین نیرویی 
بود که جهاد خودکفایی را آغاز کرد و کارهای بسیار بزرگی را 
در این زمینه انجام داده و خوشبختانه زیر ساخت های زیادی 
در زمینه تولید قطعات در نیروی هوایی به وجود آمده است. 
 وی در همین زمینه ادام��ه داد: در نیروی تخصص محوری 
مانند نیروی هوایی، بنیه قوی علمی و تخصص های مورد نیاز 
وجود دارد که این به ما در پیشبرد اهداف راهبردی نیرو در 

هرچه بیشتر خود کفا شدن بسیار کمک می کند. 

عضو شورای شهر چهارم تهران ضمن انتقاد از حاکم شدن 
نگاه سیاسی و جناحی بر شورای شهر تهران گفت: گزینه های 
زیادی برای شهرداری تهران مطرح شده اند از جمله فتاح، 
مهرعلیزاده، رستم قاسمی، زاکانی، قالیباف، محسن رضایی 
و نیکزاد که ش��انس قالیباف برای کس��ب رأی اکثر اعضای 
شورای 31 نفره بیشتر اس��ت. مجتبی شاکری در گفتگو با 
مهر، درباره آخرین تحوالت جناح بندی اعضای شورای شهر 
تهران ضمن انتقاد از سیاس��ی کردن شورای شهر، گفت: از 
همان بدو اعام نتایج انتخابات شوراها، نگاه سیاسی و جناحی 
بر آن حاکم شد و برخی با جناح بندی کردن این شورا سعی 
در تصاحب آن به نام خود دارند. عضو ش��ورای شهر چهارم، 
با بیان این که شورای شهر، جای سیاسی کاری نیست، بلکه 
جای اعمال سیاست های عمرانی، فرهنگی  و اجتماعی است، 
گفت: اعضای شورای ش��هر چهارم برای دوری از رفتارهای 
سیاسی، س��ه کمیته برای اصاح آیین نامه داخلی، تعیین 
کمیسیون های شورا و تعیین شاخص ها برای انتخاب رییس 
شورا و شهردار تشکیل دادند. وی افزود: تمام کسانی که در 
معرض نامزدی برای ش��هرداری و ریاس��ت شوراها هستند 
در کمیته تعیین ش��اخص ها مورد ارزیابی قرار می گیرند و 
هرکس که بتواند بیشترین امتیاز را به دست آورد به عنوان 

شهردار و رییس شوراها انتخاب خواهد شد.

ق��رار اس��ت در ادامه لغ��و تصمیم��ات دو ماه آخ��ر دولت 
احمدی نژاد، »تشکیات و پس��ت های سازمانی اختصاص 

یافته به دفتر رییس جمهور سابق« دچار تغییرات شود.
در پی دستور معاون اول رییس جمهور برای لغو مصوبات دو 
ماهه آخر عمر دولت دهم، تشکیات دفتر رییس جمهوری 

سابق نیز دستخوش تحول خواهد شد. 
 ایجاد دفتر رییس جمهور سابق بر اساس دستور غامحسین 
الهام معاون توسعه منابع انسانی دولت دهم به حمید بقایی 

معاون اجرایی احمدی نژاد صورت گرفته است. 
 برای این مجموعه نزدیک به 25 پست سازمانی زیر نظر نهاد 
ریاست جمهوری نیز تعریف ش��د و حتی ساختمان هفت 
طبقه دولتی با عنوان »الدن« در میدان ونک در اختیار رییس 

جمهور سابق قرار گرفت. 
 احمدی نژاد یک روز پس از تنفیذ حکم رییس جمهور جدید، 
در ساختمان الدن مستقر ش��د و از همان روز، فعالیت های 

خود را با عنوان رییس جمهور سابق آغاز کرد. 
در حالی که یک عضو دفتر رییس جمهوری س��ابق معتقد 
است تغییری در ساختار این دفتر که بر اساس نظر وزیران 
دولت دهم ایجاد شده، صورت نمی گیرد، اما یک منبع آگاه با 
رد این مطلب، از نظر یاران روحانی برای تغییر در تشکیات 

و پست های سازمانی دفتر مذکور خبر داد.

دفاع دولتمجلس دولت

 درخواست الریجانی
از روحانی درباره ترکان

ساخت جدیدترین 
جنگنده پیشرفته ایرانی

 شانس قالیباف 
از همه بیشتر است

بازنگری در تشکیالت 
دفتر رییس جمهور سابق
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آیا اوباما می تواند تحریم های ایران را کاهش دهد؟یکی از بحث هایی 
که همواره درباره تحریم های یک جانبه وضع شده از سوی آمریکا 
علیه ایران مطرح می شود، این  است که حتی در صورت  توافق  میان 
ایران و آمریکا، قدرت رییس جمهور این کشور در کاهش تحریم ها 
تا چه میزان است؟ س��ایت تحلیلی المانیتور با انتشار مطلبی، به 
بررسی ابعاد حقوقی قدرت ریاس��ت جمهوری آمریکا در تخفیف 

تحریم ها پرداخته است. 
 »کنت کاتزمن« کار شناس مسائل ایران در مرکز خدمات تحقیقاتی 
کنگره آمریکا، در مطلبی که در س��ایت المانیتور منتشر کرده، به 
بررس��ی این موضوع پرداخته که در صورت توافق ایران و آمریکا 
بر سر موضوع هسته ای، باراک اوباما تا چه میزان از قدرت تخفیف 

تحریم های ایران برخوردار است. 
 کاتزمن اشاره می کند که موضوع تحریم های ایران بسیار پیچیده 
است، زیرا این تحریم ها  جامع طراحی شده و پیش از هر چیز، هدف 
بازداشتن کش��ورهای ثالث از مبادله با ایران را دنبال می کند، در 
حالی که در سال های گذشته، هدف تحریم های آمریکا، جلوگیری 
از مدرن سازی بخش انرژی ایران بود، به تازگی تاش ها در راستای 

کاهش میزان نفت صادراتی ایران جهت دهی شده است. 
 بنا بر این گزارش، از جنبه تاریخی، نظر رؤسای جمهور آمریکا در 
کاهش تحریم ها علیه یک کشور مهم بوده است. با وجود پیچیدگی 
تحریم های وضع شده علیه ایران، این مورد نیز چندان تفاوتی از این 

لحاظ ندارد. با این حال، معیاره��ای مورد نیاز برای دولت اوباما در 
از میان برداشتن تحریم ها، معیارهایی سفت و سخت است؛ برای 
نمونه، لغو »قانون تحریم های ایران« ک��ه هم اکنون محور اصلی 
تحریم های ایران را تشکیل می دهد، نیازمند تأیید این امر از سوی 
ریاست جمهوری است که ایران از تاش برای دستیابی به ساح 
هسته ای، دیگر ساح های کشتار جمعی و موشک های بالستیک 
دست برداشته، از فهرست »کشورهای حامی تروریسم« بیرون آمده 
و تهدیدی جدی را متوجه امنیت ملی آمریکا و متحدانش نمی کند. 
 اما در این باره باید گفت، تحریم هایی که به سبب گنجانده شدن 
ایران در فهرست حامیان تروریسم وضع شده، بسیار مهم است: منع 
کمک خارجی به ایران، منع حمایت آمریکا از ارایه وام بین المللی به 
ایران، منع صادرات کاالهای دارای قابلیت استفاده نظامی به ایران  

و منع فروش ساح از سوی آمریکا به ایران. 
 بنابراین، در صورتی که رییس جمهور آمریکا تصمیم بگیرد ایران 
را از این فهرست بیرون کند � امری که با توجه به موضعگیری های 
اخیر دولت ایاالت متحده بسیار بعید به نظر می رسد � کنگره آمریکا 
می تواند با جلب نظر بیشتر اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا، 

جلوی چنین تصمیمی را بگیرد. 
 با وجود س��خت بودن معیارهای تحریمی، بسیاری از تحریم های 
مربوط به ایران، بندی مرب��وط به معافیت از تحری��م را به همراه 
دارند که به رییس جمهور اجازه می دهد بر پایه آن، جلو ی مجازات 

شرکت ها و کشورهای خارجی را بگیرد، البته معیارهای استفاده 
از معافیت نیز در سال های اخیر س��خت تر شده و دولت باید ثابت 
کند دادن معافیت  برای منافع و امنیت ملی ایاالت متحده دارای 

اهمیتی حیاتی است. 
 این قدرت اعطای معافیت، در چندین مورد از تحریم های وضع شده 
بنا بر قانون تحریم های ایران، برای ممنوعیت صادراتی آمریکا به 
ایران و همچنین مجازات هایی که به تازگی وضع شده و در صورت 
ارتباط هر بانکی با ایران، مجوز این بانک برای فعالیت در آمریکا لغو 

می شود، کاربرد دارد. 
 مورد دیگر استفاده از معافیت، تحریمی اس��ت که بر مبنای آن، 
پرداخت هزینه خرید نفت از ایران، تنها باید با  واریز آن به حسابی که 

در کشور خریدار باز شده انجام بگیرد. 
 در این ب��اره برخی بر ای��ن باورند که  رس��یدن به تواف��ق  با ایران 
� که ب��ر مبن��ای آن،  تمایل نداش��تن ای��ران برای دس��تیابی به 
ساح هس��ته ای مس��جل ش��ود � اس��تفاده از ماده »عدم تهدید 
 ج��دی امنی��ت مل��ی« را جه��ت معافیت ه��ای تحریم��ی 
امکان پذیر می س��ازد.  اما افزون بر این م��وارد، برخی تحریم های 
ایران، مستقیم  با دس��تور ریاس��ت جمهوری وضع شده اند؛ برای 
نمونه، بر مبنای فرامین اجرایی شماره1322۴و13382، رییس 
جمهور می تواند شرکت های متعلق به ایران یا دیگر کشور ها را که 
در »ترویج تروریسم و اشاعه تسلیحاتی« نقش دارند،  تحریم کند. 

 رییس جمهور حق دارد فرامینی را که خود صادر کرده  لغو یا اصاح 
کند و همچنین حق دارد درمورد هر یک از شرکت های مشمول این 
تحریم، بازنگری کرده و در نتیجه، امکان برقراری دوباره مبادالت با 

آن شرکت را فراهم سازد. 
 اما موارد  دیگری نیز هست که رییس جمهور می تواند از آنها برای 
کاهش تحریم ها علیه ایران بهره گیرد. بنا بر  یکی از اصاحیه های 
الحاق ش��ده به قانون تحریم های ایران، رییس جمهور امکان پیدا 
می کند از مجازات شرکت هایی که متعهد به کاهش فعالیت های 
خود در ایران شده و یا در پی کسب و کار جدیدی در ایران نباشند، 
خودداری کند. این اختیار ویژه، پیش از این در مواردی به منظور 
جلوگیری از مجازات ش��رکت های بزرگ فع��ال در عرصه انرژی 

 استفاده شده است. 
به هر حال، برخی اظهارنظر می کنند که تحریم های آمریکا علیه 
ایران، چنان جامع و سفت و سخت است که اوباما نخواهد توانست در 
صورت تصمیم به توافق با ایران، امتیازات چندانی  به این کشور دهد. 
با  وجود این، هرچند از میان برداشتن کامل تحریم ها علیه ایران، 
دشوار است،  دولت آمریکا در زمینه اعمال آنها  اختیاراتی دارد که 

می تواند امتیازات دلخواه ایران را به این کشور  بدهد.

تحریم؛ مانع تفاهم ایران و آمریکا 

 حمله شیمیاییاوباما می تواند تحریم های  ایران  راکاهش  دهد؟
در اطراف دمشق

در حالی که بازرسان شیمیایی سازمان ملل در سوریه حضور 
دارند، منابعی از مخالفان سوری مدعی حمله شیمیایی به 
حومه دمشق و کش��ته شدن دس��ت کم 635 تن ظرف 2۴ 

ساعت هستند. 
 به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، گرچه این ادعای مخالفان 
سوری ثابت نشده است، اما احتمال دارد که گروه هایی برای 
بهره برداری سیاس��ی دس��ت به جنایاتی در اطراف دمشق 
پایتخت سوریه زده باشند. بنا بر ادعای مخالفان سوریه، چند 
منطقه در حومه دمشق به ویژه»غوطه« شرقی و غربی هدف 
حمات موشکی قرار گرفته که برخاف گذشته، این حمات 
خرابی زیادی بر جای نگذاشته است، اما پس از لحظاتی تعداد 
زیادی از س��اکنان این مناطق دچار حالت خفگی شده اند و 

پس از مدتی جان خود را از دست داده اند.

 واکنش مصر 
به اظهارات اردوغان

 ریاس��ت جمه��وری و دول��ت مص��ر اظه��ارات اخی��ر 
نخس��ت وزیر ترکیه را محک��وم کردند و س��خنان او درباره 
 دس��ت داش��تن اس��رائیل در کودتای نظامی این کشور را 

بی پایه و اساس خواندند. 
 به گزارش پایگاه خبری »روسیا الیوم«، ریاست جمهوری و 
دولت مصر سخنان اخیر رجب طیب اردوغان  نخست وزیر 
ترکیه را محکوم کردند. شورای وزیران مصر با صدور بیانیه 
ای تأکید کرد که اظهارات اردوغان بی پایه و اساس است و 
هدف از این ادعاها ضربه زدن به وحدت ملت و نهادهای ملی 

این کشور است. 

 جزئیات دور چهارم
 مذاکرات سازش

دور چهارم مذاکرات سازش که فقط به نفع رژیم صهیونیستی 
است، میان مس��ئوالن تش��کیات خودگردان و این رژیم 
اشغالگر در قدس اش��غالی برگزار شد و طرفین درباره دیدار 

جدید با یکدیگر توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونت 
چاپ رژیم صهیونیستی، دور چهارم مذاکرات سازش میان 
تشکیات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی برگزار 

شد و بدون نتیجه خاصی پایان یافت.

اخبار بین الملل



یادداشت

 ارتقای پایگاه امدادی شهر بادرود
 به نمایندگی مستقل هالل احمر

با حضور مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان، پایگاه امداد 
شهری بادرود به نمایندگی هالل احمر ارتقا یافت.

محسن مؤمنی در حاشیه س��فر به بادرود در گفتگو با فارس اظهار 
داشت: با همکاری همه مسئوالن استان و شهرستان به ویژه فیروزی 
نماینده پرتالش مجلس و با در نظر گرفتن ش��رایط منطقه کویری 
بادرود و رخدادهای طبیعی و جاده ای و کوهستان، این نهاد خدماتی 
به دفتر نمایندگی ارتقا یافت تا جوانان امدادگر منطقه که از نیروهای 
خوب و پرتالش هالل احمر هس��تند با تجهیزات و امکانات بهتری 

بتوانند در خدمت مردم بخش و شهرستان باشند.
وی همچنین به مسائل فرهنگی مورد نظر جمعیت هالل احمر اشاره 
کرد و افزود: یکی از وظایف هالل احمر در قالب معاونت داوطلبان و 
جوانان، کارهای فرهنگی فراوانی است که از جمله آنها اجرای طرح 

همای رحمت در ماه مبارک رمضان بود.

 لوازم التحریر دانش آموزان
 سالح تهاجم فرهنگی غرب

عضو هیأت رییسه کمیس��یون فرهنگی مجلس با اش��اره به وجود 
اشاعه چاپ تصاویر شخصیت ها و کاراکترهای فرهنگ غربی بر روی 
لوازم التحریر دانش آموزان، گفت: لوازم التحریر دانش آموزان بدل 

به مقصد جدید تهاجم فرهنگی غرب شده است.
الله افتخاری عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت توضیح داد: 
کشورهای غربی معاند جمهوری اسالمی سال هاست از طریق سینما، 
موسیقی، تئاتر و حتی بازی های رایانه ای برای انحراف افکار عمومی 

در نسل جوان ایران تالش می کنند.

جاده ابریشم، دنیای قهر آمیز باستان را 
به صلح دعوت کرد

استاد تاریخ دانشگاه اصفهان گفت: بدون شک جاده ابریشم، دنیای 
قهرآمیز باستان را به یک»تفاهم« همه جانبه تبدیل کرد.

سید اصغر محمود آبادی که درهمایش فرآیند تحوالت تاریخی ایران 
مرکزی ) اصفهان( و جهان که با حضور مقامات شهرداری اصفهان، 
مسئوالن، ورزشکاران و هنرمندان کشور کره جنوبی، خبرنگاران و 
عالقه مندان تاریخ ایران و کره و در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار 
شد، اظهار داشت: جاده ابریشم، بر اس��اس نیاز های مبرم سیاسی و 
اقتصادی دنیای قدیم و توجه به شکوه و عظمت روح انسان ها، پا به 
عرصه وجود گذاشت. وی افزود: جاده ابریشم، دنیای قهرآمیز باستان 

را به یک »تفاهم« همه جانبه تبدیل کرد.

 رونمایي نماد دوستي اصفهان 
و کیانگ سان بوك 

نماد دوستي  و همکاري جاده ابریشم با حضور معاون استاندار استان 
کیانگ سان بوک کره جنوبي، شهردار اصفهان و نمایندگاني از کره 

جنوبي و اصفهان در کنار عمارت هشت بهشت رونمایي شد.
لی چوی هونگ معاون استاندار استان کیانگ سان بوک کره  جنوبي 
در آیین رونمایی از نماد دوستی و همکاری جاده ابریشم در اصفهان، 
اظهار داشت: امروز روز خاصی برای دو کشور کره و ایران است زیرا 
که با امضای این تفاهمنامه عالوه بر برقراری تعامل و دوستی میان 
این دو شهر، برای احیای جاده ابریشم نیزمیان آنها پیمان همکاری 
بسته می شود. وی افزود : کیانگ جو آثار باستانی ثبت شده زیادی 
در یونسکو دارد و ما به این دلیل پروسه جاده ابریشم را طی کردیم تا 

آثار باستانی خود را با کشورهای دیگر شریک شویم.

گشتی در اخبار 

اصال باید یک سری از امورات 
کشور، دست زن ها باشد

امام جمعه اصفهان   
حجت االسالم والمسلمین سید یوسف طباطبایی 

آقایان، رؤس��ای دانش��گاه ها و اس��تادان، محیط را برای اس��المی شدن 
 آماده کنید. اگر اول انقالب به علت کمبود اس��تاد زن نمی شد کالس ها

را از هم جدا کرد، اما االن که اس��تاد داریم، اصال باید یک سری از امورات 
کشور دست زن ها باشد.

 باید بگویم متأسفانه وزارت علوم هیچ نظارتی روی درس ها ندارد، بنابراین 
ش��ما دانش��گاه آزادی ه��ا این 
نظارت را داشته باشید؛ به عنوان 
مثال خواهری که دندانپزشک 
باش��د یا نداریم یا ضعیف است 
و علمای دی��ن می گویند زن ها 
پیش دندانپزشک مرد و مردها 
پیش دندانپزش��ک زن نروند، 
بر این اس��اس باید این دسته از 
رشته ها در میان زنان تقویت شود.
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چهره روز
معتمدين محالت بازوي قدرتمند شهرداري

فرهاد جلیل فر شهردار منطقه ۸ اصفهان گفت: معتمدین محالت بازوي قدرتمند شهرداري 
براي احقاق حقوق شهروندان هستند، به طوري که مي توان گفت معتمدین، آیینه اي براي 

انعکاس فعالیت هاي شهرداري به مردمند.
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 راس��ته بازارچهارسوق؛ 
 دریا 
همانجای��ی ک��ه ب��ا نام قدرتی پور

معاون��ت اجتماعی ناجا 
اصفهان می شناسندش این بارمیزبانی متفاوت 
برای خبرنگاران بود. گرچه از 17 مرداد ماه، چند 
روزی گذش��ته، اما ناجایی ها ترجیح دادند تا باز 
هم رس��انه ها را مورد تجلیل ق��رار دهند. این بار 
س��الن جلس��ات نیروی انتظامی با کفپوش های 
س��بز رنگ حدود70 خبرنگار و عکاس را در خود 
جا داد تا نقش رسانه ها از زبان سردار کرمی رنگی 

پررنگ تر به خود بگیرد.
گرچه این بار هم فرمانده نیروی انتظامی استان 
اصفه��ان ترجی��ح داد در بین نماین��دگان مردم 
از تریبونی خبری و کش��فیات بی ش��مار نیروی 
انتظامی بگوید، اما کالم اصل��ی اش حول محور 
رس��انه ها می چرخید تا ضمن تقدیر و تش��کر از 
زحمات یک ساله آنها بگوید: ارتباط با خبرنگاران 

توفیقی است که نصیب پلیس شده است.
جلس��ه غیر رس��می تر از قب��ل بود و س��ؤاالت 
خبرن��گاران از زب��ان باالترین مق��ام انتظامی با 
 مزاح و شوخی پاس��خ داده ش��د تا تریبون های 
 خبرگ��زاری ها ب��ا لحنی نرم ت��ر ب��ه مقوله این 
دیدار بپردازند؛ دی��داری که س��ردار کرمی را با 
عنوان دوستی بر کرس��ی خبرنگاری نمایان می 

کرد.
 او با رضایت از رضایتمندی ناجا در این ارتباط دو 
سویه گفت: نقش خبرنگار نقش دیده بانی است. 
ش��ما این نقش را خوب ایفا کردید و پل ارتباطی 
بین مردم و پلیس شدید؛ نقش��ی که می توان از 

آن به عنوان رده شناور پلیس در جامعه نام برد.
اما او از موضع انتقاد هم پایین نیامد و ترجیح داد 
از انسجام و کیفیت بخش��ی به خبرها نیز انتقاد 
 کند تا اخبار پلیس، پررنگ تر از قبل در رسانه ها

منعکس شود.

