
تپش قلب چاپ تمایل آمریکایی ها  برای  پرواز مستقیم به ایران
 سه بعدی در بدن
 تا یک دهه آینده

قائم مقام وزیر راه خبر داد : آمادگی ایرالین های ایرانی و آمریکایی
 مردان بیکار 

زودتر پیر می شوند 3
از زانو زدن ایتالیا و برزیل 
برابر ایران تا انتخاب وزیر 6 2

 قیمت ۳۰ قلم داروی دیگر 
کاهش می یابد

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به کاهش قیمت ۳۰ قلم داروی دیگر که قرار است 
در هفته آینده صورت پذیرد، گفت: با کاهش قیمت این ۳۰ قلم دارو، لیست کاهش 
قیمت دارویی به عدد ۲۰۰ می رسد و کمبود دارویی کش��ور از سه رقمی به ۲ رقم 
کاهش یافت. دکتر رسول دیناروند ، در تشریح اعالم لیست جدید کاهش قیمت های 

3دارویی اظهار داشت: در ادامه ارایه دو لیست کاهش قیمت های دارویی...
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   نیمی از معتادان ایران
 زیر 34 سال سن دارند
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افزایش 1۰ درصدی تولید 
گوشت بوقلمون در استان 

 افتتاح سامانه 
سازمان  وظیفه عمومی

س��امانه خدمات الکترونیک س��ازمان وظیفه عمومی 
 با حضور س��ردار اس��ماعیل احم��دی مق��دم فرمانده

 نیروی انتظامی در سازمان نظام وظیفه افتتاح شد. این 
سامانه شامل سامانه پیامکی، سیستم تلفن گویا و سایت 
است که خدماتی چون فرایند اعزام به خدمت، رسیدگی 
به معافیت ها، نحوه خروج از کشور و معافیت های خارج 

از کشور، وضعیت مشموالن و وضعیت ...

3

 سقوط سکه 
به زیر ۹۰۰ هزار تومان

روند نزول��ی قیمت طال در بازاره��ای جهانی ،قیمت 
س��که بهار آزادی به زیر ۹۰۰ هزار تومان رسید و در 

لحظه انتشار خبر ۸۹۷ هزار تومان معامله شد.
رون��د نزولی قیمت ط��ال در بازاره��ای جهانی باعث 
 شد تاپنج ش��نبه گذش��ته قیمت س��که بهار آزادی 
به زیر ۹۰۰ ه��زار تومان برس��د. بنابرای��ن گزارش، 
چنانچه روند مذاکرات هسته ای نیز مثبت باشد نرخ 
دالر آمریکا نیز متأثر از آن روند نزولی به خود خواهد 
 گرفت و همین موض��وع باعث خواهد ش��د تا قیمت 

سکه بهار آزادی بیش از پیش کاهش یابد. 

 بیمه زنان خانه دار 
اجرایی شد

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی  از اجرایی 
شدن فاز نخست بیمه زنان خانه دار خبر داد. زهره 
طبی��ب زاده، نماینده مردم در مجلس ش��ورای 
اس��المی در خصوص آخرین وضعیت بیمه زنان 
خانه دار اظهار داش��ت: وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی اعالم کرده اس��ت که فاز نخست بیمه 

زنان خانه دار اجرایی شده است. 
وی با بیان این که بخش��ی از بیمه زنان خانه دار 
عملیاتی شده است که امیدواریم  اجرای این بیمه 
برای ۲۰۰ هزار زنان خانه  دار که در قانون بودجه 
۹۲ لحاظ ش��ده اس��ت و تا پایان امسال اجرایی 
شود، ادامه داد: مقرر بود 1۰۰ میلیارد تومان برای 
بیمه ۲۰۰ هزار نفر از زنان خانه دار اختصاص داده 

شود که فاز نخست اجرایی شد. 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به این که ۳4 هزار زن روس��تایی تحت پوشش 
بیمه عشایر در سال ۸۷ بیمه شده اند، افزود: دولت 
در زمینه بیمه زنان خانه دار اقدامات مؤثری انجام 

داده که یکی از آن ها بیمه زنان روستایی است. 
 طبی��ب زاده ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه بیم��ه

» حرف ومشاغل آزاد« از بیمه هایی است که سهم 
بسیاری از بیمه را باید خود زنان بپردازند، اظهار 
داش��ت: افرادی که در بخش خصوصی مشغول 
کار هس��تند و صاحب کارند مانند جوراب بافی 
باید تحت حرف مش��اغل آزاد خود را بیمه کنند 
که این موضوع ش��امل زنان خانه دار نیز می شود 
ولی به دلیل این که درصد حق پرداخت این بیمه 
 برای آن ها س��نگین بود، از این بیمه اس��تقبال

 نشد. 
وی با بیان این که  ای��ن بیمه برای زنان ثروتمند 
اس��ت و زنان قش��ر متوس��ط و ضعیف از عهده 
پرداخت حق بیمه آن برنمی آیند، عنوان کرد: در 
بودجه سال ۹۲ برای بیمه زنان خانه دار بودجه ای 
 اختصاص یافته تا ۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار 

بیمه شوند .

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی  :

حال و هوای بارانی
مدت هاست چشم به راه بارانیم، ما و زاینده رودمان، حاال ای پاییز، ابرهایت را بیشتر بفرست که سیرابی تشنگی مان چندین پاییز می خواهد
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 نوبت   دوم

تبریک
جناب آقای دکتر مسعود میر محمد صادقی

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان رئیس  هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان را تبریک و تهنیت عرض 

نموده ، توفیق و سر بلندی هر چه بیشتر حضرتعالی را در مسئولیت جدید از ایزد منان خواستارم 

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

اردشیر سعد محمدی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان 

 سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق ش�رکت توزیع برق اصفهان در خصوص این پروژه گفت: 
طرح توس�عه بهره گیری از فن آوری تولیدات پراکنده انرژی خورشیدی ویژه مشترکین و 
سرمایه گذاران بخش خصوصی با اس�تفاده از تسهیالت بالعوض دولتی معادل ۵۵میلیون 
ریال به ازای هر کیلووات پانل خورشیدی بر اس�اس بند ۶۹ قانون بودجه سال ۹۲، مصوب 

مجلس شوراي اسالمي، در شرکت توزیع نیروی برق اصفهان در دست اجراست.
عالقمندان به مشارکت در طرح و سرمایه گذاری در این حوزه می توانند با برآورد توان مالی 
خود نسبت به اعالم ظرفیت پانل خورشیدی مورد تقاضا و حجم سرمایه گذاری پیش بینی 

شده اقدام نمایند.
متقاضی مشارکت در طرح الزم است جهت تامین، نصب و راه اندازی پانل های خورشیدی 
به ظرفیت مورد نظر، مازاد هزینه تا ۵۵ میلیون ریال به ازای هر کیلووات پانل خورش�یدی 
را تامین و در صورت تحقق س�ایر شروط و الزامات، با اعالم ش�رکت توزیع برق اصفهان به 

حساب پیمانکار مرتبط، واریز نماید.
س�رمایه گذار می تواند پانل های خورشیدی خود را در س�اختمان تحت تملک خویش در 
صورت احراز شرایط و یا هر مکان دیگری به پیشنهاد شرکت توزیع نیروی برق اصفهان به 

صورت منفرد و یا متمرکز نصب نماید.
انرژی تولید شده توسط پانل های خورشیدی ثبت و اندازه گیری شده و با نرخ های مصوب 
در هر دوره از سرمایه گذار خریداری خواهد شد. درآمد حاصل از فروش انرژی در هر دوره 

به حساب سرمایه گذار واریز می گردد.
برای مشارکت در طرح، سرمایه گذار/ متقاضی الزم است فرم تفاهم نامه و نیز فرم شماره۲ 
)تعهدنامه ویژه توانیر( را تکمیل و حداکثر تا 1۵ آذرماه به این ش�رکت ارسال نماید. برای 
دریافت فرم ها به صورت الکترونیکی به سایت ش�رکت به آدرس www.eepdc.ir لینک 

خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق، مراجعه نمایید. 
دریاف�ت فیزیکی این فرم ه�ا و نیز تحوی�ل فرم های تکمیل ش�ده در اصفه�ان، چهارراه 
شکرشکن، ابتدای خیابان نش�اط، س�اختمان خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق اصفهان 
و خیابان میر جنب بیمارستان س�پاهان، ش�رکت توزیع برق اصفهان،دفتر روابط عمومی  

امکان پذیر می باشد.

پروژه  استفاده از تولیدات پراکنده

 انرژی خورشیدی  ویژه مشترکین برق در اصفهان کلید خورد 

امام جمعه ورزنه: 

»آب« تنها خواسته کشاورزان شرق اصفهان است
ام��ام جمع��ه ورزن��ه گف��ت: 
کشاورزان ش��رق اصفهان فقط 
 برای تأمین معیش��ت خود آب 

می خواهند.
 حج��ت االس��الم حمیدرض��ا 
صادق زاده وضعیت کشاورزان 
ش��رق اصفه��ان را نامطلوب و 
اسفبار خواند. وی اظهارداشت: 
م��ردم ب��رای تغذی��ه فرزندان، 
تحصیل و ازدواج دختران خود 
در این منطقه دچار مش��کالت 

بسیاری هستند. 
مشاور استاندار اصفهان افزود: بسیاری از کشاورزان شرق اصفهان به دلیل داشتن زمین 
چندهکتاری تا چند سال پیش در امور خیر و انسان دوس��تانه مشارکت داشتند ولی 

اینک حتی نمی توانند مایحتاج زندگی خود را هم تأمین کنند. 
وی با اش��اره به تنش بین کش��اورزان و یگان ویژه نیروی انتظامی در اسفند سال ۹1 
تصریح کرد:  سال گذشته شرایط و تحوالتی را که احساس می کردم باعث بروز درگیری 
شود، بارها به مسئوالن استان در سطوح مختلف اعالم کردم ولی آنان می گفتند اوضاع 

آرام است. 
حجت االسالم صادق زاده گفت: با عادی جلوه دادن ش��رایط منطقه از سوی برخی از 
 مسئوالن در سال گذش��ته، مشکالت شرق اصفهان انباش��ته و در نهایت به بروز تنش

 منجر شد. 
وی با بیان این که کشاورزان خواستار اقدامات عملی مسئوالن برای تأمین آب یا اشتغال 
جایگزین هستند، تصریح کرد: استاندار سابق و معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی او با 
حضور در جمع کشاورزان با بیان سخنانی به آنان آرامش می دادند و استاندار کنونی هم 

عملگراست و خواهان حل مشکالت کشاورزان توسط مسئوالن استانی است. 
وی افزود: مسئوالن سطوح مختلف اس��تان هم می دانند که قرار است تغییر کنند لذا 
اقدام عملی برای حل مشکالت کشاورزان را به افراد بعدی محول کرده اند و باید اکنون 

این هشدار را داد تا تنش بزرگ تر از سال گذشته در شرق اصفهان تکرار نشود.
وی گفت که م��ردم دیگر حرف م��ن را به دلیل اجرا نش��دن مصوب��ات قبلی دولت و 
مسئوالن اس��تان قبول نمی کنند. امام جمعه ورزنه همچنین با تأکید براین که دولت 
باید نمایندگانی را به میان کشاورزان شرق اصفهان اعزام کند تا صادقانه با مردم سخن 
بگویند، تصریح کرد: مردم این خطه می دانند که دولت یازدهم چند ماه است بر سرکار 

آمده، ولی باید کسی سخن آنان را بشنود و پاسخ الزم را بدهد. 
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و کاهش منابع دولت باید تالش کنیم 

تا، خیران و مردم نیز مانند مناطق زلزله زده به کمک کشاورزان شرق اصفهان بشتابند. 
  ب��ه گ��زارش ایرن��ا  مش��اور اس��تاندار اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه ط��رح انتق��ال آب

 زاین��ده رود با لول��ه از منطقه پایاب ب��ه ورزنه اظهارداش��ت: برای اج��رای این طرح 
 ح��دود ۲۰۰ میلیارد توم��ان اعتبار نیاز اس��ت که ب��رای تأمین آن دو راه��کار وجود

 دارد. 
وی به نقل از حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: می توان این مبلغ 
را از محل ۲5۰ میلیارد تومان بدهی پاالیشگاه بابت آالیندگی هوای اصفهان یا افزودن 

یکصد ریال به هرکیلوگرم تولیدات فوالد و آهن استان تأمین کرد. 
وی با اشاره به راهکار فوری برای رفع بحران ش��رق اصفهان گفت: دولت دهم قرار بود 
بخش بن رود و مناطق همجوار را که جمعیتی حدود 5۰ هزار نفر دارد به شهرس��تان 
تبدیل کند و تمام مراحل کارشناس��ی و قانونی آن نیز از سوی مسئوالن استان و وزیر 

کشور سابق  انجام شد. 
وی ادامه داد: محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور س��ابق در باره قطعی بودن 
 این موضوع به م��ن قول داد که آن را در نمازجمعه این ش��هر هم اع��الم کردم اما بعد 
مطلع شدم که پس از ارس��ال موضوع به دولت برای تصویب، رحیمی در هیأت دولت 
گفته است که ما نباید به مردم ورزنه باج دهیم و به همین دلیل هم مانع تصویب ارتقا 

این منطقه به شهرستان شد. 
حجت االس��الم صادق زاده تأکید کرد: اگر این منطقه به شهرس��تان تبدیل شود هم 
مشکالت کشاورزان به اصفهان و مرکز استان کشیده نمی شود هم مسائل آن در خود 

شهرستان حل و فصل می شود. 
 وی گف��ت: هدی��ه رییس جمه��ور و دول��ت یازده��م به کش��اورزان ش��رق اصفهان 
می توان��د مصوب��ه تبدیل ش��دن ای��ن بخش ب��ه شهرس��تان باش��د که اف��زون بر 
 خوش��حال کردن مردم به ویژه کش��اورزان، مانع تکرار بحران ج��دی در این منطقه 

می شود.
 امام جمعه ورزن��ه همچنین با بیان این که حجت االس��الم روحانی رییس جمهور در 
بدو تش��کیل دولت یازدهم مبلغ 5۰ میلیارد تومان برای رفع مشکالت خشکسالی با 
تأکید بر شرق اصفهان به این اس��تان تخصیص داد، گفت: اکنون 6۰ درصد این مبلغ 
 به حساب اصفهان واریز شده و قرار است اس��تاندار با هماهنگی کشاورزان آن را توزیع

 کند. 
وی افزود: رس��ول زرگرپور در تالش است تا با مذاکره با مس��ئوالن کشور کل مبلغ را 

دریافت کند تا بتواند کمی از مشکالت این منطقه بکاهد.
امام جمعه ورزنه افزود:دولت همچنین می تواند با ایجاد فرصت های س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی مانند ایجاد گلخانه و برخی فعالیت های صنعتی مانند بس��ته بندی 
و موارد مش��ابه که نیاز به آب ندارد یا آب کمی مصرف می کند، مشکالت اشتغال این 

منطقه را برای همیشه حل کند. 

س  جام جم 
]عک



چهره روزيادداشت

واکنش تهران به تصويب قطعنامه 
حقوق بشر

افخم س��خنگوی وزارت خارجه در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق 
بش��ر ایران درکمیته سوم نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل گفت: 
بانیان قطعنامه در حالی به اغراق گویی و سیاه انگاری در قبال وضعیت 
حقوق بشر در ایران پرداخته اند که نه تنها چشم خود را بر روی وضعیت 
وخیم حقوق بشر در کشورهای متحد خود بسته اند، بلکه از پاسخگویی 
به موارد متعدد نقض حقوق بشر شهروندان خویش ناتوان می باشند و 
در سابقه تاریخی و حتی امروزه خود موارد سیستماتیک و وحشتناک 

نقض حقوق بشر را در پرونده دارند.

 روانچی: فعال هیچ نشست
 دو جانبه يی با کشورهای 1+5 نداريم

یک عضو تیم مذاکراتی ای��ران با 1+5 گفت: فعال هیچ نشس��ت دو 
جانبه یی با کشورهای 1+5 برنامه ریزی نکرده ایم.

مجید روانچ��ی در جمع خبرن��گاران با بیان این که ادامه نشس��ت 
ظریف و اشتون ساعت 14 و 30 )17 به وقت تهران( به وقت محلی 
آغاز می شود اظهار کرد:  اشتون پیش از آن با اعضای 1+5 گفت وگو 
می کند و جزییات را ب��ه آن ها منتقل می کند و آن ه��ا را در جریان 
گفت وگوها با ظریف ق��رار می دهد. پس از آن ادامه جلس��ه با ایران 

برگزار می شود.

افزايش 10 درصدی تولید گوشت 
بوقلمون در استان 

کارشناس جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: طی سال جاری 
 تولید گوش��ت بوقلم��ون در اصفه��ان 10 درص��د افزای��ش یافته

 است.
محمدی در خصوص وضعیت پرورش بوقلم��ون در اصفهان اظهار 
داش��ت: 50 واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت باالی۲50 هزارقطعه 
 در ه��ر دوره ج��وج����ه ری���زي، در اس��ت�ان اصفه��ان فعالیت

 مي کنند.  
وی افزود: با افزایش 5 واحد تولیدي وتغییر کاربری بعضی از واحد ها 

امسال تولید بوقلمون 10 درصد افزایش یافته است. 

 سکه طال 
به زير ۹00 هزار تومان رسید

روند نزولی قیمت طال در بازارهای جهانی ،قیمت سکه بهار آزادی به 
زیر ۹00 هزار تومان رس��ید و در لحظه انتشار خبر ۸۹7 هزار تومان 

معامله شد.
روند نزولی قیمت طال در بازارهای جهانی باعث ش��د تاپنج ش��نبه 

گذشته قیمت سکه بهار آزادی به زیر ۹00 هزار تومان برسد.
بنابراین گزارش، چنانچه روند مذاکرات هس��ته ای نیز مثبت باشد 
نرخ دالر آمریکا نیز متأثر از آن روند نزول��ی به خود خواهد گرفت و 
همین موضوع باعث خواهد شد تا قیمت س��که بهار آزادی بیش از 

پیش کاهش یابد. 
س��که بهار آزادی طرح جدید در لحظه تنظیم گ��زارش ۸۹7 هزار 
 تومان، س��که بهار آزادی طرح قدی��م ۸۹7 هزار تومان، نیم س��که

 45۹ هزار تومان و ربع س��که بهار آزادی ۲67 ه��زار تومان خرید و 
فروش شد.

برداشت بیش از 60 هزار تن 
چغندرقند از مزارع     

مدیر امور زراعت سازمان جهادکش��اورزی استان گفت: پیش بینی 
می ش��ود امس��ال بیش از 60 هزار تن محصول چغندرقند از مزارع 

استان برداشت شود.
زارع با اش��اره به آغاز برداش��ت چغندرقند از مزارع استان اصفهان، 
اظهار داشت:  برداشت این محصول در 1۹00 هکتار از مزارع استان 

صورت می گیرد.
وی افزود: برداشت چغندرقند تا اواس��ط فصل زمستان ادامه دارد.

مدیر امور زراعت س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان اصفهان بیان 
داش��ت: اصفهان، شاهین ش��هر و میمه، برخوار، س��میرم و فریدن 
 از عمده شهرس��تان های تولیدکنن��ده چغندرقند در این اس��تان 

هستند.
وی تصریح کرد: سال گذشته از س��طح 1۹14 هکتار مزارع استان 

اصفهان 63 هزار تن چغندرقند برداشت شد. 

بعداز حمایت هایی که عربستان از گروهک تروریستی ریگی 
داشت حاال گفته می شود رییس دستگاه اطالعاتی عربستان 
500 میلی��ون دالر برای حمای��ت از این گروه ه��ا و تحریک 

اقلیت های نژادی در داخل ایران اختصاص داده است.
اوایل س��ال ۸5 و پس از ظهور گروهک شیطانی و تروریستی 
ریگی، ش��بکه العربیه در مس��تندی فیلم ه��ای تبلیغاتی از 
عبدالمالک ریگی سرکرده این گروهک  تصاویری از تیراندازی 
به سمت س��مت کوه پخش کرد و بعدها نیز این شبکه اولین 
و تنها رسانه ای بود که فیلم های ترور و سربریدن سربازهای 
ایرانی و اطالعیه های گروهک تروریس��تی موسوم به جنداهلل 

را پخش می کرد.
 العربیه به همراه تلویزیون صدای آمریکا تنها رسانه هایی بودند 
که امکان گفتگو با تروریست را پیدا کردند. زمانی که ریگی در 
یک عملیات پیچیده اطالعاتی دستگیر شد العربیه نتوانست 
خشم خود را از این موضوع پنهان کند و از زبان کسی که خود 
را سخنگوی گروهک تروریس��تی ریگی معرفی می کرد گفت 
که »حرکت های تروریستی علیه ایران ادامه خواهد داشت« و 
در واقع این پیام، نه پیامی از زبان سخنگوی گروهک ریگی که 

پیامی از طرف سخنگوی رسانه ای آل سعود تلقی شد.
شبکه تلویزیونی العربیه، رسانه وابسته به آل سعود است.  این 
شبکه که در سال ۲003 با سرمایه گذاری 300 میلیون دالری 

عربس��تان س��عودی برنامه هایش را آغاز کرد و سیاست های 
ضدشیعی را در دستور کار خود قرار داد.

