
 هتل های مداریرییس جمهور: اصفهان پتانسیل های جهانی دارد
  با  هواپیماهای 
فضایی آینده

180 هزار میلیارد تومان بدهی داخلی از دولت گذشته باقی ماند
 برگزاری جشن غدیر

3 در 1۶ بقعه شهرستان
 آخرین وضعیت

واریز سهمیه بنزین پاییزی 4 2

راه اندازی خطوط هسته ای استان
 تاچند ماه آینده

رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان با تقدیر از سختکوشی کارکنان صنعت 
هسته ای کشور، مراحل و روند خطوط تولید و آماده سازیUO2 طبیعی و 
غنی شده را خوب ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی 
در بازدید از بخش های مختلف یوسی اف اصفهان ابراز داشت که تاچند ماه 

2آینده خطوط طبیعی و غنی شده UO2 به طورکامل راه اندازی می شوند. 

3

شریعتمداری مسئول  پیگیری 
مشکالت اصفهان شد
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اظهارات شرمن 
نژادپرستانه است

 نقش جهان، بدنه ورزش 
را تهی کرده است

کلی��ت ورزش اصفهان در س��ال های گذش��ته همواره 
تحت الشعاع تکمیل ورزش��گاه نقش جهان بوده است و 
آینده نگران کننده ای را برای ورزش این دیار که روزی 

در تمام رشته های ورزشی سرآمد بود، رقم زده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ورزشگاه نقش 
جهان طی سال های گذشته همواره در صدر اولویت های 

ورزشی اصفهان بوده است و ...
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تصمیم  برای تعطیلی 
 پنج شنبه ها

 اس��تاندار اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه موض��وع تعطیلی 
پنج ش��نبه ها، گفت: از ش��ورای برنامه ریزی استان در 
خصوص ساعات کاری ادارات دولتی مشورت خواسته 
که آنان نیز نظر خ��ود را داده اند البته من هنوز تصمیم 
قطعی را نگرفته ام و در هفته آینده تصمیم گیری قطعی 
خواهد شد.رسول زرگرپور در نشست خبری با اصحاب 
رس��انه افزود: شورای برنامه ریزی اس��تان در خصوص 
س��اعات کاری همین برنام��ه و س��اعات کاری فعلی را 
پیشنهاد کرده اند که البته من در آن جلسه نبوده ام و به 

همین سبب هنوز تصمیم قطعی نگرفته و...

 زاینده رود 
نگاه ملی می خواهد

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود [
]عک

3     برنامه ریزی ها در خص��وص زاینده رود 
باید فقط بلند مدت باشد و به تمام مسائل آن از 
سرچشمه تا تاالب یکپارچه نگاه و در سطح ملی 
به مسائل آن پرداخته شود.  این تنها پاسخ سوال 
رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست کشور 
به خبرنگاران اصفهانی بود ک��ه برای برگزاری 
نشست خبری با این مقام مسئول به استانداری 

اصفهان رفته بودند.
معصومه ابت��کار در ای��ن خصوص ادام��ه داد: 
برای کاهش دعواهای قومی بر س��ر منابع آبی 
باید نگاه ها مل��ی ش��وند و مالحظاتی همچون 
جمعیت هر استان، میزان آب شرب مورد نیاز، 
کیفیت آب، حق آبه ها و فعالیت هایی که در هر 
استان صورت می گیرند را مد نظر قرار دهیم.او 
مطالعات استراتژیک زیس��ت محیطی را یکی 
از نیاز امروز کشور، اس��تان ها و رودخانه زاینده 
رود دانست و افزود: با مطالعه این طرح می توان 
برنامه ریزی های دقیق تری در خصوص مسایل 

زیس��ت محیطی و به ویژه خشکس��الی در نظر 
گرفت.رییس س��ازمان محیط زیست کشور که 
برخالف س��واالت برخی از خبرنگاران اصفهان 
اعتقادی به اضافه شدن بارگذاری صنایع بر روی 
حوض��ه رودخانه زاینده رود ن��دارد، اظهار کرد: 
اجازه هیچ گونه بارگذاری جدید را در حوش��ه 
آبریز این رودخانه نخواهیم داد.وی در پاسخ به 
یکی از خبرنگاران مبنی بر آخرین شرایط صدور 
مجوز برای اح��داث پاالیش��گاه در چهارمحال 
و بختی��اری و ایج��اد ش��رکت پتروش��یمی 
 در شهرس��تان فری��دن، گف��ت: پاالیش��گاه

 چهارمح��ال و بختیاری و پتروش��یمی فریدن 
اجازه برداشت از آب زاینده رود را ندارند و هیچ 
حق برداش��ت آب جدیدی ب��ه صنایع پیرامون 
زاینده رود داده نمی ش��ود هم چنی��ن در حال 
حاض��ر صدور مج��وز افتت��اح این دو ش��رکت 
امکان پذیر نیست.ابتکار در ادامه احیای تاالب 

گاوخونی را ...

رییس سازمان محیط زیست کشور:

غدیر، شایسته هر ثناست
غدیر، سرچشمه همیشه جوشان والیت است که از سینه تفتیده »خم« به جام محبت دوست داران پیامبر و خاندانش جاری است. غدیر، شایسته هر ثناست که وحی از او پیراست و محمد بدو آراست و اسالم 
از او برخاست. غدیر، تفسیر بدر و احد و شأن نزول صفین و نهروان است. بدر، عدالت می خواست؛ احد، شجاعت آرزو می کرد؛ خیبر تماشای صداقت را تمنا داشت و غدیر، آمین آن همه ثنا و دعا بود. غدیر، روز 
انسان است. غدیر، تداوم رسالت محمد صلی اهلل علیه و آله در والیت علی علیه السالم است. غدیر، عید پیمان و میثاق و عهد است. غدیر، عید عدالت و رهبری است. عید امامت و والیت بر عاشقان مبارک باد.
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهار محال و بختیاری 

آگهی مزایده زغال و هیزم )چوب(
بدينوسيله به اطالع می رساند ، اداره كل منابع طبيعی و آبخيز داری استان چهار محال بختياری در 

نظر دارد مواد بازداشتی ، شامل زغال و چوب بازداشتی موجود در شهرستانهای كيار و اردل را از طريق 

مزايده بفروش برساند. لذا متقاضيان می توانند جهت تحويل اوراق مزايده به اداره كل منابع طبيعی و 

آبخيز داری استان واقع در خيابان كاشانی ، يا اداره منابع طبيعی شهرستان مربوطه مراجعه نمايند . 

- شرایط شرکت در مزایده :

1- تضمين شركت در مزايده به ميزان 10 درصد قيمت پيش�نهادی طبق آئين نامه تضمين معامالت 

 )الف - ضمانتنامه بانكی ب- وجه نقد واريز بحس�اب 2174211551001 نزد بانک ملی شعبه مركزی

 شهر كرد ج - چک تضمينی به نام اداره كل منابع طبيعی و آبخيز داری( 

2- تحويل و محل مواد مكشوفه فوق ,واقع  در انبار اداره منابع طبيعی شهرستان مربوطه می باشند .

3- هزينه بار گيری و حمل و نقل بعهده برنده مزايده می باشد 

4- برنده مزايده ملزم به پرداخت كل مبلغ پيشنهادی ظرف مدت 10 روز می باشد ضمنا مدت تخليه 

مواد فوق مدت 15 روز می باشد . پس از اتمام مهلت مذكور اين اداره كل تعهدی در قبال تحويل مواد 

فوق را نخواهد داشت . ضمنا در در صورت واريز مبلغ و عدم بار گيری و حمل در موعد مقرر به ازای هر 

روز تاخير 200000 ريال جريمه انبار داری اخذ می گردد . 

5- در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع دولت ضبط و نفر دوم برنده اعالم می گردد . در صورت 

انصراف نفر دوم ضمانتنامه وی نيز ضبط و  مزايده تجديد می شود .

6- متقاضيان می توانند از تاريخ انتشار مزايده به مدت 5 روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 14 از چوب و 

زغال های مربوطه بازديد نمايند .

7- توزيع اسناد از زمان نشر آگهی به مدت 5 روز می باشد .

 8- زمان ارس�ال پيش�نهاد قيمت مورخ 92/8/20 ، بازگش�ايی پاكات پيش�نهادی مورخ 92/8/21

 می باشد.

9- هزينه نشر آگهی و تهيه اسناد به عهده برنده مزايده می باشد.



چهره روزيادداشت

  درباره »خزانه خالی«
به زودی پاسخ داده می شود

محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق کشورمان در اولین گفتگوی 
رسانه ای پس از اتمام دوران ریاس��ت جمهوری خود در واکنش به 
اظهارات منتش��ره از علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی 
در روزنامه لوموند که گفته بود، ممنوع الخروج بودن محمد خاتمی 
رییس دولت اصالحات جزء عادات بد دولت احمدی نژاد بوده است، 
به طور اختصاصی به خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، گفت: 
ممنوع الخروج��ی؟ احمدی نژاد؟ ای��ن موضوع قضایی اس��ت، چه 
ربطی به م��ا دارد؟ من حتی اگر این اختیار را داش��تم هرگز این کار 

را نمی کردم.
وی افزود: محمد خاتمی 8 سال در کشور رییس جمهور بوده، گرچه 
ما ممکن است در شیوه اداره کشور اختالف نظر داشته باشیم، ولی 
به هرحال فردی رییس کش��ور بوده و این ک��ه رییس جمهور بعدی 
بیاید بگوید او ممنوع الخروج شده، چه معنایی می تواند داشته باشد؟

احمدی نژاد در پاس��خ به پرس��ش دیگ��ری درباره اظه��ارات اخیر 
حجت االسالم حسن روحانی مبنی بر این که دولت را با خزانه خالی و 
انبوهی از بدهی تحویل گرفته است، خاطرنشان کرد: این را مسئول 
مربوطه پاسخ می دهد و به زودی پاسخ داده می شود. رییس جمهور 
سابق کش��ورمان در پاسخ به این سؤال که دانش��گاه ایرانیان در چه 
وضعیتی قرار دارد، با گفتن این جمل��ه که»نه دیگر، داری مصاحبه 
را به کنفرانس خبری تبدیل می کنی« افزود: انشاءاهلل در آینده هم 

صحبت می کنم. همه چیز خوب است، خدا را شکر.

زيباکالم: اظهارات شرمن 
نژادپرستانه است

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با اش��اره به این که صحبت های 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایرانیان غیرعلمی است، 

تأکید کرد: چنین اظهاراتی نژادپرستانه است.
صادق زیباکالم استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در حاشیه مراسم 
بزرگداشت سازمان ملل متحد در تهران درباره اظهارات اخیر وندی 
ش��رمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا که گفته بود در ژن ایرانی ها 
فریبکاری است، گفت: اگر چنین حرفی زده شده باشد از نظر علمی 
بی اساس و نژادپرستانه است. وی گفت: وقتی فرهنگ عمومی را در 
کل، دارای ژن فریبکاری می دانیم اظهاراتی غیرعلمی و نژاد پرستانه 
همانند نگاه سفیدپوس��تان به سیاه پوس��تان در آفریقای جنوبی و 

آمریکاست که آنها را عقب مانده می دانستند.

 واليتی: تیم مذاکره کننده ايران
 در جهت منافع ملی حرکت می کند

وزیر خارجه پیشین ایران، تیم مذاکره کننده ایران با1+5 را بسیار فعال 
خواند.

دکتر علی اکبر والیتی مشاور عالی رهبر معظم انقالب در امور بین الملل در 
نشست خبری همایش بزرگداشت هزاره تألیف کتاب »قانون« ابن  سینا 
در شورای عالی انقالب فرهنگی درباره مذاکره ایران با آمریکا و فعالیت تیم 
هسته ای تصریح کرد: این گروهی که اکنون مذاکره می کنند بسیار فعال 
هستند و تالش می کنند که در جهت منافع ملی کشور کار کنند تا حقوق 
هسته ای ما حفظ شود و از آن صیانت کنند تا تحریم ها برطرف شود. وی 
همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا متن پیشنهادی ایران در مذاکرات 

ژنو را دیده است یا خیر، گفت:  در این باره اطالعی ندارم.

N G O ها در ايران نقش کلیدی 
نداشتند، چون دولت ها نخواسته اند

به گفته رییس بنیاد امید ایرانیان، س��ازمان های غیر دولتی تنها خالق 
س��رمایه اجتماعی نیس��تند، بلکه کارکرد مهم تر آنها »حفظ س��رمایه 

اجتماعی« است.
عارف، درادامه به ارتباط دولت ها با س��ازمان های م��ردم نهاد پرداخت 
و اظهارداشت: س��ابقه فعالیت های اجتماعی و تش��کل هایی با فعالیت 
داوطلبانه در ایران طوالنی اس��ت، اما واقعیت این اس��ت که N G O ها 
در ایران نقش کلیدی نداشتند چون دولت ها نخواسته اند. عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگی با اش��اره به نق��ش تأثیرگذار و کلی��دی مردم در 
انقالب اسالمی57 و هشت س��ال دفاع مقدس، ادامه داد: شاید نتوانیم 
بگوییم که چه تعداد از تش��کل ها و هیأت های مردمی در بس��یج مردم 
در س��ال های پیش از انقالب نقش داش��تند، اما از 15 خرداد1342 تا 
زمان پیروزی انقالب و حتی در هش��ت س��ال دفاع مقدس، نقش مردم 
در بسیج نیروها، نقشی کلیدی، تأثیرگذار و تعیین کننده بود و با وجود 
اثرگ��ذاری باال، اما فعالی��ت داوطلبانه م��ردم به صورت س��ازمان یافته 
 نبود. به گفت��ه عارف، به رغ��م ظرفیت های باالیی که در س��ازمان های 
مردم نهاد وج��ود دارد، دولت ها هنوز تش��خیص نداده اند که آنها بخش 
مهمی از نخبگان جامعه هستند که بدون چشمداشتی حاضرند، بخشی 

از وظایف دولت ها را انجام دهند.

رییس جمهور با بیان این که بیش از180 
گروه 
هزار میلیارد تومان بده��ی به بانک ها و سیاسی

بخش های خصوص��ی و پیمان��کاران از 
دولت گذشته باقی مانده اس��ت، گفت: امیدوارم در سال جاری و 
خصوصا در سال۹3 با تنظیم بودجه ای منطقی، متوازن و واقعی، 
به کمک نمایندگان محترم مجلس، در حل بسیاری از مشکالت 

توفیق حاصل شود.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاس��ت جمهوری، حسن روحانی 
رییس جمهور در دیدار مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان ضمن 
ابراز خرس��ندی از برگزاری این نشس��ت، اظهار داش��ت: استان 
اصفهان علیرغم وجود مشکالت به لطف خدا، دارای ظرفیت های 
فراوانی اس��ت که مردم س��ختکوش، تالش��گر، ایثارگر و جوانان 
تحصیلکرده و عالقه مند به خدم��ت، از مهم ترین این ظرفیت ها 

هستند.
 روحانی تصریح ک��رد: اصفه��ان در عین حال ک��ه از قطب های 
مهم صنعتی کشور است، از پتانس��یل های مهم گردشگری و آثار 
تاریخی و دیدنی بی نظیری نه تنها در سطح کشور، بلکه بعضا در 
سطح جهانی برخوردار است و با وجود مسائل ناشی از خشکسالی، 
در عرصه کشاورزی نیز یکی از استان های پیشتاز کشور به شمار 

می رود.
  ریی��س جمه��ور بس��یاری از مش��کالت کش��ور را ناش��ی از 

کم توجهی به ض��رورت تصمیم گیری های عالمان��ه و عمیق در 
عرصه های مدیریتی دانس��ت و گفت: ایران با مشکالتی نظیر کم 
آبی زاینده رود، دریاچه ارومیه، رود کارون، دریاچه هامون، پایین 
رفتن س��طح آب در کلیه چاه های کش��ور، افزایش شوری نسبی 
زمین و آب به دلیل عدم به کارگیری یک نگاه عالمانه و کارشناسانه 
جامع به مسأله آب روبه روست که دولت »تدبیر و امید« تمهیداتی 
را برای حل مشکالت در این عرصه اندیشیده و به تدریج آنها را به 

مورد اجرا خواهد گذاشت.
روحانی افزود: مسأله آب زاینده رود، از یک سو ریشه در خشکسالی 
معمول در کشور و از س��وی دیگر ریشه در نحوه نگرش به مسائل 
ملی و کالن در عرص��ه آب به عنوان یک��ی از مهم ترین معضالت 

جهان در قرن حاضر و قرون آینده دارد.
رییس جمهور همچنین بعد از شنیدن مسائل و مشکالت استان 
اصفهان محمد شریعتمداری معاون اجرایی خود را مأمور کرد تا 
مسائل و مشکالت اس��تان اصفهان پیگیری و تالش الزم را برای 

حل آنها به کار ببندد.
دراین دیدار درمورد این مسأله نیز بحث شد که رودخانه زاینده رود 
و باتالق گاوخونی دچار مش��کل جدی شدند و رییس جمهور نیز 
قول داد که سعی و تالش الزم را انجام دهد تا مشکل زاینده رود و 
باتالق گاوخونی را به عنوان یک تاالب بین المللی در دس��تور کار 
قرار دهد، همان گونه که حل مسأله دریاچه ارومیه در دستور کار 

دولت قرار گرفت.
 روحان��ی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره ب��ه اعمال 
تحریم های ظالمانه علیه کشورمان و ضرورت تدبیر در نحوه مصرف 
منابع درآمدی، ابراز امیدواری کرد که با وجود عزم و اراده ملی در 
حل مشکالت و با توجه به پشتیبانی ارزشمند و اعتماد رهبر معظم 
انقالب به دیپلماسی دولت، گشایش در عرصه های گوناگون کشور 

قابل پیش بینی است.
 روحانی با اشاره به پیشرفت های مناسبی که پس از استقرار دولت 
در شناسایی مش��کالت اساسی حاصل ش��ده و قدم های صحیح 
و مثبتی که با تالش ش��بانه روزی و درایت گ��روه مذاکره کننده 
برداشته شده است، اظهار داشت: امیدوارم در سال جاری و خصوصا 
در س��ال13۹3 با تنظیم بودجه ای منطقی، مت��وازن و واقعی، به 
کمک نمایندگان محترم مجلس، در حل بس��یاری از مش��کالت 

توفیق حاصل شود.
 ریی��س جمهور اف��زود: این امر افق ه��ای جدی��دی را در عرصه 
پشتیبانی دولت از فعالیت های عمرانی مورد نیاز مناطق مختلف 
کشور پیش چشم می گشاید و موجبات رفع مشکالت مردم را بیش 

از پیش فراهم می کند.
روحانی اظهار داشت: همه فعالیت های دولت بدون نقص نیست، 
اما وقتی حجم بدهی های دولت گذش��ته به بانک ها و بخش های 
خصوصی و پیمانکاران بر اس��اس بررس��ی های مجلس شورای 
اسالمی، بیش از180 هزار میلیارد تومان است، باید برای همراهی 
با دولت در حل مشکالت پیشگام بود و زمینه های حل مشکالت را 

در حد مقدور فراهم کرد.
 در این جلس��ه که اولین نشس��ت از سلس��له دیدارهای رییس 
جمهور با مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسالمی بود، 
نمایندگان شهرس��تان های ش��هرضا، نجف آباد، مبارکه، لنجان، 
سمیرم، گلپایگان، شاهین ش��هر، فریدن، نایین، نطنز، اصفهان، 
اردستان، فالورجان، کاش��ان و ارامنه جنوب کش��ور، مطالبی از 
مشکالت حوزه انتخابیه و بعضا برخی از مسائل عمومی کشور را با 

رییس جمهور مطرح ساختند.

      روحانی: سفرهای استانی را تا پايان سال آغاز می کنیم
رییس جمهور همچنین اعالم کرد که بنا دارد س��فرهای استانی 
دولت را آغاز کند و تأکید کرد که دولت ممکن است تا پایان سال 
به دو یا سه استان س��فر کند و در این زمینه در حال برنامه ریزی 
هس��تند. نمایندگان اس��تان اصفهان نیز از رییس جمهور دعوت 
کردند تا دولت در اولین س��فر استانی به این اس��تان سفر کند و 

آمادگی کامل خود را برای این موضوع اعالم کردند.

روحانی در ديدار مجمع نمايندگان اصفهان: 180 هزار میلیارد تومان بدهی داخلی از دولت گذشته باقی ماند

»هیگ«: مخالفان سوریاصفهان پتانسیل های جهانی دارد
 در  ژنو 2 حضور يابند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، 
»ویلیام هیگ« وزیر خارجه انگلیس روز سه شنبه به همه 
گروه های مخالف دولت س��وریه توصیه کرد برای پایان 
 دادن به درگیری ها در این کشور، در نشست صلح ژنو 2

 حضور پیدا کنند.
قرار اس��ت نشس��ت موس��وم به »لندن11« ب��ا حضور 
دولت های حامی مخالفان دولت سوریه با هدف متقاعد 
کردن مخالفان به حضور در اجالس ژنو 2 در لندن برگزار 
ش��ود. هیگ که پیش از حضور در این نشس��ت با رادیو 
بی بی سی صحبت می کرد، گفت: تمام گرو  ه های مخالف 
حتی آنهایی که رغبتی برای مذاکرات با دولت این کشور 

ندارند، باید در نشست ژنو2 شرکت کنند.

سازمان  عفو بین  الملل آمريکا را 
به جنايات جنگی متهم کرد

به نق��ل از روزنامه انگلیس��ی »گاردین«، س��ازمان عفو 
بین الملل در گزارشی هش��دار داد که مقامات آمریکایی 
که مسئول حمالت هواپیماهای بدون سرنشین »سیا« 
در پاکستان هستند، متهم جرائم جنگی شده اند و باید در 

دادگاه محاکمه شوند.
آمریکا بارها مدعی شده اس��ت که تعداد بسیار کمی در 
این حمالت هواپیماهای بدون سرنشین کشته شده اند و 
تأکید دارد که این حمالت در هماهنگی با تمامی قوانین 

داخلی و بین المللی است.