او در ادامه به س��مت قبلش بازگش��ت و در مقام 
فرمان��ده نیروی انتظامی، گ��زارش یک ماه اخیر 
کشفیات و دستگیری ها را داد تا این بار قلم ها به 
کار بیفتد و خبرنگاران آمارهایی که گاهی از قلم 
می افتاد را دوباره به تکرار دربیاورند تا همچنان 
ُلد   اعداد و ارقام باش��د که در کاغذه��ای کاهی ب�
می شود: کش��فیات مواد مخدر امس��ال نسبت 
 به سال گذش��ته افزایش13/5درصدی را نشان 
می دهد. حدود7000 تماس با197داش��تیم که 
در طول یک ماه گذش��ته1700مورد آن مشاوره 
بوده اس��ت. در بحث برخورد با قاچاق س��وخت 
نیز۸4 هزار و300 لیتر کش��ف داشتیم. افزایش 
37 درصدی در برخورد با نگذاشتن کاله ایمنی و 
نبستن کمربند ایمنی و۸۸ هزار و660 فقره تماس 

با110 در طول مرداد ماه سال جاری.
 او به خانواده ها هم هشدار داد که به پیامک های

تلفن های همراه درمورد سرمایه گذاری یا هدیه 

توجهی نداشته باشند. در مراجعه هر گونه مأمور 
باید کارت شناس��ایی معتبر ف��رد را بخواهند. از 
مراکز معتب��ر و رس��می خریدو ف��روش کنند و 

مسائل شخصی خود را ارایه ندهند.
این چندمین تجلیلی بود که به رس��م هرس��اله 
روز خبرن��گار برگ��زار م��ی ش��ود تا س��رهنگ 
کریمی هم به عن��وان معاون��ت اجتماعی ناجا و 
کس��ی که به مرد رس��انه ای نیروی انتظامی می 
شناسندش رسانه ها را باعث تقویت و عزت هویت 
ملی و اعتماد و همبس��تگی مل��ی بداند و بگوید: 
 تمام ای��ن مباحث تنها در س��ایه اطالع رس��انی

به موقع و نتیجه کارکرد مثبت رس��انه هاست و 
س��المت و ش��کوفایی جامعه را طلب می کنیم، 
چرا که در کنار هر دستگاهی اگر رسانه قوی باشد 
جامعه را به شکوفایی می رساند. رسانه ها نماینده 
افکارعمومی درجامعه هستند و به همین خاطر 
اطالع رسانی به موقع، شفاف وهنرمندانه رسانه ها 
ابزاری برای انتقال خواسته های مردم از پلیس و 

بالعکس انتظارات آنها از جامعه است.
مردی که بر کرس��ی معاون��ت اجتماعی نیروی 
انتظامی نشسته همچنین تأکید کرد که رسانه ها 
باید همواره مشی صادقانه، انتقاد به موقع و آگاهی 
بخش��ی به جامعه را مد نظر قرار دهند. ابزار کار 
نیروی انتظامی کسب اعتماد اجتماعی و همراهی 

مردم است.
 قطعا این مهم ب��ا کارایی مفید و مؤثر رس��انه ها 
صورت می گیرد و پویایی، ش��کوفایی و سالمتی 
جامعه با تقویت دس��تگاه های رس��انه ای ایجاد 

می گردد.
وی رس��انه ها را ابزاری مهم در رسیدن پلیس به 
اهدافش اعالم ک��رد و گفت: در این راس��تا، نگاه 
پلیس به خبرنگاران همیش��ه توأم ب��ا احترام و 

ارزش بوده است.
او به آمارها هم اش��اره کرد؛ آمارهایی که نشان از 
تعامل چشمگیر پلیس با رس��انه ها داشت تا در 
س��ال91 ،2321خبر و1600 گزارش تحلیلی از 

پلیس در رسانه ها درج شود.
در ادامه جلس��ه، مرد خاکس��تری پ��وش خانه 
مطبوعات لب به سخن گش��ود؛ کسی که نیروی 
انتظام��ی را مظلوم ترین دس��تگاه معرفی کرد و 

حلقه آخر در حوزه اجتماعی که جور دستگاه های 
فرهنگی را هم می کشد.

منصور گلناری؛ کس��ی که معموال در جلس��ات 
خبری کمتر دیده می ش��ود و بیش��تر به عنوان 
رییس خانه مطبوعات استان اصفهان نقش بزرگ 
تری را بر دوش دارد، در مقام دفاع از فعالیت های 
نیروهای انتظامی حرف هایش را به مثال درمورد 
مواد مخدر گ��ره زد و گفت: م��واد مخدر از حلقه 
اول تولید تا حلقه آخر مصرف همواره مش��کالت 

بسیاری را با خود به همراه دارد.
 تولید که در دس��ت نی��روی انتظامی نیس��ت و 
بحث مص��رف نی��ز بحث��ی فرهنگی اس��ت، اما 
حجم خبرها نش��ان م��ی دهد ک��ه ورودی این 
م��واد آنق��در باالس��ت ک��ه ب��ا این ک��ه بخش 
 اعظ��م آن توس��ط نی��روی انتظام��ی کش��ف 
می ش��ود باز هم وارد ش��بکه توزیع م��ی گردد، 
بنابراین نقش ما رس��انه ها که مدعیان فرهنگی 
در جامعه محسوب می شویم تنها اطالع رسانی 
از میزان کشفیات نیست، چرا که گاهی ما با نشر 
اخبار اینچنینی به طور غیر مس��تقیم به اهداف 

دشمن کمک می کنیم.
رییس خانه مطبوعات، اما قبل از این که تریبون 
را به دست خبرنگاران دیگر بدهد از آنها خواست 
تا در کنار حجم عظیم خبری که در رس��انه ها به 
چاپ می رسد عقبه و ریشه یابی و تحلیل هم در 
کنار اخبارش��ان باش��د تا افکار عمومی مشوش 

نشود.
او به س��خنان رهبر معظم انقالب ه��م نقب زد؛ 
سخنانی که بر مهندس��ی فرهنگی تأکید دارد و 
گلناری آن را حلقه ای مفقود شده در رسانه های 

استان دانست.
او از تقدیر بجای  ناجا هم تش��کر ک��رد؛ تجلیلی 
که متفاوت از دس��تگاه های دیگر و با ذکر نام در 
دعوتنامه ها از خبرنگاران ش��د تا این بار کسانی 
که واقعا به فعالیت خبری می پردازند در جلس��ه 

خبری شرکت داشته باشند.
در پایان جلسه دو تندیس مزین به نقش خبرنگار 
به دو مقام مسئول نیروی انتظامی از طرف خانه 
مطبوعات اهدا شد و لوح های سبز رنگ هم تقدیم 

خبرنگاران شد.

درجلسه تقدیر پلیس ازخبرنگاران مطرح شد:

ارتباط با خبرنگاران توفیقی برای  پلیس

گزینه  مجمع نمایندگان 
استان برای استانداری؟

مردم انتظار معجزه از دولت جدید نداشته باشندپذیرش دانشجو بدون کنکور در دانشگاه شهر دامنه

 ارشاد اصفهان 
به نفع پلیس کنار رفت 

در جلس��ه مش��ترک مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان با وزیر کشور دولت 
یازدهم، سید حمیدرضا طباطبایی با کسب14رأی از 1۸ رأی به عنوان گزینه 

اول معرفی شد.
 فارس در این باره نوشت: مجمع نمایندگان استان های مختلف در طول زمان 
بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی، جلساتی را با رحمان فضلی به محوریت 
موضوع معرفی گزینه برای استاندارهای استان خود تشکیل دادند که به تبع 
از این قافله نه تنها عقب نمانده بود، بلکه ب��ه عنوان یکی از فعال ترین مجامع 
نمایندگان در کشور شناخته می شد. جلسه ای با رحمان فضلی تشکیل و در 
آن موضوع معرفی گزینه برای تعیین اس��تاندار اصفهان مطرح شد و طی آن 
سید حمیدرضا طباطبایی نایینی نماینده مردم نایین و خوروبیابانک در مجلس 

گزینه اصلی انتخاب شد.

گروه ش�هر - رییس دانش��گاه علمی -کاربردی شهر دامنه 
شهرستان فریدن گفت: دانشگاه آزاد واحد فریدن برای نیمسال 
اول و دوم سال تحصیلی92 بدون آزمون93 در 25 رشته از بین 
دانش آموزان دیپلمه فنی و رشته کار و دانش و همچنین پیش 

دانشگاهی دانشجو می پذیرد.
حس��ین محمد صالحی به تعداد یک هزار و70 دانشجوی ترم 
گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در ترم تحصیلی سال گذشته 

نیز تعداد شش رشته تحصیلی مهندسی مکانیک، زبان، ادبیات 
فارسی، الکترونیک، آموزش ابتدایی و معماری به رشته های این 

دانشگاه اضافه شده است.
وی افزود: رش��ته کاردانی پیوس��ته کامپیوتر ه��م به تصویب 
رسیده و انشاءاهلل در نیمس��ال اول و دوم سال93-92 دراین 
رش��ته هم پذیرش دانش��جو داریم. الزم به ذکر است حسین 
محمد صالحی ش��اعر و ادیب توانا، مس��ئولیت دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد فریدن را بعد از آقای عباس هاشمی عهده دار شد. 
دانشگاه علمی- کاربردی فریدن در رشته کارشناسی و کاردانی 
بدون آزمون دانش��جو می پذیرد. دانش��گاه علمی- کاربردی 
فریدن در رشته های کارشناسی حرفه ای مدیریت مخاطرات 
کش��اورزی و کاردانی حرف��ه ای ترویج کش��اورزی و کاردانی 
حرفه ای حس��ابداری دولتی بدون آزمون دانشجو می پذیرد. 
رامین رس��تمی در گفتگو با  فارس از فریدن به تعداد100 نفر 
دانشجوی این دانشگاه در سال گذشته اشاره داشت و گفت: این 
دانشجویان در سال گذش��ته در پنج رشته کاردانی و دو رشته 

کارشناسی رشته کشاورزی مشغول به تحصیل بودند.

گروه ش�هر - نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شورای اسالمی گفت: تا زمانی که زیرساخت ها و بسترسازی 
مناسب در کشور انجام نش��ود، دولت تدبیر و امید هم کاری 
 از پی��ش نخواهد برد و م��ردم هم نبای��د انتظ��ار معجزه در 

کوتاه مدت داشته باشند.
سید محمد حسین میر محمدی که در نشست اصحاب رسانه 
و فرهنگ و هنر گلپایگان در اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی  

شهرس��تان گلپایگان، اظهار داش��ت: فرهنگ یک جامعه از 
مجم��وع مؤلفه های آن به وج��ود می آید که ای��ن عوامل در 
س��اختار فرهنگ جامعه مؤثر اس��ت. وی با تأکید بر این که 
اثرات فرهن��گ در جامعه فوری و آنی نیس��ت و زمان زیادی 
برای نهادینه شدن فرهنگ در جامعه الزم است، اظهار داشت: 
اگر به حوزه فرهنگ توجه نش��ود در س��ال های آینده شاهد 
اثرات جبران ناپذیری خواهیم ب��ود. نماینده مردم گلپایگان 
و خوانسار بیان کرد: اصحاب رس��انه و فرهنگ باید انتظارات 
و مطالبات خود را به گوش مسئوالن برسانند و در این زمینه 
منفعالنه برخ��ورد نکنند و با اس��تفاده از گفتم��ان و تبادل 
نظر با مس��ئوالن در ارتباط باشند. وی به تش��کیل اتاق فکر 
فرهنگ و هنر در ش��هر گلپایگان تأکید کرد و افزود: در شهر 
گلپایگان و خوانس��ار خأل اتاق فکر فرهنگ و هنر محسوس 
است و باید اصحاب رسانه و هنر با تعامل بیشتری با مسئوالن 
شهرستان رابطه برقرار کنند و با نشست های متعدد و منسجم 
و برنامه ریزی اولویت های فرهنگی شهرس��تان را مش��خص 

کنند و در جهت رفع مشکالت، گام های مؤثری بردارند.

ادامه از صفحه ی�ک- معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان هم گفت:350 ناشر داخلی و خارجی در نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب 
اصفهان حضور دارند. س��ید محمد قلمکاریان افزود: در این دوره500 ناشر از 
سراسر کشور ثبت نام کرده اند که به دلیل محدودیت مکان، از این تعداد،350 
ناشر برتر پذیرش شده اند. وی تصریح کرد: نمایشگاه امسال کتاب اصفهان با 
شعار »کتاب خوب را بخوانیم و به دوستانمان هدیه دهیم« و با هدف افزایش 
و گسترش فرهنگ کتابخوانی برگزار می شود. معاون فرهنگی اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اصفهان برگزاری جشن کتاب، جنگ های شبانه، مسابقات و 
نشست های کتابخوانی را از برنامه های جنبی این نمایشگاه عنوان کرد. وی 
همچنین ادامه داد: روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب نامگذاری شده است و در 

هر روز ویژه نامه هایی در روزنامه های محلی اصفهان چاپ و منتشر می شود.

س:ایمنا[
]عک

زیر پوست شهر / نمایشگاه هوشمندسازی مدارس



چهره روزیادداشت

مرتضی بانک، دبیر شورای هماهنگی 
مناطق آزاد شد

با حکم حس��ن روحانی، مرتضی بانک، دبیر ش��ورای هماهنگی مناطق 
آزاد شد. با حکم حس��ن روحانی، مرتضی بانک، دبیر شورای هماهنگی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد. به گزارش فارس، مرتضی بانک معاون 
پژوهش��کده و معاون دفتر و مش��اور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و 
مشاور حسن روحانی است و اس��تاندار سابق کرمان و معاون اداری مالی 
وزارت ام��ور خارجه بوده اس��ت، بنابراین گزارش، حمی��د بقایی معاون 
اجرایی احمدی نژاد در دولت دهم، پیش از این دبیر ش��ورای هماهنگی 

مناطق آزاد بوده است.

 بازدید قابل توجه مدیران و معاونین 
از نمایشگاه هوشمندسازي مدارس

گروه اقتصاد- دومین نمایشگاه اختصاصي هوشمندسازي مدارس در 
روز نخست برپایي با بازدید و استقبال قابل توجه مدیران و معاونین مناطق 
آموزش و پرورش استان مواجه بود.  در این نمایشگاه، مدیران مي توانند 
با انواع سخت افزارها، نرم افزارها و سیستم ها و تجهیزات هوشمندسازي 
مدارس آشنا شده و براي خرید آنها براي مدرسه خود از طریق مشورت 
با متخصصان این بخش در فضاي نمایشگاه تصمیم گیري کنند. امکان 
مقایس��ه محصوالت و اطالع یابي از بهینه ترین کارکردها و روش ها در 
خصوص هوشمندسازي مدارس که از سه سال پیش در کشور آغاز شده و 
موضوعي نو و جدید به حساب مي آید، ویژگي این نمایشگاه است.  همین 
عامل باعث شد مدیران و معاونین مدارس مناطق مختلف استان به صورت 

گروهي بازدید از این نمایشگاه  را در برنامه ریزي خود بگنجانند.

تولید عسل در اصفهان
 کاهش چشمگیری داشته است

مسئول زنبور عسل جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: میزان تولید عسل 
استان در سال جاری نامناسب بوده و نس��بت به سال گذشته یک سوم 

کاهش داشته است. 
سید محمدمهدی تباعیان با بیان این که وضعیت تولید عسل در استان 
اصفهان نامناس��ب است، اظهار داش��ت: امس��ال به دلیل شرایط جوی 
نامناسب از جمله گرمی هوا، وجود گرد و خاک و آلودگی هوا، کندوهای 
زنبور عسل وضعیت مناسبی نداشته اند و به دنبال آن تولید عسل در استان 
کاهش داشته است. وی در ادامه افزود: میزان تولید عسل استان در سال 
جاری برای هر کندوی عسل برابر با  دو کیلو بوده که نسبت به سال گذشته 

یک سوم کاهش تولید داشته ایم که رقم قابل توجهی است.

 تولید8500 تن گوشت سفید
 در شهرستان اردستان

مدیریت امور دام جهاد کشاورزی شهرستان اردستان گفت: جوجه ریزی 
برابر با  س��ه میلیون و500 هزار قطعه در چهار ماهه نخس��ت س��ال در 

شهرستان اردستان منجر به تولید 8 هزار و500 تن گوشت سفید شد.
احمد حس��امی اظهار داش��ت: در س��ال91 با جوجه ریزی سه میلیون 
و 750 ه��زار قطع��ه در ه��ر دوره که هر س��ال نی��ز دارای چه��ار دوره 
تولیدی اس��ت، توانس��تیم32 هزار تن گوشت س��فید تولید کنیم. وی 
در ادام��ه تصریح ک��رد: در دوره اول جوجه ریزی س��ال92 ک��ه برابر با 
چهار ماهه اول س��ال اس��ت، میزان جوجه ری��زی برابر با س��ه میلیون 
 و 500 هزار قطع��ه منجر ب��ه تولید 8 هزار و500 تن گوش��ت س��فید 
شد. مدیریت امور دام جهاد کشاورزی شهرستان اردستان افزود: در سال 
گذشته140 واحد مرغداری گوشتی در شهرستان اردستان فعالیت داشته 

که این واحد ها در سال92 به150 واحد افزایش یافتند.

 نمایشگاه جامع کشاورزي اصفهان
 به دو نمایشگاه تخصصي تفكیک شد

گروه اقتصاد- نمایش��گاه کش��اورزي اصفهان آنقدر بلوغ یافته بود که 
 دو نمایشگاه تخصصي از دل آن استخراج ش��ود؛ نمایشگاهي که عنوان 
 جامع ترین نمایش��گاه کش��اورزي کش��ور و ب��ه تعبیر برخ��ي منطقه 

را از آن خود ساخته و برندي برتر در صنعت نمایشگاهي کشور  است.  
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه ه��اي بین الملل��ي اس��تان اصفهان در 
این رابطه گف��ت: نمایش��گاه جامع کش��اورزي اصفهان امس��ال به دو 
 نمایشگاه شامل دوازدهمین نمایشگاه بین المللي تکنولوژي کشاورزي 
 )نهاده ه��ا، محصوالت و خدم��ات وابس��ته( و دوازدهمین نمایش��گاه 
بین المللي صنعت کشاورزي)ماش��ین آالت، ادوات و تجهیزات آبیاري( 
تفکیک شد. رس��ول محققیان بیان داش��ت: بدین ترتیب دوازدهمین 
نمایش��گاه بین المللي تکنول��وژي کش��اورزي دوم تا  پنج��م بهمن و 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت کشاورزي12 تا15 آذر ماه در 
محل نمایشگاه هاي بین المللي اس��تان اصفهان واقع در پل شهرستان 

برگزار خواهد شد.  