این شبکه وقتی با سخنگوی گروهک تروریستی جنداهلل سخن 
می گفت تیتراژ برنامه اش را با این عنوان که  »آیا مشکل پایان 
یافته است« آغاز کرده و از او پرسید مرگ ریگی چه تأثیری در 
حرکت آن ها دارد؟ فردی که خود را سخنگوی گروه تروریستی 
و جدایی طلب جن��داهلل معرفی م��ی کرد همان پاس��خی را 
داد که م��د نظر العربیه بود و ، اظهار داش��ت ک��ه گرچه رهبر 
 این گروه دس��تگیر ش��ده اما عملیات علیه ایران ادامه خواهد

 داشت.
نزدیک به سه سال بعد شبکه العربیه اولین شبکه ای است که 
اطالعیه گروهک شیطانی موس��وم به جیش العدل درباره به 

شهادت رساندن 14 مرزبان ایرانی را منتشر می کند.
 این شبکه اولین شبکه ای است که تصاویر گروهک مذکور را 
انتشار می دهد و پوشش گس��ترده ای به اخبار عملیات های 

تروریستی آن ها می دهد.
وابس��تگی و حمای��ت عربس��تان س��عودی از گروهک های 
تروریستی ایران وقتی واضح تر می شود که یک پایگاه خبری 
فرانس��وی فاش می کند ش��اهزاده بندر بن س��لطان رییس 
دس��تگاه اطالعاتی س��عودی از گروه های مس��لح در استان 
سیستان و بلوچس��تان ایران برای برهم زدن ثبات این کشور 

حمایت می کند. 
پایگاه خبری فرانسوی  Intelligence online نوشت: بندر 
بن سلطان رییس دستگاه اطالعاتی سعودی افزایش فعالیت 
خود در منطقه بلوچستان ایران را از جنبه حمایت از یک گروه 
بنیادگرای مخالف ایران با هدف برهم زدن ثبات این کش��ور 

آغاز کرده است.
 پایگاه خبری فرانس��وی Intelligence online نوش��ت: 

بندر بن س��لطان از دستگاه 
 )ISI( اطالعاتی پاکس��تان
خواس��ت تا عناص��ر جیش 
الع��دل را درخصوص جنگ 
های چریک��ی آموزش داده 
و سالح الزم را برای اجرای 
حمالت در داخ��ل ایران در 

اختیار قرار دهد.
برپایه این گ��زارش، رییس 
دستگاه اطالعاتی عربستان 
500 میلی��ون دالر ب��رای 
حمای��ت از این گ��روه ها و 
تحریک اقلیت ه��ای نژادی 
در داخل ای��ران اختصاص 

داده است.
مجل��ه »نیش��ن« درمقاله 

ای  درب��اره نقش ش��اهزاده بندر ب��ن س��لطان در مخالفت با 
ایران می نویس��د: باید ش��ناخت بهت��ری از ش��اهزاده بندر 
داش��ت که به ص��ورت مه��م تری��ن سیاس��تمدار ماکیاولی 
 در آمده اس��ت و رهب��ری تالش ه��ای عربس��تان را به عهده 

دارد.
رویترز هم در نوشته ای به نقش بندر در روابط ایران و عربستان 
پرداخته و می نویسد که عربستان که ایران را رقیبی برای نفوذ 
خود در منطقه می داند، با حمایت از مخالفان دولت س��وریه و 
تالش برای سرنگونی بشار اسد به مواجهه به طرح های ایران نه 
فقط در سوریه، بلکه در تمام کشورهای عربی پرداخته است. 
پیش تر افشای اسناد محرمانه دیپلماتیک آمریکا، نشان داده 
است که ملک  عبداهلل تا چه حد مش��تاق اقدام نظامی آمریکا 

علیه ایران است. 
در یکی از این اسناد، فرستاده عربستان از واشنگتن می خواهد 
که برای پایان دادن به تهدیدات هس��ته ای تهران، »سر مار« 

را قطع کند.

دست های پنهان يک نفر در حوادث تروريستی منطقه 

 ايران در برابر تحريم ها بزرگ ترین حامی مالی جیش العدل کیست؟
تسلیم نمی شود

یک مقام ارش��د آمریکایی با اش��اره به ناکارآمدی افزایش 
تحریم ها علیه ایران، گفته اس��ت تس��لیم ش��دن ایران در 
برابر تحریم های بیش تر غیرممکن اس��ت. وی تأکید کرده 
است که تسلیم شدن در برابر فش��ارها بر خالف ذات نظام 
ایران و رهبر این کشور اس��ت. »علی واعظ« تحلیلگر ارشد 
اندیشکده »کرایسس گروپ« در صفحه توئیتر خود به نقل 
 از این مقام آمریکایی نوشته اس��ت: امکان ندارد ایرانی ها در

 پی تحریم های بیش تر تسلیم شوند. این بر خالف ذات نظام 
ایران و رهبر آن است.

 اوباما: معماری تحريم ها
 از بین نمی رود

باراک اوبام��ا، رییس جمهور آمریکا در نشس��ت ش��ورای 
مدیریت وال اس��تریت ژورنال، از سیاس��تش در قبال ایران 
دفاع کرد. رییس جمهور آمریکا در پاس��خ به انتقاداتی که 
او را به فروریخت��ن احتمالی نظام تحریم ه��ای ضد ایرانی 
متهم می کنند، گفت که ایران حتی در صورت توافق موقت 
در مذاکرات هس��ته ای باز هم ضربه های اقتصادی خواهد 
خورد زیرا تحریم های تنبیهی ش��دیدتر علیه این کش��ور 
همچنان پابرج��ا خواهد مان��د. اوباما گف��ت: »تحریم های 
نفتی، تحریم های بانک��ی، تحریم های س��ازمان های مالی 
این ها تحریم هایی هس��تند ک��ه ضربه بزرگی ب��ه اقتصاد 
ایران وارد کرده ان��د؛ و تمام این تحریم ه��ا و معماری آن ها 
جایی نمی روند.« وی افزود: »از آن جا که تحریم های نفتی 
و بانکی هنوز پابرجا هستند، ایرانی ها همچنان پول از دست 

خواهند داد.«

 هشدار نبیه بری نسبت 
به عراقی سازی لبنان

نبیه بری رییس پارلمان لبنان در واکنش به حمله انتحاری 
در نزدیکی سفارت ایران در بیروت آن را اقدامی جنایتکارانه 
توصیف کرده و گفت که این تنها ی��ک انفجار امنیتی نبود، 
بلکه پیامی خطرناک بود که امنیت و ثبات لبنان و لبنانی ها را 
هدف قرار داده است. وی به نقل از بری بعد از دیدار با وی طبق 
معمول روزهای چهارشنبه تأکید کردند که بری نسبت به 
توطئه جنایتکارانه ای که به دنبال تبدیل لبنان به عراقی دیگر 
است، هشدار داده و خواست مانع از اجرای این توطئه شوند.

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

به »پدر آيین نامه مجلس« 
معروفم

مجید انصاری
معاون پارلمانی رییس جمهور

یکی از موضوعاتی که بنده همواره ب��ه آن پایبند بوده ام رعایت آیین نامه 
داخلی مجلس اس��ت. تا جایی که به بنده »پ��در آیین نامه مجلس« نیز 
گفته می ش��د. در دوره پنجم، بنده خود آیین نامه را نوشتم که طبق آن 
وزرا و نمایندگان دول��ت و معاونین وزرا باید در جایگاه خود بنش��ینند؛ 
در بس��یاری از موارد معاون وزیر ی��ا وزیر مربوطه در بی��ن صندلی ها راه 
می روند و با نمایندگان صحبت 
می کنند ک��ه رییس مجلس به 
آن ها اخط��ار می دهد که نظم 
را رعایت کنید و این خالف شأن 
مجلس و نماینده دولت است. 
من با همه لیدره��ای مجلس 
رابطه  دوس��تی و رفاق��ت دارم 
از جمله با آق��ای توکلی که در 

مجلس اول با هم بودیم.
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دیدار رییس جمهور با یک جانباز قطع نخاعی

رییس جمهور در ادامه س��نت دی��دار با خانواده ه��ای ش��هدا و جانبازان دف��اع مقدس، با ی��ک جانباز 
 قط��ع نخاع��ی و همچنی��ن خان��واده س��ه ب��رادر ش��هید بط��ور جداگان��ه دی��دار و گفت وگ��و

 کرد.

 صرفه جويی  2۳00 میلیارد  ريالی
 در فوالد مبارکه 

قائم مقام وزير راه اعالم کرد : آمادگی ايرالين های ايرانی و آمريکايی

تمايل آمريکايی ها برای پرواز مستقیم به ايران

 نطنز،  مقام نخست کشت زعفران
 را در اصفهان دارد

عموم��ی مکانیزم ه��ای   ریی��س 
 فوالد مبارکه اصفهان گف��ت: با راه اندازی 

 باال بر، صرفه جویی 
۲ میلیارد و 300 
میلی��ون ریال��ی 
ش��رکت  ب��رای 
ش��د.  حاص��ل 
رحی��م خلق��ی با 
اشاره به بازسازی 
ی  م ه��ا نیز مکا

باال ب��ر جرثقی��ل 50 و 1۸ تن در ش��رکت 
اظهارداش��ت: یک��ی از دالیل اج��رای این 
پروژه کاهش هزینه های استفاده از مکانیزم 

استیجاری بوده است.
وی افزود: به دنبال ای��ن موضوع جرثقیل 

50 و 1۸ تن  ب��وم هیدرولیک که حدود دو 
س��ال به دلیل نبود قطعات یدکی در بازار 
بدون اس��تفاده بود، 
طی یک برنامه ریزی 
و کنترل پروژه دقیق 
ب��ا اراده و ت��الش 
کارکن��ان تعمیرگاه 
ی  م ه��ا نیز مکا
عموم��ی و در لبیک 
به پی��ام رهبرمعظم 
انق��الب در س��ال ج��اری با بومی س��ازی 
قطع��ات و در ک��م تری��ن  زم��ان ب��دون 
هی��چ عیبی، ب��ا رعای��ت اص��ول ایمنی و 
 ب��دون هیچ نش��تی آم��اده بهره ب��رداری

 شد. 

قائم مق��ام وزی��ر راه و شهرس��ازی در ام��ور هوانوردی و 
هواشناس��ی از تمای��ل آمریکایی ها برای برق��راری پرواز 
مس��تقیم به ایران خبر داد و گفت: سه شرکت هواپیمایی 
ایرانی و چند شرکت  آمریکایی و کانادایی آمادگی برقراری 

پرواز در ان مسیر را دارند.
علی محمد نوریان درباره پرواز مس��تقیم ای��ران - آمریکا 
گفت: رفت و آم��د مردم ب��ه آمریکا در س��ال های بعد از 
پیروزی انقالب قطع نشده و مردم به  صورت غیرمستقیم 
از طریق استانبول، دبی، قطر یا مسیرهای دیگر به آمریکا 
سفر داش��تند. همچنین در حال حاضر شرایط مذاکرات 
روند مثبتی دارد و آمریکایی ها س��یگنال هایی را نش��ان 

داده اند که مایل به برقراری این پرواز هستند.
وی با بیان این که اگر مذاکرات چند روز آینده به س��مت 
نتایج مثبت��ی برود حداکثر تا پایان س��ال  جاری میالدی 
می توانیم این پرواز را برقرار کنیم، افزود: البته در ابتدا این 

پرواز به  صورت چارتری خواهد بود.
قائم مق��ام وزی��ر راه و شهرس��ازی در ام��ور هوانوردی و 
هواشناس��ی با بیان این که در داخل برقراری این پرواز را 
بررسی کرده ایم، گفت: در حال حاضر شرکت هواپیمایی 
جمهوری اس��المی با هواپیماهای بوئین��گ 747 قادر به 
انجام پرواز بین ایران و آمریکاس��ت. ش��رکت هواپیمایی 
ماهان هم سه فروند هواپیمای ایرباس 340 دور  پرواز در 

اختیار دارد و شرکت هواپیمایی آسمان نیز توانایی انجام 
پرواز ایران - آمریکا را دارد.

نوریان با بی��ان این که  ش��رکت های آمریکایی و کانادایی 
پیشنهاد دادند که می توانند با هواپیماهای بوئینگ 777 
پرواز ایران - آمریکا را برقرار کنند، اظهارداشت: مشغول 
پیگیری مباحث حقوقی و اجرایی این موضوع هستیم که 
امیدواریم بتوان با نگاه مثبتی که  در دولت وجود دارد با در 
نظر گرفتن شرایط مذاکرات بین المللی این هدف محقق 
شود تا  هموطنان ایرانی که در آمریکا زندگی می کنند به 

راحتی  رفت و آمد داشته باشند.
     پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما ايرالين های 

کوچک نمی توانند فعالیت کنند

وی همچنین اظهارداشت: آزادس��ازی نرخ بلیت هواپیما 
منجر به ارزان شدن قیمت  سفر هوایی در برخی مسیرها 

و بعضی از ایام می شود.
وی با بیان این که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به معنای 
گران شدن بلیت نیس��ت، اظهارداش��ت: در وزارت راه به 
دنبال اجرای قانون هستیم که در مواد 161 و 166 قانون 
برنامه پنجم توس��عه به تنوع س��ازی و آزادس��ازی اشاره 

شده است.
وی با بیان این که طبق مذاکره با تعدادی از ایرالین ها قرار 
است ابتدا موضوع تنوع سازی اجرا شود، اظهار امیدواری 
کرد که تا پایان س��ال ب��ا کمک ش��رکت های هواپیمایی 
خصوصی می توانیم بحث آزادس��ازی ن��رخ بلیت هواپیما 
را اجرا کنی��م. قائم مقام وزی��ر راه و شهرس��ازی در امور 
هوانوردی و هواشناس��ی تأکید کرد: با آزادسازی و تنوع، 
شرکت های کوچک هواپیمایی نمی توانند بقا داشته باشند 
و الزمه ادامه حیات آن ها کنسرسیوم شدن البته با حفظ 
مالکیتشان است تا بتوانند خدمات را به صورت مشترک 
به مردم ارایه دهند که این کار هزینه های آن ها را کاهش 

می دهد و منجر به کاهش قیمت می شود.
وی خاطر نشان کرد: از پیشنهادات شرکت های هواپیمایی 
درباره آزادسازی و تنوع سازی نرخ بلیت هواپیما استقبال 

می کنیم.

 مس��ئول اداره گیاه��ی و دام��ی مدیریت
 جهاد کش��اورزی نطنز گفت: شهرس��تان 

نطن��ز در زمین��ه 
س��طح زیر کشت 
ب��ه می��زان 170 
هکتار، در اس��تان 
مق��ام  اصفه��ان 
نخس��ت را کسب 
کرده است. بهروز 
کیان��وش درب��اره 

زعفران و کش��ت آن در نطنز اظهارداشت: 
نطنز با توجه به وضعی��ت آب و هوایی که 
دارد، محل مناس��بی برای کشت زعفران 
 است و در زمینه سطح زیر کشت به میزان

 170 هکت��ار، در اس��تان مقام نخس��ت را 

کس��ب کرده است. وی با اش��اره به این که 
از ویژگی ه��ای زعفران نطن��ز، ارگانیک و 
خوش رن��گ و ب��و 
ب��ودن آن اس��ت، 
اف��زود: ب��ه ازای 
 ه��ر 1 کیل��و گرم 
 گل زعف��ران، ۲/7

تا 3 مثقال زعفران 
به دس��ت می آید 
ک��ه در مجم��وع 
شهرستان حدود 1500 کیلوگرم زعفران 
به دس��ت می آید و ارزش ریالی آن بیش از 
50 میلیارد ریال است که نصیب کشاورزان 
می شود. دادن کسری تجاری خود به شدت 

به سرمایه گذاری خارجی نیازمند است.

هجدهمین نمایش��گاه نفت و گاز ترکمنس��تان که بزرگ ترین رویداد 
نفت و گاز ترکمنس��تان و یکی از معتبرترین و بزرگ ترین رویدادهای 
 جهانی این حوزه اس��ت، با حضور کش��ورهای مطرح نفتی کار خود را 

آغاز کرد. 
با توج��ه به اهمی��ت این نمایش��گاه و مزایای کش��ور ترکمنس��تان به 
وی��ژه به دلیل همج��واری این کش��ور با ای��ران ، حضور ش��رکت های 
 ایرانی م��ی توان��د باع��ث افزایش مناس��بات تج��اری در ای��ن حوزه 

گردد.  
خوشبختانه امس��ال برای اولین بار، حضور ش��رکت های ایرانی تحت 

پاویون جمهوری اسالمی ایران تحقق پذیرفت. 
این در حالی است که در سال های گذش��ته شرکت کنندگان ایرانی به 
 صورت انفرادی حضور و بازدید غیرمنس��جمی از این نمایش��گاه مهم 

داشتند.
برگزاری این نمایش��گاه به همراه کنفرانس نفت و گاز، این نمایش��گاه 
 را تبدیل ب��ه محلی ب��رای حضور مس��ئوالن و ب��زرگان ای��ن صنعت

 کرده است. 
ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان به عن��وان برگزارکننده 
پاوی��ون ای��ران و هماهن��گ کننده و س��ازمان دهن��ده غرف��ه داران 
 ایران��ی در ای��ن نمایش��گاه، ب��ا ه��دف گس��ترش رواب��ط دو جانبه و 
چن��د جانبه با کش��ورهای همس��ایه ب��ه وی��ژه همس��ایگان فعال در 
 حوزه نف��ت و گاز، این نمایش��گاه را یک پ��روژه ملی مدنظ��ر قرار داده

 است.
 کارشناس��ان این ش��رکت نیز با حضور در این رویداد ضمن هماهنگی 
الزم در حضور شایسته و درخور نام ایران، مقدمات انعقاد قرارداد برای 

رویدادهای آتی را در دستور کارخود قرار داده اند.  

صنعت نفت

 حضور ايرانی ها در يکی
 از بزرگ ترين رويدادهای نفتی 
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نزديک به سه سال 
بعد شبکه العربیه 

اولین شبکه ای 
است که اطالعیه 
گروهک شیطانی 
موسوم به جیش 
العدل درباره به 

شهادت رساندن 
 14 مرزبان ايرانی

 را منتشر می کند
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 سامانه خدمات الکترونیک 
سازمان وظیفه افتتاح شد

س��امانه خدمات الکترونیک س��ازمان وظیفه عمومی با حضور س��ردار 
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در سازمان نظام وظیفه 
افتتاح شد. این سامانه شامل سامانه پیامکی، سیستم تلفن گویا و سایت 
اس��ت که خدماتی چون فراید اعزام به خدمت، رسیدگی به معافیت ها، 
نحوه خروج از کش��ور و معافیت های خارج از کشور، وضعیت مشموالن 
و وضعیت تعویض کارت پایان خدم��ت را ارایه می کند. تلفن گویای این 
سامانه به شماره 096480 و شماره سامانه پیامکی 110206010 است. 
با افتتاح این سامانه جوانان می توانند اکثر سؤاالت و مشکالت خود را از 

این طریق پیگیری کنند.

مردان بیکار زودتر پیر می شوند
دانشمندان می گویند بیکاری طوالنی بر سالمت مردان تأثیر بسیار منفی 

دارد ولی در مورد زنان چنین نیست. 
دانشمندان انگلیسی از کالج سلطنتی لندن با همکاری محققان فنالندی 
تحقیقاتی روی »دی.ان.ای« پنج هزار م��رد و زن انجام دادند و متوجه 

شدند مردانی که چند سال بیکار بوده اند زودتر پیر می شوند.
 دانشمندان با بررسی نمونه »دی.ان.ای« مردان و زنان متولد سال 1966 
طی شش سال متوجه شدند در بدن مردان بیکار کروموزوم های مسئول 
دفاع از »دی.ان.ای« کوتاه تر می شوند و همین روشن ترین نشانه پیری 
است ولی در زنان بیکار چنین پدیده ای رخ نمی دهد.گفتنی است بیکاری 

می تواند موجب بروز اختالالت روانی هم بشود.

 شهرداری در اجرای طرح
 جابه جايی درختان سرآمد شد

سرپرست سابق سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: 
برای نخستین بار در کشور طرح جابجایی درختان در حالی در اصفهان 

اجرایی شد که استان را از این منظر سرآمد کشور کرد.
داریوش فتحی اظهار داشت: در حال حاضر دو سال از عمر اجرای طرح 
جابه جایی درختان در استان می گذرد و شاهد هیچ گونه تلفاتی در این 

حوزه نبودیم. 
وی با اش��اره به ای��ن ک��ه موفقی��ت ش��هرداری در اجرای ای��ن طرح 
 سبب ش��د که ش��هرداران س��ایر اس��تان ها به اصفهان س��فر و از نحوه

 جابه جایی موفق درختان بازدید به عمل آورند.
وی  اف��زود:  دراین زمین��ه تاکنون چندی��ن دوره آموزش��ی  با بهترین 

متخصصان برای اعضای شهرداران سراسر کشور برپا شد. 
سرپرست سابق س��ازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه 
داد: در این طرح یک هزار اصله درخت برگ سوزنی با سن باال در سطوح 

مختلف شهر اصفهان جابه جا شد.
وی از ساخت پنج ایستگاه تحقیقاتی چمن در س��طح استان خبر داد و 
گفت: با توجه به احداث بزرگ ترین کلکسیون چمن آسیا در اصفهان در 

این حوزه ایستگاه های تحقیقاتی در نقاط مختلف استان راه اندازی شد.
فتحی ابراز داشت: درحوزه تحقیقات در عرصه فضای سبز اقدامات خوبی 
انجام شده اس��ت به طوری که هم اکنون پنج نوع چمن جدید با شرایط 
مرکزی ایران و نیاز آبی اصفه��ان در اختیار داریم که از دو س��ال پیش 

جایگزین کردن آن آغاز شده است.
 وی گفت: در حال حاضر 10 هکتار چمن از س��وی ایستگاه تحقیقاتی 

چمن شماره یک اصفهان جایگزین چمن های موجود شده است.