چین نسبت به طرح ژاپن 
هشدار داد

وزارت خارجه چین نس��بت به طرح ژاپن در زمینه شلیک 
به هواپیماهای بدون سرنش��ینی که وارد حریم هوایی ژاپن 

می شوند هشدار داد.
 ژاپن اخیرا هشدار داده است که در صورت ورود هواپیماهای 
بدون سرنشین خارجی به حریم هوایی ژاپن و نادیده گرفتن 
هش��دارها برای خروج از مرزهای هوایی این کش��ور، هدف 
شلیک موشکی قرار خواهند گرفت. هوا چونیانگ سخنگوی 
وزارت خارجه چین در واکنش به این گزارش ها به نقل از یک 
منبع نزدیک به دولت گفت که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 

هم این طرح را امضا کرده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

رمز عملیات المپیک  برای 
منهدم  کردن    سازمان هسته ای ايران

سردار جاللی 
رییس سازمان پدافند غیر عامل 

به نظر من حریف در طرف مقابل ما بیکار ننشسته و به دنبال آسیب زدن 
به س��اختارهای داخلی کشور اس��ت، اما اقدامات پدافند سایبری کشور 
توانس��ت با حربه های آنها مقابله کند؛ مثال اوباما با رمز عملیات المپیک 
فکر کرد که می تواند سازمان هسته ای ایران را منهدم کند، اما توانستیم با 
این اقدامات مقابله کنیم. ما در این زمینه اسکادای بومی را تولید کردیم 
و آن را در طرح های اجرایی به کار گرفته ایم. امروز آمریکا موضوع اسکادا 
را جدی گرفته و حتی س��هام 
کارخانه اس��کادای زیمنس را 
خریده اس��ت. م��ا همچنین از 
تولی��د آنتی ویروس ها حمایت 
کردیم و بع��د از تولید چندین 
نس��خه، آن را آزمایش کردیم 
و به دس��تگاه ها توصیه کردیم 
از آنتی ویروس ه��ای داخل��ی 

استفاده کنند.
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نمایندگان مجلس از اقدامات سپاه در غرب کشور قدردانی کردند

2۶4 نفر از نمایندگان مجلس طی بیانیه ای از فعالیت های سپاه در مرزهای غربی کشور و تأمین امنیت 
آن مناطق قدردانی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، 2۶4 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

با امضای بیانیه ای از فعالیت های سپاه پاسدار انقالب اسالمی در مناطق غرب کشور حمایت کردند.

 طرح افزايش اختیارات 
ريیس قوه قضايیه 

 به نقش آفرينان فتنه 
مجوز  فعالیت  نمی دهند

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح الحاق یک 
تبصره به ماده3 قانون اختیارات رییس قوه قضاییه در دستور کار صحن 

علنی مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی 
با ریاست علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اسالمی آغاز شد. اولین 
دستور جلسه دیروز سه شنبه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی 
درمورد طرح الحاق یک تبصره ب��ه ماده 3 قانون اختی��ارات رییس قوه 

قضاییه بود که با اولویت در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص 
الیحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کش��ور جمهوری اسالمی ایران و 

وزارت کشور فدراسیون روسیه نیز در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

عضو کمیسیون ماده10 احزاب مجلس هشتم با تأکید براین که با تغییر دولت، 
حزب منحله مشارکت نمی تواند فعالیت خود را آغاز کند، گفت: حزب منحله 
مشارکت با پیشنهاد کمیسیون ماه10 احزاب و رأی دادگاه منحل شد و اعضای 
این حزب تنها در قالب حزب جدید می توانند فعالیت خود را از س��ر گیرند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی، در توصیه ای به اعضای 
احزاب منحله گفت: اعضای احزاب منحل شده می توانند درخواست تأسیس 
حزب جدید از کمیسیون ماده 10 احزاب داشته باشند. فوالدگر گفت: اعضای 
احزاب منحله می توانند درخواس��ت تأس��یس حزب جدید را به کمیسیون 
 ماده 10 احزاب ارایه بدهند که طبعا درمورد آنان اس��تعالم صورت می گیرد 
ولی قطعا به افرادی که در فتنه 88 نقش داشته اند مجوز فعالیت داده نخواهد 

شد.

رییس س��ازمان ان��رژی اتمی کش��ورمان ب��ا تقدیر از 
سختکوشی کارکنان صنعت هس��ته ای کشور، مراحل 
و رون��د خطوط تولی��د و آماده س��ازیUO2 طبیعی و 

غنی شده را خوب ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگ��زاری ف��ارس، علی اکب��ر صالحی در 
بازدی��د از بخش های مختلف یوس��ی اف اصفه��ان ابراز 
داش��ت که تاچند ماه آینده خطوط طبیعی و غنی شده 
UO2 به طورکامل راه اندازی می شوند. رییس سازمان 
انرژی اتمی کش��ورمان با تقدیر از سختکوشی کارکنان 
صنعت هسته ای کش��ور، مراحل و روند خطوط تولید و 
آماده سازی UO2 طبیعی و غنی شده را خوب ارزیابی 
کرد. وی کمک به طرح های عمرانی روس��تاهای اطراف 
مناطق هسته ای را یکی از رس��الت های سازمان انرژی 
اتمی کش��ور عنوان ک��رد و اف��زود: در این س��فر، چند 
طرح عمرانی که با مش��ارکت س��ازمان انرژی هسته ای 
کشور ساخته شده، افتتاح شد. وی گفت: اکنون صنعت 
هسته  ای کشور به جایگاهی رس��یده است که باید رشد 
تحقیقات��ی، تولید علم و فناوری و ارتقای س��طح کیفی 
و زندگی را در دس��تور کار خود قرار دهد. در پایان این 
بازدید یک مجموعه بزرگ فرهنگی- ورزشی دریکی از 

روستاهای اطراف منطقه هسته  ای اصفهان افتتاح شد.

در پیام هاشمی رفسنجانی برای مراسم افتتاح نهمین دوره 
س��مپوزیوم بین المللی روابط عمومی آمده اس��ت: روابط 
عمومی ها ه��م در زمینه های س��خت افزاری و نرم افزاری 
به روز ش��وند که یکی از راه های آن، برگزاری نشست های 

علمی است.
بخشی ازپیام به شرح زیر است: اگر پیشرفت جوامع بشری 
را از نخستین دوره های زندگی اجتماعی تا امروز، حرکت 
به سوی کمال بدانیم که چنین است، باید در کنار مجموعه 
عوامل فردی و جمعی، بر نقش »ارتباطات« تأکید کنیم که 
اولین اقدام در مسیر رشد و افزایش آگاهی انسان هاست. 
حتی مهم ترین وجه رسالت پیامبران نیز، فراخوانی مردم 
به بحث، اس��تدالل، اقامه برهان، ارای��ه اطالعات علمی و 
فرهنگی و باالخره دع��وت به گفتگو به جای ش��یوه های 
ناشی از زور است که رسم جاهلیت و نظام های استبدادی 
است بدین سیاق است که پرستش خدای یکتا و ابالغ پیام 
حق، از خالل روش استدالل و گفتگو حاصل می شود. آنچه 
که می توانم بگویم، تأکید ب��ر تقویت دانش روابط عمومی 
و توسعه آموزش های نظری و علمی و گسترش کاربرد آن 
در کلیه ابعاد زندگی انسان ها از سطوح فردی، اجتماعی و 
سازمانی است که در هر جامعه ای پل ارتباطی برای مردم 

و مسئوالن است.

س��ید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت 
امور خارجه اعالم کرد: مکان نشست نیز مشخص شده 
 اس��ت، اما هنوز در حال بررس��ی های نهایی هستیم و 

به زودی اعالم خواهد شد.
 همچنین این نخستین بار است که نشست کارشناسان 
تحریم همزمان با دور مذاکرات ایران و 1+5 در دستور کار 
قرار دارد.  معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه 
پیش از این اعالم کرده بود که کمیته های کارشناسی در 
سطح مدیران کل وزارت امور خارجه تشکیل می شود. 
حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت 
امور خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده ایران با 
گروه 1+5، سرپرستی تیم کارشناسان ایرانی را برعهده 
دارد و حدود پنج نفر از کارشناسان هسته ای، اقتصادی، 
حقوقی و فنی ایران وی را همراه��ی می کنند و  نتیجه 
نشست کارشناسان به هیأت های مذاکره کننده ایران و 

1+5 گزارش می شود.
مذاک��رات ایران و آژانس بی��ن المللی ان��رژی اتمی نیز 
روزهای شش��م و هفتم آبان ماه در وین پایتخت اتریش 
برگزار می ش��ود. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 
قرار اس��ت در روزه��ای 1۶ و 17 آبان ماه در ش��هر ژنو 

برگزار شود.

س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان گفت: کارداران 
غیرمقیم ایران و انگلیس تا 8 روز آینده از س��وی دو کشور 
تعیین می شوند و با تعیین کاردار سفارتخانه ها بازگشایی 

خواهد شد.
مرضیه افخم دیروز س��ه ش��نبه در نشس��ت هفتگی خود 
 ب��ا خبرن��گاران  تصری��ح ک��رد: امیدواریم با هوش��مندی 
مذاکره کنندگان، مس��یر مذاکرات که از س��وی دو طرف با 
خوش بینی از آن یاد ش��ده حفظ ش��ود و با هوشیاری آنها 

دخالت ها تأثیری بر روند مذاکرات نگذارد.
وی همچنین درباره تعیین کاردار غیرمقیم از سوی ایران و 
انگلیس اظهار داشت: پیرو مذاکرات وزیران امور خارجه در 
نیویورک و تماس ها بین دو کشور، تفاهم شد که بحث تعیین 
کاردار غیرمقیم به منظور احیا و از س��رگیری روابط تنظیم 
شود. افخم اظهار داش��ت: تعیین کاردارها نیازمند مراحل 
تعیین سفیر نیست و آنها در پایتخت ها به طور ثابت مستقر 
نمی شوند و به این ترتیب با فعالیت کاردارها سفارتخانه ها 
نیز بازگشایی می شود و بحث حافظ منافع تمام خواهد شد 

و تهران و لندن روابط خود را ادامه می دهند.
وی ادامه داد: اس��تقرار کاردار غیرمقیم به مفهوم اس��تقرار 
ثابت نیس��ت و با تعیین کاردار غیرمقیم بازگشایی سفارت 

انجام می شود.

ارتباطات مذاکرههسته ای وزارت

راه اندازی قريب الوقوع 
UO2 خطوط

 روابط عمومی ها 
به روز شوند

 3 نشست تخصصی ايران 
و 1+5؛ هفته آينده

 بازگشايی سفارت  انگلیس
 تا  8 روز آينده 
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شريعتمداری مسئول پیگیری 
مشکالت اصفهان شد

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: رییس  جمهور، محمد 
شریعتمداری معاون اجرایی دولت یازدهم را به عنوان مسئول پیگیری 

مشکالت استان اصفهان مشخص کرد.
 عباسعلی منصوری پیرامون جلسه نمایندگان استان با رییس جمهور 
درب��اره مهم تری��ن موضوع��ات و مطالبات مطرح ش��ده در جلس��ه 
اظهارداشت: چند تن از نمایندگان من جمله بنده در ابتدای جلسه از 
آقای روحانی بابت انتخاب آقای زرگرپور به عنوان اس��تاندار اصفهان 

تشکر کردیم.

 هديه ثبت احوال به متولدين غدير
 به نام علی

 مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان  اعالم کرد، این اداره کل با تعامل 
و همکاری نزدیک با بنیاد بین المللی غدیر در استان آماده همکاری 

در جهت ترویج فرهنگ ناب شیعه می باشد.
حاجی رحیمیان افزود به مناس��بت دهه امام��ت و والیت و با عنایت 
به در پیش رو بودن عید اهلل االکبر –عید امت اس��المي )عید س��عید 
غدیر خم( اداره کل ثبت احوال اس��تان اصفه��ان در نظر دارد، جهت 
گرامیداشت،  این روز آس��ماني به کلیه متولدین روز عید غدیر که به 
نام مبارك »علي« نامگذاري مي شوند ،هدایاي اعطا نماید . همچنین 
کلیه هزینه هاي سجلي و صدور شناسنامه از طرف این اداره کل تقبل 
گردیده و شناسنامه به صورت رایگان به این عزیزان تقدیم مي گردد. 

 رونمايی کتاب نفیس 
»نام علی )ع( در معماری اسالمی« 

مدیر گروه معماری اس��المی پژوهش��کده هنرهای س��نتی اسالمی 
اصفهان گفت: همزمان با ایام عید سعید غدیرخم، کتاب نفیس »نام 
علی)ع( در معماری اس��المی ایران با روش خط بنایی« نوشته دکتر 

غالمحسین معماریان، امروز) چهارشنبه( رونمایی می شود.
 مریم قاس��می اظهارداشت: پژوهش��کده هنرهای س��نتی اسالمی 
اصفهان، به منظور تحقق وظایف پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز پاسخگویی به نیازهای 
پژوهشی کشور در زمینه مسائل مربوط به هنرهای سنتی و اسالمی، 

فعالیت دارد.

 آغاز عملیات پروژه 
ايستگاه متروی آزادی

معاون عمرانی شهرداری اصفهان از آغاز به کارعملیات اجرایی پروژه 
ایس��تگاه متروی میدان آزادی خبر داد.قاری قرآن ب��ا بیان این خبر 
اظهارداشت: عملیات اجرایی پروژه ایستگاه مترو از اواخر شهریورماه 

امسال آغاز شده و تاکنون حدود 7 متر گود برداری انجام شده است.

 ۶۰ هزار زندانی
 در کشور مشغول به کار هستند

مدیرعامل بنیاد تعاون، اشتغال و حرفه آموزی زندانیان کشور گفت: 
در چند دهه اخیر جمعیت کشور دو برابر شده اما تعداد زندانیان ۲۰ 
برابر افزایش داشته است. مطهرنژاد در آیین افتتاحیه مجتمع کارگاهی 
 بنیاد تعاون زن��دان گلپایگان اظهارداش��ت: بنیاد تعاون، اش��تغال و 
حرفه آموزی زندانیان کشور 65 سال س��ابقه فعالیت دارد. وی افزود: 
این بنیاد با کمک س��ازمان فنی حرفه ای و سازمان زندان های کشور 
تاکنون 1۰۰ هزار زندانی را در ۲۰۰ رشته فنی تحت آموزش قرار داده 

و در حال حاضر 6۰ هزار نفر از زندانیان مشغول کار و تولید هستند.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کش��ور گفت: با کم��ک قوه قضاییه 
تاکنون ب��ه ۲5 هزار نف��ر از زندانی��ان وام تعلق گرفت��ه و کارآفرینی 

کرده  اند.

 برگزاری جشن غدير
 در ۱۶ بقعه شهرستان

سرپرست  اوقاف و امور خیریه ناحیه ۲ شهرستان اصفهان گفت: مراسم 
جش��ن عید غدیرخم در 16 بقعه از بقاع شاخص شهرستان اصفهان، 
برگزار می شود.حجت االسالم  س��ید محمد هادی  روح االمینی اظهار 
داشت: با توجه به دس��تورالعمل ارسالی از سوی س��ازمان اوقاف در 
خصوص برگزاری مراسم جشن عید  غدیر خم در بقاع متبرکه، اوقاف 
ناحیه ۲ شهرستان اصفهان اقدام به برگزاری این مراسم در 16 بقعه از 

بقاع شاخص این شهرستان در روز عید غدیر خواهد کرد. 

 افزايش ۱8 درصدی
 مأموريت های تصادفی

رییس اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: مأموریت های تصادفی طی روز های ۲۰ ت��ا ۲6 مهر ماه جاری 
18 درصد نسبت به مدت مشابه هفته قبل افزایش پیدا کرد. مهرزاد 
آرتنگ در خصوص تعداد عملیات های اورژانس اصفهان اظهار داشت: 
کارشناسان اورژانس استان اصفهان طی روزهای ۲۰ تا ۲6 مهرماه با 
انجام ۲ هزار و 4۰5 ماموریت و حضور بر بالین 48۲ بیمار و مصدوم به 

صورت سرپایی به آنان خدمات رسانی کردند.

 گاوخونی را
به حال خود رهايش نکنید

مشاور رییس سازمان محیط  زیس��ت کشور گفت: خاطره 
تاالب نباید از بین برود و شما اصفهانی ها باید گاوخونی را از 

مسئوالن طلب کنید ، این حق شماست.
اس��ماعیل کهرم اظهارداش��ت: معصومه ابت��کار »قهرمان 
زمین« محیط  زیست است که این جایزه را در کنار میخاییل 
گورباچوف دریافت کرده اس��ت و اگر امروز رییس سازمان 
محیط زیست لقب گرفته به این دلیل است که اشراف کامل 
بر این موضوع دارد و به خود می بالم که شخص اول محیط 
زیست کشورم فردی اس��ت که قهرمان آسمان و زمین در 

رشته خود است.
مشاور رییس س��ازمان محیط  زیس��ت کش��ور ادامه داد: 
ام��روز تهرانی ه��ا فرام��وش کردند ک��ه استانش��ان مهد 
پرنده هماس��ت، قرقاول و چ��کاوك دارند، آنه��ا فراموش 
کرده ان��د س��رخه حص��ار و خجی��ر در نزدیکیش��ان 
 اس��ت، ام��ا از هم��ه عجیب ت��ر ش��ما اصفهان��ی ه��ا

 هس��تید که گاوخونی را فرام��وش کرده ای��د و اصال از آن 
صحبت به میان نمی آورید. گاوخونی بر بستر بیماری افتاده 

نباید به حال خود رها شود.
کهرم خطاب به خبرنگاران تأکیدکرد: شما که دست به قلم 
دارید حماسه وجود گاوخونی را زنده نگه  دارید. ۲5۲ تاالب 
در کشور وجود دارد که هر کدام مثل اثر انگشت نقش خاص 
خود را دارند. وظیفه شما اصحاب رسانه است که گاوخونی 
را در اذهان نگه دارید حتی اگر خش��ک باش��د عکس های 
خشکس��الی آن را نش��ان دهید ت��ا خاط��ره اش از فکرها 
پاك نش��ود. وی تصریح کرد: گاوخونی ب��ه دلیل موقعیت 
 جغرافیایی و قرار گیری در ف��الت مرکزی ایران مهم ترین

 نقش اکوسیس��تمی منطقه را ایفا می کرد و محل تجدید 
قوای پرندگان بود. این فعال محیط زیست با اشاره به این که 
مدت هاس��ت که پرنده پر زده تا به آفتاب برسد، اما نشان از 
آفتاب نمی بیند، ادامه داد: پرندگان برای آب و استراحت به 
سمت گاوخونی می آیند، اما دریغ از یک قطره آب و حال در 
اطراف تاالب جسد های مادران در کنار فرزندان را می بینی 
که رها شده اند. وی گفت: من س��الیان درازی به این تاالب 
س��فر کردم، گونه های تاالب را می شناس��م و هنوز صدای 
مارهایی که میان سبزه زارها می خزیدند را می شنوم هنوز 
فالمینگوهایی که در اینجا مش��تاقانه پرواز می کردند را به 
خاطر دارم تمام این تنوع زیستی نابود شده و این مایه تأسف 
است. وی خاطرنشان کرد: با تمام این شرایط و خشکسالی 

خاطره تاالب نباید از بین برود.
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گشتی در اخبار
رایزنی با ناجا برای جمع آوری» قرص های برنج« از بازار

رییس مرکز اطالع رس��انی داروها و س��موم س��ازمان غذا و دارو ب��ه اعالم آم��اری در خصوص 
مسمومیت های دارویی پرداخت و با اشاره به افزایش شمار مس��مومیت با» قرص برنج از« انجام 
اقدامات جدی از جمله رایزنی با نیروی انتظامی برای جمع آوری این قرص ها از سطح بازار خبر داد.
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برنامه ریزی ها در خصوص زاینده رود باید 
مريم 
فقط بلند مدت باشد و به تمام مسائل آن ياوری

از سرچش��مه تا تاالب یکپارچه نگاه و در 
سطح ملی به مسائل آن پرداخته شود.  این تنها پاسخ سؤال رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور به خبرنگاران اصفهانی بود که 
برای برگزاری نشس��ت خبری با این مقام مس��ئول به استانداری 

اصفهان رفته بودند.
معصومه ابتکار در این خصوص ادام��ه داد: برای کاهش دعواهای 
قومی بر سر منابع آبی باید نگاه ها ملی شوند و مالحظاتی همچون 
جمعیت هر اس��تان، میزان آب ش��رب مورد نی��از، کیفیت آب، 
 حق آبه ها و فعالیت هایی که در هر اس��تان ص��ورت می گیرند، را 

مد نظر قرار دهیم. 
وی مطالعات استراتژیک زیست محیطی را یکی از نیاز امروز کشور، 
استان ها و رودخانه زاینده رود دانست و افزود: با مطالعه این طرح 
می توان برنامه ریزی های دقیق تری در خصوص مس��ایل زیست 

محیطی و به ویژه خشکسالی در نظر گرفت. 
رییس سازمان محیط زیست کشور که برخالف سؤاالت برخی از 
خبرنگاران اصفهان اعتقادی به اضافه ش��دن بارگذاری صنایع بر 
روی حوضه رودخانه زاینده رود ندارد، اظهارداشت: اجازه هیچگونه 

بارگذاری جدید را در حوضه آبریز این رودخانه نخواهیم داد.
 وی در پاس��خ به یکی از خبرنگاران مبنی بر آخرین شرایط صدور 

مجوز برای احداث پاالیش��گاه در چهارمح��ال و بختیاری و ایجاد 
ش��رکت پتروش��یمی در شهرس��تان فریدن، گفت: پاالیش��گاه 
چهارمح��ال و بختیاری و پتروش��یمی فریدن اجازه برداش��ت از 
آب زاینده رود را ندارند و هیچ حق برداشت آب جدیدی به صنایع 
پیرامون زاینده رود داده نمی شود. همچنین در حال حاضر صدور 
مجوز افتتاح این دو شرکت امکان پذیر نیست. ابتکار در ادامه احیای 

تاالب گاوخونی را تنها راه احیای رودخانه زاینده رود اعالم کرد.