اخبار کوتاه

4
نیکزاد جایگزین سعیدی کیا در گروه توسعه ساختمان تدبیر شد

 در جلسه ای که در تاریخ 1392/5/28 با حضور محمد سعیدی کیا ، علی نیکزاد و جمعی از مدیران 
گروه توسعه س��اختمان تدبیر و ش��رکت های زیر مجموعه برگزار ش��د، علی نیکزاد وزیر سابق راه و 

شهرسازی به عنوان رییس هیأت مدیره این گروه منصوب شد.
درآمد ارزی کشور باال نیست 

عضو کمیسیون برنامه مجلس 

  عزت اهلل یوسفیان مال
اگر دولت درآمد ارزی کس��ب کند و در همین عدد بایستد بسیار عالی 
اس��ت، زیرا در این حالت نه تنه��ا افزایش قیمت در کاالهای اساس��ی 
نخواهیم داش��ت بلکه با کاهش قیمت نیز مواجه خواهیم شد و در بازار 
بسیاری از کاالها با کاهش قیمت روبه رو خواهند شد، اما متأسفانه درآمد 
ارزی دولت در این حد نیست. ازطرفی هم اکنون هیچ دپوی غیرعادی 
کاالهای اساسی و دارو در گمرکات کش��ور نداریم و پس از دستور اخیر 
رییس جمهور این کاالها به روال عادی و خارج از نوبت از گمرک ترخیص 
می ش��ود و  براساس بخشنامه 
ارایه شده از سوی وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت قرار ش��ده 
کاالهای اساسی تا پایان سال با 
همان ارز مرجع1226تومانی 
وارد ش��ود، درحال��ی که برای 
ترخی��ص کاالهای دپو ش��ده 
در گمرکات، نیاز ب��ه ارز برای 
پرداخت عوارض گمرکی بود. 
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همزمان با اوج گیری مصرف و افزایش ذخیره بنزین کارت های 
سوخت، آخرین سهمیه بنزین تابستانی تا ساعت 24 پنج شنبه  
در حالی واریز می ش��ود که با توجه به رش��د مص��رف بنزین، 
احتمال افزایش قیمت و یا تغییر س��همیه  این فرآورده نفتی 
در قال��ب اصالحیه بودجه س��ال ج��اری توس��ط دولت قوت 

گرفته است.
هر چن��د ظرفیت تولی��د بنزی��ن در پاالیش��گاه های نفت در 
محدوده 65 میلیون لیتر از ابتدای فصل تابستان تاکنون ثابت 
مانده است، اما با به پایان رس��یدن ماه مبارک رمضان مصرف 
این فرآورده اس��تراتژیک نفتی با افزایش چش��مگیری همراه 

شده است.
بر این اس��اس هر چند متوسط مصرف بنزین کش��ور در ماه 
مبارک رمضان در محدوده 65 تا 67 میلیون لیتر در روز بوده، 
اما در طول یک هفته گذش��ته تاکنون تقاضا برای مصرف این 
محصول پرطرفدار نفتی با رشدی نزدیک به15 درصد  همراه 

شده است.
آمارهای رسمی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
نشان می دهد که در طول یک هفته گذش��ته تاکنون به طور 
متوسط روزانه حدود72 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف 
ش��ده اس��ت که مصرف این میزان بنزین در مرداد ماه پس از 
اجرای طرح سهمیه بندی تاکنون یک رکورد جدید و بی سابقه 

توصیف ش��ده اس��ت.با این وجود پیش بینی می شود با ورود 
به شهریور ماه و در آس��تانه فصل بازگشایی مدارس، متوسط 
مصرف بنزین کشور کماکان به رشد خود ادامه دهد و حتی تا 

مرز 78 تا 80 میلیون لیتر در روز هم افزایش یابد.
همزمان با تثبیت قیمت و س��همیه های بنزین از ابتدای سال 
جاری تاکنون، متوس��ط مصرف بنزین کش��ور سیر صعودی 
به خود گرفته اس��ت، به طوری که در تعطیالت نوروزی برای 
نخستین بار رکورد مصرف روزانه نزدیک به100 میلیون لیتر 

بنزین در کشور به ثبت رسید.

جزئیات ذخیره سازی بنزین توسط مردم
 به اعتقاد مس��ئوالن وزارت نفت، تثبیت قیمت و سهمیه های 
بنزین و ورود خودروهای جدید به ناوگان حمل و نقل دو عامل 
افزایش مصرف بنزین کش��ور بوده است، ضمن آن که با توجه 
به تثبیت سهمیه ها میزان بنزین نیمه یارانه ای با قیمت400 
تومانی ذخیره شده در کارت های هوشمند سوخت هم به میزان 

قابل توجهی افزایش یافته است.
از این رو پیش بینی می شود با واریز س��همیه بنزین شهریور 
ماه تا ساعت 24 امشب 31 مرداد ماه در مجموع ذخیره بنزین 
400 تومانی کارت های هوشمند س��وخت از مرز سه میلیارد 

لیتر هم عبور کند.

در این بین با توجه به منفی ش��دن تراز تولید و مصرف بنزین 
به منظور تأمین سوخت مورد نیاز مردم به طور متوسط روزانه 
بین7 تا10 میلیون لیتر بنزین خام در مجتمع های پتروشیمی 
تولید که برای فرآورش نهایی به پاالیش��گاه های نفت تحویل 

داده می شود.
از س��وی دیگر در حال حاضر مراحل نهایی راه اندازی و پیش 
راه اندازی دو طرح بنزین سازی پاالیش��گاه های نفت تبریز و 
اصفهان آغاز شده اس��ت که با بهره برداری آزمایشی از این دو 
طرح حدود4 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین با استاندارد 

یورو 4 و 5 اتحادیه اروپایی کشور افزوده شود.

اولین اقدام برای افزایش قیمت بنزین
با وجود تعریف سناریوهای مختلف قیمتی برای عرضه بنزین 
نیمه یارانه ای و آزاد، اما س��همیه و قیم��ت بنزین خودروهای 
عمومی، شخصی و خدماتی تا اطالع ثانوی تثبیت شده است.

از این رو60 لیتر س��همیه بنزین نیمه یاران��ه ای خودروهای 
شخصی، خدماتی و عمومی شهریورماه خودروها بدون تغییر 
در قیمت و یا میزان سهمیه تا ساعت 24  امشب پنج شنبه 31 

مرداد ماه واریز می شود.
با وجود تثبیت سهمیه و قیمت بنزین، این احتمال وجود دارد 
که این فرآورده پرطرفدار نفت��ی در صورت تصویب مجلس و 
شورای نگهبان با پیش��نهاد دولت یازدهم و در قالب اصالحیه 
الیحه بودجه سال1393 با تغییرات جدید قیمتی روبه رو شود.

آخری�ن س�همیه  بنزین تابس�تان امش�ب واریز 
می شود

 برای شهریور ماه امسال هر لیتر بنزین نیمه یارانه ای با قیمت 
400 تومان و بنزی��ن آزاد با نرخ700 تومان عرضه می ش��ود 
ضمن آن که 25 لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت  ها 

با نرخ نیمه یارانه ای اختصاص می یابد.
 برای سومین ماه فصل تابستان سهمیه بنزین آزاد خودروهای 
 ش��خصی بدون محدودیتی، در صورت اتمام س��همیه بنزین 
نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند 

سوخت خودرو قابل برداشت است.
 در همین حال با توجه به آغاز توزیع بنزین با اس��تاندارد یورو 
4 اتحادی��ه اروپا در برخی از کالن ش��هرها همچ��ون تهران، 
اراک، کرج و اهواز، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
 نفتی اع��الم کرد: با وج��ود افزای��ش هزینه های تولی��د اما تا 
اطالع ثانوی بنزی��ن اروپایی با قیمت های مص��وب و تکلیفی 

دولت در جایگاه ها عرضه خواهد شد.
 علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت هم پیش تر در گفتگو با مهر 
افزایش قیمت بنزین را فع��ال منتفی اعالم کرده و تأکید کرده 
است: سال گذش��ته پیش��نهاد افزایش قیمت بنزین به ستاد 
هدفمندی یارانه ها ارایه شد، اما به دلیل توقف اجرای فاز دوم 
قانون هدفمندی یارانه ها، این اصالح قیمت فعال منتفی است.

نخستین اقدام دولت درباره بنزین

بانک مرکزی، بانک نیست جزئیات ذخیره سازی بنزین توسط مردم
با ش��روع به کار وزرای اقتصادی دولت پس از کس��ب رأی 
اعتماد وتعیین مع��اون برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمهور، همه چشم ها به س��اختمان شیشه ای بانک 
مرکزی دوخته شده تا رییس آن تعیین شده و بدین ترتیب 

تیم اقتصادی دولت تکمیل شود. 
اگرچه ب��ه لحاظ س��ازوکار قانون��ی، تعیین ریاس��ت بانک 
مرکزی مانند  دو ضلع دیگر مثلث اقتصاد کش��ور به سرعت 
و آسانی میس��ر نیست و مس��تلزم برگزاری مجمع عمومی 
بان��ک مرک��زی و تصمی��م آن اس��ت، اما معموال رؤس��ای 
دولت ها درمورد ریاس��ت بانک مرکزی با توج��ه به جایگاه 
تأثیرگ��ذار و حس��اس آن در مقایس��ه با دیگ��ر نهادهای 
 اقتصادی با احتیاط و طمأنینه برخورد می کنند و چه بس��ا

یک فرد در دولت های متوالی کرسی ریاست بانک مرکزی 
را برعهده دارد. این مهم معموال در کش��ورهای توسعه یافته 
و حتی برخی کشورهای درحال توس��عه که از قوام و ثبات 
اقتصادی بیشتری برخوردارند، امری مرسوم است، چراکه 
اصوال نهاد بانک مرکزی نماد ثبات اقتصادی و عامل توازن و 

تعادل اقتصادی کشورهاست.
دولت ها ت��الش دارن��د اف��رادی متخصص، اقتص��اددان و 
غیرسیاسی را برای ریاست بر آن انتخاب کنند تا از این طریق 
به اس��تقالل بانک مرکزی و عدم تعهد آن به سیاس��ت های 
دولت ها کمک کنند. این ش��رایط اما در کشورهای درحال 
توسعه ازجمله ایران کمتر دیده شده یا اصال دیده نمی شود، 
چه این که در فاصله س��ال های 1384تا92، آن هم در عمر 
یک دولت، بر کرسی ریاست بانک مرکزی سه نفر تکیه زدند.

فارغ از این مسائل که به نظر مهم می رسد و باید از این منظر 
بانک مرکزی ایران هم به جایگاه واقعی خود برسد تا کارایی 
و کارآمدی آن افزایش یافت��ه و به نقطه قابل تکیه، اعتماد و 
تعادل در اقتصاد کشور برسد، این روزها، بحث مهم تری که در 
میان کارشناسان و فعاالن اقتصادی مطرح است، ویژگی های 

فردی است که باید سکان بانک مرکزی را بر عهده بگیرد.
این بحث عمدتا حول دو ویژگی اصلی؛ یعنی بانک دار بودن 
یا اقتصادی بودن می چرخد. اشتباه فاحشی که در ایران بارها 
تکرار شده این است که رؤسای بانک مرکزی از بین فعاالن 
یا متخصصان بانکی انتخاب شده اند و این مسأله هزینه های 
زیادی را از منبع بان��ک مرکزی به اقتصاد کش��ور تحمیل 
 کرده است. براس��اس تجربه و منطق، رییس بانک مرکزی 
باید اقتصاددان باشد، چون اصوال بانک مرکزی، بانک نیست 
 بلکه یک نهاد اقتصادی حاکمیتی و چه بسا فراقوه ای است 
که مانن��د بانک های تج��اری یا تخصص��ی فعالیت تجاری 

نمی کند.

یادداشت

  آغاز برداشت بادام
 در شهرستان  نایین

 تولید گوشت گوساله  
غنی شده در اصفهان

گروه اقتصاد- مدیر جهاد کشاورزی نایین گفت: برداشت محصول بادام از 
باغات این شهرستان آغاز ش��د. احمد رضا باقریان نایینی روز چهارشنبه در 
گفتگو با ایرنا افزود: متوس��ط عملکرد محصول در هر هکتار یک هزار و500 
کیلوگرم اس��ت. وی اظهار داش��ت: از مجم��وع دو ه��زار و150 هکتارباغات 

شهرستان،360هکتار به کشت بادام اختصاص دارد.
 مدیر جهاد کشاورزی نایین گفت: پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت، 
س��ه هزارو225هزار کیلوگرم محصول بادام برداشت شود. وی بیان کرد: این 
میزان محصول تولیدی نسبت به سال گذشته حدود 10درصد افزایش داشته 
اس��ت. باقریان دلیل افزایش این محصول را توزیع نهال های س��الم و نظارت 
کارشناس��ان این مدیریت برای اصالح باغ��ات عنوان ک��رد و افزود:به دلیل 

مرغوبیت باال، این محصول به شهرستان های همجوار صادر می شود. 

مدیر تولیدات امور دام سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان گفت: نخستین 
بار در کشور گوشت گوساله غني ش��ده حاوي اسید چرب لینولئیک ُکن ُژکه 

)CLA( در اصفهان تولید شد.
نامداري به موفقیت محققان ش��رکت کش��ت و دامپروري فکا با مش��ارکت 
متخصصان داخلي اشاره کرد و اظهار داش��ت: این مراکز  توانستند در مدت 
حدود یک سال تحقیق و پژوهش به تولید این محصول غني شده دست یابند.

وی افزود: پیش از این، این محصول در کش��ورهاي اروپایي، استرالیا و کانادا 
تولید مي شده است.  مدیر تولیدات امور دام سازمان جهاد کشاورزي استان 
اصفهان بیان داشت: این نوع گوشت قادر اس��ت تا 37 درصد مرحله متاستاز 
 )گسترش و مهاجرت س��لول های س��رطانی از یک بافت به بافت های دیگر( 

سلول هاي سرطاني را متوقف کند. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به لزوم ایجاد اصالحات در 
نظام پولی و مالی کش��ور، به خانه ملت گفت: چراغ تولید را 
می توان با اصالح ساختار اقتصاد روش��ن کرد و باید در این 
راس��تا دولت و مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان های 
زیرمجموعه ب��ا بنگاه ه��ای راهبردی در جه��ت این هدف 

هماهنگ و همراستا شوند.
علی طیب نیا با اشاره به این که برخی حوزه های اقتصادی 
کشور نیاز به اصالحات اساس��ی دارد، گفت: همان گونه که 
در برنامه های دول��ت و وزارت امور اقتص��اد و دارایی اعالم 
شد، برخی حوزه های اقتصادی کشور از جمله مالیات، امور 
گمرکی و نظام پولی و بانکی به اصالح��ات همه جانبه نیاز 
دارند که به ترتیب اولویت زمانی اجرا خواهند شد. وزیراقتصاد 
و امور دارایی  با بیان این ک��ه هدفمندی یارانه ها در فاز اول 
بر اس��اس مصوبه مجلس ادامه  می یابد  افزود:  در رابطه با 
چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، بعد از این که 
توانستیم در بازار آرامش��ی  ایجاد کنیم، به صورت منطقی 
 تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت های

نقدی به ش��کل فعلی نخواهد بود و بخش��ی از منابع صرف 
ایجاد و توسعه  نظام تأمین اجتماعی خواهد شد. وی گفت: 
 پرداخ��ت یارانه نق��دی در مرحله اول ب��دون حذف برخی 

دهک ها ادامه دارد.

علی ربیعی در مراس��م معارفه خود به عن��وان وزیر جدید 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با بیان ای��ن که در جمع حاضر 
تعام��ل مثبت نماین��دگان مجل��س را احس��اس می کنم، 
 گفت: در وزارت تعاون کار و رف��اه اجتماعی، آرامش زمانی 
حاکم است که منافع کارگری و کارفرمایی همزمان حاصل 

شود.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم با تش��کر از 
حمایت های انجمن های علمی و دانش��گاهی و تشکل های 
کارفرمایی و کارگری، اظهار داشت: به رغم سنگینی کار، به 
لطف خدا دل بسته ام تا بتوانم از عهده این مسئولیت سنگین 
و خطیر برآیم. ربیعی با اشاره به انتخاب دیدگاه دولت روحانی 
در انتخابات اخیر توسط مردم، گفت: ش��رایط امروز، حاد و 
حساس است. این حساسیت نه تنها به دولت دکتر روحانی 

که به کل نظام و انقالب مربوط می شود.
 وی تصریح کرد: چنانچه قادر به درک این ش��رایط نباشیم 
کل نظام و انقالب تأثی��ر خواهند پذیرف��ت. ربیعی با بیان 
این که یکی از مس��ائل مه��م در وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی موضوع سرمایه اجتماعی اس��ت گفت: باید برای 
این امر مهم با برنام��ه حرکت کنیم و از ش��یوه های جدید 
 مدیریتی و تجربه دانش��گاهی اس��تفاده کنی��م، چراکه در 

غیر این صورت با مشکل روبه رو خواهیم شد.

رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: نمایندگان 
اصفهان در مجل��س از زاینده رود غفلت کرده اند. حس��ین 
محمدرضایی اظهار داش��ت: اس��تان اصفه��ان در مجلس 
شورای اسالمی دارای 20 نماینده است که در نگاه اول جای 
خوشحالی است که نمایندگانی دلسوز داریم که به فکر استان 
و به خصوص مسأله زاینده رود و مشکالت ناشی از آن برای 

کشاورزان  هستند.
وی در ادامه با اظهار تأسف از سکوت نمایندگان اصفهان در 
رأی اعتماد وزارت نیروی دولت یازدهم عنوان کرد: برای رأی 
اعتماد وزیر نیرو یکی از20 نماینده استان اصفهان جهت دفاع 
از مشکل آب زاینده رود و دانستن برنامه های وزیر جدید برای 
حل این مشکل ملی در جهت رد یا تأیید او که برای استان 
اصفهان حیاتی است صحبتی نکرده و سکوت اختیار کردند.

رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان با تشکر از نماینده 
مردم ارومیه که در مقابل س��کوت نماین��دگان اصفهان، از 
زاینده رود دفاع کرد، افزود: قاضی پور نماینده ارومیه با وجود 
حضور نمایندگان اصفهان در جلسه رأی اعتماد وزیر نیرو، 
نتوانست مشکالت کش��اورزان اصفهان و خشکی رودخانه 
زاین��ده رود اصفهان را تحمل و س��کوت کن��د، بنابراین با 
س��خنرانی خود از زاینده رود و تاالب گاوخونی و کشاورزان 

اصفهانی دفاع کرد. 

تثبیت نرخ ارز، تثبیت قیمت ها، مهار تورم و تأمین کاالهای 
اساس��ی مهم ترین محورهای دولت در 4 م��اه اول فعالیت 
خواهد بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کنترل 
نرخ تورم در راستای مهار رش��د قیمت کاالها را اصلی ترین 
برنامه دولت در 4 ماهه اول فعالیت آن اعالم کرد. جعفر قادری 
 با بیان این که برنامه های دولت باید در سه محور کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت ترسیم شود، گفت: مهم ترین دغدغه 
جامعه در حال حاضرحفظ قدرت خرید مردم و افزایش رفاه 
اجتماعی روزمره است، لذا دولت باید در اولین گام، قیمت ها 

را مهار کند.
وی افزود: تثبیت نرخ ارز، تثبیت قیمت ها، مهار تورم و تأمین 
کاالهای اساس��ی مهم ترین محورهای دولت در 4 ماه اول 
فعالیتش خواهد بود. وی همچنین به کمبود دارو و مشکالتی 
که در این زمینه برای مردم و بیماران به وجود آمده اس��ت 
اشاره کرد و عنوان داشت: در حوزه بهداشت به شدت با کمبود 
دارو و مواد اولیه مواجه هستیم که باید تأمین شود. وی تأکید 
کرد: با تمام مسائل و مش��کالت موجود، اگر مردم احساس 
کنند قطار اقتصاد از ریل خارج شده برای وارد کردن آن به 
مسیر اصلی وارد میدان خواهند شد، لذا به نظر می رسد در 
شرایط فعلی اصول اولیه اقتصاد نادیده گرفته شده، اما برخی 

نمی خواهند واقعیت ها را بپذیرند.