 برگزاری همايش سراسری
 ايمپلنت های دندانی

همایش سراسري ایمپلنت هاي دنداني)بایدها و نبایدها( 9 تا 11 بهمن 
در دانشکده داندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان برگزار مي شود و 

پژوهشگران براي ثبت نام در این همایش تا ۷ بهمن فرصت دارند. 
با توجه ب��ه محدودیت آموزش های آکادمی��ک در زمینه ایمپلنت های 
دندانی، مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی و معاونت تحقیقات و فناوری 
و خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد در همایش 
سه روزه »ایمپلنت های دندانی، )بایدها و نبایدها(«، آخرین دستاوردهای 
علمی در زمینه ایمپلنت های دندانی را در اختیار دندان پزشکان قرار دهد. 
مهندس��ی نس��ج نرم وس��خت، ایمپلنت و زیبایی، درمان ایمپلنت در 
بیماران خاص، روش های نوین بارگذاری در ایمپلنت و تصویربرداری در 
درمان ایمپلنت و پیشگیری از عوارض ایمپلنت ازمحورهاي این همایش 

سراسري است. 
همایش سراسري ایمپلنت هاي دنداني)بایدها و نبایدها( 9 تا 11 بهمن 
در دانشکده داندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان برگزار مي شود 

و پژوهشگران براي ثبت نام در این همایش تا ۷ بهمن فرصت دارند. 
گفتنی است؛ متخصصان و دندانپزشکان براي ارسال مقاله به این همایش 

سراسري تا ۳0 آذر فرصت دارند. 
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گشتی در اخبار
اصفهان، میزبان مسابقات سراسری رقابت مهر هالل احمر است

بیست و پنجمین دوره مسابقات سراس��ری رقابت مهر جمعیت هالل احمر با شعار »رقابت مهر، 
پویایی، آمادگی امدادی« امروزدر اصفهان برگزار می شود. مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: 

این مسابقات به میزبانی جمعیت هالل احمر اصفهان  صورت می گیرد.
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رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به کاهش قیمت ۳0 قلم داروی 
دیگر که قرار است در هفته آینده صورت پذیرد، گفت: با کاهش 
قیمت این ۳0 قلم دارو، لیست کاهش قیمت دارویی به عدد 200 
می رسد و کمبود دارویی کشور از سه رقمی به 2 رقم کاهش یافت.

دکتر رس��ول دیناروند ، در تشریح اعالم لیس��ت جدید کاهش 
قیمت های دارویی اظهار داشت: در ادامه ارایه دو لیست کاهش 
قیمت های دارویی در مهر و آبان ماه و برگشت قیمت های دارویی 
به سال 91، قول داده بودیم لیست س��وم کاهش قیمت ها را نیز 
اواخر آبان ماه اعالم کنیم که در این راستا این لیست نزد مسئوالن 

وزارت رفاه است تا کار کارشناسی صورت پذیرد تا در هفته آینده 
به توافق برسیم. وی درباره تعداد لیست سوم کاهش قیمت دارو 
افزود: در لیست س��وم کاهش قیمت دارو، ۳0 قلم به لیست های 
قبلی اضافه شود و به همراه دو لیست کاهش قیمت داروها، به آمار 
200 قلم می رس��یم که قیمت های آن ها با توجه به قیمت های 
دارویی س��ال 91 کاهش می یابد، به هرحال حجم هزینه ای این 
داروها برای بیمه ها کم نیس��ت ولی خوش��بختانه اعتبارات آن 

تأمین شده است.

      کمبود دارويی کشور از سه رقم به 2 رقم کاهش يافت
وی درباره کمبود دارویی کشور نیز عنوان کرد: تعداد کمبودهای 
دارویی کشور بسیار کم تر شده است و امیدوار هستیم با گذشت 
زمان وضعیت دارویی بهتر شود و در حال حاضر دیگر کمبودهای 
دارویی کشور س��ه رقمی نیس��ت بلکه با اطمینان خاطر عنوان 
می کنم که کمبودهای دارویی به دو رقم کاهش یافته است و باید 
تالش کنیم قبل از پایان سال 92 به رسانه ها و مردم تعهد دهیم تا 
آرامش بازار دارویی کشور تثبیت شود و این موارد علی رغم تمام 

فشارهای شدید بین المللی است.

نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی  از اجرایی شدن فاز 
نخس��ت بیمه زنان خانه دار خبر داد. زهره طبی��ب زاده، نماینده 
مردم در مجلس ش��ورای اس��المی در خصوص آخرین وضعیت 
بیمه زنان خانه دار اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعالم کرده است که فاز نخس��ت بیمه زنان خانه دار اجرایی شده 
است. وی با بیان این که بخشی از بیمه زنان خانه دار عملیاتی شده 
است که امیدواریم  اجرای این بیمه برای 200 هزار زنان خانه  دار 
که در قانون بودجه 92 لحاظ شده است و تا پایان امسال اجرایی 
شود، ادامه داد: مقرر بود 100 میلیارد تومان برای بیمه 200 هزار 

نفر از زنان خانه دار اختصاص داده شود که فاز نخست اجرایی شد. 

        بیمه شدن34 هزار زن روستايی در سال 87
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که ۳4 هزار 
زن روستایی تحت پوشش بیمه عشایر در سال 8۷ بیمه شده اند، 
افزود: دولت در زمینه بیمه زنان خانه دار اقدامات مؤثری انجام داده 

که یکی از آن ها بیمه زنان روستایی است. 
طبیب زاده با اش��اره به این ک��ه بیمه» حرف ومش��اغل آزاد« از 
بیمه هایی است که سهم بسیاری از بیمه را باید خود زنان بپردازند، 
اظهار داشت: افرادی که در بخش خصوصی مشغول کار هستند و 
صاحب کارند مانند جوراب بافی باید تحت حرف مشاغل آزاد خود 
را بیمه کنند که این موضوع شامل زنان خانه دار نیز می شود ولی 
به دلیل این که درصد حق پرداخت این بیمه برای آن ها سنگین 
بود، از این بیمه استقبال نش��د. وی با بیان این که  این بیمه برای 
زنان ثروتمند است و زنان قشر متوسط و ضعیف از عهده پرداخت 
حق بیمه آن برنمی آیند، عنوان کرد: در بودجه سال 92 برای بیمه 
زنان خانه دار بودجه ای اختصاص یافته تا 200 هزار زن سرپرست 

خانوار بیمه شوند .

لیست کاهش قیمت دارويی به عدد 2۰۰ قلم دارو می رسد

قیمت 3۰ قلم داروی ديگر کاهش می يابد
نماينده مردم در مجلس شورای اسالمی  :

فاز نخست بیمه زنان خانه دار اجرايی شد
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آگهی فراخوان مناقصه عمومینوبت  دوم

 م الف 8984روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

1- موضوع مناقصه : اجرای عمليات حدود 35 كيلو متر ش�بكه  گذاری فوالدی و پلی اتيلن به صورت سری و 
پراكنده و ساخت و نصب ، جابجائی ، جمع آوری حدود 500 مورد انشعاب فوالدی و پلی اتيلن در سطح محدوده 

جرقويه و اژيه از توابع گازرسانی منطقه 3 اصفهان 
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/9/13 
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 270/000/000  ريال ) دويست و هفتاد   ميليون ريال (  

مناقص�ه گ�ران م�ی توانن�د جه�ت كس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه پاي�گاه اط�الع رس�انی الكترونيك�ی 
ش�ركت  گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس WWW.nigo-isfahan.ir    WWW.iets.mporg.ir ي�ا 
 با ش�ماره تلف�ن ه�ای 5 - 6271031 - 0311 ام�ور ق�رار دادهای ش�ركت گاز اس�تان اصفهان تم�اس حاصل 

فرمايند.                                                                                                                                                                        كد فراخوان :1343317

  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه عمومی نوبت    دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

 ش�ركت آب و فاض�الب اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد مناقص�ات زي�ر را مطابق ج�دول زير ب�ه مش�اور ذيصالح 
واگذار نمايد 

مهلت تحویل اسناد   به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاريخ 1392/9/30 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه   : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه به تاريخ 1392/10/1

دریافت اسناد :  سايت  اينترنتی 
)در ضمن هزينه آگهی بعهده برنده خواهد بود(

www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
 WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن :    0311-6680030

نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

انجام خدمات مشاوره آزمايشگاه و كنترل كيفی كارهای لوله گذاری شبكه و تاسيسات 92-3-341
جاریآب و فاضالب شهر اصفهان

 شرکت ملی گار ایران
  شرکت گاز استان اصفهان

  سهامی خاص

 مدیرکل دفتر تحقیقات و 
گروه 
جامعه

 
آموزش ستاد مبارزه با مواد 
مخدر گفت: مواد مخدر و 
روان گردان ها، یکی از چهار بحران جامعه جهانی به 
شمار می روند و بیش از 1۷0 کشور در جهان با این 
پدیده شوم دست و پنجه نرم می کنند و برای مهار و 
کنت��رل و مدیریت ای��ن پدی��ده، نیاز اس��ت ابتدا 
روندشناسی تشریحی در خصوص علت های آن انجام 
شود و بدانیم که چه برنامه ای برای کنترل این پدیده 
اظهارداش��ت:  داریم.حمی��د صرام��ی  ش��وم 
جامعه شناس��ان ب��ا اعتیاد ب��ه عنوان یک آس��یب 
اجتماعی برخورد و معتاد را به عنوان یک آسیب دیده 
معرف��ی می کنند. وی افزود: در س��طح ف��ردی نیز 
روان شناسان، موضوع اعتیاد را به عنوان یک آسیب 
روانی و معت��اد را به عنوان یک بیم��ار روانی مطرح 
می کنن��د. روانپزش��کان اعتی��اد را ی��ک بیماری، 
حقوقدانان آن را ی��ک جرم، سیاس��یون موضوع را 

توطئه استکبار، مذهبیون آن را به عنوان یک گناه که 
از سوی فرد رخ می دهد و پلیس آن را به عنوان یک 
بزهکاری ک��ه موجب ایج��اد مزاحم��ت اجتماعی 
می شود، یاد می کنند و مهم تر از همه نیز، قاچاقچی 

می گوید که مرگ، کسب و کار من است!
صرامی ادام��ه داد: نگاهی ک��ه به معتاد ب��ه عنوان 
قربانیان این حوزه داریم، گویای این اس��ت که فرد 
معتاد، قربان��ی نگاه های متعدد جامعه اس��ت که از 
جامعه شناس��ی و روانشناس��ی تا نگاه��ی که حتی 
قاچاقچیان نس��بت به یک ف��رد معت��اد دارد را در 

برمی گیرد.
وی گف��ت: نمی گوییم ک��ه نگاه جامعه شناس��ی یا 
روانشناسی به معتاد غلط است ، بلکه باید دانست که 
معتاد و افرادی که در چرخه قتل ناشی از کسب و کار 
قاچاقچیان قرار می گیرند؛ باید با یک نگاه سیتماتیک 
بررسی ش��ده و در زمینه ماهیت شناسی این پدیده 

گام برداریم.

مدیرکل دفت��ر تحقیقات و آموزش س��تاد مبارزه با 
مواد مخدر ریاس��ت جمهوری توضیح داد: سیستم 
مواد مخدر این گونه نیست که عده ای قاچاقچی در 
سطح شهر مبادرت به توزیع مواد مخدر کنند بلکه 
یک سیستم هوشمند، فعال، خالق، پویا و دینامیک 
با قدمت 6000 ساله برای قتل عام انسان ها با ایجاد 
وابستگی به مواد مخدر، مبادرت می کنند و اتفاقا در 
عصری که موس��وم به عصر عصیان های اجتماعی و 
فرهنگی است، دایما با ش��وک های اجتماعی برای 
ایجاد یک ترافی��ک فزاینده از خ��رده فرهنگ ها در 
عرصه مواد مخدر و روان گردان ها مبادرت می ورزد. 
به این ترتیب پدیده مواد مخ��در در های متفاوتی را 
باز می کند تا افراد را در س��نین، جنسیت، مشاغل و 
تحصیالت مختلف با ده ها دلیل به سوی خود بکشاند.

وی در خصوص آخرین وضعیت مصرف مواد مخدر 
در ایران گفت: بر اس��اس طرح شیوع شناس��ی ملی 
مشخص ش��د که نرخ اعتیاد در ایران2/65 درصد با 

آمار تقریبی یک میلیون و ۳25 هزار نفر معتاد است. 
البته این این تحقیق به افرادی که به صورت تفننی 

مواد مخدر مصرف می کنند، نپرداخته است.
 58 درصد از معتادان ایران زیر ۳4 سال سن دارند، 
یعنی این جنگ نرم با استفاده از ابزار خود، متولدان 

پس از انقالب را نشانه گرفته است.
صرامی عنوان ک��رد: برخالف تصور اولی��ه، زنان نیز 
به مصرف م��واد مخدر گرای��ش پی��دا کرده اند، به 
طوری که حدود 9/۳درصد از افرادی که جذب مواد 
مخدر می شوند، زنان هس��تند. همچنین متأسفانه 
21/45درصد از اف��راد باسواد)لیس��انس و باالتر از 
آن( به گروه مش��تریان م��واد مخدر پیوس��ته اند. از 
همه خطرناک تر، گرایش درص��د بیش تر متأهالن 
در حوزه اعتیاد نس��بت ب��ه مجردان اس��ت. وی در 
مقایسه استان ها از نظر قرار گرفتن در معرض آسیب، 
اظهارداشت:  12 استان در بین ۳1 استان کشور در 
این زمینه وضعیت نامناس��بی دارند. وی گفت:  این 

سیستم، یک سیستم منضبط غیردولتی است.
 240 میلیون نفر معتاد مصرف کننده در جامه جهانی، 
هیچ کدام ش��ب بدون مصرف مواد نمی خوابند. نه 
سمیناری مثل ما می گیرند و نه همایش می گذارند 
و نه نشس��ت های تخصص��ی دارند. ام��ا این چرخه 
هوش��مند دقیقا در جهت جذب مشتریان مطابق با 
عصر مدرنیته اقدام می کند. اگر در 6000 سال پیش، 
مصرف تریاک آغاز شده، در هزاره سوم و قرن بیست 
و یکم، ماده ای به نام شیشه را برای تحریک بیش تر 
مصرف می کنند.  مصرف بیش از حد این موادمخدر 
که از دسته متامفتامین ها هس��تند، می تواند منجر 
به قتل همس��ر و فرزند و دیگران ش��ود که مرتبا در 
مطبوعات با این خبرهای تکان دهنده مواجه هستیم.

صرامی ادامه داد: علی رغم ضرباتی که نیروی انتظامی 
به این سیس��تم در ۳4 سال گذش��ته زده است، اما 
سیستم قاچاق هیچ گاه احساس خستگی نمی کند و 

برای کسب سود اقدام می کنند. 
وی گفت: فعاالن تهیه و توزیع مواد مخدر، در پاره ای 
از موارد برای آن که بتوانند مشتریان بیش تری را به 
سوی خود جذب کنند، برای همه طبقات اجتماعی 

حرف برای گفتن دارند. 
برای دانشجویی که می خواهد شب را برای امتحان 
بیدار باش��د، ریتالین را ارایه می کن��د و برای فردی 

که اس��ترس و اضطراب دارد نیز شیش��ه را توصیه 
می کند. وی تصریح کرد: این سیس��تم هوش��مند، 
علی رغم ضرباتی که خورده اس��ت، س��لول جدید 
 تولید می کند. در آخرین آمار آمده است که بیش از

 4 میلیون نفر در ۳4 سال گذش��ته وارد زندان های 
ایران شده اند. اگر نفرات تکراری را هم در نظر بگیریم، 
 ۳2 درصد از زندانیان کل جرایم گروهی، اختصاص به

 م��واد مخدر داش��ته اس��ت. وی افزود: بای��د توجه 
 داش��ت مقوله موادمخدر که دغدغه ای برای بیش از

 92 درصد مردم ایران ش��ده اس��ت، امروز در حوزه 
جرایم به عنوان عامل اصلی جرایم شناخته می شود 
و 25 درصد از قتل های عمد با ای��ن موضوع ارتباط 

دارند.  
متأس��فانه بیش از 10 میلی��ون نفر از همس��ران و 
فرزن��دان آن یک میلی��ون و ۳25 هزار نف��ر معتاد 
کش��ور، دغدغه روزمره اعتیاد را دارن��د و هر لحظه 
ممکن است یک همسر شیش��ه ای، فرزند یا همسر 
خود را به قتل برساند. صرامی اظهارداشت: موضوع 
اقتصاد مواد مخدر با سرانه 2000 میلیاردی و سود 
600 میلیارد دالر در سال، خس��ارت های عظیمی 
 را به کش��ور وارد کرده اس��ت؛ در تحقیق��ی که در 
ک��ه ش��د  مش��خص  داش��تیم   8۳  س��ال 

 10 هزار میلیارد تومان خسارت به دلیل هزینه ها و 
برخوردها و حتی مصرف مصرف کنندگان مواد مخدر 

به اقتصاد ملی کشور وارد شده است.
  در هزینه ه��ای مواد مخ��در، پدیده ای ب��ه نام قتل

 هم اندازه گیری شده است که به غیر از دست رفتن 
جان انسان ها، باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: بالغ بر 51 س��ایت فارس��ی زب��ان و بیش 
از صده��ا و ده ها س��ایت خارج��ی در جهت جذب 

مشتریان با تغییر نگرش در حال اقدام است. 
به نوجوان م��ی گویند که مصرف م��واد مخدر برای 
 تقویت قوای جنس��ی، آرام��ش، رهای��ی از دردها و

 شب بیداری های تو مفید است و با این نگرش های 
غلط در جذب مشتری، در جهت قتل عام آن ها اقدام 
می کنند. خود فرد نیز در اثر مصرف زیاد مواد می میرد 

که آمار آن نیز در کشور نگران کننده است.
 اگر در گذشته فرد معتاد در روز تنها تریاک استفاده 
می کرد امروز به بس��یاری از مشتقات فنا دهنده آن 

دچار است.

اعالم نرخ شیوع اعتیاد در ايران

  نیمی از معتادان ایران زیر 34 سال سن دارند
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم شهرضا  ) نوبت دوم ( 

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

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

2945باقیمانده- امیرحسام بهاری فرزندمحمدابراهیم:ششدانگ یکباب خانه باقیمانده که 

پالکهای 5979و7303و7441ازآن مجزاشده به مساحت340مترمربع.

متروکه  کوچه  پاساژمحل  ازیک  قسمتی  احمدانصاریپورفرزندمحمد:ششدانگ   -8009

پالکهای1354و1353و1355جمعاتشکیل  انضمام  به  که  مساحت14/20مترمربع  به 

یکواحدپاساژراداده است.

- شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

نره  عرب  وزینت  مشاع  به4دانگ  پورفرزندسردارنسبت  افشاری  سهراب   -11080
فرزندعلی نسبت به2دانگ مشاع از:ششدانگ قطعه زمین به مساحت249/50مترمربع.

محصوربه  نیمه  زمین  قطعه  دندلوفرزنداردشیر:ششدانگ  رستمی  فاطمه   -13379
مساحت200مترمربع.

شده  مجزی  زمین  قطعه  شهرضافرزندرمضان:ششدانگ  آقاسی  اله  حبیب   -13756
از1015به مساحت51/62مترمربع.

به  شده  کنی  پی  زمین  قطعه  فرزندخلیفه:ششدانگ  وندائی  آقائی  فرزانه   -13759
مساحت194/75مترمربع.

به  شده  ومثنی  کنی  پی  زمین  قطعه  فرزندحسن:ششدانگ  اردشیرسلیمی   -13760
مساحت176مترمربع.

مشاع  به2دانگ  نسبت  شهرضافرزندسیدمصطفی  کسائی  سیدعبدالحسین   -13774
خانه  یکباب  از:ششدانگ  مشاع  به4دانگ  نسبت  فرزندسیدابوالقاسم  کسائی  وعصمت 

مجزی شده از153به مساحت208/39مترمربع.

به  شده  چینی  بلوک  زمین  قطعه  فرزندپرویز:ششدانگ  دیده  شهریارجهان   -13800
مساحت177/30مترمربع. 

به  شده  کنی  پی  زمین  قطعه  فرزندکهندل:ششدانگ  سجادوزیری   -13801
مساحت176/47مترمربع.

وزهراشیرپورفرزندغالمحسین  اله  فرزندنعمت  محمدرضاکفاش   -13807
باالسویه:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از993به مساحت247/21مترمربع.

13808- روح اله کفاش فرزندمحمدرضا وسیده صولت رضوی زاده فرزندسیدحسام 
باالسویه:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از993به مساحت176/98مترمربع.

- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

اله  فرزندسیدرحمت  میرنیام  ولیالالسادات  فرزندیداله  احمدیان  امین   -4744
باالسویه:ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام مجزی شده از1284به مساحت91/10مترمربع.

- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

1155- رهبررحیمی رضائی فرزندفرج اله نسبت به4دانگ مشاع ومهین محمدی خداوردی 
لوفرزندامراله نسبت به2دانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه به مساحت229مترمربع.

2567- بهروزصانعی نژاد فرزندمحمود:ششدانگ قطعه زمین مجزی شده از1584 به 
مساحت122/50مترمربع.

محصورمجزی  زمین  قطعه  رحم:ششدانگ  فرزنداله  قیسی  امام  میالسی  فتاح   -2570
شده از923به مساحت171مترمربع.

از2499به  شده  مجزی  یکبابخانه  اله:ششدانگ  فرزندفتح  شاهبازکاویانی   -2571
مساحت161/34مترمربع.

شده  مجزی  قدیمی  یکبابخانه  علی:ششدانگ  فرزندرستم  امیرزاده  رحیم   -2578
از1258به مساحت133/55مترمربع. 

محصورباساختمان  زمین  قطعه  فرزندمصطفی:ششدانگ  شبانی  عبدالرحیم   -2579
موجوددرآن مجزی شده از665به مساحت420مترمربع.

2580- اسماعیل کاویانی درشوری فرزندابراهیم:ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده به 
مساحت 120مترمربع.

- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2482- ناصرجاوری فرزندمختاروپری جاوری فرزنداحمدباالسویه:ششدانگ یکبابخانه 
مجزی شده از157به مساحت284مترمربع.

- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

باالسویه:ششدانگ  فرزندجالل  قیام  ومژگان  اله  حمیدرهبرفرزندامان   -2330

نضمام  به  که  مساحت1/80مترمربع  به  متروکه  جوی  محل  ازیکبابخانه  قسمتی 

پالک958جمعاتشکیل یکبابخانه راداده است. 

2332- مصطفی بهاری فرزندمحمدعلی وطیبه استادی فرزندحسن باالسویه:ششدانگ 
یکبابخانه مجزی شده از125به مساحت237/90مترمربع.

- شماره فرعی از51- اصلی مزرعه فودان

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

- شماره فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

469- صفرعلی بهرامی فرزندسیفعلی:ششدانگ یکبابخانه به مساحت337/60مترمربع.