تولید بنزين يورو 4 در کشور آغاز شده است
وی در خصوص اج��رای طرح اس��تفاده از بنزین ی��ورو چهار در 
سراسر کشور و به ویژه در ش��هرهای پرجمعیت با آلودگی هوای 
باال اظهارداشت: در حال حاضر پاالیشگاه شازند  اراك تولید بنزین 
یورو چهار را آغاز کرده ولی تا رس��یدن به ظرفیت پاسخگوی نیاز 

کشور راه زیادی دارد.   
رییس سازمان محیط زیست کشور افزود: برنامه ریزی برای توزیع 
بنزین یورو چهار در کشور با وزارت نفت است و این وزارتخانه سال 
9۲ برنامه خ��ود در این خصوص را به س��ازمان حفاظت از محیط 
زیست ارایه می کند. وی به تشدید اجرای طرح از رده خارج کردن 
خودروهای فرسوده نیز اش��اره کرد و ادامه داد: این طرح در چند 
سال گذشته بدون برنامه ریزی دقیق دنبال می شده است ولی در 
حال حاضر این طرح با جدیت دنبال خواهد شد. ابتکار ادامه داد: 

ادارات دولتی نیز دیگر مجاز به استفاده از خودروهای ۲۰ سال به 
باالی خود نیستند.

صندوق ملی محیط زيست راه اندازی می شود
وی در خص��وص راه ان��دازی صندوق مل��ی محیط ریس��ت نیز 
اظهارداشت: صندوق ملی محیط زیس��ت سال 81 تصویب شد و 
اعتبار  گرفت. سال 8۲ پس از انجام فعالیت های مختصری متوقف 
شد تا سال 91 که مجددا احیا شد، اکنون این صندوق هیأت رییسه 
دارد، ولی هنوز اعتباری دریافت نکرده در صورتی که می تواند ضمن 
حل مشکالت صنایع به گسترش فضای س��بز و ایجاد شغل های 
مبتنی بر حفظ و نگهداری از محیط زیس��ت یاری رس��انی کند. 
معاون رییس جمهور در پاسخ به یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر 
چگونگی هزینه کردن عوارض صنایع اس��تان و به ویژه پاالیشگاه 
اصفهان گفت: ما هیچ نظارتی در خص��وص چگونگی مصرف این 

عوارض نداریم.

نحوه مصرف ع�وارض آاليندگی پاالي�گاه مديريت 
خواهد شد

رس��ول زرگرپ��ور ، اس��تاندار اصفهان نی��ز در ادامه این جلس��ه 
اظهارداشت: س��االنه بالغ بر هزار تا هزار و دویس��ت میلیارد ریال 
عوارض از پاالیش��گاه صفهان دریافت می ش��ود که از این میزان 
هفتصد میلیارد ریال صرف اصفهان و مابقی صرف بقیه شهرهای 
در معرض آلودگی های زیس��ت محیطی این پاالیشگاه می شود. 
وی ادام��ه داد: برای نظ��ارت بهتر بر مصرف بودجه های با منش��أ 
عوارض آالیندگی، از این پس بعد از ارایه و تأیید طرح های کاهش 
آالیندگی بودجه در اختیار شهرها قرار می گیرد. استاندارد اصفهان 
نیز در پاس��خ به یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در این جلس��ه در 
خصوص اجرای طرح بارور سازی ابرها اظهارداشت: بنده به سبب 
فعالیت هایی که در وزارت نیرو داشته ام به نوعی یکی از بنیانگذاران 
روش بارورس��ازی ابرها در ایران محسوب می ش��وم و می دانم که 
این عمل می تواند تنه��ا 1۰ تا 15 درصد میزان ب��ارش منطقه را 

افزایش دهد. 

 ذوب آهن در لیست آالينده ها قرار دارد
کیوم��رث کالنتری، مدیرکل حفاظت از محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان دراین جلسه به خارج شدن شرکت فوالد مبارکه سپاهان 
از لیست آالینده های محیط زیست اس��تان اصفهان از پنج سال 

گذشته تاکنون اشاره کرد. 
وی گفت: البته این شرکت در حال حاضر نیز آالینده دارد ولی در 

حد استاند اردهای زیست محیطی است و فراتر نرفته است.
 وی در خصوص کارخانه ذوب آهن نیز اظهارداشت: این کارخانه 

هنوز در لیست آالینده های زیست محیطی قرار دارد. 
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان در خصوص انتقال 
کوره های آجرپزی و کارخانه های تولید گچ در اصفهان نیز گفت: 

متأسفانه هنوز هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است.

ابتکار: با احیای گاوخونی زاينده رود زنده می شود

زاینده رود نگاه ملی می خواهد
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 ايده های کارآفرينی
 در پیام نور

مسئول آزمایش��گاه هوای اداره کل محیط زیست استان گفت: شاخص های 
ایستگاه های سنجش آلودگی هوای موجود در اصفهان حاکی از این است که 

هوای شهردر شرایط سالم قرار دارد.
بابک صادقیان با اشاره به وضعیت هوای اصفهان اظهارداشت: وضعیت هوا به 
صورت شبانه روزی توسط ایستگاه های سنجش آلودگی هوا بررسی می شود. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر پدیده اینورژن و وارونگی دما در 
اصفهان وجود دارد یا خیر، افزود: خیر، البته اصفهان در روز های جمعه و شنبه 
هفته جاری با پدیده اینورژن مواجه بوده اس��ت، اما در حال حاضر با وزش باد 

پدیده اینورژن در اصفهان مشاهده نمی شود.
وی تصریح کرد: شاخص های ایستگاه های سنجش آلودگی هوای موجود در 

اصفهان حاکی از این است که هوای اصفهان در شرایط سالم قرار دارد.

رییس واحد کارآفرینی دانشگاه پیام نور تیران گفت: شهرك علمی تحقیقاتی 
اصفهان آمادگی هر نوع همکاری با دانشجویان پیام نور را داشته و نمونه هایی 
از ش��رکت های موفق در زمینه کارآفرینی در استان را به دانشجویان معرفی 

می کند.
  حامد س��یفی ، اظهار داش��ت: فعالیت های مربوط به تحقیقات و ایده هایی

  در خصوص کارآفرینی و ایجاد یک ایده جدید س��ماجت خاص دانشجویی 
می طلبد. وی با بیان این که تغییر در نحوه فکر کردن و نگرش جدید به تولید و 
کارآفرینی مهم ترین رمز موفقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور در عرصه کار به 
شمار می رود، افزود: اگر در دانشگاه تعداد زیادی کارآفرین باشند دانشجویان 
دیگر و اعضای هیأت علمی آن دانشگاه نیز در تأسیس شرکت های دانش بنیان 

تالش جدی می کنند.

استاندار اصفهان با اشاره به موضوع تعطیلی پنج شنبه ها، گفت: از شورای برنامه ریزی 
استان در خصوص ساعات کاری ادارات دولتی مشورت خواسته که آنان نیز نظر خود 
را داده اند البته من هنوز تصمیم قطعی را نگرفت��ه ام و در هفته آینده تصمیم گیری 

 قطعی خواهد شد.رسول زرگرپور در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه افزود: شورای 
برنامه ریزی اس��تان در خصوص س��اعات کاری همین برنامه و ساعات کاری فعلی را 
پیش��نهاد کرده اند که البته من در آن جلس��ه نبوده ام و به همین سبب هنوز تصمیم 

قطعی نگرفته و در هفته آینده تصمیم گیری می شود.

     هوايی که مردم اصفهان تنفس می کنند در شأن آنها نیست
 اس��تاندار اصفهان گفت: تعداد روزه��ای پاك در اصفه��ان کمتر از ته��ران بوده که 
 ای��ن موضوع باعث ش��ده م��ردم اصفه��ان از هوایی تنف��س کنند که در ش��أن آنها 

نیست.
به گزارش خبرگ��زاری مهر، به نق��ل از اداره کل روابط عمومی اس��تانداری اصفهان، 
رس��ول زرگرپور در جلسه ش��ورای اداری اس��تان اصفهان که با حضور ابتکار معاون 
 ریی��س جمه��ور و رییس س��ازمان حفاظ��ت از محیط زیس��ت کش��ور و همچنین 
حضرت آیت اهلل طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان و نماینده ولی وفقیه در استان برگزار 
شد، با اشاره به همکاری های خود و دکتر ابتکار در س��ال های گذشته اظهارداشت: 
امیدوارم که این همکاری در اس��تان اصفه��ان نیز ادامه یابد و با هدایت های ایش��ان 

بتوانیم شرایط بهتری  را در استان رقم بزنیم.

وی به جلسه اخیر هیأت دولت اشاره داشت و افزود: نخستین موضوع مورد بررسی در 
این جلسه موضوع محیط زیست استان اصفهان بود که با حمایت های رییس سازمان 

حفاظت از محیط زیست کشور همراه بود.
اس��تاندار اصفهان با بیان این که آلودگی هوا، آب و مس��ائل حاد زیس��ت محیطی از 
بزرگ ترین مشکالت استان محسوب می شوند، خاطرنش��ان ساخت: آلودگی هوای 
ناشی از استقرار صنایع آالینده فوالد، پاالیش��گاه ها همچنین شرایط اقلیمی استان 
سبب می ش��ود که با کاهش دما، استان اصفهان شدیدتر و بیش��تر از تهران با پدیده 
اینورژن روبه رو ش��ود. وی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود در خصوص عوارض و 
نحوه توزیع عوارض آالیندگی در اصفهان گفت: نزدیک به 1۰۰ تا 1۲۰میلیارد تومان 
عوارض آالینده در استان اصفهان است که همه این عوارض در استان وصول می شود.

زرگرپور بیان داش��ت: امس��ال از این 1۲۰ میلیارد تومان، مبلغ 7۰ میلیارد تومان به 
اصفهان داده می شود و5۰ میلیارد دیگر را به دیگر شهرها داده اند.

 استاندار اصفهان بیان داشت: اکنون این سؤال مطرح می شود که این پول کجا هزینه 
می شود که قانون نگفته است کجا خرج شود.

 وی بیان داشت: از این پس قرار بر این شده تا برای این عوارض پروژه تعریف شود  که 
تاکنون این پول تبدیل به پروژه مشخص نمی شد.

استاندار اصفهان؛

تصمیم برای تعطیلی پنج شنبه های اصفهان 

 هوای استان در
 شرايط سالم قرار دارد

س:ايمنا[
]عک

بهره برداری از تله سیژ ناژوان
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چهره روزيادداشت

 برخورد  با  متخلفان آرد و نان
 در سمیرم 

مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان سمیرم گفت: این واحد با 
هرگونه تخلف در رابطه با بهداشت آرد و نان برخورد قاطع می کند.

اکبر طغرائی در جلس��ه کارگروه آرد و نان شهرستان سمیرم که در 
اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان برگزار شد ، با اشاره به روند 
مطلوب بازرسی از واحدهای صنفی به خصوص واحدهای آرد و نان 
سمیرم اظهار داشت: واحد بهداشت محیط مانند گذشته با هرگونه 

تخلف بهداشتی در موضوع آرد و نان برخورد قاطع می کند.
وی افزود: هرگونه تخلف پس از شناسایی ش��دن با معرفی به اداره 

تعزیرات و دادگستری بررسی قانونی می شود.
مس��ئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداش��ت و درمان شهرستان 
سمیرم بیان داشت: متخلفین در بازدید اول توقیف نمی شوند بلکه 
در مرحله نمونه گیری های بع��دی و در صورت تکرار تخلف توقیف 

می شوند.
وی با بیان اینک��ه در آینده ای نزدیک عملی��ات آزمایش آرد نیز در 
دستور کار این مرکز قرار خواهد گرفت ، اذعان داشت: در این عملیات 
با نمونه گیری میکروبی و شیمیائی میزان خاکستر و فلور میکروبی 
تعیین می شود. طغرائی تصریح داشت: بهتر است که میزان تخلیه 
آرد در شهرستان س��میرم به جای مدت زمان نگهداری آرد بر طبق 

قدرت خرید و سهمیه نانوایان باشد.

زمین های کشاورزی در اصفهان 
تغییر کاربری دادند 

شرق اصفهان خشکید. آب جاری نشد، تا زمین های کشاورزی دیگر 
کاربردی نداشته باش��د. آگهی های فروش زمین در شرق و باغ های 
میوه در غرب اصفهان، به تدریج در حال زیاد شدن است و این مسأله 

نمایانگر وضعیت آینده کشاورزی اصفهان است.
رییس انجمن صنفی کش��اورزان اصفهان گف��ت: آخرین راه ممکن 
برای تأمی��ن معاش و زندگی برای کش��اورزان، ف��روش زمین های 

کشاورزی و باغ است.

 عوارض صادراتی سیب زمینی
 ۱۲۰ درصد شد

گمرک ای��ران در بخش��نامه ای ب��ه ناظ��ران گمرکات اس��تان ها، 
مدی��ران کل و مدیران گم��رکات اجرایی مس��تقل،   اع��ام کرد: 
طب��ق نامه س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران، ع��وارض صادراتی 
 س��یب زمینی تا پایان س��ال جاری ب��ه می��زان ۱۲۰ درصد تعیین 

می شود.
در بخشنامه گمرک آمده اس��ت: نامه ۱۴ مهر ماه ۹۲ دفتر مقررات 
صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص عوارض سیب 
 زمیني  ارس��ال و اعام مي دارد از تاریخ اباغ این بخش��نامه صدور

 س��یب زمیني تحت ردیف ۰۷۰۱۹۰۰۰ مشمول عوارض به میزان 
۱۲۰ درصد ارزش صادراتي است. 

 گزارش کم فروشی در
 جايگاه های سوخت دريافت  نکرده ايم

 مدیر بازرگانی ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران اعام 
کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر کم فروشی در جایگاه های عرضه کننده 
سوخت از سوی سازمان ملی اس��تاندارد به این شرکت ارسال نشده 

است. 
محمدرضا مظلومی در گفتگو با ایس��نا اظهارداش��ت : شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران ش��رکتی تازه  تأس��یس نیست و ۷۰ 

سال عملیات سوخت رسانی را انجام داده است .
وی اظهارداشت: از زمانی که تلمبه های جایگاه های سوخت دستی 
بود تا تلمبه های کنونی بر سیستم سوخت رسانی به خودروها به طور 

مستمر نظارت می شود.

کاهش۵۰ درصدی تولید و صادرات 
قطعات ماشین آالت ديزلی 

    رییس اتحادیه صنف خدمات فنی ماش��ین آالت سنگین اصفهان 
گفت: به دلیل مشکات اقتصادی تولید و صادرات قطعات تولیدی 
ماشین آالت دیزلی در اصفهان طی سال جاری با کاهش ۵۰ درصدی 
مواجه شده است.اکبر عش��وریون بیان کرد :مجموعه های صنعتی 
اس��تان اصفهان به عنوان قطب بزرگ تولید قطعات ماش��ین آالت 
سنگین کشور محسوب می شود. رییس اتحادیه صنف خدمات فنی 
ماشین آالت س��نگین اصفهان اظهار داش��ت: معتقدم قطعه سازان 
ایرانی در س��ال های اخی��ر کیفیت قطع��ات خود را ارتق��ا داده اند، 
 اما مش��کل مش��تریان بیش��تر مربوط به اجناس بی کیفیت چینی

 است.

 آخرين وضعیت
واريز سهمیه بنزين پايیزی

همزم��ان ب��ا رش��د افسارگس��یخته مص��رف بنزی��ن،  
سهمیه های بنزین پاییزی در حالی تا ساعت ۲۴ امشب 

واریز می شود .
 واردات و افزایش قیمت بنزین دو راهکار وزارت نفت برای 

تأمین و مدیرت مصرف این فرآورده نفتی است.
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش افسار گسیخته مصرف 
بنزین به یکی از چالش های وزارت نفت تبدیل شده است.

 ب��ه طوری که ه��م اکن��ون بخش��ی از ظرفی��ت تولید 
 برخی از مجتمع های پتروش��یمی ب��ه تولید بنزین خام

 اختصاص یافته است.
آمارهای رسمی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
از جهش دوباره مص��رف بنزین در روزه��ای پایانی مهر 

ماه حکایت دارد. 
در هفته سوم اولین ماه فصل پائیز حدود ۷3 میلیون لیتر 
بنزین معمولی و بنزین سوپر در کشور مصرف شده است.

پیش بینی ها حاکی از آن است که رشد مصرف بنزین در 
ماه های سرد سال متوقف شود .

در این صورت در خوشبینانه ترین حالت متوسط مصرف 
این فرآورده نفتی در محدوده 68 تا ۷۰ میلیون لیتر در 

روز باقی می ماند.
همزمان با افزایش مصرف بنزی��ن، ظرفیت تولید بنزین 
در پاالیش��گاه های نفت کش��ور با بهره برداری نهایی از 
دو طرح بنزین سازی پاالیش��گاه  بندرعباس وپاالیشگاه 
 اصفهان ح��دود ۵ ت��ا 6 میلی��ون لیت��ر در روز افزایش

 می یابد.
  قطعا این افزایش ظرفیت تولید نمی تواند پاس��خگوی 

نیازهای کشور در بلندمدت باشد.
وضعیت ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هم از نگاه 

وزارت نفت به هیچ وجه شرایط مطلوبی ندارد.
 در همین راس��تا بی��ژن زنگن��ه،  از روند س��اخت این 
پاالیش��گاه میعانات گازی در دولت قبلی،  به عنوان یک 

فاجعه مدیریت پروژه یاد کرد.
 به همی��ن دلیل بی��ژن زنگن��ه  تأکید می کن��د: امکان

بهره برداری از این پاالیشگاه تا سال ۹۴ فراهم نیست.
برای آبان ماه امس��ال هر لیت��ر بنزین نیم��ه یارانه ای با 
 قیم��ت ۴۰۰ توم��ان و بنزی��ن آزاد با ن��رخ ۷۰۰ تومان 

عرضه می شود. 
ضم��ن آنک��ه ۲۵ لیتر بنزی��ن نی��ز  به کارت س��وخت 

موتورسیکلت  ها با نرخ نیمه یارانه ای اختصاص می یابد.

اولويت ها ی صنعت و 
کشاورزی از ديد دولت

ساالنه ۹ میلیون تن  فوالد 
وارد کشور می شود

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت: در دیدار مجمع نمایندگان 
استان با رییس جمهور به ضرورت توجه دولت به راهبردها در بخش کشاورزی 
تأکید شد. میر محمدی پیرامون این دیدار اظهارداشت: نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسامی در دیدار با رییس جمهور مشکات حوزه های انتخابیه 
را مطرح کردند که مسأله کمبود آب در استان از جمله مشکل مشترک همه 
نمایندگان به ش��مار می آمد. وی تصریح کرد: رییس جمه��ور در این دیدار 
به وضعیت دولت و کمبود اعتبارات اش��اره کرد و به ای��ن نکته تأکید کرد که 
مشکات مطرح شده فقط مختص استان اصفهان نیست و در تمام کشور با این 
قبیل مشکات مواجه هستیم. وی افزود: رییس جمهور در این دیدار خواستار 
همکاری نمایندگان استان با دولت شد تا عاوه بر پیگیری مشکات مردم در 

حوزه های انتخابیه، روند حل این مشکات نیز پیش رود.

     مدیرعامل ذوب  آهن اصفهان گفت: س��االنه ۵ تا ۹ میلی��ون تن فوالد وارد 
می کنیم، در حالی که از سال ۱۲6۴ تولیدکننده فوالد بوده ایم.

اردشیر سعد محمدی در مراسم روز ملی صادرات با بیان این که حجم تولیدات 
معدنی حدود ۴۰۰ میلیون تن است، اظهار داشت: این رقم نباید تغییر یابد، 
باید بینش و نگرش ما در بخش معدن عوض ش��ود و از تکنولوژی های نوین 
استفاده کنیم، چرا که در این حوزه نیاز به تحول در برنامه ریزی و تولید هستیم. 
وی افزود: ترکیه ساالنه 3۰۰ هزار تن مس وارد می کند که معادل ۲/۵میلیارد 
دالر اس��ت که با توجه به منابع غنی که در آذربایجان وج��ود دارد، می توان 
این صادرات توس��ط ایران صورت گیرد.  وی ادامه داد: همچنین عربس��تان 
کارخانه ای با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن اح��داث می کند و تنها جایی که می تواند 
کنسانتره مس داشته باشد، ایران است، لذا باید از این ظرفیت ها استفاده کرد. 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان 
این که آمار ش��رط کافی و الزم برای توسعه و تصمیم گیری 
است، گفت: فقدان آمار صحیح و دقیق سرعت تصمیم گیری 
در مورد نحوه  ادامه هدفمندی یارانه ها و شناسایی دهک های 
درآمدی را با کندی مواجه کرده اس��ت. محمدباقر نوبخت 
در مراسم همایش روز ملی آمار با بیان این که پایه و مبنای 
توسعه در کش��ور اطاعات آماری اس��ت، اظهارداشت: هر 
دس��تگاهی بدون تکیه بر آمار و اطاعات امکان پیش��رفت 
نخواهد داش��ت، چرا که آمار نه تنها آغاز هر کاری را شکل 
می دهد، بلکه حالت اصاح و بهبود گونه نیز در توسعه ایجاد 
خواهد کرد. وی با بیان این که بعد از قانون اساسی فراترین 
سند، سند چشم انداز است،گفت: براین اساس ایران کشوری 
توسعه یافته و در جایگاه نخست اطاعاتی و فناوری و تعاملی 
س��ازنده با جهان خواهد ب��ود، اما این توس��عه لزوما همان 
مفاهیم، ابعاد و شاخص هایی که سایر کشور های جهان دارند، 
نیست چرا که هنجارها و ارزش های ما با آنها متفاوت است. 
از این رو مقام معظم رهبری پیشرفت را جایگزین واژه توسعه 
کرده است. نوبخت با اشاره به نقش آمار در توسعه تأکید کرد: 
آمار ش��رط الزم و کافی برای توسعه است و شرط کافی این 
اس��ت که نه تنها آمار باید وجود داشته باشد، بلکه از دقت و 

صحت کافی نیز برخوردار باشد.