کار و کارگر مجلسارز دارو و درمان

 تیم اقتصادی دولت
نسخه  ارز  تک نرخی  را  پیچد

آرامش وزارتخانه با تأمین 
منافع کارگران و کارفرمایان

 نمایندگان اصفهان
 از زاینده رود غفلت کرده اند

به شدت با کمبود دارو و 
مواد اولیه مواجه هستیم

Society,Cultural  Newspaper No. 1110 | August  22,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1110   |August  22   ,2013  |  8 PagesSMS

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1110 | پنجشنبه 31  مرداد 1392 | 14  شوال  1434 

5
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

آگهی نوبتی سه ماهه اول نطنز) نوبت دوم (   

اداره ثبت اسناد و امالک  2519 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1392 
اصالحي   59 ماده  و  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   11 ماده  نطنزبموجب 
سال  اول  ماهه  سه  در  آنها  ثبت  تقاضاي  كه  امالكي  مذكور  نامه  آيين 
92 پذيرفته شده و امالكي كه در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت 
اعتراض بر آنها از تاريخ انتشار )92/5/1( به مدت 90 روز مي باشد. به 

شرح ذيل آگهي مي گردند:
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه
ازشماره 33 – اصلي شهر نطنز ، فرعي ذيل 

از  مشاع  يكدانگ  غالمرضا  فرزند  زاده  مهراب  معصومه  خانم   –  331
ششدانگ يكباب خانه و باغچه بمساحت 526/75 متر مربع 

ازشماره 34 – اصلي مزرعه خطير ، فرعي ذيل 

684 – آقاي علي اصغر خطيري عليايي فرزند علي ششدانگ يكباب خانه 
بمساحت 313/53 مترمربع 

ازشماره 76 – اصلي ريسه ، فرعي ذيل 
60 – مسجدجامع ريسه بنمايندگي اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان 

نطنز  ششدانگ يكباب مسجد بمساحت 329/60 مترمربع  
ازشماره 100 – اصلي طامه  ، فرعي ذيل 

2354 – آقاي شهاب ميرزاده واقفي فرزند سيدعلي ششدانگ قطعه زمين 
محصور معروف پشت سيبه بمساحت 1518/93 مترمربع 

از شماره 118 – اصلي جاريان ، فروعات ذيل
خانه  يكباب  اهلل ششدانگ  ماشا  فرزند  جارياني  آقاي مصطفي   –  1056

بمساحت 210/50 متر مربع 
1057 – خانم نرگس بديعي فرزند ماشااهلل ششدانگ يكباب خانه بمساحت 

166/32 مترمربع 
از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذيل 

81– خانم زينت شباني خفري فرزند علي ششدانگ يكباب خانه بمساحت 
239/85 مترمربع 

969 – خانم كبري ضرغامي فرزند حبيب اهلل سه دانگ مشاع ازششدانگ 
قطعه زمين مزروعي بمساحت 852/90 مترمربع 

قطعه  اهلل ششدانگ  فرزندحبيب  كبري ضرغامي  خانم  باقيمانده–   1414
زمين بمساحت 228/66 مترمربع 

دوم ( ازبخش 10 چيمه رود وبرزرود 
ازشماره 25 – اصلي چيمه ، فرعی ذيل 

3361 – خانم زهراجاللي چيمه فرزند سيد حسين ششدانگ يكباب خانه 
بمساحت 341/53 مترمربع 

ازشماره 128 – اصلی هنجن ،فروعات ذيل 
اكبر ششدانگ يكباب  آقاي فريدون طاهري هنجني فرزند علي   –  2122

خانه بمساحت 228/50 مترمربع  
2124 -  آقاي حسين علي نقي فرزند محمود ششدانگ يك قطعه زمين 

بمساحت 157/90 مترمربع  
ازشماره 134- اصلی يارند فرعي ذيل

خانه  يكباب  فرزند محمد ششدانگ  يارندي  عباسي  مهري  خانم   –  893
دركوي ملك بمساحت 159/97 مترمربع 

ازشماره  145  اصلي باقرآباد فرعي ذيل 
16 – آقاي حسن شاهزاده آراني فرزند علي اكبر ششدانگ قطعه زمين 

مشجر بمساحت 647/70 مترمربع
ازشماره 149 اصلي طره ، فرعي ذيل 

مشاع  دانگ  سه  رضا  فرزند  اكبري  مشهدي  حسين  آقاي   –  847
ازششدانگ قطعه باغ مشجر بمساحت 983/60 مترمربع 
ازشماره 150 – اصلی روستای برزرود، فروعات ذيل 

فرزندان  رعيت  واميرحسين شفيع  احمدرضا  آقايان    –   390 الي   384
 305/70 بمساحت  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ  بالمناصفه  غالمرضا 

مترمربع 
394 – خانم مهناز عليزاده برزي فرزند ميرزاعلي ششدانگ يكباب خانه 

درحين احداث بمساحت 74/34 مترمربع 
2651 – آقاي رضا غفاري فرزند حسين ششدانگ قسمتي از يكباب خانه 
شماره  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   100 بمساحت  احداث  درحين 

1484 فرعي 
2652 -  آقاي رضا غفاري فرزند حسين ششدانگ قسمتي از يكباب خانه 
درحين احداث بمساحت 117/25 مترمربع مفروز ومجزاشده از شماره 

1503 فرعي 
ازشماره 165-  اصلي كمجان ، فروعات ذيل 

228 – موقوفه مسجدشريف كمجان بنمايندگي اداره اوقاف وامورخيريه 
نطنز ششدانگ قطعه زمين  مزروعي ومشجر بمساحت 241 مترمربع 

غسا لخانه وقفي كمجان بمنايندگي اداره اوقاف و امور خير يه   –  461
نطنز ششدانگ يكباب غسالخانه بمساحت 55/30 مترمربع 

نطنز  خيريه  وامور  اوقاف  اداره  بمنايندگي  كمجان  وقفي  مكرر- حمام   468
ششدانگ يكباب حمام بمساحت 360/40 مترمربع 

ازشماره 169 – اصلي كروند كمجان ، فروعات ذيل 

نطنز  خيريه  وامور  اوقاف  اداره  بمنايندگي  كمجان  حمام  موقوفه   –  831
ششدانگ قطعه زمين مزروعي بمساحت 357/20 مترمربع

موقوفه كمجان بمنايندگي اداره اوقاف وامور خيريه نطنز ششدانگ   – 898
يكدرب باغ بمساحت 156/80 مترمربع 

سوم ( ازبخش 11 طرقرود وقراء حومه 

ازشماره يك اصلي طار ، فرعي ذيل 

آقاي مهدي ابراهيم زاده طاري فرزند حسن ششدانگ قطعه زمين   –  2868
محصور بمساحت 413/10 مترمربع 

ازشماره 141– اصلي باغستان پايين طرق ، فروعات ذيل 

389 –  خانم نصرت غفاري طرقي فرزند حبيب اهلل سه دانگ مشاع ازششدانگ 
قطعه زمين مزروعي ومشجر بمساحت 1530/36 مترمربع 

512 –  خانم اقبال ابوفاضليان فرزند ميرزاآقا ششدانگ يكدرب باغ محصور 
ومشجر بمساحت 777/96 مترمربع 

رجل  ازپنج  رجل  ونيم  سه  علي  فرزند  يحيي  جعفر  حسين  آقاي   –  648
ششدانگ قطعه زمين مزروعي بمساحت 1487/57 مترمربع 

ازششدانگ  دانگ مشاع  علي سه  فرزند  يحيي  آقاي حسين جعفر    –  1118
قطعه زمين مزروعي معروف بخش آقاهيجدهم بمساحت 770/36 مترمربع 

سهم  چهارم  وسه  سهم  يك  علي  فرزند  يحيي  جعفر  حسين  آقاي   –  1129

مشاع ازسه سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعي بمساحت 885/88 مترمربع 
1299 – مسجد باغستان پايين طرق بنمايندگي اداره اوقاف وامورخيريه نطنز 

ششدانگ يكباب مسجد ومحوطه جلوآن بمساحت 180/58 مترمربع 

ازشماره 152- اصلي نيه ، فرعي ذيل 
خانم زيور محمد بيكي نيه فرزند رمضان نسبت به پنج سهم وآقاي    – 76
محمد محمد بيكي فرزند علي نسبت به دو سهم مشاع از هفت سهم مشاع ازنه 

سهم ششدانگ يكباب خانه بمساحت 152/55 مترمربع 

ازشماره 182 – اصلي ابيازن ، فروعات ذيل 

1072 – آقاي غالمرضا باقري ابيازني فرزند حيدر علي ششدانگ قطعه زمين 
مزروعي مشهور باغ علي دشت باال بمساحت 1392/20 مترمربع 

1233 - آقاي غالمرضا باقري ابيازني فرزند حيدر علي ششدانگ قطعه زمين 
مزروعي مشهور باغ بزرگه دشت باال بمساحت 683/25 مترمربع 

قطعه  ششدانگ  علي  حيدر  فرزند  ابيازني  باقري  غالمرضا  آقاي   -  1451
متر  1016/20 بمساحت  باال  دشت  بلنده  تخته  مشهور  مزروعي   زمين 

مربع 

زمين  قطعه  ششدانگ  علي  حيدر  فرزند  ابيازني  باقري  علي  آقاي   –  1465
مزروعي مشهور زيرباغ پشك شوره دشت باال بمساحت 1329/70 مترمربع 

ابوالقاسم وسيد  فرزند سيد  الحسيني  نقوي  آقاي سيد علي اصغر   –  1730
رضا نقوي الحسيني فرزند آقا سيد عزيز  بالمناصفه ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي معروف پشت باغ باال بمساحت 2157/30 متر مربع 

ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذيل 

1181 –  آقاي محمدرضا افتخاري طرقي فرزند حسين ششدانگ قطعه زمين 
مزروعي بمساحت 846/88 مترمربع 

ازششدانگ  دانگ مشاع  اكبر سه  فرزند  خانم محدثه رحيم طرقي    –  2251
قطعه زمين مزروعي ومشجر دربخش بيدستان بمساحت 511/80 مترمربع 

2420 - آقاي  اكبر و خانم معصومه رحيم طرقي فرزندان محمدآقا بالمناصفه 
ششدانگ يكدرب باغ دربخش كمر بمساحت 1461/75 مترمربع 

فرزند غالمحسين ششدانگ قطعه زمين  خانم زهرا موذني طرقي    –  2506
مزروعي ومشجر دربخش آقاحبيب بمساحت 211/25 مترمربع  

از  مشاع  نيم  و  چهاردانگ  علی  فرزند  نام  زرين  البنين  ام  خانم   –  3110
ششدانگ يك قطعه زمين محصور بمساحت 1014/34 متر مربع 

آقاي محمد صادق  جنت فرزند علي ششدانگ قطعه زمين محصور   –4806
بمساحت 1003/32 مترمربع مفروز ومجزا شده از شماره   4594  فرعي  

ازشماره 213- اصلي دشت كهن طرق ، فرعي  ذيل  

بالمناصفه  حسين  فرزندان  طرقي  خالقي  وحسن  مصطفي  آقايان   –57
ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 2019 مترمربع  

ازشماره 214 – اصلي يحيي آباد ، فرعي ذيل 

302 – آقاي محمد حسين محمدي فراني فرزند قدرت اهلل ششدانگ قطعه زمين 
مزروعي ومشجر بمساحت 2696/70 مترمربع  

ازشماره 215 – اصلي الدريجه ، فرعي ذيل 

باغ  يكدرب  ششدانگ  عباسعلي  فرزند  فراني  محمدي  اهلل  قدرت  آقاي   –  53
محصور ومشجر بمساحت 2130/50 مترمربع 

معروف  سارهاي  وچشمه  نسران  معروف  قنات  اصلي   –  278 ازشماره 
نوبتي   آگهي   به شرح  آن  ومبداء ومظهر ومقسم  مدار گردش  كه  رودخانه 

قبلي است .

آقاي خسرو زارع فرزند حسين مجاري يك سهم از جمله 576 سهم ششدانگ 
قنات مرقوم در شبانه روز خانجان 

آقاي خسرو زارع فرزند حسين مجاري دو سهم ازجمله 576 سهم ششدانگ 
قنات مرقوم در شبانه روز اسماعيل 

آقاي خسرو زارع فرزند حسين مجاري يك سهم ازجمله 576 سهم ششدانگ 
قنات مرقوم در شبانه روز اسماعيل 

از شماره 284 -  اصلي كلهرود ، فرعي ذيل 

به  نسبت  تقي  فرزند  كلهرودي  زاده  حسين  شعبانعلي  آقاي    –  2254 
به نسبت  محمود  فرزند  كلهرودي  مظاهري  زهرا  وخانم  دانگ   چهار 
متر  291/50 بمساحت  خانه  يكباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  دو    

 مربع 
ازشماره 352 – اصلي ، فرعي ذيل 

و تباطات  ار  وزارت  بمنايندگي  ايران  اسالمي  جمهوري  دولت   –  55 
اصفهان  ساخت  زير  ارتباطات  شركت   – اطالعات   فناوري 
 10131/14 بمساحت  مايكروويو  ارتباطاتي  ايستگاه   ششدانگ 

متر مربع  

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

مي گردد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1 /1392/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 31 /1392/5

م الف 142                        مجتبی شادمان كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی نوبتی سه ماهه اول  میمه ) نوبت دوم ( 

2253آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1392 اداره ثبت اسناد و امالک ميمه 

امالكی  نامه مربوط  آيين  ماده 59 اصالحی  و  ثبت  قانون  ماده 12  بموجب 
كه در سه ماهه اول سال 1392 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده و همچنين 

شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آرا هيات محترم نظارت آگهی آنها 
بايد تجديد شود مربوط به حوزه ثبتی ميمه را به شرح ذيل آگهی می نمايد 

شماره فرعی از شماره يك اصلی واقع در ميمه 

زمين  قطعه  ششدانگ  غالمحسين  فرزند  قيم  حسين  محمد  آقای   11062
محصور محل جوی متروكه در كوی باسياه بمساحت 38/54 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 11 اصلی  واقعات در وزوان 
زمين  قطعه  تقی  ششدانگ  محمد  فرزند  نيا  مهدوی  رضا  علی  آقای   4555
محصور كه در آن احداث بنا شده در كوی پشت قلعه بمساحت 556 متر مربع 

قطعه زمين محل  آقا ششدانگ  ميرزا  فرزند  عباسعلی الزمی   آقای   10284
شارع متروكه در خيابان امام خمينی بمساحت 32 متر مربع 

شماره فرعی از شماره 17 اصلی واقع در قاسم آباد 

430 آقايان كامران و علی رضا و عباس صاحبقرانی فرزندان  حسين قلی 
خان باالسويه مشاعا ششدانگ قطعه زمين محصور  كه در آن احداث بنا شده 

بمساحت 6186/24 متر مربع 

 شماره 25 اصلی دوچشمه سار مشهور نياله که مبداو مظهر و مقسم و 
گردش آنها به شرح آگهی های قبلی می باشد 

آقايان رضا حقيقی و محمد حقيقی و بانوان الهام حقيقی و رضوان حقيقی 
فرزندان عبدالحسين كما فرض اله تمامی يك و يك سی و ششم سهم مشاع 
از چهار وپنج هشتم سهم از جمله 120 سهم ششدانگ دو چشمه سار مذكور 

آقايان غالمحسين و رمضانعلی حقيقی فرزندان محمد حسن باالمناصفه دو 
و يك هجدهم سهم مشاع از چهار و پنج هشتم سهم از جمله 120 سهم دو 

چشمه سار مذكور 

خانم فرهنگ حقيقی فرزند محمد حسن تمامی سی و هفت هفتاد و دوم سهم 
از چهار و پنج هشتم سهم  از جمله 120 سهم دو چشمه سار مذكور 

شماره فرعی از شماره 26 اصلی واقع در قريه ونداده
در  دامداری  واحد  يك  ششدانگ  رمضان  فرزند  جورمند  تقی  محمد   4039

دشت گارسه زار بمساحت 3200/30 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قريه ازان 

4424 آقای محمد رضا غازان فرزند حسين و خانم خديجه ابراهيمی فرزند 
نعمت اله باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه در كوی باغ كهنه بمساحت 

265/86 متر مربع 
4852 آقای علی حسين رمدان  فرزند حسن و خانم مريم  ابراهيمی فرزند 
بمساحت  كهنه  باغ  كوی  در  يكبابخانه  مشاعا ششدانگ  باالمناصفه  حسين  

318/20 متر مربع 
حسين   فرزند  صالحان  زهرا  خانم  و  حسن  فرزند  رمدان  اكبر  آقای   4853
باغ كهنه بمساحت 325/87  يكبابخانه در كوی  باالمناصفه مشاعا ششدانگ 

متر مربع 

شماره فرعی از شماره 67 اصلی واقع در قريه حسن رباط 
فرزند  باال  راست  مينا  خانم  و  حسين  فرزند  ياوری  رسول  آقای   773
بمساحت  قلعه  پشت  كوی  در  يكبابخانه  مشاعا ششدانگ  باالمناصفه  حسن 

44312/12 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در ده لوشاب 

497 آقای اسماعيل ميرزائی فرزند حسين ششدانگ يكباب خانه در ده لوشاب 
بمساحت 418/88 متر مربع 

لوشاب  ده  در  يكبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند  مسافری  علی  آقای   532
بمساحت 1542/71 متر مربع 

شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی بيد عليا 
خيراله  فرزند  كريمی  زهره  خانم  و  عبداله  فرزند  كريمی  محمد  آقای   377
 /  85 بمساحت  طاهر  باغ  در كوی  يكباب خانه  باالمناصفه مشاعا ششدانگ 

1890متر مربع 
شماره فرعی از شماره نود اصلی واقع در قلعه بلند الی بيد

رحيم  فرزند  كريمی  كبری  خانم  و  باقر  فرزند  كريمی  مجتبی  آقای   233
مساحت  به  بلند  قلعه  كوی  در  خانه  باب  يك  ششدانگ  مشاعا  باالمناصفه 

2144/11 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در قريه موته  

288 آقای علی رضا توكلی فرزند علی نقی نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم 
فخری خدا رحمی فرزند حسين نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه در ده موته به مساحت 629/10 متر مربع
به  موته  ده  در  يكبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند  توكلی  حميد  آقای   462

مساحت 819/84 متر مربع 
در  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  توكلی  حميد  آقای   463

روستای موته به مساحت 530 متر مربع

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه كسی نسبت به امالک 
مندرج در اين آگهی اعتراض ) واخواهی ( داشته باشد نسبت به آن هايی كه 
تقاضای ثبت پذيرفته شده از تاريخ انتشار اولين نوبت اين آگهی ظرف مدت  
اداره نموده و  90 روز دادخواست واخواهی ) اعتراض( خود را تسليم اين 
اعتراض ظرف  تسليم  تاريخ  از  بايستی  معترض  دارد ضمنا  دريافت  رسيد 
مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضائی نموده و گواهی 
طرح دعوی اخذ و به اين اداره تسليم نمايد در صورتی كه قبل از انتشار اين 
آگهی دعوايی اقامه شده باشد طرف دعوا بايستی گواهی دادگاه را مشعر بر 
جريان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد اعتراضات يا گواهی طرح 
دعوی كه بعد از انقضای مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آيين 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعيين حدود و صورت مجلس تحديد 
قيد و واخواهی صاحبان امالک و مجاورين نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق 
ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن پذيرفته خواهد شد اين آگهی در دو نوبت 
و به فاصله ) 30 ( روز از تاريخ اولين نوبت انتشار در روزنامه زاينده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر می شود . 
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/5/1 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/5/31

م الف 4190                           نوروزرئيس اداره ثبت اسناد و امالک ميمه 

                
آگهی نوبتی سه ماهه اول شهرضا ) نوبت دوم ( 

امالک  و  اسناد  ثبت  اداره   -  1392 سال  اول  ماهه  سه  نوبتی  2499آگهی 
شهرضابموجب ماده 12 قانون ثبت و اسناد وماده 59- اصالحی آيين نامه 
مربوط به امالكی كه در سه ماهه اول سال 1392 تقاضای ثبت آنها پذيرفته 
شده و همچنين شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيات محترم 
نظارت ثبت ، آگهی آنها بايد تجديد شود مربوط به بخش يك و دو شهرضا 

را به شرح زير آگهی می نمايد : 
رديف الف( بخش يک 

شماره های فرعی از يك اصلی ابنيه و امالک شهرضا
از  مشاع  دانگ   5 اكبر  علی  سيد  فرزند  هوشنگيان  بيگم  -طيبه   1604/1  
ششدانگ يكبابخانه كه در حال حاضر ششدانگ بصورت يكقطعه زمين می 

باشد . 
يكباب  ششدانگ  حسين   فرزند  شهرضا  ياوری  مصطفی  باقيمانده    3827

مغازه كه پالک 6180 از آن مجزی گرديده به مساحت 41 متر مربع 
حسين  محمد  فرزند  پايان  علی  و  محمود  فرزند  رمضانی  عليرضا   -7956
محل  متروكه  كوچه  روی  بر  احداثی  ساختمان  يكباب  ششدانگ  باالسويه 

پاركينيگ بمساحت 41/22 متر مربع 
متروكه  كوچه  از  قسمتی  عليرضا ششدانگ  دادورفرزند  احمدرضا   -7993
از  بانضمام ششدانگ پالک 3874 و قسمتی  بمساحت 10/22 متر مربع كه 

4086 جمعا تشكيل يكقطعه واحد را داده است 
7994- اشرف صفرپور فرزند علی اكبر ششدانگ يكباب خانه مجزی شده از 

181 بمساحت 60 متر مربع 
8003 -طيبه بيگم هوشنگيان فرزند سيد علی اكبر ششدانگ قسمتی از يك 
انضمام  به  كه  مربع  متر   17/35 بمساحت  حصار  ديوار  محل  زمين  قطعه 