ردیف ج(امالکی که آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر ، لیکن بواسطه اشتباه موثری 
که در انتشار آنها رخ داده است و بموجب آراء هیئت محترم نظارت یا دستور اداری 
مستند به اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه 

بخش نامه های ثبتی تا اول مهر سال 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند:

- شماره فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

که  یکبابخانه  ازششدانگ  مشاع  یکدانگ  فرزندهاشم:تمامت  انصاری  حجت   -1037

تحت  اشتباها  اولیه  نوبتی  آگهی  و  1036قیدگردیده  ثبتی  دراظهارنامه  پالک  شماره 

1037اصالح  از1036به  ثبتی  دراظهارنامه  پالک  شماره  که  گردیده  شماره1036آگهی 

گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.

- شماره فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

به 120سهم مشاع وعبدالجوادآصفی  1368/1- مجیدپژوهش فرزندمحمدحسن نسبت 
به90سهم  نسبت  آزادفرزندحسن  وملوک  مشاع  به90سهم  نسبت  فرزندعبدالرسول 

مشاع از500سهم سه دانگ 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 شماره21-67/07/14هیئت حل 
شده  مجزی  2/8675ازآن  پالک  مشاع  شهرضادرازاء200سهم  مستقردرثبت  اختالف 

است.
 به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک و رقبات مندرج در این 
آنهائی  به  نوبت آگهی نسبت  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشد  آگهی واخواهی داشته 
به  ونسبت  روز   90 مدت  ظرف  وب  الف  های  ردیف  به شرح  شده  ثبت  تقاضای  که 
ظرف  ج  ردیف  شرح  به  شده  مربوطه  دفاتر  ثبت  نظارت  هیات  آراء  طبق  که  آنهائی 
ماده   2 تبصره  وطبق  ارائه  اداره  این  به  را  خود  واخواهی  دادخواست  روز   30 مدت 
ظرف  بایست  می  ،معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده 
مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم دادخواست رااز 
انتشار  از  قبل  که  نماید درصورتی  تسلیم  اداره  این  وبه  اخذ  مراجع ذیصالح قضائی 
جریان  بر  مشعر  را  دادگاه  گواهی  باید  دعوا  طرف  باشد  شده  اقامه  دعوائی  آگهی 
مدت  از  بعد  که  دعوا  طرح  یاگواهی  .اعتراضات  نماید  ارائه  مرقوم  مدت  ظرف  دعوا 
مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق قسمت اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت 
درموقع  ارتفاقی  حقوق  ثبت  قانون  نامه  آیین   56 ماده  طبق  ضمنا  شد.  خواهد  رفتار 

به  نسبت  ومجاورین  امالک  صاحبان  وواخواهی  قید  مجلس  درصورت  حدود  تعیین 
حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد.این آگهی نسبت به ردیف های 
تاریخ  از  نوبت  یک  فقط  ج  ردیف  به  ونسبت  روز   30 فاصله  به  دردونوبت  وب  الف 
گردد می  منتشر  و  درج  اصفهان  روداچاپ  زاینده  نامه  روز  در  اول  نوبت   انتشار 
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تاریخ انتشارنوبت دوم:92/09/02                             
  سید مهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

آگهی نوبتی سه ماهه دوم نطنز  ) نوبت دوم ( 

 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 

محصور  زمین  قطعه  ششدانگ  علي  فرزند  نجات  محمدي  اهلل  فضل  آقاي   –  1975
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 

نه سهم  از  مشاع  چهار سهم  رمضان  فرزند  قصبه  زاده  محمود  فاطمه  خانم   –  243
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 

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

از شماره 128 – اصلي یوز جریب ؛ فروعات ذیل 

142 – خانم زهرا رشیدي جزني فرزند محمد ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 367/42 
متر مربع 

مزروعي  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  جزني  رشیدي  علیرضا  آقاي   –  214
بمساحت 441/64 متر مربع 

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

از شماره 129 – اصلي جزن ؛ فروعات ذیل 

بمساحت  طویله  یکباب  ششدانگ  علیرضا  فرزند  جزني  رشیدي  مهدي  آقاي   –  191
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 

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

خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  نمایندگي  به  موقوفه شهید حسین رشیدي جزني   –  537
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 

بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  علي  فرزند  بیدهندي  وحیدي  شهربانو  بانو   –  2883
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 

 710 بمساحت  مزروعي  زمین  قطعه  یک  مهدي ششدانگ  فرزند  فیض  حسین   –  205
متر مربع

از شماره 44 – اصلي ابیانه فروعات ذیل 

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

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

ابیانه فرزند  آقاي حسین هدایت نیا فرزند محمد حسن و خانم اکرم عباسیان   –  515
حسین بالمناصفه ششدانگ یکباب خانه معروف پرزله بمساحت 104 متر مربع 

از شماره 103 – اصلي احمد آباد ؛ فرعي ذیل 

109 – خانم زهرا نکو فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه بمساحت 166/24 متر مربع    

ازشماره 128 – اصلی هنجن ،فروعات ذیل 

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

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

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

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

2128 – خانم بتول محسني فرزند قدرت اله ششدانگ قطعه زمین 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 

-خانم فاطمه فردوس آرا فرزند حسین نسبت به 5 سهم و آقاي علي 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

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

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

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

از شماره 182 – اصلي قنات معروف درب کنده که مدار گردش و مبدا و مظهر و مقسم 

آن به شرح آگهیهاي نوبتي قبلي است 

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

سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه 

ازشماره 37– اصلي كشه ، فرعي ذیل

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

ازشماره 40 - اصلي مال خلیل ، فروعات ذیل 

18 – آقاي اصغر رحیم ملک فرزند غالمحسین و خانم معصومه محمد حسیني طرقي 
فرزند محمود بالمناصفه ششدانگ قسمتي از یکباب خانه بمساحت 46/32 متر مربع 

30 – آقاي بهروز رحیم ملک فرزند عباس ششدانگ دو قطعه زمین مزروعي و مشجر 
تقریبا یک رجل و نیمي  انتقال مع الواسطه از عباس رحیم ملک طرقي 

ازشماره 147- اصلي مزده ، فروعات ذیل 

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

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

ازشماره 182 – اصلي ابیازن ، فروعات ذیل 

اله  ابیازني فرزندان قربانعلي کما فرض  آقاي اسمعیل و خانم رقیه ذوالفقار   –  1203
ششدانگ یکدرب باغ در دشت باال بمساحت 987/65 متر مربع  

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

ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 

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

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

1565 –  آقاي غالمرضا توکلي طرقي فرزند محمدآقا و خانم حشمت توکلي طرقي فرزند محمد 
بالمناصفه ششدانگ یکباب خانه و باغچه  بمساحت 219 مترمربع 

خانم زینت خالقي طرقي فرزند لطف اله چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین   – 1595

محصور معروف چومبا بمساحت 672/30 متر مربع 

1898 -  موقوفه مسجد جامع طرق به نمایندگي اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ 

قطعه زمین مزروعي و مشجر بمساحت 1467/90 متر مربع 

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

غسالخانه وقفي طرق به نمایندگي اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ   – 3963

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 

بمساحت 440/80 متر مربع 

حسین  فرزند  طرقي  محمد  آقا  صغرا  و  علي  فرزند  نام  زرین  محمد  آقاي   –  4809
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  

آقاي مهدي محمد حسیني طرقي فرزند علي ششدانگ قطعه زمین مزروعي در   –301
دشت زیره بخش آقاحبیب بمساحت 1233/20 متر مربع  

ازشماره 214 – اصلي یحیي آباد ، فرعي ذیل 

شهرام  آقاي  و  سهم   1550 به  نسبت  عباسخان  فرزند  ضابطي  مهدي  آقاي   –  324
ضابطي طرقي فرزند عنایت اهلل نسبت به1800 سهم و کوروش ضابطي طرقي فرزند 
به  به 900 سهم وآقاي جواد ضابطي طرقي فرزند عباسخان نسبت  اهلل نسبت  عنایت 
به 1200 سهم و خانم  فرزند عباسخان نسبت  1200 سهم  و علیرضاضابطي طرقي 
سلطان آغا رضازاده طرقي فرزند استاد نصراهلل نسبت به 156/92 سهم و خانم ضابطي 
طرقي فرزند عباسخان نسبت به 850 سهم وخانم فاطمه ضابطي طرقي فرزند عباسخان 
نسبت به 1200 سهم 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 از ششدانگ یکدرب 
باغ معروف به باغ پایین بمساحت 1515/80 مترمربع 

مزروعي  زمین  قطعه  ششدانگ  حسین  فرزند  طاهري  محمد  اله  نعمت  آقاي   -  1778
معروف به خویر بمساحت 1130/76 مترمربع 

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

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

ازشماره 263 – اصلي مزرعه الركه فرعي ، ذیل 

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

از شماره 284 -  اصلي كلهرود ، فروعات ذیل 

اطاق  یکباب  ششدانگ  اله  حبیب  فرزند  کلهرودي  مظاهري  خانم  معصومه   –  1203
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 

بمساحت  باغ  یکدرب  ششدانگ  علي  فرزند  کلهرودي  زاده  قنبر  حسن  آقاي   –  1978
768/70 مترمربع 

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

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

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

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

باغچه  و  یکباب خانه  فرزند رضا ششدانگ  کلهرودي  برومندي  عباس  آقاي   –  2261
بمساحت 197/80 مترمربع مفروز ومجزا شده از شماره 201 فرعي 

آقاي جمشید برومندي کلهرودي فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه و باغچه   – 2263
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 

دانگ وسید  به سه  غفار نسبت  فرزند سید  کلهرودي  سیدابوالحسن حسیني   –  2265
محمد وخانمها فخر السادات والهام السادات حسیني کلهرودي فرزندان سید حسین که 
سید محمد نسبت به  یک ونیم 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 

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

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

زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حسن  فرزند  کلهرودي  زاده  هاشم  غالمرضا  آقاي   -  295
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 

بمساحت  زمین محصور  قطعه  علي ششدانگ  فرزند  کلهرودي  زاده  قنبر  آقاي حسن   –  25
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 
شده  منتشر  و  درج  نوبت  دو  در  روز   90 مدت  به  انتشار  اولین  تاریخ  از  آگهي  این  در 
نمایند و در  دادگاه صالحه تسلیم  اداره و  این  به  را  باشند واخواهي خود  داشته  اعتراضي 
نمایند  باشد ظرف مدت فوق تسلیم  اقامه دعوي شده  این آگهي  انتشار  از  قبل  صورتي که 
اعتراضات یا گواهي طرح دعوي که بعد از 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 
از  بایست  مي  معترض   1373/3/6 ثبتي مصوب  هاي  پرونده  تکلیف  و  تعیین  قانون  ماده   2
و ظرف مدت  نماید  تسلیم  دادگاه محل  و  ثبت  اداره  به  کتبًا  را  اعتراض خود  انتشار  تاریخ 
ماده 56  ارائه دهد و همچنین طبق  از مراجع صالحه  بر طرح دعوي  ماه گواهي مشعر  یک 
واخواهي  و  مي شود  تحدید حدود مشخص  موقع  در  ارتفاقي  حقوق  ثبت  قانون  نامه  آیین 
پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقي  حقوق  و  حدود  مجاوران  و  امالک  صاحبان 
 خواهد شد. این آگهي در دو نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه زاینده رود درج ومنتشر

 مي گردد.م الف 176
تاریخ انتشار نوبت اول: 1 /1392/8تاریخ انتشار نوبت دوم: 2 /1392/9                    

 کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 

    فقدان سند مالکیت
امیر حسین خان باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت  اربابیان فرزند  812 خانم مهناز 
از ششدانگ  یکدانگ مشاع  مالکیت  که سند  است  گواهی شده مدعی  امضاء شهود رسما  و 
قطعه زمین مزروعی ده جریب   پالک شماره 16 /59 فرعی واقع در مزرعه فارند پائین بخش 
دوازده کاشان که در صفحه 37 دفتر 24 امالک ذیل ثبت5429 بنام آقای امیر حسین خان 
اربابیان فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم گردیده نحوه گم شدن یا از بین رفتن به موجب 
علت  به  بزرگ  تهران  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس   92/7/30 بتاریخ  نامه شماره 56731 
سرقت منزل مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قا نون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبود نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد .کفیل ثبت اسنادو امالک جوشقان                                                            

تاسیس 

816 شماره 103/92/2023/24 خالصه تقاضا نامه و اساسنامه شرکت تعاونی تولید پوشاک 
الیاف طالی سفید که در تاریخ 1392/8/28 تحت شماره 329 و شناسه ملی 14003729259 
جراید  از  یکی  و  کشور  رسمی  درروزنامه  عموم  اطالع  برای  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در 
پوشاک  البسه  توزیع  و  تولید   : شرکت  موضوع   -1. شود  می  آگهی  محلی  االنتشار  کثیر 
پستی  کد   – ونداده  روستای  میمه  اصفهان   : شرکت  اصلی  مرکز   -2 پوشاک  متفرعات  و 
بیست ویک  به  منقسم  ریال  میلیون  یک  و  بیست  :مبلغ  ، 3- سرمایه شرکت   8358131313
نزد  به حساب شرکت  نقدا  آن  ریال  میلیون  مبلغ هفت  باشد که  ریالی می  میلیون  سهم یک 
بانک توسعه تعاون  شعبه شاهین شهر واریز و مابقی آن در تعهد صاحبان سهام شرکت 
می باشد . 4- مدت شرکت : از تاریخ 1392/8/28 به مدت نامحدود . 5- مدیران و صاحبان 
امضاء : خانم اشرف السادات موسویان به شماره ملی 6229964759 به سمت رئیس هیات 
مدیره و آقای غالمحسین صنعیی به شماره ملی 6229937840 به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره و آقای سید رضا موسویان به شماره ملی 6229965542 به سمت منشی هیات مدیره 
و خانم فاطمه صنعیی به شماره ملی 1292248785 به سمت مدیر شرکت برای مدت سه سال 
انتخاب گردیدند . کلیه قرار دادها واسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات 
و ارواق بهادار با امضای  خانم فاطمه صنیعی مدیر عامل و خانم اشرف السادات موسویان 
آقای غالمحسین  امضاء  با  السادات موسویان  اشرف  غیاب خانم  در  و  مدیره  هیات  رئیس 
صنیعی نائب رئیس هیات مدیره و مهر تعاونی معتبر خواهد بود و اوراق عادی  نامه ها با 
امضای خانم فاطمه صنیعی مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر است .6- خانم ها مهین موسویان 
به شماره ملی 6229963728و اعظم موسویان به شماره ملی 6229959968 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند7- رونامه زاینده رود 
برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گرددید در تاریخ 1392/8/28 امضاء ذیل 

دفاتر تکمیل گردید. حسین نوروز-رئیس ثبت میمه 

   مفاد آراء 
773 آگهی مفاد آراء هیات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اداره ثبت و 
اسناد و امالک اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن وبه استناد ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن واحد های ثبتی موظفند آراء صادره  مرتبط به روستا را 
در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهر ها را برای یک نوبت 
در روزنامه محلی یا کثیر االنتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض 
دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی 
اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا 
انتشار آگهی باید اعتراض خود را بصورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمایندرسیدگی به اینگونه 
اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در موعد مقرر یا عدم تحویل گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک 
عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد فلذا آرای صادره هیات صدر الذکر مربوط به 
رقبات واقع در شهر مهاباد به شماره پالک ثبتی 51 اصلی گرمسیر و شهر اردستان بشماره 
پالک ثبتی یک اصلی گرمسیر فرعی های آن بشرح ذیرآگهی و معترضین می توانند با رعایت 

مفاد ماده 10 فوق الذکر اقدام نمایند .

1- رای شماره 57-92/8/11 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی 
واقع  فرعی 1312 بنام مریم قهار زاده مهابادی فرزند حسن به مساحت 117/59مترمربع – 

در مهاباد 

2- رای شماره 58-92/8/11 ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر روی قسمتی از عرصه 
پالک ثبتی فرعی 209 بنام سید ابوالفضل نکوئی فرزند سید حسین  به مساحت 275مترمربع 

– واقع در اردستان  

3- رای شماره 59-92/8/11 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی 
فرعی 919 بنام محمد رضا فیروزی فرزند فتح اله و شیرین رحیم پور فرزند ولی اله هر کدام 

مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 219/65مترمربع – واقع در اردستان  
الف 336 خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
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                     آگهي نوبتي سه ماهه دوم زواره ) نوبت دوم ( 

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1392 ثبت اسناد وامالك زواره بخش 17 ثبت اصفهان

به 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 به شرح ذيل آگهي مي گردد:

دهستان گرمسير

شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذيل:

مزروعی  ملک  يکقطعه  ششدانگ  سيدحسين  فرزند  مرتضوی  سيدجواد  آقای   -4908
بمساحت 8412/50 متر مربع  .

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 
اداره  اين  به  كتبًا  را  دادخواست واخواهي خود  به مدت  90 روز  انتشار آگهي  نوبت 
پرونده هاي معترض  تکليف  تعيين  قانون  ماده واحده   2 تبصره  نموده و طبق  تسليم 
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 واصل شود بال اثر بوده و 
. ضمنًا طبق  رفتار خواهد شد  ثبت  قانون  تبصره 17  و  ماده 16  اخير  مطابق قسمت 
ماده 56 آئين نامه ثبت ، حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود و در صورتمجلس قيد و 
واخواهي صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده هاي معترض ثبت پذيرفته 
خواهد شد . اين آگهي در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاريخ انتشار اولين آگهي در 

روزنامه زاينده چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد .

تاريخ انتشار نوبت اول :   01 / 08   / 1392

 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/9/2

رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره

آگهی نوبتی سه ماه دوم جوشقان  ) نوبت دوم ( 

662  آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1392 – اداره ثبت اسناد و 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: 
شماره های فرعی از پالك يک اصلی ابنيه و امالك جوشقان قالی 1182 فرعی – آقای 

اصله  دشت  در  واقع  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ  حسنعلی  فرزند  راونجی  رضا 
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

سهم   2100 جمله  از  مشاع  سهم  دو  تمامی  حسين  ميرزا  فرزند  ارسالن  اعظم  خانم 
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 باب انبار و طويله   611- فرعی – 
واقع در كوی سرده كامو به مساحت 120/30 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 

از سی  نيم مشاع  تمامی هفت و  اربابيان فرزند حسين    خانم بی بی   – 841- فرعی 
سهم  ششدانگ قطعه زمين مزروعی واقع در دشت لشجران كامو به مساحت 1403/61 

متر مربع 

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

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

241- فرعی – خانم سکينه ابراهيمی  فرزند غالمحسين ششدانگ يکباب اطاق و محوطه 
آن  واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 250 متر مربع 

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

64- فرعی – آقای رضا رحمانی  فرزند شعبانعلی ششدانگ قطعه زمين مزروعی واقع 

در مزرعه مزرائف بزرگ كامو به مساحت 831/75 متر مربع 

67- فرعی – آقای رضا رحمانی  فرزند شعبانعلی ششدانگ دو قطعه زمين مزروعی 
واقع در مزرعه مزرائف بزرگ كامو به مساحت 1033/83 متر مربع 

شماره های فرعی از پالك 67- اصلی ابنيه و امالك مزرعه ارقش كامو 

104- فرعی – آقای رضا رحمانی  فرزند شعبانعلی ششدانگ قطعه  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 
بايد گواهی  اقامه شده باشد طرف دعوی  انتشار آگهی دعوی  از  در صورتی كه قبل 
گواهی  يا  اعتراض  نمايد  تسليم  مذكور  را ظرف مدت  بر جريان دعوی  دادگاه مشعر 
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

تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/8/1 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/9/2 
كفيل ثبت اسناد جوشقان 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم میمه  ) نوبت دوم ( 
649  آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1392 – اداره ثبت اسناد و امالك ميمه .

بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59- اصالحی و آئين نامه مربوط 

همچنين  و  شده  پذيرفته  آنها  ثبت  تقاضای   1392 سال  دوم  ماهه  سه  در  كه  امالكی 
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

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

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قريه ازان

غضنفر  فرزند  ابراهيمی  رقيه  خانم  و  مرتضی  فرزند  عبدلی  عليرضا  آقای   4270
بالمناصفه  مشاعا ششدانگ يک باب خانه در ازان  به مساحت 322/53 متر مربع

 4752 آقايان موسی و عيسی سالمی  فرزند ان عزيز اله  بالمناصفه  مشاعا ششدانگ 
قطعه زمين محصور در كوی باغ كهنه به مساحت 165/13 متر مربع

4862 آقای ايمان علی جانی فرزند احمد رضا ششدانگ قطعه زمين در كوی باغ كهنه  
به مساحت 75 متر مربع

4863 آقای علی رضا سالمی   فرزند عزيز اله  ششدانگ قطعه زمين محصوردر كوی 
باغ كهنه به مساحت 110/60 متر مربع

ازان  در  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ  فرزندعباسعلی  جدائی  محرم  4864آقای 
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

961 آقای علی اكبر علی اكبر مقدم فرزند حسن و خانم شهر بانو فرجيان فرزند حسن 
بالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه در كوی باال  به مساحت 1021 متر مربع

974 شركت مخابرات استان اصفهان ششدانگ يک باب ساختمان مفروزی از پالك 67 
فرعی به مساحت 320 متر مربع  

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قريه لوشاب

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

به مساحت  لوشاب   ده  در  يکبابخانه  فرزند عباسعلی ششدانگ  امين  پری  533 خانم 
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

حضرت  خيابان  در  يکبابخانه  ششدانگ  ناصر  فرزند  نژاد  بهروزقمری  آقای   321
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 

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

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقع در قريه موته

277 آقای قدرت اله سقائيان  فرزندرحمت اله ششدانگ يک باب خانه 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

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

به  زمين محل ساختمان  قطعه  فرزند حسن ششدانگ  علی جعفری   محمد  آقای   470
مساحت 449متر مربع

به  موته  ده  در  خانه  باب  يک  اله  ششدانگ  قدرت  فرزند  سقائيان   مهدی  آقای   471
مساحت 554/42 متر مربع

472 آقای مجيد سقائيان  فرزند قدرت اله ششدانگ قطعه زمين محصور به مساحت 
800/44 متر مربع

به  موته  ده  در  خانه  باب  يک  اله  ششدانگ  قدرت  فرزند  سقائيان   جعفر  آقای   473
مساحت 567/74 متر مربع

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت  اسناد و امالك چنانچه كسی نسبت به امالك مندرج 
( داشته باشدنسبت به آن هايی كه تقاضای  اين آگهی اعتراضی ) واخواهی  در 
روز   90 مدت  ظرف  آگهی  اين  نوبت  اولين  انتشار   تاريخ  از  شده  پذيرفته  ثبت 
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 دادخواست به مراجع قضايی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به اين اداره 
تسليم نمايد در صورتی كه قبل از انتشار اين آگهی دعوايی اقامه شده باشد طرف 
دعوا بايستی گواهی دادگاه را مشعر بر جريان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تسليم 
نمايد اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود 
بال اثر است و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد  . 