در جلس��ه مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی و 
وزراي اقتصاد، جهادکشاورزي، صنعت، رییس کل بانک 
مرکزي و رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملي با معاون 
اول رییس جمهور، کمبود نقدینگي و سرمایه در گردش 
واحده��اي تولیدي، گش��ایش اعتبار اس��نادي، میزان 
پرداخت تسهیات و سرمایه در گردش از محل صندوق 
ملي و بررس��ي س��هم بخش هاي مختلف از تس��هیات 

بانک ها بحث و بررسی شد.
به گزارش مهر، دراین جلسه ، تأمین سرمایه در گردش 
واحدهاي تولیدي،کمبود نقدینگي و سرمایه در گردش 
به عنوان مش��کل عمده واحدهاي تولیدي مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت.
گش��ایش اعتبار اس��نادي، میزان پرداخت تس��هیات 
و س��رمایه در گردش از مح��ل صندوق ملي و بررس��ي 
سهم بخش هاي مختلف از تس��هیات بانک ها از دیگر 
موضوعاتي بود که در این نشس��ت مورد تبادل نظر قرار 

گرفت .
بدین ترتیب  مقرر ش��د اعضاي جلس��ه پیش��نهادات و 
راهکارهاي خود را تدوین و براي تصمیم گیري در جلسه 

آتي مطرح کنند.

پیش بینی تحلیلگران نفتی این است که سه ماه پس از لغو 
تحریم ها، صادرات نفت ایران یک میلیون و 3۰۰ هزار بشکه 

در روز افزایش خواهد یافت.
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی درباره وضعیت صادرات 
نفت ایران در صورت لغو تحریم ها نوشت: همزمان با انتشار 
اخبار مثبت از مذکرات هسته ای ایران، فعاالن و تحلیلگران 
حوزه نفت نیز طی جلساتی در حال تخمین  زدن سرعت و 
مقدار بازگشت نفت ایران به بازار، در صورت لغو این تحریم ها 
هستند. بازگشت سریع بشکه های نفت ایران به بازار می تواند 
قیمت نفت برنت را به زیر ۱۰۰ دالر در هر بشکه برساند. این 
امر باعث می شود اوپک که به دلیل کاهش تولید ایران و دیگر 
اعضای این س��ازمان نگرانی درباره کاهش قیمت ندارد و به 
توسعه نفت شیل در آمریکا توجه چندانی نشان نمی دهد، 
به مقابله با این مسأله بپردازد. هم  اکنون در مذاکرات فعاالن 
نفتی دو سناریو درباره نحوه  بازگشت ایران به بازار پس از لغو 
تحریم ها مطرح است: مدل بازگشت عراق که تولید آن اخیرا 
یک دهه پس از پایان جنگ در این کشور به سطح دهه  ۹۰ 
میادی بازگشته و مدل بازگش��ت لیبی که تولید آن ظرف 
چند ماه پس از پایان جنگ داخلی سال ۲۰۱۱ به سطح یک 

میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بازگشت.

همزمان با افزایش حجم ص��ادرات نفت ایران، مدیریت 
امور بین الملل شرکت ملی نفت تأکید کرده است: برای 
فروش نفت هیچگونه تخفیفی به خارجی ها نمی دهیم 
و با رعایت سیاست های استاندارد قیمتی، نفت فروخته 

می شود.
حجم صادرات نفت ایران در ماه گذشته با افزایش همراه 
ش��ده به طوری که آژانس بین المللی انرژی اعام کرده 
است:  صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر )شهریور( ۱8۰ 
هزار بشکه در روز افزایش یافته و به یک میلیون و ۱۷۰ 

هزار بشکه در روز رسیده است.
با این وجود ای��ن آزانس از کاهش ۱۰۰ هزار بش��که ای 
تولید نفت ب��ا وجود افزای��ش صادرات نف��ت خبر داده 
 و یادآور ش��ده اس��ت: تولید نف��ت ایران ش��هریور ماه 
سال جاری ۱۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل از 
آن کاهش داشته و به ۲/۵8میلیون بشکه در روز رسیده 
اس��ت. همزمان با افزایش فروش طای س��یاه ایران به 
بازارهای جهانی، گزارش های رس��می از افزایش فروش 

نفت ایران به کره جنوبی و چین حکایت دارد.
در این بی��ن در طول یک م��اه گذش��ته تاکنون حجم 
صادرات نفت ایران به کره جنوبی با افزایش��ی حدود دو 

برابری یافته است.

اقتصاد کالن انرژییارانه صادرات

نبود آمار دقیق  وکندشدن  
هدفمندی يارانه ها

گشايش اعتبارات 
اسنادی

  افزايش صادرات
 نفت ايران 

 وزارت نفت:
 تخفیف نمی دهیم

اخبار کوتاه

نگاه

4
گالیه واردکنندگان از گرانی ناگهانی حمل و نقل دریایی

صاحبان کاال در حالی از تأخیر تحویل کانتینرها و افزایش نرخ حمل و نقل کشتیرانی گایه می کنند 
که مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران می گوید: وضع مالیات برای یوان در کشور چین 

موجب بروز مشکات برای صاحبان کاال شده است و این موضوع ربطی به کشتیرانی ندارد.
کاهش انتظارات تورمی در جامعه 

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی
علیرضا مقتدایی

 بانک مرکزی نرخ تورم را محاس��به می کند،  بنابراین ابتدا باید منتظر 
باشیم قیمت ها احصا شوند و سپس نرخ تورم را اعام کنیم. مبانی محاسبه 
نرخ تورم دسترس��ی به داده های آماری است که همان طور اشاره کردم 
باید ابتدا اتفاق بیفتد. بنابراین نمی توان در مورد نرخ تورم ماه های آینده 
پیش بینی کرد. اما آنچه می توان گفت، این است که با توجه به تدابیر دولت 
جدید انتظارات تورمی در جامعه کاهش یافته به طوری که جامعه منتظر 
افزایش نرخ تورم نیست. این امر نتیجه جو سیاسی حاکم و تأثیر آن در 
انتظار مردم درباره قیمت طا، 

سکه ، ارز و مسکن است.
 درباره دلی��ل تفاوت آمارهای 
اع��ام ش��ده از س��وی بانک 
مرکزی و مرکز آمار باید گفت  
ای��ن موضوعات بای��د در یک 
جمع کارشناسی بررسی شود 
و نیازی به مطرح شدن آن در 

رسانه ها نیست.
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
فاطمه 
اصفهان گف��ت: ۷۰۰ کارخان��ه و کارگاه نوری

تحت نظارت معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان قرار دارد که در سال گذشته۲3۱ واحد موفق 

به صادرات محصوالت خود شدند. 
غامحسین صادقیان روز س��ه شنبه در هشتمین همایش ایمنی 
غذا، س��امت جامعه و بزرگداش��ت روز جهانی غذا اظهار داشت: 
این موضوع نش��انگر موفقیت کارخانج��ات و کارگاه های صنایع 
غذایی اس��تان اصفهان در ج��ذب اعتم��اد و رعایت اس��تاندارد 
کشورهای مقصد اس��ت. صادقیان با مقایس��ه وزنی آمار صادرات 
سال۹۰ و ۹۱گفت: آمار صادرات در س��ال۹۱ چهار و هشت دهم 
برابر نسبت به س��ال۹۰ افزایش یافته اس��ت. معاون غذا و داروی 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان هدف از نامگ��ذاری روز جهانی 
غذا را توجه جامعه بش��ری به تأمین امنیت غذایی بشر و هشدار 
درباره عدم دسترسی بخشی ازجمعیت بش��ریت به حداقل های 
سامتی دانست. صادقیان با اش��اره به تغییر سبک زندگی مردم 
 و تغییر عادات غذای��ی مردم گف��ت: تمایل مردم به اس��تفاده از 
فرآروده های بسته بندی ش��ده اهمیت صنایع غذایی را چندبرابر 
کرده اس��ت. معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
خاطر نش��ان کرد: این همایش نش��ان دهنده اهمیت ایمنی غذا 
در کنار تأمین غذا برای بش��ریت اس��ت. وی با تأکی��د بر نظارت 
 مس��تمر بر صنایع غذایی اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: صنایع

غذایی استان اصفهان در چند س��ال اخیر رشد خوبی را در زمینه 
ارتقای کیفیت  داش��ته اس��ت. صادقیان تصریح کرد: کسب ۲۵ 
درصد از رتبه صنایع غذایی برترکش��ور توس��ط اس��تان اصفهان 
مؤید این موضوع است.  معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان اصفهان نیز در این همایش اظهار داش��ت: یکی از دغدغه 
ه��ای دبیرخانه س��امت اس��تان، مصرف غذای س��الم اس��ت. 
 کمال حیدری با بی��ان این که یکی از محوری تری��ن برنامه های

س��امت مربوط به غذاس��ت گفت: حرکت عالمانه در این مسیر 
باعث رفاه و س��امت مردم خواهد ش��د. وی خاطر نش��ان کرد: 
آمار در اصفهان نش��ان دهنده این اس��ت که ۲6 درص��د از مردم 
اصفهان کمبود روی،یک س��وم دچارفقر آهن و یک س��وم دچار 
فقر ویتامین c هستند. وی با اش��اره به لزوم تغییرات کوچک در 
ش��یوه زندگی مردم و هدف گذاری انجام شده در بخش سامت 
اس��تان اصفهان گفت: کاهش میزان مصرف نم��ک از۱۲گرم به 
 ش��ش گرم از جمله اهداف ما برای بهبود س��امت مردم اس��ت.

وی از توجه صنایع غذایی اس��تان اصفهان برای تولید محصوالت 
س��الم نیز قدردانی کرد.  ریی��س انجمن ایراني س��یلیاک نیز در 
این همایش گف��ت: ۷۵۰ هزار نف��ر در ایران به س��یلیاک مبتا 
هستند. س��ید محمد حس��ن امامي اظهار داش��ت: در ایران تنها 
۱۵هزار نف��ر از این بیماران شناس��ایي ش��ده و بقیه ب��ه صور ت 
ناشناخته باقي مانده است. وي دلیل ناشناخته بودن این بیماري 
را عائم  عجی��ب این بیماري عن��وان کرد و اف��زود: این بیماري 

 عائمي مانند ضایعات پوس��تي، چش��مي، مغزي، بیماري هاي
اس��تخواني و هپاتیت خود ایمني  از خود بروز داده است. وي این 
بیماري را ناشي از حساس��یت به  پروتئین موجود در گندم به نام 
گلوتن عنوان کرد و افزود: گلوتن یکي از مواد غذایي بس��یار مهم 
در گندم به ش��مار مي آید. رییس انجمن ایراني س��یلیاک گفت: 
حساس��یت به گلوتن در حدppm  بوده و مص��رف بیش از پنج 
ppm از این ماده باعث بروز  ع��وارض ناراحت  کننده اي در این 
بیماران مي شود. وي تصریح کرد: از جمله عوارض بعد از بروز این 
 گونه حساسیت ها مي توان به صاف ش��دن روده ها،کمبود انواع 
ویتامین ها، نشتي روده ها و بروز واکنش ایمني در بدن اشاره کرد. 
وي از فعالین حوزه صنایع غذایي خواست تا محصوالتي متناسب با 
این بیماران را به بازار عرضه کنند. وي خاطر نشان کرد: این بیماران 
نیاز به آرد غات فاقد گلوتن و یا محصوالتي با گلوتن اس��تاندارد 
مخصوص این بیماران دارند. در پایان از فعالین صنایع غذایي برتر 
استان اصفهان شامل صادر کنندگان،کارشناسان و مسئولین فني 

و کنترل کیفیت صنایع تقدیر شد.

يازدهمین نمايشگاه تخصصی صنايع غذايی
  در اصفهان گشايش يافت

مدیرعامل شرکت نمایش��گاه بین المللی اس��تان اصفهان گفت: 
یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و هشتمین نمایشگاه 
تخصصی مواد اولیه، ماش��ین آالت صنعت نان، شیرینی، شکات 
و نوش��یدنی ها در اصفهان گش��ایش یافت. رس��ول محققیان در 
 آیین افتتاح این نمایش��گاه اظهار داش��ت: در این نمایشگاه۱۰۰

ش��رکت کننده از۱۲اس��تان کش��ور و نمایندگان صنایع غذایی 
چهار کشور ایتالیا، چین، انگلیس و مالزی شرکت کرده اند. وی با 
 مقایسه نمایشگاه سال جاری با نمایشگاه سال گذشته افزود: متراژ

اختصاص یافته به ش��رکت ها3۰ درصد رش��د یافته اس��ت. وی 
 افزایش کیفی از نظر حضور برندها و افزایش میزان غرفه س��ازی

را از دیگر ویژگی های این نمایشگاه عنوان کرد. وی حضور صنایع 
غذایی در نمایش��گاه ها را زمینه س��از ارتقای کیفی محصوالت، 
اهمیت بخشی به حقوق و نیاز مصرف کنندگان و شناخت بازار های 
هدف دانست.محققیان توسعه صنایع غذایی را به دلیل اهمیت آن 
در بعد صنایع اس��تراتژیک ضروری دانست و گفت: صنایع غذایی 

ارتباط نزدیکی با موضوع امنیت ملی و استقال کشورها دارد. 
این نمایش��گاه از 3۰ مهرماه س��ال جاری تا س��وم آبان در محل 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در پل شهرستان اصفهان 
دایر است. ش��هروندان برای بازدید از این نمایش��گاه می توانند از 

ساعت ۱۵تا۲۲ مراجعه کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 

صنایع غذایی استان به 53 کشور دنیا صادر می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

                     آگهي نوبتي سه ماهه دوم زواره
575به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد وامالك و ماده 59  اصالحي 
آئين نامه مربوطه ، امالكي كه در سه ماهه دوم سال 1392 تقاضاي 
ثبت آنها در اداره ثبت اسناد و امالك  زواره پذيرفته شده و همچنين 
امالكي كه طبق آراء هيئت محترم نظارت ثبت ، آگهي آنها بايد تجديد 

گردد به شرح ذيل آگهي مي گردد:
الف ( امالكي كه اظهارنامه آنها در سه ماهه دوم سال 1392 تنظيم و 

جهت انتشار آگهي در رديف منظور گرديده است :
دهستان گرمسير

شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذيل:
4908- آقای سيدجواد مرتضوی فرزند سيدحسين ششدانگ يکقطعه 

ملک مزروعی بمساحت 8412/50 متر مربع  .
ب( امالكي كه آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتشر و لکن بواسطه 

اشتباه مؤثري كه در انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هيأت محترم 
نظارت  تفويضي هيأت  اختيارات  به  اداري مستند  يا دستور  نظارت 
موضوع بندهاي 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا 

اول مهرماه 65 منجر به تجديد آگهي شده است : 
  دهستان گرمسير                                                                                

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذيل:
شهرت  وطاهره  وعصمت  ء  وكبرا  زهرا  خانمها  و  حسن  آقای   -532
همگی توفيقی زواره فرزندان جواد وخانمها حشمته توفيقی زواره فرزند 
وعذرا  سيدحسين  فرزند  زواره  طبائی  توسلی  بيگم  وفاطمه  عبدالحميد 
طباطبائی فرزند مصطفی تمامت شصت حبه وچهار-پنجم حبه مشاع از 
نه بيست و پنجم 3  72 حبه ششدانگ يکبابخانه به نسبت حسن سه و 
حبه مشاع)باستثنای بهاء ثمنيه اعيانی(و زهرا وكبرا هركدام يک و هفده 
بيست و پنجم  1حبه مشاع)باستثنای بهاء ثمنيه اعيانی( وعصمت وطاهره 
هركدام چهار و دوازده بيست و پنجم  4 حبه مشاع)باستثنای بهاء ثمنيه 
اعيانی(وحشمته 24 حبه مشاع وفاطمه بيگم 18 حبه مشاع وعذراسه و 
سه بيست و پنجم  حبه مشاع بانضمام بهاء ثمنيه اعيانی پانزده و هفده 
بيست و پنجم  حبه مشاع ديگر خريداری مع الواسطه از خانمها فاطمه 
وبتول  طباطبائی  وعذرابيگم  محمدرضا  حاجی  فرزند  زواره  طباطبائی 
وبتول  فاطمه خانم وعذرابيگم  بنام  قباًل  كه  فرزندان مصطفی  طباطبائی 

خانم فاقد ساير مشخصات آگهی شده است.
و  ابوالفضل  فرزند  زواره  نسب  هاشمی  مسعود  سيد  آقايان   -1432
قاری  بتول  وخانمها  ميرزاحسين  فرزند  طبائی  هاشمی  بنی  يداله  سيد 
طبائی زواره فرزند سيديحيی ورضوان بنی هاشمی طبائی زواره فرزند 
سيديداله بالسويه ششدانگ يکدرب باغ مشجر خريداری مع الواسطه از 
طباطبائی  احمد  سيد  بنام  قباًل  كه  اسداله  سيد  فرزند  احمدی  سيداحمد 

فرزند سيداسداله اظهار وآگهی شده است.
2172- آقای سيدعباس مرتضوی امامی و خانمها ميمنت بيگم مرتضوی 
امامی طباطبائی فرزندان سيدحسام  امامی طباطبائی زواره و شمسه 
الدين تمامت چهل ودو حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکقطعه ملک 
مزروعی به نسبت سيدعباس 4 حبه مشاع)باستثنای بهاء ثمنيه اعيانی( 
اعيانی( وشمسه 26 حبه  ثمنيه  بهاء  )باستثنای  وميمنت 12 حبه مشاع  
مشاع  )باستثنای بهاء ثمنيه اعيانی( و خانم فاطمه بيگم مرتضوی امامی 
از  موروثی  مرقوم  پالك  اعيانی  ثمنيه  بهاء  به  نسبت  زواره  طباطبائی 
مرحومين سيدمظفرالدين طباطبائی امامی و سيدحسام الدين مرتضوی 
امامی   مظفر  ميرزا  بنام  قباًل  كه  الهدی  علم  فرزندان  طباطبائی  امامی 

وحاجی ميرزا حسام فاقد ساير مشخصات آگهی شده است.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد وامالك و ماده 86 آئين نامه قانون 
ثبت چنانچه كسي نسبت به امالك مندرج در اين آگهي واخواهي داشته 
باشد بايد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهي نسبت به امالكي كه در رديف 
)الف( مي باشد به مدت  90 روز و نسبت به رديف )ب( به مدت 30 روز 
دادخواست واخواهي خود را كتبًا به اين اداره تسليم نموده و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده هاي معترض ثبتی ظرف مدت 
30 روزاز تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم  دادخواست 
به مرجع ذيصالح قضائي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره 
تسليم نمايد ، ضمنًا گواهي طرح دعوي كه پس از انقضاء مهلت قانوني 
تبصره 17  و  ماده 16  اخير  مطابق قسمت  و  بوده  اثر  بال  واصل شود 
قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56 آئين نامه ثبت ، حقوق 
ارتفاقي در موقع تعيين حدود و در صورتمجلس قيد و واخواهي صاحبان 
امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون 
پرونده هاي معترض  تکليف  تعيين  قانون  ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
ثبت پذيرفته خواهد شد . اين آگهي نسبت به امالك رديف )الف( در دو 
نوبت به فاصله 30 روز از تاريخ انتشار اولين آگهي و نسبت به رديف 
)ب( فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
خواهد شدم الف 273 .تاريخ انتشار نوبت اول : 01 /  08  / 1392                                                                                                                                             
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امالك جوشقان قالی بخش دوازده كاشان .
بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59- اصالحی و 
آئين نامه مربوط به امالكی كه در سه ماهه دوم سال 1392 تقاضای 

ثبت آنها پذيرفته شده به شرح ذيل آگهی می گردد: 
قالی  امالك جوشقان  ابنيه و  از پالك يک اصلی  فرعی  شماره های 
قطعه  فرزند حسنعلی ششدانگ  راونجی  آقای رضا   – فرعی   1182
زمين مزروعی واقع در دشت اصله جوشقان به مساحت 1099/28 

متر مربع 
1991 فرعی – آقای محمود اويسی  فرزند علی ششدانگ يکباب بهار 
بند و طويله  واقع در كوی ليال ق جوشقان به مساحت 214/31 متر 

مربع 

2753 فرعی – خانم اعظم ارسالن  فرزند ميرزا حسين تمامی يکدانگ 
و نيم مشاع از ششدانگ يک قطعه باغ مشجر واقع در جوشقان به 

مساحت 1727/59 متر مربع 
4017 فرعی – خانم تاج بنائی فرزند حسينقلی ششدانگ يکباب حصار 
و انبار و طويله واقع در دشت بغله جوشقان به مساحت 1239/65 

متر مربع  
پالك يازده اصلی جوشقان قالی

خانم اعظم ارسالن فرزند ميرزا حسين تمامی دو سهم مشاع از جمله 
2100 سهم ششدانگ قنوات ثالثه الستان مشهور به گنبد و سقابه و 