ششدانگ پالک 1604/1جمعا تشكيل يكقطعه زمين را داده است 
شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد 

به  محصور  زمين  يكقطعه  ششدانگ  اله  حمد  فرزند  پور  سيفی  جعفر   -  9257
مساحت 203/10 متر مربع 

متر  بمساحت 281  يكباب خانه  فردوس ششدانگ  فرزند  ارجی  ناصر   -  10434
مربع 

10901 - باقر دهقان فرزند علی نسبت به 4دانگ مشاع  و رويا صالح پور فرزند 
قدرت اله نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه بمساحت 136/80 متر 

مربع 
12993 - مريم عسكری نيا فرزند منصور ششدانگ يكباب خانه بمساحت 102/80 

متر مربع 
زمين  يكقطعه  ششدانگ  اصغر  فرزند  شهرضايی  رحيمی  محمدحسن   -  13689

جای پی كنی شده مجزی شده از 1629 بمساحت 190/50 متر مربع 
شماره فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان 

4703- حسين و مرتضی و علی و رحمت اله همگی سلطانپور فرزندان باقر هر 
پنجاه و پنجم سهم مشاع و جميله و  كدام نسبت به 85 سهم و چهل و هشت – 
افسر و فردوس همگی سلطانپور فرزندان باقر هر كدام نسبت به 42 سهم و يكصد 
و سه – يكصدو دهم سهم مشاع از 472/30 سهم ششدانگ يك قطعه زمين كه قبال 

قسمتی از پالک 444 بوده است به مساحت472/30 متر مربع 
شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک اباد 

1851- شاداد ريحانی نيا فرزند سرمست : ششدانگ يكباب خانه به مساحت 205 
متر 

2107- حمزه كاويانی در شوری فرزند فضل اله ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
141/96 متر مربع 

2559- ثريا قرخلو نسب فرزند علی ششدانگ  يكباب خانه بمساحت 147 متر مربع 
آيت اله كاويانی فرزند نگهدار نسبت به 4 دانگ مشاع و شهال كاويانی   – 2563
فرزند لهراسب نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه مجزی شده از 863 

به مساحت 115 متر مربع 
شده  كنی  پی  زمين  قطعه  ششدانگ  حسين  فرزند  پور  رئيس   رحمان   -  2564

بمساحت 144 متر مربع 
شماره فرعی از 21- اصلی مزرعه رشت كنه 

505 باقيمانده ماه سلطان دووالی فرزند اسمعيل ششدانگ يكباب خانه كه پالكهای 
688 و 1885 و 2495 از آن مجزی شده بمساحت 252/20 متر مربع 

شماره فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد 
اميری  گلزاره  و  دانگ مشاع   4 به  فرزند ويس علی نسبت  اميری  پرويز   -2328
فرزند كوچكعلی نسبت به 2 دانگ مشاع ازششسدانگ يكباب خانه مجزی شده 

از 1495 به مساحت 118/20 متر مربع 

شماره فرعی از 176 – اصلی شهرک اسالم آباد 
950- بهمنيار شيری فرزند شاحسين ششدانگ يك قطعه زمين پی كنی شده 

به مساحت   231 متر مربع 
بخش دو 

شماره فرعی از 225- اصلی روستای اسفرجان 
3107 – عطااله برومند فرزند نعمت اله نسبت به 29 حبه و بيست و پنج صدم 
حبه مشاع و كورش و ايرج و فريدون همگی برومند فرزندان عطااله بالسويه 
به 15 حبه و  فرزند عطااله نسبت  برومند  تورج  به 27 حبه مشاع و  نسبت 
با متعلقات و  باغ  از 72 حبه ششدانگ يكدرب  هفتادو پنج صدم حبه مشاع 

مستحدثات موجود در آن به مساحت 32000 متر مربع 
رديف ج ( امالكی كه آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر ، ليكن بواسطه 
اشتباه موثری كه در انتشار آنها رخ داده است و بموجب آراء هيئت محترم 
نظارت يا دستور اداری مستند به اختيارات تفويضی هيئت نظارت موضوع 
بند های 385و386و387 مجموعه بخش نامه های ثبتی تا اول مهر ماه سال 

1365 منجر به تجديد آگهی شده اند: 
شماره فرعی از يک اصلی ابنيه و امالک شهرضا

3002- نوراله مهدوی فرزند مهدی نسبت به 531 سهم مشاع و اقدس همت 
فرزند جعفر نسبت به 26 سهم مشاع و جعفر كاظمينی فرزند عباس نسبت به 
60 سهم مشاع  مهديقلی انصاری فرزند نصر اهلل نسبت به 62/5 سهم مشاع 
و زهراآقاسی فرزند علی نسبت به 62/5 سهم مشاع و سهراب آقاسی فرزند 
رسول نسبت به 26 سهم و دو سوم سهم مشاع و منيا كفاش فرزند حيدر 
علی نسبت به 53 سهم و يك سوم سهم مشاع و محمد حسين رهائی فرزند 
خليل اله و رفعت مكارمی اسفر جانی  فرزند علی محمد بالسويه نسبت به 
به  127 سهم و يك سوم سهم مشاع و مجيد قاسمی   فرزند قاسم نسبت 
به 45 سهم مشاع  فرزند جواد نسبت  98 سهم مشاع و عبدالرسول آصفی 
مشاع  45 سهم  به  نسبت  قلی  جعفر  فرزند  جهانيان شهرضا  خانم  رباب  و 
و الهه رهايی فرزند محمد حسين نسبت به 63 سهم و دو سوم سهم مشاع 
و حميد رضا انور فرزند عبدالعلی نسبت به 14 سهم يك نهم سهم مشاع و 
فرشته آقاسی فرزند رحمت اهلل  نسبت به 70 سهم  پنج نهم سهم مشاع  و 
محمد حسن فرخپور فرزند حسين علی نسبت به 113 سهم يك سوم سهم 
مشاع و سميه انصاری پور جرم افشاری  فرزند رضا نسبت به 56 سهم دو 
سوم سهم مشاع و مراد علی ياوری شهرضائی فرزند يزدان بخش و شهين 
انصاری منوچهر آبادی فرزند خليل اهلل بالسويه نسبت به 127 سهم مشاع و 
مريم كاظم زاد فرزند بهرام نسبت به 42 سهم يك سوم سهم مشاع از 1625 
سهم ششدانگ يك قطعه ملك كه در آگهی نوبتی اولی نوع ملك اشتباها زمين 

آگهی گرديده اينك تجديد آگهی می گردد 
شماره فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان 

523- مسيح مير مصيب  فرزند سيد رضا و نصرت نباتی فرزند مهدی هر 
كدام نسبت به 9 حبه مشاع و غالمرضا شير علی فرزند رحيم و فخر السادات 
اهلی فرزند سيد عباس و سيد مسعود كهنگی فرزند حسين و رضوان سبزه 
واری  فرزند رحمت اله هر كدام نسبت به 4/5 حبه مشاع از سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يك قطعه ملك كه در آگهی نوبتی اوليه  نوع ملك اشتباها  زمين 
آگهی گرديده  اينك تجديد آگهی می گردد  بموجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه 
كسی نسبت به امالک و رقبات  مندرج در اين آگهی واخواهی داشته باشد 
بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی نسبت به آنهاييكه تقاضای ثبت شده 
آنهايی كه طبق  به  الف و ب ظرف مدت 90روزو نسبت  بشرح رديف های 
 30 مدت  ج ظرف  رديف  بشرح  مربوطه شده  دفاتر  ثبت  نظارت  هئيت  آراء 
روز دادخواست واخواهی خود را به اين اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده 
بايست  می  معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تكليف  تعيين  قانون  واحده 
ظرف مدت 30 روز از تاريخ تسليم اعتراض خود به اين اداره گواهی تقديم 
دادخواست را از مراجع ذيصالح قضائی اخذ و به اين ادره تسليم نمايد 
در صورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا 
بايد گواهی دادگاه را مشعر بر جريان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نمايد. 
يا گواهی طرح دعوا كه بعد از مدت مرقوم واصل شود بال  اعتراضات 
اثر است و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوقی ارتفاقی در 
موقع تعيين حدود در صورت مجلس قيد و واخواهی صاحبان امالک و 
مجاورين نسبت به حدود و حقوقی ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت 
پذيرفته خواهد . اين آگهی نسبت به رديف های الف ب  در دو نوبت به 
فاصله 30 روز و نسبت به رديف ج فقط يك نوبت از تاريخ انتشار نوبت 

اول در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد. 
م الف 113

تاريخ انتشار نوبت اول : 92/5/1   
تاريخ انتشار نوبت دوم : 92/5/31 

سيدمهدی مير محمدی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا   

      



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

زاغی نژاد دستیار کرانچار شد
قاسم زاغی نژاد به عنوان مربی تیم فوتبال سپاهان و دستیار زالتکو 

کرانچار منصوب شد.
این مربی که پیش از این هم سابقه مربیگری تیم فوتبال بزرگساالن 
س��پاهان را در کارنامه خود دارد، رس��ما به کادر فنی تیم سپاهان 

ملحق شد. 
وی دارای مدرک A کنفدراسیون فوتبال آسیا و سابقه مربیگری در 
تیم فوتبال بزرگس��االن فوالد مبارکه س��پاهان )در سال های ۸۸ و 
۸۹(،  مربیگری در تیم فوتبال سپاهان نوین، سرمربیگری تیم فوتبال 
بزرگساالن پلی اکریل، سرمربیگری امیدهای فوالد مبارکه سپاهان، 
سرمربیگری منتخب جوانان و امیدهای اس��تان اصفهان، امیدها و 

جوانان پلی اکریل و ... را در کارنامه خود دارد.
وی در سال های۵۰ تا ۵۷ به عنوان بازیکن در تیم های فوتبال پایه و 

بزرگساالن سپاهان بازی می کرد.

مربي ایراني جایگزین هاشمیان شد
یک ایراني، جایگزین وحید هاشمیان در تیم هالستنبک آلمان شد. 
بعد از آن که بازیکن سابق تیم ملي فوتبال ایران، با باشگاه هالستنبک 
قطع همکاري کرد، مس��ئوالن این تیم به دنبال جانشین او بودند و 
نهایتا با یک مربي ایراني به توافق رسیدند. رضا خسروي نژاد، مربي 

جدید این تیم است.

 رقابت۱۰ کاندیدا برای رسیدن
 به ریاست ۳ هیأت ورزشی

مجمع انتخابات��ی هیأت های موتورس��واری و اتومبیلرانی، بولینگ 
و بیلیارد و چوگان اس��تان اصفهان در دهه اول ش��هریورماه برگزار 

می شود.
در ادامه برگزاری مجامع انتخاباتی هیأت های ورزشی استان اصفهان 
در سال۹۲ پس از مجامع انتخابی هیأت های پزشکی- ورزشی، گلف 
و هنرهای رزمی و کونگ فو، مجمع انتخاباتی هیأت های موتورسواری 
و اتومبیلران��ی، بولینگ و بیلیارد و چوگان در دهه اول ش��هریورماه 

برگزار می شود.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، این مجامع را در تاریخ های 
ذیل برگزار می کن��د: مجمع انتخاباتی رییس هیأت موتورس��واری 
و اتومبیلرانی استان اصفهان ۳ ش��هریورماه ساعت۱۱صبح، مجمع 
انتخابات��ی رییس هی��أت بولینگ و بیلی��ارد اس��تان اصفهان نهم 
شهریورماه س��اعت ۹ صبح، مجمع انتخاباتی رییس هیأت چوگان 
استان اصفهان ۱۰ شهریورماه ساعت ۱۱ صبح. این مجامع در تاالر 
افتخارات اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان برگزارمی شود 
که در انتخابات رییس موتورس��واری و اتومبیلرانی استان اصفهان 
مصطفی س��لیمی، غالمرضا مصدقی��ان، علیرضا قاس��می، حمید 

شفیعی، محمدرضا ابرقویی نژاد و احمد مثقالی کاندیدا هستند.
برای تصدی پست ریاس��ت هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان 
کامران ارب��اب  زاده و آرش ظفریان با هم رقاب��ت می کنند. مجمع 
 انتخاباتی رییس هیأت چوگان اس��تان اصفهان نی��ز دو کاندیدا به 

نام های حسین جعفری جبلی و مهدی شایان دارد.

 تیم های هندبال اصفهان
 به دنبال اولین پیروزی

هفته دوم لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور، پنج شنبه و جمعه 
این هفته با انجام ۵ بازی برگزار می شود.

از ساعت ۱۶ امروز، نیک اندیش شهرداری اصفهان که در هفته اول و در 
دقایق پایانی، تساوی مقابل سنگ آهن بافق یزد را با شکست ۲۳ بر ۲۲ 
عوض کرد، با نفت و گاز گچساران بازی می کند. روز جمعه هم دو مسابقه 
برگزار می شود و کاسپین در قزوین میزبان مس پارس فالورجان است و 
سنگ آهن بافق یزد هم با هپکو اراک بازی می کند. کاسپین که امسال 
دیگر حمید جمالی و مهدی قش��قایی دو مهره تأثیرگذاراصفهانی فصل 
گذشته خود را در اختیار ندارد، هفته گذشته سنگین ترین شکست هفته 
اول را تجربه کرد و با اختالف۲۰ گل مغلوب ثامن الحجج مشهد شد و باید 
دید مقابل مس پارس که به دنبال اولین پیروزی لیگ برتری اش اس��ت 
چه خواهد کرد. آنها هم مانند مس پارس با ترکیبی دگرگون ش��ده پا به 
لیگ برترگذاشته اند و جدال باتجربه های دو تیم قطعا جذاب خواهد بود.

 اصفهان 
به عنوان نایب قهرمانی رسید

تیم کانوپولوی اصفهان با شکست در دیدار فینال مسابقات قهرمانی کشور، 
به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات رسید. 

 مرحله پایان��ی مس��ابقات کانوپول��وی قهرمان��ی کش��ور در رودخانه 
صوفی چای شهر مراغه برگزار شد. در این مسابقات در بخش بزرگساالن 
تیم تهران   ۸ بر ۳ گیالن را برد. با این نتیجه تیم تهران مقام س��وم و تیم 
گیالن مقام چهارم را به دس��ت آوردند. در مس��ابقه فینال نیز اردبیل و 
اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، اردبیل با نتیجه ۵ بر ۳ حریف 
خود را  شکست داد و به عنوان قهرمانی بخش بزرگساالن دست پیدا کرد. 

تیم اصفهان نیز در رده دوم جای گرفت. 

خلعتبری هم راضی نیست 
پول زیادی به عجمان بدهیم

محمد رویانیان 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس

این که پول رضایتنامه را قس��طی بدهیم، نمی شود که عجمانی ها 
همکاری نکنند. باید در این ش��رایط به خلتعب��ری کمک کنند. او 
بازیکنی حرفه ای اس��ت و دوس��ت دارد که تکلیف��ش هرچه زودتر 
مش��خص ش��ود. او خانواده دارد و عجمانی ها باید بیشتر فکر کنند. 
باید بدانند دیپلماس��ی فوتب��ال متفاوت 
اس��ت. ما همه امیدواریم که این انتقال 
صورت گیرد، چراکه یک کار ملی است. 
اماراتی ها نبای��د بگذارند خلعتبری ضربه 
بخورد. خود خلعتبری هم موافق نیس��ت 
اینقدر ب��رای رضایتنام��ه اش هزینه 
شود. سعی می کنیم هرچه زودتر 

تکلیف را روشن کنیم.

باشگاه لیورپول اعالم کرد علي سیسوکو را به صورت قرضي و به مدت یک سال به خدمت گرفته است. علي 6
سیسوکوي ۲۵ ساله پنجمین خرید این فصل برندان راجرز است. لیورپول مدت ها در پي به خدمت گرفتن 
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برگ زرین دیگری از 
فرهنگ ورزشی

 کوالک اصفهانی ها
 در نانجینگ

اولین مدال نقره کاروان ایران در بازی های نوجوانان آسیا را دختر تیرانداز 
اصفهانی کسب کرد.

در چهارمین روز از بازی های نوجوانان آسیا، مرضیه پرورش نیا دختر ۱4 
ساله تیم ملی تراپ جمهوری اسالمی ایران با درخشش در مقابل رقبای 
پر قدرت چینی و قزاق با امتیاز ۵۷ توانست رتبه دوم آسیا را در این رشته 

از آن خود کند و به مدال نقره رسید.
المپیک نوجوانان آس��یا  امروز در رش��ته تراپ و تپانچه مردان پیگیری 

می شود.
 گفتنی است روز س��ه ش��نبه نیز اولین مدال کاروان ایران توسط ایمان 
نیک اقبال جودوکار نوجوان اصفهانی به دس��ت آمد تا طلسم بی مدالی 
ایران در نانجینگ شکسته ش��ود. مدال پرورش نیا دومین مدال کاروان 

ایران در المپیک نوجوانان آسیاست.

در دیدار تیم فوتبال نوجوانان راه آهن و فرخي باقرشهر داور مسابقه از سوي 
مربي فرخي مورد ضرب و ش��تم قرار گرفت. در طول این بازي سرمربي تیم 
فرخي باقرشهر احمد کارگر به دلیل برخورد بد با داور در دقیقه۳۰ از کنار زمین 
اخراج شد که پس از حدود۱۰ دقیقه مشاجره با داور زمین را ترک کرد، اما این 
پایان کار نبود و در نیمه دوم به دلیل توهین مستقیم احمد کارگر، کادر فني 
و جمعي از تماش��اچیان این تیم به داور بازي، داور تصمیم گرفت تا در دقیقه 

۶۵ سرمربي تیم حریف را از حضور بر روي سکوهاي ورزشگاه نیز اخراج کند.
در پي این درگیري ها پس از زدن سوت پایان بازي کار به جاي باریک تر کشیده 
شد و احمد کارگر سرمربي تیم حریف با حمله ور شدن به داور و مورد ضرب و 
شتم قرار دادن ش��دید وي، اعتراض خود را این گونه به داور بازي اعالم کرد و 
پس از درگیري با حراست دانشکده با کمک دوستان خود از صحنه درگیري 

متواري شد. 
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سيسوکو  پنجمين خريد فصل ليورپول

تالش ونگر براي جذب کاسیاس
رسانه هاي انگلیسي خبر دادند سرمربي آرسنال در نظر دارد کاپیتان 
تیم ملي اسپانیا را جذب کند. آوردن کاپیتان اسپانیا به استادیوم امارات 
مي تواند برگ برنده اي براي آرسن ونگر باشد که پس از شکست تیمش 

مقابل استون ویال در اولین بازي لیگ برتر در خطر اخراج قرار دارد.

تاتنهام براي المال ۳5 میلیون نمي دهد
باشگاه هاي رم و تاتنهام بر سر انتقال هافبک آرژانتیني و جوان جالوروسي به 
توافق نرسیدند، زیرا تاتنهام درخواست ۳۵ میلیوني رمي ها براي این تیم را 
رد کرد. این در حالي است که آرسنال و لیورپول هم براي به خدمت گرفتن 

ملي پوش آرژانتیني ابراز عالقه کرده اند.

توهین نژادي به ایمون زاید

هواداران بوهمیانس در بازي با شامروک به ایمون زاید 
مهاجم لیبیایي تبار حریف توهین نژادي کردند. باشگاه 
بوهمیانس پس از این مسابقه با عذرخواهي رسمي از 

ایمون زاید  از رفتار هوادارانش اظهار پشیماني کرد.

یک کار فرهنگی  و ماندگار می تواند نسل 
گروه 
های آین��ده  را آگاهی بخش��د و تاریخ را ورزش

سمت و سو دهد و سندی شود بر تثبیت 
آیین ها و روش هایی که ممکن است برای آیندگان فراموش شود. 
نگارش کتاب نیز از آن دسته امور فرهنگی است که به عنوان یک 
س��ند، ماندگار خواهد بود. کتاب »آوای پهلوانی« که به س��فارش 
مؤسس��ه فرهنگ قرآن و ورزش علی  ابن ابیطالب به چاپ رسیده 
اس��ت در خصوص ورزش پهلوانی و زورخانه ای، فرهنگ پهلوانی، 
جوانمردی و عیاری است که در نوع خود یک کتاب جامع و کامل 
است. این کتاب به قلم دکتر اسماعیل آذر نگارش شده و به زبانهای 
انگلیس��ی و س��ریلیک تاجیکی نیز اس��ت. محمد مهدی هدایت 

 س��فارش دهنده این کتاب اس��ت که در گفتگوی ب��ا خبرنگار ما 
صحبت های جالبی را بیان کرده است که در ادامه می خوانید.