ضمنا طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعيين حدود و 
صورتمجلس تحديدی قيد و واخواهی صاحبان امالك  و مجاورين نسبت به حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد شد.اين آگهی 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
تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/8/1 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/9/2 

رئيس ثبت ميمه 

تحدید حدود عمومی 

772آگهی تحديد حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

ومستغالت  امالك  حدود  ،تحديد  ثبت  ماده14قانون  وبموجب  قبلی  نوبتی  آگهی  پيرو 
زيرواقع دربخش يک ودوثبتی شهرضابه شرح ذيل انجام خواهد شد:

- شماره های فرعی ازيک اصلی ابنيه وامالك شهرضا

1652- ابراهيم قاسمی محمديه فرزندسيف اله:ششدانگ يکبابخانه.

2945باقيمانده- اميرحسام بهاری فرزندمحمدابراهيم:ششدانگ يکباب خانه باقيمانده كه 
پالكهای 5979و7303و7441ازآن مجزاشده است.

8009- احمدانصاريپورفرزندمحمد:ششدانگ قسمتی ازيک پاساژمحل كوچه متروكه كه 

به انضمام پالكهای1354و1353و1355جمعاتشکيل يکواحدپاساژراداده است.
- شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

11080- سهراب افشاری پوروغيره فرزندسردار:ششدانگ قطعه زمين.

13379- فاطمه رستمی دندلوفرزنداردشير:ششدانگ قطعه زمين نيمه محصور.

13756- حبيب اله آقاسی شهرضافرزندرمضان:ششدانگ قطعه زمين. 

13759- فرزانه آقائی وندائی فرزندخليفه:ششدانگ قطعه زمين پی كنی شده.

برای روزشنبه92/09/23

13760- اردشيرسليمی فرزندحسن:ششدانگ قطعه زمين پی كنی ومثنی شده.

يکباب  فرزندسيدمصطفی:ششدانگ  شهرضاوغيره  كسائی  13774-سيدعبدالحسين 

خانه.

13800- شهريارجهان ديده فرزندپرويز:ششدانگ قطعه زمين بلوك چينی شده. 

13801- سجادوزيری فرزندكهندل:ششدانگ قطعه زمين پی كنی شده.

13807- محمدرضاكفاش وغيره فرزندنعمت اله:ششدانگ يکبابخانه.

13808- روح اله كفاش وغيره فرزندمحمدرضا:ششدانگ يکبابخانه.

- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

4744- امين احمديان وغيره فرزنديداله:ششدانگ يکبابخانه نيمه تمام.

برای روزيکشنبه92/09/24

- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوك آباد

1155- رهبررحيمی رضائی وغيره فرزندفرج اله:ششدانگ يکبابخانه.

2567- بهروزصانعی نژاد فرزندمحمود:ششدانگ قطعه زمين.

2570- فتاح ميالسی امام قيسی فرزنداله رحم:ششدانگ قطعه زمين محصور.

2571- شاهبازكاويانی فرزندفتح اله:ششدانگ يکبابخانه.

2578- رحيم اميرزاده فرزندرستم علی:ششدانگ يکبابخانه قديمی. 

محصورباساختمان  زمين  قطعه  فرزندمصطفی:ششدانگ  شبانی  عبدالرحيم   -2579
موجوددرآن.

2580- اسماعيل كاويانی درشوری فرزندابراهيم:ششدانگ قطعه زمين پی كنی شده.

برای روزدوشنبه92/09/25

- شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

30- مهدی طاوسی وغيره فرزندمختار:ششدانگ يک قطعه ملک.

- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2482- ناصرجاوری وغيره فرزندمختار:ششدانگ يکبابخانه.

- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2330- حميدرهبروغيره فرزندامان اله:ششدانگ قسمتی ازيکبابخانه محل جوی متروكه 
كه به نضمام پالك958جمعاتشکيل يکبابخانه راداده است. 

2332- مصطفی بهاری وغيره فرزندمحمدعلی:ششدانگ يکبابخانه.

- شماره فرعی از51- اصلی مزرعه فودان
582- سودابه صالحپوروغيره فرزندمحمد::ششدانگ يکقطعه ملک.

- شماره فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد
469- صفرعلی بهرامی فرزندسيفعلی:ششدانگ يکبابخانه.

برای روزسه شنبه92/09/26
،لذا  شد  خواهد  وانجام  شروع  درمحل  صبح   8 ازساعت  ترتيب  به  تحديدحدود 
كه  شود  می  اعالم  ومجاورين  امالك  صاحبان  به  ثبت  قانون   14 ماده  بموجب 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوربهم رسانند ،چنانچه هريک ازصاحبان امالك 
يا نماينده قانونی آنهادرموقع تحديدحدودحاضرنباشند مطابق ماده 15قانون ثبت 
تحديدحدودخواهدشد،اعتراضات  مجاورين  ازطرف  حدوداظهارشده  آنهابا  ملک 
مطابق  اند  مقررحاضرنبوده  درموقع  كه  امالك  وصاحبان  مجاورين 
پذيرفته  تا30روز  تحديدحدودفقط  تنظيم صورتجلسه  ازتاريخ  ثبت  ماده20قانون 
معترضی  های  پرونده  تکليف  تعيين  واحده  ماده  تبصره2  خواهدشدوطبق 
اين  به  اعتراض  تسليم  ازتاريخ  يکماه  مدت  ظرف  بايست  می  ،معترض  ثبت 
تقديم  گواهی  قضائی  ذيصالح  مراجع  خودبه  اعتراض  دادخواست  باتقديم  اداره 
روزتحديدحدود  چنانچه  ضمنا  نمايد  ارائه  اداره  اين  وبه  رااخذ  دادخواست 
انجام  روزبعد  تحديدحدود  عمليات  گردد  مواجه  ای  نشده  بينی  پيش   باتعطيلی 
اسنادوامالك  ثبت  اداره  رئيس  ميرمحمدی  217سيدمهدی  الف  شد.م  خواهد 

شهرضا

فقدان سند مالكیت

برگ  دو  باارائه  فرزندعبدالغفار  گداعلي  حاج  سلطنت  اينکه  به  817نظر    
استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
مالکيت بيست وشش سهم ودو- سوم  سهم مشاع از857 سهم ششدانگ پالك 
3828 واقع درشهرضا يک اصلي بخش يک ثبتي شده كه سندمالکيت 528 سهم 
حيدرحاج  بنام   5754 ثبت شماره  ذيل  247دفتر39  درصفحه  فوق  ازپالك  مشاع 
گداعلي ثبت وسندصادرگرديده كه نامبرده بموجب سند34404 – 17 / 4 / 32 دفتريک 
 33 / 5 / 12  – شهرضاتمامت 150 سهم رابه صدراله بيات وبموجب سند36207 
دفتريک شهرضا تمامت 58 سهم رابه صدراله بيات وبموجب سند 58180 – 31 / 
1 / 42 دفتريک شهرضا160 سهم به سهراب اسالمي وبموجب سند 60550 – 9 
/ 11 / 43 دفتريک شهرضا تمامت 160 سهم مشاع رابه عليرضاگردنکن نسبت به 
پنج ششم وسلطنت حاج گداعلي نسبت به يک ششم انتقال داده كه سنداوليه به 
ميزان بيست وشش سهم ودوسوم سهم درسهم سلطنت حاج گداعلي قرارگرفته كه 
نامبرده درخواست سندمالکيت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئين نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملک مورد 
آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالکيت نزد 
خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم 
خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالکيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  ويک  تنظيم  نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود 
 واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.    مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و

امالك شهرضا

فقدان سند مالكیت 
خان  حسين  امير  فرزند  اربابيان  مهناز  خانم   103/92/563/347 شماره   810
باستناد يکبرگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی 
است كه سند مالکيت تمامی از ششدانگ يکدرب باغ مشجر دو جريبی پالك شماره 
21/88 فرعی واقع در كامو بخش دوازده كاشان كه در صفحه 373 دفتر 23 امالك 
ذيل ثبت 5365 بنام آقای امير حسين خان اربابيان فرزند عباس ثبت و صادر و 
تسليم گرديده نحوه گم شدن يا از بين رفتن به موجب نامه شماره 56731 بتاريخ 
92/7/30 پليس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به علت سرقت منزل مفقود 
طبق  نموده  را  نامبرده  مالکيت  سند  المثنی  صدور  درخواست  چون  است  شده 
تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قا نون ثبت مراتب آگهی ميشود كه هر 
كس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده ( نسبت به آن يا 
وجود سند مالکيت مزبود نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به 
ارائه اصل سند مالکيت و سند  اعتراض خود را كتبا ضمن  اداره مراجعه و  اين 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه كننده مسترد گردد.

ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  يا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 
نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد .كفيل ثبت 
اسنادو امالك جوشقان                                                                                                       

    فقدان سند مالكیت 

خان  حسين  امير  فرزند  اربابيان  مهناز  خانم   103/92/563/347 شماره   809
باستناد يکبرگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی 
است كه سند مالکيت تمامی از ششدانگ يکباخانه پالك شماره 1858 /1 فرعی واقع 
در كامو بخش دوازده كاشان كه در صفحه 420 دفتر 8 امالك ذيل ثبت 1168 
بنام آقای امير حسين خان اربابيان فرزند عباس ثبت و صادر و تسليم گرديده 
نحوه گم شدن يا از بين رفتن به موجب نامه شماره 56731 بتاريخ 92/7/30 پليس 
آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به علت سرقت منزل مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی 
انجام  مدعی  كس  هر  كه  ميشود  آگهی  مراتب  ثبت  نون  قا  نامه  آئين   120 ماده 
معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده ( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت 
مزبود نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه كننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد .كفيل ثبت اسنادو امالك جوشقان                                                                                                       

    فقدان سند جوشقان 
811 شماره 103/92/563/347 خانم مهناز اربابيان فرزند امير حسين خان باستناد 
يکبرگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است 
كه سند مالکيت يکدانگ مشاع از ششدانگ قطعات زمين مزروعی 20 جريب تقريبی  
پالك شماره 19 /59 فرعی واقع در مزرعه فارند پائين بخش دوازده كاشان كه 
در صفحه 175 دفتر 24 امالك ذيل ثبت 5457 بنام آقای امير حسين خان اربابيان 
فرزند عباس ثبت و صادر و تسليم گرديده نحوه گم شدن يا از بين رفتن به موجب 
نامه شماره 56731 بتاريخ 92/7/30 پليس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
به علت سرقت منزل مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت 
نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قا نون ثبت مراتب 
آگهی ميشود كه هر كس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده 
اين  انتشار  ( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبود نزد خود باشد از تاريخ 
آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه كننده 
مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد 

.كفيل ثبت اسنادو امالك جوشقان     

تحدید حدود اختصاصی 

106 شماره 103/92/1035/337چون تحديد حدود ششدانگ يکدرب باغ معروف 
نوروز 5 قفيزی بشماره پالك 540 – فرعی از شماره 71- اصلی واقع در سرشک 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام زهره سلطانی سرشکی در جريان ثبت می باشد 
كه بعلت اشتباه نام مالک در آگهی قبلی بايستی تجديد آگهی گردد اينک به موجب 
دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده ، تحديد حدود پالك مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 92/10/23 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 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 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد .  م الف 148     رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز   

    تحدید حدود اختصاصی 

193 شماره 103/92/1062/337چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين معروف 
گلنگ  بشماره پالك 1266 – فرعی از شماره 33- اصلی واقع در شهر نطنز جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای داوود مطهری زاده نطنزی و غيره در جريان 
ثبت می باشد كه بعلت عدم قيد  شماره اصلی ملک  در آگهی قبلی بايستی تجديد 
آگهی گردد اينک به موجب دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده 
، تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 10 صبح روز 92/10/26 در محل شروع 
مالکين و مجاورين صاحبان   كليه   به  آگهی  اين  بموجب  لذا  آمد  بعمل خواهد  و 
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 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد .  م الف 150     

رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز   

             تحدید حدود اختصاصی 
زمين  قطعه  ششدانگ  حدود  تحديد  103/92/1087/337چون  شماره    196
شماره  از  فرعی   –  1983 پالك  بشماره  گاره   بخش  در  رجلی  سه  معروف 
محمد  آقای  بنام  نطنز  ثبتی  حوزه   11 بخش  جزء  طرق  در  واقع  اصلی   -193
در  ملک  فرعی  شماره  در  اشتباه  بعلت  كه  باشد  می  ثبت  جريان  در  جالليان  
 15 ماده  اخير  دستور  موجب  به  اينک  گردد  آگهی  تجديد  بايستی  قبلی    آگهی 
در ساعت 10 صبح  مرقوم  پالك  تحديد حدود   ، نامبرده  تقاضای  و  ثبت  قانون 
به  آگهی  اين  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در   92/10/21 روز 
كليه  مالکين و مجاورين صاحبان  امالك اخطار می گردد كه در ساعت و روز 
و  مجاورين  اعتراضات  رسانند ضمنا  بهم  محل حضور  در  آگهی  اين  در  مقرر 
تحديدی  صورتمجلس  تنظيم  تاريخ  از  ثبت  قانون   20 مطابق  امالك  صاحبان 
امالك  و  اسناد  ثبت  رئيس       153 الف  م    . شد  خواهد  پذيرفته  روز   30  تا 

نطنز   

مزایده 

شماره   1392/8/11 آگهی  تاريخ   139203902132000018  : آگهی  شماره   787
به   ) اسناد رهنی   ( منقول  اموال غير  /1 مزايده   8304002132000003 : پرونده 
كارخانه  اعيان  و  عرصه  باب  يک  ششدانگ  فوق  كالسه  اجرائی  پرونده  موجب 
سنگبری  مکرمين پالك شماره 2 فرعی از 284 اصلی بمساحت 11781 متر مربع 
در بخش 17 ثبت اصفهان به آدرس : شهرستان اردستان شهرك صنعتی محدود 
به حدود : شماال به خيابان 20 متری شرقا به خيابان 20 متری جنوبا به خيابان 
مبلغ  قبال  در  اردستان  دفتر خانه 50  متری طبق سند رهنی شماره 16194   20
242898361 ريال در رهن بانک تجارت قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمی 
به مبلغ 2378910000 ريال ارزيابی شده سالن اصلی كارخانه با ابعاد 20 در 50 
با ديوار  با اسکلت سولهو پوشش ورق ايزوالسيونو  متر و 1000 متر مربع كه 
های آجری و كفپوش سيمانی احداث گرديده و ساختمانهای اداری و كار گری و 
سرايداری و غيره كه در يک طبقه و به صورت پراكنده با ديوار آجری و سقف 
تيرآهن احداث گرديده است و يک حوضچه مخصوص رسوبات با عمق چهار متر 
واقع در شمال محوطه ضمنا ماشين آالت موجودر كارخانه مزبور به شرح زير 
است : 1- يک دستگاه جرثقيل با ريلهای مربوطه واقع در محوطه درشرق سالن 
يکدستگاه  بر   - قله  واقع در سالن سوله 3- دو عدد  بر دو متری  قله  سوله 2- 
دستگاه  -يک  سانتی   40 فرز  دستگاه  يک  دستی-  ساب  دستگاه  عدد  سه  فرز- 
ساب نواری اتوماتيک -  يک دستگاه قرنيز بر و دستگاه  چهل بر و كمپرسور 
باد واقع در سالن سوله بانضمام حمال بر جرثقيل ساكن و سه عدد واگن ميباشد 
اداره ثبت واقع  الی 12 روز شنبه مورخ 1392/9/16 در  از ساعت 9  پالك فوق 
در اردستان از طريق مزايده به فروش می رسد . مزايده از مبلغ 2378910000 
به ذكر  نقدا فروخته می شود الزم  پيشنهادی  قيمت  باالترين  به  و  بريال شروع 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های 
مالياتی و عوارض شهرد اری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن 
نيز در صورت وجود  برنده مزايده است و  به عهده  باشد  يا نشده  معلوم شده 
مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز  مزايده  نيم عشر و حق  و  خواهد شد 
از تعطيلی در همان ساعت  بعد  اداری  ، مزايده روز  مزايده تعطيل رسمی گردد 
اجرای اله عصاری مسئول  الف 339 خير  م   . برگزار خواهد شد  مقرر  مکان   و 

 ثبت اردستان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 آخرین وضعیت بازیکن مصدوم
 تیم ملی والیبال

مصدومیت امیر غفور بازیکن تیم ملی والیبال ایران اگرچه جدی نیست و 
پزشکان درمان را آغاز کرده اند. 

دکتر سیامک افروزی درباره آخرین وضعیت امیر غفور به روابط عمومی 
فدراس��یون والیبال گفت: عالیم تورم و التهاب اس��تخوان تَلوس )باالی 
استخوان پاشنه( در مچ پای راس��ت غفور دیده شده و ما درمان او را آغاز 

کرده ایم.
امیر غفور گفت: اصال تیم روی یک چهره نمی چرخد که اگر نباش��د تیم 
لنگ بزند. دیدید که مقابل ایتالیا نه فقط اصلی ها بلکه بازیکنان جایگزین 

ما هم عامل برد بودند و وقتی به بازی می آمدند می درخشیدند.

 12 کشته در جریان جشن صعود
 تیم ملی فوتبال الجزایر

 مقام��ات الجزای��ر از کش��ته ش��دن 12 نف��ر در جریان جش��ن صعود
  تیم مل��ی فوتب��ال این کش��ور به رقاب��ت ه��ای فوتبال ج��ام جهانی

 2014 برزیل خبر دادند.
  به گ��زارش خبرگ��زاری اسوش��یتدپرس، تیم مل��ی فوتب��ال الجزایر

 سه شنبه ش��ب  گذش��ته بعد از برتری یک بر صفر مقابل بورکینافاسو 
 موفق شد جواز حضور در جام جهانی را کسب کند. دولت الجزایر با انتشار

 بیانیه ای اعالم کرد، در این رابطه 240 نفر هم زخمی شده اند.
بنابراین گزارش، پس از صعود تیم ملی الجزایر ب��ه جام جهانی 2014، 
مردم در سراسر ش��هرهای این کشور با وجود بارش ش��دید باران، برای 

برپایی جشن و شادمانی به خیابان ها سرازیر شدند .

افق بلند و روشنی در انتظار ورزش 
ایران است

رییس هیأت مدیره مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان گفت: سوابق 
درخش��ان و نظرات مثبت وزیر ورزش و جوانان، می تواند زمینه رشد و 
بالندگی ورزش را فراهم کند و افق بلند و روشنی در انتظار ورزش ایران 

است .
محمد س��المتیان در اصفهان پیرامون انتخاب گودرزی به عنوان وزیر 
ورزش و جوانان اظهارداشت: به طور قطع افق بلند و روشنی با مدیریت 

برنامه محور گودرزی در انتظار ورزش ایران است.
من امیدوارهستم با این فعالیت های همه جانبه و راهبردی و با همراهی 
 خیران ورزش��یار، فقر س��رانه فضاه��ای ورزش��ی در تمام نق��اط ایران 
ریشه کن شود و زمینه رش��د و اعتالی روحی و جس��می جوانان ایران 

زمین فراهم شود.
وی افزود: خدا را شاکرم که این فرصت را به من و به سایر خیران عنایت 
کرد تا در راستای توس��عه فضاهای پرورش��ی گام های بلندی برداریم.

تأس��یس مجمع خیران ورزش یار با همکاری اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان در راستای حمایت از ورزش و تأمین سالمت جامعه نیز، 

از این اهداف است.

منتخبان کشتی فرنگی و آزاد ایران 
وارد باکو شدند

 تیم های منتخب کش��تی فرنگی و آزاد ایران برای حضور در رقابت های
 بین المللی جایزه بزرگ فیال وارد باک��و ، پایتخت جمهوری آذربایجان 
شدند. به گزارش ایرنا از باکو، وزن کش��ی کلیه اوزان فرنگی در ورزشگاه 
سرحدچی باکو برگزار ش��د و دیروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر رقابت 
مقدماتی، رده بن��دی و فینال کلی��ه اوزان فرنگی در همین ورزش��گاه 

پیگیری شد.
براساس برنامه اعالم شده ازسوی فدراسیون کشتی کشورمان، وزن کشی 
کلیه اوزان آزاد برگزار و مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال کلیه اوزان 

کشتی آزاد صبح و بعد از ظهر فردا انجام خواهد شد.

 بالتر: وضعیت قطر برای میزبانی
 جام جهانی 2۰22 قابل قبول نیست

رییس فدراسیون جهانی فوتبال پذیرفت قطری ها در برخی موارد حقوق 
بشر را در مورد کارگران استخدام شده برای ساخت استادیوم های جدید 

این کشور جهت میزبانی جام جهانی 2022، نقض کرده اند.
بالتر با اذعان به این که در برخی از نقاط قطر شرایط کاری برای کارگران 
قابل قبول نیس��ت، تأکید کرد که س��ران این کش��ور موضوع را جدی 

گرفته اند. 
وی در این خصوص اظهار داش��ت: رهبران اقتصادی و سیاسی باید وارد 

عمل شوند تا شرایط غیرقابل قبولی که در قطر وجود دارد برطرف شود.
وی گفت: اطمینان دارم قطر این مسأله را جدی گرفته است. 