ذهاب بانضمام چشمه سار های تابعه آن واقع در جوشقان 
شماره های فرعی از پالك بيست و يک اصلی ابنيه و امالك كامو 

119- فرعی – آقای امير حسين رضا قلی زاده فرزند اسمعيل خان 
ششدانگ يکبابخانه واقع در كوی رودخانه كامو به مساحت 38 متر 

مربع 

آقای رضا رحمانی  فرزند شعبانعلی ششدانگ سه   – 611- فرعی 
به مساحت 120/30  كامو  واقع در كوی سرده  انبار و طويله   باب 

متر مربع 
615- فرعی – آقای رضا رحمانی فرزند شعبانعلی و خانمها نرگس 
و سمانه رحمانی فرزند ان شعبانعلی و خانم سميه اربابی فرزند اكبر 
بترتيب نسبت به دو دانگ و يک دانگ و يکدانگ و دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يکبابخانه واقع در كوی سرده كامو  به مساحت 15./430 
متر مربع با حق سکونت مادام العمر برا ما در مستدعيان ثبت خانم 

معصومه اكبری فرزند جعفر قلی 
841- فرعی – خانم بی بی اربابيان فرزند حسين   تمامی هفت و نيم 
در دشت  واقع  مزروعی  زمين  قطعه  از سی سهم  ششدانگ  مشاع 

لشجران كامو به مساحت 1403/61 متر مربع 
1611- فرعی – آقای رضا رحمانی  فرزند شعبانعلی ششدانگ قطعه 
متر  به مساحت 370/73  كامو  زرد  در دشت  واقع  زمين مزروعی  

مربع 

1612- فرعی – آقای رضا رحمانی  فرزند شعبانعلی ششدانگ قطعه 
به مساحت 1057/97 متر  زمين مزروعی واقع در دشت زرد كامو 

مربع 
2037- فرعی – آقای عليرضا رحمانی  فرزند غضنفر ششدانگ قطعه 
زمين محصور مجزا شده از شماره 802 فرعی واقع در دشت سوره 

خوت كامو به مساحت 498/25 متر مربع 
 شماره های فرعی از پالك 26- اصلی ابنيه و امالك مزرعه همواريه 

كامو 
غالمحسين ششدانگ  فرزند  ابراهيمی   سکينه  خانم   – فرعی   -241
يکباب اطاق و محوطه آن  واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 

250 متر مربع 
امالك مزرعه كاسه  ابنيه و  از پالك 64- اصلی  شماره های فرعی 

رود كامو 
78- فرعی  آقای رضا رحمانی  فرزند شعبانعلی ششدانگ يکدرب 
باغ موستان و زمين مشجر متصل به آن واقع در مزرعه كاسه رود 

كامو به مساحت 1798/09 متر مربع 
شماره های فرعی از پالك 66- اصلی ابنيه و امالك مزرعه مزرائف 

بزرگ كامو 
آقای رضا رحمانی  فرزند شعبانعلی ششدانگ قطعه   – 64- فرعی 
مساحت  به  كامو  بزرگ  مزرائف  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمين 

831/75 متر مربع 
دو  ششدانگ  شعبانعلی  فرزند  رحمانی   رضا  آقای   – فرعی   -67
قطعه زمين مزروعی واقع در مزرعه مزرائف بزرگ كامو به مساحت 

1033/83 متر مربع 
ابنيه و امالك مزرعه ارقش  از پالك 67- اصلی  شماره های فرعی 

كامو 
قطعه   ششدانگ  شعبانعلی  فرزند  رحمانی   رضا  آقای   – فرعی   -104

گلستان واقع در مزرعه ارقش كامو به مساحت 3927/03 متر مربع 

شماره های فرعی از پالك 68- اصلی ابنيه و امالك مزرعه علی آباد كامو 

115- فرعی – آقای علی عباس مردان   فرزند حسينعلی ششدانگ قطعه  
زمين بائره واقع در مزرعه علی آباد كامو به مساحت 2996/65 متر مربع 

لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسی نسبت به امالك مندرج در اين 
آگهی اعتراضی داشته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی به مدت 
90 روز دادخواست واخواهی خود را كتبا به اين اداره تسليم و ظرف 

مدت يک ماه از تاريخ تسليم معترض در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد 
و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد در صورتی 
كه قبل از انتشار آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد 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 بال اثر 
می باشد و برابر قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در 
موقع تحديد حدود و در صورتمجلس تحديدی قيد و واخواهی صاحبان 
امالك نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 2 قانون ثبت پذيرفته خواهد 

شد.م الف 7653
 : دوم  نوبت  انتشار  تاريخ   1392/8/1  : اول  نوبت  انتشار  تاريخ 

 1392/9/2

كفيل ثبت اسناد جوشقان 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم میمه
و  اسناد  ثبت  اداره   – ماهه دوم سال 1392  نوبتی سه  آگهی    649

امالك ميمه .
بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59- اصالحی و آئين 
نامه مربوط امالكی كه در سه ماهه دوم سال 1392 تقاضای ثبت آنها 
پذيرفته شده و همچنين شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آرای 
هيات محترم نظارت آگهی آن ها بايد تجديد شود مربوط به حوزه ثبتی 

ميمه به شرح ذيل آگهی می نمايد: 
شماره فرعی از شماره 26 اصلی واقع در قريه ونداده

بالمناصفه  محمد  فرزندان  فرزانه  مرتضی  و  غالمحسين  آقايان   2218
مشاعا ششدانگ يک باب خانه در ونداده به مساحت 344/16 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قريه ازان
4270 آقای عليرضا عبدلی فرزند مرتضی و خانم رقيه ابراهيمی فرزند 
غضنفر بالمناصفه  مشاعا ششدانگ يک باب خانه در ازان  به مساحت 

322/53 متر مربع
بالمناصفه   اله   عزيز  ان  فرزند  و عيسی سالمی   آقايان موسی   4752 
مساحت  به  كهنه  باغ  كوی  در  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ  مشاعا 

165/13 متر مربع
4862 آقای ايمان علی جانی فرزند احمد رضا ششدانگ قطعه زمين در 

كوی باغ كهنه  به مساحت 75 متر مربع
زمين  قطعه  اله  ششدانگ  فرزند عزيز  علی رضا سالمی    آقای   4863

محصوردر كوی باغ كهنه به مساحت 110/60 متر مربع
4864آقای محرم جدائی فرزندعباسعلی ششدانگ قطعه زمين محصور 

در ازان بمساحت 297/22متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات در قريه خسرو آباد 

184 آقای ذبع هنری مرثيه  فرزند  علی سه دانگ مشاع   ازششدانگ 
يک باب خانه در كوی پشت قلعه به مساحت 146متر مربع

بانو  اكبر مقدم فرزند حسن و خانم شهر  اكبر علی  آقای علی   961
فرجيان فرزند حسن بالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه در كوی 

باال  به مساحت 1021 متر مربع
ساختمان  باب  يک  ششدانگ  اصفهان  استان  مخابرات  شركت   974

مفروزی از پالك 67 فرعی به مساحت 320 متر مربع  
شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قريه لوشاب

523 آقای صالح گرامی   فرزند  اسد اله ششدانگ يک باب خانه در ده 
لوشاب  به مساحت 754/15 متر  مربع

533 خانم پری امين فرزند عباسعلی ششدانگ يکبابخانه در ده لوشاب  
به مساحت 690/29 متر مربع

540 خانم طاهره چوپانی فرزند عباس ششدانگ يکبابخانه در ده لوشاب  
به مساحت 907/63 متر مربع

شماره فرعی از شماره 67 اصلی واقع در قريه حسن رباط
658 آقای روح اله مرادی فرزند رضا ششدانگ قطعه زمين محصور در 

حسن رباط به مساحت 859/76 متر مربع
شماره  فرعی از شماره 70 اصلی واقع در حسن رباط عليا

76 آقای فضل اله مرادی فرزند محمد ششدانگ يکدرب باغ موستان در 
حسن رباط عليا بمساحت 1346/30 متر مربع

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بيد عليا
321 آقای بهروزقمری نژاد فرزند ناصر ششدانگ يکبابخانه در خيابان 

حضرت ابوالفضل به مساحت 470 متر مربع
384 آقای محمد كريمی فرزند خير اله و خانم الهه رحمتی فرزند حجت 

اله بالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه به مساحت 520 متر مربع
شماره فرعی از شماره 90 اصلی واقع در قلعه بلند الی بيد 

در  خانه  باب  يک  ابوالقاسم ششدانگ  فرزند  كريمی  محبوبه  خانم   234
كوی قلعه بلند به مساحت 580/30 متر مربع

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقع در قريه موته
باب خانه  يک  اله ششدانگ  فرزندرحمت  اله سقائيان   قدرت  آقای   277

درده موته  به مساحت 1159/90 متر مربع
430 آقای مجيد توكلی  فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين محصور در ده 

موته  به مساحت 534 متر مربع
436 آقای عطا هادی  فرزند كريم ششدانگ يک باب خانه در ده موته به 

مساحت 1192/24 متر مربع
455 آقای مجيد سقائيان  فرزند قدرت اله ششدانگ يک باب خانه درده 

موته به مساحت 541/69 متر مربع

464 آقای مجيد توكلی  فرزند محمد ششدانگ يک باب خانه در ده موته 
به مساحت 745/20 متر مربع

465 آقای وحيد توكلی  فرزند محمد ششدانگ يک باب خانه در ده موته 
به مساحت 600/43 متر مربع

469 آقای علی هادی  فرزند قاسم علی و خانم معصومه ذاكری فرزند 
محمد بالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه به مساحت 345/67 متر 

مربع
470 آقای محمد علی جعفری  فرزند حسن ششدانگ قطعه زمين محل 

ساختمان به مساحت 449متر مربع
471 آقای مهدی سقائيان  فرزند قدرت اله  ششدانگ يک باب خانه در ده 

موته به مساحت 554/42 متر مربع
472 آقای مجيد سقائيان  فرزند قدرت اله ششدانگ قطعه زمين محصور 

به مساحت 800/44 متر مربع
473 آقای جعفر سقائيان  فرزند قدرت اله  ششدانگ يک باب خانه در ده 

موته به مساحت 567/74 متر مربع
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت  اسناد و امالك چنانچه كسی نسبت به 
امالك مندرج در اين آگهی اعتراضی ) واخواهی ( داشته باشدنسبت 
اولين  انتشار   تاريخ  از  پذيرفته شده  ثبت  تقاضای  كه  هايی  آن  به 
نوبت اين آگهی ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی ) اعتراض 
(  خود را تسليم اين اداره نموده و رسيد دريافت دارد ظمنا معترض 
بايستی از تاريخ تسليم اعتراض ظرف مدت يک ماه مبادرت به تقديم 
و  اخذ  دعوی  طرح  گواهی  و  نموده  قضايی  مراجع  به  دادخواست 
آگهی  اين  انتشار  از  قبل  كه  صورتی  در  نمايد  تسليم  اداره  اين  به 
دعوايی اقامه شده باشد طرف دعوا بايستی گواهی دادگاه را مشعر 
يا  اعتراضات  نمايد  تسليم  مرقوم  مدت  ظرف  دعوا  طرح  جريان  بر 
گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر 
است و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
در  ارتفاقی  ثبت حقوق  قانون  نامه  آئين  ماده 56  . ضمنا طبق  شد  
موقع تعيين حدود و صورتمجلس تحديدی قيد و واخواهی صاحبان 
قانون  ارتفاقی مطابق ماده 20  به حقوق  امالك  و مجاورين نسبت 
ثبت پذيرفته خواهد شد.اين آگهی در دو نوبت به فاصله )30( روز از 
تاريخ اولين نوبت انتشار در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 

و منتشر می شود .م الف 7577
 : دوم  نوبت  انتشار  تاريخ   1392/8/1  : اول  نوبت  انتشار  تاريخ 

 1392/9/2
رئيس ثبت ميمه 

تاسیس شرکت 
پارس  نوآوران   تاسيس شركت   682 شماره 92/4336/33/وآگهی 
ثبت 852و شناسه  به شماره  )با مسئوليت محدود(  انديش سپاهان 
ملی 14003678328- . خالصه تقاضانامه و شركت نامه و اساسنامه 
الذكر كه  و مفاد صورت جلسه هيات عمومی موسس شركت فوق 
بشماره 852 در تاريخ 1392/7/17 در اين اداره به ثبت رسيده ثبت 
شده  تکميل  ثبت  ذيل  های  امضا  حيث  از   1392/7/20 تاريخ  ودر 
برای  اطالع عموم در روزنامه رسمی و نيزروزنامه زاينده رود  به 
شرح ذير آگهی می شود: موضوع شركت : با اين مقدمه كه موضوع 
فعاليتهای زير به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد- ارائه 
طراحی   – كامپيوتری  های  افزار  سخت  و  تجهيزات  و  قطعات  كليه 
اجرای  و  طراحی   – كامپيوتری  های  شبکه  پشتيبانی  و  نصب  و 
های  شبکه  با  رابطه  در  خدمات  ارائه  و  شبکه  امنيت  سيستمهای 
زمينه  ر  د  ها  پروژه  آورد  بر  و  دادی  قرار  امور  انجام   – بی سيم 
طراحی و راه اندازی و تجهيزات سيستم  موضوع فعاليت شركت – 
های كامپيوتری و كنترلی – صادرات و واردات تجهيزات رايانه ائی 
خريد   – شركت  فعاليت  موضوع  زمينه  در  انسانی  نيروی  تامين   –
نگهداری  و  كامپيوتری  تجهيزات  واردات  و  صادرات  و  فروش  و 
كامپيوتری  های  سيستم  فنی  مشخصات  تهيه  ائی  رايانه  تجهيزات 
و  ائی   رايانه  تجهيزات  نگهداری  و  تعميرات  و  اندازی  راه  و  نصب 
مخابراتی و  تجهيزات مخابراتی و سيستمهای رايانه ائی و مخابراتی 
داخلی و  ائی  رايانه  نمايشگاههای  در  شركت   – ارتباط تصويری  و 
خارجی و خارجی – شركت در مناقصات و مزايدات داخلی و خارجی 
در زمينه موضوع فعاليت شركت – انجام كليه امور پيمانکاری شبکه 
و  داخلی  نمايندگی  اعطای  و  اخذ   – برقی  تاسيسات  و  توزيع  های 
خارجی – ايجاد و احداث شعبه در سراسر ايران و جهان در زمينه 
موضوع شركت – اخذ وام و تسهيالت ريالی و ارزی از كليه بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی صرفا جهت تحقق اهداف 
شركت – تمامی فعاليتهای فوق پس از كسب مجوز های الزم مجری 
خواهد بود .2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 

كالنتری  جنب   – شريعتی  دكتر  خيابان   – :اردستان  شركت  اصلی 
مركزی – 8381945841  4- سرمايه شركت : ده ميليون ريال نقدی 
كه تماما پرداخت و در اختيار مدير عامل شركت قرار گرفته است.5- 
اولين مديران شركت : آقای محمد رضا شفيعی فرزند مهدی با كد ملی 
1180021002 و كد پستی 8381945841 به سمت رئيس هيات مديره 
و خانم الميرا بصيری بنادكی فرزند مهدی با كد ملی 4433501689 
و كد پستی 8916155841 به سمت مدير عامل برای مدت نامحدود 
انتخاب شدند. . 6-دارندگان حق امضاء :  كليه اوراق و اسناد  مالی 
و تعهدات شركت با امضای رئيس هيات مديره و مدير عامل همراه 
اصفهان   : شركت  فعلی  شعب  محل   -7 است  معتبر  شركت  مهر  با 
– خيابان شيخ صدوق شمالی – نرسيده به پل مير – ساختمان پل 
– طبقه دوم – واحد 4- كد پستی 8164783186- مدير شعبه: آقای 
محمد رضا شفيعی . م الف: 298 خيراله عصاری – رئيس ثبت اسناد 

و امالك اردستان  

تاسیس شرکت 
681 شماره 92/4331/33/وآگهی تاسيس شركت صنايع بسته بندی 
مواد غذای جهان نمای اردستان ) با مسئوليت محدود( به شماره ثبت 
851  و شناسه ملی 14003677988خالصه تقاضا نامه و شركتنامه  
و اساسنامه  مفاد صورتجلسه هئيت عمومی موسس شركت  فوق 
ثبت  به  اداره  اين  در   1392/7/16 تاريخ  در   851 بشماره  كه  الذكر 
تکميل  ثبت  ذيل  های  امضا  از حيث   1392/7/20 تاريخ  ودر  رسيده 
شده برای  اطالع عموم در روزنامه رسمی و نيزروزنامه زاينده رود  
به شرح ذير آگهی می شود: موضوع شركت : با اين مقدمه كه موضوع 
فعاليتهای زير به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد- بسته 
بندی مواد غذايی و لبنی و توليد موادغذايی – انجام كليه فعاليتهای 
تهيه  و  توليد  فروش  و  واردات خريد  و  قبيل صادرات  از  بازرگانی 
از  تسهيالت  و  وام  اخذ   – بازرگانی  مجاز  كاالهای  كليه  وتوزيع 
بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شركت – انجام 
كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كشور- اخذ و اعطای 
نمايندگی از شركتهای دولتی و خصوصی – شركت در مناقصات و 
مزايدات .خصوصی و دولتی- با اين وصف كه تمامی فعاليتهای فوق 
بود 2- مدت شركت:  از كسب مجوز های الزم مجری خواهد  پس 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت :اردستان – 
خيابان  امام خمينی مقابل اداره ثبت احوال پشت نانوايی اطلس – كد 
پستی 8381997481 ، 4 - سرمايه شركت : يک  ميليون ريال نقدی 
كه تماما پرداخت و در اختيار مدير عامل شركت قرار گرفته است.5- 
اولين مديران شركت : خانم هاجر پور عابدين فرزند هوشنگ  با كد 
ملی 1288447094 و كد پستی 8199784991 به سمت رئيس هيات 
مديره و آقای مهدی نيسانی حبيب آبادی فرزند منوچهر با كد ملی 
1291168664 و كد پستی 8199784881 به سمت مدير عامل برای 
مدت نامحدود انتخاب شدند. . 6-دارندگان حق امضاء :  كليه اوراق و 
اسناد  مالی و تعهدات شركت با امضای مدير عامل همراه با مهر شركت 
 معتبر است  م الف: 297 خيراله عصاری – رئيس ثبت اسناد و امالك

 اردستان  

اجرائیه

بايگانی:  شماره   .9204002003000383/1 پرونده:  شماره   683
بدينوسيله   .139205102003003012 ابالغيه:  شماره   .9200649/1
شناسنامه  بشماره  رضا  محمد  فرزند  شيرازی  شناوری  آرش  به 
شهريور   17 كوچه  انصاری  جابر  خيابان  اصفهان  بنشانی   27070
برابر  9204002003000383/1كه  كالسه  پرونده  بدهکار    26 پالك 
ابالغ می  ايد  نگرديده  نشاط  اصفهان شناخته  اداره پست   گزارش 
و خانم  بين شما  برابر سند شماره 1391/12/16-16026  كه  گردد 
دويست  و  ميليون  يکصد  ميلياردو  يک  مبلغ  زاده  وهابی  فاطمه 
بهار  سکه  عدد  ده  و  يکصد  تعداد  و  نيم  و  ريال  دو  و  شصت  و 
باشد   می  بدهکار  شده  ساخته  طالی  مثقال  ده  و  يکصد  و  آزادی 
اجرائيه  صدور  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  كه 
فوق  كالسه  به  و  صادر  اجرائيه  قانونی  تشريفات  از  پس  نموده 
اجرايی  نامه  آيين   18 ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح  اجراء  اين  در 
آگهی  اين  انتشار  تاريخ  از  گردد  می  ابالغ  بشما  اسناد رسمی  مفاد 
روزنامه  در  نوبت  يک  فقط  است  اجرائيه محسوب  ابالغ  تاريخ  كه 
ده  مدت  ظرف  گردد  می  منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  رود  زاينده 
بدون  اين صورت  غير  در  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت  روز 
تعقيب  عليه شما  مقررات  اجرائی طبق  عمليات  ديگری  آگهی  انتشار 
 خواهد شد  م الف: 7893 اسدی – رئيس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان 

اجرائیه

بايگانی:  شماره   .9000400200400222/1 پرونده:  شماره   684
9000770/2. شماره ابالغيه: 139205102004002073. بدينوسيله به 
آقای محمد حسن باقری  ساكن شاهين شهر خيابان عطار بين 12 و 
13 شرقی پالك 25 بدهکار  پرونده كالسه 9000400200400222/1 
كه برابر گزارش  مامور مربوطه نشانی فوق مورد شناسايی واقع 
نگرديده ايد ابالغ می گردد كه برابر سند رهنی شماره 5/10-144298/ 
نشانی  به  بستانکار  شهر  شاهين   26 شماره  خانه  دفتر  در  86تنظيمی 
آن  برابر  كه  نموده   را  فوق  كالسه  اجرائيه  صدور  به  مبادرت  فوق 
مبلغ 600/900/000 ريال بدهکار می باشيد لذا طبق ماده 18 آيين نامه 
اجرايی مفاد اسناد رسمی  مراتب فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود 
آگهی  انتشار  از  پس  و  منتشر  و  درج  شما  اطالع  جهت  اصفهان  چاپ 
مدت  چنانچه ظرف  گردد  می  محسوب  ابالغ شده  اجرائيه  رزونامه  در 
ثبت مصوب  قانون  34 اصالحی  ماده  قانون اصالح  در  مقرر  روز   ده 
1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزيابی تمامی 
مورد وثيقه ) ششدانگ يکباب خانه پالك شماره 2/6600 واقع در بخش 
تاريخ  از  ماه  دو  مدت  ظرف  حداكثر  آن  قطعيت  و   ) شهرضا  ثبت  يک 
قطعيت ارزيابی و با برگزاری مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن 
و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر 
 نخواهد شد. م الف: 7150 اسدی – رئيس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان

تحديد حدود اختصاصی
قطعه  ششدانگ  حدود  تحديد  103/92/1651/34چون  شماره   505
پالك 2578  بشماره  در بخش سلطانعلی   و مشجر  زمين محصور 
فرعی از شماره 193 اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 كه بنام احمد 
موذنی طرقی  در جريان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در 
آگهی قبلی بايستی تجديد گردد اينک به موجب دستور اخير ماده 15 
قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 
10 صبح روز 1392/9/9 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب اين آگهی به كليه مالکين و مجاورين صاحبان امالك اخطار 
می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور  بهم 
رسانند ضمنا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد. م الف 190مجتبی شادمان – رئيس ثبت اسناد و امالك 

نطنز



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 موی تای کاران ایران 
به 2 نشان برنز دست یافتند

دو موی ت��ای کار ایرانی در ادامه مس��ابقات هنرهای رزمی صاحب 
مدال برنز شدند.