 بدون شک سوژه های دیگری هم برای ماندگاری یک 
آیین وجود دارد، چه شد که سراغ این سوژه رفتید؟ 

به نظر خودم تا کن��ون چنین کتابی چه از نظ��ر فرهنگی و آیینی 
به دلیل کام��ل بودن و چ��ه از نظر فرهنگ و آیی��ن جوانمردی به 
 ص��ورت کام��ل و جامع نب��ود. ای��ن کت��اب نتیجه تحقی��ق ها و 
بررس��ی هایی اس��ت که مدت ها برای آن وقت گذاش��ته شده تا 
 به عنوان یک کت��اب جامع  وجود داش��ته باش��د. ای��ن کتاب به 
ش��عر هایی که مرش��دان می خوانند نیز توجه کرده و به اشعار به 

صورت فنی  اشاره کرده است. 

چگونه شعرها به صورت فنی به آنها اشاره کرده است  ؟ 
ببینید برای مثال دراین کتاب مشخص ش��ده است که این اشعار 
هر کدام به ضرب و آهنگ و با چه دس��تگاهی اس��ت. ه��ر کدام از 
اینها برای کدام یک از حرکات ورزش��کاران باستانی کار است.  این 
شعر کجا آمده و برای چه ورزشی مناسب است. آیا باید با این شعر 
چرخید یا  میل گیری داشت و توصیه من به مرشدان این است که با 
خواندن این کتاب و آشنایی با دستگاه ها، سبک خود را عوض کنند 
و طبق اصول پیش روند. الزم است در همین جا اشاره کنم که این 
 موضوع شعرها بیش��تر در حوزه  اخالقیات، معرفت، جوانمردی  و 
توصیف های مذهبی و از جمله حمد خوانی حضرت محمد )ص(، 
مداحی  درباره سلطان عاشقان حضرت امام علی )ع( است و البته  
ش��عر هایی که جنبه  حماس��ی و اخالقی دارند که ب��ه زبان های 

انگلیسی و سریلیک تاجیکی نیز است.
 ن�گارش و ویرای�ش و در کل تهیه این کت�اب چقدر 

زمان برد ؟
دو سال.

چقدر دست نویسنده را در نگارش کتاب باز گذاشتید 
؟

به هر حال دکتر آذر در زمینه ادبیات، یک اس��تاد هس��تند و باید 
دس��ت یک نویس��نده را برای خلق یک اث��ر بی بدی��ع و ماندگار 
 باز گذاش��ت و اگ��ر م��ن دس��ت وی را برای ن��گارش کت��اب باز 
نمی گذاشتم قطعا این کتاب از دیدگاه های مختلف حرفه ای نبود. 
به هر حال کسی که استاد موسیقی و ادبیات  است، بر کار خود نیز 

مسلط است و من از این نظر به ایشان مطمئن بودم. 

خودتان چقدر در این کتاب اعمال نظر داشتید؟
من از لحاظ فنی و ورزشی دیدگاه ها، نظرها و ایده های خودم را می 
دادم در واقع  در این کتاب دو نظر بیشتر اعمال شد؛ نظر دکتر آذر 
و بنده،  اما در همین جا الزم می بینم  از دوست عزیزم فرهاد طلوع 
کیان و مرشد فرامرز نجفی و دیگر دوستانی که  در پردازش ایده ها و 

راهنمایی  زحمت کشیده اند، سپاسگزاری می کنم. 
در کش�ور ما اس�اتید برجس�ته دیگری نیز بودند که 
دستی بر قلم داشتند، چر ا برای نگارش چنین کتابی 

به  سراغ دکتر آذر رفتید ؟
خود دکت��ر آذر از ای��ن ورزش و آیین و فرهنگ ذهنیت داش��ت و 
عرق خاصی به ورزش باستانی و فرهنگ آن دارد و مدت ها بود که 
مس��ئوالن  در این خصوص  به او وعده  داده بودند که انجام نشده 
بود. او با توجه به چنین ذهنیتی با م��ن صحبت کرد و همکاری ما 

شروع شد.  
چرا هزینه این کتاب را تقبل کردید؟

مطمئنا کسی همکاری نمی کرد. من  برای امور فرهنگی هزینه کرده 
بودم و این کار را نیز انجام دادم تا یک  قدم مؤثر برای ماندگاری یک 

فرهنگ  برای نسل های آینده انجام دهم.
آیا این حرکت  فرهنگی ش�ما ادام�ه دارد یا تمام می 

شود؟
قطعا من فعالیت خودم را برای جاری ک��ردن  فرهنگ پهلوانی در  
 بین جوانان و مردم جامعه گسترش خواهم داد، اما ممکن است به

ش��کل ها و در قالب های گوناگون باش��د، هیچ چیزی در این دنیا 
 سکون نیست.

مدیر مؤسسه فرهنگی- ورزشی علی ابن ابیطالب)ع( :

مرشدان با خواندن این کتاب، سبک خود را عوض کنند

 هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال با مصاف 
تیم سپاهان با صبای قم و میهمانی ذوب آهن در 

انزلی آغاز می شود. 

ملوان- ذوب آهن؛ ش�کار ق�و با طعم 
اولین برد

تیم های ملوان و ذوب آهن از س��اعت۱۹:۳۰ روز 
جمعه در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف یکدیگر 

خواهند رفت.
ذوب آهن که در ۵ بازی گذش��ته خود نتوانسته 
است بردی را کسب کند، به دنبال این است تا با 
شکست دادن ملوان در انزلی اولین پیروزی خود 

را در لیگ سیزدهم جشن بگیرد.
البته لوکا بوناچیچ س��رمربی ذوب آهن برای این 
بازی یک غایب بزرگ به نام قاسم حدادی فر دارد.

حدادی فر به دلیل دریاف��ت کارت قرمز دربازی 
گذشته برابر سایپا در این بازی غایب است. ضمن 

این که محس��ن بیاتی نیا مهاج��م و وحید علی 
آبادی هافبک خود را نیز ب��رای مدت ها به دلیل 

مصدومیت شدید در اختیار نخواهد داشت.
ذوب آهن در ح��ال حاضر ۳ امتی��از حاصل از ۳ 
تس��اوی و دو شکس��ت دارد، اما در س��وی دیگر 
ملوان با وجود این که تعداد شکست هایش بیشتر 
بوده است با 4 امتیاز حاصل از یک پیروزی، یک 
 تس��اوی و ۳ شکس��ت در رده دوازده��م جدول 
رده بندی و باالتر از ذوب آهن رده پانزدهمی جای 
گرفته است. تنها برد ملوان به بازی هفته چهارم 
این تیم برابر اس��تقالل خوزستان برمی گردد که 
انزلی چی ها موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک از سد 
میهمان خود بگذرند. ذوب آهن هفته گذش��ته 
برابر سایپا با تساوی بدون گل متوقف شد و ملوان 
نیز در حالی در ورزشگاه آزادی مغلوب پرسپولیس 
شد که پرسپولیس حدود۶۰ دقیقه با یک بازیکن 
کمتر ب��ازی می کرد. آنچ��ه این ب��ازی را جذاب 

می کند، نبرد دو مربی خارجی اس��ت که بر روی 
نیمکت های دو تیم نشسته اند؛ لوکا بوناچیچ در 
ذوب آهن و دراگان اسکوچیچ در ملوان دو مربی 
از 4 مربی خارجی حاضر در لیگ دوازدهم هستند.

نکته دیگر پیرامون این بازی، این است که بدانیم 
تنها برد خارج از خانه فصل گذشته ذوب آهن که 
بسیار هم حیاتی بود و در هفته آخر به دست آمد 
برابر همین ملوان در انزلی ب��ود، هرچند در دور 
رفت ملوان با حس��اب ۳ بر ۲ از سد ذوب آهن در 

فوالدشهر گذشته بود.

س�پاهان- صبا؛ س�پاهان با باد صبا از 
بحران خارج می شود؟

در دیگر دیدار هفته شش��م لیگ برت��ر فوتبال، 
روز جمعه از ساعت۱۹:۳۰س��پاهان در ورزشگاه 
 فوالدش��هر از صب��ای ق��م و ش��اگردان محمد 
مایلی کهن پذیرایی خواهد کرد. س��پاهان پس 

از دو شکست پیاپی و غیرمنتظره از صدر جدول 
فاصله گرفت و با ۵ امتیاز اختالف نسبت به فوالد 
صدر جدولی در رده ششم جا خوش کرده است.

سپاهانی ها در این بازی محکوم به برد هستند زیرا 
اگر نتوانند ۳ امتیاز این دیدار را هم کسب کنند، 
دیگر خیلی از کورس عق��ب می افتند، آن هم در 
همین ابتدای لیگ. جالب اینجاست دو تیمی که 
فعال در رده اول و دوم ج��دول جای دارند؛ یعنی 
فوالد و استقالل، از ۵ بازی خود در 4 دیدار پیروز 
ش��دند و تنها شکس��ت آنها برابر همین سپاهان 
بوده است. شاگردان زالتکو کرانچار که طی هفته 
گذش��ته با انتقادات زیادی به دلیل نتایج ضعیف 
خود مواجه بودند، دومین بار در لیگ س��یزدهم 
برابر تماشاگران خودی به میدان می روند. اولین 
بار برابر تراکتورسازی بود که با شکست همراه شد 
و آنها قصد دارند دومین بار با پیروزی همراه باشد.

این بازی تا حدود زیادی شبیه بازی سال گذشته 
س��پاهان و فجرسپاس��ی در نیم فصل اول است؛ 
جایی که س��پاهان پس از دو شکست پیاپی برابر 
سایپا و پیکان برابر فجرسپاس��ی قرار گرفت و با 

تک گل سوکای از سد فجرسپاسی گذشت.
حاال در لیگ س��یزدهم باز هم ش��رایطی مشابه 
برای سپاهان اتفاق افتاده اس��ت و آنها پس از دو 
شکست متوالی برابر تراکتورسازی و فجرسپاسی 
برابر صبای قم قرار خواهند گرفت، البته امس��ال 
دیگر خبری از جواهیر سوکای نیست زیرا او رباط 

صلیبی پاره کرده و خانه نشین است.
در سوی دیگر صبای قم که تا این هفته از رقابت ها 
نتایج خوبی با محمد مایلی کهن کسب کرده است 
حریف دندان گیری برای سپاهان خواهد بود.آنها 
خط حمله خوبی ب��ا حضور غالمرض��ا عنایتی و 
فرید بهزادی کریمی دارند که خط دفاع هر تیمی 
را می توانن��د آزار دهند، به خص��وص خط دفاع 
سپاهان را که خیلی ناهماهنگ نشان داده است.

فراموش نکنیم یک��ی از آقای گل های فعلی لیگ 
در صباست و آن کسی نیست جز غالمرضا عنایتی 
که سابقه بازی در سپاهان را دارد و فصل گذشته 
نیز تک گل۳ امتیازی او بود که موجب شکس��ت 

یک بر صفر سپاهان برابر مس کرمان شد.
سپاهان و صبا فصل گذشته در قم به تساوی یک 

بر یک رس��یدند، اما در اصفهان این سپاهان بود 
که با ارایه یک بازی زیبا توانست۲ بر صفر از سد 

میهمان قمی خود بگذرد.

زنده شدن خاطرات تلخ و شیرین
در دیگ��ر دیداره��ای روز جمعه نف��ت تهران در 

ورزشگاه تختی به مصاف پرسپولیس می رود که 
می تواند به دلیل حضور یحیی گل محمدی روی 
نیمکت نفت بازی جذابی باش��د، همچنین دربی 
خوزستان بین فوالد و استقالل صنعتی نیز قطعا 

حساسیت های خودش را دارد. 

برنام�ه کامل هفته شش�م لی�گ برتر 
فوتبال به شرح زیر است:

 

اولین دوئل کروات ها در انزلی 

سپاهان به دنبال بازگشت به جاده پيروزی

ذوب آه�ن ک�ه در 5 ب�ازی 
نتوانس�ته خ�ود   گذش�ته 
 اس�ت ب�ردی را کس�ب کند، 
 ب�ه دنب�ال ای�ن اس�ت ت�ا با
 شکس�ت دادن مل�وان در 
 انزل�ی اولین پی�روزی خود را 
 در لی�گ س�یزدهم جش�ن
 بگی�رد البت�ه ل�وکا بوناچیچ 
 س�رمربی ذوب آه�ن ب�رای
  این ب�ازی یک غای�ب بزرگ

 به نام قاسم حدادی فر دارد

جمعه 9۲/۶/1-ساعت19:30
گسترش فوالد تبریز- داماش 

فجر شهید سپاسی- تراکتورسازی 
سایپا - مس کرمان 

ملوان بندر انزلی- ذوب آهن
سپاهان - صبا قم  

فوالد خوزستان - استقالل خوزستان 
نفت تهران - پرسپولیس 

يک شنبه 9۲/۶/3
استقالل تهران - راه آهن 

 دکتر آذر در 
زمینه ادبیات، یک 

استاد هستند و 
باید دست یک 

نویسنده را برای 
 خلق یک اثر

  بی بدیع و ماندگار
 باز گذاشت
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آگهی نوبتی سه ماهه اول سمیرم ) نوبت دوم( 
2498 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1392 

بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک  و ماده 59 آئين نامه قانون ثبت اسناد 
و امالک ، امالكی كه در سه ماهه اول سال 1392 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده 
همچنين شماره های از قلم افتاده مربوط به بخش ثبتی سميرم به شرح ذيل آگهی 

می گردد.
الف : شماره پالک و مشخصات مالك و نوع ملك و محل وقوع امالكی در سه ماهه 

اول سال گذشته تنظيم و جهت انتشار آگهی می گردد:  
اول : ابنيه و امالک شهر سميرم پالک يک اصلی وفروعات ذيل : 

2977- خانم زهرا آقا حسن كاشانی فرزند مجتبی ششدانگ يكبابخانه مجزی شده 
از پالک 2557 فرعی به مساحت 181/40 متر مربع واقع در محله خواجگان سميرم 

مشهور به كوی بخشداری 
7654- آقای مصطفی اسدی  فرزند ضياء اله  ششدانگ يكبابخانه مجزی شده از 

پالک 884 فرعی به مساحت 344 متر مربع واقع در محله دلگر سميرم 
شده  مجزی  يكبابخانه  ششدانگ  تيمور   فرزند  صابريان   مهدی  آقای   -7657  
از پالک 1174 فرعی به مساحت 263 متر مربع واقع در محله خواجگان خيابان 

شريعتی سميرم 
7658- آقای محمود آقائی  فرزند محمد ششدانگ يكبابخانه مجزی شده از پالک 
2169 فرعی به مساحت 270/7 متر مربع واقع در خيابان قدس كوچه شهيد رجائی 

سميرم
7660- آقای عباس طغرائی   فرزند منصور  ششدانگ يكبابخانه مجزی شده از 
پالک 1980 فرعی به مساحت 225/3 متر مربع واقع در خيابان شيخ كلينی سميرم 
و  تحتانی  يكبابخانه   خيراتعلی  ششدانگ  فرزند  ابراهيم رشيدی   آقای   -7661
فوقانی مجزی شده از پالک 884 فرعی به مساحت 115/2 متر مربع واقع در محله 

پامنار سميرم 
7665- آقای اصغر طائی  فرزند محمد  ششدانگ  دو باب مغازه و خانه مجزی 

شده از پالک 2169 فرعی به مساحت 176 متر مربع واقع در بلوار دنا سميرم 
يكبابخانه مجزی  عبدالرحمن  ششدانگ  فرزند  مراديان   پير  بهرام  آقای   -7667
شده از پالک 1143 فرعی به مساحت 178 متر مربع واقع در خيابان شهيد بهشتی 

كوچه ياسر سميرم 
شده  مجزی  خانه  يكباب  ششدانگ  قربان  علی  فرزند  آصفی  ايرج  آقای   -7668

از پالک 2316 فرعی به مساحت 272 متر مربع واقع در خيابان مولوی سميرم
از  يكبابخانه مجزی شده  اله  ششدانگ  ليال رزمجو  فرزند عنايت  7671- خانم 
پالک 1191 فرعی به مساحت 297/65 متر مربع واقع در محله خواجگان خيابان 

شريعتی سميرم 
زمين  قطعه  يك  ششدانگ  سياوش  فرزند  افشاری   رضا  محمد  آقای   -7672
محصور مجزی شده  از پالک 1237 فرعی به مساحت 461/65 متر مربع واقع در 

محله خواجگان خيابان شريعتی كوچه سامان سميرم 
بهمن   فرزند  رضائی  بهنام  آقای  محمدو  فرزند  شجاعی   مهتاب  خانم   -7675
متر   171/60 مساحت  به  فرعی   2977 پالک  از  مجزی شده  يكبابخانه  ششدانگ 

مربع واقع در كوی بخشداری  سميرم بالسويه و االشاعه
يكباب  فرزند محمد حسين  ششدانگ  نادريان سميرمی   اله  آقای سيف   -7677
مغازه  مجزی شده از پالک 559 فرعی به مساحت 54/45 متر مربع واقع در فلكه 

ماندگار سميرم 
7678- آقای غالمحسين صابری  فرزند علی  ششدانگ يكبابخانه مجزی شده از 
پالک 1227 فرعی به مساحت 202/30 متر مربع واقع در محله خواجگان خيابان 

شريعتی كوچه شكار سميرم 

دوم : ابنيه و امالک مزرعه چاريک سميرم پالک 58 اصلی و فروعات ذيل 

65 – آقای محمد علی الهی فرزند كرمعلی ششدانگ يك قطعه باغ مجزی شده از 
پالک 37 فرعی به مساحت 2695 متر مربع واقع در مزرعه چاريك سميرم 

سوم : ابنيه و امالک مزرعه مهر ابو اسحاق سميرم پالک 60 اصلی و فروعات 
ذيل : 

111 – آقای محمد حسن طائی سميرمی  فرزند اسفنديار ششدانگ يك قطعه باغ به 
مساحت 6885 مترمربع واقع در مزرعه مهر ابو اسحاق سميرم 

334 – خانم فرانك جهان  فرزند غيضان ششدانگ يكباب خانه مجزی شده از پالک 
79 فرعی به مساحت 341/10 مترمربع واقع در مزرعه مهر ابواسحاق سميرم 

335 – آقای سيد مرتضی داودی فرزند سيد قنبر علی نسبت به 2/5 دانگ مشاع و 
خانم مينا طائی فرزند قربانعلی نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه 
مجزی شده از پالک 6038 فرعی به مساحت 203/5 متر مربع واقع در مزرعه مهر 

ابواسحاق سميرم 
337 – آقای محمد باقر غالمی فرزند محمد علی ششدانگ يكباب خانه نيمه تمام 
مزرعه  در  واقع  مربع  متر   198/5 مساحت  به  فرعی   47 پالک  از  شده  مجزی 

ابواسحاق سميرم 
باب  دو  محمد حسين ششدانگ  فرزند  نادريان سميرمی  اله  آقای سيف   –  339
مغازه تحتانی و خانه فوقانی  مجزی شده از پالک 25 فرعی به مساحت 103/5 متر 

مربع واقع در بلوار دنا  سميرم واقع در مزرعه مهر ابواسحاق سميرم

چهارم : ابنيه و امالک مزرعه رزجان سميرم پالک 104 اصلی و فروعات ذيل : 
569- آقای يداله پيرمراديان فرزند خسرو ششدانگ سه باب مغازه تحتانی و خانه 
فوقانی مجزی شده از پالک 19 فرعی به مساحت 355/6 متر مربع واقع در خيابان 

شيخ مفيد سميرم مشهور به اراضی لورگ رزجان 
از  مغازه مجزی شده  يكباب  فرزند سهراب ششدانگ  محرابی  تيمور  آقای   571
پالک 12 فرعی به مساحت 113/05 متر مربع واقع در خيابان شيخ مفيد سميرم 

مشهوربه اراضی لورگ رزجان 

پنجم : ابنيه و امالک مزرعه کاسگان سفلی وردشت سميرم پالک 205 اصلی :
آقای منوچهر محمدی جانباز لو فرزند عزيز موازی )1 و يك دوم ( يك و نيم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ و آقای نادر محمدی فرزند رضا موازی بيست 
و شش يكصد و شانزدهم حبه مشاع و آقای مسيح خان محمدی فرزند رضا خان 
پانزده يكصد و شانزدهم  حبه مشاع و آقای ولی محمدی فرزند رضا  موازی  
لو  عليرضا محمدی جانباز  آقای  و  يكصد و شانزدهم حبه مشاع  موازی  چهل 
فرزند محمد موازی  بيست و شش يكصدو شانزدهم حبه مشاع و آقای ضرغام 