این اتفاقات نش��ان می دهد که فوتبال می تواند چه نقشی مهمی از نظر 
تبلیغاتی داشته باشد. به همین خاطر من از وارد عمل شدن فدراسیون 
فوتبال آلمان و کنفدراسیون  اتحادیه تجارت بین المللی )ITUC(  برای 
حل مشکالت استقبال می کنم. در کنار یکدیگر می توانیم تغییراتی در 

وضعیت فعلی ایجاد کنیم.

 مهم نیست چه کسی برای
 تیم ملی گل می زند

انصاری فرد/ مهاجم تیم ملی فوتبال 

به صادقی گفت��م حدس می زنم ب��ه لبنان گل می زنی که حدس��م 
شانس��ی درس��ت از آب در آمد! مهم برد تیم ملی بود و خیلی فرق 
نداشت چه کس��ی گل بزند. البته وقتی در اتوبوس بودیم و به سمت 
ورزش��گاه می رفتیم من به امیرحس��ین گفتم که حس می کنم او 
امروز گل می زند. شاید به این دلیل که پست بازی من طوری است 
 که بهتر می فهمم چه کسی 
می تواند گل بزند و چه کسی 

نمی تواند. 
احساس کردم او در این بازی 
گل می زند و ح��رف من هم 
شانسی درست از آب درآمد 
 و صادق��ی گل خوب��ی برای

تیم ملی زد.  

مسی کفش طالی فوتبال 
اروپا را دریافت کرد

ستاره آرژانتینی بارسلونا برای سومین بار کفش طالی فوتبال 
اروپا را دریافت کرد و به این ترتیب به اولین بازیکنی تبدیل 
شد که سه بار کفش طالی فوتبال اروپا را دریافت کرده است.

فوق ستاره بارسلونا در پاسخ به این سؤال که فکر می کند چند 
کفش طالی دیگر را می تواند کسب کند، گفت: اصال به این 
چیزها فکر نمی کنم.  باید شرایط فیزیکی ام را بهتر کنم تا 
بتوانم به شرایط قبلی خود بازگردم. اما همیشه گفته ام این 
توپ طال را به خانواده ام  تقدیم می کنم؛ به هوادارانمان که از 
ما حمایت می کنند.  به هم تیمی هایم در بارسلونا که بدون 
کمک آن ها اصال نمی توانستم به این جایزه دست پیدا کنم. 
ستاره آرژانتینی بارسلونا برای سومین بار کفش طالی فوتبال 
اروپا را دریافت کرد و به این ترتیب به اولین بازیکنی تبدیل 
شد که سه بار کفش طالی فوتبال اروپا را دریافت کرده است.

فوق ستاره بارسلونا در پاسخ به این سؤال که فکر می کند چند 
کفش طالی دیگر را می تواند کسب کند، گفت: اصال به این 
چیزها فکر نمی کنم. باید ش��رایط فیزیکی ام را بهتر کنم تا 

بتوانم به شرایط قبلی خود بازگردم.

پرسپولیس به باشگاه 
نیندورفر آلمان نامه می زند

باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای به باشگاه نیندورفر آلمان 
درخواس��ت خواهد کرد با سفر وحید هاش��میان سرمربی 
این تیم به تهران ب��رای حضور در دیدار خیریه س��تارگان 
 پرس��پولیس و میالن موافقت کند. درپی انتش��ار اس��امی

 تیم ستارگان پرس��پولیس نام وحید هاش��میان و محمود 
کلهر از قلم افتاده بود. هاش��میان و کلهر در تیم س��تارگان 
پرسپولیس به عنوان بازیکن عضویت خواهند داشت. ضمن 
این که از وحید هاشمیان بازیکن پیشین پرسپولیس که سال 
ها در تیم ملی ایران عضویت داش��ته و 12 سال در تیم های 
بایرن مونیخ آلمان، هانوف��ر و بوخوم افتخارآفرینی کرده در 
دیدار مقابل ستارگان میالن تجلیل خواهد شد. قدوسی مدیر 
روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: صادقانه باید بگوییم 
نام وحید هاشمیان در فهرستی که از س��وی علی پروین و 
بزرگان پرس��پولیس در اختیار روابط عمومی باش��گاه قرار 
گرفته بود وجود داشت که متأسفانه به دلیل فشردگی کار، 
 نام وی به هنگام انتشار این اسامی از قلم افتاده بود. همچنین 
محمود کلهر نی��ز مدنظر علی پروین ب��وده و وی اعالم کرد 

که نام کلهر نیز به عنوان بازیکن در این فهرست قرار گیرد.

زاویه

6
آلمان هجومی ترین تیم جهان، ایران هجومی ترین تیم آسیا

در پایان رقابت های فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال آلمان وکالدونیای جدید به 
عنوان هجومی ترین تیم جهان وتیم های ایران، ژاپن و اردن به عنوان هجومی ترین تیم های آسیا معرفی 

شدند. این آمار از تارنمای فیفا،پس از  رقابت های انتخابی جام جهانی برزیل اعالم شد.

جهانی ش��دن تیم ملی گلب��ال، صعود 
گروه 
ورزش

 
مقتدران��ه تی��م مل��ی فوتبال ب��ه جام 
ملت های آسیا و دیدارهای رضایت بخش 
تیم ملی والیبال در جام قهرمان��ان قاره ها روزهای خوبی را برای 
ورزش در هفته گذشته رقم زد. البته اگر هیچ یک از این اتفاقات 
هم نمی افتاد این هفته برای ورزش ایران خوب س��پری می شد 

چون باالخره وزیر پیشنهادی آن از مجلس رأی اعتماد گرفت.
گزیده ای ازمهم ترین اتفاقات هفته گذشته ورزش :

     نامه تشکر رییس فیفا از روحانی، الریجانی و کفاشیان
 س��پ بالتر، رییس فدراس��یون جهانی فوتبال )فیف��ا( که طی 
روزهای 15 و 16 آبان ماه طی س��فر به ته��ران ضمن حضور در 
همایش علم و فوتبال، با حس��ن روحانی ریی��س جمهور، علی 
الریجان��ی رییس مجل��س و علی کفاش��یان و دیگر مس��ئوالن 
فدراس��یون فوتبال ایران دیدار و گفتگو کرد با ارس��ال نامه های 

جداگانه از آن ها قدردانی و تشکر کرد.
    موافقت خادم با استعفای رنگرز

حس��ن رنگرز، نایب رییس فدراسیون کش��تی پس از تغییرات 
مدیریتی در فدراس��یون کش��تی و رفتن حج��ت اهلل خطیب، از 
این سمت استعفا داد. در همین راستا رس��ول خادم، سرپرست 

فدراسیون کشتی با این استعفا موافقت کرد.
    گلبال ایران جهانی شد

تیم ملی گلبال شنبه گذشته با شکس��ت 3 بر 2 چین در مرحله 
نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آس��یا و اقیانوسیه به مرحله نهایی 
این رقابت ها راه یافت و سهمیه حضور در پیکارهای جهانی فنالند 
را کس��ب کرد.تیم ملی گلبال در مرحله فینال این مسابقات که 
یک شنبه گذشته در ورزشگاه پارالمپیک پکن برگزار شد نیز تیم 
ملی ژاپن را با نتیجه 14 بر 4 شکست داد و به عنوان قهرمانی آسیا 

و اقیانوسیه دست یافت.
    دیدار مشروط تیم ملی فوتبال برابر الجزایر

گری لوییس، س��فیر س��ازمان ملل در ایران از برگ��زاری بازی 
تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران ب��ا الجزایر در صورت صعود این 
تیم به جام جهانی 2014 برزیل خبر داد. البته الجزایر موفق شد 
به مسابقات جام جهانی راه یابد و باید دید آیا این تیم با تیم ملی 

ایران بازی خواهد کرد یا خیر.
    گودرزی وزیر ورزش و جوانان شد

نمایندگان مجلس شورای اس��المی در جلسه بررسی صالحیت 
وزیر پیش��نهادی ب��رای وزارت ورزش و جوانان که یک ش��نبه 
گذشته برگزار شد به محمود گودرزی رأی اعتماد دادند. بر این 
اساس گودرزی که چهارمین گزینه پیش��نهادی دولت یازدهم 
برای وزارت ورزش و جوانان ب��ود به عنوان دومین وزیر برای این 
وزارتخانه انتخاب ش��د تا کابینه دولت یازدهم نیز تکمیل شود. 
در جلسه بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی گودرزی از مجموع 

267 رأی صاحب 199 رأی مواف��ق، 44 رأی مخالف و 24 رأی 
ممتنع شد.

مهدوی کیا و دوستی مهر مدیرفنی و سرمربی تیم فوتبال جوانان 
شدند رییس فدراس��یون فوتبال از انتخاب مهدی مهدوی کیا به 
عنوان مدیرفنی و علی دوستی مهر به عنوان سرمربی تیم فوتبال 

جوانان خبر داد. 
    جابه جایی بازیکن میان پرسپولیس و ذوب آهن

پس از مذاک��رات مدیران دو باش��گاه ذوب آهن و پرس��پولیس 
دوشنبه گذشته محسن مسلمان، بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن 
با عقد قراردادی از این تیم به پرس��پولیس پیوس��ت. بر اس��اس 
مذاکرات انجام شده میالد غریبی و محمدرضا خانزاده، دو بازیکن 
پرسپولیس هم در ازای مس��لمان به تیم ذوب آهن رفتند. البته 
به گفته مسئوالن باشگاه پرس��پولیس، حضور این دو بازیکن در 

ذوب آهن به صورت قرضی خواهد بود.
    فردوسی پور به خاطر فساد به مجلس فراخوانده شد

عادل فردوسی پور، مجری و تهیه کننده برنامه 90 به کمیسیون 
اصل 90 مجلس دعوت ش��د تا در مورد موضوع فساد و رشوه در 

فوتبال توضیحاتی ارایه کند. 
محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس دوشنبه 
گذشته با تأکید بر این که تاکنون هیچ کس در خصوص پرونده 
رشوه در فوتبال دستگیر نش��ده، گفت که فردوسی پور در برنامه 

90 مباحثی را مطرح کردند که باید ادعاهای وی مستند باشد.
این حرف های وی نش��ان دهنده حجم باالی اطالعاتی او درباره 
فسادی است که در فوتبال کشور ش��کل گرفته و رشوه هایی که 
داده و گرفته ش��ده برای رس��یدگی به این پرون��ده نیازمند این 

اطالعات هستیم.
    قطعی ش�دن چه�ار س�همیه فوتبال ای�ران در لیگ 

قهرمانان آسیا
مهدی تاج، رییس س��ازمان لیگ فوتبال چهارش��نبه از قطعی 
شدن 4 س��همیه باش��گاه های ایران در لیگ قهرمانان آسیا خبر 
داد. وی همچنین گف��ت که طبق اع��الم AFC فوتبال ایران با 
کسب 908 امتیاز از 1000 امتیاز بعد از ژاپن پرامتیازترین تیم 

آسیا شده است.
    6جایگاه ایران در میان بهترین های فوتبال آسیا

تیم های ملی فوتبال و فوتس��ال ایران، تیم  فوتسال گیتی پسند 
اصفهان، حس��ن کامرانی فر در بخش بهترین کمک داور س��ال، 
حسین طیبی بهترین بازیکن فوتسال سال و جواد نکونام در بخش 
بهترین بازیکن سال آس��یا نامزد ایرانی کسب بهترین های سال 

2013 فوتبال آسیا در فهرست AFC هستند.

اتفاقات هفت روز هفته؛ فردوسی پور هم احضار شد!

از زانو زدن ایتالیا و برزیل برابر ایران تا انتخاب وزیر
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زیدان به 6 سال 
حبس محکوم شد

بالتکلیفی نماینده 
هندبال اصفهان

محمد زیدان به علت دروغگویی در معامله س��اختمان به 6 سال حبس 
محکوم شد.

به نقل از روزنامه های چاپ قاهره، بازیکن سابق تیم ملی مصربا آن که چند 
فرد شاکی به علت دروغ گویی در معامله مسکن او را  به دادگاه فراخواندند 
اما زیدان مصری از حضور در جلسه دادگاه سرباز زد و در نهایت با چنین 

حکمی مواجه شد.
زیدان که ب��ا تیم بورس��یادورتموند دو بار به مق��ام قهرمانی بوندس لیگا 
رسیده است، در تیم های هامبورگ، وردربرمن و ماینس آلمان نیز بازی 
 کرده است. وی در فصل 2012-2011 به تیم بن یاس امارات نقل مکان

 کرد. 
در ژانویه گذش��ته اعالم بازنشس��تگی کرد و پس از آن اطالعی از محل 

اقامتش در دست نیست.

پس جلسه محمد رویانیان با علی پروین و دیگر اعضای کمیته 
فنی باشگاه پرسپولیس و متعاقب آن نشست بزرگان دهه 40 و 
50 پرس��پولیس در باشگاه و مش��ورت و تبادل نظر درباره نحوه 
انتخاب تیم ستارگان پرسپولیس اسامی این تیم برای رویارویی 
با  میالن اعالم شد. در این باره علی پروین به سایت رسمی باشگاه 
پرس��پولیس گفت: قبال هم گفتم و حاال هم تأکید می کنم این 
بازی می تواند بهانه برای همدلی و اتحاد هرچه بیش تر خانواده 
 بزرگ پرسپولیس باش��د. این بازی بهانه ای شده تا کدورت ها و 
دلخوری ها را کنار بگذاریم و همه آن هایی که به عشق پرسپولیس 
و ه��واداران روزگاری در این تیم بوده و دوران جوانی ش��ان را با 
این تیم س��پری کرده اند بیایند و کنار هم باش��ند. خدا را شکر 
پرس��پولیس بزرگان و مردان پرافتخار بس��یاری دارد و انتخاب 
یک تیم برای یک بازی شاید س��خت ترین کار ممکن باشد اما 

پرسپولیسی ها آن قدر با معرفت و صمیمی هستند که وقتی دور 
هم جمع شوند این حرف که کی بازی کند معنی و مفهومی پیدا 
نمی کند.سرمربی تیم فوتبال ستارگان پرسپولیس در ادامه گفت: 
رویانیان هم تأکید داشت مالک انتخاب موفق بودن وشایستگی 

باشد و انصافا هیچ توصیه ای برای هیچ شخصی نکردند. 
ما روز شنبه و یک ش��نبه و سه شنبه ساعت س��ه بعدازظهر در 
ورزش��گاه کارگران تمری��ن می کنیم و هی��چ محدودیتی برای 
هواداران و رس��انه های وجود ندارد و جا دارد از همکاری مدیران 
ورزش��گاه کارگران که زمین را در اختیار ما ق��رار دادند تقدیر و 

تشکر کنیم.
علی پروین اعضای تیم س��تارگان پرسپولیس به شرح ذیل را به 
روابط عمومی باشگاه پرسپولیس ارایه داد: بزرگان پرسپولیس 
 که تی��م را از زمان ش��روع تمرین��ات همراهی خواهن��د کرد: 
همایون بهزادی، جعفر کاشانی، حس��ین کالنی، امیر عابدینی 
بیوک و رضا وطنخواه، هادی طاووسی، فریدون معینی، فریدون 
 ممبینی،کاظ��م رحیم��ی، ابراهیم آش��تیانی، محم��د دادکان 
 محم��د مایلی که��ن ، محم��د صادقی ، به��رام میرش��یبانی  
علیرض��ا عزیزی ، محمدحس��ن انص��اری فرد ، عب��اس کارگر، 
وازگ��ن صفری��ان ، محم��د رزمج��و ، داری��وش مصطف��وی 
ج��واد  اهلل وردی ، ج��واد مناف��ی ، محم��د دس��تجردی 
 محم��د زادمه��ر،  بی��ژن ذوالفقارنس��ب ، ناص��ر نورای��ی  

یعقوب فاطمی مقدم ومصطفی قنبرپور.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: سطح فشار بازی ها در 
جام جهانی با این بازی ها که انجام دادیم دقیقا تفاوتش همانند 

روز و شب است. 
کارلوس کی روش در بدو ورود به ایران بعد از برگزاری 2 بازی با 
تایلند و لبنان در رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا در جمع 
خبرنگاران در خصوص 13 امتیاز کسب ش��ده توسط بازیکنان 
تیم ملی در ای��ن رقابت ها گفت: برای م��ا همه چیز خیلی خوب 
بود و به هدف مان رسیدیم چرا که صعود ایران به جام ملت های 
آسیا در سال 2015 قطعی ش��د. هنوز می دانیم یک بازی با تیم 
کویت در ماه مارس برای ما باقی مانده و باید سعی کنیم که یک 
 کاری انجام دهیم که از این به بعد همه تفکر ما بر روی بازی های

 جام جهانی باشد. سرمربی تیم ملی کشورمان افزود: در درجه اول 
می خواهم به بازیکنانم در تیم ملی ای��ران تبریک بگویم چرا که 

واقعا عملکرد خیلی خوبی داشتند و نگرش شان به بازی ها عالی 
بود. همان جوری که در زمان بازی های مقدماتی جام جهانی گفته 
بودم االن هم باز تکرار می کنم این بردها که به دست آمد بردهایی 
بود که حاصل زحمات همه مربیان لیگ و همه دست اندرکاران 
فوتبال بود و باید به آن ها هم تبریک گفت چرا که بدون حضور آن 

ما االن این جا نبودیم.
وی افزود: در حال حاضر کاری ک��ه ما می توانیم انجام دهیم این 
اس��ت که تیم ملی طبق برنامه هایی که داریم آماده باشد و طبق 
قوانین فیفا و حفظ منافع باشگاه با راه حلی جادویی که کمک کند 
و مؤثر باشد برای آماده سازی تیم ملی راهی پیدا کنیم. بعد از 6 ماه 
باید این آمادگی را کسب کنیم که در جام ملت های آسیا که در 
استرالیا برگزار می شود عملکرد خوبی داشته باشیم تا دوباره در 

قاره آسیا افتخار آفرینی کنیم. 
وی افزود: من تکرار می کنم که ما راه بس��یار طوالنی را در پیش 
داریم. بازیکنان پیشرفت کرده اند و بزرگ می شوند و بازی های 
بهتری انجام می دهند اما راه بسیار طوالنی را در مسیر پیشرفت 
مطابق فوتبال بین المللی داریم! سطح فشار بازی ها در جام جهانی 
با این بازی ها که انجام دادیم  دقیقا تفاوتش همانند روز و ش��ب 
اس��ت و باید تمرینات زیادی انجام دهیم تا به آن سطح آمادگی 
برسیم. در انتها باید بگویم که بازیکنان و هواداران خوب فوتبال 
ایران مستحق این آماده سازی هستند که ما با برنامه ریزی مناسب 
بتوانیم برای حضوری خوب در جام جهانی خودمان را آماده کنیم. 

وضعیت بالتکلیف و نامشخص تیم هندبال مس پارس فالورجان سبب شده 
تا این تیم برنامه ای برای آغاز تمریناتش نداشته باشد.پس از انجام مسابقات 
نیم فصل نخست لیگ برتر هندبال، این رقابت ها به مدت حدود سه ماه تعطیل 
شد. پس از این استراحت این تیم اصفهانی قصد دارد تمریناتش را در صورت  

انجام تعهدات و برنامه ها دوباره از سر بگیرد.
این تیم که برای نخستین بار در لیگ برتر هندبال شرکت کرده، با مشکالت 
مالی بسیاری مواجه بوده و اسپانسر این تیم به تعهدات مالی اش عمل نکرده 
اس��ت. س��رمربی تیم مس پارس فالورجان در ارتباط با ای��ن موضوع گفت: 
بازیکنان و کادر فنی تاکنون هیچ گونه دریافتی نداشته اند و تا زمانی که وضعیت 

تیم مشخص نشود، تمرینات را آغاز نمی کنیم.
در فصل جدید مسابقات لیگ برتر هندبال دو تیم نیک اندیش و مس پارس به 

عنوان نمایندگان اصفهان در این مسابقات حضور دارند.

آخرین بلیت برزیل به اروگوئه رسید 
با صع��ود اروگوئه به عنوان س��ی و دومین تیم، 
پرون��ده بازی های مرحله انتخاب��ی جام جهانی 
2014 بس��ته و چه��ره تمامی راه یافت��ه به این 

تورنمنت مشخص  شد.

ساک کی روش گم شد
بازگشت کاروان ملی پوش��ان به ایران با حاش��یه هایی همراه بود. هیچ یک 
از اعضای بلندپایه فدراسیون فوتبال به اس��تقبال تیم ملی نیامده بودند .اما 
مسافران زیادی که در پروازهای دیگری حضور داشتند به سمت آن ها آمده 

و با بازیکنان و کادرفنی تیم ملی عکس یادگاری گرفتند.

عنایتی ساز جدایی کوک کرد!
مهاج��م ناراضی صب��ای قم می گوی��د در صورت پرداخت نش��دن 
مطالباتش تا یکی دو روز آینده به پیشنهاد راه آهنی ها جواب مثبت 
می دهد. رضا عنایتی که عملکرد رضایت بخشی در لیگ امسال از خود 

نشان داده در فصل نقل و انتقاالت مورد توجه چند باشگاه بوده است.

قرمز ها پر ستاره می شوند

اسامی تیم ستارگان پرسپولیس مقابل میالن اعالم شد
کی روش:

باید راه حلی جادویی برای آماده سازی تیم ملی پیدا کنیم!



یادداشت
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تحدید حدود عمومی
تحدید  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  موجب  به  و  قبلی  نوبتی  های  آگهی  800پیرو 
آگهی  ذیل  بشرح  کاشان   12 بخش  قالی  جوشقان  ثبتی  حوزه  های  پالک  از  حدودتعدادی 

میگردد.

شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی

1362 فرعی آقای نوروز علی مهری فرزند عباس و غیره ششدانگ قطعه زمین مزورعی واقع 
در دشت قهاب جوشقان

2457 فرعی آقای احمد افشنگ فرزند حسن ششدانگ ششدانگ  قطعه زمین مزروعی یکجریب 
تقریبی واقع در جوشقان

3016 فرعی خانم رقیه قادری فرزند میرزا محمد ششدانگ ششدانگ قطعه زمین مزروعی و 
محصور واقع در کوچه میمه الستان جوشقان

تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 1392/9/23

4057 فرعی آقای غالمرضا شنگی فرزند میرزا آقا و غیره ششدانگ قطعات زمین مزروعی و 
گلستان واقع در جنوب مزرعه الستان جوشقان

و  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  آقا  فرزند  رضوی  عباس  سید  آقای  فرعی   4058
گلستان واقع در جنوب مزرعه الستان جوشقان

زمین  قطعه  ششدانگ  بمانعلی  فرزند  جوشقانی  نژاد  صادقی  سهراب  آقای  فرعی   4065
محصور واقع در کوی سرکمر جوشقان

تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 1392/9/24

شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی ابنیه و امالک کامو

52و 53و 54 فرعی آقای عباسعلی محسن زاده فرزند حسین و غیره ششدانگ یکبابخانه واقع 
کوی سرای عبداهلل کامو

763 فرعی آقای محمد مهدی قدیری فرزند غالمعلی و غیره ششدانگ یکدرب باغ مشجر واقع 
در دشت سوره خوت کامو

809 فرعی آقای مجید حاجی بابایی فرزند غالمرضا و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
مشهور سه جریب تقریبی واقع در دشت سوره خوت کامو

974 فرعی آقای تقی دل خوشیان فرزند حسنعلی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزورعی واقع 
در دشت خیر کامو

1223 فرعی خانم طیبه مومن فرزند علی اکبر و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی 25 قفیزی 
واقع در دشت مالون کامو

تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 1392/9/25
زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  میرزا  حاجی  فرزند  نراقی  فقیهی  محمود  آقای  فرعی   1588

مزروعی 12 قفیز تقریبی واقع در دشت زر کامو

1886 فرعی آقای جان محمد فتاحی زارع فرزند رضا ششدانگ یکباب انبار مجزا شده از خانه 
شماره 32 فرعی واقع در کامو

2005 فرعی آقای امیر حسین رضا قلی زاده فرزند اسمعیل خان ششدانگ یکباب حصار و 
انباری و دو بوم کن متصل به آن واقع در زیر مزرعه فارند کامو

تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 1392/9/26

2029 فرعی خانم جواهر آهنگر فرزند نوروز ششدانگ یکبابخانه مجزا شده از شماره 166 
فرعی واقع در کامو

2032 فرعی آقای عباسعلی محسن زاده فرزند حسین و غیره ششدانگ یکدرب باغ موستان 
و مشجر واقع در کامو

2033 فرعی آقای محمدرضا حسین زاده فرزند حسن آقا ششدانگ یکبابخانه واقع در کامو

2036 فرعی خانم مرحمت رزاقیان فرزند ابراهیم ششدانگ یکبابخانه واقع در کامو

تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه 1392/2/27
شماره های فرعی از پالک بیست و دو اصلی ابنیه و امالک چوقان

10 فرعی آقای محمد مهدی قاسم زاده فرزند ابوالقاسم و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
دو جریبی واقع در دشت مسجد عبدی چوقان

زمین  قطعه  دو  غیره ششدانگ  و  ابوالقاسم  فرزند  زاده  قاسم  مهدی  محمد  آقای  فرعی   11
مزروعی و بائره مشهور 5 جریبی واقع در دشت مسجد عبدی چوقان

12 فرعی آقای محمد مهدی قاسم زاده  فرزند ابوالقاسم و غیره ششدانگ یکدرب باغ موستان 
4 جریبی واقع در چوقان

15 فرعی آقای محمد مهدی قاسم زاده فرزند ابوالقاسم و غیره ششدانگ یکبابخانه و باغچه 
متصل واقع در چوقان

تاریخ تحدید حدود روز پنج شنبه مورخه 1392/9/28

95 فرعی آقای محمد مهدی قاسم زاده فرزند ابوالقاسم و غیره ششدانگ قطعات زمین بائره 
4 جریبی پشت قلعه واقع در چوقان

تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 1392/9/30

96 فرعی آقای محمد مهدی قاسم زاده فرزند ابوالقاسم و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
15 قفیزی دشت پشت قلعه واقع در چوقان

147 فرعی آقای علی زارعیان فرزند غالمرضا و غیره ششدانگ یکبابخانه واقع در چوقان

546 فرعی آقای جواد زارعیان فرزند عباسعلی و غیره ششدانگ یکبابخانه در دو طبقه واقع 
در چوقان

تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 1392/9/30

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

در  واقع  زمین محصور  قطعه  فرزند حسن ششدانگ  مرق سرخی  افسانه  خانم  فرعی   166
مزرعه همواریه کامو

قنبر علی ششدانگ قطعه زمین ساده واقع در  229 فرعی آقای محمدرضا رصافیان فرزند 
مزرعه همواریه کامو

مزرعه  در  واقع  یکبابخانه  ششدانگ  علی  یوسف  فرزند  عقیلی  اله  حجت  آقای  فرعی   230
همواریه کامو

231 فرعی آقای اصغر مردان فرزند میرزا آقا ششدانگ یکباب گاراژ واقع در مزرعه همواریه 
کامو

232 فرعی آقای غالم عباس مهدی زاده کامو فرزند حسین و غیره ششدانگ یکبابخانه واقع 
در مزرعه همواریه کامو

تاریخ تحدید حدود روز یک شنبه مورخه 1392/10/1

233 فرعی خانم مهری عقیلی فرزند حسنعلی ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در مزرعه 
همواریه کامو

در  واقع  محصور  نیمه  زمین  قطعه  ششدانگ  عباس  فرزند  ابوترابی  علی  آقای  فرعی   234
مزرعه همواریه کامو

238 فرعی آقای علی علیرضایی فرزند اصغر آقا و غیره ششدانگ یکبابخانه واقع در مزرعه 
همواریه کامو

در  واقع  ساده  زمین  قطعه  ششدانگ  غیره  و  اکبر  فرزند  مردان  کیومرث  آقای  فرعی   240
مزرعه همواریه کامو

تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 1392/10/3

شماره های فرعی از پالک 32 اصلی ابنیه و امالک مزرعه موشابه کامو

23 فرعی آقای غالمحسین دلخوشیان فرزند حسنعلی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
یکجریب تقریبی واقع در مزرعه موشابه کامو

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

218 فرعی آقای غالمحسین چوپانیان فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه واقع در مزرعه الزق

شماره های فرعی از پالک 64 - اصلی ابنیه و امالک مزرعه کاسه رود کامو

100 فرعی خانم صنعت ابوترابی فرزند عبداهلل و غیره ششدانگ قطعه زمین بائره واقع در 
سرتخته مزرعه کاسه رود کامو

تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه 1392/10/4

شماره 108 اصلی چشمه معروف به سرخه واقع در روستای ازران
به  معروف  غیره ششدانگ چشمه  و  نصیر  مشهدی  فرزند  اندیش  خیر  آقاجان  اصلی   108

سرخه با اراضی تابعه آن واقع در روستای ازران

تاریخ تحدید حدود روز پنج شنبه مورخه 1392/10/5

شماره های فرعی از پالک 205 اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی

865 فرعی آقای حسین مهری فرزند اسداله و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در 
جوشقان

1691 فرعی شهرداری جوشقان و کامو ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در جوشقان
تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 1392/10/7

تحدید  حدود پالک های فوق بترتیب از ساعت 8/30 صبح به بعد در محل شروع و عملی 
خواهد شد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی انها در موقع تحدید حدودحاضر نباشند طبق ماده 15 قانون مزبور ملک با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین  و صاحبان حقوق 
تنطیم صورت  تارخ  از  ثبت  قانون  ماده 20  اند طبق  بوده  امالک که در مواقع مقرر حاضر 
جلسه تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و مطابق تبصره دو ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 

اخذ و به این اداره تسلیم نماید.

زرگری کفیل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان

مفاد آراء 

774 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور  محرز گردیده است 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یکماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
تعیین  قانون  هیات موضوع   92/7/8 مورخ   139260302013001253 رای شماره  برابر   -1
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
علی  فرزند  ترخان  جهانشاه  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
به شماره شناسنامه 435 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129456226 در ششدانگ 
یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 498 فرعی از 237 اصلی به مساحت 98/66 متر 
مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای امیر قلی یسلیانی 

فرزند عباسعلی محرز گردیده است 
تعیین  قانون  موضوع  هیات   92/7/8 مورخ  رای شماره 139260302013001254  برابر   -2
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسمعلی حبیبی فرزند علی آقا 
به شماره ملی 1129599469 در ششدانگ  از فریدونشهر  به شماره شناسنامه 15 صادره 
یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 231 اصلی به مساحت 207/66 متر 
مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای مرتضی 

محمدی فرزند میرزا آقا محرز گردیده است 
3- برابر رای شماره 139260302013001255 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  گوگونانی  عبدالرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
حیات قلی  به شماره شناسنامه 4853 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1128878879 
در ششدانگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی به مساحت 
50/70 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از مرتضی قلی 

مقصودی فرزند رسول محرز گردیده است 
4- برابر رای شماره 139260302013001256 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند محمد  معنا  میر  بهزاد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ملک 
در سه  ملی 1129632512  به شماره  فریدونشهر  از  51 صادره  به شماره شناسنامه  علی 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی به 
مساحت 71/45 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی از خانم زینب میر معنائی فرزند محمد علی محرز گردیده است 
5- برابر رای شماره 139260302013001258 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود علی ملیانیان فرزند مختار 
به شماره شناسنامه 128 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129621545 در سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی به مساحت 
71/45 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از خانم زینب  

میر معنائی فرزند محمد علی  محرز گردیده است 
6- برابر رای شماره 139260302013001259 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
آقای عزت  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ملک  ثبت  ثبتی حوزه 
شماره  به  فریدونشهر  از  صادره   35 شناسنامه  شماره  به  قلی   فرزند  کیماسی  اله 

ملی 1129578577 درششدانگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 
231 اصلی به مساحت 207/40 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 
محرز  مسیبب  فرزندان  حبیبی  و رضا  محمد  آقایان  از  عادی  اصفهان خریداری  ثبت 

گردیده است 

7- برابر رای شماره 139260302013001260 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهران 
حسینی فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 40 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129588726 در ششدانگ  یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 
ثبت   13 بخش  فریدونشهر  آباد  دروحدت  واقع  مربع  متر   220/50 مساحت  به  اصلی 
اصفهان خریداری عادی از حسین و حمید رضا حوض ماهی بترتیب فرزندان صفدر و 

علی رضا محرز گردیده است 

8- برابر رای شماره 139260302013001261 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهران 
حسینی فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 40 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129588726 در ششدانگ  یکباب مغازه  مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 
231 اصلی به مساحت 94/70 متر مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت 
اصفهان خریداری عادی از آقای عیدی محمد گودرزی فرزند اسد اله محرز گردیده 

است 

9- برابر رای شماره 139260302013001262 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر 
به شماره  فریدونشهر  از  78 صادره  به شماره شناسنامه  علی   فرزند صفر  قاسمی 
ملی 1129567389 در ششدانگ  یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی 
از 231 اصلی به مساحت 114/70 متر مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 
ثبت اصفهان خریداری عادی از مع الواسطه از آقایان محمد نکو خو و محمد عصاچی  

محرز گردیده است 

10- برابر رای شماره 139260302013001263 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا بانو 
فوالدی فرزند یوسف علی به شماره شناسنامه 19 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129743721 در ششدانگ  یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 537 فرعی 
از 237 اصلی به مساحت 51/20 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
خانم  جواهر  خانم سیده  و  موسوی سیدی  آقا حسین  آقای سید  از  عادی  خریداری 

موسوی سیدی فرزندان سید کاظم  محرز گردیده است 

11- برابر رای شماره 139260302013001264 مورخ 92/7/13 هیات موضوع قانون 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
علی  رضا  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
خدادادی خمسلوئی فرزند رحمن علی  به شماره شناسنامه 2 صادره از فریدونشهر به 
شماره ملی 1129757919 در ششدانگ  یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 
فرعی از 22 اصلی به مساحت 192/90 متر مربع واقع شهر برف انبار ) محله خمسلو(

فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای رحمن خدادادی خمسلوئی 
محرز گردیده است 

اصالحی  رای  و   92/7/13 مورخ   139260302013001266 شماره  رای  برابر   -12
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  139260302013001291 مورخ 92/7/29هیات موضوع 
ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی 
فرزند  حسینی  علی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون 
حیاتقلی  به شماره شناسنامه 48 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129551962 
به  از 231 اصلی  از پالک 2 فرعی  یکباب مغازه مفروز و مجزی شده  در ششدانگ  
اصفهان  ثبت   13 بخش  فریدونشهر  آباد  دروحدت  واقع  مربع  متر   40/13 مساحت 

خریداری عادی از قدمعلی حبیبی فرزند عزیز اله محرز گردیده است 

13- برابر رای شماره 139260302013001267 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
علی حسینی فرزند حیاتقلی   به شماره شناسنامه 48  صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129551962 در ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 631/66متر مفروز و مجزی 
شده از پالک 12 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت 

اصفهان خریداری عادی از آقای حیات قلی حسینی فرزند حسن محرز گردیده است 

14- برابر رای شماره 139260302013001268 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
موحدی فرزند عباسعلی   به شماره شناسنامه 10 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129586650 در ششدانگ  یکباب خانه بمساحت 118/20متر مربع مفروز و مجزی 
اصفهان  ثبت   13 بخش  درفریدونشهر  واقع  اصلی   237 از  فرعی   380 پالک  از  شده 

خریداری عادی از آقای محمد باتوانی فرزند علی اکبر  محرز گردیده است 

15- برابر رای شماره 139260302013001269 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل 
باتوانی فرزند قلی    به شماره شناسنامه 147 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129621731 در ششدانگ  یکباب خانه بمساحت 135/30متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع درفریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی از آقای قلی باتوانی فرزند حیدر قلی محرز گردیده است 

16- برابر رای شماره 139260302013001270 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
شریعتی نیا فرزند علیرضا   به شماره شناسنامه 52 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129806464 در ششدانگ  یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 
22 اصلی  بمساحت 189/60 متر مربع واقع شهر برف انبار ) محله خمسلو ( فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای علی شریعتی نیا فرزند محمد حسین   

محرز گردیده است 

17- برابر رای شماره 139260302013001271 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
آقای سید محمد  مالکانه بالمعارض متقاضی  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  حوزه 
موسوی فرزند سید موسی   به شماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129708799 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 948 متر مربع مفروز و مجزی 
ثبت  آباد فریدونشهر بخش 13  از 231 اصلی واقع در وحدت  از پالک 3 فرعی  شده 
اصفهان خریداری بصورت عادی عادی از آقای سید اکبر موسوی  محرز گردیده است 

18- برابر رای شماره 139260302013001272 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین 
حوض ماهی فرزند مظفر    به شماره شناسنامه 25 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129584021 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 528/90 متر مربع مفروز و 
بخش  فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  اصلی   231 از  فرعی   2 پالک  از  شده  مجزی 
13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای نور محمد حسینی فرزند محمد قلی  محرز 

گردیده است 
19- برابر رای شماره 139260302013001273 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید علی امیر 
شاه کرمی فرزند سید صدرا     به شماره شناسنامه 11 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129756912 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 303/30 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 1 فرعی از 234 اصلی واقع در روستای بادجان فریدونشهر بخش 
13 ثبت اصفهان خریداری عادی آقای سید صدرا امیر شاه کرمی  محرز گردیده است 
20- برابر رای شماره 139260302013001274 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه 
کاظمی فرزند قدرت اله     به شماره شناسنامه 8 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129772241 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 172/90 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 1 فرعی از 234 اصلی واقع در روستای بادجان فریدونشهر بخش 13 ثبت 

اصفهان خریداری عادی آقای سید صدرا امیر شاه کرمی  محرز گردیده است 
21- برابر رای شماره 139260302013001275 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا قلی 
نعمتی آخوره سفالئی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 1697 صادره از فریدونشهر 
به شماره ملی 1128906211 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 218/70 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 157 فرعی از 230 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی آقای قدمعلی نعمتی فرزند صفر علی   محرز 

گردیده است 
22- برابر رای شماره 139260302013001276 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزت اله 
موحدی فرزند صفدر      به شماره شناسنامه 182 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129575322 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 453/20 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 1 فرعی از 24 اصلی واقع در روستای صادقیه  فریدونشهر بخش 
فرزند محمد   علیائی  آخوره  بهرامی  نرگس  از خانم  عادی  اصفهان خریداری  ثبت   13

محرز گردیده است 
23- برابر رای شماره 139260302013001277 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره موحدی 
فرزند قلی به شماره شناسنامه 53 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129574032 
در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 290/90 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
244 فرعی از 237 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری از مالک 

رسمی آقای حسین رحیمی فرزند نوروز علی   محرز گردیده است 
24- برابر رای شماره 139260302013001278 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
احمدی فرزند عبدالحسین      به شماره شناسنامه 11 صادره از فریدونشهر به شماره 
 69/50 مساحت  به  خانه  یکباب  ازششدانگ   مشاع  دانگ  سه  در   1129583880 ملی 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای نور اله احمدی فرزند محمد 

طاهر   محرز گردیده است 

25- برابر رای شماره 139260302013001279 مورخ 92/7/14 هیات موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری 
ملی  به شماره  کرج  از  1 صادره  به شماره شناسنامه  حیدر      فرزند  کاظمی 
0323030890 درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 69/50 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای نوراله احمدی فرزند 

محمد طاهر  محرز گردیده است 

26- برابر رای شماره 139260302013001280 مورخ 92/7/14 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به شماره شناسنامه 111  اکبری آخوره سفالئی فرزند خدابخش  آقای مرتضی 
صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129631818 در ششدانگ  یکباب خانه به 
مساحت 339/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 231 اصلی 
واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای 

علی اکبر نامداری فرزند محمد عبداله  محرز گردیده است 
27- برابر رای شماره 139260302013001281 مورخ 92/7/14 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی کرامتی فرزند نصراله     به شماره شناسنامه 6 صادره از فریدونشهر 
به  خانه  یکباب  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  درسه   1129771377 ملی  شماره  به 
مساحت 93/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 231 اصلی 
واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای 

سید ابوالفضل موسوی فرزند آقا مهدی  محرز گردیده است 
28- برابر رای شماره 139260302013001282 مورخ 92/7/14 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فاطمه موسوی بادجانی فرزند مدنی      به شماره شناسنامه 6 صادره از 
فریدونشهر به شماره ملی 1129794393 درسه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 93/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 231 
اصلی واقع در وحدت آبادفریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از 

آقای سید ابوالفضل موسوی فرزند آقا مهدی   محرز گردیده است 
29- برابر رای شماره 139260302013001283 مورخ 92/7/14 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید مسعود امیر شاه کرمی  فرزند آقا حسین      به شماره شناسنامه 9 
صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129756890 در ششدانگ  یکباب خانه به 
مساحت 254متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 234 اصلی واقع 
آقای  عادی  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش  فریدونشهر  بادجان  روستای  در 

حسین امیر شاه کرمی فرزند سید محمد محرز گردیده است 
30- برابر رای شماره 139260302013001284 مورخ 92/7/14 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از  صادره   33 شناسنامه  شماره  به  حسینعلی  فرزند  جعفری  علی  صفر  آقای 
فریدونشهر به شماره ملی 1129594076 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
368/50متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی واقع در 
آقای حسینعلی  ثبت اصفهان خریداری عادی  فریدونشهر بخش 13  آباد  وحدت 

جعفری فرزند رستم  محرز گردیده است 
31- برابر رای شماره 139260302013001285 مورخ 92/7/14 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از  1446 صادره  شناسنامه  شماره  به  مسیب       فرزند  بهرامی   کیهان  آقای 
فریدونشهر به شماره ملی 1129025322 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
293/10 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 22 اصلی واقع درشهر 
برف انبار ) محله خمسلو ( فریدونشهربخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از 

آقای مسیب بهرامی فرزند محمد علی محرز گردیده است 
32- برابر رای شماره 139260302013001286 مورخ 92/7/14 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حجت اله انیگازی فرزند عباسعلی       به شماره شناسنامه 96 صادره از فریدونشهر به 
شماره ملی 1129603512 در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 150/80 مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهربخش 13 ثبت اصفهان 

خریداری عادی از آقای مجید قالنی فرزند احمد  محرز گردیده است 

33- برابر رای شماره 139260302013001287 مورخ 92/7/29 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسلم  ثبتی حوزه 
قاسمی فرزند علی      به شماره شناسنامه 37 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
از  فرعی   2 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  خانه  یکباب  در ششدانگ    1129618234
231 اصلی بمساحت 214/75 متر مربع  واقع در وحدت آباد فریدونشهربخش 13 ثبت 

اصفهان خریداری عادی از آقای علی قاسمی فرزند محمد صادق محرز گردیده است 

34- برابر رای شماره 139260302013001289 مورخ 92/7/29 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن 
اصالنی فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 22 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129632229 در ششدانگ  یکباب مغازه مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 
231 اصلی بمساحت 38/40 متر مربع  واقع در وحدت آباد فریدونشهربخش 13 ثبت 
اصفهان خریداری عادی از ورثه علیرضا حوضماهی فرزند صفدرمحرز گردیده است 

موضوع  هیات   92/7/29 مورخ   139260302013001290 شماره  رای  برابر   -35
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد 
علیرضا انیکازی فرزند پرویز      به شماره شناسنامه 159 صادره از فریدونشهر به 
شماره ملی 1129580431 در ششدانگ  یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 
ثبت  از 238 اصلی بمساحت 244/70 متر مربع  واقع در فریدونشهربخش 13  فرعی 

اصفهان خریداری عادی از آقای پرویز انیکازی فرزند رضا  محرز گردیده است .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ چاپ نوبت اول :شنبه  1392/9/2  تاریخ چاپ یکشنبه  نوبت دوم : 92/9/17 

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 

    فقدان سند مالکیت 

که  استشهاد محلی  یکبرگ  باستناد  امیر حسین خان  فرزند  اربابیان  مهناز  813 خانم 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت پانزده سهم مشاع 
از 140 قفیز از ششدانگ قطعات زمین مزروعی متصل به هم 14 جریب   پالک شماره 
31 /59 فرعی واقع در مزرعه فارند کاموبخش دوازده کاشان که در صفحه 543 دفتر 
ثبت و صادر  اربابیان فرزند عباس  امیر حسین خان  آقای  بنام  امالک ذیل 5554   24
و تسلیم گردیده نحوه گم شدن یا از بین رفتن به موجب نامه شماره 56731 بتاریخ 
92/7/30 پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به علت سرقت منزل مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قا نون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی 
انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبود نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
کننده مسترد گردد.اگر ظرف  ارائه  با  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
اسنادو  ثبت  .کفیل  شد  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند 

امالک جوشقان  
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امام علی)ع( :
هر كس رابطه اش را با خدا اصالح كند، خداوند رابطه او را با 

مردم اصالح خواهد نمود.