در ادامه این مس��ابقات هنرهای رزمی که در سن پترزبورگ روسیه 
جریان دارد، وحید شهبازی در مرحله نیمه نهایی وزن63- کیلوگرم 
با قبول شکست مقابل نماینده قدرتمند تایلند در جایگاه سوم ایستاد 

و به مدال برنز دست یافت.
مسعود مینایی دیگر نماینده کش��ورمان در این مسابقات بود که در 
مرحله نیمه نهایی وزن71- کیلوگرم برابر نماینده روسیه مغلوب شد 
و ضمن ایستادن در سکوی س��وم، دومین مدال برنز تیم موی تای 

ایران را به ارمغان آورد.

شکست دهم در انتظار اکبر آقا ؟
 در مرحل��ه یک ش��انزدهم نهایی جام حذف��ی، تیم پرس��پولیس امروز

 ) چهارشنبه( میزبان شاگردان اکبر میثاقیان است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین تیم پدیده شاندیز که امسال در عرصه 
فوتبال، اعالم موجودیت کرده اس��ت در اولین ب��ازی تاریخ خود در جام 
حذفی در آزادی باید به مصاف پرسپولیس برود. این بازی، رویارویی دوباره 
اکبر میثاقیان و پرسپولیس پس از13 ماه است. میثاقیان که در یک دهه 
گذشته چند بار مقابل پرسپولیس شگفتی ساز شده است، این بار نیز به 

امید شگفتی دیگری با تیمش به آزادی می آید.
این بازی، نوزدهمین دوئل میثاقیان با پرسپولیس است. میثاقیان با تیم 
های ابومس��لم، راه آهن، شموشک، استقالل اهواز ، ش��هرداری تبریز و 
آلومینیوم هرمزگان18 بار مقابل سرخپوشان قرار گرفته است که 4 برد، 5 
تساوی و 9 باخت به دست آورده است. آخرین رویارویی او با سرخپوشان، 
دیدار پرسپولیس و آلومینیوم در هفته دهم فصل قبل لیگ برتر بود که 

میثاقیان و تیمش شکست  یک بر صفر مقابل این تیم را تجربه کردند.

 آغاز ثبت نام از نامزدهای
ریاست کمیته ملی المپیک از  25 آبان

تاریخ ثبت نام از نامزدهای ریاس��ت کمیته ملی المپیک از11 آذر به 25 
آبان تغییر پیدا کرد. به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، بهرام افشارزاده 
دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن اش��اره به برگزاری مجمع انتخاباتی 
کمیته ملی المپیک در تاریخ دوش��نبه 25 آذرماه در خصوص چگونگی 
ثبت نام نامزدها اظهار داشت: با توجه به تبصره 4 ماده 15 اساسنامه جدید 
کمیته ملی المپیک، افراد عضو مجمع  می توانند از یک ماه تا15روز پیش 
از تشکیل مجمع انتخابی با مراجعه به روابط عمومی کمیته ملی المپیک 
)طبقه همکف – اتاق 108( فرم های مخصوص ثبت نام را دریافت کرده 
و کاندیداتوری خود را برای پس��ت مربوطه اعالم نمایند. بنابر این زمان 
ثبت نام کاندیداها از 8 صبح روز شنبه 25 آبان ماه به مدت15روز )بدون 
تعطیلی( تا پایان وقت اداری شنبه9 آذر ماه است. وی ادامه داد: همچنین 
کاندیداه��ا باید در زمان تحویل م��دارک و فرم ثبت ن��ام به کمیته ملی 
المپیک، شرح کامل بیوگرافی خود را نیز ارایه دهند. ضمنا در تاریخ17 
آذر ماه بیوگرافی کاندیداها برای کلیه اعضای مجمع ارسال خواهد شد تا 
با اطالع کافی از سوابق و تجربه کاندیداها نسبت به انتخاب آنها اقدام کنند.

زمان ارسال دعوتنامه تش��کیل مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک به 
اعضای مجمع،20 آبان ماه خواهد بود.

 بازیکنان، اخبار رختکن را
 به بیرون منتقل نمی کنند

سرپرس��ت تیم فوتبال اس��تقالل گفت: رخنه ک��ردن خبرهای تیم از 
رختکن به بیرون، آماتور است، اما بازیکنان این کار را انجام نمی دهند.

 میرشاد ماجدی در خصوص شایعاتی که پیرامون حضور جاسوس در 
استقالل و این که وی مأموریت پیدا کرده که جاسوس آبی پوشان را پیدا 
کند، گفت: این کلماتی که مطرح می شود درست نیست. یک مربی بعد 
از بازی می تواند به بازیکنش ناراحتی خود را نشان دهد، از او گالیه کند 
و حتی تشویقش کند، اما رخنه کردن صحبت ها بالفاصله پس از پایان 

بازی نه تنها حرفه ای نیست بلکه در حد آماتور هم نیست.

جذب ورزشکار برای رشته شیرجه 
 کار بسیار دشواری است

مسئول کمیته شیرجه اس��تان اصفهان گفت: رشته ش��یرجه با وجود 
المپیکی بودن، رشته ناشناخته ای اس��ت و جذب ورزشکار برای آن کار 

بسیار دشواری است.
مهدی محمدی اظهار داشت: شیرجه رشته با نشاط و مهیجی است که 
جذابیت های زیادی دارد، اما با این وجود رش��ته مهجور و ناشناخته ای 
اس��ت. وی تصریح کرد: زمانی که مسئولیت کمیته ش��یرجه را بر عهده 

گرفتم، فعالیت را در رده پایه آغاز کردیم.
مسئول کمیته شیرجه استان اصفهان افزود: استعدادیابی در این رشته 
از بین 10 ورزشکار آغاز شد و پس از سپری کردن مراحلی، 22 ورزشکار 

انتخاب شدند.

 استعفایم      را به
  هیأت مدیره   باشگاه اعالم کرده ام

رویانیان / مدیر عامل پرسپولیس 

به خاطر ظلمی که در حق پرسپولیس شده، استعفایم را به هیأت مدیره و 
مسئوالن مربوطه دادم و تا زمانی که در این موضوع تعیین تکلیف نشود، 
به باشگاه نخواهم رفت. اگر کمیته انضباطی بعد از دیدار صبا و پرسپولیس 
حکم آن بازی را اعالم می کرد، از اتفاقات برابر داماش پیشگیری می کرد، 
چرا که وظیفه اینها پیشگیری کردن است. باید همان زمان اگر علی دایی 
تخلفی مرتکب شده بود حکم 
او را ص��ادر می کردن��د، نه این 
که بگذارند و با ب��ازی داماش 
اعالم حکم کنن��د. هدف اینها 
این اس��ت که پرس��پولیس را 
بمباران و ما را مجبور کنند که 
سکوت کنیم! ش��اید این، یک 

حق السکوت است.

مسئوالن فدراسیون فوتبال بخوانند

 بازخوانی نحوه برخورد 
ایتالیایی ها با فساد فوتبال

این نگاهی اس��ت به پرونده تبانی فوتبال در ایتالیا؛ این که 
ماجرا از کجا آغاز و چطور بررسی شد.

 داستان از می2006 شروع شد و فوتبال ایتالیا را درنوردید. 
پای کله گنده های سریA وB در میان بود. پلیس که وارد 
ماجرا شد، هم آبروی یوونتوس رفت و هم میالن، فیورنتیا و 
التزیو. شنود مکالمات تلفنی، نور را به شبکه کوچکی تابانده 
بود، متشکل از مدیران ش��ماری از تیم ها و برخی از اعضای 
کمیته داوران. یوونتوس آن موقع قهرمان ایتالیا بود. مکالمات 
نشان می داد که این تیم ها با انتخاب داوران مورد عالقه شان 

روی نتایج تأثیر گذاشته بودند.
رسوایی در نتیجه تحقیقات دادستان دادگاه ناپل در آژانس 
فوتبال ایتالیا بود.4جوالی2006، »استفانو پاالتزی« که از 
سوی فدراسیون فوتبال ایتالیا مسئول پیگیری پرونده بود، 
برای چهار باشگاه اصلی درگیر در تبانی تقاضای مجازات کرد. 
پاالتزی درخواست کرد یوونتوس به سریC1 )در واقع در 
دادخواست او آمده بود که یووه باید به دسته ای پایین تر از 
سری B فرستاده شود، بدون این که به دسته خاصی اشاره 
شود( فرستاده شود و فیورنتینا و التزیو هم دست کم به سری 
B. او همچنین تقاضای کسر امتیاز از تیم ها به همراه میالن 
را نیز داش��ت. پاالتزی همچنین درخواس��ت کرده بود که 
عناوین قهرمانی یوونتوس در سال های2005 و 2006 پس 
گرفته شود. برای تیم رجینا نیز درخواست سقوط به سری

B و کسر 15 امتیاز مطرح شد که بعدتر فقط مجازات کسر 
امتیاز باقی ماند.

اما داس��تان این مجازات ها به خاطر تفاوت چشمگیری که 
بین حکم یوونتوس و سایر تیم ها بود، جنجالی و دنباله دار 
شد. طبق آن چیزی که دادگاه ایتالیا اعالم کرد، هیچ یک از 
مدیران تیم ها واقعا تبانی نکرده بودند، بلکه اعمال آنها به طور 
کلی در تضاد با روح ورزش بود. این طور به نظر می رسید که 
دادگاه شواهدی را درمورد پرونده یوونتوس به عنوان مدرک 
قبول کرده، که درمورد س��ایر تیم ها غیر قابل قبول دانسته 
بود. یوونتوسی ها همواره این حکم را سلیقه ای و ثابت نشده 

دانستند.
 داغ این حکم هنوز هم برای یووه ت��ازه مانده. آندره آ آنیلی 
مالک باشگاه، سال گذشته که به نشست»پیشروان فوتبال« 
در لندن آمده بود، کماکان می نالید که ما را برای چیزی که 

هیچ گاه ثابت نشد، قربانی کردند.

زاویه

6
میرآخوری: ۲ روز است که متوجه مشکل آزمون شدم

سرمربی تیم ملی زیر 19 سال ایران گفت: تازه  دو روز است که متوجه مشکل سردار آزمون شدم و آن 
را به اطالع مسئوالن رساندم. رحیم میرآخوری درمورد ناراحتی س��ردار آزمون از حل نشدن مشکل 

خروجش از ایران با وجود قول هایی که مسئوالن تیم ملی زیر19سال به او داده بودند،صحبت کرد. 

 دروازه بان تیم ملی ایران  می گوید به 
گروه 
ورزش

 
رفتارهایی که برخی هواداران فوتبال و 
تعدادی رسانه ها در قبال او داشته اند 
عادت کرده، اما این رفتارها به جای دلس��رد کردن باعث باال 

رفتن انگیزه اش می شود.
رحمان احمدی که با وجود تأثی��ر فراوانش در صعود تیم ملی 
به جام جهانی ب��ا نامهربانی های زیادی روبه رو ش��ده، درباره   
مصدومیت��ش، وضعیت س��پاهان در لی��گ و بازی ب��ا تایلند 

صحبت کرد.
در بازی برابر س�ایپا ش�ما دو ب�ار به تی�ر دروازه 
خوردید و ای�ن اتف�اق باعث مصدومیتتان ش�د. 

اکنون وضعیتتان چطور است؟
خدا را شکر شرایطم بهتر است. کمرم درد می کند، اما تمرینات 
خود را آغاز کرده ام و سعی می کنم با فیزیوتراپی و تمرین نرم 

این درد را از بدنم خارج کنم.
 درباره  وضعیت س�پاهان بحث های زیادی مطرح 
می شود؛ مثال این که باثبات ترین تیم فوتبال ایران 
در 10 سال اخیر امسال شانس زیادی برای قهرمانی 

در لیگ ندارد.
وضعیتمان واقعا بد نیس��ت و تا به حال نتایج بدی نگرفته ایم. 
فکر می کنم یکی از مش��کالتمان کم تمرکزی در زدن ضربات 

آخر است.
 اگ��ر بتوانی��م از موقعیت هایم��ان ب��ه خوب��ی اس��تفاده 
کنی��م مطمئ��ن باش��ید نتای��ج بهتر می ش��ود. چی��زی که 
اکنون در تیم ما وج��ود دارد، این اس��ت که هم��ه  بازیکنان 
 به غی��ر از موفقی��ت ف��ردی ب��ه فک��ر موفقی��ت تیم��ی هم

 هستند.
 اما قبول کنید که توقع ها از سپاهان باالست. فکر 
می کنید این توقع ها چقدر ب�ا واقعیت موجود در 

سپاهان همخوانی داشته باشد؟
درست می گویید، توقع و انتظار از سپاهان زیاد است، اما همین 
انتظارهای باال نش��ان دهنده ش��خصیت باالی سپاهان است. 
سپاهان همیشه در این سال ها در کورس قهرمانی قرار داشته 
و هر بازیکنی که در این س��ال ها به س��پاهان آمده تمام فکر و 

ذکرش موفقیت تیم بوده است. 
همان طور که گفتم نتایجی که تا به حال به دست آورده ایم بد 
نبوده و اکنون در جدول هم شرایط بدی نداریم. ضمن آن که 
با کسر یک امتیاز از پرسپولیس ما به رده  دوم جدول آمده ایم، 
ولی بدون توجه به ش��رایط حریفان و امتیازهایش��ان تنها به 

خودمان فکر می کنیم.
درب�اره روی�ه جدی�د کمیت�ه انضباط�ی نظرتان 
چیس�ت؟ فکر می کنید با کم کردن امتیاز تیم ها 
تماش�اگران به خودش�ان می آیند و رفتارشان را 

اصالح می کنند؟
اول باید بگویم فضایی ک��ه  االن درموردش صحبت می کنیم 
بین همه تماش��اگران وجود ندارد و مطمئن��ا می توانم بگویم 
کسانی که در ورزش��گاه ها توهین می کنند و ناسزا می گویند 

در اقلیت هستند. 
با این حال فکر می کنم با رویه جدید کمیته انضباطی شرایط 
بهتر شود. هواداران می دانند که اگر می خواهند تیمشان موفق 
شود نباید در ورزشگاه ها ناسزا بگویند، چرا که با تأکید کمیته 
انضباطی در کسر امتیاز از تیم ها، دود ناسزاگویی و توهین به 

چشم تیم محبوبشان می رود. 
خیل��ی امی��دوارم ب��ا ای��ن ش��رایطی که ب��ه وج��ود آمده 
فض��ای ورزش��گاه ها خ��وب ش��ود ت��ا خانواده ه��ا بتوانن��د 
 بچه ه��ا و فرزندانش��ان را ب��ا خی��ال راح��ت به ورزش��گاه ها 

بفرستند.
یکی از بازیکنان�ی که در این چن�د ماهه خیلی با 
بدرفتاری برخی هواداران مواجه ش�ده، خود شما 
بوده اید. نمونه  آخرش هم ب�ازی برابر تایلند که به 
خاطر گلی که دریافت کردید بعضی ها غیرمنصفانه 

به شما و مسعود شجاعی تاختند.
درباره  خودم ک��ه باید بگویم به این رفتارها ع��ادت کرده ام. از 
روزی که به عنوان دروازه بان تیم ملی وظیفه حفظ دروازه  تیم 
کشورم را به عهده گرفتم نمی دانم چه اتفاقی افتاد که مجبور 
شدم چنین رفتارهایی را تحمل کنم، اما همان طور که گفتم با 

این رفتارها کنار آمدم. 
درباره مس��عود ش��جاعی هم باید بگویم رفتاری که با او ش��د 
درست نبود. همه  بازیکنانی که در تیم ملی حضور دارند فقط 
و فقط به یک چیز فکر می کنند و آن هم خوشحال کردن مردم 
است، اما متأس��فانه رفتاری که با برخی از بازیکنان ملی پوش 

صورت می گیرد درست نیست. 
مس��عود ش��جاعی در بازی هایی که برای تیم ملی انجام داده 
عملکردش خوب بوده و اشتباه بود که برخی هواداران او را هو 
کردند. البته هم من و هم مسعود می دانیم که حساب این عده  

کم از حساب سایر مردم جداست.
 برخ�ی معتقدند چون خاس�تگاه بازیکنانی چون 
ش�ما و مسعود ش�جاعی پرس�پولیس و استقالل 

نبوده و کس�ی ش�ما را اس�تقاللی و پرسپولیسی 
نمی داند با چنین هجمه هایی روبه رو می شوید.

طبیعی است که اگر بازیکنی از استقالل و پرسپولیس به تیم 
ملی بیاید حداقل مورد حمایت یک گ��روه بزرگ از هواداران 
 فوتبال ایران اس��ت، اما واقع��ا این چیزها ب��رای من اهمیتی

 ندارد.
 تمام تالشم را می کنم تا به تیم ملی کمک کنم. من هم یکی 
از 75 میلیون نفر ایرانی هس��تم که می خواهم برای این مرز و 

بوم افتخارآفرینی کنم.
 اما به هر حال شما هم انسان هستید و ممکن است 
یک جای کار کم بیاورید. در این مدت ش�ده که به 
خاطر چنین رفتارهایی دلسرد شوید و انگیزه تان 

را از دست بدهید؟
اتفاقا برعکس، وقتی این رفتارها را می بینم انگیزه ام چند برابر 
می شود تا بتوانم عملکرد خوبی از خود نشان دهم. فکر می کنم 

تا اینجای کار هم عملکردم خوب بوده است. 
تیم مل��ی تنها دو گل در 6، 7 ب��ازی اخیر 

روی نقطه  پنالتی خوردم که یکی از 
ب��ازی ب��ا تایلند و دیگری هم در 

بوده است.

دروازه بان تیم ملی ایران

 به بعضی رفتارها عادت کرده ام
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سرانه ورزشی استان 
کم است 

احتمال بازگشت دوباره 
داوودی به اصفهان

مدیرعامل باش��گاه فوالدماهان گفت: ظرفیت انس��انی از نق��اط قوت ورزش 
اصفهان است.

 محمدرضا ساکت اظهار داشت: سرانه فضای ورزشی استان در بین کشور بین 
رتبه های24 تا 27 کشور قرار دارد که این برای استانی مانند اصفهان که قطب 
ورزش کشور است بسیار تأسف بر انگیز اس��ت. وی تصریح کرد: همبستگی 
جمعی و همدلی کافی در خانواده ورزش استان کمتر وجود دارد که به ورزش 
اصفهان در دراز مدت ضربه می زند. مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان ادامه داد: به 
دلیل مشکالت اقتصادی که وجود دارد باشگاه های اصفهان دارای فراز و نشیب 
بوده و مقطعی می توانند سرمایه گذاری کنند که این برای ورزش استان نقطه 
تاریکی محسوب می شود. این مسئول افزود: نبود بازیکن المپیکی از اصفهان 
نشان دهنده این است که خروجی ما در بخش فنی ورزش خروجی مناسبی 

نبوده و باید در این بخش سرمایه گذاری و هدف گذاری شود.

علی باهران  بازیکن فصل گذش��ته تیم همیاری زنجان با مس��ئوالن باشگاه 
ذوب آهن برای فصل آینده مذاکره کرده و در صورت توافق نهایی با این باشگاه 

قرارداد امضا می کند.
این بازیکن که با باشگاه ذوب آهن به توافقاتی رسیده برای بازگشت به اصفهان، 
با این باشگاه مذاکره کرده و به احتمال فراوان با این باشگاه اصفهانی قرارداد 
امضا می کند. مسئوالن ذوب آهن با ایمان زندی دیگر بازیکن بسکتبال کشور 
نیز به توافق رس��یده اند. ذوبی ها همچنین در روزهای گذشته با آرن داوودی 
دیگر بازیکن فصل گذشته همیاری زنجان مذاکره کرده اند و در صورت توافق، 
این بازیکن را به خدمت می گیرند. تمرینات این تیم با حضور بازیکنان جوان 
ذوب آهن از ابتدای هفته جاری آغاز شده است. به گزارش مهر، تیم بسکتبال 
ذوب آهن که فصل گذشته به دلیل مشکالت مالی منحل شده بود، با بازگشت 

سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن، بار دیگر  شروع به کار کرد.

جریمه به  خاطر شعارهای  نژادپرستانه 
 چهار باش��گاه رم، اینتر، میالن و تورینو به علت س��ر دادن

شعارهای»نژاد پرستانه« علیه ش��هر ناپولی جریمه شدند. 
کمیته  برگزاری رقابت های سری A، این چهار را به خاطر سر 

دادن شعارهای نژادپرستانه ناپولی جریمه کرد.

بارسلونا  زمین تمرینش را گسترش می دهد
باشگاه بارس��لونا با پرداخت 8/2 میلیون یورو، وسعت زمین 
تمرینش را گسترش می دهد. باشگاه بارسلونا اعالم کرد برای 
خرید قطعه زمینی به منظور گس��ترش زمی��ن تمرینش در 
سنت خوان دسپی، مبلغ8/2 میلیون یورو هزینه کرده است.