آقای  و  فرزند علی خان موازی چهارده يكصدو شانزدهم حبه مشاع  محمدی 
جعفر محمدی فرزند علی خان موازی هفت يكصد و شانزدهم  حبه مشاع و آقای 

مهدی محمدی فرزند علی خان موازی بيست يكصدو شانزدهم حبه مشاع و آقای 
اياز محمدی معروف به آرش فرزند علی خان موازی بيست يكصد و شانزدهم 
حبه مشاع و آقای فرهنگ محمدی فرزند علی خان موازی سه يكصد و شانزدهم  
حبه مشاع و آقای حيدر محمدی فرزند علی خان موازی سه يكصد و شانزدهم 
حبه مشاع از يك و نيم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مزرعه كاسگان 

سفلی وردشت سميرم 
اصفهان استان  ثبت  نظارت  محترم  هيات  رای  طبق  كه  امالكی   ب: 

يك  فقط  و  گرديده  تجديد  آنها  نوبتی  آگهی  تفويضی  اختيارات  با  و    
نوبت منتشر و مدت اعتراض به آنها سی روز می باشد:

اول : ابنيه و امالک شهر سميرم پالک يک اصلی و فروعات ذيل : 
آقای مجيد جعفر پور سميرمی فرزند جهانبخش ششدانگ يكباب خانه   –  7626
مربع  متر   230 مساحت  به  فرعی   1194 پالک  از  مجزی شده  فوقانی  و  تحتانی 
واقع در خيابان شريعتی كه در آگهی قبلی مساحت آن اشتباها 203/75 متر مربع 

آگهی گرديده . 
دوم : ابنيه و امالک مزرعه مهر ابو اسحاق سميرم پالک 60 اصلی و فروعات 

ذيل : 
319 – آقای محمد حسين نوابی فرزند سيف اله ششدانگ يك قطعه زمين محصور 

مجزی شده از پالک 76فرعی به مساحت 217/35 متر مربع واقع در مزرعه مهر 
ابو اسحاق سميرم كه در آگهی قبلی اشتباها مجزی گرديده از پالک 78 فرعی قيد 

گرديده است .
320 – آقای محمدحسين نوابی فرزند سيف اله ششدانگ يكباب خانه مجزی شده 
از پالک 76 فرعی به مساحت 217/35 متر مربع واقع در مزرعه مهر ابواسحاق 
گرديده  قيد  78فرعی  پالک  از  گرديده  مجزی  اشتباها  قبلی  آگهی  در  كه  سميرم 

است . 
به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 86 آئين نامه چنانچه كسی 
اولين  تاريخ  از  بايد  باشد  داشته  آگهی واخواهی  اين  در  مندرج  امالک  به  نسبت 
انتشار نسبت  به امالكی كه به شرح رديف الف تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده 
ظرف مدت 90 روز و نسبت به امالک رديف ب ظرف مدت 30 روزدادخواست 
قانون  ماده واحده  نمايد و طبق تبصره 2  اداره تسليم  اين  به  را  واخواهی خود 
تعيين تكليف پرونده ها معترضی ثبت معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض بايستی با تقديم اعتراض به مرجع ذی صالح گواهی تقديم دادخواست را 
اخذ و به اين اداره تسليم نمايد و در صورتی كه قبال از انتشار اين آگهی دعوائی 
اقامه شده باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه مشر بر طرح دعوی ظرف مدت 
واصل  مرقوم  مدت  انقضاء  از  بعد  كه  گواهی  يا  اعتراضات  نمايد  تسليم  مرقوم 
گردد بال اثر و وفق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت اسناد و 
امالک رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 65 آئين نامه قانون ثبت اسناد و امالک 
حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود و در صورت مجلس مربوطه قيد و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
 ثبت اسناد و امالک ماده واحده تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت پذيرفته

 خواهد شد . 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/5/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم :1392/5/31 
م الف: 97

موسوی – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سميرم 

آگهی نوبتی سه ماهه اول اردستان  ) نوبت دوم (

2518 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1392 ثبت اردستان بخش 17 ثبت اصفهان 
آگهی های بند الف –

مستند به ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئين نامه آن 
امالک و رقبات واقع در اردستان بخش 17 ثبت اصفهان كه تقاضای ثبت آنها در 
سه ماهه اول سال 1392 پذيرفته شده است برای دو مرتبه به فاصله يك ماه از 
هم منتشر و مهلت اعتراض به آن از تاريخ اولين نوبت انتشار به مدت 90 روز می 

باشد به شرح زير آگهی می نمايد : 
دهستان برزاوند ) ناحيه 4 بخش 17 ( 

شماره های اصلی :
47 – آقای محمد زارعی طورانی فرزند شكر اله و آقای اصغر عامری نجف آبادی 
فرزند خليل هر كدام سه حبه مشاع ) جمعا شش حبه ( از 72 حبه ششدانگ مزرعه 

مهاباد و يه با قدر الحصه از يك رشته قنات اختصاصی 
آگهی های بند ب: 

يا اشتباه منتشر و طبق آراء هيات نظارت  ناقص و  قبال  آگهی های تجديدی كه 
ثبت و يا اليحه تفويض اختيارات هيات نظارت به روسای ادارات ثبت و ديگر مفاد 
قانونی آگهی آنها بايد صحيحا منتشر گردد كه برای يكبار منتشر و مهلت اعتراض 
بر آن 30 روز پس از تاريخ انتشار می باشد مستند به تبصره 1 ماده 25 قانون 

ثبت به شرح زير اصالح و آگهی ميشود : 

دهستان گرمسير ) ناحيه 1 بخش 17 ( 

شهر اردستان يك اصلی گرمسير و فرعيهای زير : 
541 – خانم سكينه معتمدی نيسيانی فرزند عبداله ده وشانزده بيستم حبه مشاع 

از 72 حبه ششدانگ و خانمها عاطفه و شهر بانو و خديجه شهرت هر سه معتمدی 
نيسيانی فرزندان محمد تقی هر كدام دو و هفتاد و دو صد وهشتادم حبه مشاع 
به استثناء بها ء ثمنيه عرصه و اعيان آن كه متعلق به خانم بلقيس فتاحی فرزند 
آقايان مهدی و علينقی و محمد علی شهرت هر سه معتمدی  تقی است و  محمد 
هشتادم  صدو  چهار  و  چهل  صدو  چهار  كدام  هر  تقی  محمد  فرزندان  نيسيانی 
حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنيه آن كه متعلق به خانم بلقيس فتاحی است وبهاء  
ثمنيه اعيانی بيست و يك ودوازده  بيستم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ موارد 
فوق سهم االرث خانم بلقيس فتاحی فرزند محمد تقی و زوجه محمد تقی معتمدی 
نيسيانی و آقای عبدالمجيد فتاحی نيسيانی فرزند محمد رضا دو وپنجاه وهشت  
هشتادم  حبه مشاع  از 72 حبه ششدانگ و خانمها زهرا و بتول و عذرا شهرت هر 
سه فتاحی نيسيانی فرزندان عبدالمجيد هر كدام دو وصدو شصت وشش دويست 
و چهلم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك قطعه زمين مفروز ملك معروف به 

ته گنبد واقع در كوی محال اردستان كه در آگهی اوليه بنام متقاضی ثبت حاجيه 
زينب خانم فتاحی نيسيانی بايد آگهی ميشده كه سهوا با نام حاجيه خانم فتاحی 

آگهی شده است . 
قنوات کوی محال اردستان 86 اصلی 

فرزندان  زاده  مومن  همگی  شهرت  اعظم  خانم  و  اله  نعمت  و  قدمعلی  آقايان 
سهم  هشتم  يك  اعظم  و  سهم  چهارم  يك  كدام  هر  اله  نعمت  و  قدمعلی  مسيب  
از 1320 سهم ششدانگ قنوات مذكور و ورثه مرحومه مهين مومن زاده فرزند 
علی زوج  فرزند  زاده  مومن  زير حسين  تفكيك  به  يك هشتم سهم  مسيب جمعا 
متوفيه يك سی و دوم سهم و سلطان خانم مومن زاده فرزند محمد حسين مادر 
متوفيه يك چهل و هشتم سهم ومحمودو محمد حسين هردو مومن زاده فرزندان 
متوفيه  دختر  زاده  مومن  فاطمه  و  سهم  وچهلم  دويست  هفت  كدام  هر  متوفيه 
خريداری  فوق  موارد  ششدانگ  سهم   1320 از  سهم  هشتادم  چهارصدو  هفت 
اوليه  آگهی  در  كه  زاده  مومن  خديجه  از  نامبردگان  مورث  زاده  مومن  مسيب 
آگهی شده  مومن  خديجه  نامبرده سهوا  نام  بجای  و  يك سهم  1/5 سهم   بجای 

بوده است .

دهستان عليا ) ناحيه 3 بخش 17( 

شماره های اصلی زير : 

111- خانم رقيه محمدی آستانه فرزند رمضان سه هشتم حبه مشاع از 72 حبه 
فرزند  آستانه  از سوی خانم جهان محمدی  انتقالی   – آستانه  ششدانگ مزرعه 

علی و فاطمه كه ما ترک والدين نامبرده بوده و در آگهی اوليه بجای علی محمدی 
آستانه فرزند محمد و فاطمه محمدی آستانه فرزند اسماعيل سهوا علی ولدمحمد 

حسن و فاطمه حبيبه اسماعيل آگهی شده بوده است .
عليهذا به موجب ماده 16 قانون ثبت و ديگر مواد قانونی مربوطه چنانچه كسی 
نسبت به امالک بند الف اعتراضی داشته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار تا 90 
روز و نسبت به امالک بند ب تا 30 روز پس از انتشار بايد دادخواست واخواهی 
و اعتراض خود را به اين اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده های معترضی ثبت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
تقديم  گواهی  به مرجع ذيصالح قضائی  دادخواست  تقديم  با  بايستی  اداره  اين 

انتشار  از  قبل  كه  نمايد و در صورتی  تسليم  اداره  اين  به  و  اخذ  را  دادخواست 
آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه مشعر بر جريان 
دعوی را ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد 
ماده  اخير  قسمت  مطابق  و  است  اثر  بال  واصل شود  مرقوم  مدتهای  انقضاء  از 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد حدود وحقوق ارتفاقی امالک 
فوق مستند به ماده 56 آئين نامه قانون ثبت در موقع تحديد حدود بررسی و در 
صورت مجلس تحديد حدود قيد خواهد شد و اعتراض صاحبان امالک و مجاورين 
نسبت به آن تابع مفاد قانون ثبت و ماده واحده تعيين تكليف پرونده های معترضی 
 مفقود شده خواهد بود . اين آگهی در روزنامه زاينده رود اصفهان درج و منتشر 

خواهد شد . 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/5/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم 1392/5/31 

م الف : 153                     عصاری رئيس ثبت اسنادو امالک اردستان 

آگهی نوبتی سه ماهه اول جوشقان ) نوبت دوم ( 

اسناد و امالک جوشقان  ثبت  اداره  اول سال 1392  نوبتی سه ماهه  2515آگهی 
قالی بخش دوازده كاشان 

به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آيين نامه مربوط 
به امالكی كه در سه ماهه اول سال 1392 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده به شرح 

ذيل آگهی می گردد: 

شماره های فرعی از پالک يك اصلی ابنيه و امالک جوشقان قالی 
1362 فرعی – آقای نوروز علی مهری فرزند عباس و خانم نرجس خاتون مهری 
فرزند نوروز علی به ترتيب نسبت به سه پنجم و دو پنجم از ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی واقع در دشت قهاب جوشقان به مساحت 1145 متر مربع 
3016 فرعی – خانم رقيه قادری فرزند ميرزا محمد ششدانگ قطعه زمين مزروعی 

و محصور واقع در كوچه ميمه الستان به مساحت 2101/50 متر مربع 
4065 فرعی – آقای سهراب صادقی نژادجوشقانی فرزند بمانعلی ششدانگ قطعه 

زمين محصور واقع در كوی سر كمر جوشقان به مساحت 240 متر مربع 
شماره های فرعی از پالک 21 اصلی ابنيه و امالک كامو

از  دانگ مشاع  فرزند غالمعلی دو سوم  قديری  آقای محمد مهدی   – 763 فرعی 
به  كامو  در دشت سوره خوت  واقع  باغ مشجر  درب  يك  ازششدانگ  دانگ  يك 
مساحت 1075/76 متر مربع با حفظ منافع مادام العمر برای مادر مستدعی ثبت 

خانم صنعت ابو ترابی 

از  مشاع  نيم  و  دانگ  يك  حسنعلی  فرزند  خوشيان  دل  تقی  آقای   – فرعی   974
ششدانگ قطعه زمين مزروعی واقع در دشت خير كامو به مساحت 630/44 متر 

مربع 
2005 فرعی – آقای امير حسين رضاقلی زاده فرزند اسمعيل خان  ششدانگ يك 
باب حصارو انباری و دو بوم كن متصل به آن واقع در زير مزرعه فارند كامو به 

مساحت 657متر مربع 
2029 فرعی – خانم جواهرآهنگر فرزند نوروز  ششدانگ يك باب خانه مجزا شده 

از شماره 166 فرعی واقع در كامو به مساحت 116/40 متر مربع 

2036 فرعی – خانم مرحمت رزاقيان فرزند ابراهيم  ششدانگ يك باب خانه واقع 
در كامو به مساحت 160 متر مربع 

شماره های فرعی از پالک 26 – اصلی ابنيه و امالک مزرعه همواريه كامو
166 فرعی – خانم افسانه مرق سرخی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمين محصور 

واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 248/50 متر مربع 
240 فرعی – آقای كيومرث مردان  فرزند اكبر و خانم ناهيد بديعی گورتی فرزند 
نصر اله بالمناصفه ششدانگ قطعه زمين ساده  واقع در مزرعه همواريه كامو به 

مساحت 500متر مربع 
شماره فرعی از پالک 64 – اصلی ابنيه و امالک مزرعه كاسه رود كامو

ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  عبداله  فرزند  ترابی  ابو  صنعت  خانم   – 100فرعی 
قطعه زمين بانره واقع در سرتخته مزرعه كاسه رود كامو به مساحت 1839/93 

متر مربع 
شماره های فرعی از پالک 205 – اصلی ابنيه و امالک جوشقان قالی 

865 فرعی – آقای حسين مهری  فرزند اسد اله و خانم زهرا بزرگيان فرزند محمد 
علی خان باالمناصفه ششدانگ قطعه زمين محصور واقع در جوشقان  به مساحت 

21/50 متر مربع
1691 فرعی – شهرداری جوشقان و كامو ششدانگ قطعه زمين محصور واقع در 

جوشقان به مساحت 270 متر مربع 
اين آگهی  به امالک مندرج در  ثبت چنانچه كسی نسبت  قانون  لذا طبق ماده 16 
روز   90 مدت  به  آگهی  انتشار  نوبت  اولين  تاريخ  از  باشد  داشته  اعتراض 
دادخواست واخواهی خود را كتبا به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم معترض در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد و گواهی تقديم دادخواست  را 
اخذ و به اين اداره تسليم نمايد در صورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوی اقامه 
شده باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه مشعر بر جريان دعوی را ظرف مدت 
مذكور تسليم نمايد اعتراض يا گواهی طرف دعوی كه پس از انقضاء مدت مرقوم 
واصل گردد بالاثر می باشد و برابر قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در 
موقع تحديد حدود و در صورت مجلس تحديدی قيدوو اخواهی صاحبان امالک 

نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/05/01 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/05/31

م الف 4483
زرگری كفيل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی 

    
آگهی نوبتی سه ماهه اول زواره )نوبت دوم(

اول سال  ماهه  نوبت سه  : 92/4/15 آگهی  تاریخ  اول شماره 92/1282/31  نوبت   2221
1392 ثبت اسناد و امالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان 

بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوطه ، امالکی 
امالک زواره  اسناد و  ثبت  اداره  در  آنها  ثبت  تقاضای   1392 ، اول سال  ماهه  که در سه 
پذیرفته شده و همچنین امالکی که طبق آراء هئیت محترم نظارت ثبت ، آگهی آنها باید 

تجدید گردد به شرح ذیل آگهی می گردد 
: الف ( امالكی كه اظهار نامه آنها در سه ماهه اول سال 1392 تنظيم و جهت انتشار 

آگهی در رديف منظور گرديده است : 

دهستان سفلی 
قريه شهراب 28 اصلی و فرعی ذيل :

 281- آقای عباس آقا عامری شهرابی فرزند خسرو تمامت بيست حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ يكدرب باغ كه مساحت ششدانگ 893/60 متر مربع می باشد.

ب0 امالكی كه آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشرو لكن بواسطه اشتباه موثری 
كه در انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هيات محترم نظارت با دستور اداری 
385و386و387  بندهای  موضوع  نظارت  هيات  تفويضی  اختيارات  به  مستند 
مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 65 منجر به تجديد آگهی شده است : 

دهستان گرمسير 
شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذيل:

ششدانگ  مهدی  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  حسن  محمد  سيد  آقای   -978
يكدرب باغ مشجر محصور بانضمام ده سرجه و نيم از 960 سرجه ششدانگ آب 
قنوات زواره كه قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك اظهار و بنام 

ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است  
مهدی ششدانگ  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  محمد حسن  سيد  آقای   -1477
يكقطعه ملك كه قبال بنام ميرزا محمد حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك  اظهار 

و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است . 
مهدی ششدانگ   محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  محمد حسن  سيد  آقای   -1479
يكقطعه ملك كه قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك اظهار و بنام 

ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است.  
مهدی ششدانگ  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  محمد حسن  سيد  آقای   -1481
يكقطعه ملك مزروعی  كه قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك 

اظهار و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است.  