اندروید؛ دوای درد بلک بری؟

همگان می دانیم که بلک بری بدجور مریض است و اکنون -هر چند بسیار 
دیر - دنبال نسخه ای به نام اندروید برای درد خود است. کمپانی کانادایی 
پس از ضرر 1 میلیارد دالری، اخراج مدیر اجرای��ی، فروش قریب الوقوع 
کمپانی رو به موت، اکنون سعی می کند چاره ای با مدیریت جدید خود پیدا 
کند. چند سال پیش بلک بری همراه با نوکیا در قله های اول صنعت موبایل 
بودند و کسی فکر نمی کرد این دو کمپانی زمین بخورند. نوکیا با سیستم 
 RIM عامل سیمبین و بلک بری هم با سیستم عامل بلک بری! )کمپانی
اخیرا نام بلک بری را برای خود انتخاب کرد و بلک بری نام سیستم عاملش 

بود که حاال نام کمپانی را نیز در بر گرفته است(.
سال 2006 بود که برای بلک بری )Rim س��ابق( و سیستم عامل امن و 
مطمئنش سر و دست می شکستند و رقبا و دشمنان را در دادگاه شکست 

می داد و حاال باید برای زنده ماندنش تقال کند.
بلک بری هن��وز روح نش��ده و ب��ا مدیر اجرای��ی جدیدش م��ی خواهد 
سرنوش��ت نوکیا را پیدا نکند، چ��را که نوکیا ب��ا س��یمبین )و در آخر با 
ویندوز( ماند و باخت و بلک بری اگر با سیس��تم عام��ل خود بماند همان 
 سرنوش��ت را پیدا م��ی کند و ب��ه همین خاط��ر قصد حرکت به س��وی 
سیستم عامل اندروید را دارد. در وبالگ منتشره، آمده که تیم اندرویدی 
در بلک بری به موفقیت های زیادی دس��ت پیدا کرده و گوشی های این 
کمپانی را با جدید ترین نسخه ها مانند جلی بین 4.2.2 سازگار کرده است 
و به خصوص بلک بری 10.2.1 )سیس��تم عامل آینده بلک بری( شامل 

موارد زیر است:
   پش��تیبانی از سیس��تم عام��ل اندروی��د ب��ه ص��ورت بوم��ی ب��ا

 اش��تراک گذاری فایل ه��ای کتابخانه ای ب��ا تولس��تی toolset بانام 
.API و رابط کاربری برای برنامه نویسی اپلیکیشن Android NDk

   سازگاری با بلوتوث آندرویدی و سازگاری بلوتوث اندرویدی با بلک بری 
10 و مصرف کم انرژی هنگام نقل و انتقال داده.

    Mapview v1 دو نقشه مپ ویو و اوپن استریت ویو همدیگر را می 
خوانند و در نسخه بعدی بلک بری هر دو با هم کار می کنند.

   بحث ثبت اپلیکیشن ها از روی اشتراک فریم ورک روی هر دو سیستم 
عامل

    وسعت یافتن فرهنگ لغات کلمات روی بلک بری از طریق خواندن و 
ادیت کلمات ورودی اندرویدی. در واقع آنچه قبال پشتیبانی نمی شده و 
کاربران بلک بری نمی توانستند با اندروید ارتباط برقرار کنند، در نسخه آتی 
بلک بری قابل دسترس خواهد شد.نوشتن اپلیکیشن های اندرویدی با پس 
زمینه برنامه ای بلک بری از دیگر کارهایی است که کمپانی کانادایی برای 
زنده ماندن در حال انجام آن اس��ت و اغلب برنامه ها و اپ های اندرویدی 

توسط بلک بری خوانده می شود.
 البت��ه آلک س��اندرز قائم مق��ام در بخ��ش رواب��ط توس��عه ای کمپانی 
تأکید می کند که این به معنای پش��ت کردن به اپ های بومی خود بلک 
بری نیس��ت و تصمیمی برای پش��تیبانی از »گوگل پلی« گرفته نش��ده 
 اس��ت. واقعیت این اس��ت که باید بلک ب��ری را درک کنی��م: کمپانی با 
سیستم عاملی که یک روز هیچ کس را تحویل نمی گرفت و حاال اپ خود 

را اندرویدی می کند و می گوید هنوز بومی بودن را فراموش نکرده ایم.
    رو ش�دن دس�ت سامس�ونگ بع�د از دروغگوی�ی درب�اره 

ساعت هوشمندش

کمپانی ک��ره ای اگر ذره ای صداقت اپل را داش��ت، ش��اید اندکی در دل 
تکنولوژیس��ت های واقعی جای می گرفت. داس��تان از این قرار است که 
سامسونگ در خبری که توسط رویترز منتشر شده اعالم کرده که ساعت 
هوش��مندش بیش ترین فروش را در بازار س��اعت های هوشمند کسب 
کرده و البته منظورش 800 هزار س��اعت هوشمند گلکسی گی یر است. 
اما ساعاتی بعد در سایت Verge آمده است که سامسونگ این تعداد را به 
فروشگاه ها برای فروش داده و صد البته که 800 هزار  فروش نرفته است.در 
خبر سامسونگ گفته نشده که چه تعداد ساعت هوشمند واقعا در فروشگاه 
 ها فروخته شده اس��ت و اصرار بر این که سامسونگ ش��ماره یک در بازار

 ساعت های هوشمند است، دوباره دروغ گویی های این کمپانی را نشان 
می دهد. خبری از سوی best buy به رسانه ها منتقل شد که 30 درصد از 

ساعت های هوشمند گی یر سامسونگ بازگشت داده شده است .
به دلیل عدم عالق��ه کاربر، نداش��تن اپ های م��ورد نظ��ر و کارنکردن 
همان اپ های موج��ود، کاربران رغبت��ی برای خرید نش��ان نمی دهند 
و خریداران  نیز س��اعت ه��ای خود را نیز پ��س می دهن��د. در انگلیس 
اخیرا ساعت هوش��مند گلکس��ی گی یر سامس��ونگ به صورت رایگان 
برای کاربران��ی که نوت س��ه از فروش��نده  4u Phones بخرند، عرضه 
می ش��ود تا ش��اید رغبت کاربران برای استفاده از این س��اعت زیادشود. 
تبلیغات پر هزینه سامس��ونگ برای فروش گلکس��ی گ��ی یر همچنان 
 ادامه داردو این در حالی اس��ت که کاربرد ساعت هوشمند به کندی جلو 
می رود و اگر نظر عمومی را جویا شوید به سختی می توانید کاربر راضی 

را پیدا کنید. 
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 محققان آمریکایی در حال توسعه نس��ل جدید چاپگرهای 
 س��ه بعدی هس��تند که امکان تولید یک قل��ب کامل برای 

بیماران نیازمند پیوند را فراهم می کند.
 توانایی چاپگرهای س��ه بعدی برای تولی��د بافت های بدن 
انس��ان با قرار دادن الیه به الیه س��لول های زنده، با ساخت 
اندام مینیاتوری از جمله کبد و کلیه نش��ان داده شده است. 
 این ان��دام مینیاتوری با اس��تفاده از س��لول ه��ای بنیادی

 استخراج شده از مغز استخوان یا چربی تولید می شوند. قلب 
نیز یکی از هدف های اصلی محققان طب پزش��کی ترمیمی 
در حوزه تولید اندام چاپ س��ه بعدی قابل پیوند است. ایده 
تولید قلب چاپی س��ه بعدی از س��لول های بنی��ادی چربی 
خود بیمار توسط »استوارت ویلیامز« مدیر اجرایی مؤسسه 
نوآوری قلب و ع��روق در لوئیزویل ایالت کنتاکی ارایه ش��د. 
محققان این آزمایشگاه در حال توس��عه نسل جدید چاپگر 

سه بعدی با هدف تولید قلب کامل ش��امل تمامی بخش ها 
از جمله عضالت، عروق خونی، دریچه های قلب و بافت های 
الکتریکی هستند. »ویلیامز« تأکید می کند: در حال حاضر 

قادر به تولید بخش های مختلف قلب هستیم، اما برای تولید 
یک قلب کامل به نسل جدید چاپگر سه بعدی نیاز داریم.

یک اندام چاپی در اندازه واقعی باید شامل شبکه پیچیده یی 
از رگ های خونی کوچک باشد و در حال حاضر عروق خونی 

بزرگ با کمک چاپگر سه بعدی موجود تولید می شوند.
اما بهترین چاپگر س��ه بعدی قادر به چاپ س��اختارهای در 
اندازه چند میلیمتر است، اما عرض کوچک ترین عروق خونی 
تنها چند میک��رون یا چند هزارم میلی متر اس��ت. محققان 
معتقدند که اندام چاپ س��ه بعدی در اندازه 10 تا 15 سال 
آینده محقق می ش��وند، اما محققان مؤسس��ه نوآوری قلب 
و عروق لوئیزویل کار توس��عه نس��ل جدید چاپگر سه بعدی 
زیس��تی را از ماه دس��امبر 2013 آغاز کرده و امیدوارند که 
نخستین قلب چاپ س��ه بعدی در اندازه واقعی را تا 10 سال 

آینده تولید و آماده پیوند کنند.

تپش قلب چاپ سه بعدی در بدن تا یک دهه آینده

دانشمندان موفق ش��دند ماهی عجیب و غریبی از زیر آب های یخ زده شمال کانادا به دام 
بیندازند.

دانش پژوهان پس از گمانه زنی های گیج کننده درباره هویت این ماهی آن را یک ش��بح 
کوسه ماهی ابر نادر بینی دراز تشخیص دادند. این ماهی شبح وار اعماق دریا دارای بینی 
دراز، دهان ترس��ناک و خار زهر آگین بر باالی بدن خاکس��تری ژالتینی اش اس��ت  و در 

نزدیکی استان شمالی نوناوت در کانادا از آب گرفته شده است.
محققان که در ابتدا معتقد بودند این ماهی عجیب مشابه کوسه جنی است، می گویند این 
ماهی دماغ دراز احتماال در اعماق بسیار پایین آب زندگی می کند و از دید انسان دور بوده 
است. نیگل هوسی استاد دانشگاه وینسور می گوید اگر ما بین هزار تا دو هزار متری آب را 

غواصی می کردیم احتماال شاید بسیاری از این ماهی ها را آنجا می دیدم.
هوسی می گوید راز این ماهی در کمیابی عجیب و غریب آن بوده است. پیش از این فقط 
یک مورد از این ماهی از منطقه هادسون استرایت به دست آمده بود. این ماهی های عجیب 

که کوسه نیستند حدود 400 میلیون سال پیش از کوسه ها تمایز یافتند. 
بلندی این ماهی های دماغ دراز می توانند تا یک متر برس��د. شبح کوسه یکی از قدیمی 
ترین گونه های ماهی است. شبح ماهی با نام های مختلفی از جمله موش ماهی، خرگوش 
ماهی و شبح کوسه شناخته می شود. این گونه جانوری غضروفی از زمان دایناسور ها تغییر 

در ظاهر خود شاهد نبوده است.
اغلب گونه ش��بح ماهی در تاریکی و اعماق دریا زندگی می کنن��د و اگرچه نزدیک ترین 
خویشاوند کوسه ها هستند اما بسیار کم مطالعه و بررسی ش��ده اند.در حالی که برخی از 
گونه های شبح کوس��ه در برخی از نقاط جهان به عنوان غذا خورده می شود اما این گونه 
عجیب آن در کانادا در اعماق دریا زندگی می کند و از دسترس صیادان و دانشمندان به دور 

است و به همین دلیل گونه کم تر شناخته شده ای محسوب می شود.

پس از سال ها بحث و بررسی، شرکت اتومبیل س��ازی پوالریس یک وسیله نقلیه را با الستیک 
غیربادی مجهز تولید کرد. براساس اعالم شرکت پوالریس، این الستیک غیربادی می تواند پس 
از اصابت گلوله تا بیش از 550 کیلومتر به حرکت ادامه دهد و پس از عبور از جاده ای که تمام آن 
با میخ پوشانده شده می تواند 1600 کیلومتر دیگر نیز کار کند. این الستیک ها روی یک وسیله 
نقلیه جدید نصب شده که به آن پوالریس اسپرتسمن H.O WV850 گفته می شود، خودرو 

همه جا رو تلقی  می شود که شبیه یک تانک روباز ساخته شده است.
خودرو همه جارو  ای تی وی ) All-Terrain Vehicle( که به طور غیر رسمی به چهار چرخه 
نیز معروف است، از نظر مؤسسه ملی استاندارد آمریکا به عنوان خودرویی تعریف می  شود که بر 
روی تایرهای کم فش��ار حرکت می کند و دارای یک صندلی برای نشستن راننده و فرمان آن از 
نوع فرمان دوچرخه  است. همانطور که از نامش پیداست، این نوع خودرو، بیش از دیگر خودروها 
قابلیت حرکت در ان��واع زمین ها را دارد. همچنی��ن از این خودرو در برخی کش��ورها به عنوان 

خودروی مجاز به خیابانروی مورد استفاده قرار می  گیرد.
تایر این خودرو حول یک طراحی شبکه مانند ساخته ش��ده و از وزن خودرو پشتیبانی کرده و 
برای آن ثبات به همراه دارد. شکل شبکه مانند تایر می تواند به جذب برآمدگی ها و تکان های 
سخت کمک کند و به هیچ نوع هوایی نیاز ندارد. الستیک خارجی این تایر شبیه الستیک های 
عادی است و از آن جا که تنها سطح خارجی تایر نیازمند تعویض است میزان ضایعات باقی مانده 
از این وسیله نقلیه به حداقل می رسد. این تایر توسط شرکت فناوری های ریسایلنت به عنوان 
یک شرکت تازه کار در ویسکانسین ساخته شده اس��ت. این وسیله نقلیه از ماه آینده میالدی با 
قیمت 14999 دالر به فروش می رسد. این درحالی است که مشتریان و عالقه مندان باید برای 
استفاده از این تایرها روی وسایل نقلیه عادی در انتظار بمانند. تاکنون تولید کنندگان تایر چون 
میشلین، بریجستون و هانکوک نسخه های خود را از تایرهای غیربادی ارایه داده اند اما تاکنون 

هیچ اطالعاتی درباره عرضه این تایرها به صورت تجاری مطرح نشده است.

تانک  روبازشبحی در اعماق دریا

عکس نوشت

نجات حواصیل در لحظه 
آخر و قبل از اینكه طعمه 
یک كروكودیل نیل 
رودخانه مارا در كنیا شود

تست پرواز نسل جدید بالگرد بدون سرنشین نیروی هوایی 
آمریکا با قابلی��ت اس��تفاده در مأموریت های شناس��ایی و 

جاسوسی مورد آزمایش قرار گرفت.
نس��ل جدید بالگرد ، کامال ش��بیه بالگردهای سرنشین دار 
معمولی است، اما این پرنده در اصل یک پهپاد بسیار پیشرفته 

محسوب می شود.
 8C Fire Scout -MQ بالگ��رد ب��دون سرنش��ین

 8B-MQ نمونه پیش��رفته ت��ری از نس��خه قبلی پهپ��اد
اس��ت که ی��ک هواپیم��ای نظام��ی- جاسوس��ی مجهز به 
دوربی��ن، رادار و حس��گرهای پیش��رفته ب��وده و ب��رای 
 نظارت ب��ر تح��رکات نظام��ی در مناط��ق جنگ��ی کاربرد 

دارد.
طراحی بدنه بزرگ تر و افزودن مخزن سوخت اضافی، امکان 
پرواز 12 س��اعته و حمل یک هزار و 180 کیلوگرم محموله 

توسط بالگرد- پهپاد 8C-MQ را امکان پذیر می کند.
نخستین پروازهای آزمایشی این بالگرد بدون سرنشین اواخر 
ماه اکتبر در دو مرحله و به مدت هف��ت و 9 دقیقه در پایگاه 

نیروی هوایی کالیفرنیا انجام شد.
 بر اس��اس اع��الم مقامات نی��روی هوای��ی آمری��کا، بالگرد

 8C-MQ ت��ا س��ال 2016 می��الدی وارد مأموریت های 
عملیاتی خواهد شد.

نسل پیشرفته بالگرد بدون سرنشین آزمایش شد

اخبار ویژه

رستوران ها محل هایی هس��تند که از قرارهای کاری تا 
مجلس های مختلف در آن ها گرفته می ش��ود. انتخاب 
یک رستوران به غیر از کیفیت غذا به محیط و نوآوری در 

طراحی آن نیز مربوط است.
رفتن به رس��توران می تواند راهی برای رس��اندن غذای 
جسم باش��د اما اگر محیطی که در آن غذا را می خورید 
زیبا باش��د، غذای روح نیز به بدن می رسد و لذتی چند 
برابر از غذا خواهید برد با این حال تعدادی رستوران در 
دنیا هس��تند که به این موارد توجهی نداشته اند و برای 

جذب مشتری از راه های عجیب استفاده می کنند. 
آن ها رستوران های خود را به عجیب ترین شکل ممکن 
ساخته اند و به طریق مختلف از میهمانان خود پذیرایی 

می کنند. 

رستوران تابوت ها   
م��رز  نزدیک��ی  در   
لهس��تان، رستورانی 
ک��ه  دارد  ق��رار 
دکوراس��یون خود را 
تابوت ه��ای مختلف 

قرار داده است. 
ای��ن رس��توران که 
خودش هم از تابوت 
درس��ت ش��ده اس��ت به عنوان بزرگ ترین تابوت دنیا 
شناخته می شود. در این رستوران هر کسی باید در کنار 
تابوت ها که در برخی از آن ه��ا مردگانی نیز وجود دارد 
غذا بخورد و بشقاب ها و دیگر وسایل نیز همگی مرگ را 
برای انسان تداعی می کنند. کم تر کسی است که وارد این 

رستوران شود و بدون ترسیدن از آن خارج شود. 

غذا در آسمان   
وقتی شما انتظارهای   
ی��ک  از  باالی��ی 
رس��توران داش��ته 
باش��ید حتم��ا قصد 
بهتری��ن  داری��د 
در  را  پذیرای��ی 
باورنکردن��ی تری��ن 
نقطه از ش��ما بکنند. 
رستوران فضایی یکی از همین رستوران هاست که برای 
افرادی س��اخته ش��ده اس��ت که می خواهند تجربه ای 
فراموش نش��دنی داشته باشند. این رس��توران میزهای 
مخصوصی دارد که پس از تکمیل شدن ظرفیت توسط 
 یک جرثقیل به آسمان کشیده می ش��وند. سپس شما 
می توانید در آس��مان و به طور معلق غذای خود را میل 
کنید. این رستوران متحرک است و هر چند ماه یک بار 

شهر خود را عوض می کند. 

 مواد اولیه زباله ای 
رستوران تازه تأسیس   
راب اوگ استاب که در 
کشور دانمارک آغاز به 
کار کرده اس��ت راهی 
عجیب را ب��رای پخت 
غذاها در پیش گرفته 
ش��اید  ک��ه   اس��ت 
خیل��ی ها را ب��ه خود 
جذب نکند زیرا اگر کس��ی کمی روی غذا حساس باشد 

هرگز پا درون این رستوران نمی گذارد. 
  سوفی س��یل که یکی از بازدیدکنندگان این رستوران 
اس��ت در مورد نحوه طبخ غذا می گوید که آش��پزهای 
این رس��توران تنها مواد اولی��ه ای را در اختیار دارند که 
سوپرمارکت ها و مردم دور ریخته اند و به نوعی ته مانده 
خریدهای مردم، مواد اولیه غذاهای این رس��توران شده 
است. صاحب این رستوران در مورد ایده اولیه افتتاح آن 
نیز گفته است که صرفه جویی و جلوگیری از دور ریخته 

شدن غذاها پشتوانه این رستوران هستند. 

 رستوران دوقلوها 
الکس��ی خودروس��کو   
صاحب رس��تورانی در 
دل مسکو ست که این 
روزه��ا س��روصدای 
زی��ادی ایج��اد کرده 
است زیرا این رستوران 
ب��ه وس��یله دوقلوها 
کنترل می شود و شما 
می توانید یک کپی از هر گارسون یا آشپزی را در همان 
محی��ط ببینید. صاح��ب این رس��توران مش��ابه بودن 
 پیش��خدمت ها را بهتری��ن دلیل برای جذب مش��تری

 می داند. 

» رستوران تاریكی« 
نورپ��ردازی یک��ی از    
جنب��ه های مه��م در 
طراحی رستوران است 
»رس��توران  ول��ی 
تاریکی« این مسأله را 
کلی از رستوران خود 
حذف کرده است.  این 
رستوران که این روزها 
در شهرهای پاریس، مسکو و لندن شعبه های متعدد دارد 
پذیرای��ی مطل��ق  تاریک��ی  در  مش��تریانش   از 

 می کند. با ورود به این رستوران باید تمامی وسایلی که 
ممکن است نور داشته باشند درون کمد گذاشته و سپس 
به سمت میزها بروید. انتخاب غذا نیز بسیار شانسی است 
زیرا شما منو را نمی بینید و باید یک غذا را به طور اتفاقی 
انتخاب کنید. در این رستوران گاهی صداهای ترسناک 

نیز به گوش می رسد و فضا را عوض می کند.

رستوران های باورنكردنی 
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