ایلخانی رییس فدراسیون چوگان شد
حمزه ایلخانی در مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان به عنوان رییس 
این فدراسیون انتخاب ش��د. مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان در 
وزارت ورزش برگزار ش��د. در این مجمع ایلخانی با کسب 15 رأی از 
15 رأی ماخوذه به عنوان رییس فدراسیون چوگان ایران انتخاب شد. 

به بهانه هفته تربیت بدنی

نقش جهان، بدنه ورزش اصفهان را تهی کرده است

کلیت ورزش اصفهان در سال های گذشته همواره تحت الشعاع 
تکمیل ورزشگاه نقش جهان بوده است و آینده نگران کننده ای 
را برای ورزش این دیار که روزی در تمام رش��ته های ورزشی 

سرآمد بود، رقم زده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ورزشگاه نقش جهان 
طی س��ال های گذش��ته همواره در صدر اولویت های ورزشی 
اصفهان بوده است و تکمیل این پروژه، سال هاست که ورزش 

اصفهان را درگیر خود کرده است.
به بهان��ه هفته تربی��ت بدنی و ورزش، در گزارش��ی به س��ایه 
 انداختن ورزشگاه نقش جهان بر پیکره ورزش استان اصفهان 

پرداختیم.
ایجاد ی��ک مجموعه ورزش��ی هم ت��راز با مجموعه ورزش��ی 
آزادی تهران موجب ش��د تا یک هزار و100 هکت��ار زمین در 
ش��مال اصفهان برای احداث دهکده المپی��ک در نظر گرفته 

ش��ود، اما امروزه نه تنها وس��عت زیاد در نظر گرفته شده برای 
دهک��ده المپیک اصفهان امتی��از مثبتی به حس��اب نمی آید، 
بلکه به  چالش بزرگی تبدیل شده که کلیت ورزش اصفهان را 
تحت الشعاع قرار داده اس��ت، تا جایی که ورزش این استان که 
روزی به عنوان یکی از قطب های اصلی ورزش کشور به شمار 
می رفت، تا تعطیلی نس��بی پیش رفته است و با ادامه این روند 
بعید نیست روزی تابلو »تعطیل است« بر سردر ورزش اصفهان 

نصب شود.
معارضان ورزش��گاه نقش جهان که در حال حاض��ر اکثر آنها 
ورثه مالکان اصلی محسوب می ش��وند، از حدود یک دهه قبل 
پیگیری های مجدانه ای را برای دریافت پول زمین های گرفته 

شده یا پس گرفتن زمین ها آغاز کردند.
این تالش ها که با مراجعات بسیار به مراجع قانونی همراه بود، 
 س��رانجام کار دس��ت ورزش اصفهان داده و وکالی معارضان 
نقش جهان توانس��تند با اس��تناد به بنده��ای قانونی موجود، 
حس��اب اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان را مسدود 

کنند.
 مسدود شدن حس��اب اداره ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
 که به چند س��ال قبل ب��از می گ��ردد، بدترین اتف��اق ممکن 
برای ورزش دی��ار نصف جهان ب��ود و از این تاری��خ به بعد هر 
 بودجه ای ک��ه از ط��رف وزارتخانه ب��ه ورزش اصفه��ان تعلق 

پیدا می کرد، به حساب معارضان ورزش��گاه نقش جهان واریز 
می شد.

 تداوم این ش��رایط ک��ه در ابتدا تصور می ش��د موقتی اس��ت، 
ضربات جب��ران ناپذیری را به بدن��ه ورزش اصفهان وارد کرده 

است.
در ادامه نیز مشکالت اقتصادی کالن کشور و محدودیت های 
 بودج��ه ای تم��ام نهاده��ا و ارگان ها ش��رایط دش��وارتری را 
 ب��رای ورزش اصفهان رق��م زد و معدود روزنه ه��ای موجود را 
 نیز بس��ت تا کل ورزش ای��ن اس��تان در باتالق��ی از بی پولی 

فرو برود.
مس��دود ش��دن حس��اب اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان 
اصفهان موجب شده تا در طول س��ال های اخیر امکان تزریق 
بودجه ب��ه ادارات ورزش و جوانان شهرس��تان های اس��تان و 
هیأت های ورزش��ی که بار ورزش قهرمانی اس��تان را به دوش 
می کشند، وجود نداشته باشد و بسیاری از هیأت های ورزشی 

منفعالنه ترین دوران خود را سپری کنند.
در این میان، هیأت های ورزشی که س��الن در اختیار داشته یا 
ماهیتا می توانند درآمدزایی داشته باشند، شرایط بهتری نسبت 
به سایر هیأت هایی دارند که برای پرداخت هزینه های خود تنها 
به بودجه اختصاص پیدا کرده از س��وی اداره ورزش و جوانان 

استان اصفهان دل بسته اند.

مسدود شدن 
حساب اداره کل 
ورزش و جوانان 
استان اصفهان 

موجب شده 
تا بسیاری از 

هیأت های ورزشی 
منفعالنه ترین 
دوران خود را 

سپری کنند



یادداشت
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم شهرضا
669بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصالحی آیین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال 1392 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده وهمچنین شماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طبق آراء 
هیات محترم نظارت ثبت،آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 

یک شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید:
- شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

1652- ابراهیم قاسمی محمدیه فرزندسیف اله:ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 141/30مترمربع.

فرزندمحمدابراهیم:ششدانگ  بهاری  امیرحسام  2945باقیمانده- 
یکباب خانه باقیمانده که پالکهای 5979و7303و7441ازآن مجزاشده 

به مساحت340مترمربع.
ازیک  قسمتی  احمدانصاریپورفرزندمحمد:ششدانگ   -8009
انضمام  به  که  به مساحت14/20مترمربع  متروکه  پاساژمحل کوچه 

پالکهای1354و1353و1355جمعاتشکیل یکواحدپاساژراداده است.
- شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

مشاع  به4دانگ  پورفرزندسردارنسبت  افشاری  سهراب   -11080
وزینت عرب نره فرزندعلی نسبت به2دانگ مشاع از:ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت249/50مترمربع.
13379- فاطمه رستمی دندلوفرزنداردشیر:ششدانگ قطعه زمین نیمه 

محصوربه مساحت200مترمربع.
قطعه  شهرضافرزندرمضان:ششدانگ  آقاسی  اله  حبیب   -13756

زمین مجزی شده از1015به مساحت51/62مترمربع.
پی  زمین  قطعه  فرزندخلیفه:ششدانگ  وندائی  آقائی  فرزانه   -13759

کنی شده به مساحت194/75مترمربع.
کنی  پی  زمین  قطعه  فرزندحسن:ششدانگ  اردشیرسلیمی   -13760

ومثنی شده به مساحت176مترمربع.
شهرضافرزندسیدمصطفی  کسائی  سیدعبدالحسین   -13774
نسبت  فرزندسیدابوالقاسم  کسائی  وعصمت  مشاع  به2دانگ  نسبت 
از153به  شده  مجزی  خانه  یکباب  از:ششدانگ  مشاع  به4دانگ 

مساحت208/39مترمربع.
13800- شهریارجهان دیده فرزندپرویز:ششدانگ قطعه زمین بلوک 

چینی شده به مساحت177/30مترمربع. 
کنی  پی  زمین  قطعه  فرزندکهندل:ششدانگ  سجادوزیری   -13801

شده به مساحت176/47مترمربع.
اله  فرزندنعمت  محمدرضاکفاش   -13807
مجزی  یکبابخانه  باالسویه:ششدانگ  وزهراشیرپورفرزندغالمحسین 

شده از993به مساحت247/21مترمربع.
13808- روح اله کفاش فرزندمحمدرضا وسیده صولت رضوی زاده 
از993به  مجزی شده  یکبابخانه  باالسویه:ششدانگ  فرزندسیدحسام 

مساحت176/98مترمربع.
- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

میرنیام  ولیالالسادات  فرزندیداله  احمدیان  امین   -4744
مجزی  تمام  نیمه  یکبابخانه  باالسویه:ششدانگ  اله  فرزندسیدرحمت 

شده از1284به مساحت91/10مترمربع.
- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

مشاع  به4دانگ  نسبت  اله  فرزندفرج  رضائی  رهبررحیمی   -1155
مشاع  به2دانگ  نسبت  لوفرزندامراله  خداوردی  محمدی  ومهین 

از:ششدانگ یکبابخانه به مساحت229مترمربع.
نژاد فرزندمحمود:ششدانگ قطعه زمین مجزی  2567- بهروزصانعی 

شده از1584 به مساحت122/50مترمربع.
زمین  قطعه  رحم:ششدانگ  فرزنداله  قیسی  امام  میالسی  فتاح   -2570

محصورمجزی شده از923به مساحت171مترمربع.
2571- شاهبازکاویانی فرزندفتح اله:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده 

از2499به مساحت161/34مترمربع.
قدیمی  یکبابخانه  علی:ششدانگ  فرزندرستم  امیرزاده  رحیم   -2578

مجزی شده از1258به مساحت133/55مترمربع. 
قطعه  فرزندمصطفی:ششدانگ  شبانی  عبدالرحیم   -2579
از665به  شده  مجزی  موجوددرآن  محصورباساختمان  زمین 

مساحت420مترمربع.
قطعه  فرزندابراهیم:ششدانگ  درشوری  کاویانی  اسماعیل   -2580

زمین پی کنی شده به مساحت 120مترمربع.
- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

جاوری  فرزندمختاروپری  ناصرجاوری   -2482
از157به  شده  مجزی  یکبابخانه  فرزنداحمدباالسویه:ششدانگ 

مساحت284مترمربع.
- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

فرزندجالل  قیام  ومژگان  اله  حمیدرهبرفرزندامان   -2330
به  متروکه  جوی  محل  ازیکبابخانه  قسمتی  باالسویه:ششدانگ 
مساحت1/80مترمربع که به نضمام پالک958جمعاتشکیل یکبابخانه 

راداده است. 
استادی  وطیبه  فرزندمحمدعلی  بهاری  مصطفی   -2332
از125به  شده  مجزی  یکبابخانه  باالسویه:ششدانگ  فرزندحسن 

مساحت237/90مترمربع.
- شماره فرعی از51- اصلی مزرعه فودان

قفیزوشصت  هشت  صالحپورفرزندمحمد:تمامت  سودابه   -582
وهشت صدم قفیزمشاع از40قفیز:ششدانگ یکقطعه ملک.

- شماره فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد
به  یکبابخانه  فرزندسیفعلی:ششدانگ  بهرامی  صفرعلی   -469

مساحت337/60مترمربع.
لیکن   ، منتشر  مقرر  در موعد  آنها  نوبتی  آگهی  که  ج(امالکی  ردیف 
انتشار آنها رخ داده است و بموجب  بواسطه اشتباه موثری که در 
اختیارات  به  مستند  اداری  دستور  یا  نظارت  محترم  هیئت  آراء 
تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه 
به تجدید آگهی  اول مهر سال 1365 منجر  تا  ثبتی  نامه های  بخش 

شده اند:
- شماره فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

ازششدانگ  مشاع  یکدانگ  فرزندهاشم:تمامت  انصاری  حجت   -1037
آگهی  و  1036قیدگردیده  ثبتی  دراظهارنامه  پالک  شماره  که  یکبابخانه 
پالک  شماره  که  گردیده  شماره1036آگهی  تحت  اشتباها  اولیه  نوبتی 
می  تجدیدآگهی  اینک  گردیده  از1036به 1037اصالح  ثبتی  دراظهارنامه 

گردد.

- شماره فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد
مشاع  120سهم  به  نسبت  فرزندمحمدحسن  مجیدپژوهش   -1368/1
وملوک  مشاع  به90سهم  نسبت  فرزندعبدالرسول  وعبدالجوادآصفی 
از500سهم سه دانگ مشاع  آزادفرزندحسن نسبت به90سهم مشاع 
ازششدانگ قطعه ملک که بموجب رای شماره 3588-70/01/25هیئت 
محترم نظارت شماره پالک دراظهارنامه ثبتی از1371به1368/1اصالح 
گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد،ضمناقبالبموجب رای شماره21-
شهرضادرازاء200سهم  مستقردرثبت  اختالف  حل  67/07/14هیئت 

مشاع پالک 2/8675ازآن مجزی شده است.
 به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک و رقبات 
مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین 
به شرح ردیف  ثبت شده  تقاضای  که  آنهائی  به  نسبت  آگهی  نوبت 
آراء  طبق  که  آنهائی  به  ونسبت  روز   90 مدت  ظرف  وب  الف  های 
هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 
روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره ارائه وطبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ،معترض 
می بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این 
اداره گواهی تقدیم دادخواست رااز مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه 
دعوائی  آگهی  انتشار  از  قبل  که  درصورتی  نماید  تسلیم  اداره  این 
اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوا  یاگواهی طرح  .اعتراضات  نماید  ارائه  مرقوم  دعوا ظرف مدت 
قسمت  ومطابق  است  اثر  بال  شود  واصل  مرقوم  مدت  از  بعد  که 
اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق 
تعیین حدود  درموقع  ارتفاقی  حقوق  ثبت  قانون  نامه  آیین   56 ماده 
درصورت مجلس قید وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد 
فاصله  به  دردونوبت  وب  الف  های  ردیف  به  نسبت  آگهی  شد.این 
نوبت  انتشار  تاریخ  از  نوبت  یک  فقط  ج  ردیف  به  ونسبت  روز   30
 اول در روز نامه زاینده روداچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد
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تاریخ انتشار نوبت اول:92/08/01
تاریخ انتشارنوبت دوم:92/09/02                             

  سید مهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

آگهی نوبتی سه ماهه دوم نطنز

 675بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحي 
آیین نامه مذکور امالکي که تقاضاي ثبت آنها در سه ماهه دوم سال 
92 پذیرفته شده و امالکي که در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت 
اعتراض بر آنها از تاریخ انتشار )92/8/1( به مدت 90 روز مي باشد. 

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

ازشماره یک – اصلي اوره ، فرعي ذیل 
1975 – آقاي فضل اهلل محمدي نجات فرزند علي ششدانگ قطعه زمین 

محصور بمساحت 403/75 متر مربع 
ازشماره 34 – اصلي مزرعه خطیر ، فروعات ذیل 

223 – آقاي جواد رجبي نطنزي فرزند غالمرضا ششدانگ یکدرب باغ 
محصور و مشجر بمساحت 1194/57 مترمربع 

سهم  چهار  رمضان  فرزند  قصبه  زاده  محمود  فاطمه  خانم   –  243
مشاع از نه سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعي و مشجر بمساحت 

835/85 متر مربع 

387 - خانم فاطمه محمود زاده قصبه فرزند رمضان ششدانگ قطعه 
زمین مزروعي بمساحت 690 متر مربع 

ازشماره 100 – اصلي طامه  ، فرعي ذیل 
1028 – آقاي غالمرضا عرب عامري طامه فرزند ایرج ششدانگ قطعه 

زمین محصور بمساحت 482/40 مترمربع 
از شماره 120 – اصلي خفر ، فرعي ذیل 

از  مشاع  دانگ  سه  اهلل  نعمت  فرزند  خفري  نوراله   آقاي   –1311
ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر  بمساحت 686/40 مترمربع 

از شماره 128 – اصلي یوز جریب ؛ فروعات ذیل 
خانم زهرا رشیدي جزني فرزند محمد ششدانگ یکدرب باغ   – 142

بمساحت 367/42 متر مربع 
قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  جزني  رشیدي  علیرضا  آقاي   –  214

زمین مزروعي بمساحت 441/64 متر مربع 
محمد  فرزندان  جزني  رشیدي  غالمرضا  و  علیرضا  آقایان   –  217
بالمناصفه ششدانگ یکدرب باغ معروف باغها بمساحت 635/76 متر 

مربع 
از شماره 129 – اصلي جزن ؛ فروعات ذیل 

یکباب  علیرضا ششدانگ  فرزند  جزني  رشیدي  مهدي  آقاي   –  191
طویله بمساحت 45/37 متر مربع 

339 – خانم فاطمه رشیدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین 
مزروعي پاجوبه نعمت بمساحت 563/80 متر مربع 

387 - خانم زهرا رشیدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین 
مزروعي بمساحت 376/45 متر مربع 

محمد  فرزندان  جزني  رشیدي  غالمرضا  و  علیرضا  آقایان   -  451
بالمناصفه ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر بمساحت 766 متر 

مربع 
537 – موقوفه شهید حسین رشیدي جزني به نمایندگي اداره اوقاف 
و امور خیریه نطنز ششدانگ قطعه زمین مزروعي بمساحت 27/ 566 

متر مربع 
دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه

ازشماره 15 – اصلي بیدهند ، فرعی ذیل 
2883 – بانو شهربانو وحیدي بیدهندي فرزند علي ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 390مترمربع 
از شماره 25 – اصلي چیمه ؛ فرعي ذیل 

1069 – آقاي حمید امیري چیمه فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین 
محصور معروف سرپرنده بمساحت 531/27 متر مربع 

از شماره 41 – اصلي مزرعه بیشه ولوجرد ؛ فرعي ذیل 
205 – حسین فیض فرزند مهدي ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 

بمساحت 710 متر مربع
از شماره 44 – اصلي ابیانه فروعات ذیل 

513 – آقاي محمدرضا زماني زاده ابیانه فرزند عباس ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور بمساحت 86/49 متر مربع 

زمین  قطعه  ششدانگ  حسن  فرزند  ابیانه  صادقي  محمد  آقاي   –  514
محصور بمساحت 86/71 متر مربع 

515 – آقاي حسین هدایت نیا فرزند محمد حسن و خانم اکرم عباسیان 
پرزله  معروف  خانه  یکباب  ششدانگ  بالمناصفه  حسین  فرزند  ابیانه 

بمساحت 104 متر مربع 

از شماره 103 – اصلي احمد آباد ؛ فرعي ذیل 
بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  رضا  فرزند  نکو  زهرا  خانم   –  109

166/24 متر مربع    
ازشماره 128 – اصلی هنجن ،فروعات ذیل 

ششدانگ  ماشااله  فرزند  هنجني  مصطفایي  خانم  میمنت  خانم   –  368
یکباب خانه بمساحت 102/20 متر مربع 

ششدانگ  ماشااله  فرزند  هنجني  مصطفایي  خانم  میمنت  خانم   -  369
یکباب اطاق و زمین جنب آن بمساحت 153 متر مربع 

زمین  قطعه  ششدانگ  اهلل  قدرت  فرزند  محسني  زهره  خانم   –  1348
مزروعي بمساحت 93/30 متر مربع 

2126 – آقاي محمد رضا مقیمي هنجني فرزند احمد ششدانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 469/30 متر مربع   

زمین  قطعه  ششدانگ  اله  قدرت  فرزند  محسني  بتول  خانم   –  2128
محصور معروف داع بمساحت 153/78 متر مربع مفروز و مجزي شده 

از شماره 486 فرعي 

از شماره 129 -  اصلي قنات معروف درب گنبد هنجن که مدار گردش و 
مبدا و مظهر و مقسم آن به شرح آگهیهاي نوبتي قبلي است 

علي  آقاي  و  5 سهم  به  نسبت  فرزند حسین  آرا  فردوس  فاطمه  -خانم 
فردوس آرا فرزند حسین نسبت به 10 سهم از مجاري 15 سهم از جمله 

8454 سهم ششدانگ قنات مرقوم 
ازشماره 134- اصلی یارند فروعات ذیل

190 – موقوفه حمام یارند به نمایندگي اداره اوقاف و امور خیریه نطنز 
ششدانگ یکدرب باغ محصور بمساحت 1307/72 متر مربع 

نطنز  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  نمایندگي  به  یارند  موقوفه   -  900
ششدانگ یک قطعه زمین در کوي ملک بمساحت 208/91 متر مربع 

2646 – آقاي غالمرضا یزدي زاده باغیني فرزند علي ششدانگ یک قطعه 
زمین محصوربمساحت 125/61 متر مربع 

اصلي قنات معروف درب کنده که مدار گردش و  از شماره 182 – 
مبدا و مظهر و مقسم آن به شرح آگهیهاي نوبتي قبلي است 

-آقاي رضا ذاکر بیدهندي فرزند حسین مجاري 2/8 سهم از 1164 
سهم ششدانگ قنات مرقوم 

سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه 
ازشماره 37– اصلي كشه ، فرعي ذیل

979 – آقاي عباس پریاري کشه فرزند میرزا ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 86/86 متر مربع 

ازشماره 40 - اصلي مال خلیل ، فروعات ذیل 
معصومه  خانم  و  غالمحسین  فرزند  ملک  رحیم  اصغر  آقاي   –  18
از  قسمتي  بالمناصفه ششدانگ  محمود  فرزند  طرقي  محمد حسیني 

یکباب خانه بمساحت 46/32 متر مربع 
30 – آقاي بهروز رحیم ملک فرزند عباس ششدانگ دو قطعه زمین 
از  الواسطه  مع  انتقال  نیمي   و  رجل  یک  تقریبا  مشجر  و  مزروعي 

عباس رحیم ملک طرقي 
ازشماره 147- اصلي مزده ، فروعات ذیل 

باغ  یکدرب  ششدانگ  حسن  فرزند  اسماعیلي  نجمه  خانم   –  166
محصور بمساحت 749/65 متر مربع 

خانم مهري زماني نیه فرزند علي آقا ششدانگ یکباب خانه   –  288
بمساحت 326/49 متر مربع 

ازشماره 182 – اصلي ابیازن ، فروعات ذیل 
1203 – آقاي اسمعیل و خانم رقیه ذوالفقار ابیازني فرزندان قربانعلي 
اله ششدانگ یکدرب باغ در دشت باال بمساحت 987/65  کما فرض 