مهدی ششدانگ  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  محمد حسن  سيد  آقای   -1514
يكقطعه ملك كه  قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك اظهار و 

بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است.  
مهدی ششدانگ  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  محمد حسن  سيد  آقای   -1528
يكقطعه ملك  كه قبال بنام ميرزا محمدحسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك اظهار 

و بنام ميرزا محمدحسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است.  
مهدی ششدانگ  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  محمد حسن  سيد  آقای   -1538
يكقطعه ملك كه قبال بنام ميرزا محمدحسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك اظهار 

و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است.  
مهدی ششدانگ  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  محمد حسن  سيد  آقای   -1670
يكقطعه ملك  كه قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك اظهار و بنام 

ميرزا محمدحسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است . 
مهدی ششدانگ  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  محمد حسن  سيد  آقای   -1671
يكقطعه ملك كه قبال بنام ميرزا محمد حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك اظهار 

و بنام ميرزاحسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است  
مهدی ششدانگ  محمد  فرزند سيد  زواره  يموت  محمد حسن  آقای سيد   -1818
يكقطعه ملك مزروعی كه قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك 

اظهار و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است  
مهدی  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  حسن  محمد  سيد  آقای   -1842
ششدانگ يكقطعه ملك  كه قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا 
كوچك اظهار و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده 

است  
دويست  و  حبه  تمامت شش  فرزند خدابخش  گلی  مهدی  آقای    -3847
از 72 حبه ششدانگ  هفتصدو نود و يكم حبه مفروز   –  و بيست و دو 
قطعه  ششدانگ  بصورت  كه  مربع  متر   190/34 بمساحت  مرقوم  پالک 
زمين در حال ساخت در آمده و قبال بمساحت 190/24 متر مربع آگهی 

شده است. 
5466- آقای سيد ابوالفضل مير حسينی طبائی زواره فرزند سيد محمد 
و خانم فاطمه واحدی طباء زواره فرزند سيد هدايت اله ششدانگ كوچه 
خانوادگی  نام  قبال  كه  بالمناصفه  مربع  متر   22/40 بمساحت  متروكه 

متقاضی مير حسين طبائی زواره آگهی شده است . 
نامه  آئين   86 ماده  و  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  بموجب  لذا 
قانون ثبت چنانچه كسی نسبت به امالک مندرج در اين آگهی واخواهی 
داشته باشد بايد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی نسبت به امالكی كه 
در رديف ) الف ( می باشد به مدت 90 روز و نسبت به رديف ) ب( به 
مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را كتبا به اين اداره تسليم نموده 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پروند ه های معترض 
ثبتی ظرف مدت 30 روز از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با 
تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و 
به اين اداره تسليم نمايد ضمنا گواهی طرح دعوی كه پس از انقضاء مهلت قانونی 
واصل شود بال اثر بوده ومطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آئين نامه ثبت ، حقوق ارتفاقی در موقع تعيين 
حدود در صورتمجلس قيدو واخواهی صاحبان امالک و مجاورين نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده های معترض ثبت پذيرفته خواهد شد . اين آگهی نسبت به امالک 
رديف ) الف ( در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاريخ انتشار اولين آگهی و نسبت 
 به رديف ) ب( فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 

خواهد شد 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/5/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/5/31 
م الف 132    

  فدائی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

مزایده  اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 

 183  شماره 139203902132000008 شماره پرونده 1/9104002132000027 
  7439 پالک شماره   دانگ  فوق شش  كالسه  اجرايی  پرونده  موجب  به 
مساحت  به   5434/ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  يك  از  فرعی 
238/8 متر مربع در بخش 17 ثبت اصفهان به آدرس شهرستان اردستان 
خيابان كبودان كوچه بازار پالک 41 كه سند آن در صفحه 124 دفتر جلد 
182 امالک با شماره چاپی 92748 الف 89 ثبت و صادر و مع الواسطه به 
آقای علی اصغر قنبری منتقل شده است محدود به حدود شماال ديواری 
است مشترک به طول13/70 به پالک 5438 فرعی شرقا ديوار به ديوار 
به طول 17/75 به پالک 7438 فرعی جنوبا درب و ديواری به طول 13/50 
به  به كوچه احداثی منسده غربا ديواری است مشترک به طول 17/50 
پالک 5434 فرعی طبق سند رهنی شماره 46025 دفتر خانه 50 اردستان 
قرار گرفته و طبق  بانك سپه  قبال مبلغ 456835619 ريال در رهن  در 
نظر كارشناس رسمی به مبلغ 780000000 ريال ارزيابی شده پالک فوق  
اعيانی و مساحت عرصه حدود 238/8 متر مربع  داری 200 متر مربع 
است و دارای انشعابات آب و برق و گاز ميباشد آدرس محل اردستان 
كوچه دانشمند شهيد احمد زارعی بن بست محل با سازه تركيبی ديوار 
بار بر وستون با سقف تير آهن و طاق ضربی اجرا گرديده  كه نما سازی 
با سنگ و سراميك انجام گرفته است و شواهد بر بهسازی ملك داللت 
دارد كفسازيها غالبا با موزائيك و ديوارها در فضاهای بهداشتی تا سقف 
كاشی و در ما بقی فضاهای داخلی در غالب موارد تا حدود يك متری 
داخلی  دربهای  است  آميزی شده  رنك  و  گچ  اندود  مابقی  و  سراميك 
چوبی و در سرويس بهداشتی آلومينيومی و درب و پنجره جنوبی پرفيل 
آهن و شيشه و پنجره های شمالی از نوع آلومينيوم اجرا گريده است و 
در آشپزخانه از كابينت فلزی و ميز اوپن با وسايل بنايی اجرا گرديده است 
پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخه 92/6/16 در اداره ثبت واقع در 
اردستان از طريق مزايده به فروش می رسد مزايده از مبلغ 780000000 ريال 
. به ذكر است  شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود الزم 
پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های 
اينكه رقم  از  مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم 
قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول 
روز  مزايده  گردد  رسمی  تعطيل  مزايده  روز  چنانچه  ضمنا  گردد  می 
اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهدشد .   م 

الف 191 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
272چون تحدید حدود ششدانگ یك قطعه زمین محصور پالک شماره 311 / 
32  واقع دردست قمشه بخش یك ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام موقوفه 
حاج عبدالعلي به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا درجریان ثبت است به 
علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینك بنابه دستورقسمت اخیرازماده 
 7 / نامبرده تحدیدحدودملك مرقوم درروز 6  تقاضای  ثبت وبرطبق  قانون   15
این  موجب  لذابه  خواهدآمد0  وبعمل  شروع  درمحل  صبح   8 ساعت   1392  /
مقرردرمحل  درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی  ومجاورین  مالکین  بکلیه  آگهی 
ثبت  قانون  ماده 20  مطابق  امالک  اعتراضات مجاورین وصاحبان  حضوریابند0 
ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست 
تقدیم  گواهی  اداره  این  خودرابه  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یکماه  مدت  ظرف 
دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
بینی نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه 

انجام خواهدشد0 رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا



دانستنی

 چند راهکار براي
افزایش سرعت رایانه شما

اخبار ویژه

مدی��ر ش��بکه بهداش��ت و درمان 
هندیج��ان از احی��ای دخت��ر21 
س��اله هندیجانی با تالش پزشک و 

پرستاران این منطقه خبر داد. 
احمد حس��ینی اصل اظهار داشت: 
دختر21 ساله هندیجانی که  بر اثر 
یک حادثه، تمام عالئم حیاتی خود 
را از دست داده بود با تالش و پشتکار 
پزش��ک و سه پرس��تار شیفت شب 
بیمارستان ش��هدای هندیجان، به 

زندگی، سالمی دوباره کرد. 
 وی در همین خص��وص افزود: یک 
گروه چهار نفره شاغل در بیمارستان 
ش��هدای هندیجان با وجود این که این بیمار 45 دقیقه بدون عالئم حیاتی سر کرده بود، 
دست از تالش برنداش��ته و عملیات احیا را دنبال کردند. مدیر ش��بکه بهداشت و درمان 
هندیجان با اش��اره به موفقیت آمیز خواندن عملیات احیای این بیم��ار هندیجانی افزود: 

خوشبختانه با همت گروه پزشکی ما، ضربان قلب این بیمار بعد از 45 دقیقه بازگشت. 
 وی خاطرنشان کرد: بعد از آن که ضربان قلب این دختر21 ساله بازگشت، به سرعت وی را 
به بندر ماهشهر منتقل کرده که خوشبختانه در طول مسیر با سعی همکاران ما، تنفس وی 
نیز شکل عادی به خود گرفت. حسینی  اصل در پایان از وضعیت فعلی این جوان هندیجانی 
گفت و تصریح کرد: خوشبختانه اوضاع جسمانی وی بهبود یافته و این بیمار از بیمارستان 

مرخص شده است.

اقیان��وس ه��ا منزل��گاه میلیون ها 
جان��دار جالب توجه در ش��کل ها و 
اندازه های مختلف هس��تند. یکی 
از جذاب ترین و کاریزماتیک ترین 
موج��ودات پهنه های آب��ی جهان، 

اختاپوس ها هستند. 
 اقیان��وس ه��ا منزل��گاه میلیون ها 
جان��دار جالب توجه در ش��کل ها و 
اندازه های مختلف هس��تند. یکی 
از جذاب ترین و کاریزماتیک ترین 
موج��ودات پهنه های آب��ی جهان، 
اختاپوس ها هس��تند. این جانوارن 
هش��ت پا دارای بدنی ف��وق العاده 

انعطاف پذیر بوده و توانایی تغییر رنگ و بافت پوس��ت خود برای اس��تتار در محیط های 
مختلف را دارند. اخیرا »ناتسوکو کوگوره«  هنرمند ژاپنی، برای ادای احترام به این سرپایان 
جالب توجه و همچنین انجام فعالیتی دوستدار محیط زیست، اقدام به ساخت 600 مجسمه 
اختاپوس از روزنامه های بازیافتی کرده اس��ت. هر یک از این اختاپوس های شگفت انگیز 

حامل بیان، رنگ و ترکیب بدن منحصر به فرد هستند. 
این مجسمه های بازیافتی دارای رنگ هایی روش��ن و زیبا بوده و از طراحی های مختلفی 
 س��ود می برند. برخی از آنها حتی مواد غذایی مانند دونات، هندوانه و خیار شور را تداعی 
می کنند. ناتسوکو هدف از ساخت اختاپوس های بازیافتی را توجه هر چه بیشتر مردم به 

تنوع زیستی جهان و ارزش هر یک از موجودات زنده عنوان کرده است.

اختاپوس های بازیافتی! زنده شدن دختر۲۱ساله پس از 45 دقیقه

سرعت کند سیستم ها امروزه باعث کالفگی بسیاری از 
کاربران ش��ده و متخصصین همه روزه در تالشند تا راه 

های بیشتری برای افزایش سرعت انجام دهند.
عوامل زیادي در کند بودن سیستم، مؤثر است؛ از پایین 
بودن سرعت هارد تا کم بودن فضاي RAM. اما با یک 
سري راهکارهاي ساده مي توان به بهبود سرعت رایانه 

کمک کرد.
 شاید بعضي از این  نکته ها براي شما تکراري باشد، اما 

یادآوري آنها مفید است:

1    پیش از بوت شدن کامل سیستم عامل، هیچ 
اپلیکیشني را اجرا نکنید.

2    پس از بستن اپلیکیشن ها، دسکتاپ را رفرش 
کنید. این کار باعث مي شود، فایل هاي غیر ضروري 

و استفاده نشده از RAM حذف شود.

3    تصاویر سنگین را به عنوان عکس پس زمینه 
انتخاب نکنید. اگر RAM دستگاه شما پایین است، 

اصال بک گراند نگذارید.

4    دس��کتاپ خود را با میانبرهاي زیاد، ش��لوغ 
 RAM نکنید. هر آیکن میانبر،500 بایت از فضاي

را اشغال مي کند.

5    به صورت دوره اي، سطل آشغال رایانه را خالي 
کنید. تا زماني که این  کار را نک��رده اید، فایل ها از 

روي هارد حذف نمي شود.

6    بعد از وب گ��ردي، فایل هاي موقت اینترنتي 
)Internet Temporary Files( را حذف کنید.

7   هر  دوماه یک بار، هاردتان را Defrag کنید، 
این کار باعث مرتب سازي و آزاد شدن مقادیر زیادي 
از فضاي دیسک سخت مي شود که نتیجه آن اجراي 

سریع تر اپلیکیشن هاست.

8    حداقل  دو درایو روي هارد خود داشته باشید. 
 3D Max اپلیکیشن هاي سنگین مانند فتو شاپ یا

را روي درایو دوم نصب کنید.

 9 ب��ه گ��زارش zoomit، در مواقعي که فضاي 
RAM پر باش��د، ویندوز از فضاي خالي درایو خود 
)به عنوان مثال درای��و C(، به عنوان حافظه مجازي 
)Virtual Memory( اس��تفاده مي کند. پس تا 

حد امکان این درایو را خالي نگه دارید.

10    اگر نرم افزار جدی��دي نصب مي کنید، آیکن 
آن را در Tray درج نکنید، چرا که این کار عالوه بر 
گرفتن فض��اي RAM، باعث کاهش س��رعت بوت 

سیستم مي شود.
 عالوه بر این، مان��ع اجراي خودکار اپلیکیش��ن ها 

هنگام شروع به کار سیستم عامل شوید.

11    رایان��ه خود را از گ��رد و غب��ار و آلودگي دور 
 نگه دارید. گ��رد و غبار با جمع ش��دن دراطراف فن 
"CPU، س��رعت کارک��رد آن را پایی��ن م��ي آورد، 
به این ترتیب دماي پردازن��ده باال مي رود که نتیجه 
 آن کاهش س��رعت عمل اجراي دس��تورات خواهد 

بود.

12  به کمک هواي فش��رده، کیس خ��ود را تمیز 
کنید.به یاد داش��ته باش��ید که RAM، محیط کار 
CPU محسوب مي ش��ود که بهتر است آن را تا حد 

امکان خالي نگه دارید.

محققان انگلیسی درحال بررسی تأثیر ورزش پینگ پنگ بر 
بهبود بیماری آلزایمر هستند.

دکترمتیوکمتن محقق دانشگاه کینزکالج لندن اعالم کرد: 
از چندی قبل با بررسی دو گروه دریافتیم گروهی که ورزش 

کرده کمترافسرده شده اند.
دکترکمتن افزود: با توجه به تأثیر تمام رش��ته های ورزشی 
بر سالمت انسان در این تحقیق، تأثیر پینگ پنگ بر بیماری 
فراموش��ی و آلزایمر در سالمندان بررسی ش��د و نشانه های 
بهبود در س��المندانی که پینگ پنگ ب��ازی می کنند، دیده 

شده است.
محقق دانش��گاه کینزکالج لندن می گوی��د، هیپوکامپس یا 
هیپوکامپ که قسمتی ازکناره مغز اس��ت درتقویت حافظه 
جدید نقش زیادی دارد و در افراد مبتال به  آلزایمر، آس��یب 

می بیند.
دکترکمتن در پاس��خ به این پرس��ش که چرا پینگ پنگ را 
 به عنوان رشته ورزشی مورد بررس��ی قرارداده است ،گفت: 

پینگ پنگ از جمله رش��ته های ورزش��ی اس��ت که جنبه 
اجتماعی و رقابتی دارد و با توجه ب��ه نیاز تمرکز و همخوانی 
مغز و دس��ت، کارکرد مغز را باال م��ی برد و ای��ن بهبود و یا 
پیشگیری بیماری فراموشی و آلزایمر در افراد سالمند مؤثر 
است. اندرو بتلی مسئول انجمن درمان با پینگ پنگ گفت: 
پس از مستندی که از هشت س��المند از ملیت های مختلف 

ساخته ش��ده و این هشت س��المند با ورزش پینگ پنگ به 
مس��ابقات جهانی باالی هشتاد سال مغولس��تان راه یافتند، 
دریافتیم این ورزش م��ی تواند دردرمان ی��ا بهبود بیماری 

سالمندان در انگلیس مؤثر باشد.
بتلی می گوید با توج��ه با این که در انگلی��س تعداد زیادی 
س��المند یا افراد تنها زندگ��ی می کنن��د و فعالیت فیزیکی 
ندارند انجمن درمان با پینگ پنگ انگلیس، درقدم نخست به 
اماکنی که در سراسر کشور، محل نگهداری سالمندان است 
می رود و سالمندان را به ورزش پینگ پنگ تشویق می کند و 
 حتی سالمندانی که توان ورزش ندارند با دیدن دیگران لذت 

می برند که این نیز در روحیه سالمندان تأثیر دارد.
تری دادلین قهرمان پینگ پنگ جهان زمانی که به قهرمانی 
رسید از دو نوع بیماری سرطان رنج می برد. وی می گوید با 
پینگ پنگ ذهن و بدن انسان س��الم می ماند چون همیشه 
باید تمرکز و توپ را در دو جهت میز دنبال کنی که این حالت 

مغز را بیشتر فعال می کند.

با پینگ پنگ، »آلزایمر« را فراموش کنید!
قبل از به هم زدن نامزدیتان 

بخوانید!

احساس می کنید به آخر خط رس��یده اید؟ دیگر نمی خواهید ادامه 
دهید چون اساس��ا آینده ای برای این رابطه نم��ی بینید؟ اما کمی 
دست نگه دارید! نمی خواهیم ش��مارا از تصمیمتان منصرف کنیم، 
فقط می خواهیم کمی ب��ا هم مواردی را که ش��اید در ذهنتان مرور 

نکرده اید، مرور کنیم.
شکی نیست که جدایی در دوران نامزدی بس��یار بهتر از جدایی در 
دوران عقد و جدایی در دوران عقد، بسیار کم ضررتر از جدایی بعد از 
ازدواج است.با این حال همین تصمیم در دوران نامزدی هم تبعاتی 

دارد که باید مراقب آنها باشید و آنها را در تصمیمتان لحاظ کنید.

روی کاغذ بیاورید
س��عی کنید افکار و  نظرهایی که دارید، بنویسید و آنها را با نامزدتان 
در میان بگذارید. تمام نارضایتی ها، خواسته ها و ناراحتی هایتان را 
بنویسید. در بسیاری موارد حرف هایی وجود دارد که نمی توانید آنها 
را به زبان بیاورید، اما اگر فضای��ی آرام برای خودتان ایجاد کنید و به 
خودتان زمان بدهید، می توانید آن حرف ها را روی کاغذ و در مرحله 
بعد به زبان بیاورید.این کار حتی می تواند باعث شود همسرتان برای 
اولین بار هم که شده به حرف های ش��ما گوش دهد، چرا که نوشتن 
به نوعی خارج ش��دن از محدوده شخصی است و ش��ما رازهای این 

محدوده شخصی را با طرف مقابلتان در میان می گذارید.
 در خلوت و تنهایی و فکر کردن می توانید دلیل واقعی عصبانیت ها و 

برخی رفتارهایتان را بیابید.

هزینه هایش را بسنجید
 با خودتان فکر کنید هزینه های زوج درمانی و مش��اوره پرداختن و 
به حل مش��کل فکر کردن بهتر اس��ت یا مهر طالق را در شناسنامه 
کوبیدن و پله های دادگاه ها را باال و پایی��ن رفتن؟ کدام یک برایتان 

کم هزینه تر در می آید؟
ش��اید هنوز این راه را که انتهایش بن بست نیس��ت، امتحان نکرده 
باشید، البته یک نکته را هم باید در نظر داشته باشید. زمانتان را هدر 
 ندهید.عمر و جوانی شما چیزی است که نباید با دست دست کردن یا 
بی گدار به آب زدن حرامش کنید. با مش��ورت گرفتن از مش��اورها  
تا زمانی که نتوانی��د صادقانه و بی طرفانه به این ش��رایط نگاه کنید، 
نمی توانید موقعیت نادرست را ترک و به موقعیت درست دست پیدا 
کنید، نمی توانید هم��راه بهتری برای زندگیتان پی��دا کنید و حتی 
نمی توانید یک رابطه قوی و ماندگار با اطرافیانتان داش��ته باشید و 

حتی در ازدواج های بعدی هم دچار مشکل خواهیدشد.
مجرب و دلس��وز و با قاطعیت تصمیم بگیرید. با صداقت باشید، اگر 
سؤال های درستی در ذهنتان درباره  تصمیمی که گرفته اید، نداشته 
و همه ابعاد آن را نس��نجیده باشید و برای س��ؤال هایتان و خودتان 
جواب قانع کننده نداشته باشید، به جای این که از طالق راهی برای 
رهایی بسازید، قلعه ای برای اسارت می سازید، بنابراین الزم است از 

خودتان بپرسید:

چرا در این موقعیت قرار گرفته ام؟
چرا تصمیم به ازدواج با این فرد گرفتم؟ چه کارهایی انجام دادم که 
باعث وخامت اوضاع و عصبانیت و درگیری شد؟ سهم هر کدام از ما در 
این اختالف ها چقدر است؟ چه بخشی از اختالف ها به تفاوت های 
شخصیتی ما برمی گردد؟ چه بخشی به دخالت اطرافیان و چه بخشی 

مربوط به اشتباهات و بی تجربگی هایمان است؟
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نوبت اول آگهی تجدید مناقصه آگهی فراخوان مناقصه عمومینوبت اول

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 
 م الف 5515 م الف 5421

1- موضوع مناقصه :1- اجرای كامل عمليات نصب و تعويض كنتور و رگوالتور مشتركين گاز و 
جمع آوری آنها در سطح شهرستان مباركه و كليه توابع آن 

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/6/13 

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 45700000 ريال ) چهل و پنج ميليون و هفتصد هزار ريال (  
مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانی الكترونيكی شركت  
گاز اس�تان اصفهان ب�ه آدرس WWW.nigo-isfahan.ir .  WWW.iets.mporg.ir يا با 
 شماره تلفن های 5-6271031-0311 امور قرار دادهای شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل 

فرمايند.                                                                                                                                                                        كد فراخوان :1335853

شركت عمران شهر جديد مجلسی در نظر دارد اجرای پروژه های زير را بصورت زير بنائی به شركتهای پيمانكاری دارای صالحيت و رتبه بندی ) حداقل پايه 
پنج در رشته ابنيه ( با اطالعات مشروحه زير واگذار نمايد . 

مهلت و محل دريافت اسنادمناقصه : واجدين شرايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهی ، جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه  به امور قرار دادهای اين 
شركت مراجعه نمايند .

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه : مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارن تا اسناد مربوطه را در پاكتهای الک و مهر شده به دبير خانه 
شركت تحويل داده و رسيد آنرا دريافت نمايند. 

نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان – كيلو متر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم شركت عمران مجلسی تلفن : 0335-5452286 
دورنگار 5452214-0335 صندوق پستی 86316-11178 

سايت اينترنتی : WWW.majlessi-ntoir.gov.ir ) كليه هزينه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .( 

برآورد بهنگام بر اساس فهارس بهای سال 1392 )ريال (مساحت زير بنا) متر مربع ( موضوع مناقصهرديف

1
تكميل آجر كاری و نمای ساختمان سر درب 

فرهنگسرا و تجاريهای مرتبط آن واقع در شهر 
جديد مجلسی 

18902438000000

تكميل اسكلت فلزی ، سفتكاری و نمای ساختمان 2
15862272000000موزه شمالی ميدان كوثر شهر جديد مجلسی

احداث قسمتی از ساختمان غسالخانه آرامستان 3
1231000000000شهر جديد مجلسی 
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