متر مربع  
1206 – سید ناصر و سید حسین و سیده نسرین رحیم زاده ابیازني 
فرزندان سید رحیم ؛ سید ناصر یک و پنج هفتم دانگ بانضمام بهاي 
ثمنیه سه دانگ و سید حسین شش هفتم دانگ و سیده نسرین سه 
قطعه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ثمنیه سه  بهاي  باستثناء  دانگ  هفتم 
متر   5586 بمساحت  باال  آسیاب  راه  جنب  معروف  مزروعي  زمین 

مربع 
ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 

زمین  قطعه  ششدانگ  غالم  فرزند  افتخاري  اعظم  خانم    –  226
مزروعي در دشت میربر بمساحت 958/75 مترمربع 

1191 – موقوفه مسجد جامع طرق به نمایندگي اداره اوقاف و امور 
متر   743/72 بمساحت  مزروعي  زمین  قطعه  ششدانگ  نطنز  خیریه 

مربع 
1565 –  آقاي غالمرضا توکلي طرقي فرزند محمدآقا و خانم حشمت 
توکلي طرقي فرزند محمد بالمناصفه ششدانگ یکباب خانه و باغچه  

بمساحت 219 مترمربع 
اله چهار دانگ مشاع  خانم زینت خالقي طرقي فرزند لطف   –  1595
از ششدانگ قطعه زمین محصور معروف چومبا بمساحت 672/30 

متر مربع 
و  اوقاف  اداره  نمایندگي  به  طرق  جامع  مسجد  موقوفه    -  1898
امور خیریه نطنز ششدانگ قطعه زمین مزروعي و مشجر بمساحت 

1467/90 متر مربع 

2628 – خانم مریم محمد علي رجب فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 60/40 متر مربع 

3963 – غسالخانه وقفي طرق به نمایندگي اداره اوقاف و امور خیریه 
نطنز ششدانگ جاي غسالخانه وقفي بمساحت 75/60 متر مربع 

4292 - موقوفه حمام طرق به نمایندگي اداره اوقاف و امور خیریه 
نطنز ششدانگ قطعه زمین مزروعي بمساحت 709/60 متر مربع 

قطعه  فرزند سعید ششدانگ  آقامحمدي طرقي  کبري  خانم   –  4736
زمین محصور بمساحت 440/80 متر مربع 

آقاي محمد زرین نام فرزند علي و صغرا آقا محمد طرقي   – 4809
فرزند حسین بالمناصفه ششدانگ یکباب خانه بمساحت 180/90 متر 

مربع 
4810 – آقاي اصغر رحیم طرقي فرزند محمود ششدانگ قطعه زمین 

محصور بمساحت 260/34 متر مربع 

ازشماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، فرعي  ذیل  
قطعه  علي ششدانگ  فرزند  مهدي محمد حسیني طرقي  آقاي   –301
 1233/20 بمساحت  آقاحبیب  بخش  زیره  دشت  در  مزروعي  زمین 

متر مربع  
ازشماره 214 – اصلي یحیي آباد ، فرعي ذیل 

به 1550 سهم  نسبت  عباسخان  فرزند  مهدي ضابطي  آقاي   –  324
و آقاي شهرام ضابطي طرقي فرزند عنایت اهلل نسبت به1800 سهم 
سهم   900 به  نسبت  اهلل  عنایت  فرزند  طرقي  ضابطي  کوروش  و 
وآقاي جواد ضابطي طرقي فرزند عباسخان نسبت به 1200 سهم  و 
علیرضاضابطي طرقي فرزند عباسخان نسبت به 1200 سهم و خانم 
سلطان آغا رضازاده طرقي فرزند استاد نصراهلل نسبت به 156/92 
سهم   850 به  نسبت  عباسخان  فرزند  طرقي  ضابطي  خانم  و  سهم 
به 1200 سهم  وخانم فاطمه ضابطي طرقي فرزند عباسخان نسبت 
مشاع از 8856/92 سهم ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

8856/92 مترمربع  
ازشماره 240 – اصلي سه ، فروعات ذیل 

1376 – آقاي نعمت اله محمد طاهري فرزند حسین سه دانگ مشاع 
 1515/80 بمساحت  پایین  باغ  به  معروف  باغ  یکدرب  ششدانگ  از 

مترمربع 
1778 - آقاي نعمت اله محمد طاهري فرزند حسین ششدانگ قطعه 

زمین مزروعي معروف به خویر بمساحت 1130/76 مترمربع 

یک  ششدانگ  حسین  فرزند  طاهري  محمد  اله  نعمت  آقاي   -  2249
قطعه زمین مزروعي معروف سه پارس بمساحت 539/40 مترمربع 

3810 - آقاي نعمت اله محمد طاهري فرزند حسین ششدانگ قطعه 
 423/10 بمساحت  دینیان  کنار  معروف  شکل  مثلث  مزروعي  زمین 

مترمربع 
ازشماره 263 – اصلي مزرعه الركه فرعي ، ذیل 

11 - آقاي نعمت اله محمد طاهري فرزند حسین ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعي معروف الرکه بمساحت 275/50 مترمربع 

از شماره 284 -  اصلي كلهرود ، فروعات ذیل 
1203 – معصومه خانم مظاهري کلهرودي فرزند حبیب اله ششدانگ 

یکباب اطاق درخانه حاج علي شهره بمساحت 36/70 مترمربع 
1206 – آقاي محمد مظاهري کلهرودي فرزند نوزوز ششدانگ یکباب 

اطاق درخانه حاج علي شهره بمساحت 26/60 مترمربع 
1544 – آقاي سلیمان شهیار فرزند میرزا جواد ششدانگ یکباب اطاق 

فوقاني درخانه ابوالقاسم بمساحت 32/06 مترمربع 
1978 – آقاي حسن قنبر زاده کلهرودي فرزند علي ششدانگ یکدرب 

باغ بمساحت 768/70 مترمربع 

اله ششدانگ قطعه  امیني کلهرودي فرزند فرج  آقاي محمد   –  2252
زمین محصور بمساحت 326/71 مترمربع 

پرویز ششدانگ  فرزند  کلهرودي  زاده  قنبر  مرتضي  آقاي   –  2256
یکباب خانه بمساحت 235/84 مترمربع 

2257 – آقاي ولي اله رحیمي کلهرودي فرزند قاسم ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 315/61 مترمربع 

ششدانگ  پرویز  فرزند  کلهرودي  زاده  قنبر  مرتضي  آقاي   -  2260
یکباب خانه  بمساحت 263/70 مترمربع

2261 – آقاي عباس برومندي کلهرودي فرزند رضا ششدانگ یکباب 
از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   197/80 بمساحت  باغچه  و  خانه 

شماره 201 فرعي 
ششدانگ  رضا  فرزند  کلهرودي  برومندي  جمشید  آقاي   –  2263
یکباب خانه و باغچه بمساحت 353/30 مترمربع مفروز و مجزا شده 

از شماره 201 فرعي 
2264 – سید عباس حسیني کلهرودي فرزند سید غفار ششدانگ یکبا 
ب خانه درکوي خرمنگاه بمساحت 169/26 مترمربع مفروز ومجزا 

شده از شماره 1196 فرعي 
2265 – سیدابوالحسن حسیني کلهرودي فرزند سید غفار نسبت به 
سه دانگ وسید محمد وخانمها فخر السادات والهام السادات حسیني 
ونیم  یک  به   نسبت  محمد  سید  که  حسین  سید  فرزندان  کلهرودي 
دانگ  وخانمها هر کدام سه چهارم دانگ باستثناء بهاي عرصه واعیان 

ششدانگ یکباب خانه بمساحت 231/84 مترمربع 
ازشماره 285 – اصلي  مزرعه هیني ، فروعات ذیل 

فرزند حسن ششدانگ  کلهرودي  زاده  هاشم  غالمرضا  آقاي   –  69
یکدرب باغ وحصار وخانه بمساحت 1998/56 مترمربع 

زاده کلهرودي فرزند حسن ششدانگ  آقاي غالمرضا هاشم    -  74
قطعه زمین محصور بمساحت 1945/12 مترمربع 

295 - آقاي غالمرضا هاشم زاده کلهرودي فرزند حسن ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور بمساحت 1300/96 مترمربع 

316 -  آقاي غالمرضا هاشم زاده کلهرودي فرزند حسن ششدانگ 
یکدرب باغ بمساحت 1918/33 مترمربع 

ازشماره 303 – اصلي مزرعه خدایاره  ، فروعات ذیل 
25 – آقاي حسن قنبر زاده کلهرودي فرزند علي ششدانگ قطعه زمین 

محصور بمساحت 1101/20 مترمربع 
52 -  آقاي حسن قنبر زاده کلهرودي فرزند علي ششدانگ یکدرب باغ 

بمساحت 1062/70 مترمربع 
   لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه اشخاص 
نسبت به امالک مندرج در این آگهي از تاریخ اولین انتشار به مدت 
باشند  داشته  اعتراضي  شده  منتشر  و  درج  نوبت  دو  در  روز   90
اداره و دادگاه صالحه تسلیم نمایند و در  واخواهي خود را به این 
باشد ظرف  اقامه دعوي شده  آگهي  این  انتشار  از  قبل  که  صورتي 
یا گواهي طرح دعوي که بعد از  اعتراضات  مدت فوق تسلیم نمایند 
انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 
و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشد و همچنین برابر تبصره 
ثبتي مصوب 1373/3/6  پرونده هاي  تکلیف  و  تعیین  قانون  ماده   2
اداره  اعتراض خود را کتبًا به  انتشار  از تاریخ  معترض مي بایست 
ثبت و دادگاه محل تسلیم نماید و ظرف مدت یک ماه گواهي مشعر 
بر طرح دعوي از مراجع صالحه ارائه دهد و همچنین طبق ماده 56 
آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحدید حدود مشخص 
حقوق  و  حدود  مجاوران  و  امالک  صاحبان  واخواهي  و  شود  مي 
ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهي در 
ومنتشر درج  رود  زاینده  روزنامه  در  روز   30 فاصله  به  نوبت   دو 

 مي گردد.م الف 176

تاریخ انتشار نوبت اول: 1 /1392/8
تاریخ انتشار نوبت دوم: 2 /1392/9                    

 کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 



Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 1 آبان  1392 |17 ذی الحجه  1434
شماره 1159 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1159  , October  23  ,2013
8 Pages

امام هادی )ع(:
  بخیل واقعی کس��ی اس��ت که اس��م من ن��زد او برده ش��ود 

و صلوات نفرستد. 

غدیر ؛  تداوم خط نبوت
رخداد غدیر در ذى الحجه سال دهم هجرى، تنها یک حادثه تاریخى 

نیست؛
غدیر، تنها نام یک سرزمین نیست، یک تفکر است؛

نشانه اى است از تداوم خط نبوت؛
چشمه اى است که تا پایان هستى مى جوشد؛

غدیر، روز اکمال دین، اتمام نعمت و موجب خشنودى خداست؛
روز بزرگ، روز گشایش و روز تکامل است؛

غدیر، نه تاریخ است، نه جغرافیا و نه روایت، بلکه والیت است؛
پیشوند غدیر، رسالت است و پسوند آن، والیت و امامت.

     معنای غدیر
غدیردرلغت به معناى آبگیر اس��ت؛ گودالى در بیاب��ان که آب باران 
در آن گ��رد،  آید. در میان راه دو ش��هر بزرگ دنیاى اس��ام، مکه و 
مدینه، محلى است به نام »ُجحفه« که در زمان رسول گرامى اسام 
)صلى اهلل علیه و آله( کاروانیان حج گذار در آنجا از هم جدا مى ش��دند 
و به طرف دیار خ��ود مى رفتند. در این محل، غدی��ر خم جاى دارد. 
علت نام گذارى این غدیر به خم، آن است که آبگیر آنجا به شکل ُخِم 
رنگرزان بوده و برخى قبایل صحرایى، گاه جامه هاى رنگ کرده خود 

را در این آبگیر مى شسته اند.
     خالصه واقعه غدیر خم

در س��ال دهم هجرت، رس��ول خدا صلى اهلل علیه و آله ب��ه حج رفت 
و احکام آن را به مردم آم��وزش داد. به هنگام بازگش��ت از مکه، در 
اس��تراحتگاه ُجحفه و در غدیر خم، به امر خدا مردمان را گرد آورد و 
در آن مجمع سترگ، امام على )علیه السام(  را به جانشینى خود به 
آنان شناساند و فرمود: »هر کس من موالى اویم، على موالى اوست«. 
البته جانشینى على)ع( سال ها پیش در مکه و در جمع خاندان هاشم 

انجام گرفته بود، ولى در غدیر، به اطاع عموم رسید.
     پیام غدیر

داستان غدیر از عظمت و ضرورت والیت و ریشه اى بدون این مسأله 
خبر مى دهد. رس��ول )صلى اهلل علیه و آله( در آن هن��گام و در زیر آن 
آفتاب سوزان. آن همه جمعیت را براى چه نگه مى دارد و چه پیامى 

براى شان دارد.
ای��ن پی��ام اساس��ى ترین پیام دی��ن او ب��ود و به راس��تى رس��ول 

)صلى اهلل علیه و آله( بر عظمت و ضرورت آن واقف بود.

کفش هاى پاشنه بلند را حاال دیگر همه مختص خانم ها 
مى دانند،  اما واقعا آنها از چه زمانى تصمیم به داشتن این 
نوع پاپوش گرفتند؟ ش��اید خیلى ها ندانند که بر خاف 
تصور عمومى این مردها بوده اند که اولین بار از کفش ها 
پاشنه بلند استفاده کرده اند؛ آن هم مردهاى ایرانى! اگر 
سؤال دارید که چرا زنها کفش پاشنه بلند مى پوشند؟ یک 
جواب براى آن پیدا شده است: چون مردها مى پوشیدند!

قضیه کفش بلند را س��ربازان ایرانى کلی��د زده اند اما نه 
براى راه رفتن. 

سربازان ایرانى همیشه به سوارکارى خوب مشهور بوده اند 
و به همین خاطر از کفش هاى پاشنه بلند براى سوار شدن 
روى اسب استفاده مى کردند. پاش��نه بلند کفش ها،  به 
س��وارکاران اجازه مى داد که روى رکاب وضعیت بهترى 
داش��ته باش��ند و به ویژه زمان بلند ش��دن از روى اسب 
براى تیران��دازى تعادل خود را راحت ت��ر  حفظ کنند. بر 
اساس تحقیقات صورت گرفته تصاویرى که مردان در آن 
کفش هاى پاشنه بلند پوش��یده اند،  روى ظروفى متعلق 
به قرن نهم دیده شده است. در برخى کتاب ها هم گفته 
شده که قصاب هاى مصرى از کفش پاشنه بلند استفاده 
مى کردند تا کفش هایشان به صورت مستقیم و کامل روى 

اعما و احشا حیوانات قرار نگیرد.  
    اما این مردهاى ایرانى بودند که کفش هاى پاشنه بلند 
را با خود به اروپا بردند. اروپایى ها در س��ال ۱۵۹۹ وقتى 
هیأت دیپلماتیک ایران از سوى ش��اه عباس به این قاره 
رس��ید، مجذوب ایرانى ها یا همان پرشین ها شدند. طرز 
لباس پوشیدن ایرانى ها به ویژه در غرب اروپا مورد توجه 
قرار گرفت و کفش هاى آنها هم وارد فرهنگ اروپا ش��د. 
با فراگیر ش��دن کفش هاى پاش��نه بلند طبقه اش��رافى 
اروپا به صورت مرتب پاش��نه هاى خود را بلندتر کردند ، 
تا به گمان خودش��ان با طبقه عوام متفاوت باشند. لوئى 
چهاردهم،پادش��اه فرانس��ه که یک متر و ۶۳ سانتى متر 
قد داشت مجدوب کفش هاى پاشنه بلند شد و از داشتن 
کفش هایى با پاشنه ۱۰ سانتى مترى خود حسابى راضى 
بود چون مى توانس��ت خودش را بلند قد نش��ان دهد. او 
آن قدر روى کفش هاى پاشنه بلند حساس بود که دستور 
داد تنها دربارى هاى اجازه دارند کفش هاى پاش��نه بلند 

قرمز بپوشند. 

 مردهای ایرانی کفش
 پاشنه  بلندمی پوشیدند؟
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ش��رکت ویرجین گالکتیک در حال ساخت هواپیماهاى آینده 
مبتنى بر فناورى فضاپیماهاست.

این شرکت پرواز فضایى که متعلق به ریچارد برانسون، میلیونر 
آمریکایى است، اظهار داش��ت : هواپیماى گردشگرى فضایى 
تحت ساخت این شرکت،  مى تواند طى اصاحاتى به یک ابر جت 
تبدیل شود. این هواپیماى شبیه کنکورد مى تواند با استفاده از 
نیروى گرانشى براى سفر در سرعت هاى بسیار باال در خارج از 

جو زمین حرکت کرده و وارد مدار شود.
این هواپیما با سرعت حرکتى ۶7۶۰ کیلومتر در ساعت مى تواند 
مس��یر ۱۶ ه��زار و ۹۰۰ کیلومترى لندن تا س��یدنى را در2/۵ 

ساعت طى کند.
در میان دیگر اهداف بلند مدت این شرکت همچنین مى توان 
 ب��ه فضاپیماهایى اش��اره کرد که ق��ادر به انتقال انس��ان ها به

 مسافت هاى دورتر در فضا هستند. به گفته استفن اتنبوروگ، 
مدیر تج��ارى ش��رکت ویرجین گالکتی��ک، ای��ن فضاپیماها 

مى توانند ب��ه عنوان هت��ل هاى م��دارى عمل ک��رده یا براى 
گردشگران امکان س��فر رفت و برگش��ت به ماه را مهیا سازند. 
همچنین ش��رکت هاى Force India و KLM براى تولید 
یک جت مشابه در حال همکارى با هم هستند که تا سال آینده 

پرواز خواهد کرد.

قیمت اولی��ه بلیت ها ۶۰ ه��زار پوند ب��وده،  اما ب��ه گفته این 
س��ازندگان، پرواز فضایى تج��ارى طى ۱۵ تا 2۰ س��ال آینده 
امکان پذی��ر خواهد بود. نس��ل اول فضاپیماى این دو ش��رکت 
موس��وم ب��ه »Lynx« از س��رعت ۳۵4۰ کیلومتر بر س��اعت 
برخوردار خواه��د بود که مى تواند چهار ب��ار در روز پرواز کرده 
و تنها با یک موت��ور ۵۰۰۰ پرواز را انجام ده��د. البته برخاف 
فضاپیماى ش��رکت ویرجین گالکتیک، این هواپیما از قابلیت 
خروج از جو،  برخوردار نبوده ام��ا در موتورهایش فناورى الزم 
را براى تولید سرعت هاى بیش از چهار برابر صوت، بهره گیرى 
خواهد کرد. تاکنون تنها هواپیماى SS2 ویرجین گالکتیک از 
استاتوسفر خارج شده و به گفته شرکت، اولین پرواز آن در سال 
آینده انجام خواهد ش��د. فضاپیماى سرنش��ین دار این شرکت 
اولین خودروى تجارى بالدارى است که تا چنین ارتفاعى پرواز 
کرده و از »سیس��تم پر« الهام گرفته از ت��وپ بدمینتون ، براى 

ورود مجدد ایمن به جو زمین استفاده کرده است.

سفری پرسرعت و استقرار در هتل های مداری با هواپیماهای فضایی آینده

عکس نوشت

گرامیداشت دویستمین 
سالگرد جنگ با ناپلئون 
در ساکسونی آلمان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 فراخوان ارزیابي کيفي مناقصه
 عمومی داخلی

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان درنظـردارد:خدمات موردنيازخود به شرح ذيل را به 

استـناد قانون برگـزاري مناقـصات وآئـين نامه معـامالت شركت ، ازطريق برگزاري مناقصه عمومي 

)يک مرحله ای( به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

به منظور ارزيابي توان اجراي كار پيمانكاران متقاضي، از كليه شركت هاي ذيربط كه ظرفيت آماده به 

كار در اين زمينه دارند دعوت ميشود:

اسناد فراخوان  را  از تاريخ 1392/08/01 از طريق مراجعه حضوری به  واحد مناقصات اين شركت 

يا از طريق سـايتهای زير دريافت و حداکثر  تا ساعت  11 صبح روز چهارشنبه مورخ  92/08/08 به 

آدرس: اصفهان چهارباغ عباسـی- خيابان عباس آباد - ساختمان شـماره 3 توزيع برق شهرستان 

اصفهان طبقه اول - امور تداركات تحويل يا ارسال نمايند. 

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2216102-0311 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائيد.

  http://tender.tavanir.org.ir                                                     سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس

http://iets.mporg.ir                                                    سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس

 http://eepdc.ir                                  سايت  اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس

 در ضمن پس از جلسه ارزيابی كيفی و انجام بررسی های الزم به شركت هايی كه در ارزيابی كيفی برنده 

شوند جهت تهيه ضمانتنامه و ارائه پيشنهاد قيمت اطالع رسانی خواهد شد . 

*شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

*هزينه درج آگهي مناقصه بعهده برنده يا برندگان مناقصه مي باشد.    

*ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

شماره موضوع مناقصهرديف
مهلت تهيه تاريخ توزيع دفترچهمناقصه

دفترچه
زمان تحويل 

پاكت ب
 مبلغ ضمانتنامه 

شركت در مناقصه

ارزيابی كيفی پيمانكاران جهت برون 1
بعدازارزيابی92/11192/08/192/08/792/08/8سپاري برنامه ريزي امورهاي اجرايي

علی در عرش باال بی نظیر است 
 علی بر عالم و آدم امیر است

به عشق نام موالیم نوشتم 
چه عیدی بهتر از عید غدیر است ؟

عید کمال دين ، سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعالن وصايت و واليت 
امیر المومنین علیه السالم بر ش�یعیان و پیروان واليت را بر تمامی 

مسلمانان جهان تبريک می گويیم .

  روابط عمومی اداره کل  ورزش و جوانان استان اصفهان
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